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BOMBĄ PADĖJO KAIZE

RIO AGENTAI.
Darbininkų vada* nuteista* 

užtai visam amžiui 
kalejiman.

Skaitytojai turbut da atsi
mena, kaip raošianties Ame
rikos militaristams į karą po 
visą šalį čia buvo rengiamos 
kurstančios “preparedness” 
parodos, ir kaip per vieną to
kių parodų San Franciscos 
mieste 1916 metais sprogo 
bomba, keliolika žmonių už- 
mušdama ir keliasdešimts 
sužeisdama.

Dėl tos bombos tuomet bu
vo areštuotas Californijos 
darbininkų organizatorius 
Tom Mooney ir Billings. Ne
žiūrint visos Amerikos dar
bininkų protestų, Mooney ir 
Billings buvo pasmerkti ka- 
lėjiman iki gyvos galvos. Ir 
Mooney sėdi kalėjime iki 
šiai dienai.

Bet šiomis dienomis tapo 
paskelbtas dokumentas, ku
ris parodo, kad tą bombą mi- 
litaristų parodai San Fran
ciscoj buvo padėję kaizerio 
agentai, ir kad Mooney nie
ko bendra su ja neturėjo.

Šitą faktą iškėlė Spink su 
savo žmona, Spink buvo vo- 
kietys ir gyveno Oaklande, 
netoli San Franciscos. Karo 

• metu jis susipažino su Mert- 
zais, kurie taip pat buvo vo
kiečiai ir gyveno kaimynys
tėj. 1916 metų liepos mėne
sy, kuomet laikraščiai pradė
jo reklamuoti ruošiamą San 
Franciscoj “preparedness" 
parodą, Spinko žmona nuta
rė važiuoti tos parodos pa
žiūrėti ir pakvietė savo kai- 
minką Mertzienę. Bet Mert- 
zienė atsisakė važiuoti ir pa
tarė Spinkienei nevažiuoti, 
sakydama, kad toj parodoj 
“atsitiksią baisus dalykai.” 
Ir kaip sykis atsitiko. Pasta
tyta bakse pragaro mašina 
prie šaligatvio sprogo su bai
siausiomis pasekmėmis.

Dabar klausimas, iš kurgi 
Mertzienė galėjo apie tai iš 
kalno, žinoti? Kaip vėliau 
Spinkų šeimyna , patyrė. 
Mertžai buvo Vokietijos 
agentai. Amerika tuomet 
ruošėsi prieš Vokietiją į ka
rą, ir kaizeMo agentai darė 
tam visokių trukdymų. Aiš
ku, kad jie ir tą bombą San 
Franciscoj padėjo.

Spink pranešė apie tai 
Chicagos Darbo Federacijos 
prezidentui Fitzpatrickui, 
bet prašė neskelbti šito fak
to, pakol jis, Spink, bus gy
vas. šiomis dienomis jisai 
mirė, ir paliktas jo affidavi- 
tas tapo paliuosuotas. Ame
rikos Darbo Federacija da
bar darys žingsnių, kad 
Mooney tuojaus butų iš kalė
jimo paleistas.

STREIKAI NEW H AVENE 
IR BRIDGEPORTE.

Su pirma birželio diena 
Connecticut valstijoj pasi
baigė kelių unijų kontraktai 
su darbdaviais, todėl New 
♦Havene sustreikavo barzda
skučiai, o Bridgeporte darbą 
metė barzdaskučiai ir 3,000 
statybos darbininkų. Con
necticut strytkarių tarnauto
jai irgi sustreikavo.

PRIMUŠĖ IR APIPLĖŠĖ 
METODISTŲ VYSKUPĄ.

Blueash, Ohio. — Pereitą 
subatą į metodistų vyskupo 
Hatzellio namus čia pasibel
dė du vyrai ir pradėjo sakyt, 
kad jų automobilius pagedęs 
ir jie norėtų pasišaukti tele
fonu pagalbos. Vyskupas įsi
leido juos į vidų ir pats norė
jo padėti sujieškoti jiems 
reikalingą numerį. Bet jis 
pastebėjo, kad jo svečiai el
giasi neprideramai ir liepė 
jiems išeiti. Tuomet jie kirto 
jam galvon, surišo rankas ir 
kojas ir pradėjo jieškoti pi
nigų. Suradę $15, jie pabėgo.

BUSAS SU ŽMONĖMIS 
NUVIRTO J EŽERĄ.

Pereitą sąvaitę New Jer- 
sey valstijoj įvyko nepapras
tas atsitikimas. Basas va
žiuodamas su 28 žmonėmis 
pro Hammontono ežerą, iš
laužė tvorą ir nuvirto į ežerą. 
Rodėsi, kad visi žmonės bus 
jau žuvę. O tečiaus visi buvo 
išgelbėti ir neprigėrė nei vie
nas. Nelaimė įvyko dėlto, 
kad kito automobiliaus per
daug aštrios šviesos apjaki- 
no buso vežiką ir jis nepa
matė. kaip perdaug pasuko 
iš kelio.

S. L A SEIMAS
18 BIRŽELIO.

Baltimorės mieste bus 
didelis sujudimu.

Birželio 18 dieną Baltimo- 
rėj susirinks SLA. Seimas. 
“Tėvynė” sako, kad laike to 
Seimo bus tokio sujudimo, 
kokio Baltimorės lietuviai 
nebuvo dar matę. Čia kas 
diena eis Seimo posėdžiai. 
Kas diena bus svarstomi di
džiausios ir turtingiausios 
Amerikos lietuvių organiza
cijos reikalai. Ir kas diena 
komunistai darys didžiausių 
pastangų paimti Seimą į sa
vo rankas. Triukšmo bus to
kio, kokio da nei vienas 
SLA. Seimas nebuvo matęs. 
Jeigu komunistams pasisek
tų paimti viršų, tai jie visus 
paskutiniais rinkimais iš
rinktus viršininkus atmestų, 
o jų vieton išrinktų savuo
sius. Tas padaryti Seime yra 
galima. Ir komunistai tikisi, 
kad jiems pavyks tai padary
ti. Bet “Keleivis" sako, kad 
jiems tas nepavyk*.

GARSUS CHICAGOS AD
VOKATAS APKALTIN

TAS SU BANDITAIS.
Charles S. Wharton. gar

sus Chicagos advokatas, sykį 
buvęs net kongresmanu, da
bar tapo apkaltintas kartu su 
kitais šešiais banditais už 
pašto apiplėšimą. Vasario 
mėnesy Chicagos priemiesty 
Evergreen Park buvo užpul
tas traukinys ir pagrobta iš 
pašto vagono $133,000. Jei 
kaltinamieji bus atrasti kal
tais, kiekvienam jų gręsia 
25 metai kalėjimo.

WATERBURIO RESTO
RANE MIRĖ LIETUVIS.
Waterburv, Conn. — Pe

reitą sąvaitę viename resto
rane čia staiga apsirgo Vin
cas Jankaitis, 40 metų am
žiaus lietuvis, kuris gyvenda
vo po numeriu 51 Draher 
avė. Buvo tuojaus duota ži
nia policijai, kuri nuvežė ji 
ligonbutin, bet jis tuoj mirė. 
Valdžios daktaras liepė pa
daryt lavono skrodimą, kad 
suradus jo staigios mirties 
priežastį. Velionis buvo ne
vedęs ir, kiek žinoma, nepa
liko čia jokių giminių.

BABRAVIČIUS TAMPA 
AMERIKOS PILIEČIU. 
“Tėvynė” praneša, kad ar

tistas J. Babravičius, kuris 
šiomis dienomis ruošėsi išva
žiuoti Lietuvon ir 27 d. gegu
žės turėjo jau atsisveikinimo 
koncertą New Yorke, dabar 
staigiai tapo pakviestas atgal 
Chicagon, kad priimtų šios 
šalies pilietybę. Ir 29 d. ge
gužės jisai išvykęs Chicagon, 
kur tapsiąs pilnu Amerikos 
piliečiu. Dėl šitos priežasties 
jo kelionė Lietuvon esanti 
atidėta neapribuotam laikui.

PALYDĖJO MERGINĄ IR 
TAPO NUŠAUTAS.

Massilon, Ohio.'— Lester 
Boyd, 17 metų amžiaus vai
kėzas ir įtakingų tėvų sūnūs, 
pereitą nedėldienį palydėjo 
iš mokinių šokių savo pažįs
tamą mergaitę namo. Ir vos 
tik jis su ja atsisveikino, tam
sumoj pasigirdo šūvis. Boyd 
buvo rastas nušautas. Mer
gaitė sakosi neturinti dau
giau draugų, kurie butų ga
lėję jam pavydėt jos meilės. 
Policija negali šitos misteri
jos išaiškinti. .

NELAIMĖ ANT JŪRIŲ.
Netoli Martha’s Vineyard sa
los, pereitą pėtnyčią ant jū
rių atsitiko nelaimė. Dollar' 
linijos garlaivis “President 
Gcrfield” plaukdamas į Bos. 
toną susikūlė su tavoriniu 
laivu “Kershaw" ir paskan
dino pastarąjį. Trisdešimts 
žmonių ir kapitonas nuo pa
skandintojo laivo buvo išgel
bėti, bet kiti žuvo. Kiek išvi-

Atvažiuoja Caro 
Pusbrolis.

Jis tyrinės moterį, kuri sako
si esanti caro duktė.

“Keleivy" buvo jau savo 
laiku rašyta, kad Amerikon 
atvyko moteris, kuri sakosi 
esanti Rusijos caro Nikafo- 
jaus duktė, didžioji kuni- 
gaikščiutė Anastazija, ir rei
kalauja, kad jai butų išmo
kėti caro tnilionai, kurie yra 
palikti Londone ir kituose 
užsienio bankuose.

Dabar iš Paryžiaus prane
šama, kad iš tenai atvažiuo
ja Amerikon didis kimi-|UVVI, vvv nivi OM»V7. 10 ▼ i ja r*. III vi 1 Al Ji I U1U1O AUI11-

įso jų buvo, tikrai da nežinia, ’gaikštis Andrejus buvusis 
Rot cuVnma Vorl norioiianmi n

Anksti pereito nedėklie- 
nio ylą, kuomet Bostono gy
ventojai dar kietai miegojo 
ir lytuose vos tik buvo pra
dėję rodytis pirmutiniai sau
lėtekio spinduliai, iš Dor- 
chesterio pajūrio pakilo di
delis monoplanas. Parpda
mas ir ūždamas jisai leidosi 
tiesiog į lytus ir užlietas te
kančios saulės spinduliais 
tuojaus išnyko iš akių.

Orlaivyje buvo jauna Bos 
tono mergina, p-lė Emilija 
Earhart, vokietė, ir du vyrai, 
lakūnas Stultz ir mechani
kas Grayson, kuriuos ji pasi
ėmė savo kelionėn į Angliją.

P-lė Earhart leidosi savo 
kelionėn iš kalno nesirekla- 
muodama ir net savo arti- 
minusiems draugams nieko 
apie tai nesakydama, lygiai 
taip kaip Lindberghas pada
rė išlėkdamas Paryžiun. .Jos 
orlaivis yra garsaus vokiečio 
Fokkerio konstrukcijos ir 
buvo specialiai padarytas 
Bvrdui lėkti i pietinį žemga
lį? .

