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Keleivio Telefonai: 
So. Boston 3071

Keleivio Telefonai: 
So. Boston 3071

VYSKUPAS PATRAUK
TAS TEISMAN.

Allen T. Hanscom, buvusis 
vietos Prekybos Buto pirmi
ninkas ir Hanscom radio im
tuvo išradėjas. Jo žmona 
mergaite vasaroja kitur.

rukai net džiaugiasi, kad, 
“neramusis

KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAI KRAITI 8

JIEMS DUOTA DVI DIE
NAS LAIKO IŠSI- 

KRAUSTYT.

SO. BOSTON, RUGPIUCIO-AUGUST 3 D., 1927 M.
M S*eond C1*m Matter” February 23. lį>05, at the Poat Office at Boston, Mass., under the Act of March 3. 1879

Amerikoj* ................................ $2 00
Kanadoj* ir Lietuvoj*...........>3.00

ereaamerata puei m*t«:
Amerikoje ................................ >1.25
Kanadoje ir Lietuvoje...........>1.60
Apskelbimų kainų klauskit laišku.

Kreipianti** su kokiais nors rei
kalais adresuokite:

E L E J V I S "
SU Broadvay, So. Boston. Mase.

Monarchistai.

Iš Konstantinopolio
Tik šiomis dienomis žinios VfilBTni R.USU 

rmeipkė rivilizikita nasauli • JI- “

JA UŽMUŠĖ 150
KINIEČIŲ.

Wuchango amunicijos ba- žmonės, — tai visai- supran- 
zėj, antrftj pusėj Yangtze tarną, nes dabar Lietuvai jie 
UDės nuo Hankau miesto, pe- nereikalingi; ji žiuri į juos

Dabar šitas plačiai išvystytas
i -------- - -

NEMALONUS SKANDALAS 
KATALIKU TARPE.

.—------- .Parapijonįs traukia nuo 
bačkos kunigus, kurie 

gina Romos trustą.
Savo laiku “Keleivyje” 

buvo jau rašyta, kad francu- 
zai katalikai Rhode Island 
valstijoje patraukė teisman 
Providence’o diocezijos Ro
mos katalikų airišį vyskupą 
Hickey už išeikvojimą jų su
dėtų pinigų.
skandalas pasiekė jau ir gat
vinę kapitalistų spaudą, kuri 
paprastai tokius dalykus sle
pia.

U ž p e r e i t ą nedėldienį 
Woonsocketo mieste buvo 
sušauktas francuzų katalikų 
masinis mitingas, per kurį jų 
advokatas Daignault patarė 
jiems nemokėti bažnyčiai jo
kių duoklių ir neduoti nei 
cento aukų. Jis jiems paaiš
kino, kad Providence’o dio- 
cezijoj esą 12 francuzų kata
likų parapijų, ir visų jų var
du esanti užvesta prieš vys
kupą Hickey ir ją sėbrus by
la dėl apdėjimo parapijonų 
nelegaliais mokesčiais. Ap
kaltinimo akte esą pasakyta, 
kad vyskupas Hickey apdė- 
jęs tikinčiuosius priversti
nais mokesčiais, surinkęs 
šimtus tūkstančių dolerių ir 
išleidęs tuos pinigus tokiems 
dalykams, kuriems jis netu
rėjęs teisės jų leisti. Taigi ši
toj byloj reikalaujama, kad 
teismas priverstų vyskupą 
duoti parapijoms pilną ats
kaitą ir parodyt, kur jis pa
dėjo jų pinigus.

Vyskupas, žinoma, spar
dosi. Jis jaučiasi baisiai už
gautas, kad paprasti žmonės 
drįsta reikalauti iš jo atskai
tų, ir dagi per valstybės teis
mą. Todėl pereitą sąvaitę ji
sai išleido pareiškimą, kad 
vyskupijos čarteris duodąs 
jam pilną ant parapijos rei
kalų valią, kad civiliai teis
mai neturį teisės į jo biznį 
kištis, ir todėl jis reikalauja, 
kad teismas šitą bylą panai
kintų.

Dėl šito pareiškimo para
pijonįs da labiau subruzdo. 
Pereitą nedėldienį Woonso- 
cketo mieste jie sušuakė kitą 
masinį mitingą. Kalbėtojai 
aštriai vyskupą kritikavo. 
Atėję du kunigai bandė vys
kupą ginti. Bet katalikai nu
traukė juos nuo bačkos. Ku
nigai pradėjo grąsinti pa
šauksią policiją ir visus 
areštuosią. Įsižeidę katalikai 
ėmė svaidyt tuos begėdžius 
akmenais ir kitokiais daik
tais. Vienas kunigas' paspru
kęs pašaukė policiją, kuri 
pribuvus katalikus išvaikė. 
Skirstydamiesi jie griežė 
dantimis ir keikė dvasiškiją.

Ir tas labai gerai, nes kata
likai pamatys, kad bažnyčios 
yra statomos ne jų dūšių iš
ganymui, bet išnaudojimui 
jų kišeniaus. Ir kada tik jie 
pabando tam išnaudojimui 
pasipriešinti, jie visuomet 
gauna lazdų nuo policijos.

FRANCUZAI PRIEŠINASI 
PROHIBICIJAI.

Švedų, finų ir lenkų atsto
vai Tautų Lygoj ruošiasi rei
kalauti, kad Lyga imtųsi ko
vos su alkoholium ir steng
tųsi įvykinti visam pasauly 
tokią prohibiciją, kaip dabar 
yra Amerikoje. Francuzijos 
atstovas šitam sumanymui 
priešinsis, nes tas reikštų 
smūgį vyno ir šampano biz
niui, kuris Francuzijoj yra 

ir duoda 
valdžiai daug mokesčių.

AMERIKOJ YRA 51.42S- 
600 KIAULIŲ.

Agrikultūros departamen
tas iš Washingtono praneša, 
kad šįmet Amerikos farme- 
riai turį 51,428,600 kiaulių, 
kas reiškia 3 ir pusė nuošim
čių daugiau, negu pernai bu
vo.

18 POLICMANŲ ATIDUO
TA TEISMAN.

Vera Cruz mieste, Meksi
koje atiduota teisman vienas 
policijos inspektorius, du ka
pitonai ir 15 paprastų poiici- 
jantų už nužudymą žmo
gaus, kuris buvo užmušęs 
policijantą, norėjusį jį areš
tuoti. Tas žmogus buvo nu
varytas paskui užmuštojo 
policmano grabą ant kapinių 
ir tenai sušaudytas.

BANDITAI APIPLĖŠĖ BO- 
LINĖJ 50 ŽMONIŲ.

Middletovvn, Conn. — Pe
reitos subatos naktį 5 gink
luoti banditai čia užpuolė 
bolinę, kur apie 50 žmonių 
lošė biliardais, ir visus juos 
apiplėšė, atimdami apie $3,- 
000 pinigais ir auksiniais 
daiktais.

Ir Fašistai pradeda Bėgti 
iš Lietuvos.

pliozija. Žmonės išbėgo iš; -—------------------------------- 1 -------------------
namų žiūrėti, ar ne kasykloj KANADOS LIETUVIS PA-1 DAUG JŲ ATVYKO JAU 
kur ekspliozija atsitiko. Tuo 
tarpu nušvito dangus ir su 
didžiausiu užimu nukrito že- 

Generolas Vrangelis ir 2,200 mėn kaž koks šviesiai žėrin- 
jo pasekėjų atsidūrė keblioj tis daiktas. Paskui rado toj 

padėty. » vietoj išmuštą skylę žemėj.
Pereitą sąvaitę Konstantu 

nopolio gubernatorius pa-i^UoVp^Su^i W? 
skelbė įsakymą, kuriuo iie_ taKmuo tapo nusiųstas j wa- 
piama Rusijos%altgvardie-.shlngtono Universitetą, 
čiams” iki 1 rugpiučio aplei
sti buvusią Turkijos sostinę. 
Nuo įsakymo paskelbimo iki 
1 rugpiučio buvo tik dvi die
nos, ir rusai monarchistai at
sidūrė labai keblioj padėly.

Woonsocket, R. I. —Pe- Jų yra tenai apie 2,200. Tai 
reitą nedėldienį čia nusišovė vįs likučiai generolo Vran

gelio armijos, kuri 1920 me
tais buvo pietų Rusijoj bol
ševikų sumušta ir pakriko 
po visus Balkanus. Sakoma,^ 
kad paskutiniąis laikais gen. 
Vrangelis vėl buvo pradėjęs 
savo pasėkėjus organizuoti.

Paskelbtas dabar Kons
tantinopolio gubernatoriaus 
įsakymas užklupo juos visai 
netikėtai. Nors toks įstaty
mas buvo išleistas Angoroje 

lenį, tečiaus 
iž Vrangelio 

juodašimčius užsistojo ir pa
siuntė Turkijai reikalavimą, 
kad vrangeliečiams butų 
duota dar metai laiko. Ir bu-

pasiekė civilizuotą pasaulį, 
kad gegužės mėnesyje Kini
joj buvo baisus žemės drebė
jimas, kuris sunaikino kelis 
miestus ir per kurį žuvo apie 
100,000 žmonių. Apie tai 
praneša Londono “West- 
minster Gazette” korespon
dentas iš Šanchajaus.

IŠSPROGDINO KASYKLŲ 
MAGNATO NAMUS.

Cantono mieste, Ohio val
stijoj, pereito nedėldienio 
naktį tapo išsprogdinti ang
lių kasyklų magnato Max- 
vvello namai. Blėdies pada
ryta už $100,000.

f/ 1 —
Krikščionybe

Amerikos episkopalų vys
kupas Manning sako, kad 
krikščionybė eina velniop, jau pereitą md 
Netik Rusijoj Kristaus mok- Tautų Lyga ųš 
slas esąs išniekintas ir paže- ‘ ’ ’■
mintas, bet ir Amerikoj anti- 
krikščioniška dvasia stipriai 
esanti jaučiama. Literatūroj,______________ _______
teatre ir net kai kuriose auk- vo manyta, kad Angoros val- 
štesnėse mokyklose drąsiai ^žia su tuo sutiko. Tečiaus 
esanti išjuokiama krikščio- Konstantinopolio guberna

torius dabar sako, kad An
goros valdžia nėra jam nie
ko apie tokį nutarimą prane
šus, ir todėl rusai privalo 
kraustytis laukan.

MELLONAS PIRKSIĄS 
MONAKOJE DVARĄ.
Andrew Mellon, Suvieny

tų Valstijų iždo sekretorius 
ir vienas didžiausių kapita
listų visam pasauly, pasisakė 
savo sėbrams pirksiąs Mona- 
koje didelį dvarą. Monako, 
tai nedidelė kunigaikštystė, 
kur viso pasaulio latrai suva
žiuoja į Monte Carlo pini
gais lošti.

i

Ansonia, Conn. — Pereitą 
sąvaitę oi a pasikorė .Tohn J. 
Healey, Ansonijos viešųjų 
darbų superintendentas.

NUKRITO 50 SVARŲ 
METEORAS.

UTinojaus valstijoj, netoli 
Tilden miestelio, aną vaka
rą pasigirdo ore baisus spro
gimas, tartum dinamito eks-

ŠUO APRIEJO 19 VAIKŲ.
Kanados miestely Work- 

sop pasiutęs šuo apriejo 19 
vaikų prie vasarinės mokyk
los, sukandžiojo dvi mokyto
jas ir sudraskė policmanui 
kelines. Policmanas visgi šu
nį užmušė.

GAVO 300 SVARŲ RUONI
Montrealo lietuvis, 1 

angliškai vadinasi Alex 
McKay, išsiirė anądien su 
savo uošviu į Šv. Laurino 
upę žuvauti ir jiems užsika
bino ruonis (seal), kuris per 
dvi valandas nunešė jų botą 
daugiau kaip mylia. Po dvie
jų valandų kovos jiedu 
jūrių liūtą visgi apgalėjo.

BRAZILIJON._____ z
kuris čia jie dedasi “nepartiniais” 

ir taikosi prie pažangių 
darbininkų.

Brazilijoj^ pradėjo eiti 
jau lietuvių laikraštis — 
(“Brazilijos Lietuvis.” Jo pa
kraipa pažangi, darbininkiš
ka, griežtai priešinga fašis
tams ir klerikalams. Jį lei
džia K. Uckus ir J. Stankai
tis, pastarasis ir redaguoja.

Pirmutiniame numeryje 
“Brazilijos Lietuvis“ prane
ša, kad paskutinėmis dieno
mis pradėjo iš Lietuvos bėgti 

i ir knks-

ATLAPA KRŪTINĖ, TAI 
GERIAUSIA VYRAMS 

MADA.
Londono profesorius Leo- 

nard Hill pataria vyrams ne
šioti atlapa apykakle marš
kinius, tokius kaip nešioda
vo garsusis anglų poetas By- ARSENALO EKSPL1OZI- 
ron. Atlapa krūtinė ir trum
pos rankovės žymiai pakėlė 
motefų sveikatą, jis sako. 
Kodėl tuomet vyrai negalėtų 
tos niados priimti?

APSIVEDĖ “TRUSTŲ 
TĖVAS.”

Pereitą sąvaitę New Yor
ke apsivedė milionierius 
Charles A. Flint, 77 metų! į Braziliją fašistai 
amžiaus senis, paimdamas (čionįs demokratai. Jų tenai 
merginą 40 metų jaunesnę esąs jau pusėtinas būrys. Kai 
už save. Jis yra vadinamas kurie jų buvo gavę Lietuvo- 
“trustų tėvu” dėlto, kad yra je dvarus iš kun. Krupavi- 
suorganizavęs iš viso 22 tru- čiaus, kuomet tas buvo mi- 
stu, tų tarpe United Statės nisterium, ir turėjo prie jo 
Rubber Company ir Ameri- gana pelningas vietas. Da- 
can Woolen Company. bar jie viską tenai paliko ir 

atsidūrė Brazilijoj.
1 Kad bėga Brazilijon išti
sais būriais išbadėję Lietu
vos darbininkai, nukamuoti 

• valstiečiai ir šiaip pažangus

upės nuo Hankau miesto, pe- nereikalingi;
’ 3 KALINIAI MIRĖ NUO Teitą sąvaitę išlėkė j padan- ka?P kokla Pamote. ca- 

DFC.T1NFS v • •• rukai net džiaugiasi, kad,ULUiintj. ges didelis amunicijos san- t ~
Oklahomos valstijos kalė- Fl^nlinyiini 7iivn 150 • i •’ •’ ’• * ---------n-mp nprpits «avaifp krimL de,,s* bkbP‘,0Z1J°J žuvo loO gaivalas išvažiuoja.

niška dora ir skelbiama ly
tiško gyvenimo laisvė. Baž
nyčios šliubai jau nieko ne
reiškia. Apsivedimai daromi 
jau tiktai -“pabandymui." 
Paryžiuje francuzų teismai 
nespėją duoti amerikiečiams 
persiskyrimų.

SUDEGĖ SENIAUSIA 
BAŽNYČIA.

Lizbonos priemiesty Esto- 
ril sudegė katalikų šv. Anta
no bažnyčia, kuri buvo pa
statyta 1527 metais. Tai bu
vusi seniausia katalikų baž
nyčia visoj Portugalijoj.

MOTERIS ĮBRIDO EŽE
RAN IR PRISIGIRDĖ.
North Dartmouth mieste

lyje gyveno su vaikais Mrs. 
Grace Laroųue, bet ji buvo 
nesveika, gyvenimas jai nu
sibodo ir pereitos subatos 
vakarą ji įbrido ežeran ir 
prisigirdė. Pabudę iš ryto 
vaikai rado paliktą tėvui 
laišką, kad ji pasidariusi sau

ATSIDARĖ A. D. F. KON- galą.
VENCIJA. ( ------------------

FalI River mieste, netoli HANKAU MIESTE AP- 
Bostono, šį panedėlį atsida- SKEBTAS KARO STOVIS, 
rė Massachusetts valstijos 
42-roji metinė Amerikos 
Darbo Federacijos konven
cija. Delegatų iš Bostono ir 
kitų šios valstijos vietų susi
rinko apie 300, kurie atsto
vauja apie 300,000 priklau
sančių prie A. D. F. unijistų.

jime pereitą sąvaitę krimi
naliniai kaliniai gavo me
džio alkoholio ir pradėjo jį 
gerti kaip degtinę. Trįs jų 
mirė, o du sunkiai dabar ser
ga.

Bet kad bėga Brazilijon 
“tikrieji“ Lietuvos sūneliai, 

i “valstybiškai ir tautiškai“ 
nusistatę juodašimčiai, tai 
nevisai aišku. “Brazilijos 
Lietuvis“ daro iš to išvadų, 
kad šventoj Lietuvoj turi būt 
kaž kas “negerai.” Iš vyks
tančių fašistukų kalbų gali
ma esą nujausti, kad Lietu
vos fašizmas jau artinasi 
liepto galo. Taigi, norėdami 
išnešti savo kailį nuo užtar
nautos bausmės, tie “tautiš- 

• kai-kazioni“ gaivalai dabar

Maineriai Išpėrė 
Skebams Kailį.
Ohio valstijoj kai kurie 

kasyklų savininkai prisisam- 
dė streiklaužių ir šį panedėlį 
atidarė kasyklas. Jie paskel
bė, kad jų kasyklos dirbsian
čios su kulkosvaidžiais, jei
gu to reikėsią. Bet ties New- 
portu šį panedėlį streiklau
žiai gavo į kailį ir kasyklų'T , 
ponai nespėjo nei savo kul-( į, g -i............
kasvaidžių parodyt. “Maple'^^J
Leaf“ kasvklos superinten-| viai.cled^sl, ^partiniais ir 
(lentas Roberte, kuris vedė j «Ta?;?ls zodz,a‘s "ofl P™>- 
darbą skebus, irgi gavo lu‘ PIak‘‘ P"? vle .oa

jmo rvi vimuvoc.. pimo. Apie 200 streikuojan- „umoS^sapažanfiTO^arbT 
Londone gauta žinių, kad čių mainerių atvažiavo auto- vJ 

šiomis dienomis potvinis In- mobiliais ir sustojo, poe to 
d i jo j sunaikino Barodos ’ 
miestą, kur nuskendo apie
500 žmonių.

ORO MANEVRUOSE 
LONDONAS “SUNAI

KINTAS.”
Anglijos oro laivynas per 

penkias dienas darė manev
rus: vieni orlaiviai puolė 
Londoną, kiti jį gynė. Nors 
tikrybėje Londonas šiandien 
stovi kaip stovėjęs, bet teo
retiškai jis buvo “priešo“ 
bombomis “sugriautas“ ir 
“sudegintas.“

500 ŽMONIŲ ŽUVO INDI
JOS POTVINIUOSE.
Londone gauta žinių. 1 ninkai, todėl fašistai su krik- 

kelio, kuris veda ’j kasyklą>ionimis Jalį naud?t[vjsa? 
Kain tik skebai pasirodė '8370 gud^bes, vistiek j siXerL apsupo Tos f; Brazilijos lietuvius jie nepa- 
pradėjo lupti. Dabar limpa- darysią jokios intakos. 
nijos advokatai kreipėsi į 
teismą, prašydami injunc- 
tiono, draudžiančio unijis- 
tams trukdyti streiklaužius.

i Hankau mieste, Kinijoj, 
pereitą sąvaitę kilo riaušės. 
Minia įsiveržė į kiniečių 
Prekybos Butą ir norėjo nu
ginkluoti žandarmeriją. Pas
taroji pradėjo šaudyt ir ke
liatą žmonių užmušė. Paskui 
darbininkai apskelbė strei
ką ir mieste tapo įvestas ka
ro stovis.

I ----------

Tragedija Ant 
Ežero.

Terryville, Conn.— Perei
tą nedėldienį dėl vieno meš- 
kerikočio netoli nuo čia pri
gėrė du žmonės ir bemazko 
trečias nežuvo. Dėjosi tai ant 
Old Marsh ežero. Iš vienos 
valties kažin kas išmetė į 
ežerą savo meškerę. Norėda
mas pasirodyt “didvyriu,” 
tūlas E. Laskovvskis šoko iš 
kitos valties į vandenį, kad 
tą meškerę pasiekus. Bet ne
mokančiam plaukti Laskow- 
skiui vanduo pasirodė per- 
gilus, ir jis pradėjo šauktis 
pagalbos. Otto Killiam šoko 
jį gelbėt, bet ir tas tuojaus 
pradėjo rėkti, kad jis skęsta. 
Tuomet iš boto šoko 12 metų no tenai netikras 20-doleri- nūs ir miškus munšainierių tas iš arti. Pradėta kamanti- 
vaikas, A. Pisarskis, ir jis i nes. Trįs jų pasisakė esą iš jieškoti. Staiga munšainie- i

DĖBSO KNYGA IŠĖJO 
IŠ SPAUDOS.

Amerikos Socialistų Par
tija išleido nabašninko Dėb
so knygą, kurią jisai parašė 
kalėjime sėdėdamas. Veika
las vadinasi “Walls and 
Bars“ (“Sienos ir Grotos’’).

UŽSIMUŠĖ TRJS LA
KŪNAI.

Indianos valstijoj, netoli 
Newcastle miestelio, pereitą 
nedėldienį nukrito orlaivis ir 
3 žmonės užsimušė ant vie
tos.

VOIKOVO UŽMUŠĖJAS 
NEGAVO PASIGAI

LĖJIMO.
Studentas Koverda, kuris 

Varšuvoj užmušė Sovietų at
stovą Volkovą ir buvo užtai

PROHIBICIJOS AGENTAS UŽMUŠĖ 
SAVO VIRŠININKĄ.

Mary lando valstijoj perei- liūs buvo visas kulipkomis 
tą sąvaitę buvo šitoks atsiti-1 suvarstytas ir stiklai sutru- 
kimas. Į Hagerstowno mies- pinti. Išrodė, kad ištikro jis 
telį atvažiavo automobilium buvo užpultas. Bet policija 
prohibicijos agentas Walters pastebėjo, kad apie Statlerio 
ir atsivežė nušautą savo vir- žaizdas yra parako durnų ir i i______ _

AREŠTAVO 4 PINIGŲ 
DIRBĖJUS.

Šiomis dienomis Maine’o 
valstijoj valdžios agentai šininką Stotlerį. Anot jo pa- 
areštavo 4 vyrus, kurie plati- šakos, jiedu važiavę per kal-

drapanos apdegintos. Tas 
reiškia, kad jis buvo nušau-

SMERKIA KUMŠTYNES.
, 9 ▼ UJAVT II W MčOVtftl

Bostono metodistų vysku- nuteistas iki gyvos galvos 
pas Anderson pakėlė didelį kalėjimo, prašė Lenkijos 
protestą prieš kumščios .prezidento, kad šis pasigai- 
“sportą, kurį amerikiečių lėtų jo ir bausmę sumažintų, 
žemesnioji klesa taip mėgs-jget prezidentas atsisakė tai 
ta. “Aš negaliu suprasti, kuo ’ • " ’ ’ ’
tas brutalumas, kaip Shar- 
kio-Dempsio kumštynės, ski
riasi nuo bulių kovos Ispani
joj,“ jis sako. “Aš protestuo
ju prieš tokį sportą, kuris 
brutalizuoja musų šalies jau
nimą.“

padaryti. Tas parodo, kad 
Lenkijos valdžia nori patai
kauti Maskvai.

vaikas, A. Pisarskis, ir jis j nes. Trįs jų pasisakė esą iš jieškoti. Staiga munšainie- 
vieną skęstančiųjų ištraukė Bostono, o ketvirtas iš Port- riai pastoję jiems kelią ir 
prie kranto; bet kuomet su- lando. Pas juos rado daug pradėję šaudyt. J Statlerį pa-

Chicagoje pereitą sąvaitę 
nėti patį prohibicijos agentą įvyko didelė nelaimė. Pikni- 
Waltersą ir jis prisipažino ko laivas išplaukęs su 64 
nušovęs savo viršininką dėl- žmonėmis ant Michigan eže-

i
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. ižu gelbėti antrą, buvo įau netikrų pinigų da neišplatin- taikė trįs kulipkos ir jis ma-,to, kad tas buvo perdaug su- ro apvirto ir 40 žmonių pri 
nuvargęs ir abudu nuskendo; tų. šinoj sukniubęs. Automobi-lsidiaugavęs su jo pačia gere

KARALIUKAS MYKO
LIUKAS TURI $70,000,000.

Bukarešto žiniomis, miru
siojo Rumunijos karaliaus 
Ferdinando anūkas, 6 metų 
amžiaus Mykoliukas, kuris 
tapo paskirtas dabartiniu 
Rumunijos “karalium,“ turi 
$70,000,000 turto. Tiek jam 
Ferdinandas mirdamas pali
ko.

jt
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0 APŽVALGA 0
KAS TUO KELIU VA

ŽIUOJA?
švento Juozo organo “Dar- • 

bininko” 57-tame numery 
vienas dūšių ganytojas rašo 
apie tą kelią, kuris veda į 
Liuciperiaus karalystę. Jis 
apibudina tą kelią šiaip:

“Platus yra kelias, kurs veda 
pragaran. Jis bent septynius 
syk platesnis uz tą kelią, kurs 
veda į dangų. Septyniomis vė
žėmis gali juo važiuoti: puiky
bės, godumo, paleistuvybės, 
pikčio, pavydo, apsirijimo ir 
tinginiavimo.”

Na, ir pasakykit, kam gi 
geriau šitas kelias atatinka, 
jei ne patiems kunigėliams? 
Jie važiuoja visomis “septy
niomis vėžėmis,” nes—

1. Kiekvienas kunigas via 
pilnas puikybės, nes savo 
parapijomis laiko uz save 
daug žemesniais ir be jokios 
sarmatos kiša jiems sa\o 
rankas bučiuoti.

2. Visi kunigai pasižymi 
didžiausiu godumu, nes ima 
geras algai ir da lupa iš 
vargšų žmonių po $20 ir iki 
$50 už šliubus ir šermenis.

3. Paleistuvybė musų “du
sių ganytojams” irgi nesve
timas dalykas, nes, kai nie
kas nemato, jie mėgsta gerai 
palatrauti, ką labai vaizdžiai 
parodė kunigų Macocho, 
Juodyšiaus ir Smidto istori
jos.

4. Kunigai turi daug ir 
pikčio, nes niekas taip riesi- 
kolioja, kaip jie. Pavyzdžiui, 
“Darbininko” redaktorius 
kun. Taškunas apšviestes- 
nius už save žmones pravar
džiuoja “bedie\iais,” “šuni
mis” ir “kiaulėmis.” Lietu
voje gi kunigai mitinguose 
net iš brauningų šaudo, kuo
met žmonės nenori jų keiks
mų klausytis.

