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Pan-Amerikos Darbo 
Kongresas Protestuoja.

lietuvis lakūnas. Turki joj Panaikina-
dyt oru kap. Stepas Darius, ma Pollgamiia. į 
lietuvis lakūnas. Jisai yra - ° *
augęs Amerikoje, bet buvo y 
parvažiavęs Lietuvon ir te- Turkijoj tapo išleistas įs- 
nai tarnavo orlaivininkų tar- tatymas, kuris draudžia poli- 

t y. draudžia vyrui

ir šita vergija dabar panai- Į 
įtinama. Turkas gali turėti 
keliatą pačių, jeigu jis jas Į 
vedė pirmiau, bet dabar ga
lima tiktai vieną moterį ves
ti.

Šešių Metų Vaikas Paskirtas
Rumunijos Karalium.

v

nai tarnavo uriaiviiminų tai- --j 

nvboje. Dabar jisai atvvko 
Amerikon ir nusipirkęs*or- ■ turėti daugiau kaip vieną pa- 
laivį pradėjo čia lakstyti.! C14- Turkams tas nepatinka, 
Sakoma, kad už orlaivi* jis -vPac uknmkams, nes Turki- 
mokėjęs net $17,000. Broo- J°j moteris yra didelė darbi- 
klyno “Vienybė” praneša, ninke; ji dirba daug daugiau 
kad pereitą sąvaitę jis atlė- uz Kuomet vyras iš ry- 
kęs savo orlaiviu iš Chicagos t° keliasi, moteris jau tun 
į New Yorką, ir toj palygina- Jam pagamintus pusryčius;

ingtone vienbalsiai pasmer-'negu skurdas. Žmogus tuo- „!Slefeddu kartu,' vieną 
imiw»ria i<finp vvuchintr- mpf įan aimės npianria .lis . • ™ » i i t-

REIKALAUJA ATŠAUKTI 
KAR1UMENĘ IŠ 

NIKARAGUOS.

klyno “Vienybė”

NORI “TIK” $50,000 
METAMS.

Chicagos-bankininkas Da-
• . . a • .u l vid R. Forgan sako, kadPatena taipgi MassachusetU ž ;

gubernatoriui pahuo.uoti I m£,^ms D iau nereikia. 
Sacco ir Vanzetti. . Kuomet žmog^ dau.

Pan-Amerikos Darbo Fe- giau kaip $50,000, tai pinr- 
deracijos Kongresas Wash- gai pasidaro didesnė našta, įnni neilgoj kelionėj turėjo 

kė imperialistinę Washing-'met jau laimės nejaučia. Jis 
tono valdžios politiką Nica- pasidaro nelaimingas, 
raguos respublikoj ir žudy- Bet jeigu laimingam gy ve- 
mą nekaltų tos šalies gyven- nimui sukurti reikia gauti į 
tojų. Priimta Kongreso rezo- metus $50,000, tai kaip tada 
liucija reikalauja, kad Jung-j pavadinti darbininkų gyve- 
tinių Valstijų jurininkai bu- nimą, kurių dauguma ne- 
tų tuo jaus iš Nicaraguos at
šaukti, taip kad f 
nai galėtų patįs 
savo reikalus.

Nicaraguos
Darbo Kongrese 
jaus, kaip tik atėjo žinių, ] 
kad Amerikos jurininkai su i 
karo orlaiviais išskerdė 300 ■ 
Nicaraguos revoliucionierių. 
Priimta protesto rezoliucija 
skko: - i:
“Kadangi de! svetimų val

džių intervencijos, kuri da
roma tikslu padėti kapitalis
tams pavergti Nicaraguosi < 
darbininkus, Nicaragua ir 
jos gyventojai turėjo daug : 
nukentėti savo gyvybėmis, 
turtu ir nepriklausomybe;

“Kadangi Pan-Amerikos 
Darbo Federacija visuomet 
stoja už pripažinimą kiek
vienam kraštui savaranku
mo ir reikalauja, kad kiek
viena valstybė garantuotų 
savo darbininkams pilną tei
sę organizuotis ir kovoti už 
geresnes savo gyvenimo są
lygas;

“Kadangi į Nicaraguą 
lenda svetima valstybė, kuri 
daro netiktai didelių nuosto
lių, bet ir kelia suirutę vidu
je,

“Tai tebūnie nutarta, kad 
Pan-Amerikos Darbo Fede
racijos pildomasai komitetas 
įteiktų Washingtono vyriau
sybei griežtą reikalavimą, 
kad ginkluotos Jungtinių 
Valstijų spėkos tuojaus butų, 
iš Nicaraguos ištrauktos ir 
intervencija pabaigta, taip 
kad jos gyventojai galėtų 
patys laisvai savo reikalus 
susitvarkyti tiek dabar, tiek 
ateityje renkant naują Nica
raguos valdžią.”

Be to da Pan-Amerikos 
Darbo Federacijos Kongre
sas prisiuntė Massachusetts 
gubernatoriui Fulleriui rezo
liuciją, ragindamas jį pa- 
liuosuoti iš kalėjimo Sacco ir 
Vanzetti, kurie buvo areš
tuoti ir nuteisti miriop ne 
dėlto, kad jie butų kokie 
banditai, bet vien dėlto, kad 
jie anarchistai.

kj Clevelande, o kitą sykį 
Pennsylvanijoj.

moteris jau turi

žmonės te-
sutvarkyti

klausimas! 
kilo tuo-Į

gauna nei $1,000 j metus?

LENKIJA GAUNA $120,- 
000,000 PASKOLOS.

Pagalios Amerikos kapi
talistai sutiko paskolinti 
Lenkijos valdžiai $120,000,-

SMETONA IR VOLDEMA
RAS SUSITARĖ SU LEN

KIJOS VALDŽIA?
Berlino laikraščiai “Ger- 

mania” ir “Deutsche Allge- 
meine Zcitung” rašo, kad

po pusiyčių ji sutvarko na
mus ir eina kartu su vyru 
laukų darbo dirbti. Ji pada
ro už jį daug daugiau lau- Jonathan 
kuose ir tuo pačiu laiku turi 
neužmiršti, kad vyrui turi 
būt pagaminti pietus ir vaka
rienė. Gyvulių apžiūrėjimas 
taipgi priklauso jai. Taigi 
kuomet turkas turėdavo ke
lias tokias pačias, tai jam 
pačiam dirbti ir nereikėda-

tarp Lenkijos ir Lietuvos vo: pačios jį užlaikydavo, fiko okeane, netoli Califor- 
įvvkęs jau susitarimas. Sme-| žinoma, moterims toks gy- nijos pakraščio, ir jo vieta 
tona su Voldemaru prižade- venimas buvo tikra vergija, esanti tikrai žinoma.
ję Pilsudskio agentams pri- 

000.1'stoj,p^ko7oj’d'aiyvau- pažinti Pilsudskio valdžią o 
šią vokiečiai ir anglai. Gau- Pikudskę pnpazinsiąs de 
namaja paskola Lenkijos J“1? Smetoną su Voldemaru 
valdžia stiprinsianti savo 
zlotą. Amerikos kapitalistų x A .. . . ._x.žiniomis, Lenkijos všlstybfe įun« ?imą patv.rtma ir 
ukfe pradėjo taisytis. Pernai v.a.1-
pirmu karto Lėiifejos istori- duosian i šiokią tokią
.joj valdžia suvedusi biudže- koncesiją (atlyginimą) Lie- 
IĄ. Tik politine padėtis 
santi labai saugi.

( kaipo Lietuvos valdžią. Ka- 
, raliaučiaus “Vossische Zei-

NETOLI VILNIAUS SUDE- 
GĖ VISAS MIESTELIS.
Iš Varšuvos šią sąvaitę at

ėjo žinia, kad netoli Vilniaus 
ugnis sunaikino visą Ziemcv 
miestelį. Iš daugiau kaip 40C 
namų liko tiktai pelenai. Gy
ventojai pasiliko be pasto
gės ir maisto. Visa jų manta 
nuėjo su dūmais. Manoma, 
kad ir žmonių bus ne vienas 
sudegęs Miestelis buvęs pa
degtas.

SENIS FERDINANDAS 
PAKRATĖ KOJAS.

Naujas “valdonas” verkia 
ant mamos kelių ir 

prašo valgyt.
Rumunijos karalius Ferdi

nandas jau užvertė kojas. Jį 
suėdė vėžio liga. Pereitoj ne- 
dėlioj jis palaidotas. Kapita
listų spauda rašo, kad jį lai
dojant verkė vyrai, moterįs 
ir vaikai. Jei kas verkė, tai 
gal tik jo artimieji. Plačio
sios darbininkų masės nega
li jo gailėtis, nes jis buvo 
joms tironas ir budelis. To
dėl jeigu jo mirtis padarė į 

Į darbininkus kokio efekto.

BANDYS IŠKELTI $850, 
000 AUKSO IŠ JŪRIŲ 

DUGNO.

Laikraščiai praneša, kad 
Califomijos mieste San Die
go susiorganizavo narų eks
pedicija, kuli šią vasarą ban
dys iškelti iš jūrių dugno 
$850,000 aukso, kuris guli 
tenai nuo 186į> metų, kuomet 
nuskendo garlaivis “Brother 

i” su 200 pasažie- 
rių. Laivas vežė tuos pinigus 
Amerikos armijos algoms. 
Be to, ant laivo buvę 700 kei- 
sų degtinės ir 1,000 keisų 
šampano. Gėrimai buvę su
pakuoti taip gerai, kad tiki
masi juos rasti čielybėje. ____ ______  __________
Laivas yra nuskendęs Pači- gyvena tūla Mrs. Danforth džiaugsmas," iTadi jų" engėją

82,000 ŽMONIŲ SHARKIO-DEMPSIO 
MUŠTYNĖSE.

AREŠTUOJA MOKINIUS! 
UŽ “BEDIEVIŠKĄ 

VEIKIMĄ.”
“Lietuvos Žinių” kores

pondentas praneša iš Veive
rių, kad krikščioniškai-fašis-! 
tiška žvalgyba pradėjo tenai 
areštuoti mokinius už “be
dievišką” ir “priešvalstybi
nį” veikimą. Tūlas laikas at
gal buvo areštuoti 4 moki
niai, gi šiomis dienomis su
imta da 6 mokytojų kursų 
mokiniai, visi kaltinami už 
“bedievišką veikimą.”

PAMIŠĖLIS NORĖJO 
MUŠTI MOTINĄ.

Oxforde, netoli Bostono, tas efektas gali būt tiktai

Už

l

netoli Califor- su savo sunumi. Kitas jos su- 'gjnjnė nusinešė.
"" “ nūs buvo beprotnamy, bet ji. Nauju Rumunijos kara-

pasirupino jį išimti ir parsi- iium tapo paskirtas mirusio 
vežė namo Pereitą sąvaitę karaliaus anūkas Mikolas, 
nakties laiku beprotis atsi- neturįs da pilnų šešių metų 
kėlė, susirado plaktuką ir amžiaus vaikas. Einant šei- 
inėjęs į motinos kambarį mynos tvarka, sostą turėtų 
pradėjo mušti jai į galvą, užimti pirmutinis mirusiojo 
Motinai surikus, pabudo karaliaus sūnūs Karolis, bet 
sveikas sūnūs ir puolę, prie Karolis yra pametęs pirmuti- 
bepročio. Beprotis iššoką Pę savo pačią, o vedęs kitą 
per langą ir pabėgo į mišką.;'moterį, “žemos” kilmės žmo- 

Įnių dukterį, todėl jisai yra iš
guitas iš savo tėvynės ir gy- 

ŠOVĖ. Į vena Francuzijoj. Pirmuti-
New Bedforde, netoli Bos- nė jo pati buvo Graikijos ku- 

tono, šiomis dienomis nusi- nigaikščiutė Helena, ir su ja 
šovė Pierce Brothers medvil- 'jis turėjo sūnų Mikolą. Tai- 
nės dirbtuvės kasieriaus pa- gi tas jo sūnūs dabar ir buvo 
dėjėjas Frank H. Macy. Jis paskirtas Rumunijos kara- 
buvo rastas jau negyvas, 
šalia jo gulėjo revolveris.

susirado plaktuką ir amžiaus vaikas. Einant šei-

Lietuvis kumštininkas buvo 
parblokštas uždraustomis 

priemonėmis.

Liepos 2l>d. New .Yorke 
buvo Sharkio su Dempsiu 
kumštynės, kurių pažiūrėti 
susirinko į Yankee Stadium 
areną net 82,000 žmonių, 
kurie sumokėjo prie vartų už 
bilietus $1,075,000.

Pagal sutartį su kumšty
nių rengėju Tex Rickard’u, 
Dempsis turėjo gauti 27 ir 
pusę nuošimčių nuo visų pa
jamų, o Sharkis — 22 ir pu
sę- '' _ .*
skaitliavo pinigus taip:

Surinkta $1,075,000. 
Dempsiui tenka $252,759.
Sharkiui — $206,806.
Taksų federalei valdžiai 

reikia sumokėt $107,500.
Valstijos valdžiai — $56,- 

750.
Rengėjui lieka $454,188.
Lietuvių numylėtas Shar

kis šitose kumštynėse buvo 
apgalėtas, bet apgalėtas ne
teisingu ir uždraustu budu. 
Ar airišiai buvo padarę šuo-, 
kalbį jį sumušti, ar jo prieši
ninkas norėjo tik savo kailį 
išgelbėt, šito visuomenė tik
rai nežino, gana tik to, kad 
Dempsis mušė Sharkį į už
draustą vietą, 8 coliai že
miau diržo, ir airišis referee, 
Jack O’Sullivan, nieko nesa
kė. Kuomet Sharkis nutrau
kė kovą ir pakėlė ranką, pro
testuodamas prieš draustinas 
Dempsio priemones, referee 
neatkreipė į tai jokio dėme
sio, o Dempsis tuo tarpu 
smogė Sharkiui da kelis 
kartus į uždraustą vietą, ir

Dempsis turėtų eit iš naujo i 
stoti : prieš Sharkį. Tas kjo- 
retSfk>hdėntas tiesiog sako, į ________
kąd šitose kumštynėse buvo FABRIKANTAS NUSI- 
pakastas airių politikos 
<uo.” Airišiai buvo pikti ant 
Sharkio, kad jis sumušė jų 
tautietį Maloney, ir, manoma, 
jie buvo dabar susitarę at
keršyt jam užtai.

Amerikos spaudos agen
tūra, Associated Press, irgi 
sako, kad Dempsis prasižen
gė prieš sporto taisykles, ir 

_______ _  _ kad už apgalėjimą Sharkio 
Tuo budu, rengėjas iš- negali savintis kredito.

Į Po muštynių Sharkis ver
kė.

ne. tuvai už atimtą iš jos Vilnių. 
Rygoje taipgi pasklido gan
dų apie Pilsudskio susitari
mą su Smetonos kompanija. 

Bet Smetona su Voldemaru 
Kaune šitas žinias užginčija.

IS-PAVYDUOLIŲ VYRŲ 
TATYMAS PRIEŠ 

MOTERIS.
Egipto parlamente atsto

vas Muchamed-Josef-Bei 
įnešė įstatymo sumanymą, 
kuriuo vyrui duodama teisė 
nužudyti savo žmoną, jei jis 
užtiktų ją su kuo nors sugu
lusią. Tokia pat teisė duoda
ma tėvui, broliui ir dėdei.

Juridinė parlamento ko
misija pritarianti šiam žiau
riam sumanymui. Egipto 
moterys todėl renka parašus 
po peticija, kurią žada įteik
ti parlamentui, kad jis nepri
imtų įstatymo, legalizuojan
čio žmogaus nužudymą.

KERŠTAS UŽ KLES- 
ČINSKį.

Iš Vilniaus pranešama, 
kad Minske bolševikų val
džia suėmusi du lietuviu stu
dentu ir vieną universiteto 
lektorių. Suimtuosius kaltina 
už tai, kad jie pranešę Lietu
vos valdžiai apie Kleščinskio 
šnipavimą. Sakoma, kad tai 
esąs aiškiausia bolševikų 
kerštas už Kleščinskio su
šaudymą. Šitokių areštų bol
ševikai visuomet daro tarpe 
estų Rusijoj, jeigu Estijoj 
pagaunamas koks rusų šni
pas. Su lietuviais šitokių at
sitikimų iki šiol da nebūda
vo.

LAIVAS PER AFRIKOS 
SMILTYNUS KE

LIAUTI.
Vokiečių inžinierius Grin

bergas pagamino projektą 
laivo su ratais, kuriuo gali
ma butų keliauti po Sacharą. 
Laive galėsią sutilpti 250 ke
leivių, tarnautojų persona
las ir 200 tonų krovinių. Lai
vo ilgis busiąs 60 metrų, plo
tis — 17, aukštis — 19. Rato 
diametras sieksiąs 15 metrų. 
“Dykumos laivas” svers 
800,000 kilogr. Laivas eis 
420 arklių jėgos motoro pa
galba. Keleiviai naudosis vi
sais patogumais, taigi ir ra
dio. Kolosališki prožektoriai 
duos galimybės laivui eiti ir 
naktį. Pirmiausiai žadama 
tas laivas pritaikinti mokslo 
kelionės tikslams.

Nauja Italijos Fa
šistą Provokacija.

ARBA MASKVA, ARBA 
ROMA.

Tarp Maskvos ir Romos šiai darbininkų 
dabar eina kova už intaką 
pasaulyje, pasakė Italijos fa
šistų sekretorius Turati, sa
kydamas fašistų mitinge 
orakalbą. Ir laimėti turės 
arba Maskva, arba Roma, 
kitaip sakant, arba bolševiz
mas, arba fašizmas. Kuris 
šitų dviejų judėjimų laimės, 
tas ir iespataus. Žinoma, fa- 
š’ tų sekretorius tikisi kad 

iršii paims fašizmas.

o

UŽMUŠĖ KORESPON
DENTĄ—ŠNIPĄ.

Černigove nežinomas as
muo užmušė “Pravdos” ko
respondentą, pasižymėjusį 
savo korespondencijomis —

J donosais ant piliečių.

AREŠTUOTAS PLĖŠIKAS 
TURI 14 PAČIŲ.

San Franciscoj policija 
• suėmė plėšiką vardu John 
Kearney, kuris prisipažino 

cu’ -u**1-*^ kumštininką* vardų, b€t kitų nenorėjo 
S ’?*us*ca* taP° nu/ sakyt, kad nepadarius joms

vežtas į ®ngntono Iigonbutj. nesmagUmo po]jcjja tečiaus 
umstynese pereitą •4Tai*ę-sako, kad ir 10 užteks, nes už 

J!*: .Ti° *iUIj kiekvieną nelegalų apsivedi- ... . ....................... . „sa. pQ meĮUS
kalėjimo.

SHARKIS LIGONBUTY.

Sunkiai sužeistas į vidurius 
jis plusta kraujais.

I ’J-’ < ivccuiitj, nuli? pi lai pagiliu

14 pačių. Jis pasakė 10

kiai sužeistas į vidurius, kad 
nuo to laiko turėjo jau ketu
ris kraujapludžius ir nete
ko daug kraujo. Jį sužeidė 
Dempsis, kuris mušė jį už- 
drauston vieton, 8 coliai že
miau diržo. Nors tokios bar
bariškos priemonės kumšty
nėse yra uždraustos, bet ai
rišis referee leido Dempsiui 
tas priemones vartoti, nes ki
taip jis nebūtų lietuvį apga
lėjęs.

Sharkiui reikėjo šauktis

Romos “Tribūna” prane
ša, buk Pietųslavijos vyriau
sybė sudariusi su Austrijos 
parlamento atstovu s. d. 
Deitču ir gen. Kerkeriu su
tartį, kuria, kilus serbų-ita- 
lų karui, ji apginkluosianti 
Vienos darbininkų miliciją 
“Šutcbundą.” Pietųslavijos 
vyriausybė turėsianti duoti 

j sąjungai 
100,000 šautuvų, 500 kulko
svaidžių, reikalui esant is-kumštynių vedėją O’Sulli- pačią naktį išvažiavo į Bos- ._ — X -- _ — t __ A _ — _X_. — — -A 1 ~ • « • ^7 _ x_ •patrankas. Austrų socialde
mokratai griežtai dementuo- 
ja tokias žinias ir nurodo, 
kad jos yra leidžiamos pačių 
fašistų. Tokios provokacijos 
pagalba fašistai nori iš anks
to pateisinti ginkluotą prasi
veržimą per Austrų teritori
ją, jei kiltu ju karas su Pietų 
slavija.

GAVO $2,000 UŽ 
ČEREPOKĄ.

Žvejas vardu H. Bordzik, 
matoma lenkas, pagavo New 
Jersey pajūry čerepoką (žel
vį), kuris svėrė 1,400 svarų. 
New Yorko miestas nupirko 
šitą jūrių sutvėrimą į savo 
akvariumą, užmokėdamas 
žvejui $2,000.

ČEKOSLOVAKAI PAGER- 
j BĖ VIENOS ŽUVUSIUS.

Laidojant Vienoje žuvu
sius darbininkus, Čekoslova
kijos sostinėje Prahoj darbi
ninkai sustabdė visokį dar
bą dešimčiai minučių.

lium. Kadangi jis yra da kū
dikis, tai šalį valdys kiti jo 
vardu, o jis sostą užims tik
tai susilaukęs 18 metų am
žiaus. _

Apšaukus šitą vaiką kara
lium, ministeriai su genero
lais parašė jo vardu karingą 
atsišaukimą į armiją. Atsi
šaukime sakoma: kareiviai, 
didis ir visų numylėtas kara
lius, viešpatavęs per ilgus 

Įmetus Rumunijos, jos armi
jos ir žmonių garbei, paga
lios užmerkė savo akis ant 
amžių. Todėl, girdi, aš, Mi- 
kolas, iš Dievo valios paskir
tas užimti jo vietą, tikiuosi, 
kad musų tėvynė ir toliaus 
garbingai augs ir plėsis į vi
sas puses.

Kuomet šitoks atsišauki
mas buvo rašomas, tai Miko- 
las atsidėdo mamai ant kelių 
ir trindamas kumščia snarg
lėtą savo nosį pradėjo verk
ti. Paklaustas mamos, ko jis 
nori, naujas Rumunijos “val
donas” atsakė: “Valgyt no
riu. Važiuokim namo.”

Sharkis sukniubo. Publikoj daktaro tuojaus po kumšty- 
pakilo triukšmas, bet kas gi n«U» pėtnyčios naktį New 
ten teisybę suras. j Yorke. Daktaras apdėjo le-

Beveik visa spauda vienu dais jo apatinę dali kūno ir 
balsu pasmerkė Dempsį iri liepė gulėt. Bet Sharkis tą

/■ve?—u: —1^: i- ____ : d t

vaną. New Yorko “Herald-Įtoną. Subatoj iš ryto jau pa- 
Tribune,” kuris pirma laikė įsileido kraujas. Apie vidur- 
Dempsio pusę, dabar jį pa-jdienį kraujapludis atsikarto- 
smerkė. New Yorko “Times” ir Sharkio žmona pašau- 
korespondentas Dawson sa-lkė daktarą. Tas apdėjo jo 
ko, kad kumštynių nuo- kūną ledais ir liepė nuvežti, 
sprendis buvo aiškiai netei- ligonį į ošpitalį. Sakoma, paštininkai už atplėšimą bu- 
singas, ir jeigu visuomenė kad Sharkis turės gulėti ma- vusio ccr.ztcris’uu 
užsispirtų, tai tas nuospren- žiausia 10 dienų, pakol

• di« turėtų but panaikintas ir žeuu viduriai sugis

PAŠTININKAI ATIDARI
NĖJA LAIŠKUS.

i Bostone tapo areštuoti 3
“ -----

«u-
i senatoriaus Butlerio 

laiško, rašvto pašto viršinin
kui.

LIŪDNOS DARBININKŲ 
LAIDOTUVĖS VIENOJE.

Pereitoj seredoj Austrijos 
sostinėj Vienoj buvo laido
jami darbininkai, kritę lai
ke riaušių. Lavonų suskaity
ta 99. Visi buvo palaidoti 
miesto lėšomis. Šermenis bu
vo labai liūdnos. Tūkstan
čiai žmonių verkė. Prie ka
pinių socialistų vadai sakė 
graudingas prakalbas, kal
tindami klerikališkai bur
žuazinę valdžią už išprovo- 
kavimą šitos skerdynės. Ko
munistai darė pastangų su
kelti kitas riaušes laike šer
menų, bet kadangi jie neturi 
Vienos darbininkuose jokios 
intakos, tai jų pastangos nu
ėjo niekais.

/



KELEIVIS
i

NOVA LITUANIA
(Naujoji Lietuva).

i

TRUPINIAI.

keletą dolerių. V įsi pinigai ir • nuoširdžiai kalba, nuo jo sie-

i

Tuo tarpu gi smurtininkai jmentas tikėjosi, kad per tiek 
! Seimą išvaikė ir—......... , mėtų nematę savo tėviškėj.

v 1“ I!“ Llr\ OClHiU Ilv'IHiV* < « . • .
no šaukti, bet nori net«iwtu bu* |įcarsclaV?1 Pinotai, O tuo. 
du pakeisti savaip Lietuvos tarP" J!e Pasirodė esą tlkn 
konstituciją, atmainyti rink.- revoliucionieriai.

bai senai socialistai turėjo

.T

J
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ministeriui aštrų protestą dėl 
persekiojimo socialistų ir

I 
l

Iš Darbininkų Judėjimo.

TYRINĖS BEDARBIŲ 
KLAUSIMĄ.

{tie Amerikos suomiai būs

VM Laivai 
Plaukia M 
Rowe’s Wharf

nantasket beach steamboat ęo. 
FREDERK>l‘l.ANE Mfr and T r esu.

ų270, gailestingųjų 
^masažistės spe- 

r'tĄpart to, Lie-
- - . - ,-//«. 3 SU

1756 lovoiųis ir trys sanato-

Itar Dr-Oft 1 PftrLnnn **<*«*»* nelaimingąjį ap-
LMi 1/1 gu J. rCrKUnO lankyti, ypatingai brookly- 

niečiai, galit kreiptis sekan
čiu adresu: Welfare Island

" “Jie ne tik kito Seimo nerna-
Jugo-Slavijos socialistai

Tarptautinas Socialistų protestuoja.— Jugo-Slavijos 
Kliubas. — Ženevos tnieate, Socialiau Partijos sekreto- 
šveicarijoj, susitvėrė \tarp- rius nusiuntė vidaus reikalų

Suomijos valdžia ir a p 
■ skritai konservatyvus ele 

• — a •- « « - -

tautinis Socialistų Kteubas, 
kuris teiks visokių patarimų

rinks, demokratas Walsh tams, bet ir" šiaip visokią

k
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0 APŽVALGA Io
IRGI REKOMENDACIJA.

Pietų Amerikoje jau pra
dėjo reikštis “lietuviška po
litika.” Brazilijoj, kur pasta
ruoju laiku pradėjo plaukti 
Lietuvos žmonės, Kastantas 
Norkus norėjo Įkurti lietuvių 
laikrašti. Komunistams pasi
darė pavydu, ir jie tą darbą 
jam sugadino. Dabar “Lais
vė” rašo Argentinos lietu
viams komunistams šitokį 
perspėjimą:

“Argentinieciai, apsisaugoki
me K. Norkaus. Tasai svieto pa- 
rėjuuas ir avantiuiista* rengia
si keliauti į Argentiną. Gal bū
ti, jisai bandys prisiplakti ir 
prie ‘Rytojaus.’ Vykite jį lau
kan be pasigailėjimo. Tasai 
įniktas yia socialistas, tauti
ninkas, liberalas, radikalas, o 
jeigu reikės, tai bandys būti ir 
bolševiku.” .