Iš viso p-lės Earhart kom
panija turėjo susidėti iš ke
turių žmonių. Bet susėdus vi
siems keturiems, orlaivis ne
galėjo pakilti nuo žemės, nes 
i jį buvo sukrauta 900 gazoli
no kelionei. Vienam žmogui 
todėl prisiėjo išlipti, ir jam 
išlipus tuoj pakilo oran. Prie 
vairo sėdėjo vokietis lakūnas 
Stultz. Orlaivis pakrikštyta 
vardu “Friendship.”

Apie 8 valandą “Friend
ship” pralėkė pro Halifa.vo 
miestą Nova Scotijoj ir nulė
kė į atviras jūres Anglijos 
linkui. Bet apie 11 valandą 
jis sugrįžo į Halifaxą atgal ir 
nusileido žemėn, nes ant jū
rių susitiko labai tamsų rūką 
ir nenorėjo į tą šlapią debe
sį nerti. Orui prablaivėjus. 
“Friendship” žada pradėti 
savo kelionę iš naujo.

Šiaurės Kynų Diktatorius
i

GORKIS SUGRĮŽO 
RUSIJON.

Pagarsėjęs rusų rašytojas 
Maksim Gorkis, kuris ilgus 
metus gy veno Italijoj, šiomis
dienomis sugrįžo su savo] 
šeimyna Rusijon, nes dabar* 
jis rašo knygą vardu “Nau-1 
joji Rusija” ir sovietų val
džia norėjo, kad jis bent 
šiuom tarpu butų jos intakoj

Pabėgo iš Pekino.
APIPLĖŠĖ KITĄ INDIA- 

NAPOLIO KL1UBĄ.
Dviem dienom praslinkus

JO KARIUMENĖ SU
NAIKINTA.

ę uuui uupu uuiy niurnoj. t kain 7 banditai aninlė- 
Komunistu delegacija iš Ma- £
kv Indianapolio Bro-M „t Knvn at'moor Cvuntrv Clubą. nu-

Minske. Maskvoje jam buvo cinešdamj an;p euw) nnn 
suruoštos tokios iškilmės,'®* v aml a£,e 7^,000, 
kad jis Visa tai pamatęs t?ks p11 uzpuolima-s buvo pa- 
apalpo. .lis paskui bandė j Uo kl,ub.> ne-
sisi,į-nkusi, minią kalbėti/0'1 to S|
bet neturėjo spėkų.

Baisios Audros 
Japonijoj.

keturi ginkluoti banditai už
puolė Indianapolis Country 
Club’a ir susirinko iš svečių 
$1,000.

PULMANŲ TARNAI RUO
ŠIASI STRE1KUOT.

Visose Suvienytoje Valsti
jose ruošiasi streikuot miega-

Perkūną* trenkė 16 kareivių,
11 žmonių prigėrė.

Pereitą sąvaitę Japonijoj niuJM vagonų tarnai. Šios se- 
siautė baisios audros su per- re<I08 vakare visuose cent- 
kunijomis, kurios pridarė la- bus jų susirinkimai ir 
bai didelių nuostolių po visą '1US balsuojama, ar streikuo- 
šalį. Šiaurės Japonijoj da-J,iar ne; Nėra jokios abejo- 
rant kariumenei artilerijos.11^’kad streikas bus. 
pratimus, perkūnas trenkė 
16 kareivių ir taip juos pri
mušė. kad du turbut turės 
mirti. Kagošimoj 800 namų 
buvo apsemta vandeniu ir 
keliolika visai sunaikinta. 
Netoli Sachalino salos audra 
apvertė nedidelį laivą ir 11 
žmonių pi’igėi'ė.

Kunigas Peršovė 
Vyskupą.

I

TEISMAS LIEPĖ KUN1- 
GUI PASIJIESKOT1 

DARBO.
Providence. R. I. — Buvu

si metodistų kunigo Robin
sono pati čia patraukė jį teis
man užtai, kad jis neduoda 
jai nieko vaikų užlaikymui. 
Ji yra atsiskyrusi nuo jo dėl 
jo žiaurumo. Teisme dūšių
ganytojas'pasisakė, kad jis 
labai norėtų savo vaikus pa
remti, bet neturįs pinigų. 
Teismas liepė jam į 4 sąvai- 
tes susirasti kokio nors dar
bo ir užsidirbti pinigų. Jeigu 
nesusiras, gaus džėlos.

Paskui šovė sau galvon ir 
mirė ligoninėj.

South Carolinos valstijoj, 
Charlestono mieste, šį pane- 

UŽPUOLĖ TURČIŲ KLIU-, kuni.gs
$10°,000.

Netoli Indianapolio miesto mirtinai ji sužeidė. Vvsku- 
septym banditai pereitą są-.pas krito ‘ ir n uiką buvo 
vaitę užpuolė Broadmoor visai be žado. Jis atsigavo 
Countiy Club ą, kur nakties tiktai tada, kai daktarai iš- 
laiku kapitalistai su savo mo- gmg jg jo Kulipką. Bet jis ga- 
terimis kėlė rautą, huomet j, numirti.
svečiai bu\ o pačiam įsis-iuba-j Ginčas tarp kunigo ir vys- 
vime ir merginos kilnojo sa- kupo kilo laike konferen‘ci. 
vo kojas aukščiau galvų, ba- jos vyskupo diocezijos rašti- 
liaus salėn įsiveržė su šautu- nėj Peršovęs savo viršinin- 
vais plėšikai, sove kelis kar- ką, kunigas Woodward atsu- 
tus aukštyn ir susuko, kad ko reVolverį į save ir pats 
visi pakeltų rankas. Vieni jp^j^vg Nugabentas ligo- 
banditų pasiliko su šautuvais njuėn jjs tuojaus mirė. Dėl 
prie durų, o kiti pradėjo kre-tk-o jiedu susiginčijo, laikraš- 
sti svečiams kisenius ir ran-'gjaj nesako 
kioti deimantus. Surinkę išl 
viso $100.000 vertės gerybių, 
banditai išėjo iš kliubo atbu
li ir susėdę į didelį automo
bilių nudumė. Vėliaus polici
ja sugavo panašų automobi
lių su 7 žmonėmis, ir mano, 
kad tai bus tie patįs banditai.

MOKYKLOS ATMETA 
TIKYBĄ.

Episkopalų bažnyčios 
‘švietimo departamento" se
kretorius kun. Glenn sako, 
kad Amerikos kolegijos ir 
kitos aukštesnės mokyklos 
atmeta tikybą, ir mergaičių 
mokyklos esančios daugiau 
“bedieviškos.” negu vyrų. 
Bedievybės dvasia esą užsi
krėtę netik mokiniai, bet ir 
mokytojai. •” ' 
mergaičių kolegiją, kur pro
fesorius grūmojęs savo stu-

jos vyskupo diocezijos rašti
nėj. Peršovęs savo viršinin-

Teismas Dėl Juškos 
Dusios.

Revoliucinė liaudies armija 
ateina užimti sostinę.

Vagis ir razbaininkas 
čang Tso-linas, kuris buvo 
apsiskelbęs šiaurės Kynų 
diktatorium ir per du metu 
valdė Pekiną, šią sąvaitę pri
sipažino, kad jo misija nenu
sisekė ir jis turįs pasibraukti. 
Pasišaukęs į prezidento ra
mus svetimų šalių atstovus, 
jisai pareiškė: “Aš buvau 
paėmęs Pekiną į savo ran
kas, kad išgelbėjus šalį nuo 
komunistinio judėjimo. Nors 
savo norų, pasiekti aš negalė
jau, toliaus karo vesti jau ne
begaliu. Aš pasitraukiu iš 
Pekino ir nuo šiol politiniai 
miesto reikalai pasilieka 
žmonių rankose.”

Ir Čang Tso-linas pabėgo. 
Pabėgo į Mukdeną, Man- 
džiurijon, iš kur jis yra kilęs 
ir kur jis per ilgus metus už
siimdavo banditizmu. Jis yra 
paprastas vagių ir razbainin- 
kų vadas, tik kapitalistinės 
Europos valstybės ir Ameri
ka buvo pripažinusios jo 
“valdžią” Pekine ir titulavo 
jį “generolu” dėlto, kad jis 
ėjo prieš revoliucinę Kanto
no armiją.

Pabėgus tam vagiliui iš 
Pekino, jo vėliava su ketu
riais kuolais tapo nuplėšta 
nuo prezidento ramų ir da
bar laukiama pasirodant re
voliucinės kantoniečių vėlia
vos.

Čang Tso-linas paliko Pe
kino apielinkėj apie 75,000 
kareivių. Kantoniečiai dabar 
nežino, ką su tais žmonėmis 
daryti. Reikės turbut paleisti 
juos namo.

Beje, bėgant Čang Tso- 
linui iš Pekino į Mukdeną, 
civiliai kiniečiai pradėjo mė
tyt į jo traukinį bombas. Sa
koma, kad keliatas jo sėbrų 
buvę užmušta ir jis pats sun
kiai sužeistas.

UŽSIMUŠĖ PROF. GATTI.
Broivnsville, Pa. — Perei

tą sąvaitę čia automobiliaus 
nelaimėj užsimušė prof. Gat- 
ti. muzikos mokytojas iš 
West Virginijos Universite
to. Jo automobilius pataikė į 
stulpą. Važiavęs su juo prof. 
Louis Black tapo sunkiai su
žeistas.

Senatorius Couzens 
Apskųstas.

bet sakoma, kad nedaugiau Rasi jos caro pusbrolis, kad 
kaip 15 ir nemažiau kaip 7. persitikrinus, ar tariamoji

--------------- Anastazija ištikro yra caro
ANT FARMOS SUDEGĖ duktė, ar tik apgavikė. Rusai. _ ...... ..........

8 ŽMONĖS. emigrantai, kurie su ja kai-Mentėms neprafeisiąs per ėg-
i rr _ i __i._ i._j jeigu kuri jų ap-

Kaltintojas reikalauja 
$500,000 už šmeižtą.

VVashingtono advokatas ir 
taksu ekspertas Cochran ap-

•Jisai mini vieną skundė senatorių Couzens’ą, buvo matęs.

Kun. Jaworek per teismą 
reikalauja $90 už palaido

jimą lavono.
Holyoke’o miestely, netoli 

Bostono, mirė andai Myko
las Juška. Katalikai giminės 
pasišaukė lenkų katalikų ku
nigą Javvoreką iš North- 
amptono, kad tas atlaikytų 
už velionies dūšią mišias ir 
kitas ceremonijas, kokios 
reikalingos šitokiuose atsiti
kimuose. Juška buvo turbut 
nevedęs, nes jo turtams glo
boti buvo paskirta administ
ratorė Jozefina J arusi e nė. 
Dabar laikraščiai praneša, 
kad kun. Javvorek apskundė 
Jarušienę ir kabinasi prie 
velionies Juškos turto, reika
laudamas sau $90 už “patar
navimą Juškos dūšiai." ši- 
'tokio plėšrumo svietas da ne-

PARDAVINĖJO PAČIOMS 
NUODUS VYRAMS 

NUODYT.
Iš Belgrado pranešama, 

kad Bosnijoj tapo areštuotas 
Anujka Pistonja, 90 melų 
amžiaus kaimietis,.kuris per 
kelioliką metų pardavinėjęs 
nuodus kaimietiems, kurios 
nori atsikratyti nuo savo vy
rų. Jo nuodai veikdavę po 
valiai, taip kad žmogus nu
mirdavo nuo jų iš lėto, neat
kreipdamas į savo mirtį jo
kios nuožiūros. Sakoma, kad 
tuo bud u buvo nunuodyta 
keliasdešimts vyrų. Pistonja 
kaltinamas žmogžudystėj.