5. Kunigų pavydas neturi 
galo. Francuzijoje prieš Re
voliuciją kunigai buvo susi
grobę didžiausius turtus. 
Meksikoje paskutiniais lai
kais buvo tas pats. Lietuvoje 
jie apžiojo visus bankus, fa
brikas ir geriausius dvarų 
centrus; negana to, jie 
skverbiasi į visokias ministe
rijas ir da nesigėdi imti 1,- 
500,000 litų algos iš biednos 
valstybės iždo. Didesnių go- 
dvšių, Ataip.kunigai, pasauly- 
ję nėra.

• 6. Apsirijimas, tai antra 
kfmigų prigimtis. Didelis pil- 
vsas ir ' lašiniais apaugęs 
sprandas, tai neatskiriama 
kunigo požymė.

7. Tinginiavimas —tai ku
nigų profesija.

Taigi, jei tikėti “Darbmin- 
|co” rašytojtri, kad šitie “sep* 
tyni didieji griekai” yra sep
tyni keliai, kurie veda į pra
darą, tai reikia tikėti, kad ši
tais keliais važiuoja patįs 
kunigėliai.

mažai mokytas, taip šlykš
čiai apie katalikus nekalba, 

’ prie šunų ir kiaulių jų nely
gina. Laisvamaniui nėra nei 
reikalo koliotis, nes. jeigu jis 
nori kritikuoti religijos bur
tus, tai jis turi pakankamai 
rimtų argumentų tikėjimo 
nesąmonėms griauti. Žmo
gus nervuojasi, pyksta ir ko- 
liojasi tiktai tada, kada jis 
jaučiasi bejėgis, šitą kaip 
tiktai parodo kunigėlis Taš- 
kunas. Jis blaškosi po “Dar
bininko” puslapius, bet ne
pastatė nei vieno rimto ar
gumento prieš savo oponen
tus; jis tik parodo, kad turi 
neš\arią burną.

kio sutvėrimo pasaulyje nė- 
jr> ir nereikia ji kaltinti. Ku-J 
.nigai piaunasi tarp savęs ne 
!del “Velnio vuodegos." bet
dėl DOLERIO!

Doleris yra aukščiausia jų 
Dievas. Jie daugiausia jam 
tiki, daugiausia ji garbina ir 
dėl jo “mindžioja viens ki
tą."

»I

Markso Mokslas
“Negiliuoja.”

moksiąs nėra tinkamas ir 
prieš ji kariauja. Dabar jau 
ir musų Pruseika prie jų pri
sidėjo ir atmetė marksizmo 
dėsnius. Ir nuo šio laiko ži
nosim, kad Pruseikai mark
sizmas “jau negiliuoju.”

šlykšti, paškudna ta Pru- 
seikus kritika, kurią jis para
šė prieš trockiainkus, žiū
rint marksistiniu žvilgsniu. 
Ir kurie seka paskui Prusei- 
ką, tie palaiko jo šlykštų nu
sistatymą.

Visi susipratę darbininkai 
turi įsitėmyt, kad Pruseikai 
marksizmas “jau negiliuo
ja.” V. J. Zabulionis.

Kuomet Jus 
dirbat toliau 

nuo namų

telegrafuokite 
savo pinigus 

namop

L Pruseika per kelis “Lai- daryt? Tas aiškiai parodo, 
*• nnmav.iic «.i;^va iinruc Rusija negali apsieiti 

viena ekonominiame ūkyje. 
Pruseika to nemato ir savo 
aklumu nori įtikinti, kad Ru
sija gali apsieit be kitų ša
lių.

Paskiaus Pruseika paduo
da, kaip Bucharinas kriti
kuojąs “trockininkus.” Esą:

“Gerą atsakymą į tai duo
da d. N. Bucharinas: taip, iš 
dalies mes prigulim nuo ka
pitalistinių užsienio šalių: 
mes eksportuojam savo pre- 

ikes užsienin, mes importuo- 
!jam iš užsienio mašineriją ir 
’ ką kitą... Tai juk aišku, kad 
1 ‘mes su kiekviena diena da- 
! romės vis labiau neprigul- r*

-vės” numerius pliekė ilgus 
traipsnius prieš Trockinę 

opoziciją, kuri tvirtina, jog 
vienoj Rusijos šaly negali
ma Įvykdyt socializmas (ar
ba kaip jų yra priprasta sa
kyt, komunizmas! ir sako, 
kad negalima esą žadėt Ru
sijos gyventojams socializ
mo, kuomet kitose šalyse 
viešpatauja kapitalizmas. 
Kadangi Trockine opozicija 
vaduojasi daugiau Markso 
mokslu, tai visi kiti komisa
rai, kuriems ištikrujų yra 
daug geriau, negu socializ
mo laikas, ėda Trockį, Zi- 
novjevą ir pasekėjus, saky
dami, kad Rusijoje jauyra . 
irodvtas socializmas ir galis įmingi’ 
kad' kŠi Tas Ruehar.no pasakymas

D_, ..__ X ~ Pruseikai atrodo didžiausiu

GANA MULKINIMO 
‘BENDRAIS FRONTAIS’

Šiomis dienomis Brookly- 
ne buvo “priešfašistinė ben-J 
dro fronto konferencija,” 
kurią sušaukė komunistų 
eentro. biuras ir kurioje da
lyvavo vieni komunistai, bū
tent :

1. Amerikos darbininkų 
(komunistų) partijos lietu
vių sekcija.

2. Tarptautinis darbinin
kų apsigynimas.

3. Lietuvių darbininkių su- 
sfvienijimas Amerikoje.

4. Amerikos lietuvių pro
letarų meno sąjunga.

5. Amerikos darbininkų

KAS DEDASI LIETUVIŠ
KOJ “KRISTAUS AVI- 

NYČ1OJ.”
South Bostono škapler- 

ninkų laikraštis aimanuoja, 
kad tarp lietuviškų parapijų 
ir jų kunigų nėra sutikimo. 
Tam esančios trįs priežastįs, 
būtent:

1. Kunigų peštynes už pa
rapijas ir tų peštynių įšvilki- 
mas i žmones.

2. Draugijų kišimasis Į 
klebono pareigas ir parapijų 
valdymą.

3. Klebonų visiškas aplei
dimas arba net ir boikotavi- 
mas katalikiškų organizaci
jų.

“Darbininkas” norėtų ku
nigų peštynes už parapijonų 
vilnas paslėpti nuo žmonių 
akių, nes—

‘'Bloga yra. kuomet kunigas 
pešasi su savo broliu kunigu už 
didesnę parapiją, bet šlykštu 
tiesiog matyti, kuomet i savo 
žemas intrigas dėl dolerio įkin
ko žmones. Parapijoje pasidaro 
suirutė, betvarkė, iš kurios te
gali pasidžiaugti tik katalikų 
priešai ir velnias.”

“Darbininkas” velnio la
bai bijosi, nes šventas Pet
ras, sakydamas kur ten ant 
bačkos prakalbą, pasakęs:

“Budėkite, nes jūsų prieši
ninkas velnias aplink eina, kaip 
kriokiąs liūtas, jieškodamas ką 
nors praryti.”

Kunigai tuos šv. Petro žo
džius gerai žino, sako “Dar
bininkas,” nes labai tankiai 
juos kartoja. Tečiau—

“Tečiau yra tokiu kunigų,
kurie turbut laukia, kol pama
tys paties velnio ragus ir uode-j imti iš jų pasekėjus ir pri- 
ga. Tuomet gal paėmė krapylą! traukti juos prie Smetonos
° *■ . . • “• -r r t • m. • • v •

eitų varyti nelabąjį.”

Bet pakol “velnio vuode- 
gos” nesimato, pakol kunigai

teises ir 
ižde viso- 
tarr., kad 
rūpintųsi

būt vienoje šalyje, nežiūrint
k/2 ti
C? :faktu, ir tuomivaduodama-kitų salių ir socialisuskai gy- ; ; • d . sniarkiau tvirtina>

_/ . .. .kad Rusijoj gali gyvuvt so-
Kuomet Rusijos komisą-į cjajjzmas. tas socializmas, 

rai-diktatonai ėda Trockio, ^uns faktiškai nėra gimęs, 
giupę, tai ir Pruseika uzsi- jgjgu Bucharinas butų pasa- 
manė knmstelėt tą grupę, nieko neturi bendro
nelyginant ožka palenktą kapitalistinėmis šalimis,
berzeų. , ^afj Rusija nieko iš užsienių

Čia paduosiu retą peržval- :neimportuoja, tai butu kuo 
gą iš Pruseikos -‘kritikos.” remtis. Juk visiems aišku.

grupę, tai ir Pruseika užsi- jejgu Bucharinas butų pasa-

BEDARBĖ ateina. Jus ga
vote pė<ię- Dal| t<.s pėdės jus 
norėtumėt padėt j ju.«4 Tanką 
namie

Siųskite Įdėlius- į t anie, te
legrafu ir už valard^s laiko 
jie bus pridėti prie jūsų indė
lių, taip kaip jus patįs būtu
mėt į banka nuėję. Su pini
gais gali būti pasiųstas ir 
pranešimas ir tas jums kai
nuos tik kelis centus viršaus.

Kad pasiuntus pinigus, 
jums reikia tik nueit į arti
miausi Western L’nion Tele- 
graph ofisą. Pasakykit kler
kui, kur ir kam jus norite 
pinigus pasiųsti ir tuojaus 
bus atlikta. Per musų Kabe
lio Money Orderių patarna
vimą jus galite pasiųst pini
gus į savo tėvynę, nepaisant 
kur ji butų

(ieležkelio ir Laivų likietai 
gali būt nupirkti ir pasiųsti 

per telegrafą

o V e . j ei ličio. uR aionu, o. nnivi aiykao tiuik

Jis pirmiausia pasako, kad kad bile šalis turinčios bend- apšvietos draugija, ir
LT /Amt va t rvnnbtn^ •*lzrvvwr_ '  *1 1   1_ _________ l_* z» a   1  

vv'***v rus įtinant, negali vim<* ru- b. niuerinvo nciuviu
pasmerkė ’trockinin- tą paniekinti. O trockininkai bininkų literatūros draugija.

6. Amerikos lietuvių dar-Kominterno penktas “kong- ms reikalus, negali viena ki- 
resas į
kus,’ bet jie ir po šiai dienai :fcafp tik tą ir tvirtina, jog 
palaiko savo frakciją. Tai kuomet Rusijoje turi suleidę 
kas gi daryt... kelia revijas nagus kitu šalių kapitalistai 
ir karkina be jokios čienios, į- kuomet' negalima apsieit 
tai juk reik pastatyti juos į be importo iš kitu šalių, tai 
tinkamą vietą.” ’• > -• -

Matot, Pruseika prisispy
ręs reikalauja, kad tuos, ku- joj. Kol kitose šalyse viešpa- 
rie nenori apgaudinėt šalies taus kapitalizmas, tol Rusi- 
gyventojų, “reikia pastatyt į; joj nebus socializmo, 
tinkamą vietą.” (Čia reikia Trečiame straipsnyje Pru-

TAUTININKŲ IMTYNĖS 
SU KLERIKALAIS.

“Naujienos” daro plačią 
apžvalgą tų imtynių, kurios 
dabar eina Lietuvoje tarp 
tautininkų ir klerikalų. Jos 
sako:

“Prieš mėnesį su viršum lai
ko smetonininkai išjojo iš val
džios krikščionis demokratus. 
Tai iššaukė didelį sumišimą ii 
pakrikimą klerikalu stovyklo
je. Viena 'krikščionišku' parti
jų. ir tai bene aršiausioji — bū
tent, federantai, suskilo. Dalis 
jų pasiliko valdžioje, kita dalis 
perėjo opozicijom Kadangi fe
derantai jau ir pirmiaus buvo 
žymiai susmukę, tai šis skili
mas gali atvesti juos prie vi
siško pakrikimo.

“Tolinus, tautininkai pradėjo 
imti į nagą ‘krikščioniškąją" 
Ūkininkų Sąjungą, ši organiza
cija, kaip žinoma, yra grynai 
politinė. Bet kuomet klerikalai 
turėjo savo rankose valdžią, 
tai jie pripažindavo jai ekono
minės organizacijos 
teikdavo iš valstybės 
kių pašalpų — neva 
Ūkininkų Sąjunga
žemės ūkio kėlimu, bet iš tiesų 
tam. kad ji galėtų sėkmingiau 
vesti savo politinę propagandą.

“Pernai vasarą, kai Lietuvo
je buvo susidariusi demokrati
nė koalicinė \ aidžia. Ūkininkų 
Sąjungai buvo užtrukus karvu
tė’ ir ji ėmė sirgti 'džiova.' Po 
gruodžio 17 d. perversmo te
čiaus jos ‘sveikata’ vėl pasitai
sė. kadangi klerikalai, prisidėję 
prie smurtininkų ir gavę keletą 
svarbių vietų valdžioje, pradė
jo iš naujo penėti Ūkininkų Są
jungą valstybės pinigais. Bet 
šiandien. Krupavičiui susipy- 
kus su Voldemaru, vėl Sąjun
gai atėjo ‘kudi metai.’ Tauti
ninkų valdžia ne tiktai nenori 
tą klerikalų organizaciją šelpti, 
bet dagi pradėjo daryti revizi
ją jos finansuose, reikalauda
ma. kad Ūkininkų Sąjunga pa
rodytų, kaip ji suvartojo pir
miaus gautus iš valdžios pini
gus.”

Bet tautininkai smaugia 
klerikalus ne vien tik finan
siškai, o ir kitokiais budais. 
Pavyzdžiui, jie stengiasi at

Žiūrint paviršium išrodo, 
kad konferencijoj dalyvavo 
net šešios organizacijos! Iš
tikrujų gi čia buvo viena ko
munistų partija, tiktai še
šiais vardais pasivadinusi. 
Nes visos čia paminėtos or
ganizacijos susideda iš tų 
pačių žmonių, ką ir komunis
tų partija. Kitaip sakant, tai 
yra šešios a>abos, o vienas 
kūnas. Todėl ir “bendro 
fronto” vardas šitoms “asa- 
boms” visai netinka, nes 
kaipo vienas kūnas, viena 
sriovė, jos ir negali kitokiu 
keliu eiti, kaip tik vienu.

Šitoj konferencijoj komu
nistai sudarė “laikiną nacio- 
nalį priešfašistinį komitetą” 
ir įsakė jam kviesti į “bend
rą frontą” visas organizaci
jas, kurios kovoja prieš fa
šistus. Tai ir viskas, ką jų 
konferencija nuveikė.

Mizernas komunistų kon
ferencijos nutarimas, bet ir 
to jie nepajėgs įvykinti. Ne
pajėgs dėlto, kad. nei viena 
rimta organizacija^ komu
nistais į “bendrą frontą” 
prieš fašistus neįdės. Q ne- 

kad komnnis- 
tams rupi ne kova prieš fa
šistus, o tik pasipinigavimas 
tos kovos obalsiu prisiden
gus. . ________

Ir kaip komunistai gali ka, ar ne?” - 
kovoti prieš fašistų terorą, ; 
kuomet lygiai tokį terorą . 
vartoja Rusijos bolševikai, 
kuriems musų I-------
pilnai pritaria? Kaip gi jie 
gali protestuoti prieš fašistų 
valdžią, kuri šaudo savo po- . =
litinius priešus, kuomet bol- ^}a kviesti pne to rfl^mo 11Į 
ševikų valdžia taip pat savo organizacijas aetiSj
politinius priešus žudo? ^uo ^au#iau žmonių eis stf 
r . . mumis, tuo daugiau pinigų

| partijos. Klerikalai jaučia 
sau pavojų ir pradeda jau socialdemokratų nusistatę- į marksizmą! Jeigu Marksas sidės dėlto,

* i

riejasi tarp savęs, “mindzio- demonstraciją surengę prieš

I
z i

įpijosę kėlia ščionys demokratai sa fede- teikiama vieta kitų šalių ka
lnias/ To-[racija ir uk. s-ga? . i p Ralistams tvirtėt ir pelną
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Ant Skrinskis.

negali būti nei kalbos apie 
socializmo įvykinimą Rusi-

prieš Smetonos politiką 
šiauštis. Kaune jie buvo net

f 
1 
j 

♦.

1 Matai, ašaros veiduos...

- - •- šilingas su Aleksa keičia
N* L kaip čigonas ku-

sorius, kuomet jis mąno, kad kas daugiau bus, jei ne krik- ja? Kam-gi Rusijoj yra šu
tas suirutes paraf'''t~J1"J“i‘ ----- J----- *—A ----------- >.
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tinkamą vietą.” (Čia reikia: Trečiame straipsnyje Pru- 
prisimint. kad tokio plauko ‘peika paduoda net Markso ir 

Engelso raštų tas ištraukas, 
kuriomis.remiasi trockinin
kai. Mat Marksas pasako, 
kad vienoje šalyje negali būt 
cializmo, kuomet pasauly 
viešpataus kapitalizmas, ne
paisant to, kad po revoliuci
jai šalyje pasireiškia socia
listinis pobūdis. O Pruseika 
po visų nesąmoniškų išva
džiojimų štai ką užgieda: 
“Markso argumentas prie 
naujų aplinkybių, prie kito
kių sąlygų, jau negiliuoja.” 
Ir esą “Stebėtina, kad Zi- 
novjevas to nemato.”

Man stebėtina darosi, kuo
met Pruseika suranda “nau-!

. ... . . . jas aplinkybes” ir “kitokias
yra negalimybė, tai yra eko,sąlygas,” kuriomis remian-, 
nominis blofas. Tai toks yra jįs, butų galima atmesti r* « I '■J -- - ' Kr — — f YjT r* 4-k <?»
mas.” ! šiandien gyventų, tai dar

Čia Pruseika pakartoją (tvirčiau sakytų, kad vienoj 
socialistų pareiškimus, kad išalyje negalima įvykinti so- 
vienoje šalyje, ypač Rusijo
je, jokiu budu negalima įvy
kinti socializmo. Padavęs 
socialistų nusistatymą jis sa
ko: :■ V

“Drg. L. Trockio nuomonė 
tuo pačiu klausimu principa- 
liai supuola su tuo nusistaty
mu” (Reiškia 'SU socialistų 
nusistatymu),/.Jeigu Trockio 
mintis supuola sd socialistų, 
tai labai puiku!

i Pruseika daro išvadžioji
mus, kad tokis nusistatymas, 
kaip aukščiau paminėta, yra 
klaidingas ir kad vienoj šaly 
esą galima socializmas įvy
kinti, ypatingai Rusijoje. 
Girdi, net “Leninas sakė: 
‘musų šalyje mes turime vi
sa tai, ko reikia, kad sukurti 
pilnas socialistinis ūkis’.” 

Jeigu Leninas taip sakė, 
tai jis klaidingai šakė, nes 
mes gerai žinom, jog Rusija 
neapsieina be kitų šalių, kas 
parodo, kad ten nėra taip, 
kaip Leninas sakė. Prie to, 

i jeigu Rusi ja viško turi ir gali 
Ypatingai kruvinomis riaų- Į Jokūbas pamislinęs ir ati-' apsieiti be kitų šalių, tai

' ; Į kam-gi ji įsileidžia svetimša-
Tai jau, kaimyn, dąly- lius kapitalistus, prieš ku-

marksistai, kaip Pruseika, 
’ouvo pasiuntę Trockį “gydy
tis” ir gal būt jis ten “miręs,” 
jeigu valstiečiai butų tylėję).

Jeigu diktatūra padėtų “į 
tinkamą vietą” Trockį, Zi- 
novjevą, Kamenevą ir jų pri
tarėjus, tai Rusijoj su ta die
na žlugtų esanti diktatūra.

Kitame straipsnyje Pru
seika sako:

“Socialistai visuomet kal
tino Lenino partiją, kad ji 
užsibrėžė įvykinti ekonomi
niai neįvykinamą tikslą, nes 
kaip tai, girdi, galima kurti 

/socializmą tokioj ekonomi
niai ir tekllikiniai atsiliku
sioje šalyje, kaip Rusija. Tai

KUNIGAS SU KIAULĖS
BURNA.

♦ Kun. Taškunas “Darbi
ninko” 57-tame numery sa
ko'pamokslą apie '‘bedie
vius/! Girdi:
' “Juo bedievis yra tamsesnis 
!—juo nešvariau jis kalba apie 
j Dievą, šventuosius, tikėjimą, 
^apeigas ir abelnai apie Šventus 
^dalykus. Jei toks bedievis Vra 
/užsigėręs, tai savo kalba ir .ei- 
; geriu ištikrujų pasidaro pana- 
įšife J šunį ir į kiaulę kalbėda- 
<maš apie šventus daiktus: loja 
j it šuva , ir trypia po kojomis 
; viską, kas šventa.’

Jefcamastis Taškunas čia 
pasiėmęs mazgotę taiko į be
dievius, bet jis neapsižiuri, 
kad jis pats sau teškia ja į 
veidą. Neš jis pats čia “loja 
it šuva” ant kitokio įsitikini* 
nfro žmonių ir lygina juos 
prie kiaulių. .

I. Jotai “bedievis,” kad ir[“vuodeguotas velnias.

ja viens kitą” ir “vienas bro
lis kunigas drebia purvais ki
tą broli kunigą.” , ' / ’

Matydami, kaip plaunasi 
jų “dūšių ganytojai,” para
pijoms irgi pradeda piautis. 
Ir nėra tuomet jokios pagar
bos kunigui," nėra ramybės 
jo Cicilijai. Todėl “Darbi
ninko” redaktorius labai bė- 
davoja:

“Bėda, kuomet neapykantos 
ugnis šviečia žmonių akyvaiz- 
doje ir žmonės mato kunigų in
trigas. Iš to tik garbė velniui, 
kurs yra pragare, o katalikams 
neapsakomai daug žalos.”

Bet jis klysta manydamas, 
kad tik dabar velnias apsėdo; Lenkia miegan seną širdį... 
kunigus ir parapijas. Jis pats Vasarą ji mini ir-gi: 
sako, kad1— .

“Keliolika metų atgal ddug 
buvo varžytinių už parapijas.

tą politiką.
“Naujienos” spėja, kad ši

tos tautininkų imtynės su 
klerikalais turbut ir bus prie
žastis to, kad pastaruoju lai
ku smurtininkai jau kžip ir 
ne taip piktai persekioja kai
riąsias partijas. Kuomet re
akcininkai piaujasi, tai dar
bininkai turi daugiau progos 
savo eiles stiprinti.

ELEGIJA.
Kaip tik ateina lapkritys... 
Ruduo mišką ruošia miegan. 
Liūdnas, vasarą jis mini: 
Girdi, lapų drebulys...
Štai ir manasai jau ruduo

ypač Penn«ylanijo> ir kiek Baįtrus susitikęs Jokūbą 
vėliau Chicagoje ir kitur.” rklausia.

1 —Pasakyk, kaimynai, kas
Taigi jau keliolika metų bus per gyvulys Lietuvoje, 

atgal parapijose ėjo mušty- kuris pykstasi, barasi ir vis 
nės ir kraujo praliejimas.‘geruoju?

• i. •____________________•_ -  > v > • ••

šėmis pasižymėjo Chicagos drožia; 
lietuvių katalikų gyvenimas, i ------to

Ir klysta “Darbininko” pi* kai visai nesunku įspėti': gi riuos taip “smarkiai” kariau-

cializmas, kuomet pasaulio 
kapitalizmas daug tvirčiau 
susiorganizavęs ir bendrai 
kovoja prieš bile kokį darbi
ninkų pasijudinimą. Jeigu 
tūliems “aplinkybės” persi
keitė, tai anaiptol nepersi- 
keitė darbininkų gyvenimas.

Baigdamas tas savo “filo- 
zofiškas” išvadas, Pruseika 
sako:

“Baigdami šį straipsnelį, 
mes darome išvadą: būda
vo jimas socializmo (kodėl 
ne . komunizmo?—V. J. Z.) 
vienoje šalyje, tokioje, kaip 
Sovietų Sąjunga, ne tik 
praktikiniai galima (kas jau 
įrodyta), bet ir teoretiniai 
pilnai leistina, išeinant iš 
marksizmo dėsnių.”

Vadinasi, Pruseikai mark
sizmas netik “jau negiliuo
ja,” bet ir “teoretiškai pilnai 
leistina” išeit iš “marksizmo 
dėsnių.” Kitaip sakant, 
spiaut ant viso Markso mok
slo, nes jis “jau negiliuoja.”

Nors Pruseika niekad ne
si vadavo Markso mokslu, 
bet dar niekad nespiovė ant 
to mokslo viešai ir nesakė, 
kad Markso mokslas “jau 
negiliuoja.” •

Visi darbininkų 
priešai sako,

gi valdžios tu norėtum Lietu
voj? Jeigu tu šauki mane į 
bendrą frontą prieš fašizmą, 
tai reiškia, kad mes turim ei
ti fašizmo griauti. Bet jeigu 
mes einame vienos valdžios 
griauti, tai mes turime 
žinoti, kokią valdžią 
statysime arba remsime, 
kokia gi ji turės būti? 
dėl manęs, tai aš žinau,
kios tvarkos Lietuvoje aš no
riu, ir aš nesibijau to pasa
kyti: Lietuvoje turi būt tiM> 
jaus panaikintas karo stovis^ 
ąu grąžinta piliečiams pibut 
kortstitpcijos nustatyta lais- 
kė* ir tuojaus turi būt ap* 
Skelbti nauji Seimo rinki
mai. Koki Seimą žmonės iš
rinks, tokia maž-daug tyrės 
būt ir Lietuvos vyriausybė. 
Ar komunistai. su tuo*, sutin- 

' ‘ - ’ų? i

Bet komunistą i- '.savo kor-į 
tų neparodė. Jie galvoją 

komunijai' taiP: .ar fašizmas grius, ar! 
ne, tai nesvarųu; reikia tik-j 
tai garsiai rėkti ir .prašyti} 
aukų kovai su fašistais. Rei-|

politinius priešus žudo?
Lietuvių visuomenė gerai! gausime, 

šitą supranta, ir todėl į jokį į ~ . . ' ; > ..
bendrą frontą su komunistiš-1 , ,9 tuo tarPu fašistų vaI-4 
kais barškalais ji nesidės. ^zia Lietuvoje sugnutų, jei-j 
Komunistai neturi net mora- ^? vietpJ atsistotų komu-? 
lės teisės kritikuoti fašistų ĮJkstai ir atvažiavęs kapsu- 
žiaurumą, kuomet tokį pat Lkas, 8U Anganeciu pradėtų
bolševikų žiaurumą jie netik 
užgina, bet tiesiog garbina.

Aš fašistų nekenčiu kaip 
musmirių. Vienas tik fašisto 
vardas sukelia manyje di
džiausi pasibiaurėjimą. Ir

šaudyt socialdemokratus -ir 
liaudininkus, kaip dabar da
ro Smetona su Voldemaru, 
tai musų komunistai sakytų, 
kad geraivtaip ir reikia “svo- 
lačiams. Juk taip buvo ne
laimingoj Gruzijoj, kur bol-

nistais aš niekuomet nesusi
dėsiu i “bendrą frontą,” i.„ 
jie veidmainiai. Kada tik aš 
girdžiu komunistą kritikuo
jant Lietuvos fašistų valdžią, 
aš visuomet noriu jo pa
klausti: *T‘ 
valdžia negera; bet kokio* melėmis.

komu! *a™* somldemokratų. i 
u>i- . K*8 s1 tuomet su tais poli- 
nes J”1131? banditais gali eiti į 

€ bendrą frontą?”
Darbininkas.