Užtardama ’ K. Norkų, 
Brooklyno “Vienybė” sako:

‘'Brazilijos ir Argentinos lie
tuviams šitas reikia imti do
mėn. Reikia spausti Norkų, 
kad jisai butų lietuviu. Jei gru
pė gerų lietuvių susidarys, lai 
prisileidžia ir Norkų (tik lai iš 
anksto neprileidžia prie pini
gų!). O darbe, tai jis energin
gas ir, jei raudonus akinius nu
siims, galės savo energiją su
naudoti išeivių suorganizavi
mui?'

Prasta rekomendacija! 
Tai vistiek, kaip pasakyt: 
Argentinieciai, prisiimkite 
Norkų Į savo tarpą ir tegul 
jisai dirba tautai. Jis yra ge
ras vyras, tik saugokitės, kad 
jis jus neapvogtų.

Mes nenorėtume apie p. 
Norkų taip išsireikšti. Jis yra 
gerų norų žmogus. Visa jo 
nelaimė tame, kad Kaune jis 
norėjo gyventi truputį pla
čiau, negu jo pajamos leido. 
Rezultatas buvo bankrotas. 
Neturėdamas iš ko skolų at
mokėti, jisai turėjo prasiša
linti iš Lietuvos, — bet ne 
tuo tikslu, kad ką nors Bra
zilijoj ar Argentinoj “ap
movus,” o visų pirma dėlto, 
kad kiek nors užsidirbti ir su 
skolininkais atsiskaityti.

“SOCIALISTŲ VIEŠPA
TAVIMO BAISENYBĖS.”

Padėjęs Jįitųkį. „ąntgąlvį, 
Chicagos kunigų “Draugas” 
'drožia: • - <
y 'šiandien labai daug yra ra-
• įoma apie Meksiką. Pilni laik- 
’ i'ašciai prikrauta ba*s^pybė-

mis iš tos šalies, kuria iy'aldo 
‘pasaulio lygintojai’ socialistai.

(ir iries rašome dąug. bet neuž- 
tektmai, kad davus pilnesnį 
Vaizdą apie tai, ką daro jsibrio- 

Į valdžią tie dvidešimtojo 
Amžiaus barbarai — socialistai, 
kurie neva vardan savo mokslo 
lieja nekaltą žmonių kraują.”

• į ” . • , , ? •
.1 Kunigų organas čia me
luoja per akis. Faktas yra 
toks, kad Meksikos valdžia 
betik nedaro jokių “baiseny
bių,” bet dagi perdaug švel
niai su kunigais-banditais 
apsieina. Juk vos tik keliatas 
sąvaičių atgal kunigų vado
vaujamas būrys ginkluotų 
j-ązbaininkų užpuolė Meksi
koj traukinį, sudegino vago
mis ir išskerdė apie šimtą 
piekuo nekaltų žmonių — 
vien tik tuo tikslu, kad paro
džius pasauliui, jog Meksi
koje “nėra ramybes.” O 
kiek gi kunigų M eksikos val
gia užtai sušaudė? Nei vie
no l Jeigu kurie tų nenaudė
lių ir buvo už priešvalstybi
nį darbą areštuoti, tai prezi
dentas Calles dabar liepė ir 
Inos paleisti.
f Taigi Meksikoje mes ma
nome ne “Socialistų vješpata- 
Rinito baisenybes,” bet prie- 
įtingąi'^ ■—“—

PRADĖJO EFT1 “LIAU
DIES BALSAS.”

Gavome jau du “Liaudies 
Balso” numeriu — pirmą ir 
antrą. Tai dvisąvaitinis liau
dies demokratinis laikraštis, 
leidžiamas Rygoje, bet ski
namas daugiausia Lietuvos 
reikalams. Apie savo tikslus 
“Liaudies Balsas" sako taip:

“Musų tikslu yra suburti de
mokratinio nusistatymo žmo
nes Latvijoj į bendrą uartej. 
Tuo pat laiku didžiausiu musų j 
neru bus padėti Lietuvoj vei
kiančioms demokratinėms srio- 
vėms susiburti j benarą trontą 
ir vesti kovą su fašistiniais ar
ba komunistiniais elementais, 
einančiais prieš demokratinę 
valstybės santvarką. Mes gerai 
žinome, kad Lietuvoje Įvykęs 
gruodžio 17 d. perversmas buvo 
kartu ir perversmas prieš visą 
tą, kas yra demokratingo Lie
tuvoje. Perversmo rengėjai 
tautininkai savo spaudoje aiš
kiai po gruodžio 17 d. paskelbė 
kovą visoms grupėms, kurios 
stoja už demokratinius valsty
bės tvarkymo pagrindus, išnie
kino Seimą ir savyvaldybes, ir 
pirmoje eilėje pasikėsino ant 
jų gyvybės.”

Pažymėjęs, kad vietoj 
Seimo, išstatymus ketinąs 
leisti pats Smetona su savo 
ministeriais, “Liaudies Bal
sas” priduria;

“Blogi žmonių liežuviai kal
ba, kad gruodžio 18 d. neteisė
tai, kariškių pagalba išrinktas 
prezidentu Antanas Smetona 
noris suvaidinti Nikalojaus II 
rolę Lietuvos teritorijoje. Sei
mo nešaukiant ir jam be įstaty- i 
mų leidimo pradėjus Lietuvoje 
šeimininkauti, susidarys visai 
tokia tvarka, kaip Rusijoje yra 
buvusi. Net Smetona, pamėg
džiodamas Nikalojų II, savo at
sišaukime Į tautą visus pilie
čius vadina ‘sunais ir dukteri
mis.’ Matyt, jis monarcho ro
lėje nusimano.”

Prieš šitokias begėdiškas 
smurtininkų užmačias “L. 
Balsas” ragina visus lietu
vius kovot. Jis reikalauja, 
kad tuojaus butų sušauktas 
Seimas esamais įstatymais, 
nes tiktai Seimas turi teisę 
leisti Įstatymus ir tik jis gali 
garantuoti kraštui ramybę.

rianti didelė Lietuvos gy ven
tojų dauguma. Gi tautinin
kų spaudos pasakos, buk 
kaimiečiai “nenori rinki
mų,” esąs tikras išmisius ir 
melas.

“Liaudies Balso" kaina 
iki metų galo Amerikoje S1. 
Adresas toks: Riga, Miera 
ida Nr. 8, dz. 7, “Liaudies 
Balsas.”

AMERIKOS FINAI DAU
GUMOJE RADIKALAI.
Konservatyvus Suomijos 

elementas buvo labai nuste
bintas, kuomet 762 suomiai 
(finai) parvažiaio andai iš. 
Amerikos senos savo tėvy
nės atlankyti. Nustebintas 
buvo dėlto, kad šitie žmones, 
išbuvę Jungtinėse Valstijo
se po 10 ir 30 metu ir iškil
mingai Suomijus \ aidžiom 
Helsinikų uoste pasitikti, su
dainavo tautinį Suomijos 
himną ir paskui užtraukė re
voliucini “Internacionalą. ’

Suomijos socialdemokra- 
tų organas buvo nusiuntęs 
keliatą savo korespondentų i 
KielĮ, kur jie Įsėdo Į ameri-1 
kiečių laivą, kad pasirinkus 
Įspūdžių tarp Amerikos fi
nų. Vieno tų korespondentų 
Įspūdžius dabar paduoda 
“American Appeal:”

“Jie (Amerikos finai) būvu
I nevien tik fiziniai darbininkai, 

bet ir visos jų pažiūros j gyve
nimą buvo palankios darbinin
kų klases reikalams. Jie buvo 
pasidaliję i socialistus, komu
nistus ir sindikalistus. Tas pa-

1 sidalinimas apsireiškė labai ai- 
I škiai mitinge, kuri jie turėjo 
: laivo valgomoj salėj. Tame mi- 
I tinge buvo svarstoma, kokiu 

budu atsakyti i tą oficialų pa
sveikinimą. kuris buvo jiems 

i ruošiamas Finlandijos sostinėj 
Helsingforse. Karščiausios bu
vo diskusijos apie tai. kokią 
dainą sudainuor atplaukus Į 
uostą. Didele dauguma stojo už 
tarptautini darbininkų himną 
‘Internacionalą.’ Bet konservą- 
tyvė mažuma norėjo tautinio 
Suomijos himno. Socialistai pa-

■ siūlė dainuot abudu himnu. Sa
ko: tautinis musų himnas paro-1 
dvs, kad keleiviai yra finai, o 
‘Internacionalas’ parodys, kad 
mes priklausom darbininkų 
klasei. Su tuo sutiko mitingo, 
pirmininkas Onni Saari. ir taip 
buvo nutarta.”

kunigu siautimo
* t ■ '

mu Įstatymą, prezidento rinki
mus pakeisti ir tt. Jie mano pa
laikomi tik Šiek tiek aplietuvč- 
jusių karininkų valdomos ka* 
riuomenės, Įvesti tą tvarką Lie
tuvoje. kurią butą, beabejo, 
Įvedęs atkviestasis karalius 
Urachas.

“Tokių norų nėra Lietuvoje, 
be kelių Smetonos šalininkų, 
rusų ir aprusėjusių * karininkę 
arba valdininkų. Tokiai sauva
lei žmonių pavest savotiškai 
kraipyti Lietuvos konstituciją. 
Įstatymus ir tvarką butų per- 
skaudu, neleistina.”

Todėl “Liaudies Balsas” 
sakosi žadinsiąs lietuvių tau
tą prie atsparos ir kovoti:

1. Prieš keitimą sauvalin- 
gu budu konstitucijos ir 
prieš neteisėtai išrinktą pre
zidentą, kurį remia tiktąi 
saujalė smurtininkų kariniu- 
kų. ;

2. Už sušaukimą esamais 
Įstatymais IV Seimo.

3. Už demokratinę tvarką 
ir savivaldybes.

4. Už karo stovio panaiki
nimą, spaudos, susirinkimų 
ir asmens laisvi^ grąžįnimą.

5. UŽ kariuomenėms poli
tikos prašalinimą ir įvedimą 
joje drausmės, kad ji visada 
palaikytų konstitucijos nu
statytą, tvarku ir gintį ją- ■

Šitiems, obalsiainš prit&

Nik) to laiko, kuomet aš 
pradėjau lankyti draugą J. 
Perkūną, nelaimingasis man 
nuolatos guodėsi, kad visi jo 
buvusieji draugai ji pamir
šo. Girdint šitokį jo nusi
skundimą, aš pranešiau apie 
tai tūliems draugams, kurie 
teikėsi apie jo nelaimingą li
kimą paskelbti laikraščiuose 
visuomenes žiniai. Geros šir
dies prieteliai i tuos praneši
mus atsiliepė su užuojauta ir 
aukomis.

Aukavo po 1 doleri: P. 
Martinkaitis, Portage, Pa., 
V. Vidikas ir J. Vilkelis, 
Chicago, III. J. Kondrotas, 
Grand Rapids, Mich. J. Mar
ti n. Stony Brook, N. Y. K. 
Petrulis, v\ orcester, Mass. ir 
L. Kymantas, J. Stankevi
čius ir F. Shelli, Amsterdam, 
N. Y. K. Asevičia, Water- 
bury, Conn. $1.80, A. B. Ur- 
zy. Shenandoah, Pa. $3. ii 
ALDLD. 17-ta kp. Shenan
doah. Pa. $9.38. Viso $23.18.

šalę šių aukų, aš pati ii 
mano draugai bei draugės 
Juzė Michelienė, Nora Gu- 
gienė ir K. Liutkus, esame 
asmeniškai ligoniui Įteikę po

.  ------------- y — — — ■ I

• čiu adresu:. Welfare Island 
Neurological Hospital, ward 
F. 2. Reikia vykti iš New 
Yorko nuo 86-th St., kur tam 
tikras laivelis nuveža ant sa
los, kur ramlasi minėta ligo
ninė. Lankymo dienos: ket
vergais ir nedėldieniais. Va
landos: nuo 11 ryto iki 3:15 
po pietų.

Nors mano kelionė pas ne
laimingąjį yra surišta su iš
laidom ir laiku, bet matanti 
taip svarbų uždavinį ir ži
nanti nelaimingo skaudų li
kimą, skaitau savo žmogiš
ka pareiga kiek galint ir to- 
liaus jam patarnauti.

M. E. Stanelienė.
380 Hillside avė., 

Newark, N. J.

užuojautos laiškai yra per
duoti ligoniui. Už viską drg. 
J. Perkūnas kuoširdingiau- 
sia v isiems dėkuoja ir džiau
giasi. kad draugai ir priete
mai ji nemano pamiršti.

Kadangi apie d-go J. Per
kūno nelaimingą likimą pas
kutiniu laiku laikraščiuose 
buvo gan plačiai rašyta, tai 
aš apie tai nerašysiu, nes būt 
tik pakartojimas anų minčių, 
kas buvo pasakyta per kitus 
draugus. Aš prašysiu, kad 
kiek galint daugiaus žmonių 
i nelaimingąjį atkreiptų aty- 
dą ir teiktų jam pagelbą.

Žmogus privalo būti ne 
tuo, kas jis yra, bet tuo, kas 
jis turi būti.

4 * *

Be audros krutinėję, be 
vilties sieloje ir be ugnies šir
dyje gyvenimo esmės nesu
prasi.*

> ♦ $ ♦

Kada žmogus atvirai ir

los visos piktos dulkės nu
krinta.

* * *

Žmogau, liaukis nelaimė
je laimės jieškojęs — ir busi 
nelaimę nugalėjęs.

♦ ♦ •*

Kas gyvas, tas mirties bal
su nekalba.

♦ ♦ ♦

Kaip žmogaus kunui rei
kalingas oras, taip jo sielai 
artimo meilė.

♦ ♦ *

Tik darbas duoda teisę 
gyventi.

Internacionalas nešauks 
konferencijos dėl Rusijos.— 
Rusų socialdemokratų atsto
vybė užsienyje buvo atsišau
kus i socialistini darbininkų 
Internacionalą, prašydama 
sušaukti tarptautinę Inter
nacionalo konferenciją Ru
sijos reikalams aptarti. Bet 
Internacionalo Biuro sekre
torius Adler atsake, kad Biu
ras atranda, jog dabartinis 
momentas šitokiai konferen- 
ei jai nepatogus, __ _» . ■

munistų organizacija ap
gaudinėjami darbininkus. Ji 
skelbiasi esanti darbininkų 
gynėja, o iš pasalų bandanti 
kenkti socialistams ir su
rinktus pinigus suvartojanti 
vien savo reikalams. Ji da 
nei karto nėra pareikalavus, 
kad iš Sovietų kalėjimų butų 
paliuosuoti socialistai. Ji 
taipgi nei karto. 4a, nėra pa
reikalavus Gruzijosdarbi- 
ninkams apsisprendimo.

Kuris teiks visokiu pa tarinių u
Kaip tik Kon^r6S<is susi- ji’ informacijų netik socialia- darbininkų judėjimo. Nela- 

' ’ , ’ ’ / j Walsh tams, bet ir šiaip visokių bai senai socialistai turėjo
Senate tuojaus reikalaus, darbininkų organizacijų ati konferenciją, • tai įsiveržę 
kad butu paskirta specialė stovams, kurie nuolatos atsi- girti žandarai ją išvaikė, 
komisija bedarbių klausimui 'ank« Syeieanjon su viso- Šoeiabstų sekretorius re.ka- 
ištirti Amerikoje. Republi- k,ak‘ <M»n,nta) reikalas, 
konai meluoja visuomenei, 
buk Amerikoj dabar nesą 
jokios bedarbės ir visi esą 
patenkinti pono Coolidge’o 
valdžia. Bet Walsh sako, 
kad taip nėra. Nedarbas A- 
merikoje esąs didelis, tik ad
ministracija šitą faktą sle
pianti.

* Į - ----- ---------- —_

f

lauja, kad valdžia laikytųsi 
konstitucijos ir nemindžiotų

Belgai nutraukė komunis- piliečių laisvės, 
tų kamufliažų. — Belgijos 
Darbo Partija įsakė savo <ia>- 
riams tuojaus pasitraukti iš ™ių 
komunistę • p^kamųfliažiK> 
tos organizacijos, žinomos 
kaipo Tarptautinis Darbi
ninkų Rėmimo Fondas. Bel
gijos Darbo Partijos Genero
le Taryba sako, kad šita ko

MOTINU ATYDAI
AR JUS ŽINOTE, KAD BILE PAPRASTĄ DIENĄ > 

Viena Motina ir Trįs Vaikai 
GALI PLAUKTI IS

Bostono į Nantasket Beach
IR ATGAL

TIKTAI UŽ ___ _
Šita Specialė Ekskursija taikoma vaikams iki 12 m. ir IraaurMiaaą. 

Vaikams* žeiaiau 5 mėty dykai.
Vaikams a n kėčiau 5 ir žemiau 12 a»ety—15 centy j kiekvieną pas*. 

Suaugusiems paprastomis dienomis S5e.
v. aorAr.»PLA(TKIA JR Sl GgjrrA «AS valanda.

Socialistas pavadino ka- 
“ i melagiuin.— Atidarant 

andai Bulgarijos parlamen
tą, karalius atsistojo savo so
ste ir pradėjo sakyt prakal
bą. Kuomet jis pasakė, jog 
rinkimai Į šitą parlamentą 
turėjo “pilną laisvę,” socia
listų atstovas drg. Zakazov 
atsistojo ir pertraukęs kara
liaus kalbą pasakė, kad tai 
melas. Iš kairės pasigirdo 
socialistui karštas pritarimas 
delnais. Karalius pabalo 
kaip drobe. Norėdami sočia 
listo balsą paskandinti, re
akcininkai pradėjo rėkti. 
Kuomet triukšmas aprimo, 
atsistojo kitas socialistas ir 
pasakė reakcininkams: ;Jųs 
galit užrėkti teisingumo bai
są, bet jus negalit užginčyt 
pačios teisybės.. Karalius 
tuomet greitai užbaigė savo 
kalbą ir nieko daugiau ne
laukdamas smuko iš parla
mento laukam

Nova Lituania vardas pas- ; 
tavuoju laiku daug kur buvo I 
girdimas. Tai esanti Brazili
joj kuriama Naujoji Lietu-1 
va, i kulią visokiais budais 
buvo masinami musų tautie
čiai. Kas per viena ištikrujų 
yra ta Naujoji Lietuva “Lie
tuvos Žinių” Brazilijon ko
respondentas taip rašo.

“Nova Lituania’ šios žemės 
paviršiuje atsirado tik per
nai. Lietuvoj išgarsėjo kartu 
su jos motute gimdytoja 
bendrove “Alfa” tiktai šiais 
metais. Jos istorija štai ko
kia. Lietuvoje yra žmogus, 
buvusiojo ministerio p. Sli
žio švogeris, Lietuvos kanu- 
menės atsargos majoras po
nas Jagučanskis, tas pats, 
kuris kadaise darė didžius 
darbus Nevėžio upe ir pas
kutiniu laiku pagarsėjo Dva- 
reliškių dvare. Jam Lietuvoj 
pasidarė per siaura ir per
nai, dar saviškiams Lietuvą 
bevaldant, pabandė laimės 
pajieškoti Brazilijoj. Ponui 
Jagučanskiui čia nepasisekė 
ši kartą dideliu ponu tapti. 
Bet.jis susipažino su savinin
ku p. Muchado ir nutarė su 
juo Įsteigti pačiame Brazili
jos viduryje “Nova Litua- 
nią.” Tasai Muchado netoli 
Paranos upės beveik 200 ki
lometrų i pietryčius nuo Sao 
Paulo turi iš valdžios užpir- 
kęs daugybę žemės. Jis ją 
greičiausia pirko tik po kelis 
centus metrą, nes ten ir kito
se vietose parduodama visai 
už nieką. Ponas Jagučans
kis, apie 200 klmtr. nuo Sao 
Paulo parinko plotą žemės iš 
viso Į 6100 ha.; padalino tą 
žemę Į 250 sklypų po 24 ha. 
arba 200 ketv. metrų Į kiek
vieną, pavadino ją. žinoma, 
kaipo “patriot litovsky,” 
“Nova Lituania” ir pasiža
dėjo ponui Muchado i “Nova 
Lituania” atsiųsti kiekvie- 
non kolonijon 8 žmonių šei
mą, kurios dar Lietuvoj bū
damos tuos sklypus nupirks 
ir tūkstanteriopai ponui Mu
chado už jas daugiau sumo
kės, negu jhm kainuoja. Kai
na buvo nustatyta tokia: 
pirkėjas Kaune Įmoka 1300 
litų už savo koloniją, o kitus 
4000 litų (3800 milreisų) po
nui Muchadui sumoka per 4 
metus retomis. Muchado try
nė jaukas iš džiaugsmo, kad 
rado budą4špardi»ti'1>aisių 
miškų ir biauriai aštnajs su 
sipynusiais bruzgais Apaugu- 
sius žemės plotus, į kuritk/s 
brazilijonas jam dar .ir pri
mokė jus neitų gyventi. Jis. 
žinoma, nepamiršo ir p. JžF» 
gučanskio, pažadėdamas 
jam gana aukštą nuošimtį 
nuo kiekvienos parduotos 
kolonijos. Ponas Jagučans
kis grįžo į Lietuvą ir čia 
Kauno mieste, Maironio gat
vėje Nr. 2 įsteigė prekybos 
pramonės ir reklamos bend- 

‘ rovę “Alfą,” kuri turėjo jo 
išrinktąją “Nova Lituanią” 
išparduot. Išspausdinta daug 
Braziliją giriančių laiškų, 
padaryta reikalingi rekla
mos žygiai ir netrukus buvo 
kolonijos išparduotos, už ku
rias pirkėjai turėjo po 300 li
tų primokėti dar bendrovei 
už jos tarpininkavimą.

Prie bendrovės prigulėję 
p. Keršteinas, buvęs gusang 
divizijos intendantas* o jos 
direktorius būt turėjo buvęs 
Valst. Teatro direktorius p. 
Kemauskas.

Pono Jagučanskio sukur
tas biznis jiems, visiemsge^ 
ra i apsimokėjo, nekalbant 
jau apie p. Muchado, kuris 
nei sapne nesapnavo, kad^ą- 
vo neįeinamus tropikų miš
kus galės taip pelningai par
duoti. “Alfos” pagalba jisz 
juos vienok išpardavė ir pa
ėmė po 2 milreisų už metrą, 
t. y. beveik tiek, kiek gauna
ma už žemę jau visai nuva
lytą apgyventame krašte

apie Sao Paulą ir netoli gelz • 
kelio.

Žemę pardavinėjant, po
nas Jagučanskis gyrėsi esąs 
Brazilijos valdžios Įgalioti
niu ir rodėsi savo Brazilijos 
piliečio pasą, kurį jam parū
pino ponas Muchado. Jis gy
rė Braziliją ir žadėjo užpir
kusią koloniją šeimą su visu 
bagažu dykai nuvežti. Tik 
sumokėkit, girdi, 1600 litų, 
pristatykit šeimos sąstatą ir 
tuoj galėsit važiuot. Tai ža
dėdamas jis tikėjosi, kad p. 
Muchado išrūpins jo žemę 
nupirkusiems veltui prava
žiavimą, kuri duoda valdžia 
visiems kitiems, norėdama 
žmonių pritraukti Į sunkius 
darbus kavos plantacijose. 
Vienok ponao Muchado paė
męs pinigus 'Naujosios Lie- 
tuv os piliečių parkrausty- 
mu visiškai nesirūpino. Visą 
dalyką sutvarkyti aną sąvai
tę į Sao Paulu atvažiavo “Al
fos” narys p. Kei šteinas. Jis 
čia apsigyveno Siuss’o vieš
buty, kuriame moka 1 40 litų 
parai ir persistato kokiu tai 
nepaprastu Lietuvos val
džios Įgaliotiniu ir pasiunti
niu. Jis dažnai čia landžioja 
po Įvairias Įstaigas ir turi 
reikalus su Įvairiais speku
liantais, — matomai rengia 
vėl kokį “bizni.” Be to, jis 
čia žada leisti bizniškai tau
tiškai katalikišką laikraštį, 
kuriam galįs duoti daugiau 
negu 10,000 milreisų — 
tuos pinigus, kaip kalbama, 
jam įdavusi valdžia. Bet čia 
žmonės jau gudresni, negu 
Lietuvoj, — jie matę to, ko 
kitas ir sapne nesapnavo, 
tuoj suprato kuo sis “ponas” 
kvepia, ir, rodos, jau nusi
statė padaryti atatinkamas 
išvadas iš jo darbų ir papra
šyti iš Sao Paulo išsikraus- 
tyt.

Tokia tad yra “Naujosios 
Lietuvos” istorija. Valdžiai, 
jeigu ji tikrai rūpinasi savo 
piliečiais ir nori juos būti
nai i Braziliją išsiųsti, reikė
tų pačiai Įsteigti Brazilijoj 
savo atstovybę su informaci
jos biuru, kuris norintiems 
žemių pirkti duotų oficialių 
ir teisingų žinių apie žemę, 
klimatą ir kitką, o neduotų 
žmones išnaudot.

KIEK YRA GYDYTOJŲ 
LIETUVOJE. S.

Šiuo metu visoje Lietuvi 
je yra Įregistruota medicinoj 
gydytojų 476, dantistų 27#, 
medicinos feldčerių 353; 
akušerių 
seselitįll 
cialistės 8/7 Apart to, L 
tuvojė yrą ligonines

rijįos. Varėnbj^ ’ Iriuose ir 
Kulatavoje. • * '•

GAISRAI LIETUVOJE^
Per 3 pirmuosius š. m. mi! 

nesiūs Lietuvoje buvo 1&7 
gaisrai: nuo neatsargaus ap- 
siėjinio' šu ugnimi 25, įtuų 
kaminų dūmtraukių, nevąlyt 
mo ir nepriežiūros 36,1 tino 
krosnių nepriežiūros 10, nuo 
padegimo 12, nuo kuliamų ir 
kitų mašinų 3, nuo sprogimo 
1, nuo džiovyklos 2 irtnųų 
elektros 3. Tame tarpe sude
gė: 16 muririių gyvenamų 
namų, 95 mediniai namai, 
152 klėtys, kūtės, pirtys, JL2 
pramonės įmonių, grudų 
2814 centm, pašaro 872Į 
cntr., 22 gyvuliai, 285 paukš
čių, 63 mašinos, 135 vežimą! 
ir rogės, žmonių sužeistų 2i. 
Viso nuostolių 2,705^765 li
tai. Z

_ r

PERŠOVĖ AMERIKOS į 
KONSULĄ MEKSIKOJ, f

Pereitą nedėldienį. Meksi
kos mieste, Puerto Mexico> 
du nežinomi žmones įsibiif5- 
vė Amerikos konsulatan ' flr 
peršovė konsulą Chapn.artą, 
Motivai nežinomi.
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PHILADELPHIA, PA. i 
Lietuvių Tautiškas Pašaipi- 

nis Kliubas žymiai 
sutvirtėjo.

Nekaitą buvo rašyta spau- • 
doje apie pietų pusės Lietu- > 
vių Tautišką Pašalpinį Kliu- ( 
bą. Daugiausia tai buvo “de- i 
javimo rasiniai, nes anais • 
laikais Kliubas, sulyg neku
riu nuomonių, turėjo kojas ( 
aukštyn užversti — “mirti”... ’ 
Ir gal butų palaidotas po 
priespauda negeistinųjų, jei 
ištvermingi lietuviai nebūtų 
užbėgę tam kelią.