8 ŽMONĖS.
Kansas valstijoj,-Coverto bejosi, sako, kad ji nemo- zaminus, jeigu kuri ^jų ap- 

apielinkėj, sudegė Kasero kanti net rusiškai. Ji kalban- leistų mokyklą ir nueitų ant 
farma. Ugny žuvo tėvas, mo- ti vokiškai su Bavarijos ak- pamaldų didžiąją pėtnyčią. 
tina ir 6 vaikai, išviso 8 žmo- centu. Manoma, kad ji yra Kunigas mano, kad tai esanti 
nes. kokia žydelka.

reikalaudamas $500,000 at
lyginimo už apšmeižimą. Se
natorius apšmeižęs jį saky
damas prakalbą Senate. Bet 
Senate senatoriai turi teisę

VIESULĄ APVERTĖ 
TRAUKINI.

Kanadoj pereitą subatą 
siautė baisi viesulą, kuri 
daugiausia blėdies pridarė 
Quebec’o provincijoj. Viesu
lus smarkumą gal imat supras
ti iš to, kad ant Canadian 
Pacific gelžkelio ji iškėlė

“baisi bedievybė.”

TURKAI PASIRASĖ SU
TARTI SU ITALAIS.

Tarp italų ir turkų buvo oran du plieno vagonu ir nu- 
pasirašyta penkiems metams, vertė nuo bėgių visą trauki- 

sakyti. ką jie nori. Konstitu- sutartis, kurioje abidvi- pu-Įnį. Vienas žmogus šitoj ka- 
cija garantuoja jiems nelie- sės pasižada būti neitralės ir tastrofoj buvo užmuštas ir 9 

'čiamybę. viena kitos nepulti. sužeisti.

i i
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KĄ SAKO MUSŲ SPAUDA ciją, tautininkai visą laiką 

APIE SMETONOS
“KONSTITUCIJĄ?”

Pereitame “Keleivio” nu
mery buvo jau pranešta, kad 
Antanas Smetona paskelbė 
Lietuvoje “naują konstituci
ją.” Ką mes apie tą “konsti
tuciją” manom, mes jau pa
sakėm pereitą sąvaitę. šian
dien įlies peržiūrėsime, ką 
kiti Amerikos lietuvių laik
raščiai apie ją rašo.

V isi musų rimtesni laik
raščiai pažymėjo faktą, kad 
smetoninė “konstitucija” bu
vo apskelbta dekreto keliu, 
be Seimo ir be "tautos atsi- 
klausimo.”

“Naujienos” 127-Ume nu
mery sako:

“Naujoji Smetonos ‘konstitu
cija’ skiriasi nuo tikrosios Lie
tuvos konstitucijos ypatingai 
keturiuose dalykuose: viena, 
tame, kad ji prailgina preziden
to tarnybos laiką iki septynių 
metų (vietoje trijų) ir seimo 
veikimo terminą iki penkių me
tų (vietoje tnjų). Antra. Sme
tonos dekretą* milžiniškai pa- 
didina prezidento galią: prezi
dentui duodama teisė seimo se
sijų tarpe net leisti Įstatymus, 
tvirtinti valstybės biudžetą ir 
tarptautines sutartis. Kadangi 
smetoninė ‘konstitucija.’ be 
abejonės, duoda galią preziden
tui šaukti ir paleisti seimą, tai 
prezidentas, turėdamas aukš
čiam minėtąsias teises seimo 
sesijų tarpuose, darosi nepaly
ginamai galingesnis už pati 
seimą.

“Trecioji naujanybe tame de
krete tai — atėmimas balsavi
mo teisės piliečiams nuo 21 iki 
24 metų amžiaus ir atėmimas 
pasyvės rinkimų teisės pilie
čiams nuo 21 metų iki .30 metų. 
Smetoninis fašizmas puikiai 
pasityčiojo is savo jaunųjų rė
mėjų — Neo-I.ituanijos kor- 
porantų ir klerikalinių ateiti
ninkų: už jų pagalbą gruodžio 
perversme jisai dabar padarė 
• aunuomenę politiniai beteise!

“Ketvirtoji konstitucijos ‘pa
taisa’ įveda, šalę ‘visuotinu’ bal
savimu renkamo seimo, da ir 
•valstybės taryba.’ kuri Įstaty
mus tvarkys (?) ir jų sumany
mus svarstys bei ruoš. Kaip ši 
Įstaiga bus renkama, telegra
moje nepasakyta, bet reikia 
manyti, kad — nevisuotinu bal
savimu. kadmgi priešingam «t- 
itikime butų paminėta, jogei 

-•inkimų tvarka r‘valstybės ta-' 
*ybą’' bus tokia pat. kaip ir i 

• seimą. Reiškia, Smetona nori 
t. Įsteigti dvejus įstatymdavybes 

rumus: vienus ‘mužikiškus.’ o- 
antrus ‘ponišku^.’ Jeigu visų 
žmonių (tam tikro amžiaus) 
balsais išrinktas seimas norėtų 
leisti ‘perdaug radikališkus.’ 
perdaug žmonėms palankius Įs
tatymus. tai ponų rūmai, ta
riant ‘valstybės tarvcra.’ galės 
jį sustabdyti.“ v 
' Toliaus Chicagos dienraš

tis pabrėžia da-ir tą faktą, 
kad apskelbdamas šitą “kon
stituciją,” Smetona sulaužė 
sįavo priesaiką. Sako:

“Smetonos pasikėsinimas iš
koneveikti Lietuvos konstituci
ją primena mums dar ta faktą, 
kad gruodžio perversmo metu, 
kada klerikalinių atstovų bal
dais Smetona buvo ‘išrinktas’ 
prezidentu, tai arkivyskupas' 
Skvireckas prisaikdino ii ir da-' 
?’ė pabučiuoti kryžių, ir toje iš
kilmingoje religinėje ceremoni
joje Smetona pasižadėjo ‘sau
goti Respublikos Konstituciją.’

“Kur gi dabar ta Smetonos 
priesaika dingo’”

South Bostono “Sandara” 
sako, kad Lietuvos Respubli
kai konstituciją yra sutvėrusi 
oati tauta per savo atstovus 
Steigiamam Seime, todėl 
tautininkai šitą konstituciją 
sulaužydami ir naują jos vie
ton paskelbdami papildė ne- 

iaetą darbą.
; Užsispyrę keisti konstitu-

v
i
i

melstųsi už Smetona* val
džią.

Tai ve, kur eina sunkiai iš 
Lietuvos valstiečio surinkti 
litai!

skelbė, kad jie darysią tai 
i šiokiu ar tokiu budu “atsi
klausiami tautos.” Ir, kaip 
“Sandara” pažymi.

“Tuo reikalu buvo išplatinta 
milijonai ekzempliorių valdiš
kos propagandinės literatūros 
ir jau išdalintos gyventojams 
balsavimo kortelės. Valdovai 
turėjo aršiausi karo stovi, ne
girdėtą cenzūrą, visus aiktatu- 
ros skorpionus, tad galėjo tą 

' referendumą pra v esu Kaip tik 
patys norėjo. Tečiau ir tokiomis 
sąlygomis apsiginklavę jie pa
bijojo tautos n galų gale raoo. 
kad vienintelis jiem> patiki
miausias kelia* tėra durtuvu 
paremtas dekretas.”

Vadinasi, po pusantrų me
tų diktatūros tautininkai Įsi 
tikino, sako. "Naujienos,” 
kad nei žmonių išrinktame 
Seime, nei visuotinam balsa
vime jie negali gauti daugu
mos pritarimo savo sumany-

■ mama.
Lygiai smerkia šitą sauva

lę ir katalikų srov ės laikraš
čiai. Chicagos "Draugas” 
127-tame numery sako:

"Lietuvos valstybės prezi
dentas. su virs metus nešiojęs 
tą garbę neteisėtai, geg. 25 d. 
dekreto keliu, vyriausybės pri
tariamas. paskelbė naują vals
tybės konstituciją. Nors prane- 

1 šama. kad ta: bus nauja konsti
tucija. bet ji nebus nauja. Tai 

’ yra pataisymas, o gal genau —
• sudarkys.:-.- —r - - .-, •'• •. 
i ei jos.“

Perkratęs "naujos koristi- 
. uncijos” Įvedamas "refor- 
į mas.” “Draugas” prieina 

prie konkiiuznos.. kad Sme
tona su X oldemaru sulaužė 
tikrąją Lietuvos Respublikos

• konstituciją, nes—
“..jvede diktatūrą, prasilen

kė su konstitucijos dėsniais, 
ruošdamas konstitucijos patai
soms projektą nei su kuo nesi
skaitė. žadėjo pataisas leisti re
ferendumo keliu, bet ir to nepa
darė. Kai tauta pradėjo nerirn 
ti. tuomet jau dekretu naujo:- 
reformos tapo paskelbtos. Dek
retas. tai nėra tautos valia ir 
noras, bet vieno, nei keno ne
įgalioto žmogaus Įsakymas, ku
ris jokiu budu neatitaiso tų ri
šu jau padarytų neteisėtumų."

South Bostono "Darbinin
kas.” kitas katalikų laikraš
tis, Smetonos “konstituciją” 
vadina carišku “ukazu" -i- 
sako:

“šiuo ukazu diktatoriai ir 
tautininkų partija' netiesiogi
niai prisipažįsta, kad jie Tautai 
nepasitiki ir kad Tauta jiems 
nepritarki. Tautos per jos at
stovus teisėtai priimtos konsti
tucijos keitimas? ukazu yra ko
medija. neturinti mažiausios 
juridinės vertės ir piliečiams 
bus privaloma tik tol. kol dikta
torių kumštis įstengs palaikyti 
‘pataisytąją konstituciją.’ Jos 
pastovumas priklausys taipgi i~ 
nuo diktatorių partinių ir ypač 
asmeninių išrokavimų bei ūpo.

“O gal tai prieš galą diktato
riai taip spardosi ?”
Tai taip apie tautininkų 

“konstituciją” prabilo Ame
rikos lietuvių spauda. Lietu
voje žmonės da daugiau ja 
pasipiktins, nors viešai jie ir 
negalės to pasipiktinimo pa
reikšti.