Ruehar.no
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Kaa skaito ir raio. 
Tas duonos nepraio.
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AMERIKOS LIETUVIŲ JUDĖJIMAS © Kaa nidn> novdkkti

BOSTON, MASS.
< Iš dailės srities.

Tūlas laikas atgal būvau 
trumpai paminėjęs vietos 
lietuvių laikraščiuose apie 
susitverimą naujos dailės 
draugijos, vardu “Bostono 
Operetes Draugija.” Kaip 
tik toji žinutė pasirodė laik
raščiuose, tuojaus- prasidėjo 
įvairios kalbos: Kas tai per 
draugija? Kam ji yra rei
kalinga? Ką ji veiks? Kas 
joje priklauso? — ir tt Tai
gi, girdint tokias kalbas, pri
sieina pakalbėti apie viršmi- 
netą draugiją plačiau.

Kas tai per draugija?
Į šį klausimą galima atsa

kyti labai trumpai ir, ma
nau, kad kiekvienam bus ge
rai suprantama; tai yra dai
lės draugija, pilnoj to žodžio 
prasmėje. Jos tikslas —dirb
ti vien tik dailės, ypač muzi
kos srytyje.

Kam ji reikalinga?
Šis klausimas yra daug di

desnis ir todėl kalbant apie 
jį reikia pažvelgt ir į praeitį. 
Pažvelgus 10—15 metų at
gal, mes matom didelį skir
tumą lietuv ių visuomeninia
me gyvenime. Tais laikais 
mes turėjom daug įvairių 
dailės draugijėlių, ratelių, 
chorų ir tt. Bet šiandien jų 
turim daug mažiau ir jų vei
kimas yra sumažėjęs iki že
miausio laipsnio. Kodėl taip 
yra? Gal būt dėlto, kad šian
dien lietuviai kultūriniai yra 
pakilę daug aukščiau, negu 
kad buvo 10—15 metų at
gal. Šiandien jau negalima 
jų patenkinti tuomi, kuomi 
jie pasitenkindavo seiliaus. 
Gi tuom pačiu laiku tos dai
lės draugijėlės, didžiumoje 
chorai, nepažengė pirmyn 
drauge su visuomene, tai yra 
jie neįstengė patiekti visuo
menei ką nors didesnio, 
apart tų pačių arba panašių 
liaudies dainelių, kurias dai
nuodavo desėtkai metų at
gal. Ir ot, šiandien tarpe vi
suomenės ir dailės draugijų 
pasidarė taip vadinama tuš
tuma. Taigi, tatai matydami. 
Naujos Anglijos menininkai 
bei muzikai ir sumanė įsteig
ti dailės draugiją, kuri galė
tų užpildyti tą tuštumą.

Tokia draugija buvo rei
kalinga jau senai, ir apie ją 
buvo daug galvotą ir kalbė
ta, bet iki š&ol, dėl kokių tai 
priežaščiū, vis nebuvo gali
ma prieiti’ prie tikslo. Bet 
sįąądien jin galima sakyt, 
fcad dalinai tikslas jau pa
siektas, tai yra draugija įs
iteigta ir darbas pradėtas. Ir 
■nėra nei mažiausios abejo
nės, kad ši draugija. ;įn^š 
daug ką į lietuvių kuRurinį 
gyvenimą, ypač Naujoje 
Anglijoje.;
jzj. * Ką ji veik*?
i Ši draugija turį sau už tik
slą išmokti ant pradžių bent 
pora operų, su kuriomis ga
lės pervažiuoti per vis^.Nau- 
jają Angliją ir duos progos 
mažesniųjų kolonijų lietu
viams pamatyk M nors dL 
desnio-įdomesnio muzikos 
srytyje. Gal kas pasakys, 
kad tai yra tikslas pasipini
gauti. Bet čia ant vietos tu
riu atsakyti<kad nei vienos, 
kiek man yra žinoma, dailės 
draugijos nariai nėra susi
krovę sau kapitalo dirbdami 
dailės draugijose, o tankiau
siai dar reikia panešt ir nuo
stolių. Tai neužginčijamas 
faktas, nes dailės darbas yra 
ne pasipelnymo, o pasišven
timo darbas. Tai gerai žino 
ir šios draugijos iniciatoriai 
ir jie nieko materialio nesi- 
tikk I

Baigdamas šitą savo raši
nėlį, turiu už garbę pasvei
kinti jus, gerbiami dailės 
mylėtojai, ir lauksiu jus pasi
rodant scenoje.

Muzikų Matas.

imt laimėtojas pirmos poros' BROOKLYN, N. Y. 
su Juška ir laimėtojas antros Lletu,;, ; ilL. ,u 
poros su laimėtoju trecios T . , ~ ;
poros. Tuomi tumamentas ir f-‘eP?s. ,16. d\. ,B7?okl5S 
butų užsibaigęs. Laimėtojai aplanke labai didele audra 
butų pripažinti sunkaus ir *>1 lietum. Patvino nekunos . -
pusiau sunkaus svorio čam-«a,tves. mdaugeiio narnė tas ilgo angliakasių streiko, 
nhnnaic : skiepai pnsipilde vandeniu.
P u * j ♦ i Tarp kitu, patvino ir Kąra-

Dabar gi padaryta ve kas: ■ liau£ sali^0 sklepas. Van- 
Atidai ant tui namentą suta-■ (ju0 jau pra<jgj0 veržtis per 
na nstis Komaras su Sarpa- ’ in(J|is j vienas Ka-
lium. Vienas jų tun pralošt. paliaus kostumįriUi • 
Apie tai jie susitaria iškalno. '
Sarpalius sutinka “liuzyt” su ’
ta išlyga, kad vėliaus galėtų 
atsigriebt. Bet kad nepaže
minus savo vardo, Sarpalius 
keliomis dienomis prieš ati
darymą turnamento ritasi su 
Stasiaku ir šis Sarpalių neva 
“pritrenkia.” “Pritrenktas” 
Sarpalius “liuzina” Komarui 
ir pasiaiškina, kad nebuvęs 
“in condition,” todėl reika
laująs dar sykį persiimti su 
Komaru. Kada imsis antru 
sykiu, tai veikiausia Koma
ras bus ne “in condition,” ir 
jį Sarpalius paguldys. Tada 
Komaras reikalaus dar sykį 
persiimti su Sarpalium. Ir 
taip tam vaikiškam žaidimui 
nebus pabaigos.

SCRANTON, PA.
Nekrologija.

Šiomis dienomis persisky
rė su šiuo pasauliu šie lietu
viai :

Juozas Kašinskas mirė po 
ilgos ir sunkios ligos, sulau
kęs 53 metų amžiaus. Ame
rikoj išgyveno apie 26 me
tus. Paėjo iš Suvalkų rady
bos, Jovaravo valsčiaus, Pa
ėsto kaimo. Gyvendamas 
Amerikoj visą laiką dirbo 
anglių kasyklose, kur ir gavo 
nesveikatą. Buvo darbštus ir 
gero budo žmogus, per dau
gelį metų skaitė “Keleivį,” 
kurį iš visų laikraščių geriau
sia myiejo. Velionis buvo ve
dęs ir su savo žmona gražiai 
sugyveno. Palaidotas su baž
nytinėm apeigom ant angliš
kų kapinių.

Dzidorius Petrokas mirė 
pu sunkios ligos, sulaukęs 
52 metų amžiaus. Amerikoj 
jis išgyveno 33 metus. Paė
jo iš Kauno rėdybos, Rasei
nių apskr., Viduklės parapi
jos, Trepenėlių kaimo. Buvo 
vedęs. Paliko žmoną su ke
liais vaikais dideliame nuliū
dime. Per visą laiką gyven
damas Amerikoj dirbo ka
syklose ir gavo neišgydomą

Ona Bukantienė mirė po 
ilgos ir sunkios ligos, sulau
kus vos 45 metus amžiaus. 
Paėjo iš Kauno rėdybos, Ka- 
nariškių viensėdijos, Beiso- 
galos valsčiaus, Kėdainių 
apskr. Buvo labai gero budo 
ir pavyzdinga moteriškė. Pa- ___________ ________
liko dideliame nubudime • publiką tol,kol ši į jų ristynes žadėjusi dalyvauti SLA. 
vyrą, sūnų ir dukterį. Palaf- lankysis. O katrie ristikai Centro sekretorė p-lė P. Jur- 

ant tautiškų kapinių.
Pranas Yurkus ilgus me-

pasisiūlė 
nerti į vandenį ir atkrapštyti 
surpaipes. Girdi, aš esu ge
ras naras ir lengvai galiu tai 
padaryti. Už tokią jo drąsą 
kiti kostumeriai pažadėjo 
jam net užfundyt. Ir Šebedis 
nėrė į vandenį, bet panėręs 
ilgai neiškilo. Buvusieji ten 
žmonės pradėjo graibyti 
vandenį ir galų-gale ištraukė 
Šebedį, bet jis buvo jau ne
gyvas.

Kvaili žmonės, norėdami 
pasirodyt karžygiais, tan
kiai galą susigraboja.

Matęs.......

i

WORCESTER, MASS. 
______ ____ ]SLA. Centro sekretorė Jur-

Antroj daly tumamento, geliutė dalyvaus 57 kuopos 
vietoj leidus Juškai persiim- piknike,
tisu Komaru, rengėjai pa- Rugpiučio 7 d. yra rengia- 
stato prieš Komarą pusiau mas SLA. 57 kuopos iškil- 
sunkaus svorio vaikinuką mingas piknikas, visiems ži- 
Brazauską. Tie pasitąso apie nomam Lietuvos Sūnų ir 
pusvalandį ir užėjęs lietus jų Dukterų Draugijos Parke 
ristynes pertraukia. Taigi iš (Olympia Park). Tikimasi 

\ y’—’,... svečių iš visos Naujosios 
toliau, nežinia. Anglijos. Bus įvairus progra-

šių ristynių išėjo piššš.
Kas risis t___ , ______ _ _ _ . _

Veikiausia rengėjai “blofys”t mas. Šiame piknike yra pasi- 
•____tl-1___x _ 1 1____ 1 _ * _ ___ ________’ r/orlZinoi Jolvvoi'it'i QT . A

dota su bažnytinėm ageigom! geresni, taip ir neteks suži- 'geliutė iš New ^orko. 
, • v 1 1 • • 1 •noti.

•— Mano supratimu, visi vir-Į
tus gyveno Scrantone, po-šuj įvardinti ristikai yra pir-! 
tam persikėlė į Springfield, mos klesos ir plačiai pasižy-1 pikniko* kuriame visi&Wor- 
I1L Ten kokį laiką pagyve- 1mėję. Bet iš visų daugiausia testerio’ lietuviai žada daly- 
nęs persikėlė į Pittsburghjnstynėse patyrimo turi Juš- vautj gtA. 57 kuopos susj_ 
Pa. ir čia pasimirė, sušilau-;ka ir Šimkus. Jeigu turna- rinkikas yra perkeliamas 
kęs 60 metų amžiaus. Velio- mentas eitų teisingai, tai nuo 7 d. rugpiučio ant 5 d. 
ms Pranas sakydavosi esąs ju^a laimėtų sunkaus svo- rugpiučio. Taigi visi SLA. 57 
Petrikio klerkas. Buvo geras; čamoiionata o Šimkui kuopos nariai malonėkite at- žmogus ir mylėdavo juokus. Ir10 . campijonatą,_ o Simiras^i^. . clX8irinHTna V11_ 
Paėjo iš Kauno rėdvbos, Ra-, 
šeinių apskr., Viduklės pa-, 
rapijos.

Lai visiems įnirusiems bū
na lengva ir ramu ilsėtis šal
toj Amerikos žemelėj.

. Bačių Juozas.

•Kuopos susirinkimas 
perkeltas.

Iš priežasties rengiamo

tai nuo 7 d. rugpiučio ant 5 d.

BarhininVnc Antfiiini epridjlš Debesuotos LietuvosDarbininkus Anglijoje
Pereitais metais anglų 

ūkis buvo skaudžiai palies- Padangės
a

CLEVELAND, OHIO.
Ristikų tumamentas ar 

paprastas b lotas?
Vietos fašistų organo 

“Dirvos” iniciatyva šią \asžė 
rą sumanyta rengti lietuvių 
ristikų turnąinėntasi. Iškalno 
buvo paskelbta, jog kuris 
ristįkaeAš Šio turnamento iš
eis Jąfmėtoju, tas bus pripa
žintas Amerikos lietuvių ris
tikų čampijonu.

Daugelis lietuvių sporto 
mylėtojų laukė šio tuma
mento " pradžios su nekant
rumu. Mat, visi norėjo žinot, 
kuris Iš'lietuvių ristikų yra 
geriausias. Ligšiol, kiek man 
teko patirti, skelbėsi lietuvių 
čampijonais ir Sarpalius, ir 
Komaras, ir Juška, ir Požė
la ir Brazauskas, žodžiu sa- • 
kant, kurioj tik kolonijoj at
sirado lietuvis ristikas, tas ir 
skelbėsi lietuvių čampijonu. 
Buvo manyta, kad šiame 
tumamente dalyvaus tik lie
tuviai risti kai ir ristynės eis 
teisingai, be jokių slaptų su
tarčių ir blofų. Bet pasirodė 
kas kita.

Mano supratimu, sunkiųjų 
ristikų divizijai priklauso 
šie pasižymėję ristikai: Ko
maras, Sarpalius ir Juška. 
Pusiau sunkiųjų divizijai:) 
Požėla, Brazauskas, Bance- 
vičius ir Šimkus. Taigi tur
namento rengėjams reikėjo 
šiuos ristikus ir sugrupuoti 
maždaug panašiai: 1) Ko
marą su Sarpalium, 2) Požė
lą su Brazausku ir 3) Bance- 
vičių su Šimkum. Tai pirma 
dalisturnamento. Antroj da-' 
ly turnamento turėjo persi-1

pusiau sunkaus. Bet vargiai ’Į'apbti susirinkimą, _ku- 
turnamento rengėjai Jušką rugpfučio> j/etUviu Svetai- 
kvies. 0 jeigu ir kvies, tai nėj, 29 Endicott st Šiame 
veikiausia reikalaus, kad jis'susirinkime yra daug svar- 
pasiduotų. Požėla ir Bance-.bių dalykų aptarti. Bus 
vičius iš kalno pareiškė tur- svarstoma apie varomą skal- 
namento rengėjams nepasi- dymo darbą didesnėse SLA'. 
tikėjimą. Turbut jie gerai ži- kuopose. Visi nariai turi būti 
no, kas per vieni yra turna- ’ sargyboje savo organizaci- 
mento rengėjai. / jos reikalų.

A. Beniušis. J. K. Šaloviejus.
'___________________ . __________ __________________________ ______ •__________________________ \ J f
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Virimo komfortas

Ko o

visą vasarą 
ištisai!

t
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Alieįiniaį Pečiai
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e
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Trumpesnės virimo valandos, šaltesnės 
virtuvės ir gardesnį valgiai negu pirmiau 
kuomet yra vartojami Purrtan Alieji
niai Pečiai. Paprašykit pardavėją, kad 

demonstruotų. .■> ,

Dėl geresnių pasekmių visada vartoki 

SOCONY, tyrą, saugų kerosiną.

t
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STANDARD OIL CO. OF NEW YORK
26 Broadway

kada apie 7 mėnesius strei
kavo daugiau kaip 1,000,000 
angliakasių. Streiko padary
ti nuostoliai įvairioms pra
monės šakoms pasiekė apie 
500 milijonų svarų sterlingų, 
arba 24 milijardų litų. Strei
kas vyriausybės pastangomis 
su dideliu vargu buvo baig
tas, bet priežastys, jį sukėlu- 
sios, pašalintos nebuvo.

Dėlto anglų vyriausybė, 
norėdama nuo panašių strei
kų šalį apdrausti, šių metų 
pradžioje patiekė žemie
siems rūmams (seimui) įsta
tymą apie profesines sąjun
gas, kuris šiomis dienomis 
trečiuoju skaitymu ir buvo 
priimtas. Naujas įstatymas 
nepripažįsta teisėtu bet kurį 
visuotinį streiką, nes toksai 
streikas gali būt darbininkų 
panaudotas kaipo politinė 
priemonė. Pavyzdžiui, pra
eitais metais, kai kilo Angli
joje angliakasių streikas, 
anglių visuomenė sutiko jį 
visai ramiai. Bet kuomet pri
tardami angliakasiams su
streikavo ir kitų pramonės 
šakų darbininkai, visuome
nėje kilo suprantamas neri
mas, nes dėl tokio streiko tu
rėjo nukęsti visa šalis.

Be visuotino streiko už
draudimo, įstatymas drau
džia dėtis prie profesinių są
jungų valdininkams, nes jie 
tuo budu dažnai pasiduoda 
darbininkų įtakoms. Taip 
pat draudžiama darbo truk
dymas tiems darbininkams, 
kurie prie paprasto streiko 
prisidėti nenori. Toliaus. ne
privalomas yra profesinių 
sąjungų nariams mokesnis 
įvairiems politiniams tiks
lams, kaip parėmimui revo
liucijų kitose šalyse ir kita.

Svarstant šį įstatymą že
muosiuose rūmuose, jis suti
ko griežtą pasipriešinimą iš 
darbininkų partijos atstovų. 
Tečiau prie valdžios stovinti 
reakcininkų (konservato
rių) partija priėmė jį didele 
balsų dauguma.

VOKIETIJOS RYTŲ PA
SIENIO TVIRTOVIŲ 

KLAUSIMAS.

Vokietija Versalės sutari 
timi pasižadėjo sunaikinti 
visas savo tvirtoves rytų pa
sieny. Tokių tvirtovių ji bu
vo prisistačiusi labai daug; 
apie Karaliaučių, apie Mo
zūrų ežerus, Glogau ir kitur. 
Bet dabar pasirodė, kad nuo 
1919 iki 1925 m. Vokietija 
ne tik nesunaikino senų tvir
tovių, bet yra prisistačiusi 
dar naujų.

Dėl to kilo tarp Vokietijos 
ir pasirašiusių Versalės su
tartį valstybių (Francuzija, 
Anglija, Italija, Japonija. 
Belgija ir kitos) didelis gin
čas. Šitos valstybės griežtai 
pareikalavo, kad Vokietija 
savo pažadus įvykdytų. Byla 
tęsėsi visus pereitus metus. 
Pagaliau, šįmet Vokietija 
yra pranešusi, kad ji savo 

I “tvirtoves rytų pasieny su
sprogdinusi.” Tečiau valsty
bės, nepasitikėdamos vokie
čių pareiškimu, pareikalavo, 
kad ji parodytų, ar ištikro ji 
savo pažadus įvykdė. Vokie
čiai iš pradžių atsisakė. Bu
vo pavojus, kad šitas ginčas 
gali privesti prie labai rimtų 
dalykų. Ilgą laiką ir Tautų 
Lygoje ir diplomatiniu keliu 
(tarp valstybių atstovų) ėjo 
šiuo reikalu derybos. Paga
liau vokiečiai vis tik nusilei
do. Šiomis dienomis buvo 
nutarta, kad Vokietija įsileis 
francuzų, italų ir belgų karo 
atstovus, kuriems ir bus pa-

“Socialdemokratas” rašo:
Mes gyvename išimtinai 

neramiais laikais. Nesenai 
Pabaltės valstybių uostus 
lanke Anglijos karo laivyno 
maža eskadra, tuo budu pri
plaukdama bolševikams pa- 
čion panosėn. Tai buvo pa
daryta demonstracijos tiks
lais. Rusai nepasiliko skolin
gi ir nors nenuplaukė į Ang
lijos pakraščius, tai vis gi jų 
karo laivai taip pat žada lan
kyti tuos pat uostus ir iš savo 
pusės surezgioti anglų kelius 
juroje. Tai rusų atsakymas 
į anglų demonstraciją.

Bendras, o gal labiau vie
tinis neramumas pagavo ir 
musų tėvynę. Trejetas sąvai- 
čių atgal visuomenėj paskli
do gandų, kad vienam krikš
čionių susirinkime įsikarš
čiavęs kun. Krtipavičius, 
mesdamas savo žaibus že- 
riančias akis tautininkų pu
sėn, yra ištaręs drąsius žo
džius. Kiek vėliau atėjo ži
nių, kad krikščionių vyriau
sias štabas yra pasiuntęs p. 
Voldemaro vyriausybei ka
ringą notą, kurioj daro tauti
ninkams karčių priekaištų, 
bet pabaigoje primena, kad 
tėvynės labui reikalinga vėl 
grąžinti krikščionis val
džion.

Mes neturime galimybės 
tiksliai sekti krikščionių 
slaptąją diplomatiją ar iš
vogti jų karo planus, bet pas
kutines dienas buvome liudi
ninkais nepaprastų įvykių. 
Krikščionys sumobilizavo 
savo “sausąsias” jėgas pava
sarininkų pavidale ir blaivy
bės maršalo p. Ereto vedi
nas išleido į Kauno gatves. 
Kuomet krikščioniškos armi
jos pati tirštuma su viso
kiais, tartum kultūringais 
pabūklais — sakysim, stak
lės ir verpstis ant pasamdy
tos platformos — defiliavo 
Laisvės Alėjoj, dalis jų jėgų, 
patys šaunieji pavasarinin
kų batalionai, su muzika ir 
vėliavomis ceremonialiu 
maršu praėjo pro p. Volde
maro langus, drebindami že
mę. Kam gi neaišku, kad ir 
čia viena galybė demonstra
vo prieš kitą galybę. Vadina
si, nepamylėsi, tai gali ir per 
nosi gauti. ’ '•<

mus.

m.

kurną, klastingai jiems pa
tardamas vengti partijų. 
Nieko nebus iš to “Lietuvio” 
flirto.

Galimas daiktas, kad 
krikščioniškoji spauda įtars 
mus provokatoriais esant ir 
griežtai tvirtins, kad pavasa
rininkų kongresas neturi 
nieko bendra su karu, ypač 
naminiu. Mes ir nenorime 
tvirtinti, kad krikščionys 
kongreso dienomis butų ma
nę jau pradėti karo Veiks- 

Jei taip butų buvę su
manyta, mes neabejojame, 
kad priešininkas irgi butų 
kitaip pasiruošęs ir butų mo
bilizavęs bent abidvi Kauno 
gaisrininkų komandas. Bet 
kad pavasarininkų kongre
sas buvo suplanuotas ir iš
naudotas demonstracijos 
tikslais, tai dėl to, manome, 
pas p. Voldemarą nėra jokių 
abejojimų. Kiekviena mobi
lizacija yra surišta su dide- 

i lėmis išlaidomis. Nemaža ji 
įkainavo ir musų krikščio
nims. Daryti tai vien kultūri
niai pramogai šiais sunkiais 
ekonominio krizio laikais 
butų nepateisinama dėl to
kių taupių žmonių, kaip mu
sų krikščionys.

Pagalios, jei kas turėtų 
tuo atveju bet kurių abejo
nių, tegul pasiskaito “Ryto” 
147-ojo numerio vedamąjį 
straipsnį. To straipsnio gale 
p. Ed. T., šauniai iškėlęs gal
vą, nedviprasmiai įspėja 
“Dievo ir Tėvynės” priešus, 
kad pirmoji pavasarininkų 
divizija mokės reikale sutik
ti kiekvieną priešą, iš kur jis 
nepasirodytų.

Karo demonstracijos ne 
visuomet baigiasi karu. Prie
šininkai, pamatę kits kito 
galybę, kartais įgauna abi
pusės pagarbos, sukiša kar
dus į makštis ir paduoda 
vienas kitam ranką: o pas
kui surašo bendradarbiavi
mo konvenciją. Kuo pasi
baigs šiandien nepaprastai 
įtempta padėtis ir musų 
krašte Lietuvoj, parodys ar
timiausioji ateitis. Neabejo
jama vienas: Lietuva gyve
na sunkių vidujinių imtynių 
laikotarpį, kurių išdavos bus 
lemiamos Lietuvos tolimes? 

nosį gauti. • * f nei būklei. Apie tai privalo
Mums taip pat rupi tėvy- neužmiršti ne tik tie, kurie 

nes likimas ir todėl, žiurėda- rengia demonstracijas arba 
mi iš trotuarų į pavasariniu- kuriems* jos skiriamos, bet 
kų “pirmosios divizijos” ei- visų pirma plačioji musų 
seną, mes negalėjome nepa- liaudis.
sverti krikščioniškųjų jėgų ir' ------ -------- /
militariniu atveju. Kas y pa- • 
tingai metėsi mums i akis, tai 
i..........
joj reiškinys — gausingas 
dalyvavimas batalionų eilėse1 
moteriškojo gaivalo. Krikš
čionių demokratų burius su
darė bent trimis ketvirtada-' . __
liais pavasararininkės, kad No. Weymouth, Mass. 
ir ne visai dar išbaigusios ^na Kaspinskiene $1.00 
kariškus mokslus, bet neabe- Cementon Green, N. J.

AUKOS LIETUVOS 
SOCIALBENOKRATANS

“Kd.” No. 22, 1927 $79.14 
Kearney, N. J,

Juozas Pučinskas .... 50c

jojamai narsios; ištvermin
gos, pasiaukojimo pilnos, ne-, 
pasigailėjusios net savo skai-' 
sčių suknelių, kuomet prade-'

A. M. Lužeckas .... $1.0Q

Minėti 
jo lyti išdavikiškas debesis. Lietuvos 
Ir tas drąsumas — nepripuo- Partijai.Ir tas drąsumas — nepripuo- 
lamas. Kai žmogus matai,] 
kaip kiekvieno bataliono už-i 
pakaly žygiuoja neatstoda-. 
mas Vienas ar net ir po du! 
kunigėliu, kai batalioną iš 
šono budriai žvalgo karo 
reikaluose prityręs ateitinin
kas iš “Vytauto” ar “Kęstu
čio” korporacijos, tai įgauni 
ramaus tikrumo, kad krikš
čioniškos armijos vadovybė 
yra tikrose rankose.

Ir todėl mes manome, kad 
“Lietuvis” daro tuščias pas-

Viso sykiu $83.64 
pinigai perduoti 
Socialdemokratų

J. G. Gegužis.

Redakcijos * t 
Atsakymai.

J. Ulinskuij Chicago, III, 
—Ant kiek mums yra žino
ma, Jack Dempsio tėvas yra 

lindi jonų kilmės, o motina 
airė. Taigi pats Jack Demp- 
sey yra maišyto kraujo.