Pamatę tikrą pavojau, su
manus lietuviai pradėjo da
ryti pastangas, idant Kliu
bas ir jo savastis be laiko ne
žūtų. Nenuilstanti pionieriai 
ir išgelbėtojai Kliubo yra 
šie vyrai: J. V. Grinius, Ge
orge Lukasevičia, Adomas 
Kubelčika*, Andrius Kubel- 
čikas, Antanas Jankauskas, 
Vladas Lubinas ir kiti, kurie 
rėmė pirmutinių pasiryži
mus, idant suvienyti draugi
jas ir išvėtyti netinkamus 
Kliubo ėdikus. Šie vyrai yra 
labai daug gyvenime patyrę, 
nes jie pergyveno čionai ne
mažai visokios rųšies rung
tynių, pergyveno darbininkų 
ir “proletarų” diktatūros lai
kus, todėl jiems nesunku bu
vo permatyti besiartinantį 
vietos lietu; iams žlugimo 
pavojų; jie tuojau pradėjo 
atskirti gerą nuo blogo: sijo
ti ėdančias Kliubo galutinas 
jėgas ir pasilikusias sveikes
nes jungti vienon šeimynon 
—vienyti lietuvių draugijas 
vienam Kliubui, kas ant ga
lo jiems ir pavyko atsiekti.

Šių žmonių pastangomis, 
pritarus kitiems, šiandien 
Lietuvių Tautiškas Pašalpi- 
nis Kliubas yra tvirčiausias 
iš visų stovinčių pašalpinių 
lietuvių organizacijų Phila- 
delphijoj. Kliubas yra skait
lingas ne tiktai nariais, bet 
savastimi ir grynu kapitalu. 
Pavertus visą turtą į pinigus, 
Kliubas turėtų, konservaty
viai skaitant, apie $125,000.

Turint tiek turto, šiandien 
nereikia dejuoti, bet džiaug
tis iš tokio darbo. Pradžiugo 
net ir visi tie, kurie negalėjo 
jokiu budu permatyti to, 
kad susivienijus visiems bus 
stipriau ir geriau gyventi. 
Dabar Lietuvių Tautiška Pa- 
šalpinio Kliubo salė, 928 E. 
Mdyamensing Avė. yra, ta
rytum, kaip 1r kokia Lietuvių 
pilis, kurioje ir apie kurią 
lietuviai yra susispietę. Čia 
netiktai Kliubas atlįeka.savo 
susirinkimus ir kitus reika
lus, bet ■ ir kitos draugijos, 
kuoppė, o ypatingai čia yra 
pastovi buveine First Lith- 
tianian ir Lithuanian Centrai 
Building and Loan Associa- 
tions, lietuvių finansinių or
ganizacijų, -kurių kapitalas 
abiejų sudaro apie $1,700,- 
000. Iš šito Kliubo prasidėjo 
rinitai- organizuotis ir Lith- 
uanian-American Citizens 
Leaguė, kuri jau su savysto- 
yiais skyriais turi narių pi
liečių apie 350.

Liepos 8 d., 1927 m. Kliu
bas turėjo pusmetinį savo 
susirinkimą, kuriame, apart 
kasdieninių reikalų, nutarta 
šie: (1) traukti prie Kliubo 
čia gimusį jaunimą, taip kad 
galėtų geresniu kuo užsiimti, 
negu trepsėti ant kampų ša- 
lygatvių. Organizavimui to
kių jaunuolių išrinktas jau
nas, čia gimęs, vyrukas J. 
Kavaliauskas, o Z. Jankaus
kas jojo padėjėju; (2) nu
tarta įstojimas Kliuban to
kiems jaunuoliams iki Naujų 
Metų veltui; (3) atrasta rei
kalingu turėti Kliubui savo 
pastovų žinių rašėją; juomi 
išrinktas Z. Jankauskas; (4) 
išrinkta komisija įtaisyti ata
tinkamą visiems tikslams 
virtuvę Kliubo name, su
pirkti reikalingus indus, ir

nieko-pas kitus nei prašyti 
keno pagelbos, bet viską tu
rėti savo; (5) nutarta, po 
muštynių Sarkio-Dempsio, 
jei galima bus, parsikviesti 
musų giminės prakilnų vai
ką, kurio gyslose teka musų 
protėvių galiūnų tvirtas 
kraujas, pas Philadelphijos 
lietuvius ant pramogos; (6) 
išrinkta du nauji “board- 
direktoriai” — A. Kupronis 
ir Z. Jankauskas., Rudeniop 
manoma rengti visą eilę pra
kalbų, paskaitų ir koncertų.

Z. Jankauskas.

ypatingai Montreale rasti 
“laimę,” tai lai turi omenyje 
šiuos žodžius: “Laimingas 

kas laimės nejieško!” 
Nes “laimės” jieškant po 
svetimus kraštus prisieina 
nešti milžinišką vargo naštą.

“Pavyzdingi” piknikai.
Vasaros sezonui atėjus, 

gražiomis sekmadienių die
nomis, prišiukšlintose, kel
muotose pakrūmėse, lietu
viai kliubieČiai, kartais ir 
jarapijonai, vadovaujami 
nusipenėjusio nevedusio “tė
velio,” surengia piknikus., 
<aip vienų, taip kitų pikni
kų rengėjų svarbiausias tiks
iąs — padaryti iš alaus biz
nis. Ir ot į pikniko vietą nu
gabenama keliolika statinių 
alaus. Kuomet prasideda 
alaus pardavinėjimas, sykiu 
prasideda ir “piknikas:” ge
ria vyrai, geria moterys, ge
ria vaikinai ir kaikurios mer
ginos. Vieni geria prie bufe
to, kiti uzbonais nešasi į pa
krūmes, ir tol geria, kad net 
galų gale nekuriems prisiei
na šauktis Abraomo pagel
bos. Alaus nugabena nema
žai, tad ir piknikas tęsiasi iki 
vėlaus vakaro. Labai gerai, 
jei kas atsiveža kokią nors 
aplaužytą armoniką, blai
vesnis jaunimas tik tuo ir pa
sitenkina.

Turiu pasakyti, kad karš
tesni alaus patriotai — tai 
senieji kanadiečiai. Darbi
ninkų labui ir jų ateities ge
rovei nieko geresnio nevei
kiama, kaip tik alus ir alus.

Smulkiai aprašius apie lie
tuvių surengtus piknikus, 
jie atrodytų labai “pavyz
dingai,” taip kad ir kitos ne
civilizuotos tautos galėtų 
imti iš Montrealo lietuvių 
“pavyzdingo” gyvenimo in-- 
strukcijas.

Kad mažiau užėmus laik
raštyje vietos, užtenka pasa
kyti štai kas:, vietoj apšvie- 
tos ir pirmynžangos Montre
alo lietuviai, ypatingai jau
nuomenė, žengia atgal.

Montrealo Jonas.

tas,

BALTIMORE, MD. 
Margumynai.

Užėjus karstam orui, visas 
lietuviškas kmtėjimas išdar
dėjo ant taip vadinamų “žio
rų.” Čia maudomasi, šoka
ma ir dainuojama. O nela
basis munšainas čia turi pla
čiausią dirvą.

* ♦ *

Darbų padėtis kas kartas 
darosi vis rūstesnė, nors ne
kurios dirbtuvės po ketvirtos 
liepos pradėjo kiek dirbti, 
bet dirbama nepilnas laikas 
ir pati darbo sistema atrodo 
visai suirus. Kriaučių indust
rija yra taip pat suparali- 
žiuota, ir lietuviai, kurių 
daugelis čia dirba kriaučių 
amate, dejuoja nuo blogų 
laikų. Blogumas dar ir tame, 
kad vietos kriaučių unija yra 
visai silpna ir nepajiegia v ie- 
tos kriaučių uždavinius tvar
kyti ir vesti rimtą kovą su 
skebšapėmis. Prie šitokių 
aplinkybių, suprantama, lai
mi darbdaviai, kurie stip
resni. Tai yra bloga, bet šitą 
blogumą darbininkai turi su
prasti patįs. Kol jie to nesu
pras, tol jų padėtis eis vis 
prastyn. Užtad dėkitės prie 
unijos, nes tik su unijos pa- 
gelba galėsit apginti savo 
teises. * * *

Liepos 15 d. nusišovė sa
vo namuose Bindokas. Jis 
turėjo apie 60 m. Velionis 
gyveno gana gražiai, turi iš
auginęs gražią ir net pavyz
dingą šeimyną. Bet jam įsi
suko į galvą mintis, kad už
baigti gyvenimo dienas pir
ui iaus, negu kokia nors bak
terija jo gyvybę sunaikins.

K. J. L.

buvo Kliubo narys Ž. Spren
džiama, jog su juo buvo ki- 
itas Kliubo narys ilgakojis 
K.

Ant rytojaus Š. raportavo 
apie plėšimą Kliubo komi
tetui. Pas 2. namuose pada
ryta krata ir rasta Kliubo 
daiktų. Jis tapo patiauktas 
teismo atsakomybėn. Maty
damas, kad bus riestai, jis 
Kliubą užgadino. Vienok sa
vo sandarbininko, kuris pri- 
paškudino i agurkų bačką, 
2. neišduoda. Bet pagal še
šėlį ir kitus ženklus spren
džiama, kad tai buvo “šol- 
derių meistras” K.

Iki šio įvykio K. ir 2. buvo 
skaitomi rimtais vyrais. 
Koks velnias juos prie šito
kių nešvarių “zbitkų” pa
kurstė — nesuprantama.

Reporteris.

į
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MONTREAL, CANADA.
Iš darbininkų “rojaus.”
Montrealas yra Kanados 

didmiestis ir lietuvių ateivy- 
bės centras. Montrealo mies
to apielinkės turtingos gra
žiais vaizdais: vandenais 
mainais ir salomis. O pats 
miestas turtingiausias baž
nyčiomis, vienuolynais ir sa
liutais. Išsidriekusio miesto 
surukusiuose muluose randa 
si ir lietuvių keletas šimtų, 
bet ne visi jie patenkinti gy
venimo aplinkybėmis... 

Kadangi Kanada garsina
ma antras rūšies “laimės ša
lis,” todėl kaip iš Lietuvos, 
taip ir iš kitų nualintų kraštų 
važiuoja žmonės į čia “lai
mės” jieškoti. Nesistebiu iš 
tų, kurie neturėdami jokios 
nuosavybės jieško užsie
niuose geresnių gyvenimo 
sąlygų. Bet didžiausias klai
das daro tie, kurie tikėda
miesi “laimę” rasti, važiuo
ja palikę nuosavybes — va
lakus žemės ir visą ūkio in
ventorių. O tokių daug yra 
atvažiavusių, kurie čia labai 
skursta. / , '

Atvažiavę ir pastebėję gy
venimo aplinkybes, prakei
kia savo nelemtą likimą, bet 
jau per vėlu, nes tuč-tuojaus 
sugrįžti nėra lėšų, o antra 
—ir labai negražu. 

Nerasdami kitokios išei
ties, pasilieka skursti ir ko
voti su badu.

Šią vasarą Kanados in
dustrijos ratas visai lėtai su
kasi, o esant dideliam dar
bininkų pertekliui, nors ir 
prasčiausias darbas gauti— 
tai visa ateivio išsvajotoji 
“laimė.”

Ne veltui anglų ir francu- 
zų kunigai per pamokslus 
ragina savųjų tautų bosus 
bei formanus, kad visų pir
ma rūpintųsi savais tautie
čiais— bedarbiais, o į atei
vius visai nekreiptų atydos, 
nes, girdi, ateiviai reikalau
jami į farmas, o ne į miestus. 

Tas kunigų raginimas ir 
vykdomas, nes anglas bei 
franeuzas nebus be darbo, 
jie kur pasisuka, vis šiaip 
taip gauna užsiėmimą. O 
ateiviai į kurią tik dirbtuvę 
nueina, visur tą patį išgirsta: 
“Nėra darbo!”

Jei ateivis kelionėje pas
kutinius centus praleido, o 
įžengęs į “laimės” šalį 4-6 
mėnesius klajoja po miesto 
gatves be darbo, tad galite 
spręsti, kokioj padėtyj tokie 
žmonės randasi.

Patekę į tokias gyvenimo 
sąlygas, karštesni katalikai 
siunčia griaudingas maldas 
į aukštą, neišmatuotą erd
vę ir laukia iš tos tuščios 
erdvės sau paguodos bei su
raminimo. Kiti keikia savo 
gimdytojus ir savo gyveni
mą. 0 dar kiti, nustodami 
paskutinės kibirkštiesvilties, 
išsireiškia norinti pertraukti 
gyvenimo siūlą.

Tai taip pasaulio vergai- 
darbininkai pasitenkina gy
venimu kapitalistinėj gady
nėj.

Lietuvoje, užviešpatavus 
juodųjų gaujai, darbininkai 
veržiasi į užsienius, kur kas 
galėdami, bet ir užsieniuose 
juos pasitinka ta pati žiauri 
geležinė kapitalo ranka, sy- 

tt., taip kad atėjus kokiai kiu ir bado šmėkla — bedar- _______  z
pramogai nereikėtų skolintis bė. Kas svajoja Kanadoj, skirtumo,stoti į bendrą fron-' praleido svečią stotin — sa-
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Apsisaugokite 
prakaito kvapo

Šis malonus muilas išvalo duobutes
ORASIŽENGELIS retai susipran-
• ta, kad turi prakaito kvapą. O 
tie, kurie tai pastebi — nesakys.

Nors, rodos mes neprakaituoja
me. vienok visados saugokimės ne
prasižengti. Nes musu duobutės o- 
doje nuolatos garuodina drėgnumą 
su kvapu — apie svarą į dieną.

Saugumo delei — vartokite 
Lifebuoy! Taip gaivinantis, kad 
miliona, prausiasi juo kasdien! Jis 
išvalo duobutes — padaro laivą 
nuo prakaito kvapo.

Sveikata išvaizdoms
Lifebuoy minkštos, antiseptiškos 

putos palaiko išvaizdą aiškia, švie-

žia ir sveikatingumu žibančia dėlto 
kad išvalo odą.

O kas dar geriau, tos pačios va
lančios putos apsaugo nuo 27 mi
krobinių ligų kurias rankos gali 
perduoti — jos prašalina mikrobui 
sykiu su purvais.

Pramoksite mėgti Lifebuoy šva
rų. sveiką kvepėjimą — taip pilną 
taip užtikrinantį didesnį saugumą, 
o vienok taip greitai išgaruojanti

Lifebuoy teikia pridėtinę apsau
gą. o kainuoja nebrangiau kitų mui 
lų. "Pavartokite, savaitą. o vartosi
te visą gyvenimą." Pirkite šiandie.

Lever Brct. Co., Canbndįe M«.»

I

j
j tą ir prigelbėti, idant šita 
{“Gėlių Diena” kuogeriausiai

veidui-rankom -voniai 
r -

ir mikrobus prašalina
— e

PITTSBURGH, PA. 
Ristikas ir dainininkas Sar- 

palius bus Pittsburghe.
•D-ras Karolis Sarpalius, 

kuris pagarsėjo po visą A- 
meriką, kaipo garsus risti
kas, sumanė aplankyti Pitts- 
burghą. 7 d. rugpiučio jis 
parodys savo spėką ir gabu
mus Sandaros kuopų pa
rengtame piknike, ant Am- 
šiejaus fanuos, McKees 
Rocks, Pa. Prieš jį čia bus 
išstatytas amerikietis risti
kas Clark VVaddell, kuris 
sveria 205 svarus.

Taigi Pittsburgho ir apie
linkės lietuviai turės progą 
pamatyti garsų chicagietį 
ristiką ir dainininką. Dalis 

: pelno nuo šio pikniko eis į 
' Sandaros Politinį Iždą.

J. Virbickas.

pavyktų.
Jonas Lukoševičius.

CHICAGO, ILL. 
Didelė bedarbė Stock 

Y arduose.
Chicagoj dabartiniu laiku 

siaučia didelė bedarbė. Dau-

WORCESTER, MASS. 
“Gėlių Die«a.”

Worcesterio Lietuvių Lab
darybės Draugija laimingai 
gyvuoja Worcesterio lietu
vių tarpe.-Ji šelpia pavargė
lius ir nelaimės ištiktus lietu
vius, kaip tai našles, našlai
čius, senelius ir palengvina 
gyvenimą visiems nelaimin
giems.

Dabar šita draugija, kiek 
nors susidrutinus, nori pla
tesni žingsnį padaryti. Lab
darybės Draugija turi užsi- 
briežus įsteigti Prieglaudą ir 
Ūkę, idant turėtų vietą pri
glausti savo tautos pavargė
lius ir nelaimingus.

Todėl Lietuvių Labdary
bės Draugija atsišaukia į lie
tuvių visuomenę, idant visi, 
be skirtumo, pridėtų savo 
jėgas prie bendro darbo, 
kad pagelbėjus viršminėtą 
tikslą atsiekti Tuomet ne
reikėtų žiūrėti svetimtau
čiams i akis, kad susimylėtų 
ant musų našlių, našlaičių, 
senelių ir kitų nelaimingų 
pavargėlių.

Šiuomi Lietuvių Labdary
bės Draugija praneša lietu
vių visuomenei, jog viršmi- 
nėtam tikslui yra rengiama 
“Gėlių Diena” šeštadienį, 
liepos 30 d., 1927 m. Reikia 
darbininkų — merginų, vai
kinų, moterų ir vyrų. Kas tik 
gyvas, meldžiame prisidėti 
prie šito kilnaus darbo.

Kas link rinkimo aukų 
“Gėlių Dienoje,” nepamirš
kit, jog yra skiriama penkios 
dovanos tiems, 1 
giausia surinks pavieniai 
per tą dieną aukų.

Taigi Lietuvių Labdary
bės Draugijos Pildomasis 
Komitetas ir Veikiančioji 
Finansinė Komisija meldžia

AKRON, OHIO.
Juozas Šimkus buvo Akrone 

su karnivalu dvi sąvaiti.
J. Šimkus neveltui yra 

pramintas lietuvišku žaibu, 
nes Akrone jis atsižymėjo 
kaip žaibas su perkūnu. Jam 
čia nebuvo lygaus vyro, ku
ris prieš jį atsilaikytų. Akro- 
niečiai statė jam tvirčiausius 
vyrus, nes amerikonams bu
vo didelė negarbė, kad sve
timtautis taip greitai pagul
do ?jų drutuolius. Ant galo, 
neturėdami savo mieste to
kių drutuolių, buvo privers- 

iti šaukti milžinus iš kitų

kė važiuosiąs į Columbus ir
galbūt, kad jis pasieks Day-
toną, nes netoli nuo Daytono1___________________ ____
jis^turbut apsistos su karni- gelis žmonių jau badauja. 

Nežinia, ar greitu laiku dar-

miestų. Mat, jie manė vienu 
vakaru leistr kelis vyrus kai
po dįutuolius imtis su Šim
kum- manydami privarginti 
Šimįkųuf paguldyti. Bet jam 
tas; nieko neužkenkė. Jis 
apsiėmė imtis su jais ant vi
sokių išlygų ir visus pagul
dė. Pirmą sąvaitę jis ritosi 
kas vakaras, o antrą sąvaitę 
tik paskutines dvi dienas, 
laimėdamas kiekvieną kar
tą. Jis nemažai pakėlė lietu
vių vardą tarp svetimtaučių.

Šimkus yra lietuvis, kuris 
nesisarmatija publikoj lie
tuviškai kalbėti. Nedėlioję 
jis viešėjo pas M. Yocius ir 
V. Vasiliauskus. Po pietų 
Stasys Kubilius nuvežė sve
čią ant pikniko, nes Šimkus 
norėjo plačiau susipažinti su 
Akrono lietuviais. Vasiliaus
kienė sako, kad Šimkus yra 
net’k geras risti kas, bet ge
ras ir šokikas. Gal būt, kad 
jam patiko Vasiliausko nau
ja “gramatic accordion.” 
Kuomet Šimkų pamatai ant 
pagrindų, tai jis atrodo gana 

kuri*e~ dau-> žiauriai, kaip jis savo prie- 
• * • {šus kaip perkūnas tranko.

Bet šiaip suėjime jis yra la
bai mandagus žmogus, žo
džiu sakant, jis yra pilnoj 

I prasmėj lietuvis.
I Nedėlios vakare Antanas 

visą fietuviu visuomenę, be Kalvaitis ir Stasys Kubilius

«
i-
i

ITALIJOJ RADO AUKSO 
KALNUS. .

2monių padavimai apie 
paslėptus žemėje turtus pasi
rodo nevisuomet buvo pra
manyti ir kartais turi daug 
tikrenybės. Ypač tie padavi
mai, kurie eidami iš kartos į 
kartą nenustoja savo pir
mykštės prasmės. Sakysime, 
kaip padavimai apie paslėp
tus turtus arba brangiąsias 
nauges žemėje. Kad tokie 
padavimai daug teisybės tu
ri, rodo ir šis pavyzdys. Šiau
rės Italijoj, apie Turiną la
bai senai vaikščiojo žmonė
se padavimas apie tai, kad 
kaž-kur kalnuose esą tiek! 

;daug aukso ir jei jis kam 
nors pasiseks rasti, tai radė
jas busiąs turtingiausias 
{žmogus pasauly. Kai kurie 
padavimai net nusakė ir vie
tas, kurias netruko visur 
gausus aukso jieškotojai su
rasti. Tečiau visus juos sekė 
beviltingas nepasisekimas. 
Ir pasirodo tik dėl to, kad jie 
nepažinojo aukso, kuris ne
retai jų kojomis mindomas 
šypsojosi vilingai gelsva ug
nele iš jieškotojo sielvartos, 
Matyt ilgai auksas dar butų 
buvęs nesurastas, jei ne ita
las Džiovoni Bufinati, kuris 
grįžęs iš Afrikos aukso ka
syklų nusipirko Turino apy
linkėj bakūžę ir žemės skly
pelį, tikėdamas senatvę tė* 
viškėj ramiai praleisti. Jis 
visai priepuolamai kalnuose 

prielankumą esantį sunkiose f~' kurio’jam Afrikoj tiek 
metų teko giliai žemėje rau
siantis jieškoti. Ištyrus radi
nį Turine ir Londone, paste
bėta nemažas nuošimtis auk
so.

Šis radinys Italijoj sukėlė 
• darbai didžiausią ' susidomėjimą. 
Readingo Nuodugniai ištirti auksą bu- 

kompanija dirba tik vieną vo paskirta tam tikra geolo- 
dieną į sąvaitę, o kitos kom
panijos dirba po tris dienas 
į sąvaitę. Iš kitur pribuvu
siems sunku darbas gauti.

F. G.

va^u’ . ... Nežinia, ar greitu laiku dar-
Akrono lietuviai linki bai pagerės, ar ne. Ypač blo- 

Simkui geriausių pasekmių, ga yra Stock Y arduose, 
tikėdamiesi trumpoj ateityj Daug darbininkų atleista iš

Udtuu, u p<*s>uu\ę 11 g* nepil
ną laiką dirba. Dirbančius 

{darbininkus kompanijos la
ibai išnaudoja.

Kitų miestų bedarbiams 
patariu nevažiuoti į Chica- 

Igą, nes darbo gauti negali
ma, o pragyvenimo aplinky
bės blogesnės negu kitur.

Butų geistina, kad ir kitų 
kolonijų korespondentai pa

prašytų į “Keleivį” apie dar- 
ibus, tuomet bedarbiai žino- 

pliene.. x ■ tų, kur galima važiuoti, o kur
bėgo nuo savo vyro. Sako- ne- Tokie pranešimai sutau- 
ma, ji pamylėjo savo pus- Pytų bedarbiams bereika- 
brolį. Vietinis.

pamatyti jį su ristynėmis į darbo, o pasilikę irgi nepil- 
Akrone. — — ----

Kitokios naujienos.
Tūlas lietuvis aną dieną 

skundėsi prie bažnyčios, kad 
tūli žmonės jį nekaltai įkri- 
minuoja, sakydami, buk jis 
pavogęs farmerio paršiuką. 
Girdi, trauksiu teisman kiek
vieną, kuris tik paklaus ma
nęs: “Ar gardi paršiena?”

Akrono lietuves motęrįs 
pradėjo apleisti savo vyrus. 
Aną panedėlį Pr-skienė pa-

lingu kelionių išlaidas.
Darbininkas.

WORCESTER, MASS. 
Išplėšė Kliubo vasarnamį.
Visiems Worcesterio ir į 

apielinkių lietuviams yraži-j 
nomas Kliubo vasarnamis 
arba kitaip vadinamas 
“Bungalow.” čia vasarą ei
na geras biznis, nes yra pui
ki šokių salė, maudynės ir

Vieną gražią naktį, kuo. game padėjime. Taipgi tanu 
męt visi nariai ir prižiūrėto- j1",1,"??, ac,U atsk,nems 
jai'išvažinėjo j namus, atva- ’ 
žiavo prie vasarnamio pora

HAMILTON, ONT. 
CANADA.

Padėkos žodis.
Aš, žemiau pasirašęs 

reiškiu gilios padėkos žod į 
•Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

•_ Draugijos Hamiltono sky
riui už suteiktą man finansi
nę pagelbą, esant nelaimin-

., iš-

draugijos nariams, kaip Ha-į 
miltoniečiams, taip ir Toron-

"1 ** * UI Iv V ii.’čll Um III iv UU1 d . v. i » vi

vyrų, kurie atsirakino duris, :tie.c,am1s uz Paro^y^ man pastebėjo tokio akmens gys- 
- nnelankuma esant sunkiose ue inrm o™ Afritnljsilaužė j “stakruimį” ir iš

vogė viską, kas tik jiems 
naudinga pasirodė, o į rau- 
gytų agurkų bačką pripas- 
kudino. Tokį kiaulišką dar
bą atlikę jie išvažiavo, ma
nydami, kad jų pėdsakų nie
kas nesuseks. I

Bet blogi darbai visuomet 
būna susekti. Mat jiems be- 
plėšiant Kliubo vasarnamį, 
prie salos ant ežero irstėsi 
Kliubo narys Š. Pastebėjęs 
privažiavusį prie vasama 
mio automobilį, Š. prisiirė 
prie kranto ir atsargiai atsi
gulęs ant žemės tėmyjo, kas 
per vieni tie naktiniai sve
čiai. Nors buvo tamsoka, bet 
visgi vieną jų pažino.

gyvenimo aplinkybėse. 
Su tikra pagarba,

J. Staponaitis.

TAMAQUA, PA. 
Darbai sumažėjo.

Anglių kasyklose 
labai sumažėjo. T

Musų amžiuje yra daug 
tokių bepročių, kurie tik to7 
dėl bepročiais laikomi, kad 

Tai pamišėlių tarpe gyvena.

gų komisija. Iš tų duomenų, 
kuriuos komisija turi, prof. 
Felici daro išvadą, kad kas
met galima busią gauti apie 
15,000 kilogr. aukso. Auksui 
kasti jau susidarė italų ir ka
nadiečių piniguočių bendro
vė, kuri savo darbams j^avo 
iš italų valdžios didelį že
mės plotą. ____ " _" L

I

*

Ii I
i f



I

4 K E L EIVIS No. 30. Liepos 27 d., 1927^

I

MANO PILVAS 1R| 
L. PRUSEIKOS 

PRAKALBA.
(Feljetonėlis)

i

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike... i

-/Labo ryto. tėve.
—Klausyk, Maike, aš mis- 

linu, kad tu esi velnio apsės
tas. F'ij.’-'

—Kodėl ?»
’—Ogi t odę], kad tu perei

tą sykį norėjai subuntavot 
mane prieš kleboną.

—Aš visai tokio tikslo ne
turėjau, tėve. į

•—N e išsisuksi. M ai kė. Tie 
žodžiai, ką tu man pajšakeų 
yrą tikrai vęjniška paguhda* 
Kaip aš viską išvirozijau ku-

o *

—Ne, Maike, aš norėjau 
tik apie parapijos reikalus 
pasikalbėti su tavim. Aš no
rėjau tau pasakyti, kad aš 
nepritariu tiems žmonėms, 
ką kunigams pavydi ir para
pijose lermą kelia.

—O man rodos, tėve, kad 
ir tu turėtum lermą kelti, jei 
kunigas nori tave už nosies 
vedžioti, nuolat pinigų rei
kalauti ir nenori pasakyti, 
kur jis tuos pinigus deda.'