KĄ SOCIALDEMOKRA
TAI DARYS SU KOMU

NISTAIS?
Brooklyno “Vienybė” jau 

išaiškino, kodėl paskutiniuo
se rinkimuose Vokieti joj so
cialdemokratai turėjo tokių 
didelių laimėjimų. Vokieti
jos balsuotojai tyčia “išstū
mę” socialdemokratus prie- 
kyn, kad šie “bent sykj įro
dytų. ar jų teorijos bent kiek 
galimos pritaikinti valstybi- 
nėn praktikom”

Bet vieno dalyko Brookly
no fašistų organas visgi ne
gali išvirozyt, būtent: ką da
bar Vokietijos socialdemo
kratai darys "prieš savo jau
slesniųjų padykusių brolių 
komunistų šald ravimus.”

šitą nesuprantamą klausi
mą "Vienybei” paaiškina 
“Naujienos.” Jos sako:

“Nagi ar jisai (“Vienybės” 
redaktorius) negirdėjo, ką Prū
sijos ministeris prezidentas 
Braun (socialdemokratas) ir 
vidaus reikalų ministeris Grze- 
zynskis (socialdemokratas) iki 
šiol darydavo? kai komunistai 
‘šaldrauja’ — užpuldinėja ne
kaltus žmones, kelia riaušes ar 
kaip kitaip peržengia įstaty
mus. tai socialdemokratų val
domoji Prūsų valdžia baudžia 
juos taip, kaip ir kiekvieną kitą 
pilieti. Bet Įstatymų ribose ko
munistams leidžiama daryti ką 
tik jie nori: jie gali organizuo
tis. gali leisti laikraščius. reng
ti pi akalbas ir demonstracijas, 
gali agituot, kritikuot. rėkaut 
< kada žmonės nemiega) ir važi
nėt. kiek tik jiems patinka. į 
Maskvą.

“šitą laisvę komunistai turi 
Prosuose ir jie turės ją visoje 
Vokietijoje, kai socialdemokra
tai Įeis i reicho (visos šalies) 
valdžią. Socialdemokratai iki 
šio! užtardavo komunistus nuo 
valdžios puolimų tik dėl to, kad 
valdžia dažnai bausdavo juos 
neteisingai: už tą pati nusidėji
mą moharchistas gaudavo kele
tą mėnesių kalėjimo, o komu
nistas — keletą metų! šitokio 
neteisingumo socialdemokratai 
ir toliaus nepakęs."

Tai yra gera “Vienybės” 
fašistams pamoka, ir prie to 
d a visai uz dyką.

I

t

budu pasipriešint: valdžios 
munanymams, nors jie butui 
di*r taip pragaištingi kraštui. 
Aaaomet ėjo ginčai tik dėl stei-l 
gimo mokyklų lenkiškai kalban
tiems Lietuvos piliečiams, o da
bar Voldemaras pasikvietė į 
Kauną lenkus iš pačios Varsų- ( 
vos derėtis dėl susitaikymo su; 
jais. Ir kuomet žmonės, nega-i 
lėdami kitaip apginti savo šalį į 
duo tų ‘variagų,' padarė prieš i 
juos demonstraciją, tai ‘tautiš-, 
ka valdžia* užleido ant žmonių • 
policiją ir kavaleriją.“

Pastaba labai teisinga.
Kuomet tautininkai nuver-l 
teisėtą Griniaus-šleževi-: 

čiaus valdžią, tai kaipo svar-' 
biausi argumentą savo smur
tui pateisinti jie vartojo tą 
fašistiškų ir klerikališkų stu
dentų demonstraciją, kuri 
orie Požėlos buvo išvaikyta. 
“Juk negalima tokios val
džios laikui, kuri brangiausi; 
musų tautos žiedą — studen- Į 
tus muša nagaikomis,” rėkei 
tuomet klerikalai su tauti
ninkais.

Bet kodėl jie dabar nieko i 
nesako, kuomet Smetonos 
valdžia dėl lenkų muša sava- i 
jį “tautos žiedą?”

Kratas daro kur ir kada at
eina policijai j galvą. Dėl pada
rytos kratos • viešai skelbti ne
duoda. arba, jei leidžia, tai tik 
taip, kaip jie nori, kad butų pa
skelbta... • •

"Pabaudas deda kam panori. 
Susiranda vienas kokis šnipu- 
kas ir praneša, kad tokis ir to
kis ten ir ten kalbėjo blogai 
prieš vaklzia ir jam deda penke
tą šimtų kitų pabaudos, arba 
mėnesi šadėjitnan. Jokių įrody
mų, jokių oa .Įteisinicnų.”
Jeigu šitaip varžoma kleri 

kalams laisvė, tai nesunki; 
Įsivaizduoti, Koks dabai* pa
žangiųjų organizacijų gyve
nimas. (J vis dėl to socialistų 
(socialdemokratų) pozicija 
žymiai sustiprėjo, sako 
"Draugo” korespondentas. 
Tai reiškia, kad Lietuvos 
žmonės linksta socialdemo
kratų pusėn.

•5

Kaip Bvs Kariaujama Ateity?
j naikinimo išgalių, kurio® 
^padalysiančios karą negail
imu, Seeckt sako, kad žings
nis i žingsni su puolimo prie
monių išradimu ėjo apsigy
nimo priemonių išradimas. 
Žmogaus protas lygiai stip
rus kaip puolimo taip ir ap
sigynimo priemonių suradi
me. Taip pat neturi pamato 
ir tie. kurie visą karą ateity 
nori perkelti oran. Skirtu
mas busiąs tik tas, kad lig- 
šiol buvo kariaujama sausu
moj ir ant vandens. Dabar

• ore ir

AR GALI KAS KARĄ 
PANAIKINTI?

Ryšy su tarptautinėmjs de
rybomis dėl nusiginklavimo 
ir karų pašalinimo, genero
las Seeckt, vienas didžiausių 
vokiečių specialistų ir au
toritetų karo srity, dabarti
nio vokiečių Reichsvehro or
ganizatorius ir ilgametis va
dovas, parašė mėnesiniam 
žurnale “Nord-Sued” straip
sni vardu: "Neuzeitliche 
Heore’ (modernines kariuo
menės). Tam straipsny jis kariaujama'dar 
atsako į tris Įdomius klausi- vanfjenv 
mus: (i) Kur veda militari- Karas Seeckto manvmu 
nes evoliucijos kelias? (2) busiąs pradedamas ore. Oro 
ai kariuomenes dai reikalin- |ajyynų puolimo tikslu busią 
>os? (3) kokios bus ateities _e miestai, kaip šiandien 
kariuomenes. -dažnai manoma, bet priešo

Seeckt sako, kad didžiojo OĮ.O apsiginklavimas. Tik su
karo metu nei viena valstybe naikinUs priešo oroapsigink- 
nera parodžius! nei pakan-javima I)IO iaivynai pulsią 
kamo mnitariiiio pasiruoši- kjtus objėktus. Tečiau karas 
mo, nei išvysčiusi visų savo ir pl le nelvgaus apsi-
pajegų. Vokietija nebuvo '„inklavinHj lęsls ilgai. Lai
pinai panaudojusi savo. lbe;inias ore vra sunkiausiai 
žmonių medžiagos, nors ma- j pasiekiamas. Drauge su oro 
tenaliai stovėjusi geriau uz (bus rengiamasi mesti 
kitus. Čia viskas buvo ap-kovon visą jau taikos metu 
skaičiuota pirmam smūgiui, laikoma Kariuomenę įrgrei- 
Pn-mam smūgiui nepavykus, 'uis smUgiais nulemti karą, 
aišku, kad \ -okietija turėjo varo nusverimas pareis nuo 
prakišti. Francuzija persilp-U JUO geriau įlavinta ir iš- 
n.a,,!)UV?v Paruošusi mate- pratinla but u kariuomenė, . 
nuliai. Dar blogiau rnatena-lju() didesais JOS judrumas, 
hai buvo pasiruosusi Ri^ija, vadovybes drąsa lr gabu- 
o blogiausia—Austnja-V en-’mas TaigI Seeckt 
grija. Anglija ir Amerika tu-|busimus karus spręs ne kie- 
rėjo gerus branduolius, bet kĮs, ne manės, kaip Ui is <la- 
parodė nepaprastą ^gamza-!^ 5uvodjd2iojo karo metu, 
vuno sugebėjuną, nes trum- bet kariuomenės ir jos ginklu 
pu laiku suorganizavo milzi- 'tobulumas.
niškas pajėgas. Kadangi, i Įdomu, kad Seecktas, prie- 
anot Seeckto, niekas nebuvo ^ngaj (|ažnai girdimai nuo- 
pakankamai pasiruošęs pir- monei apie kavalerijos nau- 
mam smūgiui, tai karas buvo' ■ . . -
išrištas ne smūgiais ir judėji- j 
mais, bet apkasuose apgulos 
metodu. Didysis karas buvęs 
masių karas, o masės negali 
manevruoti ir todėl laimėti 
smūgiais. Jos gali laimėti tik 
ilgu spaudimu. Masių meto
das pasirodė perdaug bran
gus ir sunkiai vedąs prie tik- 
slo.Užtat modernines kariuo
menes stengiamasi pastatyti 
ne kiekybės, bet kokybės

LIŪDNA KOMEDIJA.
•‘Lietuvos Aidas” 84-tame 

numery rašo:
•‘Karo Muziejaus sodely pa 

statytoji Iaiisvės stovyla jau 
užbaigta ir šiandien po pietų 
18 vai. 30 min. Įvyks jos pa
šventinimas ir atidengimas. 
Stovylos aukštis — apie 8 met
rus. Laisvės Stovyla — mote
riškė su vėliava rankose ir su
traukytais retežiais. 2 metr. 80 
centim. aukštumo, žemai ant 
paminklo šonų užrašai: vienoj 
pusėj — Karžygiams.’ antroj 
—'Giedraičiai.’ trečioj — 'Klai
pėda’ ir ketvirtoj — ‘Panevė- 
žys-Dauguva-Radviliškis.’ Pa
minklas kainavo apie 15.000 li
tų.”

Ar tai ne komedija?
Kuomet Lietuvoje teisėta 

valdžia nuversta. Seimas iš
vaikytas, konstitucija su
trempta, spaudos ir žodžio 
laisvė panaikinta, darbinin- 

tai irtą jau baigia ėsti; padavė kųorganizacijos pasmaugto^ 
ir jis pareiškimą atsistatydinti, 
kitaip sakant ir ji išgujo. Ple- < 
chavičius. nors butų kiek ima i 
nomas. tai ’oe savo malūnų ma- i 
ža kuo rūpinasi. Bet užtai so
cialistai labai sustiprino savo ; 
pozicijas... Reikia manyti, kad 
socialistai neužilgo nusuks 
sprandą ir didžiajam diktato
riui ir busimam (dabar rengiasi 
prie to) karaliui.

“Paskutiniu laiku ‘Lietuvos 
Aidas’ labai agituoja už tai. 
kad reikalinga Lietuvai kara
lius.”

I

Taip kunigas rašo 125-tam 
“Draugo” numery. j

Toliaus jis praneša Įdomių 
dalykų apie susirinkimų ir 
žodžio laisvę. Girdi:

“Susirinkimų visai neleidžia.