I 
I

rodyta vietoje,'kaip ir kokiu tangas, kai jis kelia į padan- 
budu Vokietija minėtas tvir- ges pavasarininkus už jų ka- 
toves panaikino. talikiškumą, dorą ir tautiš-

K. Stravinskui, Washing- 
ton, D. C. —* Tamstos eilės 
“Šarkio Garbei? spaudai ne
tinka.

X J
■r-
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KITA RUSIJOS MEDALIO PUSE (vairios Žinios*

Laisvė” žiuri tik viena 
akia.

Kuomet socialistai sako, 
kad Rusijoj komunizmo nė
ra ir kad Rusijai dar daug 
reikės : praleist laikų iki ji 
jpasivys. Suvienytas Valsti
jas. kurios toli nuo komuniz
mo arba socializmo, tuomet 

i “Laisves” galvočiai arba 
/‘revoliucionieriai” iš D. P. 
šmeižia socialistus visokiais 
budais ir sako, kad Rusijoj 
darbininkams yra daug ge
riau negu Amerikoj. Jeigu 
kas ndrs iš žymesnių žmonių 
aplanko Rusiją ir parašo 
apie ją vieną-kitą prielankų 
žodį, tai musų komunistai

vaikų auklėjimą. Girdi:
“Sovietų Rusijoj dedamos 

visos pastangos, kiek tik są
lygos leidžia, dėl prižiūrėji
mo vaikų. Jie prižiūrimi 
daug geriau, negu kada nors 
pirmiau...”

Gale Levin’o atpasakotos 
kalbos, “Laisvė” nuo savęs 
priduria:

“Taigi tokius Įspūdžius iš
sivežė iš Rusijos Levin, deši
nysis socialistas, griežčiau
sias priešas komunistų. Na. 
o toks nusišpicavęs smalavi-______ _____ _______
ris Grigaitis per savo šlamš- kai nori nusipirkt siutą, tai 
tą susiriesdamas dergia So- kiekvienas turi mokėti \ ie- 
vietų Rusijos tvarką. Sočia- nodai apie 80 rublių. Argi 

pada-

NUŠOKO NUO BROOK-' 
LYNO TILTO.

Tūlas vyras New Yorke 
pasisamdė taxi ir liepė veži- 

........ ______ &....... _ &__ _________ ______ kui važiuoti per Brooklyno 
rub. 60 kap.: 11 grupė gauna Jeigu Rusijoj yra vienas ki- tiltą. įvažiavus į aukščiausią 
80 rub. 67 kap. ir taip aukš- tas dalykas tobulinamas, tai tilto vietą, jisai pabarškino 

*__ n.r i*r..............; i :____ Si,_ va-žikni i ctikln ir lione

pių. Pirmoji grupė gauna ai- melagiais, nes tas Levin’o 
gos i mėnesį 18 rubliu 15 pasakojimas numaskuoja 
kap. ir aukštyn eina iki 10 “Laisvę” ir ji toliau negalės 
grupei. 10 grupė gauna 72 girtis tuo rojumi, kurio nėra.

tyn iki 17 grupei, kuri gauna 
145 rub. ir 20 kap. Taip esą 
ir kitose išdirbystėse.

Matot, visi Rusijos darbi
ninkai organizuoti, visi dir
ba kriaučių darbą, bet vieni 
gauna 18 rublių su kapei
kom į mėnesi, o kiti gauna 
145 rub. už toki pat laiką. O

jokia komunizmo žy- vežikui į stiklą ir liepė sustp- 
kiekvienoj šaly šis ti. Vežikas papurtė galvą, 

kad nestos. Tuomet žmogus

I

nėra 
mė, nes 
bei tas tobulinasi. • . _

Suprantamas dalykas, ^Marė automobiliaus duris 
kad tamsiems žmonėms, issok<>- Sustojo ir vežikas, 
ypatingai rusams, kurių di- Žmogus numetė jam pusę 
džiuma nemokėjo skaityt bei dolerio ir pažiūrėjęs } dangų 
rašvt ir nežinojo kas dedasi Tarė : Gražus vakaras, ar 
plačiam pasaulyje, atrodo ne.- Ištaręs tuos žodžius, jp 
rojus, kuomet dirbtuvėj po pervertė per banjerą ir 
nripvsirt• vnrn i “T.pnino dingo Eust Upėj.

-y—Gud mornink, Maike! 
•—Labo ryto, tėve! Anksti 

šiandien atsikėlei.
;-M$ėra kada miegot, vai

ke, kada musų tautai yra už
duotas toks didelis guzas.

—Apie kokį guzą tu kalbi, 
tėve?

—Ogi apie Šarkio faitą su 
Dempsiu. ’ r" •'

-/■Bet tau, tėve> nuo to gu-• negaliu, t>a vyčiai geros za- 
zo neskauda. i lovanės man nemoka. Dabar

—Kaip gi tai ne? Juk ir aš bus jau dvi nedėlios, kaip 
penkinę praliuzinau. .(dirbu prie svylų, tai yra viso-
, ’--Tas gerai, tėve, taijfcjas kiąs išmatas vežu ir restora- 
taū pamoka, kad laižybų nė- nų į Braitono zuperinę. Ar 
ręikia eiti. • ’ • A J ‘ ’ ”* ’ ” *
• Gerai tau kalbėt, kaip 
tu internacionalas; o man, 
tautiškam žmogui, širdis 
traukia už savo tautietį. Ir 
aš dėjau čielą penkinę už 
Šarkį, pilnai tikėdamas, kad 
jis Dempsiui snukį suardys.

—Sakai, tėve, kad tikėjai
si Šarkio pergalės. Tai vėl 
bus tau pamoka, kad tikėji
mu nereikia remtis.

—Tai kuo žmogus gali 
remtis, jeigu tikėjimu nega
li?

—Remtis galima tiktai ži
nojimu, tėve.

—Eik jau tu, eik, su tuo 
savo žinojimu! O ką jau tu 
čia gali žinoti, katras lai
mės? Visi mislino, kad Šar
kio bus viršus, ir gazietos 
taip rašė: bet išėjo visai at
bulai.

—Na, tiek to. tėve: jau 
kas pralaimėta, tas negrįš. 
Užmiršk savo penkinę ir 
mislyk. kad tu niekad jos ne
turėjai.

—Kaip aš galiu užmiršt, 
vaike, kad ji nemano? Aš ją 
pasiskolinau iš savo kūmo ir 
žadėjau da su magaryčiais 
atiduot. O dabar netik ma- į 
garyčių, bet skolos neturiu iš kiaulėms, 
ko sugrąžinti.

—Na, o aukų negali tarp 
vyčių parinkti, tėve?

—Ne, vaike, aš turiu ge
resnį skymą. Aš sumaniau 
mokintis bokso. Tai yra toks 
mokslas, vaike, ką tave taip 
ištreinina, kad tu gali suduo
ti kitam ir į nosį, ir į akį, o 
kitas tau negali patropyt: 
kaip tik duria, tai vis pro sa
lį.

—O kokia nauda iš tokio 
mokslo?

—Kokia nauda? O ar tu, 
Maike, nežinai, kad tai yra 
natidingiausis mokslas! Žiū
rėk, Šarkis už vieną tik va
karą ga n 200,000 dolerių su 
viršum. Pa. lyk tu man nors 
vieną lojarį ai 
ras galėtų tiek t ieną vaka
rą padaryti? •

—Nesvajok, teve, a» ie 
dangaus riešutus, nes tu jų 
neragausi Tu jau perse n a>, ka? 
ir su Šarkiu negali lygintis, ‘tas

I

—Aš žinau, Maike. kad tu 
mano sumanymą išniekinsi. 
Tu visuomet mane pritikuo- 
ji. Bet jeigu tu mano planus 
visuomet niekini, tai pasa
kyk. kodėl tu niekad neparo- 
dai man, kaip aš galėčiau 
žmonišką bizni pasidaryt? 
Juk tu žinai, kad iš genero
liško savo cino aš pragyventi 
negaliu, ba vyčiai geros ža-

1 perspausdina jų išsireiški
mus ir ant galo išvadina so
cialistus melagiais.

Štai nelabai senai sugrįžo 
aplankęs kelias Europos ša
lis Samuel Levin (Chicagos 
Amalgameitų Tarybos gas- 
padorius) ir jo pasakojimai 
tilpo Amalgameitų Unijos 
organe “Advance.” Dalį Le- 
vin'o pasakojimų “Laisvė” 
perspausdino. Bet toli gražu 
ne viską, nes “Laisvė” visa
da mato tik viena akia. Jei
gu “L.” matytų abiem akim, 
tai neįžiūrėtų pamato kitus 
šmeižti.
„Žemiau paduosiu pačią 

“svarbiausią” ištrauką iš 
“Laisvės,” kur Levin kalba 
apie 'Rusiją:

“Jis (reiškia, Levin — 
V. J. Z.) atrado, kad Sovie
tų Rusijoj-drabužių pramonė 
yra pastatyta ant daug ge
resnio (sveikęsnio, išnašes
nio) pamato, negu bile ku
rioj kitoj šalyj, kurias jam 
teko aplankyti. Nepaisant ,tc\ 
kad jaučiama mašinų stpka. 
nepaisant kitų keblumų, Ru
sijoj drabužio pramonė pri
ėmė amerikoniškus gamini
mo budus ir jau padarė mil
žiniškus žingsnius pirmyn.”

Kitoj vietoj kalba apie

I

I
I

If-

tai toks džiabas lietuviškam 
generolui pritinka?

-r-Gerai, tėve, aš galiu ta- 
ve»pamokyti, kaip iš tų išma
tų padaryti gražaus pinigo.

—Kokiu spasabu?
—Reikia paversti tas iš

matas i gražius kumpius, ir 
paskui tuos kumpius parduo
ti.
• —Juokų, vaike, nekrėsk, 
ba šiandien man juoktis ne
sinori.

—Čia ne juokai, tėve, bet 
praktiškas patarimas.

—Eik jau, eik Maike! 
Kaip gi tu gali išmatas pa
versti i kumpį? Tokių ste- Moki valsčiui porą litų 
.buklų ir Kristus nedarė. Jis Už viršaičio nuvežimą.— 
tik vandenį permainydavo į Paprašys tuoj pristatyti 
v-tmo > Pri*> ?n litu narptikima

PAREIŠKIMŲ PAREIŠKIMAS.
Lietuvos piliečiui skirtas 
Toks nepaprastas likimas.— 
Visą amžių jis. kaip girtas. 
Vaikščioja su pareiškimais.

Ar i nuovadą nueina.
Ar j Įstaigą kitokią.— 
Visur girdi tą pat dainą: 
Visur pareiškimai dvokia.

Prie tų litų pareiškimą.

Ožka veislinė susirgo. 
Ar višta perėti ima. 
Ar rugiai lauke išmirko.— 
Nešk Į valsčių pareiškimą.

Nori pirkti glėbį malkų.
—Nusipirk, tėve, nedidelę Žvyro parsivežt vežimą, 

farmukę netoli miesto. Jei Nori kam parduot kumelką.— 
nusipirkti neturi iŠ ko, tai Ruošk pirmiausia pareiškimą, 
paimk nuomoti porai metų? Jcj raW,įerai nemofa _ 

Rask galvočių — kas parašo. 
O už pareiškimą tokį 
Kožnas penkių litų prašo.

Nunešei — ir vėl dalykas! 
Raštininkas rankom blaškos! 
Čia "i“ nosinė netikus.

vyną.
—Tu, tėve, ir vėl pradedi 

tikybiškai. Aš gi kalbu mok
sliškai ir aš žinaur ką aš sa
kau. Aš galiu tau ir prirodyt. 
kaip visa tai padaryt.

—Nagi.

ir pradėk kiaules augint. Tas 
'išmatas, kurias tu dabar veži

“ztrparinę,” sušerk savo 
___ 1___ . Kiaulės atsives 

i paršiukų, o tie paršiukai už
augę vėl atsives paršiukų. Tu 
visus juos šersi išmatom, ir 
pamatysi, kokios gražios bus čia ne vietoj stovi taškas, 
kiaulės, kokie puikus kum-' Eini vė, ir vėl keliauji 
piaL Ir visa tai pasidarys 1S j-uo Ainošiaus pas Kaipošių. 
tų išmatų. ' Kol galų gale iš naujo

Bai gali, Malke, čia ge- parejškima jiems paruoši, 
ras skymas! Tuojaus einu 
pas savo kurną, kad jis man,Lietuvos piliečiui skirtas 
daugiau pinigų paskolintų. Toks nepaprastas likimas. 
Gud bai, .Maike, ai sy ju Visą amžių jis. kaip girtas. 

: x .Vaikščioja su pareiškimais.
Ž—■

AMERIKOS PASIENIO
SARGAI PAŠOVĖ ;

KANADIETĮ*
Kanados pilietis Holmes 

išplaukė motoriniu botu į St.

agėn.

listas Levin pastato socialis- tokis “komunistinis”’
—......................  ■ - itą Grigaitį didžiausiu melą-; ijnimas algų rodo nors kokią 

giu.” • , _ \ lygybę? Aš manau, kad bur-

prievarta ♦ varo į “Lenino dingo East upėj, 
kampą”... Juk pati “Laisvė” j 
rašė, jog tūlose vietose rusai į 
tik dabar dažinojo, kad caro 
nėra. O jei to nežinojo, tai I 
jokio pagerinimo, jokio ko-__
munizmo nejautė. Jeigu jąu|č0- bildingo po Nr. 1790 
taip komunistai geri, viską Broadvvay, New Yorke, pe- 
duoda žmonėms, tai kodėl reitą sąvaitę iššoko per lan-

------------- -—,-----

NUŠOKO NUO 20 
AUKŠTO.

William Baimes, preziden
tas United Statės RubberTai taip “Laisvė dergia žuazinėj Amerikoj nei kiek 

ir kolioja Grigaitį. neprasčiau kriaučiai sugru-
Nebandysiu apgint Gri- puoti. Amerikoj prie kriau- 

gaitį, bet tik pasakysiu kele- čių dirbančios merginos, ku
tą žodžių. Inos Vra neunijistės, gauna

Jeigu Sovietų Rusijoj dra-į80 dol. į mėnesį. Gi unijistai 
bužių pramonė “priėmė |kriaučiai. daleiskim specia- 
amerikoniškus gaminimo i nstai, gauna 240 dol. į mėn. 
budus.” tai “Laisvės” supra- čja matom Amerikos kriau- 
timu, Rusijoj yra rojus. Da
leiskim, tegul Rusija gamina 
drabužius amerikonišku bu- 
du, bet argi tas gaminimo 
būdas turi ką nors bendra su 
komunizmu arba socializ
mu. Jeigu “Laisvei” atrodo 
tas gaminimo būdas komu
nizmu arba daro kokį nors 
darbininkų klesai pagerini
mą. tai Ameriką jau senai 
“Laisvė.” turėjo apskelbti 
komunizmo šalimi. Matot 
tas pats būdas “L.” atrodo 
skirtingai: kas Rusijoj jai 
kvepia komunizmu, tą Ame
rikoj ji vadina kapitalizmu. 
Arba, jeigu Sovietijoj pri
žiūri vaikus geriau, negu 
pirma? tai tas irgi dar nero
do komunizmo. Čia Ameri
koj yąikus ;irgi prižiūri ge
rai. O argi galima girtis, kad 
čia yra komunizmas ar so
cializmas. Amerikoj biednų 
ar turtingų vaikai mokyklose 
yra prižiūrimi vienodai.

Argi tas amerikoniškas 
gaminimo būdas pastato 
Grigaitį ar kitą socialistą 
melagiu ir ar įrodo, kad Ru
sijoj žydi komunizmas art so
cializmas? Visai ne! Na, 
“Laisvė” pamatė aprašymą, 
simpatišką aprašymą apie 
Sovietų Rusiją, kad ten pra
monė plėtojasi amerikoniš
ku gaminimo budu, tai suri
ko ne savo balsu, kad “Levin 
pastato socialistą Grigaitį 
didžiausiu melagių.”

Kaip visada socialistai sa
ko, kad “Rusijoj vykdoma 
tas kas kitose šalyse jau 
įvykdyta.” -taip ir dabar tą 
patį galima pasakyt. Ir dar 
daug metų praeis, kol Rusija 
pasivys amerikonišką pra
monę.
Kodėl “Laisvė” nepaduoda 

visų Levino apsakymų 
apie Rusiją.

Jeigu “Laisvė” giriasi tei
sybę skelbianti, tai kodėl ji 
visų Levino apsakymų nepa
davė
Kam 
kurie parodo daug daugiau, 
kaip Rusijoj yra daroma? 
Kodėl nepasakė savo skai
tytojams, kokios yra Rusijos 
darbininkų algos? Kodėl 
“L.” neparodė kitos pusės 
medalio ir nei puse lupų ne
prasitarė, kad Rusijoj (kur 
sakoma didesnė lygybė yra 
negu Amerikoj) vienas 
kriaučius gauna algos 18 
rublių į mėnesį, o kitas 80 
rublių? Kodėl ji to “komu
nizmo” neparodė, kad Rusi
joj geriausis inžinierius gau
na mažiau algos, nepi pa
prastas komunistas-diktato- 
rius?

Kuomet “Laisve” to nepa
rodė savo skaitytojams, tai

savo skaitytojams? 
paslėpė tuos faktus,

Vaikščioja su pareiškimais.

Kiek pas mus tų “prašmatny- 
Baimė ima dėl likimo: [čių”?
Kai numirsi. — gal į. čyščių 
Nepriims be pareiškimo?...

K. Alijošius.

I ---------------
i TELEFONŲ SKAIČIUS.

nio sargai jį pamatė ir Rra-* n.etų rekordai rodo, -------- ----------------- , —
- - - - kad visam pasauly telefonų’as trumpai suglaudęs pasa-

iaktarą, kat- Clair River. Amerikos pasie-

n-

k dėjo šaudyt, turbut manyda- ^26^8,50/ Pagal šalį 'kv4.. 
mi, kad tai koks smugelmn- taj Amerika turi daugiausia,l 

■kas Holmes sunkiai sužeis- antra Kanada, mažiausia'
turi Rusija.

Le in sako:
Rusi p; kliaučiai darbi 

n inkai yra padalyti į 17 gru-

čių žemąją ir aukštąją algą. 
Aukštoji alga beveik dviem 
trečdaliais yra didesnė už 
žemąją. O Rusijoj aukštoji 
alga net šešis sykius yra di
desnė už žemąją.

Ot, tas ir parodo visą Ru
sijos rojų ir lygybę: parodo, 
jog vienas gali labai plačiai 
gyventi, o kitas labai var
gingai skurst.

O kas netikit, kad taip Le
vin pasakojo, tai pasižiūrė
kit į laikraštį “Advance” 
(liepos 1 ir 8 dienų leidi- 

inius).
Toliaus Levin nurodo, 

kad darbininkai iš algų turi 
mokėt 16-tą procentą ap
draudimui savęs; iš likusių 
pinigų dar turi ? mokėti 
dirbtuvių komitetui (t. y. ko
munistams, nes tik jie yra 
komitetuose) ir vieną pro
centą kultūrai. Taip pat pa
sako, jog komunistai tėmyja 
kiekvieną darbininko pasi
judinimą ir už tai jie gauna 
algos po 225 rublius į mėne
sį. Kiekvienoj dirbtuvėj esąs 
knygynas, kurį vadina “Le
nino kampu,” o dirbtuvės 
komitetą vadina “frakcija” 
arba “Jačeika.” Levinas pa
rodo, kad Rusijos darbinin
kai gauna dvi sąvaiti atosto
gų ir už tai jiems apmoka.

Apmokamomis atostogo
mis musų komunistai jau se
nai reklamuoja Rusiją, sa
kydami, kad tik komunisti
nėj Rusijoj darbininkai tatai 
gauna. Bet nėra kuo didžiuo
tis, kuomet darbininkai turi 
palikt kas metai vieną tre- 
čiadalį algos apdraudai, ko
mitetams ir kultūrai. Jeigu 
amerikiečiams reikėtų palik
ti dirbtuvėse vienas trečda
lis metinės algos, tai beabe- 
jo būt baugu. Už trečdalį 
metinės algos Amerikos dar
bininkai gali turėt apmoka
mas poros sąvaičių atosto
gas, į kultūros kliubus prigu- 
lėt ir apsidraust nuo kitų ne
laimių.

Beje, Levin pasako, jog 
dirbantieji prie pavojingų 
darbų gauna po visą mėnesį 
atostogų. Ir pasako, kad uni- 
jistams darbininkams esą 
pusiau pigesni tikietai ant 
teatrų ir kitokių parengimų. 
Mat, kuris priklauso unijai, 
tai jau yra komunistų varžoj 
ir turi taip daryt, kaip jam 
įsako, o nepriklausantis gali 
prieštaraut, jei nesibijo ka
rabino kulkos.

O kad Rusija geriau paki
lus industrijoj už kitas Eu
ropos šalis, taip-pat netiesa. 
Levin sako: “Economically 
all European countries are 
in bad shape except Germa
ny which has made great 
strides in industry since the 
u ar.”

Taigi “Laisve” Levin’o 
pasai.»iniu negali didžiuo- 

• tis ir vadinti kitus socialistus

jie turi algas didesnes, už 
geriausiai mokytus inžinie
rius? Kodėl gi Rusijoj įstot į 
komunistų eiles reikia bent 
tris metus mokytis? Kodėl 
reikia išduot egzaminas pa
našiai, kaip klerikui, kuris 
turi suprast kaip mišios gie
doti ir mulkinti tamsias mi
nias? Atsakymas trumpas ir 
aiškus: jeigu įsileisti į parti
ją žmones neapdumę jiems 
akių, tai komunistams reikė
tų tos pačios algos turėt, 
kaip kad turi fabriko darbi
ninkai. Nėra stebėtina, kad 
komunistai skelbia Rusijoj 
“rojų.” Jeigu mes gautum 
algos tris syk daugiau, kaip 
dąįbar gaunam, tai irgi nela
bai “kikintum” surėdymą. 
Abelnai imant, visų pramo
nės šakų darbininkai Rusijoj 
gauna po 60 rub. į mėnesį,, o 
komunistai po 225 rublius į 
mėnesį. ,

Tai tokios lygybės ir ame
rikiečiai komunistai nori. 
Pavyzdžiui, Pruseika tauzi
jo per “Laisvę” daug kartų, 
kad lietuviško kriaučių or
gano “Darbo” redaktorius 
“Poška gauna riebią algą.” 
O dabar komunistas Prusei
ka ar nusimušė sau algą? 
Anaiptol, ne!

Tas pats buvo ir Rusijoj. 
Kuomet carberniai gavo di
desnes algas, tai komunistai 
sakė, kad visų algos turi būt i durių šauja aukštyn stulpai 
pagal reikalą, vadinasi, ve-, ugnies ir durnų, 
dusiam daugiau, o nevedu-į ------------—
šiam mažiau. O dabar to ne-;DEBESYS PADARĖ PRO- 
matom. Matome tik tą, kad FESORIUI KIAULYSTĘ, 
algos eina tuo pačiu ruožu. Harvardo Universiteto 
Ir kaip buvusiais laikais car- profesorius Stetson buvo nu. 
gj^už* mechanikusNor'e^on
Fa'U ec a us, ta p <la saulės užtemimą, kuris buvo 
bar gauna komumstai. 29 birželio. Dabal. jjs į.

Rusijoj yra tik tas geru- žo atgal Amerikon ir sako, 
mas, kad nėra brukamas ti- fcad jo 8,000 mylių kelionė 
kybinis mokslas jaunajai buvo- padaryta veltui, 
kartai, bet ir tai dar nevisur • -. . ; f'* mmv viauivu utivvuunia

jas yra daroma, nesdarcer- užlindo juodas debesis ir ne- 
kves Rusijoj egzistuoja. ‘galima buv0 pa(Iaryti nei 
Tuomi irgi dar negalima di- vienos užtemimo fotografu 
□ziuotis. Proporcionaliai jos 
imant, Rusijoj yra tikinčių ' 
apie tris ketvirtadaliai, ypa
tingai valstiečių tarpe. Gi 
Amerikoj, visas tikybines 
sektas sudėjus į daiktą, susi-1

gą nuo 20 aukšto ir ant vie
tos užsimušė. Krisdamas jis 
bemaž ko nepataikė ant ke
lių praeivių. Kelios moterįs 
apalpo šitokią baisią trage
diją matydamos. Prie užsi- 
mušusio žmogaus rasta už
taisytas revolveris. .’ :

f ' • ’. 1 •

JUODAŠIMČIŲ SUOKAL
BIS PRIEŠ EVOLIUCIJOS 

MOKSLĄ.
Amerikos proteštoniski 

juodašimčiai, stropiai orga
nizuoja politinį spaudimą 
pasmaugimui evoliucijos 
mokslo mokyklose. Jie ofi
cialiai vadinasi “fundamen
talistais.” Jų darbuotė da
bartiniu laiku yra vystomą 
22 valstijose: Jie nori išvyti 
evoliucijos mokslo dėstymą 
iš mokyklų net tokiose’ pa
žangiose valstijose, kąįp 
New Yorkas ir PennsyHa- 
nia. ■

f

VEZUVIJUS VĖL SPIAU- 
DO UGNIMI.

Garsusis vulkanas Vezuvi
jus (Italijoj) vėl pradėjo 
veikti. Iš jo ugnaduobės ver
žiasi didelė galybė degan
čios lavos, kuri plaukia upe
liais pakalnėn ir nusigandę 
gyventojai bėga nuo jos ke
lio. Kartais girdisi smarkios 
ekspliozijos ir iš vulkano vi-

I

algos eina tuo pačiu ruožu. Harvardo Universiteto

nes
; prieš pat saulės užtemimą

EKSPLIOZIJA UŽMUŠĖ 
20 JAPONŲ.

ov»i- JaP°nU laivynas darė šį 
daro 48 milijonai tikinčiųjų Par?ef^lį karo manevrus ant 
iš 117 milijonų gyventojų. Junų. Laike tų manevrų ant 

Džiaugtis galima tik tuo, v ieno .aiv? sPro£° trĮs 
kad Rusijos piliečiai keliasi n?s’ spdrąskydamos laivą ir 
iš miego ir nori gyventi taip, uzmusdamos -0 jurininkų, 
kap kitos kulturingeesnės ša- i 
lys gyvena. Ypač gerai, kad 
jie ima pavyzdžius iš Ameri
kos. Ir šiandien Rusijoj plė
tojasi ne komunizmas ar so
cializmas, bet buržuazinė 
korporacijos sistema. Gi tas 
korporacijas prižiūri dikta
tūra, panašiai kaip ir Ameri
kos valdžia prižiūri savo 
korporacijas. (J kol šėras-ak- 
cija egzistuoja, tol visi nėra 
lygys, nes kiekvienas negali 
įvesdinti kapitalo. Ir kaipgi 
galės, kuomet vienas gauna karščius pasidaiyti 
algos’18 rub. į mėnesį, o ki- 
tas 145 rublius.