—Bet kam, vaike, man 
reikia tas žinoti? Juk užten
ka, kad kunigas žino.

:■
i4

i

i
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dalykas, čia bus kalbama Parėjus man iš prakalbų na- 
apie pilvus, todėl ir aš atėjau mo, mano pilvas nepaprastu 
į čia, nes mano pilvas to rei- smarkumu pradėjo "dirbti.” 

Ir “belieVe me” nuo to laiko 
prakalba: aš neturiu jokio “trubelio”

Buržuazija mus su savo pilvu. Ar kalbėtojas: Nuožmus ir galingas buvo 
kuobiauriausia, savo “spyčių" sakė iš galvos satrapas Moazed Dovie. Visi 

ar iš pilvo, aš nežinau, atsi- jo žemėje drebėjo prieš jo 
menu tik tiek, kad jo storas vardą. Nesuskaitoma vergų 
pilvas žymiai maskatavo ir daugybė dirbo jo laukuose, 
žodžiai lėkė tarsi iš paties visi krašto gyventojai mokė- 
pilvo, o ne iš galvos smege-i jo jam duoklę. Visa, kas bu- 
nyno. Bet man nesvarbu, vo geriausio valstijoje, buvo

• kalavo.
Prasidėjo 

' "Draugai! 
į išnaudoja 
mes turim vienytis į bendrą 

i frontą visi prieš savo išnau
dotojus. Rusijos darbininkai 
visi iki vienam yra komunis
tai; kitokiom idėjom tenais 
nėra vietos. Visame pasauly
je komunizmas stiprėja mil
žinišku greitumu. Vokieti
joje, Francuzijoje, Anglijo
je, Lenkijoje ir net Lietuvoje 
musų draugai ima dalyvumą 
visame politiškame ir darbi
ninkiškame veikime. Tą patį 
galima pasakyti ir apie Afri
ką ir Aziją, štai ve, čainiai 
parodė didžiausio stiprumo 
komunizme. Japonijoje kas 
trečias asmuo tai vis komu
nistas. Galima drąsiai laukti 
pasaulinės revoliucijos ir 
bolševizmo. Bet mes, drau
gai, turim ir priešų, ir jie ne
kartą pakenkė įvykdinimui 
pasaulinės revoliucijos. "To
kie niekšai, kaip Grigaitis, 
Michelsonas, Bagočius ir Vi- 
taitis, nekartą yra išdavę 

•darbininkų klesą. Ypatingai 
Grigaitis, tai yra vienas iš

SATRAPO SAPNAS
• • i

Per tūlą laiką aš su savo 
pilvu negalėjau dorai sugy
venti. Kartąis, atvdžiai klau- 
šantiės, buvo galima girdėti 
pilve kokia tai nepaprasta 
revoliucija, o kartais atrody
davo lyg katė su šunim mau
nasi. Kartais viskas nutilda
vo ir aš sudėtą į jį maistą ne
šiodavau kaip saugiam krep
šy, tik bėda tame, kad nega
lėdavau ledo prikrauti, tuo
met butų buvus tikra komu
nistiška ekonomija, nes mai
stas butų sučėdytas ant ilgo 
laiko.

Kadangi gyventi su tokiu 
pilvu darėsi vis daugiaus ir 
daugiaus pavojaus, tai aš 
priverstas buvau jieškoti iš
eities. Su šiuo nelaimingu 
pilvo klausimu aš kreipiausi 
pas draugą Dr. Kaškevičių. 
Jis apčiupinėjo mane visą, 
pridėjęs ausį prie mano pil- 
vopąklausė ir sako, kad pa- 
vojus esąs gana didelis. Prie- 
žastis pilvo neramumų esan-1 _

štai kame: buržuaziškas bjauriausių judošių, jis ir jo 
maistas susimaišė su mano sekėjai yra tikri smalaviriai. 
proletariškom žarnom ir iš suniekšėję begėdžiai, išsigi-

I

nyno. Bet man j
kuo jis protauja, galva ar 
pilvu, svarbu tiktai, kad ma
no pilvas pilnai suprato jo 
kalbą. K. L.

į_ ________ ________________________

sekėjai yra tikri smalaviriai.

VALDŽIA NAIKINA SER
BENTŲ IR AGRASTŲ 

KRUMUS.
Massachusetts valstijos 

legislatura yra išleidus įsta
tymą, kuris reikalauja nai
kinti serbentų ir agrastų krū
mus, nes ant jų veisiasi tam 
tikri grybeliai, kurie paskui 
užkrečia pušynus ir sunaiki
na brangiausius miškus. To
dėl valstijos agrikultūros de
partamento komisionierius 
Ųilbert dabar su savo darbi
ninkais lanko farmas ir nau
ja tuos krumus su šaknimis.

Kaip as visKą išvirozijau ku- Ka, Kau Kunigas žino, 
nigui, tai jis liepė man su ta-! —Jeigu taip, tai tau, tėve,
vini daugiau nekalbėt. Sako,'turbūt ir galva ant pečių ne- 
per tavo lupas šneka pats reikalinga. nes gali užtekti 
šėtonas. i to/ kad kunigas turi galvą.
-—Tai yra nesąmonė, tėve. Bet kas taip mano, . tas nėra 

Tu žinai gerai, kad tokio su- savistovūs žmogus. Tas yra 
tvėrimo, kaip velnias, nie- kitų pastumdėlis ir vergas, 
kad ant svieto nebuvo ir nė- nelyginant kaip arklys ar 
ra. asilas.

—Taip nesakyk, Maike. I —Tai tu, Maike, mane 
Aš žinau, kad velnias yra. prie asilo lygini?

—Bet daleiskim, tėve,' —Ne, tėve, ne aš, bet tu 
kad jis ir butų; bet jeigu jis pats nori save asilo vieton 
teisybę skelbia, tai kodėl jo pastatyti, kuomet tu nori, 
nepaklausyti? kad kiti už tave protautų.

—Kibą tau galvoj nege-' —Užteks, Maike: aš bi
rai, Maike! Kaipgi tu gali jausi, kad tu manęs nesubun- 
velnio klausyti? Juk tu savo tavotum. Aš negaliu su ta- 
dušią jam parduosi. ;vim daug ginčytis, ba šian-

—Tai yra tiktai pasaka, dien mano razumas nelabai 
tėve, kuria kunigai baugina veikia, turbut valuk to, kad 
tamsius savo parapijonus, perdaug šilta. Bet palauk, 
kad jie nereikalautų atskai- kaip ateisiu kitą sykį, tai aš 
tų už parapijos pinigus. Bet, tau užduosiu tokių pipirų, 
jus, tėve, neprivalot tų paša- kad tu ir iščiaudvt negalėsi, 
kų bijotis. Pasakykit savo Na, tai ir gud-bai!... 
klebonui, kad jis turi gyvent —Iki pasimatymo,, tėve! 
taip, kaip Kristus gyveno: 
žemiškų turtų visai nekrauti, 
bet gyventi daugiausia tik 
Dievo žodžiu. Tai negali būt 
velnio mokslas, bet paties 
Kristaus reikalavimas. Ir jei
gu jūsų kunigas nuo to pur
tosi. tai jus apsižiurėkit, ar 
tik jis pats nėra velnio ap
sėstas. spėja, kad tai bus Sacco ir

—Maike, man rodos, kad Vanzetti simpatizatorių dar- 
tu bliuzniji. Kaip gi velnias bas. 
gali į kunigą įlįsti, juk kuni-' ---------------
gas yra vyskupo įšventintas? NUKANDO UOŠVEI AUSJ

-Gerai, tėve, bet kaip gi, s Tov miesteIyje, ohio 
perkūnu muša Į katalikų valstijoj, fulas Wigįins sugi. 
bažnyčią. 'pešė gu gav0 UQŠve ir nukan.
- a ui a" } -n-v_ do jai ausį. Primityvis mies-% sto£ “ot? "°n P°l^

—Bet kaipgi jis gali po jos 
stogu lįsti? Juk ji yra taip 
pat vyskupo įšventinta, kaip 
ir kunigas, ar ne?

—Jes, Maike, čia tavo tei
sybe

—Tč. ri dabar atsakyk, tė
ve, kodei elnias negalėtų 
kunigo apsės,.

—Šito. Maike rai mano 
galva neišneša. Bet Kolei tu 
klausinė ji manęs tokių ūdių 
klausimų, vaike?

Todėl, kad tu pats, tė* e 
apie velnins pradėjai.

IŠPROGDINO WASHING 
TONO STOVYLĄ.

Buenos Aires mieste, Ar
gentinoje, pereitą sąvaitę 
prie Washingtono pamink
lo sprogo didelė bomba ir 
apardė paminklą. Policija

“ • 1 1 A • 1 O *

Wigginsą prie gėdos stulpo 
ir viešai jį guplakti >

KABELIŲ LENKTYNĖS.
Bosfonot^ttufA^i,^ kurie 

neturi kurrdėti savo laiko ir 
pinigų, suruošė karvelių 
lenktynes. Apie 700 specia
liai išlavintų karvelių perei
tą sąvaitę buvo išvežta iš 
Bostono apielinkių į Ohio 
valstiją ir pereitą subatą visi 

buvo tenai paleisti. Kat
ra ,i. pirma sugrįš namo, 
ta.i; bns skiriamos dovanos.

>

to gali kilti smarki revoliuci- mę sutvėrimai, inkvizitoriai, 
ja ir mano kūnas gali būt nu- demoralizatoriai, juodvar- 
ga lėtas. Kad nuo tos nelai-lniai, desperatai, nususėliai, 
mės apsisaugojus, tai sako juodnugariai, žalmargiai, 
reikia mano pilvui darvt mo- inieškai ir svoločiai. Tokie 
teriška operacija. ‘ ' ponai, kaip pirmiaus minė-

Išgirdęs tai aš labai nuste- e.’n* rankon su
bau ir pradėjau aiškinti, kad Rasistais ir kitais burauazi- 
aš esu vyras ir man moteris- jo^riuogsniais. Socializmas 
ka operacija nereikalinga. ny ksta ir tūoj iš jo bus negy- 
Bet draugas daktaras mane ' a raidė. Socialistų niekas 
užtai skaudžiai subarė, sakv- neklauso, visi einasu mumis, 
damas, kad aš visai-nepažįs- J]e -VTa generolai be armijos, 
tu anatomijos.. m kad pilvai Bet. mes; draugai m. d raugės, 
esą visų vienodu ir užtad ;f?*om, k^ mums yra reika- 
moteriška operacija man ga- bendras frontas su So
li būt tapačia laime,kaip ęiahstais ir kitais pirmeiviais 
kad ir moterims. Žinant, ko- žmonėmis. Mums nesvarbu 
kios “laimės” daugelis mote-. kokių^pąžnirų jie yra. mums 
rų nuo to sulaukė, aš atsisa- -p* svarbu, kad jie dirbtų tą, 
kiau nuo man siūlomos mo- *ą mes paliepsim, ir kad tas 
feriškos operacijos ir įieško- darbas eitų musų partijos 
jau kitokios rodos. naudai. Amen.

Apie šitą nevykusį prieti- . Aš kaipo sergantis pilvo 
kį pas daktarą ir apie savo . ^ga žmogus, . atėjęs atsisė- 
pilvo ligą aš pasipasakojau (^u nepertoli kalbėtojo, 
savo kūmai. Ji gana rimtai man rūpėjo, kad viską 
įrodė man. kad moteriška gerai Įsiklausius, ką kalbėto- 
operacija mano pilvui butų Jas kalbės. Kadangi buvau 
didžiai pavojinga. Vieton to.1 labai Įtemptais nervais, tad 
ji man patarė duoti kunigui ne’ nepasijutau, kaip sėdė- 
ant mišių ir pačiam eiti per damas atidariau savo burną 
visas vietos bažnyčias ir Per visą laiką laikiau ją at- 
melstis prie visų šventųjų, darą. Kalbėtojas visus savo 
Nors aš tikėjau i draugo A. įspūdingiausius žodžius me- 
Bimbos skelbiamą bedievys- tė tiesiai man į burną, kurie 
tę, manydamas, kad jis susi
kalba su mirusiu draugu Le
ninu, kuris jį informuoja 
apie Dievo nebuvimą ir kitas 
dangaus ir pragaro galybes. 
Nepaisydamas to, ką drau
gas Bimba mokina, aš nuta
riau klausyt savo kūmos pa
tarimo. Daviau kunigui ant 
mišių ir atlankiau visas vie
tos bažnyčias, melsdamasis 
prie visų šventųjų, kokius tik 
žinojau. Bet deja, mano pil
vas nepagerėjo nė biskį. o 
dar pablogėjo. Tokiu budu. 
mano visos maldos nuėjo 
niekais. Dabar jau dalykai 
atrodė visai prastai ir aš ne
žinojau. ką su savo pilvu da
ryti nė kur eiti.

Kartą vienas mano drau
gas padavė man lapelį, ant 
kurio buvo atspausdinta se
kantis pareiškimas:

“Didelės Prakalbos! Kal
bės drg. L. Pruseika, temoje: 
Buržujų pilvai pilni, o darbi
ninkų tušfi. Rengia LMPS., 
ALDLD. ir LDSA.”

šitokia pilvų tema mano 
pilvo sveikatai kaip tik buvo 
reikalinga, ir aš, sulaukęs 
vakaro, kartu su savo drau
gu nukrypavau į prakalbas. 
Pasirodė ant pagrindų drau
gas Pruseika, kurio pilvas 
ir-gi pusėtinai pilnas ir atsi
kišęs, kojos iškrypę, nosis 
nuraudus. Abeh.ai kaipo 
ypata, jis nepadare į mane 
jokio malonumo. Bet juk čia 
ne vpatos charakterizarimn

Bet draugas daktaras mane

y

v

va raidė. Socialistų niekas

žinoma, atsidūrė mano pilve.

LATVIJOJ LEIDŽIAMOS 
KREMATORIJOS LAVO

NAMS DEGINTI.
Latvijos ministerių kabi

netas nutarė leisti kremaci
ją, t. y. lavonų deginimą. La
vonai galėsią būti deginami 
specialėse krematorijose, 
kurias pastatyti leidžia ata
tinkama ministerija. Tokie 
leidimai gali būti duodami 
valstybės įstaigoms, savival
dybėms ir tam tikroms teis
mo patvirtintoms draugi
joms.

AMERIKOS UNIJISTŲ 
KOMISIJA VYKSTA 

RUSIJON.
Greitu laiku Rusijon keti

ni išvykti būrelis Amerikos 
unijistų. Amerikos Darbo 
Federacijos pirmininkas 
Green itečiaus "sako, kad 
Darbo Federacija jiems sa
vo įgaliojimo neduoda ir jie 
negalės jos vardu Rusijoj 
kalbėti.

DAINININKĖ SU BEŽ
DŽIONĖS INKSTUKA1S.

Iš Budapešto praneša, kad 
žinomai Vengrijos operos 
daininikei Palmei, turinčiai 
63 metus, buvo padaryta 
jauninimo operacija. Opera
cija davusi geriausius rezul
tatus. Dainininkė jaučiasi 
taip gerai, kad šį rudenį vėl 
pradėsianti dainuoti operoj.

Stebėtinas

1 ( l -Y
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SOCuRT
KEROSIME

»V

PERFECT1ON
A liejiniai jtečiai ĮĮĮjĮ

Nėra suodžių ant katilėlių, nėra juodų dėmių 
ant puodų, kurias reikėtų vakare nuiveist, 
kuomet jus vartojat Perfection Aliejinius pe
čius.
PATIKĖTINI, SAUGUS, EKONOMIŠKI 

Paprašykit savo pardavėją, kad demonstruo
tų. Geresnėms pasekmėms vartok it SOCONY 
švarų ir saugų kerosiną.

STANDARD O1L CC n NEW YORK
26 Broadway

suvežta ir nunešta į satrapo 
rumus: brangiausieji ak
mens, kiečiausieji kardai, 
greičiausieji žirgai, ploniau
si audeklai, gražiausios mer
ginos. Puotose ir smaguria
vimuose leido satrapas savo 
laiką. Jo pastatyti valdinin
kai kirto galvą kiekvienam, 
kas tik murmėjo prieš satra
pą. Ir niekas nedrįso satra
pui priešintis. Ir dideli ir 
maži iš tolo apeidavo jo ra
mus. Tik jaunas narsuolis 
prisiartindavo kai kada prie 
satrapo ramų pasigerėti 
vaikščiojančiomis ir žai
džiančiomis sodne gražuolė
mis. Ir ne vienas už tai guldė 
savo drąsią galvą. Mėgia
miausias satrapo užsiėmimas 
buvo klausyti musulmanų 
šventraštį Koraną ir rūkyti 
svaiginantį opijų.

Vieną kartą, kada nuož
mus satrapas, skaniai papie
tavęs, išsitiesė ant minkštų 
pagalvių, ir mula (musulma
nų kunigas) skaitė jam Ko
raną, jis, kaip paprastai, rū
kė opijų. Ir štai, kada mula 
perskaitė žodžius “Palaimin
tas bus tas, kas pasiliuosuos 
nuo žemės ryšių,” — satra
pas užmigo opijaus kvaituly. 
Ir prisisapnavo jam baisus 
sapnas. •

Pasirodė jam, kad didis 
pranašas vėl pakilo iš Mekos 
ir atėjęs r jo šatra piją pradė
jo skelbti jo vergams Kora
no žodžius: “Palaimintas 
bus tas, kas pasiliuosuos nuo 
žemės ryšių.*”- >

Žaibo greitumu aplėkė tie 
žodžiai satrapo valstiją. Ir 
visur tie žodžiai, kaip ki
birkštis sausuose šiauduose, 
kėlė gaisrą. Vergai siekė pa- 
siliuosuoti nuo žemės ryšių 
—satrapo vergijos. Išvaryti 
valdininkai atbėgo prašyti 
satrapo pagalbos. Satrapas 
davė jiems kareivių. Bet iš
girdę žavimus Korano žo
džius, kareiviai prisidėjo 
prie vergų. Tada satrapas su
šaukė savo ramų išminčius ir 
klausė jų, kas daryti. Senas 
satrapo patarėjas Mohamed 
Ozry jam ir sako:

—Valdove, ar maža turi 
tu ištikimų tarnų? Paliepk 
tik, ir maištininkų lavonais 
bus nusagstyti visi tavo di
džiojo sodno medžiai. Pri
statyk prie kiekvieno vergo 
prižiūrėtoją, neleisk jiems 
nei krūvon sueiti nei susitik
ti^ o ant nakties surakink re
težiais. Nuo šitų žemės ryšių 
jie nepasiliuosuos.

Didžiai patiko satrapui 
seno patarėjo kalba. Jau 
rengėsi ^satrapas duoti įsaky
mą didžiausiu žiaurumu 
malšinti vergus. Bet štai vy
resnysis mula pakėlė ranką 
ir sako satrapui:

—Galingas ir išmintingas 
esi, valdove. Bet tavo žygis 
nepasiektų tikslo, jeigu tu 
neužkirstum to kelio, kuriuo 
ir valdovas ir vergas lygiai 
gali kalbėti su didžiuoju 
Allachu. Tas kelias, tai min
tis. Iki žmogus laisvai gali 
mintyti, jis siekia laisvės, ir 
vergas trauko rišančius jį 
pančius. Ar gali, valdove, 
suvaržyti tu minties laisvę?

Rūsčiomis raukšlėmis ap
sitraukė satrapo kakta po ši
tų vyresniojo mulos žodžių. 
Jis įsake tuojau drąsųjį mulą 
pakarti Už liežuvio, o atsisu
kęs į savo rūmų dvariškius 
tarė':

—Įsakau taipgi pakarti vi
sus tuos, kurie blogai mano 
apie satrapą!

Ir, paliepęs pasaukti vy
riausiąjį budelį, sudribo sos
te ir giliai susimąstė. X yres- 
nioio mulos žodžiai, kaip

• %

koks kirminas, graužė jo ra
mybę ir kėlė abejojimus. Bet 
jis nutarė nepasiduoti.

—Klausau, galingas val
dove! — sužadino jį budelio 
balsas.

—Įsakau tau... — pradėjo 
satrapas, vėl pakilęs soste;, it 
staiga jo žodžiai sustingo 
gerklėje: prie jo nebuvo nei 
vieno dvariškio. Visi išbė
giojo. Mat, nė vienas jų ne
manė gerai apie satrapą.

Nusigandęs satrapas iš
verstomis akimis žiurėjo į 
besiartinantį budelį, ir jam 
pasirodė, kad budelis atėjo 
kaip tik jo pakarti.

Gelbėkit, —nesavu balsu 
suriko satrapas ir, išpiltas 
prakaito, pabudo.

Džiaugėsi, kad tai visa bu
vo tik sapne. Bet nuo tos die
nos satrapas pasidarė savo 
valdiniams geras ir malonin
gas. Vertė J. J.

ŽAIBO JĖGA.

Žaibas elektriškiems ma
tavimams yra vargiai tepri- 
einamas, nes jis turi baisiai 
didelę jėgą, trumpai tepa- 
stovi vietoj ir ten tetaiko, 
kur jam patinka. Kol atsira
do aukšto įtempimo techni
ka, reikėjo tenkintis spėlioji
mais. Šiai elektrotechnikos 
šakai rupi apropinti visą pa
saulį elektros energija. Ji 
pirmoji ėmė tyrinėti audras 
(griaustinio lydimas), neš 
jos daug nuostolių pridary- 
davo-aukštojo įtempimo lai
duose. Tad buvo pradėta 
steigt audros laukiamosios 
stotys, kuriose ėmė matuot 
žaibą moderniškaisiais ma
tavimo įrankiais. Bet išma
tuot žaibo įtempimą yra nė 
toks paprastas dalykas, nės 
pirmiau reikia jį turėti. Gau
domasis įrankis, žaibolaidis, 
yra, tiesa, senai žinomas, bet 
kas norės prie jo . sėdėti ir 
laukti su aparatu, kol žaibui 
ateis į galvą į tą žaibolaidį 
taikyti? Vadinasi, reikia 
daug žaibolaidžių pastatyti, 
bet prie šimtų žaibolaidžių 
nebus galima pristatyti šim
tus dabotojų. Tenka naudo
tis prietaisu, prie kurio nerei
kėtų jokio budėtojo, kuris 
pats galėtų žaibo jėgą pažy- 
mėt. Be to, jis turėtų būti 
žaibo neįveikiamas suardyti, 
taip pat jis turėtų būti pigus, 
nes reikėtų daugely vietų pa
statyti, o svarbiausia — kad 
neturėtų įtakos į žaibą. Toks 
prietaisas yra išrastas. Pati 
svarbioji dalis — plieno laz
delė. Kai tik žaibas pataiko į 
žaibolaidį ir ima srovė tekėt, 
—įmagnetina plieninę laz
delę. Ją išima, laboratorijoj 
išmatuoja jos magnetizmą ir 
iš to išskaičiuoja žaibo jėgą. 
Ne labai senai (praėjusiais 
metais) 400 tokių prietaisų 
išsiuntinėjo į visas Vokieti
jos puses ir pristatė prie žai
bolaidžių.

Pirma tokia lazdelė buvo 
žaibo įmagnetinta liepos 
mėnesį. Mėginimas parodė, 
kad srovės stiprumas buvo 
per 10,000 amperų, kurios 
energijos butų užtekę vienu 
sykiu 50,000 elektros lempu
čių švitinti. Tokia srovė, jei 
įi butų sulaikyta 1 minutę 
žaibolaidy, pagamintų šilu- ' 
mos, kiek gaunama iš 30 
centnerių akmeninių anglių, 
ir, žinoma, nuo tokio karščio 
butų sutirpę visi laidai ir laz
delės. Laimė, kad žaibas, 
pereidamas per žaibolaidį į 
žemę, tetrunka tik keletą se
kundos dalių ir todėl jo šilu
ma laidams neturi jokios 
reikšmės.

Reikia manyti, kad elek
trotechnika nėra dar tarusi 
savo ‘paskutinio žodžio. Gal 
greit pavyks ta mihmiška 
gamtos iėga pagauti ir pa 
kinkyti į darbą, kaip įau si; 
vėiu ir vandenin padaryta.

StK?
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Greit po to, kaip didysis 
Magadeva sutvėrė moterį, ji 
atėję pas jį ir atsistojo mal
dingai sudėjusi rankas.

—Ko nori iš manęs tu. ma
no meilės tvariny? — klausė

nabašnTn- kažką Šepaprasloamjūrių. -Koįnoriu'? ».
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FARMOS
i

o

MAŠINA NEGYVĖLIAMS bon ir leidosi pakraščiu. 
ATGAIVINTI. i Vanduo nunešė jį tolyn. Vė-

Žinomas Austrų medikas liaus laivas plaukdamas už 
Eizenmengeris išrado maši- 10 mylių nuo kranto pamatė Visagalis, 
ną gyviesiems i. 1 Y''y ... _
kams atgaivinti, būtent: už- plūduriuojant. Pasirodė, kad tenkinai manęs, visagali. Tu 
troškusiems, nusinuodiju- tai buvo Bžozovskių vaikas, j taip daug gausių dovanų da- 

• siems dujomis, pasikoru-1 Jis buvo jau pusiau be žado, vei mano draugui — vyrui: 
siems ir tt. Šis išradimas vra bet vis dar laikėsi į tūbą įsi--pastabią akį, kuri seka le-

1 v-v • - — _ * 1 1 » -r • •• • w 1 -1- • t 1 ~

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

MARTI N
P 0. Box 162.

|

191! metais, 
arba žinantieji

BLBLIS 
Laconia. N. H

Aš, Petronė Garbukiutė. pajieškau
• — ■ • • • -----  ’io ir

GEROS PROGOS! 
FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI 
APŽ1URĖS1T MUSU KOL1ONU4 IR 
NEPAMATYSIT MUS!

Mes turime tokių farmų, kokiu .tik 
Jus reikalaujat ir užtikrinam tą, kr 
žadam. Musų yra didžiausia lietuvių 
kolionija Amerikoje Rašykite, piisių 
siute katalioga. ,• <-<

PHiLi.irs * m urrt\ 
Rov 83 Scnttvill... Mirte

NE-

Turiu svarbių reikalų: Prašau atsi
šaukti šiuo adresu; . * : . ,.

PETRONĖ GARBUK1UTĖ u*
25 West a ve.-, Bridgėpdrt, Conn

. ; > -t ’ ’ ’ ‘

d-ro Eizenmengerio 20 metų kabinęs. Laivas jį iškėlė ir iš
moksta vaisius. Mašinos pa- vežė ant kranto. Vaikas iš

buvo ant jūrių 6 valandas, ir 
jį reikėjo jau vežti ligonbu- 
tin.

galba galima padaryti dirb
tiną kvėpavimą. Ji turi orinį 
siurblį, kuris veikia elektros 
srove. Be dirbtinio kvėpavi
mo, mašina iššaukia ir dirb
tiną kraujo cirkuliaciją. 
Bandymai davę puikiausius 
rezultatus. Vokietija užsakė 
pustrečio tūkstančio tokių 
aparatų. Gauti užsakymai ir 
iš kitų valstybių. Visi specia
listai medikai pripažįsta di
delę išrastojo aparato reikš
mę žmogaus gyvybei gelbėti.

LENINIZMO KATAS
TROFA.

Gabus čekų komunistų te
oretikas Gorovskis parašė 
knyg3« kurią pavadino “Le
ninizmo katastrofa Europo
je.” Ši knyga pasirodė ne
tikėtu siurprizu Čekoslova
kijos komunistų partijai. Sa
vo knygoje Gorovskis sako, 
kad Čekoslovakijos ir visos 
kilos Vakarų Europos komu
nistų partijos esančios “už
nuodyta bala.” Jis faktais 
įrodo komunistų melus, jė
zuitizmą, demagogiją ir des
potizmą. Anot Gorovskio, 
Europos'komunistų partijos 
esančios tik rusų komunistų 
tąriiaitės. Jos veda karštas 
diskusijas dėl kiekviend 
nfenkniekio, jei tik tas pa
tinka jų ponams. Gorovskis 
įrodo;' kad tari) Europos ir 
rusų Evoliucijos yra toks 
pat škirtųmAš, kaip tarp mo
demiškų fabrikų ir atsiliku
sio rusų, kaimo gamybos bu- 
dW* .-

"Rusų Komunistų partija 
jau senai yra nustojusi revo- 
liucinumo ir tik maskuoja 
tuščiomis, melagingomis fra
zėmis.