I

SOCIALISTAI NUSUKSIĄ 
“BUSIMAM LIETUVOS ‘ 
KARALIUI” SPRANDĄ.

Vienas kunigas rašo Chi
cagos “Draugui,” kad Lietu 
voje socialistai dabar taip 
sustiprėjo, jog reikia tikėtis 
kad jie neužilgo galės nu
sukti sprandą pačiam “di
džiajam diktatoriui,” kuri.- 
dabar jau pradėjo rengtis i 
Lietuvos karalius.

Štai “Draugo” korespon
dento žodžiai.

“Iš kariuomenės iškrapštė’vi- 
sus rimtesnius Karininkus, bu
vo užsilikę.- pulk. Skorupskis.

ir šimtai kovotojų už laisvę 
sugrusta i kalėjimus — tai 
tokiu laiku statoma už 15,- 
000 litų “Laisvės Stovyla.” 
Ir ją stato tie. kurie yra prie
šingi bent kokiai žmonių lai
svei !

Tai yra liūdna komedija.

DEMONSTRACIJA PRIEŠ 
LENKUS IR “TAUTIŠKOJI 

VALDŽIA”
Telegramos anądien pra

nešė, kad išvažiuojant iš 
Kauno lenkų delegacijai, ku
ri tenai vedė su Voldemaru 
derybas dėl santikių atsteigi- 
mo, studentai sukėlė riaušes 
ant gelžkelio stoties ir mėtė 
i lenkus supuvusiais kiauši
niais.

Panaši demonstracija bu
vusi ir ties tuo h oteliu, kur 
svečiai iš Varšuvos buvo ap
sistoję.

Kaip gi Smetonos-Volde- 
maro valdžia i tas studentų 
demonstracijas reagavo?

Žinios sako, kad riaušėms 
malšinti buvo pašaukta netik 
policija, bet ir raiteliai. Prieš 
“tautos žiedą” (studentus) 
buvo vartojamas ginklas ir 
10 jų buvo sužeista, o apie 
40 areštuota.

Kalbėdamos apie šitą in
cidentą, “Naujienos” paste
bi:

“Musų riteri t įlotieji patrio
tai yra išlieję daug graudžių 
ašarų dėl to, kad, Požėlai minis- 
teriaujant, policija jėga išvai
kė studentų demonstraciją. Bet 
tuomet nė vienas studentas ne
buvo sužeistas, o dabar jų su
žeista net 10! Ir tuomet stu
dentams nebuvo reikalo skan- 
dalinti. nes Lietuva turėjo Sei
mą, kuriame galėjo visos par 
tijos pareikšti savo nusistaty
mą. ir patiems studentams bu
vo leidžiama daryti masinius 
mitingus ir kalbėti kas jiems 
patinka, šiandien gi Lietuvoje 

klioštoriui Lietuvoje, kad niekas nebeturi galimumo tei-1

8,000 LITŲ DAVATKY- 
NUI, KAD MELSTŲSI UŽ 
SMETONOS VALDŽIĄ.
“Lietuvos Aidas” (Nr. 68) 

praneša, kad Lietuvos val
džia, eidama pasirašytu su 
popiežium konkordatu, pa
aukavo tikybos reikalams 
15,000 lirų (apie 8,000 litų) 
ir tuos pinigus pavede popie
žiaus sekretoriaus kardinolo 
Gaspari nuožiūrai. Gi kardi
nolas Gaspari visą šitą sumą 
pervedęs vienam davatkų

“VIENYBĖS” MELAS.
Brooklyno “Vienybė” 64- 

tame numery išspausdino sa
vo “peržvalgoj” šitokį melą: 

“...musų Plečkaičiai, ‘Naujie
nos' ir ‘Keleivis.’ mano, kad da
bartinę Lietuvos valdžią, kuria 
jie lygina aršumu prie Sovietų, 
tegalima nuversti tik su Lenkų 
ginklo pagalba.”
Nenorėdami su melagiais 

---r,.----  .--------  ginčytis,rmostiarom “Vieny-
Išimti šuflat» Hk UhiVersiteV- ‘pęj” ’kokį pasiūlymą:

mes duosime jos, ’‘atsi^ąr 
šant, redaktoriui $100.00 dt> 
vanų, jeigu jisai parodys 
mums “Keleivio” numeri, 
kur buvo pasakyta, kad Lie
tuvos valdžią reikia versti 
“su Izenkų ginklo pagalba.”

O jeigu pinigų jinai neno- 
ni, tai tegul jinai pristato 
mums faktus už dyką, o mes 
sutinkam tą šimtinę paaukot

sienose ir kažkuriose mokyklo
se. Kartais leidžia ir pavari- 
ninkams. ar katalikėms mote
rims. Bet ta priklauso nuo as
menų. kurie kviečia ir dalina: 
nuo atskirų viršininkų. V ra at
sitikimų. ypač Žemaitijoj, kad 
iš eilės keturis sekmadienius 
apskrities viršininkas neleidžia 
daryti pavasarininkams susi
rinkimo. o penktoj sąvaitėj at
siunčia raštą, kad — už neveik- streikuojantiems angliaka- 
lumą kuopa uždaroma... siams.

j juose karuose menką vaid- 
įmeni ir net visišką jos išny
kimą, duoda ka\aleriiai di
delės reikšmės.

Kai dėl apsiginklavimo, 
tai, Seeckto nuomone, nesą 
kariuomenės, kuri turėtų to
ki apsiginklavimą, kokio ji 
norėtų. Prie dabartinio grei
to ginklų technikos vystymo
si, ginklai sensta labai greit. 
0 juo gausingesne yra ka
riuomenė, juo sunkiau, juo

principu. Amerika ir Anglių 5rangjau ginklus keisti. Visi

I

Dabar baltesni skalbiniai
Niekas nebuvo trinama ar virinama

Skalbinius nereikia
sriau <igrutt> arba trinti 

ant lentos, kad išėmus iš jų 
p irv... N< j fciskuėio! Dabar 
aš tik Onirkinu ir paRrum- 
dau — ir skalbiniai pasidaro 
dausr ba -psni, negu pirmiau.

M tote aš vartoju Rinao— 
ta varstiji jrranuliuotą muilą 
Jis padaro vandenį minkšta 
kaip nuo lietaus* ir suteikia 

- tirštas. sn:et«nines putas, ku 
nos stov. taip iltfai, Kol pa- 

‘ bailio sktdbu.- '

Purvas, plėtmai ir taukuo
tos vietos pasiliuosuoja nuo 
drabužių sios- puikiose puto
se. Pamišykite — viskas ka 
aš .darau, lai tik pajrmmdau' 
Net virinimas nereii alingas, 
nes ir l>e to skalbiniai balti.

Sis lengvas būdas apsaugo
ja drabužius; taipgi apsaugo- 
ja ir mano rankas. Aš nie
kad nebunu le DIDELIO pa
kelio kinso. Jų.' galite pauti 
ji nuo v rosert i’.iko.

Girantuotas išdirbėjų - 
Ll’X--Lever Bros. <’<».

lemirkina skalbi
nius balčiau.

Granulhiotm M MM 1

ja grįžusios prie savo mažų 
prieškarinių armijų, bet de
dančios didžiausių pastan
gų tas armijas ištobulinti 
dvasinio bei kūniško paruo
šimo ir apginklavimo atžvil
giu. Be to, Anglija sukurusi 
galingą oro laivyną. Iš di
džiųjų valstybių tik viena 
Francuzija kreipianti daug 
dėmesio ir i kiekybę. Rusija 
pradžioj laikėsi kiekybės 
principo, bet dabar ir Ji'parė- 
jusi prie kokybės. Kiekybes 
principas dar viešpatauja 
pas mažesnes valstybes, kaip 
Lenkija, Čekoslovakija, Pie
tų Slavija. Toliaus Seeckt 
pabrėžia, kad kai kurios val
stybės, ypač Amerika, Ang
lija. Italija labai daug krei
pia dėmesio militariniam 
jaunimo paruošimui per 
sportą. Anot jo. tas turis la
bai didelės reikšmės ir pa
keičiąs iš dalies ilgą kariuo
menėj tarnavimą Gerai 
sportiškai išauklėtas jauni
kaitis visada busiąs geras ka
reivis ir jo lavinimą galima 
sutrumpinti iki minimumo.

Kai dėl dabar girdimo 
dažnai tvirtinimo, kad mo
derninės karo technikos dė- 
ka busią kariaujama ateity 
jau ne žmonių, bet mašinų ir 
medžiagos (nuodų), kad ka
ras pasidalysiąs praktiškai 
negalimas, nes mašinų ir 
nuodų pagalba busią galima 
sunaikinti ne tik kariuome
nes, ne tik miestus, bet visas 
šalis, Seeckt tai ginčija. Jis 
sako, kad kokios tik butų 

• mašinos, jos buvo ir bus 
i žmonių valdomos. Visas 
■skirtumas tik tas, kad raume
nų pajėgas pakeitė proto pa- 

1 jėgos, bet pajėgumas ir nar
sumas pasiliks ir toliau spren 

’džiamuoju elementu. Kai dėl , * '■ i • , i

ginklai, kurie bu\o didžiojo 
karo metu, anot Seeckto, se
nai jau netinka. Jo nuomone, 
norint laikyti armiją apgink
luotą sulyg paskutiniu karo 
technikos žodžiu, reiktų jos 
apginklavimą keisti kas pep- 
keri metai. O tai net irlųr- 
tingiausioms valstybėms ne
galima. Todėl valstybės da
bar stengiasi savo karo dirb
tuves laikyti tokiame stovy, 
kad reikalui esant jos labai 
greit galėtų paruošti reika
lingą ginklų skaičių.

Toliau, Seecktas duoda 
didelės reikšmės cheminėms 
karo priemonėms. Jo many
mu. cheminių priemonių te
chnika visai nedaug.tėra pa
žengusi nuo didžiojo ‘karų. 
Tos priemonės esančios labai 
brangios, jų veikimo plotas 
yra labai apribotas, o svar
biausia, kad nuo jų labai len
gva apsiginti. ' ;

Tokios yra Seeckto pažiū
ros.. Kaip matom, jos žymiai 
skiriasi nuo paprastų girdi
mų net ir karo specialistų 
nuomonių. Aukštas Seeckto. 
kompententingumas, kaipo 
vokiečiu Reichsvehro kūrėjo 
ir ilgamečio vad o. pasitrau
kusio iš savo vietos vien tik 
dėl politikos aplinkybių, 
duoda .jo pažiūroms ypatin- 
go rimtumo. Bet tuo pačiu 
laiku pasaulyje sparčiai au
ga ir stiprėja nauja pajėga— 
socialistinis judėjimas, kuris 
stato savo uždaviniu karą vi
sai panaikinti.'

SUĖMĖ PLĖŠIKUS.
Klaipėdos krašte policija' 

suėmė du plėšikus, pasizy« 
mėjusius piešiniais. Pas plėi 
šikus rasta daug pi 
daiktų.

ri pi ėstų
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kas nieko neveikia, 

To niekas nepeikia.