Taigi, Rusijoj komunizmo 
nėra ir mes jo nematysim.

V. J. Zabulionis.

MELLONAS STATO 
HOTELJ.

Suvienytų Valstijų iždo 
sekretorius Mellon išsiėmė 
Pittsburghe leidimą statyt 24 
aukštų hoteli. Tas žmogus 
nežino kur dėti pinigų, ir 
jam vis cla negana, vis nau
jų biznių jiesko

PER KARSTI ŽMOGUI 
NUSALO RANKA.

Norėdamas per didelius
i su amo- 

nijos pagalba ledo, pereitą 
subatą Hinsdalt u iestelyje 
T. A. Frissell taip nušalde 
sau ranką, kad ją reikėjo 
nupiauti.
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Įvairios Žinios
Kaip Lietuviai Gy

vena Argentinoj.
Apie lietuvių emigraciją 

Argentinon Lietuvos konsu
las-’ praneša šitokių žinių:

Atvykusius i Buenos Aires 
(Argentinos sostinę)išeivius 
suvaro i vadinamąjį Emigra
cijos Viešbutį, kuriame gali 
sutilpti iki 6,000 žmonių. 
Viešbutis stovi šalia pat uos-* 
to ir . randasi dideliame ak
meniniame 3-jų aukštų na
me. Emigrantai laikomi ta
me viešbutyje ir maitinami 6 
dienas; esti atsitikimų, kad 
šeimynos su mažais vaikais 
arba susirgusieji laikomi iki 
pusantro ir dviejų mėnesių. 
Išėjus 7-nioms dienoms, jei 
kas dar neišsikraustė pas pa
žįstamus arba nesurado dar
bo, tai jam atimama kortelė, 
duodanti teisę gyventi ir 
maitintis viešbutyje.

Prie pat Emigracijos Vieš
bučio yra Įsteigta valdiška 
darbo birža. Šioje biržoje 
sueina iš visos šalies, reikala
vimai įvairių darbininkų ir 
amatninkų, ypatingai į lau
ko darbus, miškams kirsti, 
gėlžkelius tiesti ir taisyti. 

•Užsirašiusius toje biržoje 
darbininkus veža veltui, kad 
ir į tolitniaušias provincijas. 
Bet nevisuomet pavyksta 
gauti darbo ir per tą darbo 
biržą- Kartais tenka laukti 
po kelis mėnesius, kol pasi
taiko darbas. Dažniau esti 
reikalavimų į ūkio darbus, 
.bet dauguma musų žmonių, 
atvykusių Argentinon, ven
gia ūkio darbų ir per kiauras 
dienas’ štovinėja prie fabri
kų vartų, norėdami kaip nora 
į jubs’patekti. Atvykusiųjų 
si> mažais vaikais padėtis 
dar blogėsrie', nes su mažais 
vaikais neima net prie gelž- 
kelio darbų.

Be dviejų valdžios darbo 
biržų yra dar daugybė priva
tinių, kur už tarpininkavimą 
darbo suradime reikia mokė
ti tam tikrą atlyginimą nuo 
3-jų iki 10 pezų. Čia ne kar
tą pasitaiko, kad tiek agen
tai, tiek darbdaviai žmones 
išnaudoja. Ir bendrai, reikia 
pasakyti, kad gauti greitai 
darbą Argentinoje yra gana 
sunku.

Dauguma musų emigrantų 
patenka prie gelžkelio arba 
miško darbų. Gelžkelio dar
bai nors ir menkiau apmoka
mi,' bet dažniausia nėra taip 
sunkus; nepatogumą sudaro 
tik tai, kad tenka gyventi 
kiaurą metą palapinėje. Pa
sitaikius žemoms pelkėtoms 
vietoms, musų žmonės suser
ga drugiu; tuomet, metę vis
ką, eina kartais pėkšti į Bue
nos Airesą, garbindami pa
tįs save, emigracijos agentus 
ir Lietuvos valdžią, kad jie 
pateko į tokią nelaimę. Me
džius kirsti yra kiek sunkes
nis darbas, ypač jei medžiai 
kertami karštose vietose, kur 
jie vra labai kieti. Prie ūkio 
darbų kiek lengviau, bet 
dirbti tenka daug sunkiau, 
negu Lietuvoje. Laukų dar
bams nėra nustatyta jokio 
laiko, o fabrikuose dirbama 
nuo 8 iki 12 valandų į dieną.

Mokantiems kurio nors 
amato lengviau yra įsitaisy
ti, nors ir be kalbos, nes at- 
vykusiems musų konsulatan 
įsiregistruoti žmonėms iš
duodami liudymai vietine, 
čia vadinama “kastizų kal
ba. Amatninkai greičiau 
rauda kurį nors darbą: kiek 
pavargę ir pramokę kalbos, 
įsitaiso šiaip taip savo šako
je dirbti. T”

ir žinodami vietos kalbą turi 
turėti vietos diplomą, jeigu 

j nori verstis savarankišku 
;darbu. Miestuose, be to, yra 
{vietinių inteligentų pertek
lius, todėl atvykusioms musų 
inteligentams tenka imtis 
nepriprasto fiziško, rankų 
darbo. Atvykę iš Europos 
gydytojai išimtinais atvejais 
gauna leidimą užsiimti prak
tika ten, kur nėra vietinių 
gydytojų. Bet tokios vietos 
dažniausiai yra labai mažai 
ko vertos.

EVOLIUCIJA GRE1TUMEJĮ nuo 35 iki 4

damas greičiausiu pasauly, 
automobiliu “Mvstery S.” Į 
1927 m. užrekordavo 203.79 
mylias į valandą. ‘ 1

Jeigu tas automobilis ga
lėtų bėgti kas valandą tiek, 
tai mėnulį pasiektų per 1,- 
173 valandas.

tautinių mažumų. Todėl vy- gelba išgydęs 26 iš 47 sor-

SURADO VAISTUS CUK
RINEI LIGAI GYDYTI.
Dr. S. M. Allen, iš Morris- 

to\vn, N. J. raportavo dakta
rų draugijai, kad jam pasi
sekė surast vaistus cukrinei

‘ ‘ i merginos arba našlės 1 
t__ __ , 40 metų. Su pirmu laišku

Majoras Segrave’s važiuo- prašau prisiųsti ir paveikslą Parei- 
— • katarus sugrąžinsiu atgal.

A B.,
423 Sheridan st., McKesport. Pa

KAZYS T1RL1KAS
150 Savin Avė.. Savin Rock. 

WEST HAVEN, CONN.

Kaip Kovojama Su 
Italijos Fašizmu.
Opozicijos žmonės, ypa

tingai socialistai, negali iš
važiuoti iš fašistinės Italijos 
Į Europą. Bandantiems be 
paso vykti Į Franzuciją grę- 
sia 5 metai kalėjimo. Be to, 
muitinių valdininkai, fašis
tų milicija ir kareiviai, su
čiupę “be popierų” socialis
tą, be jokio grieko gali su
šaudyti, — ir šaudo.

Dauguma pabėgėlių socia
listų vyksta Į Paryžių, kur 
visi opoziciniai gaivalai bu
riasi kovai su fašizmu. Kaip 
pačioj Italijoj, taip ir užsie
ny opozicijoj eina tarpusa
vio kovos. Tik dėl jų ir dėl 
darbininkų susiskaldymo fa
šistams žymiai palengvėja 
kova su priešais. Kad labiau 
suderintų priešfašistinį vei
kimą, Amsterdamo Interna
cionalo pastangomis buvo; 
sukviestas socialistinių par
tijų ir profesinių sąjungų 
darbuotojų pasitarimas. Čia 
ir buvo suburtas priesfašisti- 
nių jėgų branduolys.

Prieš kelias sąvaiteš Įsikū
rė priešfašistinė sąjunga 
(Concentracione antifascis- 
ta), kuri leidžia laikraštį 
“Laisvę” (La Liberta). Į šią 
sąjungą Įeina: italų darbi
ninkų socialistų partija, 
žmogaus teisėms ginti lyga, 
bendra profesinė sąjunga ir, 
pagaliau, maksimalistai. 
Maksimalistai prieš tai buvo 
išleidę atsišaukimą, kuriame 
kvietė visus, ir komunistus, į 
“vienybės” frontą prieš fa
šistų diktatūrą. Tik, žinoma, 
tokia “vienybė” blogiausiu 
atveju nieko neduotų, o ge
riausiu, tai bent patys mak
simalistai gautų tą, ką gavo 
Rusijoj savo laiku kairieji 
eserai — visišką partijos su
irimą.

Naujai sukurtos priešfa- 
šistinės sąjungos yra šie pa
grindiniai principai: a) ko
voti už demokratiją ir visuo
meninę tiesą, b) kovotojų 
branduolį sudaro darbinin
kai, c) socialistinės ir bend
ros respublikoniškos parti
jos ankštai bendradarbiau
ja.

Kaip matyti iš sąjungos 
statuto, kovojama už bur
žuazinę demokratiją, suda
rius koaliciją su buržuazinė
mis grupėmis. O dėl to italų 
socialistų partijoj nėra vie
nodo nusistatymo. Maksima
listai iš pradžių buvo atmetę 
bile kurį bendradarbiavimą 
su buržuazija ir daug kartų 
buvo numoję ant demokrati
jos. 0 kilus fašizmo gaisrui, 
jie vėl klūpčioja prieš savo 
spiaudalus.

Italijos politinėse sąlygose 
socialistų koalicija su buržu
azinėmis grupėmis yra nor
malus dalykas. Bet, žinoma, 
reikia, manyti, kad ši plati 
koalicija yra laikinas apsi
reiškimas. Šioj bendroj koa- 

je dirbti. Tik darbo techni-’licijoj turi vykti persigrupa- 
ka čia daug kuo skiriasi nuo vimas ta prasme, kad susi- 
Europos. 'darytų vyraujantis darbinin-

Atkeliavusių čia inteligen-' kiškas branduolys, kuris at- 
tų pa Ietis yra-blogesnė, ne-'eity nušluotų fašistų rykštes 
gu paj t įstu darbininkų: ne-Įir sudarytų pagrindą išaugti 
mokėdami irtos kalbos, jie darbininkiškai demokrati- 
negali gauti jokios vietos, o jai L.

Tautos Balsavimai 
Latvijoje.

Valdžios vairą Latvijoje 
šiuo metu laiko socialdemo
kratai. Bet vieni socialdemo- ligai gydyti. Tą vaistą vadi- 
kratai daugumos seime ne- na “Myrtiliian." Jis esąs pa
turi; jie remiasi vidurinių darytas iš mėlynių (blue- 
latviškų partijų ir kai kurių berry) lapų. Su to vaisto pa- 

riausybė nėra tvirta, nes ji gančių cukrine liga, 
turi opozicijoje įtakingas de- --------- -—
šiniąsias latviškas partijas. ŠALČIAUSIOS VIETOS.

Šiuo metu dešinieji smar
kią agitaciją varo už panai
kinimą nesenai seimo priim- 

; to naujo pilietybės įstatymo 
jr už seimo paleidimą. 
Abiem klausimais reakcinės 
grupės rengia tautos balsa- 

; vimą arba referendumą. 
. Pilietybės įstatymas, įsi- 
| galiojęs birželio 16 d., numa
no, kad latvių piliečiu virsta 
kiekvienas buvęs rusų vals
tybės pilietis, neskiriant ti
kybos ir tautybės, jei jis Lat
vijoje gyvena nuo 1925 m. 
sausio 1 d. arba gyveno 1914 
metais bent šešis mėnesius. 
Nauju įstatymu suteikiama 
pilietybė ypač daugeliui žy
dų, kurie, kaip pareiškia de
šinieji, sunkiais Latvijai lai
kais jos pilietybės kaž kodėl 
priimti nenorėjo ir reikalą 
atrado tik dabar.

Dabar eina rinkimas 
tūkstančių parašų, kurie 
kalingi, kad balsavimas 
lėtų būti paskelbtas. Juos su
rinkus, prezidentas turės ati
duoti dalyką spręsti tautai. 

’ Jei tautos balsavimu įstaty- 
■ mas butų atmestas, tuomet ir 
1 seimas turės būti paleistu

Greta su šiuo renkami pa- pereina 4,00<),000 laiškųjį 
rašai tautos balsavimui už 
dabartinio seimo paleidimą.

Parašų rinkimas labiau 
sekasi pirmam balsavimui, 
kuris, manoma, bus paskelb
tas. Kai dėl parašų antram 
balsavimui, tai jų rinkimo 
pasisekimas sukelia latvių 
partijose daug abejojimų ir 
laikomas net netiksliu. Mat, 
jei bus tautos balsavimu at
mestas pilietybės įstatymas, 
tai tūd"paciu jau bus išspręs
tas ir dabartinio seimo liki
mas: jis turės būti paleistas. 
Dėl smarkių agitacijų šiuo 
metu Latvijos visuomenėje 
vyrauja neramus ūpas.

112 
rei- 
ga-

>■« NAUJAS GARVEŽYS. 1

.Vokietijoj padirbo alie- 
z jum kūrenamą garvežį, kurį 

Šalčiausia vieta randasi išrado rusas inžinierius Lo- 
Vjerčojansk Sibirijoj. Sausio jmonosoff. Tas garvežys turi 
mėn., 1885 m. šaltis siekė 91 it200 arklių spėką; aliejaus 
laipsnį žemiau zero. Praėju- gali pasiimt ant 1,100 my- 
sią žiemą buvo 97 laips. že- yų.
miau zero. Vasaros laiku pei* ------------ ---------------------
du mėnesiu šaltis esti tik 80 PAJIEŠK0JIMA1

1,200 arklių spėką; aliejaus

lių.

laipsnių.
Suv. Valstijose irgi yra 

šalta vieta, kurioj užrekor- 
duota 65 laipsniai žemiau 
zero. Ta vieta yra Milės Ci
ty, rytinėj pusėj Montana 
valstijos.

SURADO NAUJĄ LIGĄ.
"Suvienytų Valstijų Svei

katos Prižiūrėtojų Draugija 
(“Public llealth Service”) 
surado vakarinėse valstijose 
naują ligą, kurią plečia vove
rikės. Voverukės gi užsikre
čia nuo tam tikrų triušių 
(“rabbits”).

; ------------- ——? i ’ •
4,000,000 LAIŠKU.

Per keturis New Yorko 
pašto skyrius (General Post 
Office, City Hali Station, 
Grąnd Centrai Station ir 
Hudson Terminai Station) 
kiekvieną dieną nuo 5 vai. 
po pietų iki 9 vai. vakaro

. ------ -
Kiek ten darbo pašto dar

bininkams tuos laiškus iš- 
rankiot pagal antrašus ir pri
statyt i vietą.

f

LAHRENCE. MASS.
Bus gražus piknikas.*

Kadangi pereitą savaitę

<

SVARBI.ŽINIA
Parduodu laivakortes į Lietuvą ant 

geriausių laivų. Taipgi laivakortes iš 
bietuvos, Lenkijos ir kitų šalių į A. 
meriką ir Kanadą. Padarau doviernas- 
tia, įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo 
aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pini
gus į Lietuvą, Lenkiją, Rusiją ir į ki
tas šalis Užlaikau krautuvę visokių 
reikalingiausių dalykų Iš toli ar arti 
visad kreipkitės: (-)

JONAS SEK Y S
177 Park »t, Hartfard. ( oaa

Naujausia komedijų ’ 
‘EKSCELENCIJA” 
Ketvių aktų Komedija

apie tai kaip dvi Amerikietės Lietu
vės, turtingo butlegerio našlė su duk- 
tere. parvažiavo į Kauną “aukštų” 
žentą iieškot ir kaip jos papuolė į 
Kauno žulikų nagus, iš kurių jas laiku 
du Amerikiečiai vyrai išgelbėjo ir pa
tįs su jom apsivedė. Veikale dalyvau
ja trįs moterįs ir šeši vyrai. Scenos 
paprastos: parkas arba miškas viena
me akte, ir vidus poniško kambario 
kituose aktuose Reikalaukite “Dir
voje." “DIRVA" (32)

682(1 Superior avė.. Clevelaud. Ohio.

t e
Užlaikau gražią vietą pasistatyti 

automobiliams, prie to užlaikau krau
tuvėlę su skaniais gėrimais, šaltakoše 
ir visokiais gardžiais užkandžiais. Ku
rie New Haveno lietuviai norėtumėt 
pasipirkti namelius, o trūksta Jcapita- 
lo, tai kreipkitės prie manęs, o aš su
teiksiu jums paskolą su mažais nuo
šimčiais. Skolinu pinigus ant antrų 
mortgičių, taipgi perku antęus mort- 
gičius. 1

Pajieškau (’harley Bartušuk?. paei
na iš Žemaitaičių kaimo, Seredži ius 
miesto. Jis gyveno 20 metų atgal 
Brisuord. Malonės atsišaukti, turiu 
reikalą. Tel. So. Boston 4727-W.

TAMAS ZALESKAS
6 Plynns Place, So. Boston, Ma-s.

Pajieškau John Kustis, jis pirmiau . - .. .. , . ..
meno 54Paples st.. TCaterbury. merginas ,s daetuvos į Kanadą. Mane 
Conn Paeina iš Darbėnų miestelio, patarnavimas yra sąžiningas, saugus 
Kretingas apskr. Turiu svarbų reika- ^ertaa. Mano patynmas laivakorčių 
la todėl malonėkite atsišaukti arba b’znyye per 20 metų tai liudija. Taipgi 
Žinantieji praneškit, už ką busiu dė-. t,e- ^une jau per maneatsitraukė sa- 
kii«^s gimines yra man dėkingi uz mano

'^ STEPONAS NOREIKA rūstingą patarnavimą. Kaip mergi-
4854 Šhubert avė., Uhicago. III ' nen?s’ U'P V keleiviams pa

________________  •_______ rupinu geras, apsistojimai vietas Ka- 
V Jurgis Stankevičius, pajieškau pa tarną vintas ir kąinos

savo'tėvo Antano Stankevičiaus. Jau '*1**°™ V™F*” ki-'’ 
aštuoniolika mėnesių jokios žinios Palesinu mformaojy
apie jį neturiu. Pirmiau gyveno, E>a<1 ’

. Scranton, Pa. Meldžiu atsišaukti, jei i a » S‘ LE*’S , .
dar gyvas, arba kas apie jį žinote.' _ leerist agent (-)
malonėkite pranešti šiuo adresu: I 45 H indsor St;. Montreal.

JURGIS STANKEVIČIUS I P. Q„ Canada.
828 Belmont st., N.S. Pittsburgh. Pa. ------ -------------------------------------------
-—-------------—-------—- Sveikatos Budavotojas

Dėl Silpnų Žmonių
Milionai žmonių laike paskutinių 35 

metų gavo puikias pasekmes nuo var
tojimo Nuga-Tone—“nacionalių svei
katos ir .stiprumo budavotojų.” Jos 
yra vartojamos uuo praradimo svaru
mo arba apetito, nevirškinimo, gasų 
skilvyje, arba žarnose, neveikiančių 
j-eperuj. silpnų inkstų, pūslės nemalo- 
.numų, galvos skaudėjimo, nusilpusių 
•nervų, jr nusilpusių pajautimų, prara
dimo jėgų svarbesnių kūno organų ir 
abelno misflpnėjimo.

Nuga-Tone visuomet parduodamos 

į jei nepagelbsti.’ jos turi pagelbėti vi
suose atsitikimuose — arba turi pa- 

! daryti geriau atrodančiais ir daug ge- 
I riiu besijundinančiais — arba jūsų 

-------.——r — vaistininkas gražins jums atgal pini- 
Pajieškau Polinaią Petraitį ir Fran- gąs. Su tokia stipria garantija ir ap- 

ciškų Šnuolį; Šilėnų kaimo. Šiaulių sauga jus galit'drąsiai bandyti jas 
apskričio; girdėjau gyvena Ne* Yor- :Nusipirkit butelį nwo savo vaistininko, 
ke. Kas apie juos žino malonės pra- tiktai žiūrėkit, kad neimtumėt pava- 
nešti arba patįs lai atsišaukia. idiUrtojų.

STANISIX)VAS KARSOKAS -—----- - ■  ----- -i
12 Winfield st.. So Boston. Mass. '

J KANADĄ.
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta 

mus. kaip vatus, taip ir moteris a:

Pajieškau draugą K. Dirukb. paeina ;
' iš I.ietuVvs, Vilkaviškio apškr.. Gra

žiškių. valsčius. Vitgirių kaimo. Prieš 
pasaulinį kai^i gyveno Anglijoje. Ma
lonėsit žinantieji pranešti 3r patsai 
atsišauk. P MARTINKAITIF.

9(47 Conemaugh avė. Portage. Pa. į__________ -________ _________
Pajieškau brolio Praro Petraičio, 

Strazdų kaimo, Gruzdžių valsčiaus, 
Šiaulių aps’ r. Seirau gy veno Wor- 
cester. Mass i>al>ir, girdėjau buk gy
vena New Yorke Aš atvažiavau iš 
Lietuvos. Turiu, svarbų reikalą, tai _ ______  __________ _
atsišaukia, arba kas apie jį žino malu- su pilna garantija grąžinimo pinigų 
nes pranešti. " ---------,u"'----

JULIA PETRAJTYTt
106 Joynet* st.. Vilią Emard, 

Montreal, Canada.

Kadangi pereitą savaitę lijo 
smarkus lietus, todėl LSS. 61 kp. 
piknikas negalėjo Įvykti ir tapo 
perkeltas ant Rugpjūčio 7 d^.t.vC

Piknikas ateinantį nedėldienj 
tikrai Įvyks ir iš visų atžvilgių 
bus labai gražus, bus Įvairiausių 
žaislų ir išlaimėjimų.

“Keleivio” redaktorius (Įr-gas 
J. Neviackas. pasižadėjo pasakyt 
labai svarbių žinių kas dedasi 
dabar Lietuvoje. Nes pastaromis 
dienomis gauta žinių iš Lietuvos 

Anglijoj vienas gydyto- nuo draugų.
jas išrado magnesinę maši- Todėl visi Lawrence’o ir apie- 
ną, kuri ištraukia iš akių įk-1 linkės lietuviai malonėkite atei- 
ritusias mažytes geležies nanti nedėldieni, d. rugpiučio 
nuotrupas ir dulkes. Ta ma- atsilankyti Į rengiamą pikniką, 
šina suranda akyse smul- Turėsit daug smagumo ir išgir- 
kiausias dulkes, kokios aki- šit daug naujų įvykių.

’ ' J. Urbonas. /

NAUJA DAKTARIŠKA 
MAŠINA.

mis sunku surast.

PARDAVIMAI.
• i

PARSIDUODA
BARZDASKUTYKLA. CIGARU 
C1GARETV OLSE1.LS. IR SOLINE 
(Pulruimis), - sykiu viename store. 
Biznis išdirbtas per 1C metų. Klauskit 
sekančiu adresu: ,

A. KAZLAUSKAS
125 Riier st, Haverhill. Mass.

IK

DYKAI SIUNČIAME ‘ 
DĖL RŪKANČIU PUIKAUS TABĄ 
KO. Kreipkitės pas mus.

EUROPA BOOK CO. ■ ’ 
57. Dey SU New Verk. N. Y;

FARMOS i 
\
1
i

GEROS PROGOS! 
FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI NE- 
APŽIURSS1T MUSU KOL1ONIJĄ-1K 
NEPAMATYSIT MUS! . ’

Mes turime tokių farmų, komų ;tifc 
•Jus reikalaujat ir užtikrinam tą. Idą 
žadam. Musų yra didžiausia liotovąj 
kolionija Amerikoje Rašykite, priaug
sime katalioga. » ' . <-) >

PHILLIPS & MATTl^-
R. 2. Box 83, Sęottville. Mich,

Pajieškau savo brolio Prano D’ils- • 
kio,' girdėjau kad gyvena Kingston. 
Pa. Prašau atsišaukti arba žinantieji 
apie jį malonėkite pranešti, už ka bu
siu labai dėkingas. (32) I

KAZIMIERAS DULSKJS j 
84 Camden st., Methuen, .Ma s. .

Pajieškau pusseserės Anelės Tuli- 
šauskytės. po vyrui Vingienės, pirua 
gyveno Pitisburghe. potam persikėle 
j CMcasrą. Taipogi pajieškau St-»ni-l<- 
vo Ambrazaituko, pirma gyvenusio 
Pittsburgbe, potam pcr.sikeln.si>> j 
Clevelandą. .Meldžiu atsišaukti :>rba 
kas apie juos žinot malonėkite pra
nešti man šiuo :>drc-u: (331

JONAS GIRDŽIUS
22 Kirkpatrick st., Pittsb’irgh, Pa.

žF JF-5
* •-

Anna Marzwick. pajieškau sąvo y- 
ro PETRO P. MARZH JCK, jis aplei
do mane su dviem kūdikiais -r- vienas 
22 mėnesių, o antras 7 mėnesių ir pa
liko skolos $300. Išvažiavo 16 balan
džio nežinia kur. Jis yra tamsiai rudų 
plaukų, akys rudos, turi raudoną 
plėtmą ant barzdos, dantys gėri, pilno 
veido, išvaizda tamsi, sveria 195 sva
rų®, 6 pėdų augšėio, 30 metą. Kas ži
note kur jis randasi; malonėkit pra
nešti, už ką gausiai atlyginsiu. (34) 

MRS. ANNA MARZWICK
225 Sagamore st., Pittsbargh, Pa.

APSIVEDIMAI.
F’ajieškau apsivedimui pamokyto ir 

pasiturinčio vaikino arba gyvanašlio, 
turi būti Amerikos pilietis ir nejau- 

I nesnis 30 metų amžiaus. Aš esu gerai 
išauklėta inteligentiška mergina, gi
musi jr augusi Lietuvoje. Prašau atsi
liepti tik vietiniai aiba katrie galite 
atvažiuoti. MISS M. SARKO 

General Delivery, Detroit. Mich.

Pajieškau apsivedimui vaikino arba 
našlio. Aš esu našlė 49 metų, gražiai 
atrodau, turiu vieną vaiką. Kam rei
kalinga tokia moteris, meldžiu atsi
šaukti. Platesnes žinias suteiksiu 
laišką. Jauni vyrai nerašinėkit.

I MRS. O. R.
193 Grand st., Brooklyn, N

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba. našlės be vaikų, be skirtumo tikė
jimo. Geistina butą, kad mokėtų ang
liškai rašyti. Katra myli kultūringai 
gyventi, lai atsišaukia ir su pirmu 
laišku prisiunčia savo paveikslą, kurį 
ant pareikalavimo sugrąžinsiu. Dau
giau žinių apie save suteiksiu per 
laišką. F. A. GRIBAS

1783 E Manchester st.
Los Angeles, Gal.

y,..