NAUJAS KALENDO
RIAUS PROJEKTAS.
Dabar vartojamas metų 

skaičiavime kalendorius nė
ra tobulas tuo atžvilgiu, kad 
mėnesiai nelygus. Mėnesių 
sulyginimas, be patogumo 
įvairiems kasdieniniams gy
venime skaičiavimams, turė
tų didelės reikšmės preky
bos ir pramonės srityse. Šių 
priežasčių dėlei jau senai 
galvojama apie kalendo
riaus reformą ir tuo tikslu 
prie Tautų Sąjungos yra su
sidaręs atskiras komitetas. 
Tečiau ligi šiol visas tas dar
bas pasireiškė tik projektais. 
Vieną naujo kalendoriaus iš 
trylikos mėnesių projektą 
savo laiku esame aprašę, da
bar patiekiame kitą. Šio pro
jekto sumanytojas yra ang
las Uiler. Jis paneigia kalen
dorių iš trylikos mėnesiu, 
kaipo nepatogų skaičiavi
mams ir palieka senąjį iš 12 
mėn. kalendorių, suvienodi
nęs tik dienų skaičių kiek
vieną mėn. po 30, cr likusias 
penkias dienas siūlo pava
dinti metų šventėmis ir jų 
laikui šventėmis ir neįskai
tant jas į mėnesio dienų 
skaičių šiaip paskirstyti: 
prieš sausio 1 dieną tą dieną 
pavadinti Naujųjų Metų 
švente, įsprausti dieną tarp 
kovo 20 ir 21 d. ir ją pava-
dinti pavasario švente, tarp čiuoja į lupas, globojant
Ki t OA iv v1 /-I in m zi i am ______________ x •_____birželio 20 ir 21 d. tąją dieną 
vadinti vasaros švente, tarp 
rugsėjo 20 ir 21 d. — rudens 
švente ir gruodžio 20 ir 21d. 
—žiemos švente.

NAUJAS BUDAS APSAU
GOTI MEILUŽES IŠTI

KIMYBĘ.
Viduramžių laikais dievo

baimingi katalikai ricieriai, 
kad apsaugojus savo žmonos' 
ištikimybę, iškeliaudami iš 
namų uždėdavo joms “mei
lės juostą.” Tai buvo sidab
rinis lankas su spyna, kurios 
raktą ricierius laikydavo pas 
save. Dabartinėje Sovietų 
Rusijoje kartkartėmis irgi 
pasitaiko atsitikimų, kurie- 
labai primena viduramžius.

Nesenai Maskvoje Kaza- 
niaus stoties rūsyje, kur gy
vena įvairus kriminaliniai 
gaivalai, buvo rasta užmūry
ta moteris. Ją užmūrijo pa
vydulingas meilužis, kad 
garantuotų sau josios ištiki
mybę.

Pasirodė, kad tai mergai
tė nesenai atvykusi iš kaimo 
Maskvon. Ji suėjo į artimus 
santikius su vienu totorium 
darbininku komunistu. Pas
tarasis buvo labai pavydu
lingas. niekur savo meilužės 
neišleisdavo ir išeidamas į 
darbą kasdien užmūrydavo 
ją mažame kambariuke, pa
likdamas tik skylę, kad ji ne- 
užtrokštų. Sienoje gi jis nu
piešdavo kryžių, kuris, jo 
nuomone, turėjo apsaugoti 
meilužę nuo visokių nelai
mių. Pavydulingas komu
nistas atiduotas teisman.

Aš, Viola Ląbanauskaitė, pajies au 
savo krikšto mamės _™.—. 
Septyni metai atgal gyveno AJieghe-^ 
ny, o dabar nežinau kur. Meldžiu at
siliepti arba pažįstamus meldžiu pra
nešti. už ką busiu dėkinga.

VIOLA LABANAUSKAITĖ
343 Lawn street, Pittsburgh, Pa.

kiantį aukštybėse arą ir gėri
si mano grožiu; stiprią ran
ką, kuri mėto jėtį ir apgina 
mane silpną; greitas kojas, 
kurių dėka paveja grobį ir 
vėl grįžta pasilsėti pas mane. 
Man to nedavei. Bet aš noriu 
tokios dovanos, kuri pri
klausytų tik man vienai.

—Tik tau vienai!
Kokia gi turi būti ši dova

na? — galvodamas prašneko 
Visagalis. ______

Moteris skęsdama mintvse'skvrėm Rogers, Ark. Paskutinį laišką 
nusisvpsojo ir, žiūrėdama į 
tolį, ėmė sakyti:

—Aš norėčiau, kad dova
na butų visuomet prie manęs, 
bet nereikėtų man jos nešio
tis ir slėpti.

Kad ji nekainuotų niekos 
—bet butų brangesnė už vi
sas pasaulio brangenybes.

Kad niekas negalėtų jos iš 
manęs atimti, bet galėčiau ją 
davinėti be skaičiaus.

Kad ja galėčiau mokėti už 
meilę ir dėl jos kiltų pyktis ir 
neapykanta.

Galų gale, kad ši Tavo do
vana butų visų mano jausmų, 
visų pajautimų, nuraminimo 
varguose ir susigraužimuose, 
draugiškumo, motinystės 
šventumo ir meilės kilnumo 
ženklu.

Tuomet Magadeva tarė:
—Aš žinau, ko tau reikia.

Ir jis sutvėrė bučkį.
Bučkis likosi moters nuo

savybe, jos didžiausiu turtu, 
jos saldžiausiu mokslu. Su 
juo atiduoda save, per jį ima 
sau. Ji išmokino žmoniją bu
čiuotis. Dabar — meilėj bu- 

‘ _ J -i
kaktą, gerbiant — į ranką, 
draugystėj — į skruostą, o 
švelnumą rodant — akis bu
čiuoja.

PARSIDUODA FARMA
Tris ir tris ketvirtadaliai akrų že

mės ir puiki 8 k a n barių s*i>bi su d'r 
• dpliu atiku Randasi ant vieškelio, t ir
pė Jlanchešter ir Dover. Puikus v:-iz»

VIRTUVES NAUJIENA.
Ne šiandien vokiečiai pa

sižymi išrasdinėjimu išradi
mų ir tobulinimu senų pa
būklų, kurie palengvina kas
dieninį namų apyvokos dar
bą. Be abejonės nudžiugins 
daug šeimyninkių nesenai 
Vokietijoj pasirodęs labai 
praktiškas virtuvei išradi
mas — laikrodis kiaušinių 
virimui sekti. Tai nedidelis 
žadintojo pavidalo laikro
dėlis, suskirstytas į aštuo
netą vienetų, kurių kiekvie
nas atatinka minutės laiko
tarpi. Ant trečio skaitmens 
laikrodėlis sustoja duoda
mas suprasti, kad kiaušiniai 
išvirę minkštai, ant 4 ir pusę 
—kad jie išvirę apykiečiai, 
ir ant 6 — visiškai kietai.

BAISI VIESULĄ.
Kansas valstijoj pereitą 

sąvaitę buvo kilusi baisi vie
sulą, kurios pasekmėj 8 žmo
nės buvo užmušti ir 100 su
žeista. Be to da apie 75 na
mai buvo sugriauta ir apie 
250 namų apdraskyta.

INSURANCE KOMPANI
JOS AGENTAS PASI

MOVĖ.
Liepos 15 d. Worcesteryje 

pasipiovė Willam E. Clark, 
vietos apdraudos kompani
jos agentas.

UŽMUŠĖ MOTERĮ IR 
PATS NUSIŽUDĖ.

Haverhill, Mass. — Darbi- 
__  ___ ____ ninkas vardu Doyle čia nu-

New jersey pajūrį. Jų 8 me- šovė našlę Genovaitę Barsi- 
u amžiaus vaikas susirado liere, kuri atsisakė už jo te- 

pripustą automobiliaus rato keti, u paskui pats nusišovė, 
gumbą 
vaikai 
Bžozovskutit

b METŲ VAIKAS ANT 
JŪRIŲ.

Pereitą nedėldienį Bžo- 
zovskių šeimyna išvažiavo į

PARDAVIMAL N*uj* s‘&
Per 35 metus Nuga-Tone buvo di- 

. džiausią palaima* miliortams silpną, 
t sergančių ir visuomet kenčiančią vyrą 
! ir moterų. Jos suteikė jiems naują 

■ ..'e- " ‘- 'j
kentėjimų, laimę ir džiaugsmą. Ir gy
duolės. kurios turi tokį puikų rekordą 
per taip ilgą laiką, tikrai yra vertos 
pasitikėjimo kiekvieno silpno ir ser
gančio žmogaus.

Jei jus prarandate savo svarumą 
arba stoka jums stiprumo energijos 
arba turite kokią nors ligą iš prieias- 

vartokit Nuga-Tone ir pamatykite, 

("■dirbinėtojai Nuga-Tone yra pilnai įsi*- 
tikinę, kad jos jums pagelbės, o jeitne, 

"tai vaistininkai jums pinigus grą&nš, 
jeigu tik pirkėjas pasijus, kad šios gį- 
dudlės jam nepagelbėjo. Tiktai šiužė
kite, kad gautumėt Nuga-Tone. i *

. 4

PARSIDUODA 6 ŠEIMY
NŲ NAMAS*

Gražioj vietoj, netoli parko, viskas ge- sveikatą, daugiau stiprumo ir vietoj 
riausiuj tvarkoj; garo šiluma, 4 karų 
garadžius. Aplinkybių verčiamas par
duodu pigiai. Pamatykit. Savininkas 
gyvena - — - - (30)

3653 W. Huron ai.. 2-nd floor,
CHICAGO. ILL

ės Stelmokienės das į P«ętUs »į»^> Kžero. Puiki

Atsi-
vięta Rhode Uland Reds vištoms, g i- 
nykla karvėms ir •. belių sodas, 
šaukite pas CRUTTWELL.

Northwood N«rrows Post Office, 
Northi»ood Narrous. N. H.

PARSIDUODAX. ' »
<TG ARĖTI OLSF.L1S. IR SOLINĖ 
(Pulruimis), _ ,_______
biznis išdirbtas per lCaaefų. Klauskit 
sekančiu adresu: *731)

A. KAZLAUSKAS
125 River »t„ Haierhill, Mass.

BARZDASKUTYKLA,' CIGARU UĮ tįrtokrt^N---T^

sykiu vienam^- štftre. Jumį ^tikrųjų pagelbės Is-
* -- ■ oirhinptoiai Nucrju-Tonp vra minai a>i-

I

DYKAI SIUNČIAME 
l>EL RŪKANČIU PUIKAUS TABA
KO. Kreipkitės pa* mus. (31) 

EUROPA BOOK CO.
57 Dey SU N«w York, N. Y.

Pajieškau brolio Ignaco Matulio, pa
eina iš Reiriškių kaimo, Deltuvos par. 
•Jis gyvena New Jersey valstijoj Ma
lonėkit atsišaukti, arba žinantieji nra- 
neškit jo adresą, už ką pusiu dėkinga. 

ANELĖ MATULIS
543 Main st., Cambridge, Mass.

FARMOS
115 AKRf. Wl dirbamos žemėn, li

kusioji miškas ir ganykla, geras so
das. triobos geram stovy, 14 karvių. 1 
bulius, 3 geri arkliai, daug vištą, far
mos įrankiai. 2 ir pusę maiUą į mieo- PAJIEŠKAU GERO BĖKERIO. __ 
tą, užsėta ir užsodyta. Parduoda su' ris mokėtų darbą prie pečiaus, arba 
vinkliom už $9,<KW). Pusė jmokėt.

100 AKRU, visokią kvietką ir me
delių, gražiai apsodyta apie stubą. 

į barnės, vištininkai, 7 kambarių stuba, 
' verta $3.000. Parduoda tik už $2.0<>0 
(Platesnių žinių klauskit pas; (31)

A. ŽV1NG1LAS
JEWETT CITY, CONN.

I
Reikalavimai

ku-

Pajieškau Jono Paltanavičį us. 
j Kartu parvažiavom iš Californijos 
j vasario mėnesy, 1926 metuose: persi-

gero antrarankio. kuris norėtų iš
mokti prie pečiaus. Atsišaukit greit.

JOHN VILKAS (301
237 S. High st., Baltimore, Md

nuo jo gavau iš Chicagos, kuriame ra
šė važiuojąs į Floridą. Meldžiu pa
ties arba kas apie ji žino parašyti.

K J. CZEPARTS
146 East 5-th st., Erie, Pa.

Pajieškau tetojs Rąpnlienės-Va’tA'e- 
viėienės. gyvenanti Pennsylvamioj. 
Malonėkit atsisukti a’ba kas žino 
nraneškit jos adresa. už ką busiu dė
kinga Marė Valatkiute

67 Haview st., Norwood, Mass.

Pajieškau švogerio Kasparo Ki’nic- 
ko. Kauno gub.. Ukmergės apskr.. 
Kurk’ni parap.. Najgių kaimo Jis 
nats lai atsišaukia arba žinantieji ma
lonės pranešt:

JONAS TRAJACKAS
3224 Tilton st.. Philadelphia, Pa.

Pajieškau Charley Bartušuko. paei
na iš Žemaitaičių kaimo. Seredžiaus 
miesto. Jis gyveno 20 metų atgal 
Bris'vnrd. Malonės atsišaukti, turiu 
reikale. TeL So. Boston 4727-W.

TAMAS ZALESKAS <31)
6.-Plynos Place, • So. Boston, Mass.

I

Pajieškau John Rūstis, jis pirmiau 
gyveno 54 Paples st.. Waterb»rv. 
Conn. Paeina iš Darbėnų miestelio, 
Kretingos apskr. Turiu svarbų reika
lą, todėl malonėkite atsišaukti arba 
žinantieji pranešk: t, už ką busiu dė
kingas (31)

STEPONAS NOREIKA 
4854 Shubert avė,, . Chicago, III 
-----‘. ■ -4 ----- » ---------- ---

Aš. .Jurgis Stankevičius, pajieškau 
savo tėvo Antano Stankevičiaus. Jau 
aštuoniolika mėnesių jokios žinios 
apie jį neturiu.' Pirmiau gyveno r — --
dar gyvas, arba kas apie jį žinote, 
malonėkite pranešti šiup adresu: 
- JURGJS STAJiKEklCIU&M-jiU 

828 Belmont st.,

STERLING EL1XIR
Naujausias ir Visugeriausias Vais

tas Sutvirtinimui Kraujo. Nervų ir 
Visu Kūno. Prašalina jis skaudžius 
Ironiškus užkietėjimus, kimo skaus
mus, ir svaigulius ir skausmą galvos. 
Sugrąžina apetitą, atbūdavo ja kūną ir 
spėkas ir užlaiko normales funkcijas.

Tą vaistą galima gaut aptiekosę. at-
v 
f-

ba galite tiesiog parsitraukti iš vy-’Bfc
riausius aptiekus,, prisrųsdami $2.5b. 

\ ( ) 
NEV ENGL.AND CHtCMK AL CO. 

BOSTON 12, MASS.

LIETUVIŲ LAISVES 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN. ILL.
Valdvbos Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS GABRISį 
730 McAllister Avė.

2) Pagelbininkas J. A. BUKSAS, ' 
1023 Jackson st-. No Chicago, Iii.

3) Užrašų Sekr. A. SALUCKAS,
810—8-th St. j

4 i Turtų Sekr. V. S. ELZBERGAŠ, 
1045 Jackson Št.. No. Chicago, Jlt

5) Iždininkas KAZ VAITEKŪNAS 
<26—8-th St. i

6) Iždo globėjai: ’ ;
P. VVH1TE, 716—8-th St 
SUSANNA GABRIS.

y • 730 McAllister Avė. *
7) Knygiai:
K. AMBRAZIUNAS, 845 Lincoln si. 
JURGIS JOKŪBAITIS,

328 Liberty St.
8) Maršalkos:
A. DELKUS, 738 Jackson St. . ! 
JONAS JOKŪBAITIS.

712 So. Genesee St^ ■ 
Susirinkimai atsibuna paskutinianąi

nedėldienyje kiekvieno mėnesio, 1 vai 
po piet. Liuosybė« Svetainėj, ant «-t|i 
~7' ------------------ *.--------------- M-

VISŲ ŽINIAI! Ui

Ui visokios rūšies smulkius past-; 
garsinimus, kaip tašr pa j ieškoji- « 
mus apsivylimų, įvairius praneši-; 
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už syk^. Nę-, 
rint tą patį apgarsinimą patalpini: 
kelis sykius, už sekančius sykiąsj 
skaitome 2c. už žodį už syk}.
"Keleivio” skaitytojams, kurie t»rJ 
užsiprenumeravę laikraštį ir ui i 
pirmą sykį skaitomę po 2c. už žnĄ.'i 

Už pajieškojimus giminiu arija; 
draugų skaitome po 2c. ui žodį! 
pirmą sykį; norint tą patį ąmj 
kojimą tai py t ilgiau, skaitalą* ao 
Ic. už žodį už kiekviertf aytiį. { i 

"Keleivio*'.skaitytojams, k'triej 
tur tfžsiprenattfej’avę ’laikrattj, 4ž' 
pajieškojimus giminią'ir draugą, 
skaitome ir už. pirmą aykj po lf.J 
OX Žodi- : |
Pajieškojimai su paveikslu prt- ; 
kiuoja daug brangiau, nes pada-y- J 
mas klišės dabar prekiuoja brąn- ' 
gini. Todėl norint ta(pint paieško-' 
jimą su paveikslu, reikia prlaiųst 
fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant' pajleškojimą-wtMk-ap^ 
garsinimą reikia pasiųst kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
t 255 BR0ADWAY.
I SO. BOSTON, MASS

tasai Nepakenčiamas 
GALVOS SKAUSMAS 

tankiausia paeina nuo netvarkos ir 
užkietėjimo vidurių, nerviškumo, vi
durių kataru. Nauja žolių gyduolė 

KATR0-LEK
i prašina tuos visus nesuiagumus 
i malonioj formoj, apvalo organizmą 
! nuo ntiodų. sudrutina jį ir paskatina
■ prie normalu furflcdjų. i
i KATRO-EEK yra išbandytas mili
jonų sergančių ir mokslo žmonių ir 
pripažintas kaipo geriausia gyduolė 
nuo vidurių

gorėdami įsigyti šių garsių gyiluo- 
j- =* -*=■—• Kaina už

bonką $2.00, už tris bonkas $5 5<J. Ad- 
resuol^te: W. Vfojtasinski Drug Co..

i ,i‘

KAZYS TIRLIKAS
150 Savin Avė., Savin Rock.

WEST HAVEN. CONN.Z
Užlaikau. T*et3 pasistatyti

autore biliams. prie* to užlaikau krau; 
tuvėlę su skaniais gėrimais, šaltakošę 
ir visokiais gardžiais užkandžiais Ku- gorėdami įsigyti šių £»i 
rie New Haveno lietuviai norėtumėt iiąį rašykite jų-išradėjui.
pasipirkti namelius, o trūksta kapita- , 
lo. tai kreipkitės prie manęs, o aš su!,__ ____ v~,______
teiksiu joms paskolą su mažais nuo:Įj»^ st., Boston, Mass.
šimčiais. Skolinu pinigus ant antrų 
mortgičių, taipgi perku antrus mort- 
gičius. <311

Scranton. Pa. MeMžiu atsišaukti, jei - MUNŠAINO NAUDA.
Atima protą, lygsvarybą, viltį, su

teikia įvairias ligas, galop pasiunčia

Kas negali apsieiti be svaiginančią 
gėrimą, vartokit SHERRY VYNĄ— 
vaistinį vyną, kuris turi 19'- spirito.
Kas jo norite, praneši it man (30) 

P. STANLEY
86 Staniford st, Boston. .Maus.

t, N.S. PittX£TPa. ’ Up,nes: P™

RUSAI SUĖMĖ 25 ANG
LIJOS ŠNIPUS.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Leningrade areštuota 
25 Anglijos šnipai. Iš suimtų 
dokumentų paaiškėję, kad 
Rusijoj veikianti plati šnipų 
organizacija, kuriai vado
vaujanti Anglijos žvalgyba. 
Anglija norinti sekti raudo
nosios armijos darbuotę ir 
visus Sovietų armijos pla
nus.

APSIVEDIMAI.
t

Pajieškau apsivedimui merginos ar- | 
ba našlės be vaikų. Aš esu hašlys 35 ! 
metų, pasiturintis, turiu apie $12 000 Į 
vertės turto. Katra mylėtumet gražų 
gyvenimą atsišaukite ir prisiųskitė 
savo paveikslą su pirmu laišku. Dau
giau informacijų duosiu rVr laišką.

A. DIS-AS
70 W. Hartford st.. Ashley, Pa.

DIRBO 6 SĄVAITES SU 
NULAUŽTU KAKLU.
Paterson, 

ligonbutin 
darbininkas Louis Mickens 
prašyti vaistų nuo “reuma
tizmo,” kuris įsimetęs į jo 
kaklą. Kada daktarai jo ka
klą apžiurėjo, pasirodė, kad 
jis yra nulaužtas. Mickens 
dirbo 6 sąvaites ir nežinojo, 
kas jam kenkia. Ar tik ne
bus jis lietuvis?

Pajieškau sau meilužės merginos, 
tarpe 20 ir 30 metų amžiaus, kad bu
tų dora ir protinga, gražaus sudėji
mo. balto veido ir geltonų plaukų, ne
paisant biedna ar turtinga. Katros 
norėtumėt apsivesti, meldžiu atsišauk
ti. Aš esu 25 metų amžiaus, gražaus 
sudėjimo Atsakymą duosiu kiekvie
nai per laišką. Meldžiu su pirmu laiš
ku prisiųsti ir paveikslą. -Mano adre
sas: (30)

M R. J. J. Z
1406 Lake Side avė., Cleveland, Ohio.

J KANADĄ. '
A ti'rauksiu Jnso gimines. p-iži-tą- 

mus. kaip vvrus. taip ir moteris ar 
merginas iš Lietuvos i Kanada. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznvie per 20 metų tai liudija. T»'ngi 
tie. kurie įau per m»n- atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestinga patarnavimą. Kaip mergi
noms, taip ir visiems keleiviams na- 
rupinu geras apsistojimu^ vietas Ka
nadoje Mano patarnavimas ir kaino* 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitą 
agentu. Dėlei platesnių informacijų 
visad kreinki'ės pas mane šiuo adresu:

ALENANPER S. LEW1S 
T«uri«t Ag*Wt (-)

<.*> H'indaor St.. Montreal.
P. Q.. Cao»4ą.

X.

N. J. — Vietos 
atėjo anądien

SOCIALISTŲ PIKNIKAI.
Liepos 31 d. bus du dideli 

lietuvių socialistų piknikai: 
vienas No. Eastone, o kitas 
Lawrence. Kam kur paran
kiau, tenai prašoma važiuo
ti.

ŽAIBAS SUDEGINO 
FARMĄ.

Netoli Haverhillio pereitą 
sąvaitę žaibas uždegė Whee- 
lėro farmą. Dėl vandens sto
kos negalima buvo ugnies 
užgesinti ir sudegė visos 
triobos.

Pajieškau merginos arba 
nuo 35 iki 40 metų. Su pirmu 
prašau prisiųsti ir paveikslą 
kalavus sugrąžinsiu atgal.

A R,
423 Sheridan'sf ~ McKesport. Pa.

našlės 
laišku 
Parei
gi)

UŽGESINK UGN|,
Kurioje dega visa žmogaus laimė ir 

turtas per girtuoklystę. Musą vaistas 
pasekmingai tą darbą atlieka, nes vra 
profesorių išrastas ir pripažintas, kad 
tai geriausia vaistas sulaikvmai žmo
gaus nt» snapso gėrimo. Galite duoti 
su žinia arba sekreinai, nes nėra zno- 
ko nei smoko. Kaina $2.00 Adresuo
ki: JI OZO SPAUDA (30)

233 N. Clarion st, Philadelphia, Pa.

PIRKITE
PAKOL YRA

BIRDS NEPONSET RŪGS 
—ANTRAEILIAI—

9x12------------------- $8.75
9x10% — $7.75 
6x9-------------- — $4.50

DYKAI PRISTATOM 
BILE KUR.

Jeigu jus negalite ateiti į 
krautuvę dienos laiku arba 
jeigu jus norite, kad su jumis 
kartu ateitų ir jūsų vyras, 
mes mielu noru sutinkame V ■ ' •
ant susitarimo bile laiku va
kare.

i

SVARBI ŽINIA
Parduodu laivakorte* j Lietuvą ant 

geriausių laivų. Taipgi laivakortes ii 
Lietuvos. Mnkijos ir kitų šalių j A. 
meriką ir Kanadą. Padarau doviemaą. 
tia. įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo 
aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pini
gus į Lietuvą, Lenkiją, Rusiją irj ki
tas šalis. Užlaikau krautuvę visokią 
reikalingiausių dalyką. Iš toli ar arti 
visad kreipkitės: (•)

JONAS SEKYS
177 Park aU Hartford. Gana.

AUTOMOBILISTAMS.
IS SENŲ PADARAU NAUJUS 

PIGIA KAINA.
Pentinu įvairiomis spalvomis 
pasirinkimo. Darau ir Dnco.

Darbas gvarantuoįamas.
A. KASPAR

66 VicVoria SL. W. Somerville. Mass. 
TeL Som. 6520-J.

sulvg 
(-♦

KARŠTIS UŽMUŠĖ 60 
ŽMONIŲ.

New Yorko žiniomis, per 
___________ _ _ tris dienas pereitą sąvaitę 

11 ha, ant kurios kiti Pirm to jis da sumušė tos Rytų pakrašty nuo karščiou 
n i i - įosi plaukti, moteriškes dukterį, kun no- mirė nemažiau kain 60 žmo- 

ton tiN-rėjo ginli,-. nių , •
’ T • i * • , ‘ į A •

THE JAMES ELLIS 
FURN1TURE CO.

405 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius 

.tamua ir pigiai Taipgi padarau 
visokiu* planus, išmėruoju žemę ir 

Visokiais reikalais kreipki
te 

TITUS P, GREVIS
Br»»d*sy, So. Poetas. 
So Boston 2340.

etc. 
tės

« i

SVEIKIAUSIAS GĖRIMAS

Jis padarytas iš 17 skirtingų ŠAKNŲ IR SUDĖTINIU. 
MALONUS GERTI IR SVEIKAS.

Taipgi mes išdirbame ir kitokius geriausios rųšies tonikus. 
(j s turime savo laboratoriją ir išdirbame savo ekstraktus, todėl 
musą tonikas yra vienas iš geriausių.

Musų Toniką galite gaut visose lietuviškose grosernėse 
užsakius, pristatėm tiesiog į Mmod.

Visada reikalaukit musą Tonika, tad gausit sveiką ir gardą 
gėrimą. .

NAT1ONAL BOTTUNG TORAH CO.
86 Windsor Street, Cambridge, Mass.

Tel. University 4111.

arba
I

RŪŠIES PIANAI •>

IR
►

I

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

—RUDOLF IR KITŲ FIRMŲ.