BROOKLYN, N. Y. 
Iš nepaprasto kriaučių 

susirinkimo.
23Gegužės 23 d. lietuvių 

kriaučių 54 skyrius A. C. W. 
of A. laikė nepaprastą susi
rinkimą. Nors susirinkimas 
buvo šauktas kaipo ekstra, 
bet kriaučių atsilankė ne
daug. Tai yra peiktinas tokis 
kriaučių apsileidimas bei ne- 
siiupinimas savais reikalais.

Pirmininkui atidarius susi
rinkimą, buvo perskaitytas 
protokolas iš pereito susirin
kimo, išduota finansinė at
skaita ir išduota raportas iš 
P. T. veikimo. Protokolas, ir 
raportai tapo vienbalsiai pri
imti.

Po to sekė raportas F. Kal
poko iš atsibuvusios Amal
gameitų Unijos konvencijos 
Cincinnati, O.

Kalpokas savo raporte 
pranešė, kad konvencijoj da
lyvavo 225 delegatai iš įvai
rių miestų nuo Amalgameitų 
Unijos įvairių lokalų. Toliau 
pranešė, kad buvę skaityta 
99 rezoliucijos. Tarp dauge
lio rezoliucijų, kelios yra pa
žymėtinos, būtent: nuo New 
Yorko lokalų rezoliucija, 
kad reikia įsteigti prieglau
dos namą dėl biednų senelių 
Kl iaučių. Antra, kad įsteigtų 
nedarbo apdraudos fondą. 
Trečia prieš militarizmą. 
Ketvirta rezoliucija reika
lauja. kad S. V. pripažintų 
Sovietų Rusiją.

Abelnai Kalpoku raportas 
kaipo konvencijos delegato, 
buvo labai nevykęs. Šį mano 
pareiškimą patvirtina jo pa
ties išsitarimas, kad tingėjęs 
raportą prirengti. O kad 
Kalpokas yra tinginys, tai tą 
visi kriaučiai žino.

Yra peiktina, kad atsiran
da žmonių, kurie, raportą 
duodant, daro pastabas. Bet 
kadangi raportas buvo labai 
nuobodus, tai ir kantriau
siam žmogui buvo sunku jo 
klausyti. Paveizdan, pasiima 
bent kurios sesijos protoko
lą, kurie, žinoma, yra angliš
kai atspausdinti, na ir mėgi
na daryti vertimą, skaityda
mas lietuviškai. O iš to verti
mo daugiau nieks neišėjo, 
kaip tik “žinai, žinai, žinai”..

Dar reikia priminti, kad 
du metai tam atgal, kada 
Amalgameitų Unija laikė 
konvenciją ilontreaie, Ca- 
nadcj, tada musų lokalas 
prie kitų dviejų ir Kalpoką 
buvo pasiuntęs. Ir kada jie 
sugrįžo iš tos konvencijos, 
tai Kalpokas išduodamas ra
portą pasakė: “Nieko gera 
konvencijoj nebuvo nuveik
ta. apart (Įeinu' plojimo, ir 
kvailo entuziazmo kėlimo 
gerbimui unijos viršininkų.” 
Vadinasi, pagal Kalpoko lio- 
giką, tai į konvenciją tik 
kvailiai buvo suvažiavę. Bet 
šįmet, išduodamas raportą, 
jis sako jau visai.ką kitą, bū
tent: “Ką Unijos viršininkai 
sako, taip ir turi būti.” Well, 
kaip iš Kalpoko, tai nieko 
daugiau nereikia nei tikėtis. 
Tik vienas juokingas daly
kas, kad musų lokale vis dar 
randasi tokių žmonių, kurie 
tai veidmainiškai Kalpoko 
politikai pritaria.

Kitas konvencijoj dalyva
vęs delegatas .J. šarkvietis 
visai jokio raporto neišdavė. 
Visgi rodos reikėjo šį-tą pa
sakyti.

Po Kalpoko raporto sekė 
raportai iš Joint Board, Tra
ti e Board ir Board of Direc- 
tors. Visų raportai tapo pri
imti. Ypatingai reikia pažy
mėti. kad iš Trade Boardo 
drg. Šnyras puikiai raportus 
išduoda.

Po raportų sekė įvairus 
pasitarimai - pasikalbėjimai 
kasdieniniais gyvenimo rei
kalais. Tarp kitko, lokalas 
nutarė surengti šią vasarą 
pikniką, o sekančią žiemą 
koncertą. Butų geras daik
tas, jei tie parengimai pavy-

t

ktųirjei tie žmones, kurie 
karštai už parengimus agita
vo, pasistengtų pasidarbuoti. 
Gali dar atsirasti ir tokių! 
“frentų,” kurie tyčiomis no-į 
rėš kriaučių parengimams' 
pakenkti, kaip, paveizdan, 
per praėjusią Pirmą Gegu
žės. Kriaučiai surengė ap- 
vaikščiojimą — prakalbas 
vakare, ir komunistai tame 
pat laike surengė savo jo- 
marką ir tuomi, žinoma, dali 
publikos atitraukė. Taigi 
rengėjai, apsižiūrėkite, kad 
renkdami bent ką nepadary- 
tumet lokalui nuostolių. Aš iš 
savo pusės linkiu gero pasi
sekimo. Vieversy*.

WORCESTER, MASS. 
Gražus piknikas su ristynė- 

mis ir prakalbomis.
Gegužės 30 d. Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų Draugystė 
parengė nuosavame darže 
(Olimpia Bark) šaunų pikni
ką su ristynėmis ir prakalbo
mis. Diena buvo graži ir pub
likos susirinko daug. Apie 
4 vai. po pietų prasidėjo pro
gramas. Ištiesta ant pievos 
matrosas. Aplinkui susirinko 
visa publika ir su nekantru
mu laukia ristikų. Štai pasi
rodo du milžinai: lietuvių 
drutuolis Franas Juška ir ai
rių galijotas John J. Malo- 
ney. Pirmininkas Stalilionis 
juos perstata. Delnų ploji
mas. Tarpininku (referee) 
pakviečia J. Neviacką. Po 
trumpo pasitarimo prasideda 
ristynės. Nors airys už musų 
tautieti yra didesnis ir sun
kesnis, bet Juška jam neduo
da giliuoti. Kiek privarginęs 
airį, Juška griebia jį už 
sprando ir sviedžia per gal
vą vieną sykį, antrą sykį, tre
čią... ir prispaudžia airių mil
žiną prie matroso. Lietuviai 
ploja. Pertraukoj J. Neviac- 
kas pasako publikai gražią 
prakalbėlę, kuri užsitęsia 
apie 20 minutų. Po tam risti- 
kai eina persiimti iš antro 
karto. Juška puola airi visu 
smarkumu ir uz keliu minutu į 
sviedimu per galvą vėl jį pa-Į 
guldo. Tokiu budu pergalė 
lietuvio.

Po ristynių svečiai buvo 
pakviesti ant pietų, kurie bu
vo parengti ant salės balko
no, prie pat vandens. Čia visi 
skaniai valgė, gėrė, juokavo. 
Tai buvo “real good time.” 
Daugiausia fonių prikrėtę se
nis Tumosa.

Po pietų prasidėjo šokiai 
ir kitokie žaidimai. Vakarop, 
publikai pradėjus skirstytis, 
slauniausias VVorcesterio bu- 
čeris p. Bakanauskas pakvie- į 
te ristikus, kalbėtoją ir drau- į 
gus į savo rezidenciją ant! 
vakarienės, čia visus labai 
maloniai priėmė ir puikiai 
pavaišino p. Repšienė (dak
taro Repšio moters).

Garbė vvorcesteriečiams, 
kad jie savo tarpe turi tokių 
malonių, darbščių ir svetingų ■ 
lietuvių. Bet dar didesnė! 
garbė jiems tenka už tai, kad 
jie turi gražiausius UunW| 
vasariniams pasilinksmini- *”' • .
mams. Tokių gražių parkų # y. Akstinas ir P. Matule- 
neturi nei vieno Amerikos yicius pardavė 189 jeigos ti- 
didmiesčio lietuviai. skietus po 25c.,viso uz $48.2a.

llškalno tikietų parduota 73 
’ i po 25c., viso uz $18.25. J.

Peslikas barčekių pardavė už 
'$25.52. J. Jukna barčekių 
j pardavė už $36.45. Pančin- 

Gegužės 23 d. čia pasiko- skienė už drapanų padėjimą 
rė visiems gerai žinomas lie-.surinko $6.50. Nuo visokių 
tuvis Lionginas Eimutis, 48 laimėjimų įėjo $12.00. Liku- 
metų amžiaus. Begirtuok- šio ta voro parduota už $3.41. 
liaudamas jis pradėjo pra-Pinigais šiam baliui aukavo: 
rast regėjimą ir turbut iš tos J. J. Urbša, A.. Aleksonis, P. 
priežasties pasidarė sau ga-'Janukonis, A. Keivišienė po 
lą. Savo šantėj, po numeriu 1! 1 dol.; J. Makarevičius,' B. 
Becket avė., jis užsirišę už Brauka. F. Stravinskas, J. 
kaklo fišlainę ir pasikabino Kieva po 50c.; A. Sužiedėlis, 
ant vinies. Paliko nubudime V. Tamulevičius po 25c. Viso 
ir varge moterį ir 3 mažus'aukų $6.50. -
kūdikius. Jis išgyveno Sale-J 
me apie 28 metus.

Saleme mažai yra lietuvių 
ir tie patįs pradeda kartis.

P. Skioti*.

t

» Modelio T Fordai
Dar JumsPer Visą Eilę Metų

♦

y

Gali Tarnauti

Pridčjus keletą dolerių 
jus galite važiuoti tūkstančius mdių 

savo senuoju automobiliu

MODELIO T Fordas vi* dar tebėra puikus automobilis. 
Jis pirmavo automobilių pramonėje per 20 metų ir šian
dieną daugiau žmonių jį vartoja, negu kokį kitą automo
bilį. Daugiau kaip astuoni milionai Modelio T Fordų tebė
ra veikliame naudojime miestuose, miesteliuose ir so
džiuose, ir daugeliu jų dar galima važinėt dvejus, trejus 
bei penkerius metus ir net ilgiau, su labai mažomis už
laikymo lėšomis.

Modelio T daly* ir reikiamas darbas iešuoja nepa
prastai mažai, ačiū įsigyvenusiam tokiam Fordo nusi
statymui.

Nauji palaipai-spamai, pavyzdžiui, telėšuoja tik $3.- 
50 iki $5 kiekvienas, už darbą skaitant tiktai $1 iki $2.50. 
Suderinimas motoro ir pakeitimas komutatoriaus dėžutės, 
elektrinių šepetukų ir vibratoriaus galiukų lėšuoja tik $1, 
su maža kaina už medžiagas. Stabdytuvų (breikių) spra
gės gali but įdedamos ir rankiniai, priepuolio stabdytuvai 
pritaikomi, teskaitant už darbą tiktai $1.25. Gi $4 iki $5 
apmokės darbo lėšas viso nutaisymo priešakinės ašies, re- 
sorų ir jų skersinėlių suvaržymų bei ratų tiesaus nustaty
mo, nutaikymo ir suderinimo.