VISŲ ŽINIAI!
Už viFokįoF rūšies smulkiui pasi- 
gar«irwrnns kaip tai: pajiatkoji- 
mus apsivylimų. įvairius praneši
mus. pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. žodį už syku No
rint tą patį apgarsinimą patai pint 
keli* sykius, už sekančius sykius : 
skaitome 2c. už žodį už syk}. 
"Keleivio" skartytoinms, kurie tur 
užsiprenumeravę laikraštį ir už 
pirmą «yk| skaitome po 2c. už Žodį, 
tlš pa.iieškojimus giminių arba 
dreiipu skaitome po 2c. ui žodį 
firmą sykį: norint tą patį paj-eš- 
oiims telpyt ilgiau, skaitome po 

1c. ni. žodi už kiekvieną sykj.
"Keleivio" skaityte įams, kurie 

tur užsiprenumeravę laikrattį, už 
pajieškojiraus giminių ir draugų 
skaitome ir už pirmą sykį po lc. 
UŽ žodį.
Pajieškojhnai su paveikslu nre- 
kiuoja daug brangiau, nes padary- , 
mas klišės dabar prekiuoja bran
giai. Todėl norint talpint paieško
jimą su paveikslu, reikia prMųat 
fotogra/iją ir klaust kainoa

Siunčiant pajieškojimą arba ap
garsinimą reikia prisiąat karta ir 
mokesti.

"KELEIVIS"
2M BROADVAY, 

SO. BOSTON. MASS.

FARMOS
115 AKRU. <nrJ>:inh;>š žemės.; li

kusioji miškas ir ganykla.' geras sq- 
das. triobos geram stovy. 14 karvių. 1 
bulius. 3 geri arkliai, daug vištų, ftij- 
nx>s įrankiai. 2 ir pusę mailių į mieš
ta, užsėta ir užsodvta. Pard'iodS sis 
viskucm už $W,000. Rusė įmokėt.

100 AKRU, visokiu kvietkų ir me
delių. gražiai apsūdyta apie stabą, 
barn&j. vištininkai. 7 kambariu 
verta $3.000. Parduoda tdr< iri $U4L'* 
Platesnių žinių klauskit pas:

A. ŽVINGIL AS
JEVVETT CITY. CONN.

PARSIDUODA FARMA
30 Akių. 24 diibamos tabokinės. Vi

sai nauja 5 kambarių stabą. larnė, 
vištininkai. 200 vištų. 1 ai klys, karvė, 
kiaulių. įrankiai. 4 akrai komų. 2.bul
vių, 2 sprausų. visai nvestelyje. didelis 
bargenas. Dabar galima įkainuot jos 
vertę, pamatyt kaip laukai atrodo ir 
tur būt tai yra ' i'“nas iš didelių b >rge- 
nų už $3,950 §i farma Conn valstijoj 
(50 mailių nuo Bostono. Kreipkitės pas:

A. SIMANAV1C1A
418 E. 7-th St.. So. Bostin. Mass.

FARMA ANT PAR
DAVIMO.

25 akrai geros ankštos lygios žemės, 
labai puikioj vietoj. Apie 10 akrų iš
dirbta — prisodinta, kiti akrai ganyk
la ir miškas. 12 ruimų geras namas, 
dalis išrendavota už $5.00 į mėnesį. 
Gera barnė ir kiti budinkai, visi far- 
mos įrankiai. Visokių vaisių ir daug 
graipsų.’ Mokykla arti. Karma randasi 
tik 5 minutos nuo vieškelio, arti gero • 
marketo. I karvė, 85 vištos. 4 žąsis, 1 
didelis paršas. 1 arklys. Viskas turi 
būt parduota tuojaus — priežastis— 
nesveikata Kaina $2.400. įnešt $1.200. 
Likusieji ant mortgičiaus. (32)

M. HEI.MAN, 33 Revnolds St.. 
DANIEI.SON. CONN.

IR
►

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

—RUDOLF IR KITU FIRMŲ.

Pajieškau pusamžės merginos arba 
našlės apsivedimui, gali būt kad ir su 
vienu vaiku. Gyvanašlės nenoriu. Bu
tų gerai, kad mokėtų angliškai kalbėt 
ir rašyt. Aš esu 47 metų, turiu dvi 
Tarmes. 40 ir 110 akerių. apie $10.000 
vertės, netoli miesto. Kaimynai ameri
konai ir vokiečiai. Norinčios arčiau su
sipažint, malonėkit su pirmu laišku 
prisiųst ir savo paveiksi*, kurį parei
kalavus gražinsiu. (33)

GEORGE D£ BEI KIS
335 Ressmer avė

Ymingstovn, Ohio

<
< ’

PIRMOS RŪŠIES PIANAI 
VISOKIE NAMŲ RAKANDAI 

TIESIOG IS DIRBTUVĖS | JUSV NAMUS
Lengvom Išmokėjimo Sąlygom Parduoda 

JOHN LIZDAS ir G. J. LASKY 
PIRMUTINĖ LIET. KOMPANIJA AMFP'vni 

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

► 1 
h 
ii345 Highla..d Avė , 

Tei.: 7456-J Waterbuty, Conn.
.. ............................................. .
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Sveikatos Kampelis
Rašo Dr. Margeris.

MENKI SUSI- 
ŽEIDIMAI.

Sveikatai betgi kartais 
baisiai pavojingu

Beveik kiekvienam iš mu
sų kartas nuo kaito tenka 
biskutį susižeisti, oi, sakysi
me, tai pilotą, ranką ar koją 
įsidrėksti ar įsidurti. Kai 
žaizda būna maža, tai, žino- 
nia, maža ir dėmesio į ją te
kreipiame. Tokia jau, mat, 
žmogaus prigimtis: tik dide
liais daiktais šiek tiek dau
giau susidomi, o mažais — 
tuščia jų! Bet, kaip ir tyčia, 
šitie maži susižeidimai kar
tais visai dideliu pavojumi 
ne tiktai sveikatai, bet ir gy
vybei gali būti. Iš mažo 
Įdrėskimo kartais prasideda

dėti, o da labiau nereikia 
“smetonėlės,” “lašinių” ar
ba ir “arklio mėšlo” dėti, nes 
vis dar yra tokių baisiai 
kvailų žmonių, kad ir arklio 
mėšlu bando žaizdas išgydy
ti! Jeigu pradeda skaudėti ii {naudojasi su saiku, 
tinti, tai tuojaus reikia pas 
gydytoją eiti. Pačiam toliau 
besigydant naudos nebus, 
greičiausiai žalos. Taip gy
venime dažniausiai atsitin
ka, ir tik už tai nepatartina 
pačiam gydytis.

Pagalios, reikalingas ii 
faugumas. Reikia, kiek tik 
galint, saugotis, kad nesusi- 
žeidus. Tiesa, nelaimės ir at
sargiems pasitaiko, bet vis 
dėlto daug rečiau negu 
tiems, kurie, taip sakant 
“nieko nepaiso.”

vandeniu. Daugelio ligonių 
ypač plaučių džiova sergan
čių. sveikata pablogėja besi
kaitinant saulėje, žodžiu sa
kant, saulės spinduliai atne
ša naudos tik tada, jei jais

KELEIVIS No. 31. Rugpjūčio 3 d., 1927
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ŠOKIAI ANT JŪRIŲ. NAUJAS, BET POPULIAR1S 
ĮVEDIMAS.

Visi 1 aivai 
Plauks iš 
Roae’s Mharf

<KAIP NAUDOTIS SAULE
_____ ________ I Saulė yra , gyvybės palai- 

įdegimas, puliavimas, gang- kvtoja Jr jos gaivintoja ant 
rina arba—d a blogiau — ir__________ — >
kraujo užsiteršimas, kaip 
paprastai žmonėse sakoma, 
“kraujo užsinuodijimas.” 
Tada jau, reikia tiesą sakyti, 
ligonio padėtis baisi: arba 
priseina sugedusią kūno dalį 
visai nupiauti, arba, jeigu 
jis gavo kraujo užnuodija
mą, jam tenka ir pasimirti, 
kaip ana prezidento Coolid- 
ge sūnūs, Įsidrėskęs biskį ko
ją gavo užnuodyt kraują ir 
mirė.

Štai tikras atsitikimas. 
Jaunas vyras, sunkų ir ne
švarų darbą dirbąs, ėmė ir 
biskutį Įsidūrė pirštą. Žaiz
da buvo taip menka, kad jis 
jos, rodos ir nepastebėjo. 
Tik už dienas kitos pajuto 
skausmą, o apžiūrėjęs, rado 
pirštą biskelį patinusį. Pa
galbos jis j ieškojo gana grei
tai, bet kas iš to, kad du dak
tarai, pas kuriuos jis nuėjo, 
matoma, senu įpratimu, 
irgi maža dėmesio į jo men
ką žaizdą tekreipė. Apie už 
sąvaitės laiko po susižeidi- 
mui, kada jau ranka baisiai 
suputo, o ir skausmas, ne tik
tai rankoje, bet ir pažastėje 
ir po krutinės kaulo, pasida- sakydavo: kur neįeina saulė 
rė visai nepakenčiamas, įeina gydytojas. ’ Saulė yra 
žmogus pas mane atėjo. Iš- pigiausias vaistas, ji niekam 
egzaminavus, štai kas pasi- nieko nekaštuoja, bet iš te 
rodė: sužeistas pirštas labai dar negalima spręsti, kad j 
sutinęs, pūlių pilnas; ranka mažai naudos duoda. N\ 
irgi ne mažai sutinus: kraujo kiekvienas pigus daiktas 
takai vi«>je Yankoje daugiau yra mažos vertės, taip pat ii 
fcegu paprastai išsiveržę, pa- ne kiekvienas brangus daik-

< faudę, skaudus: pažastėje ' T'-’
liaukos žymiai padidėję, vie
na kaip vištos kiaušinis: 
temperatūra pakilus; kvėpa
vimas pagreitėjęs; pulsas ir
gi tankus. Aišku kaip diena, 
kad žmogus sunkiai serga, 
kad pagalba reikalinga kuo- 
greičiausia. Visų pirmiausiai 
pasakiau žmogui teisybę.
Sakau: “F
štą tuoj gerai įpjauti, pulius 
išleisti, tam tikrų vaistų už
dėti, ir pirštą ir ranką storai 
aprišti, kad, ve, galėtų, kaip 
pajno pareisi ir į tam tikrus 
vaistus ' įmerksi, jais gerai 
persigerti ir šilumą užlaiky
ti.” žmogus sutiko. Pirštą 
Įpjovus, pasirodė, kad pūlių 
vimr kupina. Padarius kas 
’ .1 • ( x_______ _
1 _ - .. . ________ » _________ „
pradėjo guostis, kad jis jau pei to saulėtą dieną kamba- 
daug geriau jaučiasi. Atėjęs langai tun būti atidalyti, 
kitą rytą sako, kad gerai ;jokių storesnių užtiesalų ant 
miegojęs, o skausmo jau ma- ‘ langų niekada neturi būti, o 
Žai4ejaueiąs. Perrišau ranką1 jej saulėtą dieną langai kuo 
’ 1— ’ ’ " ~ ............. f tai čia yra

didžiausias nusidėjimas

žemės. Dėl to, kas nori turė
ti daugiau gyvybės ir svei
katos, tas turi laikytis arčiau 
saulės.

Saulės spinduliai užmuša 
sveikatai kenksmingas bak
terijas. Tuo budu saulė vale 
dulkes ir vandenį. Gatvių 
dulkėse esančios bakterijos 
žūva per keletą valandų, jei 
tik saulė gerai jas kaitina 
Karštuose saulės spinduliuo
se džiovos bakterijos (die
gai ) žūva per 30 valandų. 
Šaulės spinduliai, pereidam 
per vandenį, užmuša ir jame 
esančias bakterijas. Jei upė 
tekėdama per miestą, ir la
bai užsiteršia nešvarumais ii 
bakterijomis, tai už 30—4C 
kilometrų tos bakterijos yra 
saulės spindulių užmuštos

Saulės spinduliai stiprins 
žmogaus kūną, daro jį at
sparesnį visokioms ligoms: 
saulė linksmina žmogų, ra
mina jo skausmus, kelia dar
bingumą. Nuo saulės ligo
ni ms atsiranda noro valgyti 
svarumas pakyla, raumenys 
sustiprėja.

Jau žiloje senovėje žmo
nės suprato saulės reikšmę ii

tas yra didelės vertės. Dėl 
to, prieš perkant brangių 
vaistų, visada reikia prisi
minti apie saulę ir kitas pi- 
gespes gydymosi priemones.

Saule žmonės naudojai 
tiesioginiai ir netiesioginia 
per daiktus. Labai eveiks 
yra kiekvieną dieną nors 

. kiek palaikyti saulėj lovos 
Reikia tamstos pir- skalbinius ir apdarus, viršu- 

|jnĮus jr apatinius, kadang 
jie yra arčiau prie kūno. Sau 
lės spinduliai, eidami pre 
stiklą, šiek tiek nustoja savo 
stiprumo. Dėl to skalbinius 
reikia laikyti saulėje ir ore 
o nepasitenkinti saulės švie
timu pro langą.

Labai svarbu yra, kad į 
.. žmonių gyvenamuosius kam- 

reikia toliau, žmogus tuoj barius įeitų daugiau saulės.

daug geriau jaučiasi. Atėjęs langai tun būti atidaryti.

Visai nedera kaitinti sau
lėje žmonių, sergančių rau
pais, tymais, skarlatina ir kl
onis aštriomis limpamomis 
igomis, taip pat plaučių 

džiova ir ekzema. Apskritai, 
nė vienas nesveikas žmogus 
neturi kaitintis saulėje, ne
pasitaręs su gydytoju.

Ir sveikas žmogus neturi 
'markiai pulti iš syk į saulę. 
Reikalinga pamažu priprasti 
prie saulės. Pirmiausiai rei
kia vaikščioti be kepurės su 
itdaru kaklu ir plikomis ran
komis. Prie to pripratus, 
reikia vaikščioti basam; kel
ies arba sijonukas turi būti 
kuotrumpiausi, taip pat ir 
’^nkovės, jei tik aplinkybės 
leidžia. Toliau jau galima 
oradėti kaitintis saulėje pli
kam, tiktai ne po daug ir la
jai atsargiai. Pirmą dieną 
galima būti plikam saulėje 
ik 2-3 minutes, antrą dieną 

5 minutes, trečią 10 minučių, 
netvirtą dieną 15 minučių, 
lenktą dieną 20 minučių.; 
ieštą dieną 30 minučių, sop
intą dieną 40 minučių ir tt.J 
lidinant kasdien kaitinimosl 
saulėje laiką taip, kad po Į 
dviejų sąvaičių žmogus gali i 
luti plikas saulėje dvi valan- 
las, o po mėnesio 6-7 valan- 
las be pertraukos. Jei tarp 
aulėtų dienų įsibrauna ke- 
ios nesaulėtos dienos, tai po 
ų kaitinimąsi reikia kiek su- 
rumpinti, atsižvelgiant, 
tiek buvo nesaulėtų dienų.

Jei kas jaučiasi nuo kaiti- 
įimosi negerai, jei galva 
kauda ar svaigsta, širdis _ . . . .
nuša, nesinori valgyti, yra švedų kilmės, o jo palydovas 
ilpna ir nesmagu, tai reiš- I-evine. yra kilęs iš Lietuvos. 
<ia, kad kaitintasi buvo per 'Ls yra žydų kilmės. Jo tėvai 
laug ir saulės spinduliai pa
kenkė. Taip toli negalima 
uti. Visada reikia atsiminti: 
geriau yra mažiau kaitintis, 
legu per daug.

To reikia laikytis visuose: ? 
įežinomuose : 
r abejojimuose. Tiesa, šitie 
zisi nesmagumai nuo saulės 
*reit praeina, bet jų neturi 
luti, jei norima panaudoti 
šaulę sveikatai.

Dr. J. Žemgulys.

Visa Naujoji Anglija atsiliepė) Ant mėnesienos, "Mayflower” 
Į viliones ant jūrių pasišokti ir j išplaukia iš Rowes Wharf lygiai 
šiuos “Septynis Linksmus Jūrei
vius." kurie sudaro gražią muzi
ką šokiams ant laivo “Mayflo- 
wer." .Minėtas laivas išplaukia 
nuo Rowes \Vharf. Boston kiek
vieną vakarą (išskiriant nedėlio
mis). Prie to. du kartu i savaitę,! 
ketvergais ir sukatomis l>una šo
kiai nuo 2:30 iki 5:30 po pietų.

kaip 8:30 vak. ir sugrįžta kaip 
į 11:30. šis Boston Harbor ivedi- 
j mas yra gausiai pasekmingas, 
į Gera muzika, smagus šokiai, at- 
gaivinintis jūrių oras, visų links
mumas padaro tą kelionę taip 
smagią, kad jos negalima ilgai 
užmiršti.

f

GARSUSIS LEVINE KILĘS IŠ 
LIETUVIŠKOJO VILNIAUS. ( 

Nesenai visas pasaulis nu- arba 60,000,000 litų. Apie 
jusė jo kapitalų yra įdėta į 
iėktuvų dirbtuves. Šios dirb
tuvės, pasisekus didžiajam 
ėkimui per vandenyną, dari 
sparčiau pradės plėstis. Ir 
galimas dalykas, kad jis mo- 
orų ir mašinų srity pradės 
enktyniuoti net su garsiuoju 
"ordų.

Taip gabumai, sujungti su 
dideliu darbštumu, iškelia 
žmones net iš vargingiausio! 
padėjimo!

“Musų Rytojus.”

sistebėjo dviem drąsiais 
amerikiečių lakūnais, kurie 
mažu orlaiviu atlėkė iš New 

; Yorko per plačiuosius van
denis į Vokietiją, šimtai 

: tūkstančių, net milijonai 
žmonių garsiai ar tyliai svei
kino drąsuolius. Vėliau pasi- 
lodė, kad ne vienas jų nėra 
amerikietis. Chamberlinas, 
patsai lėkikas, yra šiaurės

vargingai gyveno Vilniuje, 
vienoje nuskurdusioje gatve
lėje. į Ameriką jis išvyko 
prieš 30 metų. Nesulaukęs nė 
dešimties metų, mažasis Le- 
vinukas jau turėjo pats sau 

atsitikimuose išs^^ti duoną. Vaikėzas 
prisikraudavo rankini veži
muką mėšlo ir jį veždavo sa
vo jėgomis į laukus. Arklių 
valymas, mėžimas ir kiti 
darbeliai jam užimdavo lai
ką nuo tamsos iki tamsos.

i Vis tik vaikėzas rado lai
ko ir progos, šalia visų var
gų, skaityti visokias knyge
les ir laikraščius. Iš čia jis 
pasėmė sau daug naudingų 
žinių: kartu drąsesnis bei 
darbštesnis tapo. Pradėję 
galvoti apie ateitį ir daugiau

Lietuvis Optemetnstis

I 
*

fše«rzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambl.vopiškose (aklose, aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.

J. L. P Aš AK A R NIS. O. D.
447 Breadway, So. Boston. Mass

miegojęs, o skausmo jau ma-'iangų niekada neturi būti, o

da kelis sykius, ir žmogus nors užtiesiami, 
nuėjp. dirbti.
‘ Nepaisant, kaip mažai įsi- sveikatai, 
drėskus ar įsidurus kur nors, T 
nereikia nieku nuleisti, bet gaunama sveikatai, kada 
visados tineture of iodin bis
kį uždėti. Jeigu žaizda kiek 
didesnė, tai reikia ir aprišti, 
__tik ne bile skuduru, kaip 
paprastai žmonės daro, bet 
švariu ir stiriliu (liuosu nuo 
bakterijų) bandažu, kurio 
visados galima gauti aptie- 
koje už kelis centus. Nerei-

Labai daug naudos yra

JETUVAITE DAINININ
KĖ ITALIJOS KARA
LIAUS RŪMUOSE.

Italijoje dainos menas pa
matytas labai aukštai. Ryme 
r kituose Italijos miestuose 
Ta daug garsių dainavimo pasitikėt! savo jėgomis. ~

Ir štai Levinukui, einant 
daugybė dvidešimtus amžiaus metus, 

dainininkų, jo gyvenimas pradeda kryp- 

dna Italijoje ir lietuvių dąi-i Pradėjęs prekiauti senais 
lininkų, kurie ten po karo geležgaliais, po kelerių metų 
abai pasižymėjo. Su dideliu jau įsisteigia geležies išdir- 
oasisekimu dainavo Italijoje binių fabrikėlį ir jį vis ple- 
•nusų žymesnieji daininin- čia. Paskui jau jo padėtis vis 
kai: Kipras Petrauskas, A. didesniu greitumu keičiasi. 
Sodeika, A. Rutkauskas, p. Vienas milijonas dolerių 
Tonuškaitė ir kiti. Apie juos kraunasi prie kito. Ir šian- 
Italų spaudoje buvo tilpę la- ;dien jo piniginis turtas sie
kai gerų atsiliepimų. ! kia šešių 'milijonų dolerių,

Paskutiniu laiku Ryme vėl______________________
pasižymėjo nauja daininin
kė lietuvaitė Ona Karvelienė 
—Žabelaitė.

Nesenai surengtam Italų 
karaliaus rūmuose koncerte 
p. Ona Karvelienė taip pat 
dalyvavo.

Karalienė gėrėjosi ponios 
Karvelienės puikiu balsu ir 
dėkodama jai už dainavimą 
padovanojo sidabrinę dėžu-

irofesorių, pas kuriuos mo
kosi dainavimo 
vairių tautų
Nemaža dainavimo mokslus ti fgerają pusę.

saulės spinduliai tiesiog 
šviečia į žmogaus kūną. At
rodytų, kad daugiausiai nau
dos turėtų tas žmogus, kuris tę su karališku ženklu ir gė 
per ištisas dienas kepintųsi” * 
saulėje. Tečiaus taip nėra.

__ ' :

lių pintinaitę.
Ponia Karvelienė jau ket-

Mea išdirl 
ir importuoja
me visokių r»- 
šių rankomis 
dirbtas Itališ
kas Akordinaa 
geriausias 
pasaulyje. <■ 

I Ant 10 4
metų gva 
rantnotoa. 

I Musų kai 
noa žeitie-
enėa negu kitų ikdirbėjų. Dykai su 
teikiam pamokinimus Reikalaukit ka 
taiogo, kuri prisiunčfam dykai. (-)

RUATTA 8ERENELLI & CO.
<014 Rlua laland ar. Dpt. M. Chicaga

skaudėjimą, jos svaigimą,
• nustoja noro valgyti, nusi- 

fcjį jokių plėstių (plaster) deginą odą, kaip verdančiu

MOTINU ATYDAI
AR JUS ŽINOTE. KAD BILE PAPRASTĄ DIENĄ

Viena Motina ir Trįs Vaikai
GALI PLAUKTI IŠ

Bostono į Nantasket Beach
IK ATGAL 

tiktai už tpAe
šita Spt-eialė Ekskursija taikoma vaikams iki 12 m. ir 1 suaugusiam. 

Vaikams žemiau 5 metų dykai.
Vaikams aukščiau 5 ir žemiau 12 metų—15 centų j kiekvienų pusę. 

Suaugusiems paprasUHuis dienomis 35c.
BOTAI IŠPLAUKIA IK SUGKJŽTA KAS VALANDA.

NANTASKET BEACH STEAMBOAT CO.
I'REDERIC L. LANE Mgr. and Treas.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO ISTORIJA
Šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

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

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

Kaina   $2.25.

KELEIVIS
255 BROADWAY, ‘ SO. BOSTON, MASS.

Dei šunvočią. žaizdų ir kitų skaudulių
BEAK BRAND SALVE (Groblewskio)

Sustabdo skausta; ir užęjdn žaizdas be 
skausmo j 2 ar 3 dienas. Kaina 35c. 

GROBLEMSKI X CO_ Hymouth. Ha.
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai’

Tel. So. Boston 506-W.
DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų
Nuo vak.
x E1 ’K11 u M1 ?:

1 v. po pietų 

Seredomis iki 12 diena. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 Broadway, tarpe C ir I) St, 
SO. BOSTON. MASS.

DR. MARGERIS
Gydytoju ir Chirurgu

Valandos: 10—2; »—• 
Sekmadieniais: 10—1

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8488

Į

♦

t
DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST.. BOSTON. 

Gydo Vengriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedeidieniais nuo f, iki 12

- ■

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

Dr.KILLORY
GO SCOLLAY’ SUUARE 

BOSTON.
OLYMP1A THKATRE BLDG, i 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo I 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dieną.

ARMONIKAI

STERUNG ELIXIR
Naujausias ir Visugeriausias Vais

ia* SutvirtinimHi Kraujo, Nervų ir 
Viso Kūne. Prašalina jis skaudžius 
kroniškus užkietėjimus, kūno skaus
mus. ir svaigulius ir skausmą galvos. 
įSugrąžina apetitą, atbudavoja kuną ir 
spėkas ir užlaiko normales funkcijas.

Tų vaistų galima gaut aptiekose, ar
ba galite tiesiog parsitraukti iš vy- 
riausros aptiekus, prisiųsdami $2.50.

(-) 
NEW ENGLANI) CHEMICAL CO.

BOSTON 12, MASS.

Ilgai kepinusis saulėje žmo- virti metai mokosi Ryme I 1 PaAiLlį u PaVi jiuji o.jI.u
gus neretai gauna galvos dainavimo ir netrukus baigs “*• ™Cu* LtrO J^TOducį 1S I CuOgrauO

šv. Cecilijos dainavimo mo
kyklą (konservatoriją).

“Musų Rytojus.”
1 ’l

Specialistas Slaptų ligų moterų dr vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket .3390
1 ALLEN ST., Cor. C ha m bara Št„ BOSTON, MASS.

Telefonas 3123*
MEDICINOS DAKTARAS^ 9.

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

nuo 7 iki 8 vakare.
1*7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.

i

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
Specialistas sekretnų ir chroniš

kų vyru ir moterų lipų.
261 R a nove r SI.. Etaston, Mass. 

Room 7 
Tel*: Richmond 0668. (-)

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

—
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PLĖŠIMAS.
Tauprių kaime, Saločių 

vai., Biržų apskr. nežinomi 
piktadariai apiplėšė ir leng
vai sužeidė iš revolverio pil. 
Dževecką Jurgi, atėmę iš jo 
1,400 lt. pinigais. Nustatyta, 
kad piktadariai pabėgo j 
Latviją.

11

1

k

vi

*•

' DIDELIS PASISEKIMAS

FeenŠtaint
T*g IMATm

M aki nu* ringo m m. kuris 
palaiko pilvo reguK*nšku- . 

fcmų- Vaikai myli jį. J
" 15c. ir 25c. '

B

BabiesLove It
- -- -

Telefonas 5112.

Or. L Grai-6inmsla$
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedėliomis pagal susitarimų.
705 N. Malu St. karnų. Broad St.

MONTELLO, MASS.