PIRMOS
VISOKIE INANŲ RAKANDAI

TIESIOG IŠ DIRBTUVES Į JŪSŲ NAMUS 
Lengvom Išmokėjimo Sąlygom Parduoda 

JOHN LIZDAS ir G. J. LASKY 
PIRMUTINE LIET. KOMPANIJA AMFR’KO* 

477 S. Main St., 
Wilkes Barre, Pa.

> ■

e

345 HiftLicii&d a,€; t',
Tel.: 7456-J Waterbury, Conu. <

-«*.*• •,•«•**»*e»*t*c*i*»*»*’

/•
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Sveikatos Kampelis

i

I

i

i
darbo žmogaus, kaip nusto-

I
t

FUT
yra

CHICAGO, ILL. ’

i

jautrus žmonės.

i •

! 
I 
t
I

I

■
■
I

UŽMUŠA 
Kandis, Tarakonus 
Blakes, Muses ir 
kitus insektus.

■ niAlr/\ z-1 mizvmii tiry

i gydytoją nežino? Žinoma, 
i kad taip. Tada ligonis galė-

įr moteriškų, ir pagaliau vi- ir kelių rusių gyduolių davei, j nors jie ir labai gert butų,
-................................................................................*• • j r. . ------------ “nežino tiek daug. C—

N \ W . V V > W \ v

voti. O tai reikia daryti to-
_____ _____ Visų pirma reikia atvirai dėl, kad žmonių sveikatą ir

risi** kurie dangstosi žodžiu tik dėl dolerio, ir neprakti-*pasakyti, kad gydyti gonorė- gyvybę apsaugojus, paga>

žmogus.
Antra vertus, “i

. . *. '. N % . \

■HS=5S==S—B-a
■»

DIDELIS PASISEKIMAS

Feeifa'mint 
tTh» Cheving LAXATIVE

Malonus ėiogumia, kuris 
palaiko pilvo reguliarišku-

& aią. Vaikai myli jį.
V 15c. ir 25c.

llr*nd išanąino dau- 
giau^avetkų kūdikių, negu 
vtoi kM araistoi.

U______ ;F j 

eaglFbrand 
CONDENSED MILK * i

,g m —- -—_______~ 1 J~. —f

No. 30. Liepos 27 d., 1927.KELEIVIS

Telefonas 31234 
MEDICINOS DAKTARAS 

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SLMMER STREET, 

LAtfRENCE, MASS.

fetofoaaa So. Boatoa S8M. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Dr. St. L 6ALVARISKI 
(GAUNAUSMAS)

Ofiao valandoa: Nuo 10 ryte iki 
5:30 dieoą. Nua 7—• vakarą. 
Nedėliosią pagal autartiaa.

414 BROADWAY.
80. BOSTON, MASS.

i DR.MARGER1S Į
4 Gydytoju ir Chirurgas į
♦ Valandos: 19—2: »-• ‘
| Sekmadieniai*: 10—1
4 3421 So. Halsterf Street
♦ CHICAGO, ILL. ’
! Tel. Boulevard 8483 į 
!_______________________ I

ir
■ 
I

■ 
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Baisus Žmonių Išnaudojimas 
Lyties Ligų Gydyme.

Tai aukso dirva šarlatanams
Vargiai kur nors yra taip 

baisiai mulkinami ir išnau
dojami žmones, kaip lyties 
ligų gydymo srity. Čia tai iš 
tikrųjų yra dirva, kur mažo 
mokslu arba ir visai be mok
slo, kur išgverusios sąžinės 
arba ii visai be sąžinės, — 
žodžiu tariant, kur be jokio 
išmanymo ir žmoniškumo 
“daktai a&,” pasiskelbęs lai
kraščiuose, ypačiai aieivių, 
kad ji> visų ligų, labiausiai, 
žinoma, lyties ligų, “specia
listu" esąs, — prisižvejoja 
lengvatikių žmonių, o paskui 
mulkina ir lupa juos tiek, 
kiek tik lupasi, šitoje dirvo-

“specialistas” tik tam, kad 
daugiau neišmanėlių sužve
jojus, paskui juos mulkinus 
ir išnaudojus. Tai vienintelis 
jų tikslas ir darbas. Žmonių 
sveikata ir gerovė jiems vi
sai ne galvoj. Kas jiems dar
bo, kad žmogus serga ir ne- 
pasveiksta. — bile tik jie pi
nigų gauna.

Šarlatanų ignorancija.
Netikri specialistai, t. y. 

šarlatanai arba šundakta
riai, paprastai yra dideli ig- 
norantai. Dauguma jų yra 
seniai, mokęsi labai senai 
kada dar nereikėjo nei High 
Scbool, nei kolegijos moks
las eiti, idant medicinos dak
taru tapus, užteko pasimo
kyti pora metų, na, ir jau 
daktaras. Žinoma, šitokie 
nemokšos negali lenktyniuo-

je visai doros jausmo nusto- į į j su laikų gerai prireng- 
" 1 specialistui pini-tais medicinoje ir chirurgi

joje daktarais. Už tai jie 
griebiasi šundaktaravimo. 
Jie skelbiasi specialistais, ii 
tokiu bud u gauna ligonių. O 
paskiri, tai žinomas daiktas 
su tais ligoniais daro, kaip 
jie išmano. Ir jie paprasta 
tLip netikusiai gydo, ko nei 
vienas modernus ir geras gy
dytojas nedaro. Pav., kaip 
tik pasigauna ligonius su ly
ties liga gonorėja, kuomet 
būna tik priešakinė šlapini
mosi kanalo dalis įdegusi. 
Ui senu ir netikusiu budu 
gydydami, labai dažnai ir 
užpakalinės to kanalo dalies 
uždegimą padaro, o kartais 
ir pūslės. Žinoma, tada gy
dymas yra jau daug paines
nis, sunkesnis ir ilgiau pa
tenkąs, o ir ligoniui pasidarc 
didesnis pavojus. Štai tikras 
atsitikimas. Visai nesenai 
pateko į mano rankas keli li-

■ją ir sifilį visai jokių slapty- 
bių nėra. Ką žino apie tai 

į vienas gydytojas, tą žino, 
į jeigu tik nori, ir visi. Ir gy- 
dymas šitų ligų yra gana pa-| 

, prastas, taip kad ir vidutinio 
sumanumo daktaras gali 
..uogeriausiai darbą atlikti. I 
Žinoma, jeigu tik jis yra są
žiningas. vadinasi, gydo 
taip, kaip medicinos mokslas 
nurodo, ir ligonio neaplupa. 
Sifiliui pakol kas turime tik 
keturis, taip sakant, speeifi- nų skelbimus. Kitaip, juk te
kinius vaistus. Gonorėjai kie laikraščiai veidmainių 
biskį daugiau, bet už tai ne- rolę lošia.
kurie iš jų yra labai abejoti-' Gi patiems gydytojams 
nos vertės, šitų gyduolių ne- dėl dolerio kito nereikia 
žino, reikia tiesą sakyti, tik žmogui pagelbą atsakyt. Są- 
tokie daktarai, kurie nenori žiningi gydytojai, rodos, 
žinoti. Patsai gi gydymas, taip ir nedaro, ir jiems pata
lai yra įleidimas vaistų į rimai veikiausiai visai nerei- 
niuskulą arba į veną, ir-gi kalingi.
gana paprastas gydytojui ’ Laikraščių redaktoriai ir 
darbas. Tas pats ir su gono-i visi kiti visuomenės švietė- 
rėja. Žinoma, čia reikia su-J jai, šiaip ar taip, privalo tei- 
manumo ir atsargumo, kad sjbę šitoj srityj žmonėms 
neišvystyt užpakalinės šia- ‘ pasakyti. Juolabiautievi- 
pnumosi kanalėlio dalies už- .suomenės kukurintojai, ku- 
degimo. Reikia tečiaus ne- ri* daugiausiai dirba dėl ne
menko atsargumo ir su sifi- į apšviestų ir daugiausiai iš- 
lio gy dymu. Bet kur be at- naudojamų žmonių turėtų ir 
sargumo galima apsieiti?šitame gyvenimo kampe 
Juk net skersai gatvę pereiti jiems teisybę pasakyti. Juk 
kartais reikia gerai apsidai- tas gali būti baisesnio dėl 

. darbo žmogaus, kaip nusto- 
Matome dabar, kad kai jimas sveikatos, pinigų ir pa- 

žnionės įsivaizduoja, jog tik galiaus pačios gyvybės!
1 Užteks, nes šiuo klausimu! $ 
• teks man dar ne kartą laik- 
įraštyje ir tam tikrose prelek- 
cijose kalbėti.

D-ras M&rgeris

liau, kad apgynus ir savo 
profesiją nuo teršimo per 
įšarlatanus. Kovoti, tikrai sa
kant, galima raštais laikraš
čiuose, prelekcijomis susi
rinkimuose, pagaliau ir as
meniškai, žodžiu.

Butų, rodos, labai gera, 
kad musų laikraščiai, ypač 
tie, ką dažnai saLosi kovoją 
prieš visokį darbo žmonių 
išnaudojimą, mestų iš savo 
skilčių humbugiškus šarlata- 

kinius vaistus. Gonorėjai kie laikraščiai veidmainių

ANTRAS TOMAS {DOMIOS KNYGOS

PASAULIO ISTORIJA
Šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

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

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
255 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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kuoju jos vien tik dėl dole^A?1 
rio; kad man rūpėjo žmonių * 
sveikata ir gerovė, ir rupi.
Pasiskelbus “specialistu,” 

yra proga lupti.
Tikri specialistai papraš

ai daugiau ima už savo dar
ią. negu paprasti daktarai 
Tokiu budu ir šarlatanai, pa- 
iskelbę "specialistais,” gau- 
įa progos ligonius lupti. O 
įmonių tokia jau psvcholo- 
rija: kas pasiskelbia kokiu 
įors "specialistu" arba "pro- 
■esorium," tai jie ir bėga te- 
įais, ir savo sunkiai uždirb
us centus kiša, kad tik sar
afanas imtų, h* užtenka bile 
dopliui. jeigu tik jis sąžinės 
r sarmatos neturi, pasi- 
keibti laikraščiuose “spe
cialistu” arba kokiu "profe- 
orium,” žinoma, dar “slap- 
ų ligų,” kaip tuojaus ligo- 
įių jis neatsimuša. Jei žmo
nis nepagis pas vieną "spe
cialistą,” tai eis pas kitą, kol 
lar pinigų turi. O kaip pini- 
rus išbaigs, tada ir pas tikrą 
gydytoją ateis, tik jau dabar 
įrašys, maldaus, kad jį dy- 
;ai gydytų.

Ir taip: ligoniui pas “spe- 
dalistus” bevaikščiojant, 
pinigai tartum vanduo ding
ota, bet liga pasilieka kaip 
juvus, arba tankiai dar ar- 
esne pavirsta. Niekas ištik- 
ujų ir nebandė jos prašalin- 
i. Juk “specialistui” tik pi

nigai ligonio terūpi. O kad 
igonis ilgai serga, bent tol, 
:ol pinigų tebturi, tai “spe
cialistui” to tik ir reikia.

Pažiūrėkime, kas toliau iš 
o išeina. Pav., imkime sifilį, 
ai ligą, su kuria ir labai ge- 
•as gydytojas turi rimtai 
•kaitytis. Mat, nepaisant, 
<aip anksti nepradėsi šitą M- 
ią gydyti, vis tiek reikės į 
nažiausiai du ra tris metus: 
igonį po savo priežiūra lai-! 
<yti, ir tokius dalykus, kaip 
>av. vedimas, jam visai už
ginti. O visa tas ligoniui nė- 
a juokai. Bet "specialistas”

jusiam “specialistui 
gai auga krūvomis, o jo ne
laimingiems ligoniams iš
tuštėja kišeniai, užsiseni li
gos, ir ne vienas iš jų tampa 
visam savo gyvenimui supa
ralyžiuotas, o daug ir bepro
čiais virsta.

Tai baisu> pasityčiojimas 
iš etikos principų medicinos 
praktikoje; iš obalsio, kad 
gydytojas yra artimiausias 
ligonio draugas, kuriam li
gonis nieko neslepia ir atsi
duoda, kaip ištikimiausiam 
savo prieteliui; iš galybės įs
tatymų, kuriais bandoma už
gniaužti žmonių išnaudoji
mą.

Kas yra tikras ir netikras 
specialistas?

Tikras specialistas yra 
toks gydytojas, kurs visų 
pirmiahsiai aplamai su me
dicina ir chirurgija gerai su
sipažįsta, o paskui daugiau- . 
šiai atsiduoda tik tai medici- goniai, kurie ėjo sveikatom 
nos ar chirurgijos sričiai, jieškoti pas laikraščiuose iš- 
kuri šiaip ar taip geriausiai ’
jam patinka. Čia jis visai su 
atsidėjimu studijuoja, dirba, 
ir šitoj srityj, be abejo, dau
giau žino už tuos, kurie taip 
daug tokiam darbui neatsi
duoda. Jeigu, daleiskime, jis 
yra chirurgas, tai daugiau
siai ir dirba tik chirurgo dar
bą; o jeigu gynekologas, tai 
daugiausiai užsiima moterų 
ligomis; jeigu pediatrikas— 
vaikų ligomis; jeigu obstet- 
rikas —^gimdymo reikalais;
jeigu Jieurologas — nervų . ......
^gomis; jeigu peychiatrikas gin»4- Kaip šitie ligoniai tu- 
—proto iškrypimais; jeigu fčjo nepakenčiamą skausmą 
urologas —.slhpimo prietai- pūslėje ir turėjo bėgti toile- 
sų suirimais; Ir tt. Šitie spe- tan kas penkios minutos, tai 
cialisOi -laikraščiuose nesi- vėl nuėjo pas "specialistą,’ 
skeibų^r nesisako, kad jie mat pinigai, rodos, suviršum 
rvišų ligų, ypač chroniškų, po šimtą dolerių, jau buvo is 
Specialistais” yra. Jie ir taip kalno užmokėti. “Specialis- 
turi pakankamai darbo, nes tas” davė šviesiai mėlynų pi- 
sąžiningi ir geri gydytojai, 
kuriems daugiau- rupi žmo
nių sveikata nei pinigai, kaip 
tik gauna painų ir sunkų li
gonį, tai beveik Visados krei
piasi į tikrą speciaiistą. Jie 
npri, tikrai sakant, duoti Ii- . . . -
gtįiiui geriausią pagalbą, ką kam, girdi, reikią kas kelios 
medicinos ar chirurgijos minutos toiletan bėgti. Išeg- 
ifiokslas žino. O kadangi zaminavus šlapimą, pasiro- 
>denam žmogui, kad ir ge- dė pūslės uždegimas. Da
riausią gaivą turint, negali- (viau kelių rūšių gyduolių, 
ma visas labai didelio medi- patardamas ir vėl ateiti, jei- 
cinos ir chirurgijos mokslo gu nepereis; nes, aišku, tada 
šakas visai nuodugniai išstu- reikės pūslė tam tikrais vais- 
idijuoti, tai ve todėl jie ir tais išplauti. Daviau gyduo- 
kreipiasi į ępecialistą, kuris lių nuo apsisaugojimo, kad 
yien tik tam tikroj šakoj dir- ir vėl ta pati nelaimė nepasi- 
H h O tai vra labai crct*a ir 
ligoniui ir gydytojui Ligonis reikės mokėti,'tai baisiai nu-Jeiti pas tuos “specialistus,”^^ koks ten “specialistas’ 
gauna kuogeriausią pagelbą, stebę žmonės pasakė: “Arikurie tokiais laikraščiuose žydelis. Be to, tikrasgydyto- 

 

o gydytojas parodo, kad jis tik ponas daktaras neskriau- j skelbiasi, 
yra sąžiningas, teisingas ir džiate save? Pas tuos specia-; —
be jokių žioplų pretenzijų lietus ofise tik kelios sukly- -, -— ........ Tam

pusios kėdutės ir nusususį!kiais specialistais nesigar- g°s^yra nesarmatipos. Jam 
_____ , specialis-'deskutė, ir jie nieko nedaro,!sina. m 7’

tai ” kurie labai daug laik-,o šimtus paima, o čia dakta- ja, kad tik šitie 
ramčiuose garsinasi, kad jie ras ir šlapimą išegzamina-: tai” daug apie lyties ligų gy-’ 
vra “specialistais ir vyriškų, vai, ir daug patarimų davei, dymą zmo, o kiti gydytojai,

cokiu čhronTškų ir slaptų Ii-.ir nei dešimt dolerių nepa-j --------------------o- ------- . . . .. . .7 ” iėlikrujų visai nėra spe-'imi.” Aš tokiem žmonėm!Pažiūrėkime, kaip čia ištik- prieš .sarlatanizmų ko- 
eialLstais. Tai yra paprasti paprastai pasakau, kad ašj rujų yra. '.................................. .
šarlatanai, arba sundakta- nesimokiau medicinos vien ’7*

sigarsinusius “slaptų ligų 
specialistus.” Šitie “specia
listai” ne tik desėtkais, bet ii 
šimtais dolerių ėmė už “gy
dymą,” žinoma, labai greitai 
— tik j kelias dienas. Ligo
niai užsimokėjo, o “specia
listai “gydė.” Sąžinės ir ži
nojimo neturintįs šarlatanai 
tuoj iš šitų ligonių dar di
desnius ligonius padarė. O 
tai yra ažuot tik priešakinės 
šlapinimosi kanalėlio dalies 
uždegimo, jie .padarė ir už- 
pakafinės ir net pūslės užde-

liukių ir pasakė; kad tik jas 
imkit/ir tuoj viskas; bus ge
tai/ Bet skausmas didėjo ir 
claėjo ligi to, kad reikėjo 
mesti darbas ir namo eiti. O 
namie irgi ne labai smagu, 
mat, namiškiai juokiasi,

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
Specialistas sekretnų. ir chroniš

kų vyru ir moterų ligų.
261 Hanever St., Baston, Mass. 

Itiiom 7
Tek: Richmond 0668. (-)

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

nekurie tegali lyties ligas) 
tinkamai gydyti, tai jie no-; 
rums-nenoroms padaro savoj 
rūšies “specialistų,” o šitie j 
paskui, pasinaudodami pro-) 
ga, pradeda tuos pačius 
žmones “lupti.” Ir, rodosi, 
kiekvienas žino, kad šitie 
pačių žmonių padaryti “spe
cialistai,” kurie laikraščiuo
se tokiais ir nesiskelbia, ir j 
šituo žvilgsniu medicinos . . ....... 0 .-i Tai yra receptas garsaus šveicariškoprofesijos etikos principų Frafesoriaus. FREEDOL greitai įsige- 
netrempia, vis dėlto kartais i ir po 5 minutų visiškai ^aša- 
savo ligonius tarsi “lupte nu- su^ūnVgreHa, išgydo šašas. Bonas, 
lupa.” Žinoma, kurie turi iš'Egzemą, HemoroidiK. .šunvotes Nie-i 
1 r 1 -a- v, . I žuli ir kitokias odoe tyras. Kum 51.06.ko mokėti, tai juk jų daly- Reikalaukite aptiekoae arba prisiųsiu- 

įkas; bet kurie neturi, tai ‘te S1.06 ir mes tuojaus išsiųsime per; 
i dažniausiai dei to leidžia sa-i P*ŽL* pr^edol remhdy co. 
VO ligai Įsiseneti, kurios jau D- Warren St.. Boston 19. Mass. 
paskui nebegalima išgydyti.' 
Taigi, ar ne geriau butų, kad 
jie eitų pas kiekvieną gerą ir 
sąžiningą gydytoją, o ne bū
tinai pas neišmanėlių žmo
nių padaryta “specialistą,” 

irba “profesorius" .žtikrina ^Jl n!eko daugiau uz gerą 
igonį, kad uz kelis simtus , 
lolerių ims ir į kelias sąvai- ;kau iaiP‘ J,?™ 
es išgydys. Neišmanėlis Ii-1 Xir mažiau pinigų gydy
toms džiaugiasi tikrąlr lsslgydyG.
'draugą” radęs, na, ir daro' 
aip. kaip jam -šarlatanas 
liktuoja. Jeigu dar nevedęs, 
ai ir apsiveda. Paskui, su
prantamas daiktas, apkrečia į 
avo moterį, gimsta sifiliti-į

NUO ODOS LIGŲ
Naudok gydančia* putas

FREEDOL

TeL So. Boston 566-W.
DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
LIETUVIS DENTLSTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
ki 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas “Keleivio” name.

251 Broadway, tarpe C' ir D SL,
SO. BOSTON, .MASS.

Bereikalingas sarnatlyvu- 
mas ir nepasitikėjimas.
Yra sarmatlyvų žmonių, 

ypač moterų, merginų. Šito
kie ligoniai paprastai eina 
pas šarlataną dar ir dėl to.

4
— ------r* »-—— --------- , pas sariauuijg uai n uri tu, *
<ai vaikai, o už 10, 15 20, ar fcad anas, girdi, prie “slaptų } 
lagalios da daugiau metų, ligų” pripratęs, tai ir tylėti » 
itokis ligonis ar proto ne- mokąs .Juokinga! Kiekvie- * 
enka, ar nustoja jėgų kojas nas saVe gerbiąs gydytojas ! 
raidyti, arba pati didžiausia .ligonio sekretus geriau už- *

4
4
4 i

I
4

arterija visai sugenda, ar 
kaulai sukirmyja, ar kas ki- 
a su jo sifilio ėdamu kunu 
itsitinka. Dabar jis puola 
gydytis, bet jau per vėlu. Ir 
:aip, dėl šarlatanų ir savo! 
begalinio neišmanymo, žmo- 

s neišgydomu ligoniu tam- 
oa ir be laiko į kapus nueina.

Pačių žmonių padaryti 
“specialistai.” • Į 

Kad visame kame, apie ką 
čia kalbėjome, yra kalti ir 
patys žmonės, tai nei kalbos itas” £erai “apnaauja” ir ligos 
nėra. Bet keisčiausias daik-.neišgydo, tai jau ir pas lietu- 
tas, kad dažnai ir ne visai !vl ateina. Ištikrujų, tai yra 
kvaili žmonės, o be “specia- labai apgailėtinas ir sykiu 
lustų” neapsieina. Šitokie i be jokio> pamato žmonių jsi-
amonės paprastai patys sau vaizdavimas. Lietuvis gydy- 
“specialistų” prisidirba.Mat, t(>jas lietuviui ligoniui visa-

laiko, nei kokis ten “specia- 
; listas.” Ir iš tiesų, tai yra 
sąžiningo gydytojo šventa 

i pareiga. « -t-a;
Į ; Mari pasitaikė ligonių, 
: kaip jie patys sako, “su slap
ta-liga,” kurie gražiai ir at
virai prisipažino, jog jie vi
sų pirmiausiai bėga pas žy
deli “specialistą” dar . i f dėl 
to, kad pas Lietuvį, girdi, 
“lyg ir sarmata su tokia liga 

” Tik ve, kaip “specialia-

j “ XI V X V<a ĮJ C4 VA a iv. a a a v a a v ra j p- y _ * • J • •

ir taikytų. Kaip pasakiau, kieki jie jau nėra taip kvaili, kad dos širdingiau patarnaus,
• ............. ’ — —--j “specialistus,”inegu koks ten “specialistas

___ r r-______ '7vrz4olic 4r» likimą cn-rlvrtrv^

taigi jie "padaro jas ligų pagal “sarmatos” ar 
“specialistais” ir tuos dakta-,ten kokių “slaptybių” visai 
rus, kūne laikraščiuose jo- neklasifikuoja. Jam visos Ii- ___ ? _ _a _ •_»» —• -  rrrhc noonrYnnflmrAa Torr| 

Taigi jie ir įsivaizduo- ^Pi ligos tik tiek, kad jas 
‘________ “specialia- pažinus ir išgydžius.

Kas reikia daryti?
Kiekvienas sąžiningas gy- 

Gerai’ Rytojas privalo kiek galėda-

r. J. AKDNEVIC1US
Lietuvis Graborius

Suteikia geriausį paskutinį 
patarnavimą Už pilną pagrabą 
galima apsieiti su $80 ir aukš
čiau už didelius, o už vaikus nuo 
$20 ir aukščiaus. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas:

820 E. 6-th Street.
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel,: So. Boston 4486.

♦ m ........

. Tel. South Boston 3520 
Raaidence University 1463-J. 

S. M. PuišRitė-ShaUlia 
i’ LIETUVE MOTERIS

ADVOKATĖ

366 Broaėuay, S». BMti 
Room 2.

Apsisaugokit nuo užsiro- 
zmiako. Gydykit kiekvieuą 
įpjovimą, žaizdą ar įdrės
kimą au stipriu ir nenuo
dingu aptiseptiku. Zenito 
užmuša bakterijas ir pa
gelbsti gyti.

Cats aad Wound«

—.

kas j
4
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4
4
4
4
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Telefonas 5JEI.

Bf. L 6vMt-Smit
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—5 po pietų 

. Nuo 6—8 vakare 
Nedėliomis pagal susitarimą.
765 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO, MASS.
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Lietuvižka Aptieki
Mm užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligU. kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikom Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuoforiaaaias. (vai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčiam ir per 
paštą. Musų Aptinką tebėra toj pa- 
ęjoj vietoj.

1M SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

kitą išdirbejų. Dykai 
Rakinimus. Reikalaukit ka-

Me. i^irbam ARMONIKAI 
ir importuoja
me visokių ru
sių rankomis 
dirbtas Itališ
kas Ako r dinas 
geriausias 
pasaulyje.
Ant 10 
metų gra-

Musą kai
nos žsme- 
anės negu 
teikiam pa
tatoge, kuri prisiunčiam dykai. (-)

RUATTA 8ERENELU A CO. 
1614 Bhaa lslaad Dirt. 86. Chieage

ROMATIZMAS ANT VLADOS I 
GYDYMAS GARANTUOTAS 

TŪKSTANČIAI į*AGYJO ; -
»< ■». ■■ -5

Čia mes siūlome jums Gydymą, kuris sunaikins jūsų;’ 
Romatizmą ant visados. Nepakenčiamas skausmas ir 
nemiga bus prašalinti'ir jus vėl busite sveikas ir links
mas. Tas nedaro skirtumo, nuo kokio romatizmo jus 1 
kenčiate, tegul būna Y.umbego ar Sciątica. Gout, Ar--į 
thitis, Neucalgia. Neuritis, skausmai kauluose Ąr.strė-«n 
nose — visi šitie skausmai lufs* prašaljiiti ant visados,' 
tartum magišku buėu, vartojant A. B. C. ANTĮ- * 
RHEUMATTC TREAjMENT', turi išrado garsas ' 
dytojas Dr. Tom. ši<*gydymas'yra žnmr.as'po visą* 
platų pasaulį kaipo geriausias, nes Jfe išgydė tukstansi 
čios kenčiančiį. Sitam gydymui nėra tokio romatiz
mo, kurs butų senas ri-ba persunkus—A. B. C. ANTI- 
RHEUMATIC TREAffMENT*OF I)R. TOJŲ 3J PER- ; 
GALĖS Į 20 DIENŲ. Jeigu jis jums nepagejbėtų. ms» < 
sugrąžinsime jums jusą. pinigus Žmonės, kurie laike; 
didžiojo karo gavo Ronmti^mą* būdami apkasuose, kt-' 
sigydė nuo 'jo vartodami A. B. C. ANTI-KRĖlJJėA- 
TIČ TREATMENT OF DR. TOM. kuris dėl šito gydy
mo yra žinomas visoj Europoj. Mes galime jlrisiųsti 
jums šimtus adresu fj žmonių, kurie prašalino idmrf- 
tizmą, vartodami mytų gydymą. .j

Visas gydymas tęsiasi per 20 dienų tr susideda iŠ. 
trijų skirtingu gyduolių, moksliškai sutaisytų per Dr/ 
Tom, kuris yra aktualia išradėjas šios sekretnos for- 
mulos. Tai nėra paprastos patentuotos gyduolės, bet 
paties Dr. Tom receptas. A. B. C. ANTI-RHEUMA- 
TIC TREATMENT pilnai garantuojamas kaipo pa- 
gelbingas ir nekenkiantis. .Jame nėra narkotikų ir ki
tokių kenkiančių preparatų; jį gali vartot ir labiausiai 

Jums nėra reikalo keliauti į minerales maudynes ar-
bijesortus, taipgi nėra reikalo mainyti klimatą, kas gali padaryti jums 
daflfc išlaidų. A B. C. ANTI-RHEUMATIC TREATMENT of Dr. Tom 
apsaugos jumis nuo visų nemalonumų, čia jus turite geriausią progą pa- 
siliuosusįii ’puo Romatizmo. Mes garantuojame pasitenkinimą arba pini
gai bįš sugrąžinti, jeigu nepagelbės. Kaina viso gydymo tik $3.00.