Darbo kaina už pilną pataisymą vidutinės užpakali
nės ašies siekia nuo $5.75 iki $7. Valvų ištekinimas ir ang
lies (karbono) išvalymas galima atlikt už $3 iki $4.

Visi keturi nauji pistonai telėšuoja tiktai $7. Užmo
kėjus už darbą $20 iki $25 jų* galite turėt savo motorą ir 
transmisiją pilnai sutaisytą. Dalys yra ekstra.

Visos šios kainos, žinoma, yra aplamos, todėl kad 
kaino* reikalingų medžiagų priklausys nuo kiekvieno au
tomobilio stovio. Jos, tečiaus, parodo žemas lėšas, reika
lingas sutaisymui Modelio T Fordo, taip kad jis tarnautų 
dar tūkstančiams mylių.

Pasimatykite, todėl, su artimiausiu Fordų pardavine 
toju, ir tegul jis apskaito lėšas nuodugnaus sutaisymo jūsų 
Modelio T Fordo. Jis jums išanksto pasakys, kiek tikrai 
lėšuos tas visas darbas.

Ford Motor Company
Detroit, Michigan

LAWRENCE, MASS. 
Apyskaita iš baliaus, kuri 
rengė Lawrence’o lietuvių 
organizacijos streikuojan
čių mainerių sušelpimui.
Balius atsibuvo 5 d. gegu

žės Lietuvių Ukėsų Kliubo 
parkus Svetainėj. Jeigos buvo se-

SALĖM, MASS. 
Pasikorė lietuvis.

Išviso jeigu
$155.90. » . • •

Išlaidos buvo šitokios:
Už pasiuntimą streikie- 

riams drabužių $5.85.
Už pasiuntimą streikie-

riams pinigų ($120.30) 41c.
Policijantui $6.00.
Už aiskrymą ir kitus daik- ■ 

tus 23.35.
Viso išlaidų $35.61.
Streikuojančių mainerių 

naudai liko $120.30.
Tavoru aukavo dėl baliaus 

sekančios ypatos:
V. Balčiūnienė boiled ham 

vertės $5.00: J. Indilas ir F. 
Stankauskas bananų vertės 
$4.00; D. Kundrotas dešim
kių vertės $1.80; J. Sakavi
čius valgių už $2.00; A. Lau
kaitis .15 duonų ir2baksu! 
dešriukių vertės $5.20; I) 
Kirmel 1 bafcsą dešriukių ii 
2 stiklu muštardos vertės 
$2.80; L. T. Korporacija 1" 
duonų vertės $1.00; A. La
pinskas 5 duonas — 60c.; j. 
Remeikis ir J. Jurackas5; 
duonas — 60c.; S. Mažuika. 
livenvurst — $1.50; P. Kar- 
nila 2 keisu sodės — $2.00:. 
J. Palčiauskas, tavoro vertei 
$1.60; A. Deltuva (farme
rys) pora karvelių ir 2 tuzinu 
kiaušinių — $3.00; Ig. čiu 
lada (farmerys) 3 tuzinus 
kiaušinių — $1.50; J. Zaut- 
ra 5 tuz. buikučių, 3 stiklines

i $53.00.
Senų drabužių suaukauta:
P. Šimonis, J. Laukaitis, J. 

Kentra, S. Puidokas, S. Cer- 
niuk, J. Šleivis, J. Peslikas, 
D. Kirmel, A. Janušienė.

Su mašinom patarnavo 
veltui:

K. Paltanavičius, Jul. Pes- 
likas, B. Stubeda, K. Stepo
navičius.

Prie šio viso surengimo 
buvo prisidėję šios draugi
jos: Lietuvos Sūnų Draugija 
(kaipo inicijatorė) su dele
gatais: M. Stakionis, V. Ba- 
liukonis ir A. Šimkonis. Lie
tuvių Ukėsų Kliubas su dele
gatais: K. Paltanavičius, K. 
Kibildis, A. Jukna. Motinos 
Dievo Aušros Vartų Draugi
ja su delegatais: J. Marcelis,
K. Čiurlionis, J. Peslikas. 
Onos Draugija su delegatė
mis: O. Milienė, T. Šimko- 
nienė, M. Pačinskienė. Biru- 
tės Kliubas su delegatėmis: 
S. Šimonienė, T. Balčvienė. 
Lietuvių Tautiška Katalikų 
Parapija su delegatais: V. 
Akstinas, J. Baliukonis. A.
L. D. Literatūros Draugijos 
37 kp. su delegatais: A. K. 
Marcinkevičia, P. Matulevi
čius. Liet. Socialistų Sąjun
gos 61 kp. su delegatais: B. 
Stubeda, V. Piskarskas. Ko
lektoriais po krautuves buvo 
išrinkti: M. Stakionis, J. 
Marcelis, O. Milienė ir K. 
Čiurlionis.

Gaspadoriai prie surengi
mo baliaus: M. Stakionis ir 
0. Milienė. Taip sakant visi 
delegatai turėjo užtektinai 
darbo.
Delegatų ir komiteto žodis.

Visi delegatai’ nuoširdžiai 
taria ačiū visiems biznie
riams už prisidėjimą pagel
bėti streikuojantiems maine- 
riams, kuriuos paprasti dar
bininkai šelpia ir remia. Pa
girtina, kad ir musų biznie
riai neatsisako pagelbėti 
darbininkams jų kovoje su 
kapitalu. Todėl kviečiame 
visus darbininkus paremti 
tuos biznierius, katrie remia 
darbininkus jų kovoje. Kam 
eiti kur kitur pas kokį neži
nomą, katras visai neremia 
darbininkų? Tuos turėtumėt 
užmiršti ir eiti pas tuos, ku
rie remia darbininkų reika
lus. Taip pat visi delegatai 
varde viršminėtų draugijų 
linki maineriams streiką pa
sekmingai laimėti. Su jūsų 
laimėjimu sykiu bus ir musų 
laimėjimas.

Laikinas delegatų išrink
tasis komitetas:

M. Stakionis, pirm. 
V. Piskarskas, sekr. 
Jul. Peslikas, iždininkas.

rėčkas ir K. Grikaravičius 4 
tuz. agurkų, 2 tuz. kiaušinių 
—$3.20: B. Žuromskas 6 st. 
muštardos — 90c.; So. Bro- 
adway Cash Market miltų 
maišiuką — $1.35; P. Bau- 
mila 7 keisus sodės — $7; 

iNational Bottling Co. (lietu
viška) 5 keisus sodės — $5; 
viso tavoro suaukauta už 
$51.55.

Aukavo beveik kaip ir pi
nigais: ♦

Lietuvių Ukėsų Kliubas 
[aukavo svetainę $21.00.

Muzikantai po vadovyste 
J. Tamulevičiaus $12.00.

Muzikantai po vadovyste 
P. Raugevičiaus $12.00.

A. F. Švitra padarė plaka
tus $3.50.

.J. Pečiulka nerokavo už 
darbą tikietų $1.50.

Viso suaukauta $50.00. 
Aukauta naujo tavoro: • 
P. Alex’sa, moteriškus če- 

verykus $5; Juozapas Ma- 
svs 11 perų vyriškų pančekų 
—$.*>: P. Valiulis 2 marški
niu.'. H kalnierių— $3; F. 
Elias t nuo Essex st. žydas) 8 
pora- moteriškų čeverykų —

[$20; J. Grinkevičius 7 poras 
muštardos — $1.50; M. Dva ‘ moteriškų čeverykų ir 3 mar-

Margumynai.
Vasaros laiku šitame mies

telyje yra labai linksma gy 
venti. Aplinkui jūrės su mau
dynėmis, taipgi yra puikus 
parkai — žiūrėk ir gerėkis!

Dirbtuvių čia yra nema
žai, tik šiuo laiku darbai su
mažėjo ir iš kitur atvažiavu
siems darbas sunku gauti.

Lietuvių čia yra nemažas 
būrelis. Beveik visi turi nuo
savus namus ir nekurios šei
mynos labai gražiai gyvena.

Čia pusėtinai gerai gyvuo
ja S. L. A. kuopa ir Šv. Jono 
Draugystė. Dar turiu pri
durti, kad čia egzistuoja ir 
ALDLD. kuopa, kurioje yra 
išviso net... šeši nariai.

Tarp pavyzdingai gyve
nančių lietuvių yra ir neiš
manėlių, kurie daro gėdą lie
tuvių vardui. Vienas komu
nistas sugrižęs į savo namus 
užsimanė nukryžiavot savo 
pačią. Moteris, ištrukus iš to 
žvėries nagų, naktiniuose 
marškiniuose nubėgo pas 
kaimyną pagelbos jieškoti. 
Tapo pašauktas guzikuotis, 
kuris narsuolį nuramino ir 
tvarką padarė.

Kitas vyras, kuris myli 
tankiai su “abrozėliais” pa- 
kazyruoti, parėjo j namus 
prastame upe ir ėmė su savo 
pačiute rautis. Pačiutė išsyk 
bandė atsilaikyti, bet pama
čiusi, kad ji praloš, pasišau
kė policiją ir narsuolį vyrą į 
belangę nugabeno.

Ramybė tarp lietuvių vieš
patautų. jeigu munšaino ne
būtų. Vietini*.

P1TTSBURGH, PA. 
Sodeikos koncertą*.

Lietuvos Operos daininin
ko A. Sodeikos koncertas 
įvyko gegužes 11d. Šv. Kazi
miero Parapijos Svetainėj. 
Žmonių gana mažai atsilan
kė. Tam buvo dvi priezastjs; 
permainymas koncerto die
nos ir svetainės ir bedarbė, 
kuri dabar Pittsburghe siau
čia. A. Sodeika tai tikrai ge
ras dainininkas — visai ne 
tas, koks buvo 8 metai atgal. 
Jo dainos publikai labai pa
tiko. M. Jozavitas savo 
skambinimu ant piano irgi 
žavėjo publiką. Taipgi daly
vavo vienas geras smuikinin
kas Kavaliauskas, rodos len
kas, ir viena amerikonka so-» 
listė, kuri irgi gerai dainavo.'

j. y.
I

LOWELL, MASS., 
Sena davatka gavo mušt 

nuo kunigo.
Viena sena davatka, kuri 

nenorėjo duotis plikai ap
kirpti, gavo nuo kunigo per 
marmuzą. Tas atsitiko po- 
bažnyfinėj svetainėj.

Musų kunigas puikiai mo
ka išnaudoti savo parapijo
nus. čia yra keletas tokių 
tamsunėlių parapijonų, kurie 
nieko nesupranta, o tik kei
kia socialistus ir “Keleivį.” 
Tokius tamsunus kunigui 
lengva išnaudoti.

Čia yra vienas senbernis, 
kuris seniau su dusia ir kunu 
buvo atsidavęs kunigui. O 
dabar kunigas padarė jam 
sarmatą. Jis nuvežė pas ku
nigą savo draugo kūdikį pa
krikštyti, bet kunigas jį, kai
po kurną, atmetė, nes jis ne
mokėjo poterių ir buvo neuž
simokėjęs į parapiją.