LIO, . L Ū1TT1——

U ETŲ VIS DENTISTAS
Dr,I. MLURISII 

(GAUNAUKAS)
Ofiso Tslaodos: Nao 10 ryte iki 
5:M dioaą- Noo 7—0 
N adė Domis pagal aatarttea.

414 BBOADVAT, 
SO. BOSTON, MABK

4

<

Eagle Brapd išnogino 
giau Bvrikų kūdikių^ negu 
vi«i kiti kodikių mamai.

‘ - *:1r
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BAŽNYČIOJE PRADĖJO 
SPROGINĖTI DEGTINĖS 

BUTELIAI
Kamajai, Rokiškio apskr. 

Čia atsibuvo garsus visoje

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iŠ Lietuvos Laikraščių.)

KELEIVIS 7’

GYVULIŲ LIGŲ LIETU
VOJ NĖRA.

Paprastai kiekvieną pava
sari, kaip kitur, taip ir Lietu
voj sustiprėja apkrečiamo
sios gyvulių ligos. Bet šį pa
vasarį Lietuvoje apkrečia
mųjų gyv ulių ligų, kaip ir 
nėra. Pasitaikydavo radi
niai atsitikimai juodligės, 
bet šiemet ir jos nėra. Taip 
pat neatsinaujino nei galvi
jų snukių ir nagų liga. Ji 
praeitais metais'buvo pasiro- 
džiosi, bet pavyko likviduo
ti. Tuo tarpu musų kaimy
nuose, kaip Vokietijoje, Lat
vijoje ir Rusijoje šių ligų 
esama, ypač Vokietijoje žy
mus susirgimai snukių ir na
gų ligomis.

Tiesa, nesenai buvo pasi
reiškusi Raseinių apskrity
apkrečiamoji arklių plaučių 
liga, bet ii- ji šiuo metu bai
giama likviduoti. Dėl to Šve
dija Lietuvą pripažino nepa
vojingą apkrečiamų ligų at
žvilgiu ir leido įvežti i Švedi
ją gyvulių mėsą.

TIKRA IŠMINTIS.
Vynui. M. Castricone.” įsi
gyk bonką šiandien pas savo 
aptiekorių arba vaistų par
davėją. Geriausias prepara
tas prieš muses ir uodus yra 
Trinerio Fli-Gass, violetinio 
kvapsnio. Jis naikina juos 
krūvomis. Paatė 75c., per 
paštą 90c. Jūsų kahninystėje 
arba pas Jasepk Triner Cosn- 
pany, 1333 S. Asbland Avė., 
Chicago, UI.

TAS PATS KENTĖJIMAS.

Kančios Prometėjam, ku
ris buvo prikaltas prie uolos 
ir kurio pilvą draskė erelis 
diena iš dienos, kuomet vy
riausi* Graikų Dievas Zeus 

j per naktį užaugindavo jam 
naujų pilvą, kad erelis vėl 
galėtų jį draskyti — tos Pro 
motėj aus kančios nebuvo di
desnės už šių dienų žmonių 
kančias, kurie diena iš die
nos

juos išeiginiais rūbais ir nu- 
uiesčiau visas karo baiseny
bes ir pasaulio gerybes; aš 
jiems apibudinčiau visus ka
ro padarinius ir kartų liki
mą, gręsiantį žmonoms ir 
vaikams abiejų kariaujančių 
pusių. Gal būt mano žodžiai 
paveiktų juos, ir jie padary
tų amžiną taiką. Tuomet vėl 
grįžtų tvarka ir ramybe.

—Tamsta iškalbus — tarė 
Konfucijus. Na, o tamsta?— 
kreipėsi jis i trečią mokinį.

‘—Aš visų pirma pašalin
čiau gražbylius ii- šunuode- 

jgius, jų vietą atiduočiau at- 
1 viraširdžiams ir gerašir-
klziams, ir pavesčiau jiems 

ph:m^tę dievogar-'riausiy pareigų: artimo mei- 
i lės, teisingumo, teisėtumu, 

j___  __e ištikimybės ir doroves.Aš įti-
— O ką pada- ’tinčiau viešpatį, kad tik tuo- 

_ paklausė :met ne^>us reikalu saugotis 
•__________ į priešų, nebereikes laikyti

Aš*padaryčiau kitoniš-'Sf“kariuumenės ir 
kai, — atsakė'šisai. Kaiptik^v^^ & 
kovojančios pusės išeitų į ka
ro lauką, aš išeičiau prieš

Lietuvoje jau vra apie 30 SIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ.' mams statyti, o iš kalavijų 
Salagiris, Rokiškiu apskr. ! nukalsime ūkio Įrankius. Ka- 
............ per Sekmines , lal virs ramiais piliečiais. 

Motiukas nužudė savo žmo-'J*^ tuomet žmonės, man ro- 
ną, 6 vaikų motiną, žmogžu- laimingi.
dyssavo auką pirma mušė1,. -Tamsta tikras įsmin- 
kirvio penčia, o paskui nu-Į?1113• ~ atsihepė Konfucį-

• •1 < - •

Senovėj, dar prieš Kris- 
Lietuvoje šv. Jono atlaidai taus gimimą, Kinijoj (kurioj 
su kermošium. Seniau šis Į šiandien verda nepaliaujami 

nošius buvo garsus tuo,Įkarai) gyveno labai išmin- 
kad čia atveždavo prekes iš tingus žmogus, vardu Kon- 
Rygos ir net iš Petrapilio; fucijus. Štai kaip jis kartą 
čigonų ir įvairių meklerių ‘ išsitarė apie išmintį, kalbė- 
privažiuodavo tūkstančiai, i damas su savo mokiniais. 
Dabar jau kitam virto. Nei! _Man skaudu 
čigonų, nei iš toli kupčių ne- musų tėvynę nupuolusią, vai- 
bčra. dų ir kivirčų kupiną. Bene

Svarbiausia dabai’ tai, kad sugalvosime mes ka nors 
žmoneliai__ cukrinės prisi- bendrai? Tsi, pasakyk pir

mas savo nuomonę I— krei- 
i pėsi jis į vieną savo mokinį.

—Aš sudaryčiau didžiau
sią kariuomenę ir ginklu pri
versčiau nutilti maištinin
kus!— atsake Tsi. Belais-, B -
vius nužudyčiau ir įkurčiau į mokyti liaudį siu penkių \y- 

J krašte i 
bą.

—Tamsta drąsus, — tarė 
Konfucijus, 
rytum tamsta _ 
jis antrą mokinį.

parašytas. Paskui Rekštys‘su __ ‘_____________________
prašęs priimti jį nakvynėn, j kermošius buvo garsus tuo, Skarai) gyveno labai 
bet pil. Zapašnikas jo nepri- 
ėmęs ir pataręs jam eiti pas 
Krakių ūkininkus pernakvo
ti. Pil. Rekštvs išėjęs ir, ma
tomai, Krakėse nakvojęs.

■ nes pil. Zapašnikas matęs jį 
kitą lytą einant namon Bety- 

igalos vieškeliu.
! Nuo tos dienus lig šiol
1 Rekštys negrįžo namo į Nor- 
; geliškius pas savo žmoną ir 
tris mažametes dukreles, ku
rių vyriausioji teturi vos 6 
metus. Greičiausia jo gyvo 

! nebėra. Ar jis bus pakelyje 
; numiręs, ar gal piktadariai 
bus jį apiplėšę, nužudę ir kur 
užkasę?! .

Kriminalinei policijai bus 
sunkus uždavinys tam nuoti- 
kiui išaiškinti.

žmoneliai < 
traukę, garmoškas įsitvėrę, 
kepures ant šono pakreipę 
rėžia net bažnyčios vargo
nus nustelbia. Juokų irgi bu
vo. Pamaldų laike vyrų kiše- 
niuose sušilęs cukrinis alus 
padėjo šaudyt ir plėšyt bu
telius.

matant kenčia nuo palvo ligų.

Liettvdka A|tieb
M«« uilaikiHue vūuJtru V&mtg 

ir šąfcmt
Nu* HrumatiMM. Busilpnėjimo 

strėnų, krauju valymu, nuo sLapūn- 
gy ligų, kašubu, patrūkimo, etc. 
Taipgi "-*-iA—r Dielių iš Lietavus. 
Pataraavima* luMtceriauašaa. Įvai
ria šaknys, partraukta* iš Lietu
va*. Vaistų pri*iaa*i*m ir per 
paštų. Manų Aptieka tebėra tu* pa
čioj vietoj.

M* SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

PALENGVINIMAS BAŽ
NYČIŲ STATYBAI.

Bažnyčių statybai minis- 
' terių kabinetas leido susisie
kimo ministerijai parvežti 
iš Klaipėdos į Amalių stotį 
10 vagonų cemento Kužių 
bažnyčiai statyti, taip pat 20 
vagonų Kuršėnų bažnyčiai 
statyti. Be to, leido pervežti 
iš Klaipėdos į Virbalį 1,400 
statinių cemento, iš Simno į 
Virbalį — 1,400 kub. metrų 
žvyro, iš Palemono Į Virbalį 
350,000 plytų, iš Šiaulių į

KĖDAINIŲ VIŠTYNAS.
1924 metais įsteigtas Kė

dainių vištynassavo velkinu 
žymiai praplėtė. Per tris gy
vavimo metus vištynas jau 
išplatino Lietuvoje tarpiškai 
ir betarpiškai apie 60,000 
veislinių kiaušinių ir vištų.

Iš Kėdainių vištyno išpla
tintu kiaušiniu šiuo metu

į bus užkasti, grioviai bus už- 
- įpilti ir paversti derlinga dir- 
jva; tvirtovių sienų akmens 

“l bus sunaudoti liaudies na-

15 METŲ KATORGOS UŽ! 
KNYGŲ GABENIMĄ.
šiomis dienomis prie ant

rojo pėst. pulko įvyko karo 
teismas, kuriame buvo na
grinėjama Chajos Rodenta- 
lytės ir Rufo Ruvino byla. 
Jie buvo kaltinami tame, 1WV>WVV , „ 
kad pergabeno slapta iš Vo- • vkbdf *150^00 plytų "ir*iš 
kietijos apie šešis pudus ko-, Kazlų-Rudos i '"/„"Ii: 
munistinių knygų ir laikras- metr. miško medžiagos Ry
čių platinimui Lietuvoje. . _ .

Teismas, išnagrinėjęs by
lą, nuteisė abudu kaltininkus LEDAI PADARĖ DAUG 
15 metų sunkiųjų darbų ka-

Tauragė."Liepos mėn. 3 d. 
apie 14 vai. užėjo baisus de- 

K ; besys su ledų kruša, kuri

i Virbalį 540

baitų bažnyčiai statyti.

NUOSTOLIŲ.

LENKŲ ŠNIPŲ BYLA.
Birželio men. 27 d. Karu |ukjnjnkams pa(iarė daug 

teismas nagrinėjo Makausko.nuostoliu.
Antano, Blozneno Leopoldo,* T , ; . _. .
Čebelio Jono, Linkus Joni,t V*’” krUS^ eJ0 ?au.ru u 
Pečiulio Juozo, Makauske ,.ru,zu ,
Jono ir Makauskienės Ane- f Lankininkų, Ma
lęs bylą. Visi šie asmens bu- ?r Šaukėnų kaupus,
vo kaltinami šnipinėjime 'Sudaryta vietoje komisija 
lenkams aDie musų kariuo-' nu01J°kams įkainuoti kon- 
meno * jstatavo, kad nuo ledų nu-

Karo teismas juos pripa-į^®11?^^ 18 uldų. Kelių uki- 
žirfb kaltais ir nubaudė: A. n,nk1- FPac Šimkūnų Jurgio 
Makauską, Leop. Blozneli ir j™*™.ir. vasarojus visiškai 
Juozą Pečiulį mirties baus-: J8"1®1' " L?.'an0 nuPlaut' 
me; joną Cebeli - 15 metų kraikams. Kitiems ukinin- 
ir A. Makauskienę - 4 me- ikaras ne‘ nuos- au
tams sunkaus kalėjimo. Kiti .«?!k‘nto v?«> derliaus ploto, 
ištpirinti j Sekios nukentėję ūkininkai

■ Pasmerktieji mirti pada- ‘Įaugiausia neturį. Nuotolių 
vė Smetonai' pasigailėjimo!įkainavimas siekia 42,380 h- 
prašymui?. ^ y

An|. 'Makausko prašymą 
ftaaę&na atmetė; jam mir
ties bausmė jau įvykdyta. 
Leop. Blozneliui ir Juozui 
Pečiuliui mirties bausmė pa-e« 
keista • 
antram 20 metų ' sunkiųjų aplinkinius vienkiemius. Le- 

■dai ėjo siauru ruožu. Bet kur 
i perėjo, tai jau gerą ženklą 
‘paliko. Ledai krito apie 
į 10 vai. vakaro, o rytą žmo
nės atsikėlę rado dar daug 

“Šiaulių Naujienų” redak.-'tokių didelių ledų, kad trys

nuostoliu. I _ . *

BAISUS LEDAI.
Kuliškiai {Utenos aps.). 

Čia atsitiko tas, ko nei sene
liai neatsimena: ledai aplan- 

i ir kitus
lui mirties bausmę pą+«liai neatsimena: leci 
— pirmam 15 Ynėtų if, kė Kučiūnų kaimą

darbu, kalėjimu.

Šiaulių naujienų 
REDAKTORIUS IŠ

TREMTAS.

99

torius p B. Petrauskas šiau-' svėrė svarą su viršumi. Lan- 
lių karo komendanto nutari- gai prieš vėją buvo išdaužyti 
mu ištremtas visam karo sto- • ledų. Buvo atvažiavęs agro- 

" --------, apžiurėjo rugius ir
liepė juos piauti, paskiau ap
arus sėti vasarojų. Čia tai iš 

. tikro žmones aplankė nelai-

lių karo komendanto nutari- gai prieš vėją buvo išdaužyti

privatiškų veislinių vištynų, i 
kurie kiekvienas savo apy- j Birželio 6 d. 
linkėję toliau varo vištų veis
lės gerinimo darbą.

Vištų veislės gerinimo 
darbui tiek pasislinkus pir
myn, C____ 1___ ZL_„_„ x _________
vištynas, kaipo toks, nustoja Klausinėjant vaikus, kur jų‘ 
prasmės būti centraliniu. motina, penkių metų vaiku- 
Medelynui užėmus visą vis-,tispasakė: “Tėveliukas mu-i 
’.ynui skirtą sklypą, numato- šė, mušė mamutę, o mamutė ‘ 
ma artimoje ateityje vištyną verkė ir verkė.” M. buvo su-’ 
perkelti į kitą vietą arba iš- ’sidėjęs gyventi su viena mer- ’ 
dalyti į kelias vietas. ga. kuri buk ir prikalbėjusi

-------------- papildyti žmogžudystę. Šio-. 
NUTEISTI BOLŠEVIKAI. dienomis abu žmogžu-

Birželio mėn. 27 d. Karo ta^° SU^IP^- 
teismas nagrinėjo Jurevi-i 
čiaus Alfonso, Varkalio Juo
zo ir Rasiulio Liongino bylą. į 
Jie kaltinami buvo priklau-; nj^jo gejžk. stoties link apie 
syme slaptai priešvalstybinei jg vaj Joniškio m. gyvento- 
komumstų organizacijai, ^ntanas Kiškevičius api- 
kurstyme ir platinime pr<> plėšė pil Stasį Sideravičių 
klamacijų kareivių tarpe irlpaejnantj iš Kuršėnų m. iš 
visuomenėje. ,kurio atė‘mė 220 Htu Ur pus.

Karo tęismas visiems burnusi kainuojantf 30 litų, 
tnms paskyrė mirties baus-j pjg§jkas patalpintas kalėji- 

ix.- i - « man, o kvota perduota Teis-
Nusmerktieji padavė Sme- mo Tardytojui.

tonai pasigailėjimo prašy
mus.

Smetona mirties bausmę 
pakeitė 20 metų kalėjimu.

Centralinis Kėdainių dūrė peiliu ir užkasė miške.'J08’ susigraudinęs.

i
I

PLĖŠIMAS.
Už Joniškio, pusę klm. Jo-;

U IR |

LIETUVĄ
PER BREMENA 

ant didžiausio Vokiečių laivo
COLUMBUS

arba kitais šios Linijos laivais 
T« ASTUONIAS DIENAS 

Puikios kajutos Trečiai Kiesai— 
Tiktai Steitramiai

NORTH GERMAN

LLOYD
65 Statė St, Boston, Maso, 

arba pas vietos agentus

PADEGIMAS.
Lankaičių kaime, Skais

girio vai. užsidegė triobesiai 
NUTEISTI UŽ VALDIŠKO ūkininko Klemo Loveikos ir

TURTO EIKVOJIMĄ.
Mokomojo eskadrono va

das majoras Pac. — Pamar- 
nackis Leonas kalėti 2 m. ir 
ūkio vedėjas vyr. Įeit. Butas 
Andrius — pusantrų metų 
Sunkiųjų darbų kalėjimo. Be 
to, jiems atimti karininko 
laipsniai.

■

Trinerio Kartusis Vynas yra 
gyduolė, kuri suteikia greitą 
pagefoą. “Beltaire, Ohio, 
Liepos 5. Aš visuomet turė
davau nesmagumų su savo 
pilvu. Aš išbandžiau viso* 
kias gyduoles ir pilės, bet 
nieko negelbėjo. Galų gale 
aš pradėjau vartoti Trinerio 
Kartųjį Vyną ir nuo to laiko 
mano pilvas pilnai pasveiko. 
Aš dabar jaučiuosi kaip nau
jas žmogus ir už tai esu dė
kingas Trinerio Karčia jam

I

NUO ODOS LIGŲ
> Naudok gydančia* pataą

FREEDOL
Tai vra receptan gacsaun šveicarišku 
Prof—nma— FREEDOL greitai |Wg«- 
ria i odą ir po 5 minutų visiškai praša
una įdegimą- b- -kanamą. FREEDOL 
stebėtinai greitai M«yda šašus. Runas, 
Egzemą, Hesiuroidus, Šunvotes, Nie
žuli * kitokia* liga*. Kaiaall.M. 
Reikalaukite aptinkoue nrkn p<muški
te Sl.HU ir mes t nejaus išsiųsime per 
paštą bueką.

' FREEDOL KEMHUY CO.
1 388 D. Wąrren St-, Boston 13. Mass.

ANT OKEANO
PASIRINKIT SAU TR1PĄ — IR PLAUKIT

PLYMOUTH Vienas iš istorjškiausių An^nkos miestų Suba- 
Plaukimas visą dieną tomis — 2 vai. po pietų.; Nedėbomis.1 Seredomis 
ir Ketvertais 10 vai. ryte. Bilietas: į abi pusi $1.75. \Mkaa*u nuo 5 
metų iki 12—$1.'X). Vaikams žemiaus 5 metu dykai I2-jų valandų 
sustojimas). •
SALĖM WILLOWS ėĮsMųpĮiJBĮindod

Susijungia su Afarbiehead North Shore. Daug pasilinksminimų— 
Shore pietus. Praleiskit smagių dieną šiame dailiame parke, ^e^- 
donūs ir Nedėliotais išplaukia iš Bostono 1O:W vaJ. ryte Išplaukia 
iš Salėm WiUows 8 vai. vakare. Bilietas: į abi pusi $1.25. Vaikams 
nuo 5 iki 12 metų—75c. Vaikams žemiaus 5 metų—dykai.
TRIANGLE PLAUKIMAS Sm*«-us 75 ma*hų plauk.mas

■Tai Tikras Smagumas ’ per Boston Harbor su susto-
innu prie puikiausio pasilinksminimo ceatro. NedėHomis ir Seredu- 
mis: Boston. Salėm WiMows. Nantasket Beach, Boston. Išplaukia 
iš Bostono 10:30 ryte. Pribuna i Salėm Willows 12:15 po pietų. P»- 
buna Salėm Willows iki 1:15 vai. po pietų, iš ten pribuna j Nantaa- 
ket 3:30 vai po pietų. Popietiniai rsplaukmuu: imkite bile betą. 
Nantasket Beach Steamboat iš Bostono iki 6:15 po pietų ir perses- 

• kit Salėm Willows ant boto, kuris eina į Nantasket Beach (?:$0val. 
vakare. Iš Salėm WiRows į Bostoną išplaukia 8 ynk vakare. Bilie
tas: j abi pusi 3L5O. Vaikams viršiaus 5 ir žemiaus 12 metų—80c. 
Vaikams žemiaus 5 metų—dykai
NANTASKET BEACH Anglijos populiariškiau-

Tuik įausis Amerikos Retortas sias maudymosi byčius. Pasilinks
minimų pilna — matykit Paragon Park—Fireworks leidžiami kas 
vakarą — 101 kitu pasilmksnnininių. Išplaukimai kaa valandą Kaa- 
dion. Nedėliomis Laivai išeina nuolatos. Bilietas: Paprastomis die
nomis 35c. į kiekvieną pusę. Vaikams nuo 5 iki 12 metų—15c. Vai
kams žemiau. 5 metų—dykai. NedėldieniaTs aOc. j kiekvieną pusę 
MAYFLOWER Plaukimas mėnulio šviesos—4 valandų 

Mieto Kaina !.<*> 4OKLAI DYKAI, kiekėieaą vakarą (įsaki
nant nedėkiieaius), nuaB tak^vakare. Išplaukia kaip (b30 vakar*, 
i Autdmobiliams vieta dykai po ~ fųl. vakare)- Bilietas $1.00.
MAYFLOWER Ketvergais ir Su batonus
Popietinis hplaukimas kia kaip 2:30 po pi*tų. šokiai. prisMetfk 
po TMetU-V.Su grįžta į Bostoną 5:30 po pietų. Bilietas i"

■ ’ , Visi Laivai Išplauki* iš Roue's Wraft—Lietus ar C" 
NANTASKET BEACH STEAMBOAT CO/^ 

Tctepfioa* Hnbbard 1M«. Frederic L. tane. Mgr. A Treaa.
AutoPįobilIpms -vietas dgdcai Subatomis, Nedeliomis ir >-

Šventadieniais.
111 p ! 'į" 1 ' . . '

-..T i i U > ------------------
X ‘ 4 ------------- s.

CUNARD
I LIETUVĄ
(per Angliją! 

sumažinta kaina 3 klesos sugrąž- 
tinių laivakorčių

I KAUNA IR ATGAL 
BERENGARIA ir
MAURETANIA ..............$211
AOLTTANIA.................... $215
I LIEPOJ.} IR ATGAL ŠIAIS 

LAIVAIS — $186.
Iš BOSTONO

LACONIA ... 
SAN ARIA ... 
L AN€'AŠTRIA

I Lietavų greitu laiku. Išplaukimas 
kas jieredą. Keleiviai riepifiečiai į- 
leidziami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas
maistas. Kreipkitės 
agentų ar i
CUNARD LINE f 
33 Statė St, 1
BOSTON

lAutdmobiliams virta dykai pu 7 fiM. Tąkar*). Bilietas $1.(M*.
MAVC1 rvuzro Xa*venr»wdr Subatomis

■

Rugpiučio 7 
Rugpiu<'h» 21 
Rugpinčio 27

* <sudegė dvi kūtės, dvi darži
nės ir kiaulidė. Tuo pačiu 
laiku sudegė ir nuomininko 

i Jono Zirzdino 4 kiaulės, 5 
telyčios. 2 veršiai ir kaikurie 
ūkio įrankiai, *kuo padaryta 
jam nuostolių 2,300 litų. Su
bėgę kaimynai-gaisrą likvi
davo tik kitą rytą 8 valandą. 
Vos tik čia užgesino, tuoj 
pradėjo degti vlštininkas, 
kurį kaimiečiai taipgi užge
sino. Įtarta buvo Zirzdino' 
thmaitė Liudvika Dambrau- 

val,"Kėdainių ap^kn kalv£ ^^aįsulai-
je Davidavičius Jonas dėl kę perdavė policijai. Tardo- 
nežinomos priežasties sumu- padegime Dambiauskaj- 
šė pil. Kaliną Kazį, sutra- kalta prisipažino ir paais- 
pindamas .jam kairės rankos ^ino> kad prieš dvi javaiti ji 
kaulą. Kalinas nugabentas į £ayusį 1S Įnotmos 
Kėdainių ligoninę. įvykis ^ką,^^įme ji^kundesi 
tardomas.

■
SUTRUPINO RANKOS 

KAULUS.
1 Pakapių kaime, Josvainių

vio laikui į *Panevėžio ap- n°mas, 
skritį. ' • J

į-’. blNGO ŽMOGUS.
, Krakės (Kėdainių apsk.). 

Birželio mėn. 22 d. Krakėse 
buvo turgadienis, į kurį buvo KĖDAINIŲ MEDELYNAS, 
atvykęs karvės pirkti iš Nor-| ‘ Lietuvos sodininkų apru- 
geliškių kaimo, Betygalos pinimui kultūrinių veislių 
vai. Tomas Rekštys, 38 metų vaismedžiais IJetuvos Že- 
amžiaus, šešių ha*žemės ūki- mes Ūkio Koperatyvų Su
ninkąs. Iš namų jis pasiėmęs junga išlaiko Kėdainiuose 
230 litų. Karvę nupirko, bet diktoką medelyną, kuriame mo- 
tą pačią dieną Krakėse jis ją yra apie 135,090 neskiepytų 
ir pardavė už 165 litus savo medelių, 
pažįstamam pil. Petrui Lei> 
naičiui, kuris davęs 65 litus, 
o 100 litų išdavęs vekselį. 
Taip pasakoja pats pil. Leo- 
naitis. Krakių gi arbatinės 
savininkas pil. Zapašnikas 
parodo, kad Rekštys, karvę 
pardavęs buvo atėjęs su pir- 
kiku į.jo arbatinę, prašęs 
perskaityti vekselį, ar gerai pardavimui.

buvo gavusį iš savo motinos 

;esanti nesveika ir Dambrau
skaite norėjo vykti pas moti
ną, bet neturėjo lėšų. Dam
brauskaitė prašė šeiminin
kės Zirzdinienės duoti jai už

švarumas.
prie

*-

vPuiku*
vietos

Ant
NEWYORK(naujan)H A.MBIRG

NUSKENDO SU DVIEM
ARKLIAIS. _______________________ ______

Liepos 7 d. maudydamas fju mėnesiu alga ir atleisti ją 
savo arklius Metelių ežere, tarnybos. Zirzdinienė ne
nuskendo su abiem savo ark- sutiko sakvdama, kad ji ir 
I!-*-’ —
amžiaus iš Paširvinčio kak
liais pil. Žalys Juozas 17 m. per teismą išjos nieko ne- 

_ — T—......... gausianti. Dėlei to Dam
brauskaitė užpvkusi parašė 
jai grasinantį laišką ir pade
gusi šiaudus kūtėje, pati nu
sirengusi atsigulė. Kada jau 
ugnis gerokai įsidegė, Dam
brauskaitė pažadino šeimi-l

T*--
RADO GINKLŲ.