NESIŲSKITE PINIGŲ ISKALNO — tik iškirpkite šį apskelbimą ir 
prisiiąs&te jj su 25c. padengimui persiuntimo lėšų. Už gyduole* užmokė
site $3,00, kai aplankysite jas savo namuose.

CHICAGO MF.DICAL LA BORĄ TORY
1723 N. K ėdžia Avė.. Chfeago, I1L
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo ■nu«| korespondentei h U Lietuvos Laikraičių.)

DVARININKAI MĖTO 
DARBININKUS.

Šilava (Raseinių apskr.). 
Kyviskio dvaro savininkas 
Jankauskas Stasys atleido 
savo ištikimą tarną Blinst- 
i ūbi Domininką, dvidešimts 
metų pas ji kumetavusi, ir 
nebepriima ganyklon nei jo 
karvės, nei daržų u___
barščiams ir bulvėms pasiso
dinti. O Raseinių darbo in
spektorius kažką dirba, uors, —. . , . ■
apie tai nuskriaustasis kelis uzsien*v esl pasigailejuno. 
kartus skundėsi dėl atstaty- NPPpai ars
mo ir dėl to, kad ji, Blinstru- įKAb VOGb-NEPRALOBb. 
bi, esant arklininku suspar-i Kuliai. Pažvelsių kaime 
dė arkliai ir dabar negali • Įsimetė vagis. Jis trumpu 
aukštyn pakelti vienos ran-j laiku pavogė: J f I T •-» a I ^r. m w 1 ** i 1 v v v v v > n y v vh

girnas garbes nedaro ne tik 
jam pačiam, oet ir visai nau
dotojų kartai. Pirma iš dar
bo žmogaus iščiulpia visus 
sveikatos syvus, o paskui 
meta gatvėn.

Brazauskis Kazys kume- 
tavo, pavaduodamas savo tė
vą, kiimetavusi šiame pat 
Siručių dvare, šilavos vals
čiuje nuo 1915 m. Ši pavasa-i 
n atstatė nuomininkas Ab- 
romas Ickus Brazauski ir ne
duoda emeritūros negalin
čiam dirbti šiame dvare pa
senusiam jo tėvui. Nors Įsta
tymas sako, kad atleisti gali 
tik kriminališkai nusikaltusį. 
Žmones piktinasi ir sako, 
kad dvarininkams neber Įs
tatymų, nes kumetis mėto
mas kai pasenęs šuo.

~ K E L E i V i S ~~

Plėšikui sekti buvo paskirtas ras perkūnsargis įtaisytas, giau, negu 100 kapų, jam 
■gerai prityręs policininkas tada ir Dievo bausmės ne- mokama nuo kapos už suga- 

t z T* * 1 • *li.i_**x* 1 • o O** — 3

nai, nesą ko ir galvoti. Par- 
vykusieji pasakojasi patys 
pardavę viską ką tik turėję 
ir gautais pinigais atvažia
vę iki Berlyno. Kadangi pi
nigų nebebuvę iš Berlyno i 
Kauną atėję pėsti. Šie žmo
nės nebenori daugiau nei 

‘ ?a^vot aPie kokias nors nau
duota 1 <ias keliones, o juo labiau kur 

: nors i užjurį emigruoti. Na- 
I mie kad ir vargai, sako, tai 
. tave kas nors dar atjaus, o

V. Kapočius. Jisai nuvykęs į reiktų bijoti, 
nusikaltimo vietą, konstata- 

Į vo, kad Presas tikrai buvo 
sumuštas ir apiplėštas. Su
maniai ir energingai sekant 
piktadarį per dvi paras pa
vyko išaiškinti, kad tai dar
bas Vaitkuno Stasio iš Bajo
ru kaimo, Širvintų valsčiaus. 
Susektasis yra 30 metų am
žiaus, sūnūs ūkininko turin
čio 30 ha žemės ir puikų ūkį, 
kuris tardomas prisipažino 
kaltas ir atidavė atimtus pa

išus. Apgailestaudamas savo 
: nusikaltimą pareiškė, kad tą 
'nedorą darbą padaręs būda
mas neblaivus. Kaltininkas 
Įdėtas Ukmergės kalėjiman, 
kvota perduota tardytojui.

—

PERKŪNAS TRENKĖ 
I BERŽĄ.

Rokiškis. Birželio 2 d., 
nakties metu visame apskri
tyje griaustinis sudegino 4 
vienkiemius su visais triobe- 
siais. Taipogi spyrė i beržą, 
po kuriuo buvo Bimbų kai
mo pilietis B. Beržą sudau
žė, žmogus liko sveikas. 4 d. 
birželio po pietų užėjo toks 
smarkus lietus, kad vietomis 
išneštos bulvės ir kiti javai. 
Labiausiai nukentėjo Salų 
parapija, nes daugumui teks 
•sėti javai iš naujo.

vimą po 2 lt. 25 et. Berlyne 
juos parduodant, kaipo kom
fortą mokama nuo 20 et. iki 
2 lt. Po 2 lt. moka už ekstra 
rūšį didesnių, kaip 16 cm. 
vėžių. A

I

PANEVĖŽIO SAVIVAL
DYBIŲ GIMNAZIJA 

LIKVIDUOJAMA
Nuo š. m. rugpiučio 1 d. 

ikviduojama Panevėžio ap- 
ikrities savivaldybių išlaiko
ma gimnazija, atsisakius sa
vivaldybėms toliau duoti 
gimnazijai lėšų. Jos moki
niams leista persikelti į val- 
ižios gimnaziją.

1

BAISUS LEDAI.
Širvintai. Nesenai Širvin- 

(tus aplankė baisus debesys
_ li 

aukštyn pakelti vienos ran- j laiku pavogė: vienam uki- 
kos. toks Jankausko pasiel-pinkui avižų pusantro Pūro, \5dn?n-
---- -  ..Hduonos puskepali, k:rvi..k‘-,;;amsįdarė daug nuostoliu.

tam Smetonos puodą, vistą.; i J„ L.rllin ”siauruNuėjo į Gargždus turgun, 
į tuoj pavogė neturtingai mo
teriškei 10 litų, kitam dvira
ti, bet štai nesenai tapo poli
cijos pagautas. Pasirodė, 
kad tai butą iš Pažvelsių kai
mo Prano Butenio.

Į Ledų kruša ėjo siauru, bet 
ilgu ruožu paliesdama ma
žumą Gelvonių valse., Šir
vintų valsčiaus vakarini ir 
šiaur-vakarinį kraštą ir Še
šuolių valsčiuje baigėsi. Su
daryta vietoje komisija nuo
stoliams Įkainuoti dar galu
tinų davinių neturėdama, 
dabar jau konstatuoja, kad 
nuo ledų nukentėję yra 176 
ūkiai, rugių pasėlių ploto 
apie 400 ha žemės. 98 ūki
ninkų rugiai yra išmušti dau
giau kaip 50 nuoš., siekia 
vietomis net 90 nuoš. sunai
kinto viso derliaus ploto. Ki- 

- , ,- .. . . . (ti paliesti mažiau ir nuken-
mėn. -1 d. du policininkai (tėjo iki pusės viso derliaus, 
sučiupo net pačiame Jurbar- yjetomis rugiai jau piauna- 
ke oO lit. kontrabandos de- mj įr bancjoma atsėti šešiaei- 
ginamo spirito. Spintas ras- linais, bulvė-
tas vežime Totoraičio, gyy. mjg Sėklos nuken-
Kidulių vai. (uz Nemuno), ūkininkai daugiausia 
kuris, matyti, buvo atvežęs. neturj Paliesti ledų žymioje 
Jurbarkan parduoti savo,dalyje kviečiai, dobilai ir 
pirkliams. Arklys, vežimas ir.Nors vasarojus, 
spiritas perduoti Smalininkų pra(j2ioje smarkiai prie že
mutinei, o byla taikos teise-priplaktas, dabar prade- 
jui. Aciu policijai 112Jos da atsigauti, pakilti, 
stropų darbą, nes žmonėms - - -

ŽMOGŽUDYSTĖ DĖL 
PANELIŲ.

Smilgių valsčiaus, Balna- 
•avos kaime, vasario 2 d. pas 
Antanavičių vakarėlyje su
simušė pil. Edvardas Sodze- 
vičius su Jurgiu Montvilų dėl 
panelių. Montvilas griebęs 
tuolą drožė Sodzevičiui gal- 
/on, kuris ant vietos krito 
negyvas.

Kariuomenės teismas 
Montvilui davė dešimti me
lų kalėjimo.

Ji nežinojo.
Lietuvoje kunigas kalėdo

damas užklausė vieną kai
mietę :

—Pasakyk man, moteriš
ke, kodėl Kristus numirė?

—Ar tai jau numirė?! O, 
Dievulėliau, mes nei nežino
jome,” — stebėjomi kaimie
te.

IR PLAUKIT

SPIRITO KONTRA
BANDA

Jurbarkas. Kai kūne jur
barkiečiai vis dar nesiliauja 
vartoję “brenčkuti.” Kai jau 
Klaipėdos krašte negali jo 
gauti, tai atsiranda tokių, 
kurie j j gabena tiesiog iš Vo
kietijos. Taip š. m. birželio

ke 50 lit. kontrabandos de-

VAIKAI PAKŪRĖ NAMUS
Draginiai, Papilės valse, 

šis kaimas šiuos metus skirs- 
.omas Į viensėdžius, bet vie
ną dieną gegužės mėn. pa
baigoj vaikai susikūrė ugnį 
pastogėje ir uždegė namus. 
Sudegė 9 triobėsiai trijų 
ūkininkų. Tai pavyzdys grei
čiau skirstytis viensėdžiais. 
Sudegė visas turtas ir kai 
kurie gyvuliai. Nuo ugnies 
nebuvo apsidraudę.

t 
F

ANT OKEANO
PASIRINKIT SAU TRIPĄ

PLYMOUTH Subatomis — 2 vai. po pietų; Nedėliomis, Sere- 
P/oaėim-is tta) ditną domis ir Ketvergais 10 vai. ryte. Bilietas: 
į abi pusi $1.75. Vaikams nuo 5 metų iki 12—Sl.ta. VaJcaass že
mi aus 5 metų dykai (2-jų valandų sustojimas).

SALĖM W1LLOWS Seredomis ir Nedėliomis išplaukia iš 
Susijungia su Marbleheaa Bostono 10:30 vai. ryte. Išplaukia iš 

Salėm Willows 8 vai. vakare. Bilietas: į abi pusi 81.25. Vaikams 
nuo 5 iki 12 metų—75c. Vaikams žemiaus 5 metų—dykai.

TRIANGLE PLAUKIMAS Nedėliomis ir Seredomis: 
"Tai Tikras Smagumas” Boston, Salėm Wii!ows, Nan

tasket Beaeh, Boston Išplaukia iš Bostono 10:30 ryte. Pribuna į 
Salėm Willows 12:15 po pietų. Pabūna Salėm Wilk>ws iki 1:45 vai 
pu pietų, iš ten pribuna į Nantasket 3:30 va), pu p^tų. Popietiniai 
išplaukimai: imkite bile botų Nantasket Beacn Steamroat iš Bos
tono iki 4:15 po pietų ir persėskit Saleii. Wilk>ws ant boto, kuris 
eina j Nantasket Beaeh 6:00 vai. vakare. 1» Sales. W.Mows į Bos
toną išplaukia 8 vai. vakare. Bilietas: į ai i pusi $i-5C V aikams 
viršaus 5 įr žemiaus 12 metų—8(k. \ alkams šeiniaus 5 net - dykai
NANTASKET BEACH Išplaukimai kas valandą Kasdien

Fuik įausis Anu-riJ.os Resortas Nedėliomis Laivai išeina nuolatos. 
Bilietas: Paprastomis dienomis 35c. į kiekvieną pusę. Vaikams nuo 
5 iki 12 metų—15c Vaikams žemiau 5 metų—dykai. Nedėlduniais 
50c. j kiekvieną pusę.
MAYFLOWER Plaukimas menui.o švie.os—i valandų 

Btitria Kaina 1. <K> ŠOKIAI DYKAI, kiekėieuą v skarą (išski
riant nedėidienius), nuo 8 vai. vakare. Išplaukia kaip 8:3v vakare. 
(Automobiliams vieta dykai po 7 vai. vakare). Bilietas $1.00.
MAYFLOWER Subatomis šokių laivas išplaukia kaip 2:30 
Pofnatinis Išplaukimas po pietų, šokiai prasideda 2:30 po pietų Su
grįžta į Bostoną 5:30 po pietų- Bilietas $1.00

Visi Laivai Išplaukia iš Revre’s Wraft—Lietus ar Giedra. 
NANTASKET BEACH STEAMBOAT CO. 

Teieptane Hubbard 1090. Frede ric L. Laue. Mgr. & Treaa.
Automobiliams vietos dykai Subatomis, Nedėliomis ir 

Šventadieniais.

PUODAS PINIGŲ.
Sauginai (Papilio vai., 

Biržų apskr.). Sauginų vien
kiemy J. Kulbio bernas bir
želio m. 3 d., ardamas daržą 
išsikelusio ūkininko gryčios 
pamato vietoje išarė puody
nę su pinigais: iš viso apie 
200 su virš štukų.

Pinigai visi variniai, paža
liavę (kiti mažai), ploni, da
bartinio musų cento dydžio 
su nelygiomis briaunomis. 
Vieni jų (dauguma su vyti
mi labai panašia į dabartinę, 
tik neapdailinta). Tarp pir
mųjų ir antrųjų arklio kiojų 
—“K. P.” raidės, kitiems 
kažkoks ženkliukas. Antro
je pusėje moteriška galva. 
Be to išskaitomi šie žodžiai 
(tik ne visiems vienodi): 
SOLI.MAG.DVC.LIT irl661 
(kitięms!'4, 5, 6 metai). Gi 
apie'fcalva, antroj pusėj: — 
CAS.REXJOAN. 
f Taip pat daug yra ir su 
arklais. Tik čia vienas žodis 
kitoks: būtent, vietoj žodžio 
LIT, čionai žodis POLO. Ki
tos rūšys su visokiomis rai
džių kombinacijomis. Visi 
rastieji .pinigai šešių rusių.

..-.-V --------------------------------------------

-NELAUKTA DOVANA. 
' Telšiuose kelios dienos 
atgal į vienos moteriškės bu
tą atėjo nepažįstama viešnia 
$ų nesenai gimusiu kūdikiu. 
Prašėsi, kad leistų .kūdiki 
pervystyti. Buto šeimininke 
sutiko. ’ Paskiau nepažįsta- 
pioji moteris paprašė, kad 
pasergėtų valandėlei jos kū
dikį, o ji sakėsi bėgsianti Į 
vaistinę vaistų. Bet kaip išė
jo — taip ir nebegrįžo. Prie 
durų rastas laiškas, kuriame 
rašoma, kad kūdikis nekrik
štytas. Tokiu budu, vienais 
juokaij liko gera buto šeimi- jimą, nes 1924 metais Jurgis 
ninkė apdovanota brangia Civylis Kaune nusinuodijo.1

- - ---------- ' O Jonas Civylis buvo vėliau

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

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

1 111 ~ T ' 1
BALTI C AMER1CA LINE, 8-10 Bridge St., New York C.

YANKEE

<■»

e

Rugpiučio 7
Rugpiučio 21
Rugpmčio 27

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

J. L. PASAK ARNIS, O. D. 
447 Brsadvay, So. Boston. Mass

Tel.: 1375.
Lietuvis Daktaras

DR. N. L C0L8EY
(AUKŠTAKALNIS)

* ’Ą. »
Pasekmingai-.gydau sėkreffips 

ir užsisėdėjusias ligas vyrą? ir 
moterų, neskiriant takiątiįta jus 
sergate, aš galiu jums pagelbėt 
moderniškais gamtiniais: budtab 
ir vartoju elektrą, kėri labai 

stiprina nusilpnėjusias kūno da
lis ir naikina ligų perus.

193 GRANU ST, Roam 304.
HATERBURY, CONN.

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

■ * ■•* ■ ■■■

Ant musų
NEW YORK (M*jM)H AMBURG

ALBERT BAClIN, <
RESOLUTE. RF.L1ANCE. 

f~ —" 7 _ *’ _ ;__ __ _
kambariais laivą (Tevelaad • 
Hestpkalia ir Thuriggm.
Sąvaitiniai išplaukimai iš New ’ 
) <wko. Laivai Thųrmgia ir ■ 
VVeątphalia atplaukia j Bostoną. •"

išvažiavii

DR. LANDAU
32 CHA.M BERS ST., BOSTON.

Gydo VetariMum Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10, nuo 1 iki 3 ir nuo t> iki 8.
Nedėldieruais nuo-9 iki 12.

.ir kitų in
formacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas ‘

Huimurt-AatrlCM Line
Uaited AineVican Litas, lac.

• General Agentai ‘
131 Šlaite SU, BostM, Maae.

* » į

"T

LIETUVĄ^
PER HAMBURGU * 

tri-trii>bXni<| laivų

DEL'TSCHLAND. 
ALBERT BAtLLN,

it ant populiariskų vienodais ’ 

H'estpkalia ir TA 

Vark q. Laivai
š - ----------------- g .

^ruonallai lydimi j Eur*pų 
rivažiarimai.

" Takaus.^
• ' 1 *Dėl aMcrižiara leidtaų

f ................... _
agentus arba pas

| KLAIPĖDA! | KLAIPĖDA!
PASKUTINĖ PROGA LIETUVIAMS 
važiuot šią vasarą tiesiai Į Klaipėdą 

* tuo pačiu laivu

PENKTAS! PENKTAS!
ŠIĄ VASARĄ IŠPLAUKIMAS 

IŠ AMERIKOS NEWYORKO 
stačiai į

LIETUVOS KLAIPĖDĄ
BALTIKO—AMERIKOS LINIJOS

LAIVU “EST0N1A”
9 Rugpiučio-August, 1927

JŪSŲ VIETOS AGENTAS: 
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 

PARŪPINS POPIERAS IR PASĄ 
UŽSAKYS VIETĄ ANT LAIVO’ 

NURODYS KELIĄ Į LAIVĄ

ŠALTINIO” REDAKTO
RĖ UŽ ŠMEIŽIMĄ 
“CYPĖS” GAVO.

“Šaltinio” 9 numery tilpo’ 
korespondencija “Be mal
tos,” kurioje buvo apšmeiž- 
as Liubavos pradžios mo
kyklos mokytojas Stasys 
Luobikis. Už šį šmeižimą 
Kalvarijos Taikos Teisėjas 
“Šaltinio” redaktorę Oną 
Stadalninkienę š. m. birže
lio 20 d. nuteisė kalėti 2 są- 
vaites kalėjime.

Šiemet rugių derlius su
naikintuose laukuose buvo 
geresnis negu vidutinis, net 
iki gero. Gana apytikriai*

Dar vokiečiams esant 1918 apskaitymais, visame Širvin- 
metais Lietuvoje, liepos mė-(tų valsčiuje, vien rugius, nu- 
nesio vieną naktį Šikunų muštus ledų, teskaitant nuo- 
kaimo, Utenos apskrities gy- stoliai siekia 140 ir iki 150 
ventojo Jono Paškevičiaus tūkstančių litų, 
žmona Marcijona Paškevi-j Neturtingiausi ūkininkai 
čienė, išėjus oran, pastebėjo, prašo žemės ūkio departa- 
kad nuo ratų numauti teki- mentą pagalbos, 
niai. Prižadinusi savo vyrą; --------------
apie tai jam pranešė. Vyras MIRTIES BAUSMĖ ŽMOG- 
išėjo ir nugirdo tik nuva-r ŽUDŽIUI. J: '
žiuojančių bildesį. Nieko ne-! Pereitais metais rudenį, 
laukęs sėdo ant arklio ir lei- pas Šiaulėnų valsčiaus, Lie- 
dosi vytis. Pašbevičienė ne- piškių kaimo gyventoją An- 
sulaukusi iki aušros savo vy- tana Liolį tarnavo Ona Da
ro, išėjo jieškoti jo. Už trijų langauskaitė. Po kiek laiko 
kilometrų ant vieškelio ji jiedviejų santikiai pasidarė 
pamatė pulką žmonių ir žan- artimesni, ir Dalangauskai- 
aarus, o arčiau priėjus pa- tė liko nėščia, 
matė savo vyro lavoną su Liolis tarnaitę nuvežė pas 
perplauta gerkle. Vagys, ma-1 gydytoją padaryti abortą, 

sugavę papiovė. Ap- bet gydytojas atsisakė. Kai 
žiurėjus namus, pastebėta, tarnaitė pradėjo reikšti pre- 
kad išvogta tekiniai, avinas tenzijų, tai Liolis pasiūlė jai 
ir dvi dalges iš pašiūrės,. Tą jooo jįtu ir karve, kad ji tik 
naktį žmonės mate važiuo- * ~
jant vėlai link Paškevičiaus 
žinomus vagilius Čivylius. 
Įtarimas jiems prilipo. Vo
kiečiai. padarę jų namuose 
kratą, rado paslėptą kruvi
ną dalgę, ir tekinius, o vo-.... ........... ............
giuose, papiauto avino mėsą, y įkirios.tamaitės.
Čivylai gavo sėsti į kalėjimą, j Antanas Liolis dabar ka- 
Bet užėję bolševikai suim- ro teismo liko nuteistas įnir
tuosius greit paleido. Žfnog- ties bausme.
—- — —- - • • • • I

Bet, matyti, jautė prikaišio- PERKUNĄS TRENKĖ 
..-----------------t------------------------------ BAŽNYČION.

Birželio 8 d. naktį per di-; 
.džiausią audrą perktinasi 

suimtas policijos. ^Dapar jis trenkė Vevirženų parapijos __ ___ ______ , r __
(Kretingos apskr.) bažny-lyra labai pelninga, laijų 

apygardos teismo ir gavo ae- čion. Išbirėjo visi bažnyčios gaudymu pas irius labai Tio- 
šimtĮ metų sunkiųjų darbų bokšto langai, nuplyšo baž»- iiąi verčiasi. Taip, pav. Obe«- 
kalėjimo. nyčios galo papuošalai, su- , lijos ežere Alytaus apskr. 3

t a • di e učac ;dnžo vargonų lango lempe-dienas 3 partijos gaudė bu- 
SU1MTAS PLĖŠIKAS. rijos, suskilo didžiosios du,-1 čiais vėžius ir viena partija 
Širvintai. Birželio 24 d- rys. žodžiu, kur, tik elektros sugavo 136, kita 534, trečia

> - ~ ~ y   į-------------- -------------------------

gautų 820 vėžių eksportui

buk tai ti Į Metelių ežerą. Vėžius

mažiau teks nuodų.

DALGE PO KAKLU.

nusiramintų. Bet tarnaitė 
dar daugiau ko reikalavo. 
Netrukus rado Dalangaus- 
kaitę užsmaugtą ir peiliu 
perdurtą. Tardymas išaiški
no, kad tai padarė Antanas 
Liolis, norėdamas atsikraty-

žūdžiai vaikščiojo laisvi. I

žiūrėkite kad gautumėt

B
ILE laikrodis, kuris parri- 

duoda kaina artima Inger
soll dar nėra IngersolL

Ingersoll turi daug pamėg
džiotoju, nes jam vyksta. Bet 
jokia pamėgdžiojimas nėra In
gersoll gerumo.

Taigi bukite tikri kad jūsų 
perkamas laikrodėlis yra tikrai 
Ingersoll. Ieškokite vardo In
gersoll ant veido. Jis rdškia 
pasitikėjimą ir verte. Pirkliai 
visur.

Ingersoll Watch Co. inc. 
New York • Chicago • San Frandaco

LENKAI SUĖMĖ MALDI
NINKUS.

Nuo demarkacijos mums: 
praneša: Pilietis Gražauskas; 
Jonas, Semeliškio valsčiaus! 
gyventojas su savo kaimynu 
nusprendė nueiti šiomis die
nomis Į Vilnių, neva pasitei-l 
rauti, ar iš tikro bus Aušros 
Vartų iškilmės liepos 3 d. ir 
ar teisybė, kad ten laukia 
procesijų iš Lietuvos. Perė
jus Gražauskui per liniją, jis 
buvo lenkų pasenio sargybos 
suimtas, apmuštas, atimta 
180 litų ir pristatytas į Vil
niaus kalėjimą. Vežant jam 
pareikšta, kad jį lenkai pa
ima Įkaitu, kad galėtų išmai
nyti ant kažin kokių neva tai 
suimtų musų pusėje lenkų. 
Apie panašius atsitikimus 
gauta žinių iš Kemavos ir 
Širvintų.

Ir čia apgavyste.
Pirk^jn:^-Jeigu šitas ap

siaustas yra padaiytS^’i^gry- 
nų vilnų, tai kokiam tikslui 
čia uždėta antspauda, kuri 
sako: “Gryna bovelna?” 

I Pardavėjas:— O tai dėlto, 
poniute, kad grynas vilnai 
kandis labai ėda, o kai para
šyta, kad bovelna, tai kandis 
'neliečia.

Ponus ne Dievas tveria, 
bet nelaime.

♦ *

Tam yra liepiama, kas 
pats savęs nemoka valdvti. , ♦ * r ♦

Kvailys bereikalingai įieš
ko kvailybės — jis jos neras.

....... !

i

NUTEISĖ KAREIVI
Panevėžy birželio 22 d. 

buvo nagrinėjama ketvirto 
pėst. pulko kareivio Zegela- 
vičiaus byla. Jis buvo kalti
namas veikime komunistų 
(bolševikų) naudai. Zegela- 
vičius nuteistas mirti. Prezi- 

;dentas pakeitė bausmę 20 
• metu kalėjimu.
i

. ...........V—“-..... ' --------------- ■
KIEK SUGAUNAMA 

VĖŽIŲ.
Kadangi vėžių prekyba

dovana — gyvu žmogumi.

GRIŽO IŠ FRANCUŽIJOS.
Šiomis dienomis j Kauną 

parvyko per dešimti žmonių 
pernai išvykusių į Prancūzi
ją darbo jieškoti. Visi jie nu
skurdę, skundžiasi savodąr 
lia. Iš pasikalbėjimo su jais 
matyti, kad visų iškeliavusių Širvintų policijai Mendelis sriovė ėjo, ten liko' jos pėd-;loO, viso 820 vėžių. Iš pa- 
Francuzijon darbo jieškoti Presas pranešė, kad važiuo- sakų. • gautų 820 vėžių eksportui
padėjimas labai sunkus. Tik janti iš Giedraičių m. į Šir-: žmonės labai susirūpino:įtinka tik'82. Likusieji suleis- 
nedaugelis šiaip taip Įsitaisę vintus ties Gavėnių kaimu tamsesnieji kalba, buk tai ti Į Metelių ežerą. 'Vėžius 
gyvena. Darbas nelengvas, naktį nežinomas piktadaris esanti Dievo bausmė. O rei- gaudant, mokama po 2 litu 
uždarbis menkas, kad susi- jį sumušęs, atėmęs 30 litų ir kalas labai paprastas: reikė-- už kapą (60 vėžių). Jei kas 
krautum skatiko juodai die- vidaus pasus jo ir žmonos, jo pasirūpinti, kad butų ge-|per sąvaitę sugauna dau-

buvo teisiamas Panevėžio

kalėjimo.

v<

■

SPECIALISTAS ;NERV’U IR 
KRON1AKV LIGf PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
. 60"SCOLLAY SQUARE . ]

; ’ ' . BOSTON. ’ . !
■ OLYMPrA THEATRE BLDG, ;

’ 22 ”)
VALANDOS: DIENOMIS nuo i 
9 iš ryto iki 7 vakare.

; ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki i 
; 1 dieną.

I

CUNARD
I LIETUVĄ 
(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 klesos sugrąž- 
tinių laivakorčių

I KAUN4 IR-ATGAL 
BERENGARIA ir
MAURETANIA .............. $211
AQUITANIA.....................$215
I LIEPOJ) IR ATGAL AIAIS 

LAIVAIS — $186. ’ 
I* BOSTONO

LACONIA ... 
SANARIA' ... 
LAN< AŠTRIA

1 Lietavą greita laika. IžąlMkimaa 
kas seredą. Keleiviai nepiliečiai j- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius Ne
prilygstamas Švarumas. Puiku* 
maištas. * Kreipkitės plrie vietos 
agentų ar i ‘ ' 
CUNARD LINE
33 Statė St
BOSTON

I

,»fc. $

. 5*^ '• • '

It IR 1

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didžiausio Vokiečių laivo
COLUMBUS

arba kitais šios Unijos laivais 
TIK ASTUONIAS DIENAS 

Puikios kajutes Trečiai Kiršai—•' 
Tiktai SteJtruaiiai • .

NORTH GERMAN

LLOYD
45 Stata St.. Boaton. Maaa. 

arba paa vietoa agentus

«
t
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Vietines Žinios
miesto nuo munšaino. Tuš
čias darbas!

♦ • ■ ♦
Jaunas vaikinukas Fred- 

die Wairen (Pranas Valen
tas) mirėjniesto ligoninėj 
nuo apdegimo. Dabar po jo 
mirties jis įtariamas, kad 
buk iš jo rankos kritę vienas 
ar du Bostono policistai ir 
p-lė Kale, Salisburio “by- 
čiuose.” Spėjama, kad Va- 
entukas buvęs savo šaikos 

lyderis ir, kaipo tokis, pali
kęs pavojingu visai savo 
gengei ir, todėl jo draugai 
buk tai prašalinę jį iš savo 
arpo.

Tą pačią dieną kitas lietu
vis jaunuolis Charles Dus- 
•houski tapo pakartas Chi- 
cagoj už policisto nužudy
mą.

Keturi kunigai lydėjo Dus- 
chovvski prie kilpos ir laimi
no jį į dangaus karalystę. 
Puiku! * «

Ant kiek musų Sharkis pa- 
, kėlė lietuvių vardą, ant tiek 
jauni musų ištvirkėliai jį nu- 
puldė.i » ♦ ♦

Kas nori pamatyti “first 
class“ radio ir girdėti Babra- 
vičių dainuojant, Butėną 

i giedant ir Vanagaitį ver
kiant, turėtų užeiti pas Fe
liksą Zaletskį, Dzimdzių pa
gadintą žmogų.

* » »

“Sandaros” redaktorius p. 
Pronskus mano, kad City 
Pointe maudynės “bytina” ir 
Palangos. Bostono laikraš
čiai rašo, kad šįmet City 
Pointe labai daug jaunimo 
maudosi. Well, City Pointe 
maudynėse galima rasti 
Adomą. Jievą ir Rojų. Pron
ckus right.

♦ ♦ ♦

Pereitą metą 2 ar 3 lietu
viai mokėdami toli nuplauk- 
‘ i pasinėrė ir daugiau nebe- 
škilo. Šįmet <lar tik vienas 
"mitas galą gavo ir tai pa- 
raštv. Look out!

1 * * % *
Akunevičius - vaikščioja 

pajūriu lyg laimės jieškoda- 
mas iš svetimos nelaimės. Jis 
• ra paskutinis nebašninko 
draugas.

“Keleivio” mašinistas V. 
Gegužis begrybaudamas ant 
Blue Hill pagavo poros pėdų 
gyvatę ir gyvą parsivežęs 
namo įvarę ją į didelę bon- 
ką. Bravo, Vincai! Esi gyva
čių ekspertas.

♦ ♦ ♦

Kai dr. Kapočius lošia 
“tennis,” tai išrodo, kad jam 
geriau sektųsi golfas lošti. 
Bet kai jis lošia golfą, tai iš
rodo, kad jam geriausia sek- 
*ųsi prie beisbolės kuolo.

♦ * »
Iš visų mažiausia laiko tu- 

darbininkų algos kįla ir me- ri art. St. Pilka. Jis nieko ne- 
džiaga neina pigyn? .veikia ir laiko neturi. P.

Lietuvis lakūnas kap. 
Darius Bostone.

Šį panedėlį “Keleivio” re- 
dakcijon buvo atsilankęs 
kap. Steponas Darius, lietu
vis lakūnas, kuris atlėkė čio
nai savo orlaiviu su p. Šid
lausku iš New Yorko.

iš New Yorko jį buvo pa
kvietęs • čionai Lawrence’o 
lietuvių kun. A. Virmauskis 
ant savo parapijos pikniko 
pereitą nedėldienį. Parapija 
turi nuosavą plotą žemės 
prie Forest ežero ir tenai 
baltomis marškomis paženk
lino vietą orlaiviui nusileis
ti. Lakūnui buvo priruošta 
didelė puota. Parapijonįs su 
savo kunigu išlaukė kap. Da
riaus iki pavakario, bet jo 
vis nesimatė. Kuomet jie ap-, 
sivylę jau nustojo jį laukę, i reivių ligoninėn ir tenai at-į 
staiga pasirodė jo orlaivis, ^gaivinta, ji įvardijo 13-tos 
Publika sujudo. Orlaivis nu- pėstininkų kompanijos ka- 
šileido nosimi žemyn, beveik reivį Farnsworthą, kuris ją 
siekdamas medžių viršūnes, užpuolęs, prismaugęs ir pali- 
bet ir vėl pakilo. Jis padarė kęs be žado. Tas kareivis 
tai tris kartus, bet nenusilei- tuoj buvo areštuotas ir užda- 
do. Paskui lakūnas numetė lytas daboklėj. Jieškoma da 
iš orlaivio laišką, pranešda- dviejų kareivių, nes 
mas, kad žemė perdaug ne- ma, kad iš viso prie 
lygi ir nusileisti esą pavojin- kiutės buvę trįs.

*

Palikęs pikniką, kap. Da- muota, kad išpradžių 
Vius atlėkė į East Bostoną ir ta. kad ji 1 
čia nusileido.

Automobiliai užmušė
14 žmonių.

Pereitą sąvaitę Massachu
setts valstijoj automobiliai 
užmušė 14 žmonių. Šimtas 
dvidešimt keturi automobi-

no ir areštuotas L. Bergst- listai buvo nubausti už va
rom už degtinės pardavinė- žiavimą išsigėrus. Be to da 
jim3- . atimta 770"laisnių ir regist-

Šita žinia paimta iš vietos racijų.
anglų laikraščių. 1 ---------------

Mokino kitą plaukti ir 
pats prigėrė.

Waldeno ežere, netoli
Kareiviai prismaugė 

lietuvę merginą.
Camp Devens kareivių Concordo, pereitą nedėldie- 

stovykloj pereitą sąvaitę bu- nį prigėrė Juozas Gorčinskis 
vo prismaugta P. Agurkiutė, iš Cambridge’aus. Jis buvo 
čia augusi lietuvė mergina, nusivežęs tenai savo mergi- 
kurios namai yra Lynne ant na. Lilijaną Bortkevičaitę, 
Boston streeto. Ji dirba pas ir mokino ją plaukti. Sako- 
tulą airį čeverykų biznyje, ma, kad jis buvęs labai geras 
Sakoma, kad pereitą sąvaitę plaukikas. Išplaukęs ant 30 

i ji paprašiusi savo darbda-' pėdų gilumos, jis staiga nuė- 
jvio, kad jis nuvežtų ją į į jo dugnan ir daugiau nepa- 
Camp Devens, kur yra daug sirodė. Mergina taipgi butų 
kareivių, ir tenai ji prapuo
lusi. Ant rytojaus ji buvo 
atrasta pusgyvė. Paimta ka-

nuskendus, bet nusigandusi 
pradėjo šauktis pagalbos, tai 
nežinomas vyras puolė į eže
rą ir padėjo jai išplaukti į 
krantą.

Mergina buvo taip

mano-
Agur-

prika- 
many- 

kad ji mirs, bet dabar 
čia^nusjleido. daktarai man(f, kad ji pa-

Musų lakūnas yra Ameri-sveiks.
koje augęs ir tarnavęs šios 
šalies armijoj. Karo metu 
jisai buvo Francuzijoje. Avi- 
jatikos jis tik pradėjo čia 
mokintis, kaip po karo Ame- Bostone viešėj7o Lindbergh

Žiurkės padarė gaisrą.
Pereitą sąvaitę nakties lai

ku ant VVashington gatvės 
Bostone kilo gaisras penkių 
lukštų name. Gyventojai iš
budinti labai nusigando ir 
be drapanų išbėgo laukan. 
Ugnagesiai gaisrą tečiaus 
tetrukus užgesino ir atrado, 
;ad ugnį sukėlė žiurkės deg- 
ukus grauždamos.

i

(
I

i
Iškilmės Lindberghui 

ir kitiems.
Pereitą pėtnyčią ir subatą j

Nusižudė žymus advokatas.
Westone, .netoli Bostono, 

tereitą sąvaitę prapuolė žy- 
nus Bostono advokatas 
Iawley K. Rising. Policija 
ado brangų jo automobilį

rikoje pradėjo organizuotis ir septyni kiti pasižymėję paliktą netoli Charles River 
lietuvių Iiuosnorių būrys už Amerikos lakūnai. Petnyčios Vėliaus upėje rasta 
Lietuvą kariaut. Darius pri-dieną sugadino smarkus lie-' 
šidėjo prie tų liuosnorių ir iš- tus, kuris pylė.kaip iš. kubilo. 
Vyko Lietuvon. Lietuvos ar- Subatoje oras buvo geresnis 
mijoj jisai tapo geru lakunu ir miesto valdžios pastango- 
ir užsitarnavo kapitono, laip- mis buvo suruoštos didelės 
snįį. C .. >■. iškilmės. garbės. svečiams.

šiomis dienomis kap. Da- Pėt fihansinf dištriktą gate
rius ątvyko Amerikon, kaip vėmis maršavo daugybė ka- 
jis sako, kelti orlaivininkys- riumenės, griežė karo muzi- 
tės dvasią Amerikos lietuvių ka ir miestas buvo išpuoštas 
tarpe. Tuo tikslu jisai riusi- vieliavomis.’Po šitų iškilmių 
pirko čia orlaivį ir žada lan- svečiams buvo iškelta puota, 
kyti įvairias lietuvių koloni
jas. Paklaustas, kas jį finan
suoja, lakūnas atsakė, kad 
jam padedą jo tėvai, kurie me ir dabar bado streikas 
gyvena Chicagoje, ir prie to 
da jis uždarbiaująs. Pavyz
džiui, dabar jis esąs apsiė
męs tarnauti savo orlaiviu 
“lakojančiai amerikiečių or
kestrai,” kuri mokėsianti 
jam po $300 į sąvaitę. Šita 
orkestrą turinti pasisam- 
džius iš viso 5 orlaivius ir la
kiojanti jais iš vieno miesto 
į kitą.

Šio antradėnio rytą, kap. 
Darius ir p. Shedlovv (Šid
lauskas) vėl išlėkė į New 
Y orką.

Sacco protas silpnėja. 
Baisus gyvenimas kalėji-

taip nusilpnino Sacco kūną 
ir protą, jog pradėta bijotis, 
kad tas žmogus neišeitų iš 
galvos. Vanzetti bandė pri
kalbinti jį pertraukti bado 
streiką ir pradėti valgyt, bet 
Sacco atsisakė. Kad pamasi
nus jį prie valgio, pereitą 
nedėldienį Vanzetti irgi pra
dėjo valgyti. Bet tas nieko 
negelbėjo. Sacco nevalgė. 
Tuomet ir Vanzetti daugiau 
nevalgė. Abudu dabar tęsia 
bado streiką. Jiedu pradėjo 
badauti nuo 15 liepos ir nuo 
tos dienos nieko nevalgo. 
Vanzetti iš pradžios da gėrė 
arbatą ir kavą; dabargi jis 
ir nuo to atsisakė.

Kratos pas lietuvius.
Pereitą seredą iš Bostorto 

policijos centro atsiųsti 
agentai padarė South Bosto
ne da keliatą kratų munšai
no jieškodami, ir šį sykį pa
taikė ant lietuvių. Po nume- . ......
nu 238 D st. rasta 6 galionai knto j balą. Jis sunkiai kilo 
munšaino, už kurio laikymą nu9 0 P^kdus jam
ir pardavinėjimą buvo areš- aPie 250 pėdų aukštyn, star
tuotas Jonas P. Stonis. Ant'ga sustojo motoras, ir masi- 
Gold streeto po numeriu 21 na į dumblyną. Laku- 
policijos agentai rado mun-inas.^rit° 11 PU1‘

Orlaivis nukrito į balą.
Pereitą nedėldienį East 

i Bostone vienas orlaivis nu-

šaino dirbtuvę su 50 galionų 
katilu, 15 galionų gatavo 
munšaino ir 37 bačkas už-

i

i ir jis 
pats negyvas. Jo lavonas gu
lėjo keturių pėdų gilumoje ir 
valdžios daktaras pripažino, 
kad Rising tyčia nusiskandi
no. Jis buvo d a jaunas vyras. 
Nusižudvmo moti vai nežino
mi. ’

Užmušė Vincą Galecką.
Pereito nedėklienio vakar 

•e, ant 'kampo G gatvės, au
tomobilius užmušė Vincą 
Galecką. Nors velionį nuve
dė į ligonbutį, bet mirė ant 
vietos. Lavonas tuojaus buvo 
parvežtas pas Juozą Saka- 
auską, velionio pusbrolį, 
134 C st., So. Bostone. Lai- 
lotuvės įvyks 27 liepos. Ve
lionis buvo ramaus budo ir 
simpatingas žmogus.

prieš New Yorko valstijos! 
bokso komisijonierius.

Visa mūšio eiga, iki nelai
mingam septintam susikirti-1 
mui, ėjo Sharkio naudon. Iš 
šešių susikirtimų, sulyg eks
pertų padavimo, Sharkis lai
mėjo, keturis, o du buvo ly-! 
gus. Sharkis vos tik nenumu- 
šą Dempsį pirmame .susikir
time. Tą pripažįsta pats 
Dempsis. Dempsis iš pat 
pradžių daugiausia bombar
davo Sharkį į vidurius, o 
Sharkis pliekė Dempsiui į 
galvą. Jis prarhuŠė Dėmpsiui 
veidą, nosį, lupą į antakį. 
Dempsio veidas buvo paplu
kęs kraujuose. Po šešto susi
kirtimo Dempsis jau buvo 
pailsęs, o Sharkis atrodė! 
vikrus ir stiprus. Ant jo vei- 
lo nebuvo jokių ženklų nuo 
•mugių. Atsilaikęs šešis pir
muosius susikirtimus ir pail
ginęs savo priešą, Sharkis ti
kėjosi sekančiuose dviejuose 
susikirtimuose Dempsį visiš
kai parblokšti. Bet septinta
me susikirtime Dempsis pa-, 
vartojo nešvarią, draustiną 
metodą. Jis visu smarkumu 
kirto Sharkiui apie šešis 
olius žemiau juostos. 

Tas smūgis užmušė Sharkiui 
dvasią. Jis atšokus atgal no- 
ėjo perspėt tarpininką, kad 
as sulaikytų Dempsį nuo 
nešvarios taktikos, bet tuo 
.arpu Dempsis kirto Skar
dui į žandą ir Sharkis krito. 
Tis norėjo atsikelti, bet nega- 
ėjo, nes smūgis į vidurius 
padarė beveik mirtiną efek
tą.

Parvažiavęs į Bostoną, 
Sharkis viešai pasakė, jog 
šiose kumštynėse su juo pa
sielgta labai neteisingai. Jis 
niekuomet netikėjęs, kad 
Dempsis, kuris savo vardą 
taip aukštai stato, butų toks 
purvinas žmogus.

Kaip kiekvienoj sporto 
šakoj yra daromos visokios 
makliorystės, taip ir šiose 
kumštynėse padaryta aiški 
makliorvstė. Publika jau
čiasi apgauta ir todėl pik
tinasi.

i
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IŠSIRANDAVOJA 5 šVJEŠŲSKA.M- 
BVRIAI geroj vietoj. $17 į mėnesį. 
Kreipkitės į (32)

55 L st.. So. Boston. Mass.

PARDAVIMAI
P'RSIDUODA « ŠEIMYNŲ NAMAS 
geroj vietoj ir sorom išlygom. (31) 

J. PfZJNAS
1524 Cambridge st.. Cambridge. Mass

LSS. 60 IR 71 KUOPŲ

PIKNIKAS
NEDĖLIOJĘ

31 Liepos-July, 1927
Ant JAMES McANA FARMOS

LAKE SHORE, EAST LONG POND,
NO. EASTON, MASS.

Vieta prie gražaus ežero kranto, vanduo vystas, labai 
gera vieta maudytis.

Bus įvairiausių žaislų ir lenktynių, taipgi gera muzika. 
Laimėjusieji lenktynes, gaus dovanas.

Todėl visi malonėkite į šį pikniką atsilankyti, nes turė
site daug smagumo.

Cambridge’aus žmonės, kurie norės važiuot troku, 
malonėkit susirinkt ant kampo Main ir Portland gatvių 
prie Kooperacijos. Trokas išvažiuos lygiai 10:30 ryte.

Kaip. nuvažiuot: Nuo Bostono reikia važiuot į Stough- 
toną. Tenai iš Centro paimt Washington Streetą ir va
žiuot juo iki kapinių, kurios bus po dešinei; ąiapus kapi
nių pasukt į dešinę ir važiuot iki galo to streeto, paskui 
vėl pasisuktų jješinę ir apie už pusės mailės bus jau pik
niko’vieta.’

Jeigu lytų, piknikas bus perkeltas ant 14 Rugpiučio- 
August/toj pačioj vietoj.

9

South End Hardware Co.
26-tas METINIS

IŠPARDAVIMAS!
DIDŽIAUSI BARGENAI!
į ' * > • , ' * ‘ ' f i C '

i Iš Providence ir VVorcesterio Stako 
$4*25 Lowe Bros Maliava tik $2.50 galionas.

i-'- • Nėra Baltos j'
PRATT& LAMBERT PRATT & LAMBERT

VARMšIAI Y1TROLITE
$4.50 ir $5.00 rūšių $2.75 sai. ACTO ENAMEL
$3.50 ir $4.00 rūšių $1.95 gal. $1.00 už krortą. -

*

>

%
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svarų viedruk'as $2.50 galionas

Cemento darbininkai gaus 
da daugiau algos.

Cemento darbininkai, ku- 
"ie ir pirma uždirbdavo gana 
gerai, dabar išreikalavo da 
geresnes algas. Dabar jiems 
bus mokama po $1.37 ir pusę 
centų į valandą. Ar gali na
mai atpigti, kuomet statybos

r

Somervillej buvo rastas 
savo garaže automobiliuje Į 
sėdintis negyvas Charles 
Swift. Jis mirė nuo nuodingų 
automobiliaus dujų.

Ant South streeto Somer- 
villės policija sulaikė troką 
su alkoholium. Vežikas Bar- 
ry užmokėjo $250 pabaudos.

SPORTAS

PARSIDUODA
3 ŠEIMYNŲ STUBY Jamaica 

P’a:n. v:siškai nauja. 15 kambarių, 
k ’ što vandens šiluma, risi įtaisymai, 
ki'to medžio grindė*. Kaina $15,000.
JOHN J CURLEY, 24 School St.. 

Bo ton, Mass. -

PARSIDUODA
3 šeimynų namas, toiletai gazas 3, 

4 r 4 kambari-i. Rendų neša į mėnesį 
$56. Kaina $5.O»*». Jnešt $1.000 ( 32)

.T. SUVAIZDIS
SO <>M Harb?r s».. So. Boston. Mass.

Orandz.inis ar Baltas
TCATERPROOF GRINDŲ VARMšlS $1.95 GALIONAS 

ALABASTINE
. :35c. už 5 svarų pakeli Reguliarč kaina 75c.

Geras spalvų pasirinkimas
$3.00 ir $3.50 Pento Brušiai ................................... $1.98

Pento ir Vamišio Valytojas ...............................$1.19
Etatinė Balta Maliava . *........z..................... $1.69 gal.
Baltas Enamelis ........................................... $1.95 gal.

Gvarantuota 50 pėdų %cl. Guminė šmirkštynė $3.50 
VIETINIS PRISTATYMAS DYKAI.

Tel. Hancock 6105—6106.

SOUTH END HARDWARE CO. 
1095 WASHINGTON ST.. BOSTON 

NESR DOVER ST. EL STflT’ON

MATTAPAN
3 šeimynų namas, 3 karų garadžins. 

Naujos mados įtaisymai. Didelis lo
tas. Vieta graži ir patogi. Namas sta- 
t’ t s prieš karo laikus, (nešimo reikia 
$4.000 Ambrase.
CAMBRIDGE. 3 šeimynų namas, 2 
k^rų garadžius. Kampinis namas. 
Naujos mados įtaisymai. Gerai užlai- 
k"mas. Apie JO metų senas.. Vieta pa
togi. netoli Harvard skvero. Prašo 
$13.700 Jnešimo $3.500. Ambrose.

CAMBRIDGE. netoli Centrai skvero, 
3 šeimynų namas, ats'-iros durys. 
Visi įtaisymai išskiriant šilumą skie
pe. Prašo $9,90<t. Įnešt $2 500. Matyk: 
Vincent B. Ambrose. 255 Broadway, 

Tel. So. Boston 0897.

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

Del šunvočių. žaizdų ir kitų skaudulių
BEAK BRANI) SALVE (Groblewskio)

Sustabdo skausmų ir užsryda žaizdas be 
skausmo j 2 ar 3 dienas. Kaina 35c.

GROBLEMSKI & CO.. Plymouth. Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai"

SHARKIO-DEMPSIO 
KUMŠTYNES UŽSIBAI

GĖ SKANDALU.
Dempsey laimėjo nešvariu 

budu.
Jau po Dempsio-Sharkio 

kumštynių. Jos užsibaigė 
skandalu. Matydamas, kad 
švariu budu nelaimės, 
Dempsis davė Sharkiui kelis

PIENININKYSTĖS 
FARMA

ĮVESTO N, MASS. Ideališka vieta, 
smūgius Žemiau juostos ir 15 mailių iš Bostono. fiO akrų žemės.

- - * — ----- - -'20 karvių, 2 arkliai, pilnai prirengta
su modemine mašinerija

MRS. GRACE ASQUITH, Sav.; 
Telefonas Wellesley 1654.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI.

DVI‘DVIEJU ŠEIMYNŲ 
STUBOS.

Dar neužbaigtos Citv Pointe. Marine Road, 
netoli .M Street. Ant pirmų lubų 5 kambariai, 
resepšin hall ir sun parlor, ant antrų lubų 
kambariai ir sun narlor. Bus šilto vandens šila- 
ma atskirai kožnai šeimynai, užpakaliniai pia- 
zai, vietos dėl garadžių. Kreipkitės pas savinin
ką A. J. Kupstis.

DVI GROSERNĖS.
Viena už $2(M. daro gerą biznį, yra 3 kambariai užpakaly krautuvės. 

Rcnda $20 į mėnesį; kita krautuvė už $7000 su ilgu lysu. daro biznio 
nptą $250 į sąvaitf. Nepraleiskite progos, kreipkitės pas A. J. Kupstis.

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

PASTABĖLĖS.
Užėjus šilumai gub. Fuller 

davė įsakymą kuogreičiau- 
sia įtaisyti 4 ekstra fenus ta
me kambary, kur komisija, ____,___ _ *_ _________
tirinėja Sacco-Vanzetti bylą. daro. Tarpininkas (referee) 
Jeigu p. Fuller butų teisin- turėjo sulaikyt Dempsį nuo 

draustinų smūgių in-kuomet 
Sharkey buvo sužeistas, jis 
privalėjo Dempsį diskvalifi- 
kaot ir pergalę pripažint 
Sharkiui. Bet tarpininkas 
buvo ne visai teisingas žmo
gus (o gal “pateptas”) ir 
pergalę jis pripažino Demp- 
siui.

i Prieš taurininko (referee) 
nuosprendį užprotestavo 
vienas iš dviejų teisėjų ir be
veik visi bokso ekspertai iri 
sporto rašytojai. Visas rei
kalai veikiausia atsidurs

-v , •

vą iki pažastų. Kitas žmogus 
buvęs orlaivyje susižeidė. 
Orlaivis apvirto aukštyn ko- 
• • -X • •i vienam 
viešbučiui North Readinge, 
ir juo buvo vežiojami svečiai 
iš to viešbučio j Bostoną.

raugtos brogos. Policija sa- jomis. Jįs priguli 
. v •. i • i < - • _ _ _ Ari acniiPi in \_ n Lko, kad šita dirbtuvė prigu

lėjusi tam pačiam Jonui P. 
Stoniui, ir ji pridėjo ją prie 
jo bylos.

gyvena po numeriu 19 Gold

sužeidė Sharkį. Tokiu budu 
Dempsis “laimėjo.’’ Bet toks 
“laimėjimas” jam garbės ne-

Pas Marę Launienę, kuri Beždžionė įkando mergaitę.
gyvena po numeriu 19 Gold Franklin Parke vaikai pa- 
st., irgi buvo krata. Policijos sigavo šimpanzių veislės 
agentai sako radę pas ją 25 bezdžionaitę, kurią tenai bu- 
galionų katilą munšainui vo atsivedęs tūlas Lester 
virti, 10 galionų gatavo mun- Loebenstein, ir pradėjo su ja 
šaino ir užraugtos brogos. žaisti. Supykusi beždžionė 
Viskas konfiskuota, o Lau- pribėgo prie vienos mergai- 
aienė areštuota ir kaltinama C ' _ ’ ’ * J * ’ 7 * . ~
iz nelegalų degtinės dary- kairės kojos. M ergaitę reikė-

Supykusi beždžionė

tės ir griebė jai dantinis už
.4Z. i!- f — -------O-------------- --------v | . y »

jo vežti Ugonhutiu, kerpasi
T. eta i- m uj patį ab ) [rodė kad į. ,«• kvjafcej padą 

•ą buvo ant C streeto po N1 ryta pakuti colio ilgi” ir 
ii, Čia taingi rasta miinšai pusės pnljn gilumo žaizda

gas, tai jis duotų po feną ir 
tiems kaliniams, kurie gal ir 
nekaltai uždaryti troškiose 
mirties kamerose.

♦ ♦ «

Mirė pulkininkas Gaston, 
už kurį daug Mass. valstijos 
lietuvių balsavo, kuomet jis 
“runijo” ant gubernatoriaus. 

* ♦ •

Bostono policijos viršinin
kas Wilson pasiuntė didžiu
lę kadrą specialių policistų 
ir agentų į South Bostoną, 
kad “anklvniįus” musų dali

ANT PARDAVIMO
(Teras kaiminystėsr Storas darantis 

didelį biznį, apie $350—$400 į -nedėlią 
Priežastis pardavimo — liga.

Smitk’s Marke),'244 South street, 
Bridxewater, Mass.

I

REIKALINGOS
MERGINOS

DIRBIMUI

OVERSHOES
AMER1CAN RUBBER 

COMPANY 
Kendall Square 

CAMBRIDGE. MASS

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

lei. 00. Boston 1662—1373—0441. v.z.. 4 ei. S. B. 1091.
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