Pas pil. Malakauską Leo- i 

i1926 metais buvo Įskiepy- Pas pil. Malakauską Leo- 
ta apie 12.000 medelių. Šiais'ną, Puokės kaime, Sedos vai. 
metais vasarą buvo manomą rastas medžioklinis šautui 
Įskiepyti apie 80,000 štukų, vas, 
kurie tiks pardavimui 1929 šautuvui, 7 rankinii 
metais. tų kapsuliai ir revolveris,

Šiais metais medelynas leidimo laikyti minėtus daik- Kaltininkė patalpinta ka- 
jau ir turi keletą tūkstančių tus. Ginklai konfiskuoti fr. Įėjime, o kvota atiduota Jo- 
kulturinių veislių medelių byla perduota karo komen-,niškio nuovados taikos tar- 

dąntui. į dy tojui.

_______________ r__________________
15 šovinių kariškam ninkus ir padavė jiems laiš-’ 

" ’’ iu grana- ką. kuri sakė radusi prie de-
>Tveris, be Igančios kūtės.

LIETUVĄ 
PER HAMBURGĄ 

musų tri-triubinių laivų

DEUTSCHLAND. 
A k BERT BAI.LLN, 

RESOLUTE. REL1ANCE.
ir ant populiariškų vienodais 
kambariais laivų Cleveland, 
Hestphalią jr Tburingia. 
Sąvaitiniai išplausimai iš New 
T orko. Laivai Thutingia ir 
Westpbaba atplaukia į Bostoo^ 
Personaliai lydimi j Europą 

išvažiavimai.

.iš New York 
j Kauną ir 
(Pridėjus S. V. 
jeigu Taksus.).

203
Bei nttgrjžimo leidi m* ir hity in
formacijų klauskit pas vieton 
agentus arba pas *

Hamburg-AmBrican Lim
L’nit«4 An»«ric«« Line*. hw.

General Agents
131 Statė St, Boston, Mass.

i

PASKUTINĖ PRO6A LIETUVIAMS1 
važiuot šią vasarą tiesiai į- Klaipėdą ;:

. tuo pačiu laivu ‘ c

PENKTAS! PENKTAS’
ŠIĄ VASARĄ IŠPLAUKIMAS
B AMERIKOS NEW YORKO

LIETUVOS KLAIPĖDĄ ,
BALTI KO—A MERIK OŠ LINIJOS

LAIVU “ESTONIA”
9 Rugpjūčio- August, 1927

JŪSŲ VIETOS AGENTAS:
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS.

PARŪPINS POPIERAS IR PASĄ 
UŽSAKYS VIETĄ ANT LAIVO 

NUR0DYS KELIĄ į LAIVĄ 
u;• . i i ...

; t
f

5.

*•

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

r. t*

t

Kaiposf Klaipėdą ir atgal:
Trečia kliasa ______.$181
Turistinė III kitada $196

BALT1C AMERICA LINE, 8-10 Bridge S3„ New York C.

au.ru
V.Su


8 KELEIVIS

Nenešiokit su savim ginklų.
Massachusetts valstija iš

leido įstatymą, kuriuo griež
tai yra draudžiama pirkti ar- 
j ” ■. ’ - ’ r
neturint tam leidimo. Nepi- 

. , . „ , , ..^.~...s leidimas visai ne-
skersai Broadway laike aud- duodamas. Piliečiai gali 

1 ros ir pateko po taxi ratais.
M Jo tėvai gyvena po Nr. 295 

Silver st.

Vietinės Žinios
VAIKAS PERŠOVĖ BROLĮ

North Adams, Mass. — 
šaudydamas į taikinį, vaikas 

. . vardu John Campbell čia 
ba nešioti prie savęs ginklus peršoVė savo jaunesnį brolį.

Somervillėj vagjs įsilaužė 
nakties laiku į Broadway 
Teatrą ir pavogė $600.

No. 31. Rugpiučio 3 d., 1927

REIKALINGAS DARBI- ———

MILŽINIŠKAS MITINGAS ’ Bostone ant gatvės. Jis bėgo liečiam< 
DĖL SACCO IR VAN

ZETTI.
Vanzetti jau pradėjo valgyt.
Sacco dar badauja. Šią sere- 
dą gubernatorius paskelbs 

juodviejų likimą.
Vanzetti jau pradėjo kalė

jime valgyt. Išbuvęs be mais-

Chelsea pereitą nedėldie-
gauti leidimą "^ės.vS-T^

rrinirUe g ouK hi ir i n a i mus4? nes. Viena* italas buvo

Ant kampo Dudley ir Wa- 
shington streetų susikūlė du 
gatvekariai. Nelaimėj sužei
sta 6 žmonės.

toks, katras yra dirbęs bu- PI R KITF 
černėj. Kreipkitės pas:
William Yanus,261 Portland 
sL, Cambridge, Mass. PAKOL YRA

BIRDS NEPONSET RŪGS 
—ANTRAEILIAI— • 

9x12--------------------$8.75
1 9x1 OVz---------------$7.75

6x9----------------------$450

DYKAI PR1STATOM 
BILE KUR.

i Jeigu jųs negalite ateiti į 
krautuvę dienos laiku arba 
jeigu jųs norite, kad su jumis 
kartu ateitų ir jūsų vyras, 
mes mielu noru sutinkame 

' ant susitarimo bile laiku va
kare.

AUTOMOBILISTAMS.
Sharkis jau pasveiko ir 

galimas daiktas^, kad neužil
go vėl eis>su Dempsiu kumš- 
čiuotis.

kad ginklas jiems būtinai 
reikalingas. T’\

laiyniO Sumania i>uw w UAlpė" 
ių iki 5 metų kalėjimo.! .

Už perženrimą nušautas. Atvykusi policija 
šito įstatymo skiriama nuo 6 tunas s^’mėA iki 5 metu .kalėjimoI 
Kad žmones nesiteisintų, jog 6 s m
jie apie šitą įstatymą nieko 
nežinojo, valstijos sekreto- 

nedėldienį ant pusryčių jisai j “Kavaliausko Banko” “reci-Irius Frederick W Cook is- 
atidavė teismui savo į siuntinėjo visiems mieste- 
raportą ir atskaitą j liams devyniomis kalbomis

• -spausdintų lapelių, kur tas 
Įstatymas yra aiškinamas. 
Lapeliai atspausdinti fran- 
?uziškai, vokiškai, itališkai, 
graikiškai, rusiškai, lenkis- .
kai, švediškai, portugališkai baudos, nes policija rado pas 
r žydiškai.

Įstatymas tarp tiktako sa-( 
ko: “Kas be leidimo nešios 
>rie savęs arba savo vežime 
urės pištalietą arba revolve- 
į, užtaisytą ar neužtaisytą, 
įrba kas turės be leidimo 
tulkasvaidį. štilietą. durklą. 
Iuriamajį peilį, metelinę bo- 
ę ant šniūro, metalinius; 
krumplius ar kitokį įranki." 
r kuomet jį areštavus polici
ja pas jį tokį įranki ras, bu*1 
baudžiamas kalėjimu nuo 6 
.nenešiu iki 5 metų.

Taigi, tegul niekas iš lie- 
uvių gi-nklų su savim nesine- 
ioja.

Amen prie “Kavaliausko 
Banko.”

šiomis dienomis David J. 
to lygiai^ 15 dienų, praėjusį Maloney, taip vadinamo 
i . ... . . ■
išgėrė puskvortę pieno ir veris,” 
puoduką kavos. Ant pietų jis darbų .„r—.. ------
suvalgė mėsą ir išgėrė kavą. (Suffolk County Superior 
bet duonos, bulvių iršpinako Court. In Eųuity No. 18367). 
nejudino. Ant vakarienės! Valdžia tą “banką" užda- 
nedėldieniais kaliniams duo- rė rudenį 1920 m. Kavaliaus- 
dama tiktai viena arbata: 
Vanzetti paėmė arbatą ir pa
prašė, kad jam atneštų duo
nos; jo prašymas išpildyta. 
Tuo tarpu jo draugas Sacco 
vis dar badauja ir jo protas dęs tūlą Rebeką, 
visai pamišęs.

Gubernatorius Fuller savo 
tyrinėjimo darbą jau užbai
gė. Jo paskirta patariamoji 
komisija įteikė jam savo ra
portą jau pereitą sąvaitę. Šį 
panedėlį ir utaminką guber
natorius žadėjo išklausyti da 
du ar tris liudytojus, bet jų 
parodymai jokios intakos 
jau nepadarysią, nes jis turįs 
jau pasidaręs aiškią nuomo
nę, ar Sacco ir Vanzetti kal
ti. ar ne. Šios seredos vakarą 
jis jau paskelbsiąs savo ra- sidėję arba kitokiu budu pa
purtą ir tuomet visi žinos, ar likę pinigus, bet kada “ban- 
tiedu italai turės mirti, ar ne. kas" likosi uždarytas, tai

Pakol gubernatoriaus nu- tiktai 988 tepridavė savo j 
sistatymas da nėra niekam 
žinomas, darbininkai yra su
sirūpinę Sacco ir Vanzetti li- 
kirhu. Ir'pereitą nedėldienį 
Boston Common sode buvo 
milžiniška* protesto mitin
gas, kur Socialistų Partijos pinigais pirko namus South 
Sekretoriui drg; Lewisui pir- -Bostone, Mąldenę. Chelsea, 
mininkaujant penki kalbėtb- Allstone, bet ne korporaci
jai aštriai kritikavo Massa- jos, o tūlų Antano Ado,- Re- 
chuseits teismus, o ypatingai beca Kowal, Greffin ir Pa
teisėją Thayerį. kuris pa- terson vardais. Taipgi nu- 
smerkė Sacco ir Vanzetti mi- pirktas “Apperson” automo- 
riop. Nors visą dieną lijo lie- bilius už $4,800.00. deiman
tus, bet tūkstančiai žmonių, tas Rebekai už $400.00, etc. 
visi sušlapę, stovėję visą lai- “Receiveris” savo invento- 
ką ir atydžiai klausėsi kiek- riuje parodė turto radęs net 
vieno, kalbėtojų žodžio, už $192,990.44. Po septynių 
smarkiai plodami po kiek- beveik metų gaspadoravimo, 
vieno aštresnio išsireiškimo. , “receiveris” dabar praneša

Šitas mitingas sutraukė savo raporte teismui, kad vi- 
tiek žmonių, kad visi kiti su- so išlaidų buvę ir kad inven- 
sirinkimai, kurie paprastai torius kitokiais budais “nu
laikomi įvairiose sodo vieto- lido,” net ant $190,686.58. 
se, pereitą nedėldienį buvo i Tokiu budu 988 žmonės, 
atšaukti, nes niekas nėjo jų kurie tame “banke” turėjo 
kalbėtojų klausytis. Visi su- padidėję viso $76,795.61 
sirinko į Sacco ir Vanzetti gaus kada nors $2,303.86. 
mitingą. Apie pavilioną, kur arba pO 3 centus nuo įdėto 
nedėldieniais miestas duoda - - * 
koncertus, irgi nebuvo žmo
nių : muzika griežė be publi
kos.

Garsusis Amerikos advo
katas Clarence Darrow pri
siuntė iš Chicagos šitokią te
legramą pnitingo pirminin
kui : “Aš niekad Sacco-Van- 
zetti bylos atydžiai nestudi
javau, bet žinau, kad tuojaus 
po karo šitokių pažiūrų žmo- , . . .
nės teisingo teismo negalėjo ^■„nudilde, ir nese-

Tiek daug apšviestų deję kalėjime galės važiuot 
& r - meškerioti...

Ir kur to vargšo žmogelio 
kailis nėra lupamas? !...

Adv. F. J. Bagočius.

East Bostono boileriui 
'dirbtuvėj prie darbo tapė 
užmuštas darbininkas Ste- 
phen Kellv. . 
keliamas aukštyn geležis ir 
ant vietos sutriuškino.

.1

IŠSIRANDAVOJA 5 ŠVIESUS K AM
BARIAI geroj vietoj. $17 į mėnesį. 
Kreipkitės į „ • i (y2)

55 L st.. Se. Boaton, M»ss. -

M«SENV PADARAU NAUJUS 
PIGIA KAINA.

PentiM įvairiomis, spalvomis* suh g 
pasiK»t(jmo. Darau ir Duco. (-)' 

DarSas gvarantuojamas.
z A. KASPAR

66 \ ietoria St.. W. Somervule, Mass. 
Tel. Som. 6520-J.

Ant jo nukrito REIKALINGA MOTERIS
stvn crolo^i’o i.. Pusamžė moteris reikalinga prie

namy darbo. Kreiptis po Nr. 62 Silver 
st., frontinės duris ant antrų lubų. 
So. Bostone.

kas, žinomas taipgi po vardu 
“Kovai," buvo apsukrus biz
nierius. išaugęs regis Bir
žuose su žydais, mokėjo ge
rai žydiškai ir buvo net ve-!

~ žydę, už j
.moterį. Jis gerai išsigarsino,, 
atidarė du ofisu, vieną po 
No. 32 Cross st., Bostone ir 
antrą po No. 366 BroadwayĮ 
(dabar “Darbininko” na
me), South Bostone. Iš viso' 
jis turėjo 221 šėrininką, ku
riems buvo pardavęs 5709 
šėrus, ir surinkęs už juos 
$28,900.00. Jo “bankas”; 
pardavinėjo laivakortes,; 
siuntė pinigus ir priiminėjo: 
taupymo indėlius. Viso net 
1668 žmonės buvo pas jį pa-

Tony Pazzano, italas mun- 
šainieris, užmokėjo $150 pa-

ji 500 galionų Įtalpos katilą 
munšainui virti ir daug gata
vo munšaino.

reikalavimus (proof of 
claim), o kiti 680 visai neat
sišaukė.

Peržiurėjus knygas, kaip 
raportas parodo, rasta, kad 
Kavaliauskas korporacijos

Siūlo savo gyvybę už 
Sacco ir Vanzetti.

Kadangi Sacco ir Vanzetti 
/ra perbrangųs mirti, 
larbininkas Gosimo Carvot- 
a, kuris gyvena East Bosto

ne, pasiūlė už juos savo gy
vybę. Jis yra vedęs ir turi 6 
metų mergaitę, bet jo pati 
dirbanti ir galinti gyventi su 
nergaite be jo.

Pereitą subatą jisai atėjo i 
‘Boston Sunday Advertiser" 
•edakciją ir paskelbė šitą pa- 
iulymą viešai. Jis sako :

“Sacco ir Vanzetti yra 
perbrangųs mirti. Jie yra 
•eikalingi žmonės. Jie turi 
>asaulyje tikslą, o aš neturiu 
iokio. Taigi, jei juos žudytų, 
ai aš noriu užimti vieno jų 
rietą ir numirti už jį. Mano 
pati ir duktė gali apsieiti be 
manęs. Jos gali gyventi vie
nos pačios. Pati mane myli; 
iš ją taip pat myliu. Vis dėl
to aš noriu paaukauti save už 
nekaltus žmones.”

BOSTONO IR APIELINKĖS 
LIETUVIŲ ŽINIAI.

Turiu už garbę pranešti, kad 
atidariau lietuvių direktoriaus 
(graboriaus) ofisą So. Bostone. 

; I kad tinkamai patarnauti lietu
viams. Pasiremdamas savo žino- 

i.iimu ir patyrimu atvirai sakau 
\ įsos apielinkės lietuvių visuo
menei. kad nieks kitas taip pi
giai ir tinkamai nepalaidos kaip 
aš. Vartoju vėliausią madą ir 
tinkamus papročius. Taipgi, ser
gančius nuvežu ir parvežu i Hos- 
pitaies dykai. Trumpai sakant, 
Bostonas ir jojo apielinkės netu- 
į ėjo tokio žmogaus, kuris šitą 
darbą butų atlikęs taip kaip aš jį 
atlieku.

Reikale kreipkitės pas mane, o 
Imsite pilnai patenkinti mano pa
tarnavimu.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS
162 Broaduay. So. Boston, Mass 

(.Tiso Telefonasj(So. Boston 0304 
Gyveni

tai ..

viso $76,795.61

dolerio.
i Pats Kavaliauskas užda
rymo dienoj iš to “banko” 
pasiėmė $1,551.15, palikda
mas “receiveriui” tiktai 
$3.46 pinigais. Už tai atsėdė
jo vienus metus kalėjime, ir 
dabar regis kur Kalifornijoj 
meškerioja.

' Suprantama, kad tie, ku
rie Kavaliausko dar paliktą 

ir nešė-

Rado'kūdikį pelenų bačkoj.
Miesto ligoninėn buvo at

vežta sunkiai po gimdymo 
serganti Mariana R. Fopia- 
no, 34 metų amžiaus mergi
na iš Charlestowno. Paklaus
ta, kur jos kūdikis, ji pasakė, 
kad jis yra įkištas pelenų 
bačkon netoli tų namų, kur ji 
gyveno. Policija nuvyko nu- 
rodyton vieton ir ištikro ra
do tenai negyvą vaikutį. Jo 
motina taipgi mirė. Dabar ji 
bus laimingesnė.

NAMŲ SAVININKŲ 
ATYDAI.

Popieriuoju, lubas baltinu, pentuoju Į 
ir nikeliuoju pečių kraštus, kranus.1 
etc. Darbų atlieku gerai ir pigiai. 
A. ARMANAS. 11 Hollv Avenue, 
Cambridge. Mass. Tel. Porte 2876-R. 
nuo 5 iki 10 vakare, nedėliomis iki 2 J 
vai. po pietų. (32) i

ANT PARDAVIMO.
Du 3 šeimynų mūriniai namai su* 

1 (mietais, gazu ir set-tubs. Jeigu $95.25 
į mėnesį. Kaina $7,000.v Kreipkitės: 

, 292 C Street. Se. Bosten. Mass.
I PARSIDUODA 6 ŠEIM> XV NAMAS 
geroj vietoj ir (teroru išlygom, (oi) 

J. PI ŽIN ĄS
1324 Cambridge Cambridge. Ma>a

1

PARSIDUODA
3 šeimynų namas, toiletai gazas. 3, 

4 ir 4 kambariai. Rendų neSa į mėnesį 
$5H. Kaina $5,000. Jnešt $1,000 ( 32)

J. SUVAIZDIS
ę0 Old Harbir st.. So. Boston. Mass.

♦ ♦I

*

i
* * »

» *i
«i*o: 1737.

T ~ - - - - - - - - - - -
> LSS. 60 IR 71 KUOPŲ

r. J. AIUNEVItlūS
Lietuvis GrAborius

Šutei* ia geriausį paskutinį 
patarnavimų Už pilnų pagrabų 
galima apsieiti su $80 ir aukš
čiau uz didelius, o už vaikus nuo 
$2'i ir aukščius. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas!

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

Te L: -So. Boatvn 448S.

PERKELTAS

Tel. South Boston 3520 
Reaidence University 1463-J. 

S. H Pirižiute-Shallna
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
$66 Bro*dwajr. S». Boston. Maaa 

' Room 2.

* LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius ; 

namus ir pigiai Taipgi padarau ; 
visokius planus, išmėruoju žemę ir 1 
“te. Visokiais- reikalais kreipki- ! 
tėa. . x(-) 

T|TUB P. GREV1S
395 Broad*ay, So. Boatoa. 

Tel.: So Boston 2340.
..............................

>

THE JAMES ELLIS 
FURMTURE CO.

405 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Roxburv buvo rastas savo 
kambary gazu užtroškęs 
darbininkas Durkee.

SVEIKIAUSIAS GĖRIMAS

I 
i i •
♦

»

T 
i

PIKNIKAS
Kadangi 31 d. Liepos Piknikas dėl lietaus neįvyko, tai 

dabar jis įvyks:

C '

Toje pat vietoje:

Ant JAMES HcANA FARMOS
LAKE SHORE, EAST LONG f»OND

NO. EASTON, MASS.

I

turėti.
žmonių už juos užsistoja, 
jog aš jaučiu, kad baisi butų 
klaida jų nepaliuosuoti.”. 
Publika pritarė telegramai • 
smarkiai plodama delnais.,

Darrow buvo žadėjęs pats, 
būti šitose prakalbose, bet

Užpuolimas.
Gauja jaunų padaužų pe- 

aplinkybės jam to neleido, reitos subatos naktį Cam- 
užtai jis mušė tą telegramą, jbridge uje užpuolė einant 

gatve tūlą Sullivaną, 65 me
tų amžiąus žmogų, sumušė 
jį, paskui apiplėšė ir paliko 
gulintį ant gatvės. Iš ryto 
policmanas rado jį tenai da 
gulint be žado. Atgaivintas 
jis apsižiūrėjo, kad iš jo ki
šenių išplėšta $55 ir sidabri
nis laikrodėlis.

Socialistų piknikas neįvyko.
Dėl didelio lietaus pereitą 

nedėldienį South Bostono ir 
Cambridge'aus socialistų 
piknikas North Eastone ne
galėjo įvykti. Todėl rengėjai 
praneša, kad šitoks išvažia
vimas įvyks 14 rugpiučio, toj 
pačioj vietoj. Plačiau apie 
tai paaiškinta skelbime, ku
ris telpa šiame puslapy.

Vieta prie gražaus ežero kranto, vanduo čystas. 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 važiuoti 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; šiapus kapi
nių pasukt į dešinę ir važiuot iki galo to streeto, paskui 
vėl pasisukt į dešinę ir apie už pusės *mailės bus jau pik
niko vieta.

Perkūnas trenkė į 50 vietų.
Pereitoj pėtnyčioj ant Bo

stono buvo užėjusi baisi per- 
,kunija su lietum. J valandą 
laiko perkūnas trenkė Bosto
no apielinkėj į 50 vietų. Dau
giausia nukentėjo bažnyčių 
bokštai ir kryžiai. Kai įstai
gos nenaudingos, tai ir Die
vas jas naikina.

Automobiliai užmušė 3 
lietuviu*.

Automobilių registracijos 
biuro viršininkas Goodwin 
skelbia, kari per pereitą są
vaitę Massachusetts valstijoj 
automobilių nelaimėse buvo 
užmušta 20 žmonių, tų tarpe 
3 lietuviai, būtent: Vilimas’
Galukas, 37 metų amžiaus Socialistų prakalbos, 
vyras, South Bostono gyven-1 Kiekvieną utaminką 8:30 
tojas, užmuštas einant gat- vai. vakarais atsibuna anglų 
ve; Stasys Kuzma. 28 metų socialistų prakalbos ant i 
amžiaus vyras. Methueno kampo Tremont ir Hanson 
gyventojas užmuštas va- — 1 ’’ x " 1
žiuoiant autoniobilium, ir na drg. A. B. I.ewis ir puiki reitą sąvaitę į vištininką ir 
Stasys Luini*, 6 metų am- oratorė Esther Ftiedman persišovė. Nuvežtas ligoni- 
zia.ii* vaikas užmuštas South Raulinaitis, f fiėn jis mirė

Vainoskis nusišovė višti- 
ninke.

vyras. Methueno kampo Tremont ir Hanson' Lynno gyventojas, Kas- 
užmuštas va- gatvių, netoli Do* er *t Ka1- tantas Vainoskis, nuėjo ne-

JŲS GALIT SUTAUPYT PINIGŲ
BLOOM TAILORJNG& CLEANING COMPANY 

Įsisteigus ant 259a BR0ADWAY. SOUTH BOSTONE 
turi už garbę pranešti South Bostono ir apielinkės žmo- 
lėms, kad pradedant su 2 d. AUGUST. bus prisirengę at

likti visokius kriaučiaus darbus už labai mažą atlyginimą. 
Vyrų siutai iėspondžiuoti ir išprosinti už...................... 54c
Siutai išstimvti ir su nafta išvalyti už .....................$1.00
Overkotai isstimyti ir su nafta išvalyti už............... $1.00
Kelinės išstimyti ir su nafta išvalyti už.........................50c
Moterų kotai išstimyti ir su nafta išvalyti, už....... $1.00
Paprastos dresės už $1.00 Sveteliai ..................... 75c
Andarokai.....................75c Siutai už išpmsinima 75c

BLOOM TAILORING CO.
259a BROADWAY, 80. BOSTON. MASS.

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

Taipgi mes išdirbame ir kitokius geriausios rųšies tonikus. Pa
tys turime savo laboratoriją ir išdirbame savo ekstraktus, todėl 1 
musų tonikas yra vienas iš geriausių.

Masu Toniką galite gaut visose lietuviškose grosernėse arba 
užsakius, pristatom tiesiog j namus.

Visada reikalaukit musų Toniko, tad gausit sveiką ir gardų 
gėrimų. • . į: «

NATIONAL BOTTLING TORAH CO.
86 Windsor Sbreet, Cambridge, Mass.

* ' * Tel. University 4111.
, ■ • 4’ i • ‘ ■ -

■ . ■ - . ..... .. . 

South End Hardware Co.
26-tas METINIS

IŠPARDAVIMAS!
DIDŽIAUSI BARGENAI!
Iš Providence ir Worcesterio Stako

$4.2? Lowe Bros Maliava tik $2.50 galionas.
Nėra Baltos

PRArr & LAMBERT I’RATT & LA M BERT
VARNlšlAI VITROI.ITE

»».5O ir $5 00 rūšių $2.75 gal. AL TO ENA.MEL
$3.50 ir $4.00 rusių $1.95 gal. y $1.00 už kvortų.

SHELLAC 5 svaru viedrukas $2.50 galionas 
Orandžinis ?rr Baitas

WATERPROOF GRINDŲ VARNIŠIS $1.95 GALIONAS

ALABASTINE
•35c. už 5 svaru pakelį Reguliarė kaina 75c.

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

Penio ir Vamišio Valytojas................................ $1.19
Flatinė Balta Maliava .................................... $1.69 gal.
Baltas Enamelis ...........................................  $1.95 gal.

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

Tel. Hancock 610-5—6106.

SOUTH END HARDVVARE CO. 
1095 WASHINGTON ST.. BOSTON 

NEAR OOVER ST EL STATION
*

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI.

DVI DVIEJU ŠEIMYNŲ 
STUBOS.

Dar neužbaigtos City Pointe. Marine Road, 
netoli M Street. Ant pirmų lubų 5 kambariai, 
resepšin t hall ir sun parlor, ant antrų lubų 6 
kambariai ir sun parlor. Bus šilto vandens šilu
ma atskirai kožnai šeimynai, užpakaliniai pia- 
zai. vietos dėl garadžių. Kreipkitės pas savinin
kų A. J. Kupstis.

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

Renda $20 j mėnesi; kita krautuvė už $7000 su ilgu h su. daro biznio 
apie $250 j sąvaitę. Nepraleiskite progos, kreipkitės pas A. J. Kupstis.

Anglįs jau atpigo. Kairiems galima, patarimui pirkti dabar. Kreipki
tės pas;

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

Ofiso Tel. So. Boston 1663—1373—0441. C,..’. J. S. B. 1091

*
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