Ar ne laikas jums, bro
liai, prasi krapštyli savo akis 
ir dalyvauti su šviesesniais 
žmonėmis. Aplėiskite tam
sybės lizdą ir prisidekite prie 
Kliubo, kuris yra geriausias 
iš visų vietos organizacijų.

Parapi jonas.

SHENANDOAH, PA. 
Mirė Jurgis Šimanskis.
Gegužės 26 d. po trumpos 

ligos mirė visiems Shenan
doah lietuviams gerai pažįs
tamas Jurgis Šimanskis. Ve
lionis turėjo 63 metus am
žiaus, buvo nevedęs, šioj šaly, 
išgyveno apie 45 metus. Pali
ko Amerikoj du broliu Juozą 
ir Joną.

Velionis buvo “Keleivio’’ 
skaitytojas. Lai būna jam 
lengva šios šalies žemelė.

J. S.

LOWELL, MASS. 
Susilauksime lietuvio 

daktaro.
A. J. West, sūnūs Antano 

Višniausko iš Dorchester’io, 
pabaigė medicinos mokslą ir 
išlaikė egzaminus. Jaunas 
daktaras, užbaigęs mokslą, 
išvažiavo vakacijoms pas se
serį j Floridą. Pasilsėjęs, dr. 
A. SVest grįš atgal ir pradės 
praktiką Lowelly. Todėl Lo- 
uellio lietuviai greitu laiku 
susilauks lietuvio daktaro,

Reporteris.

KAZ. MAKAREVIČIA 
VAŽIUOJA LIETUVON.

K. Makarevičia iš Anso- 
nia. Conn., plačiai žinomas 
veikėjas ir laivakorčių agen
tas, išvažiuoja su ekskursija 
Lietuvon 9 d. birželio laivu 
Olympic. Makarevičia sugris 
Amerikon apie pabaigą Lie-

t
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Komunistų Internacionalo Ultimatu
mas Amerikos “Darbininkų Partijai”

ninkai buvo baisus. Nes tikė
jo. kad savo pekliška pagal
ba naudodamos, jos daro 
Įvairius blogu* ir biaurius 
darbus ir gali bet kampa-1 
kenkti. Taip, buvę raganų, 
kurios galėjusios žmonėms ir 
gyvuliams atsiųsti sunkias li
gas. vaisingumą atimti: kitos 
galėjusios darganas, ledus 
sukelti, bandas išnaikinti, 
užaugusius javus kitur iš dir
vos iškelti, sodus pagadinti, 
ugniai uždrausti degti, van
dens bėgimą sustabdyti, ark
lius baidyti, pačios ore laks
tyti ir tt.

Šlykštus, bet labai išsipla
tinęs tikėjimas ir tvirtinimas 
buvo, kad moterys, rečiau 
vyrai — raganos, raganiai 
turi lytinius su velniais susi
nėsimus. Tad būdavę dau
giausia paleistuvavimas, bet 
velnias, norėdamas, galėjęs 
ir apvaisinti, tik tos pačios 
raganos vyro, ar kito kurio, 
vadinasi, tik žmogaus sėklo
mis.

i Raganos mėgdavusios žu
dyti nekrikštytus vaikus, nes 
tat tikdavę jų globėjams vel
niams. Tokie vaikai didiną 
velnių karalystę. Be to. dar 
tokius vaikus ėsdavusios, vir
davusios raganos, arba dary
davusios iš jų sau slaptingąjį 
ir kerėjamajį tepalą.

Įdomus ir juokingi, bet ra
ganavimo laikais labai bai
sus. mums atrodo raganų la- 
kiojimai ir jų susirinkimai. 
Apsižergdavusios raganos 
šluotas ir pro kaminą išužda- 
vusios. šluota, mat. būdavusi 
užburta ir nešdayusi kur tik 
reikia. Kitos jodydavusios 
ant ožių, i ką būdavę pasi
vertę juodieji. Susirinkimai 
būdavę nuošaliose vietose ir 
iųose gaudavusios raganos iš 
kipšų įvairių veikimo in
strukcijų, Po rimtosios dalies 
su jais šokdavusios ir paleis
tuvaudavusios...

Toks pat trumpas raganų, 
burtininkų ir jų veikimo api
budinimas. Panašių kalbų 
mes galime išgirsti ir iš savo 
senuolių. Jeigu jie ir nebeti
kėjo tuo, tečiau. jei prisime
na. galės daug papasakoti ką 
ners apie matytą ar girdėtą 
užkerėjimą žmonių, gyvulių: 
i nelaimingą gimdymą pikto- 
siosdvasios Įsikišimą: apie 
laumes raganas, namų šven
tinimus. lokių pagalbą ir tt. 
Daug apie tai rašoma musų 
liaudies pasakose.

Kitą kartą pakalbėsime, 
kodėl žmonės raganavimams 

; ir kas to kalti-
J. Bl-kas.

Dvidešimtojo Amžiaus 
Velnias.

Feljetoną*—————————
Ramiai sau gyveno Baltu-I —Čia dvidešimtojo am- 

čių kaimo žmonės. Kartais *:**”-' “” 1 ; ""
moterėlės susipykdavo, bet ir 
vėl susitaikindavo.

Bet neužilgo Baltučių ra
mumui galas atėjo. Ir tik dėl 
to, kad vienas Baltučių kai
mo gyventojas Matkus labai 
išgudrėjo ir gazietas beskai
tydamas pabludo ir piktąją 
dvasią į namus parsikvietė.

Iškarto kaimvnai nieko* - • nesuprato. Pastatė Matkus nui! — karščiavosi Kazienė. 
dvikartis, nutiesė vielas, o [ —Bet kad ir klebonas su
grįčioje ant stalo kažkokią vėl...
skrynutę pasidėjo. Jis, sakoj —Tai vyskupui! Neduoda 
girdįs kas Kaune, ar Mask- žmonėms ramumo... Tokia ir 
voj šneka.

Iš pradžių nieko. Bet pas

Paskutiniame savo straip- daus (kaip daro lietuviški 
snyje žadėjau parašyti kokiu darbiečiai S. L. A., kriaučių 
budu buvo sutverta Ameri- unijoj ir visokiose pašelpi- 
kos "Darbininkų Partįja” ir nėse draugijose), "tada viso ? 
delko. Bet kadangi Komuni- ’pasaulio delegatai nustebo, 
stų Internacionalo Pikląnty^} Ir komunistę Intemacio- 
*is Komitetas padarė didelę nalo Pildantysis Komitetas 
permainą Amerikos" komu-|pa«utė Amerikos “Darbi- 
nistų veikimo taktikoj, tai} ninku Partijai” ultimatumą.

Ikurį ji turi pildyt, jei nori bu- 
jti Komunistų Internacionalo 
Sekcija ateityje.

Ultimatumas.
1. Draskymas visokių 

. ganizacijų iš vidaus turi 
, sulaikytas.

2. Organizuoti unijas tar- 
► pe neorganizuotų darbinin- 
• kų ant marksistinio pamato.

3. Politiškai nesivienyti 
džiuma Amerikos progresy- nei su jokia parlamentarine 
vių darbininkų pritarė Rusi- grupe, kuri skelbiasi atsto
jus darbininkų užimtai pozi- vaujanti darbininkų intere- 
cijai ir todėl Amerikos “Dar-'sus, bet laikvtis tikros komu- 
bininkų Partijos” vadai ma- nistinės platformos, 
tė progą pasinaudoti. Taip ir 
buvo.

Kad geriau tą atsiekus, A-jgalva. savo kalboje uždavė 
merikos "Darbininkų Parti- skaudų smūgį darbiečiams 
ja” siuntė kas metai savo de-luž- veidmainingą vadovystę 
legatus į Rusiją, kaip į Ko-'Passaic’o audėjų streike ir 

’munistų Partijos suvažiavi- Į “Save the Miners Union" 
mus. taip ir į Komunistų In-į komitete, 
ternacionalo kongresus ir Jis (Lozovskisl tarp kita- 
juose darbiečių delegatai sa-įko pasakė: 
vo melagingais raportais nu-' “Gana darbiečiams lošti 
rodinė jo, kad Suvienytose i veidmainiu rolę prisidengus 
Valstijose yra milžiniškas komunistų vardu ir šokt kad- 
darbininkų judėjimas po A- rilių apie Amerikos 
merikos "Darbininkų Parti- Federaciją, 
jos” kontrole. Komunistų In- streikus taip, kaip jie padarė 

būdamas ap- su Passaic'o audėjų streiku, 
gultas pasaulio imperialistų, pavesdami jį reakcionieri 
nebuvo užtektinai tvirtas iš-

I

Į

mainomis.
Nuo pat susitveri mo Ame

rikos “Darbininkų Partijos”, 
I prie jos spietėsi politikieriai, 
i pasivadinę “komunistais.” 
Į Jie tvėrė tą partiją ir prie jos 
i spietėsi dėlto, kad po nuver
kime Rusijos carizmo di-

or- 
but

Taipgi A. Lozoivskis. Rau
donųjų Unijų Internacionalo

e

žiaus “velnias”... Ir nei aš, 
nei mano “velnias” jūsų ker
što nebijome. Aš nekaltas, 
kad jus kvaili. Kiek kartų įti
kinėjau, kad jokių velnių pas 
mane nėra, o jie vis netiki.

Išgirdę į uos Matkaus žo
džius, visi net nutirpo, o mo
terėlės tik lakstė iš vieno kai
mo galo i kitą.

—Einu ir pasakau klebo-

—Pasakyk. Maike, ar tu suomei reikia derėtis. O pas 
vis dar vaikščioji škulėn? Į kunigą irgi reikia derėtis.

—Taip. tėve. lAną vakarą nuėjau pasi-
—Tai kotu mokiniesi. kad klaust, kiek reikėtų už ivedi- 

taip ilgai negali pabaigt? mą Stvvio dūšios i dangų.
—Dabar aš mokinuos ko- Paaiškinsiu tau, kad Styvas 

inercijos teisių. buvo senas mano f rentas, ir
—O kas tai yra. 

komercija?
“—Komercija, tėve, tai pre

kyba, kitaip sakant, visokie 
biznio reikalai.

—Tai kibą tu durnas, dėl 
biznio tiek daug laiko škulėj tankiai 
gaišinti! Sakytum, eini Į lo- jis 
jarius ar i kunigu*, na. tai Fordžiulajau 
reikia visokias plovas žinot

vaike, ta kaip aš atvažiavau iš Lietu
vos, tai sykiu ant burdo gv- 
vendavom. Geras buvo vy
ras. tik mėgdavo mano alų 
išgerti. Žinoma, aš negaliu 
už tai pykti, ba aš jo šolderio 

nusipiaudavau. kai 
nematydavo. Sykį per 

ventę jis atsi- 
:, sėdo ant lango ir nuo trečio 

o prie biznio juk tokie daly- flioro nukrito ant saidvoko. 
kai nereikalingi. Bile išdole- Tai buvo neščeslyva smertis. 
rio gali čenčiaus išduoti sa- ba mirė be paskutinio pate- 
vęs neapsigaudamas. tai pimo. ir prie to da biski išsi- 
daugiau nieko ir nereikia, gėręs. Nors pakavotas buvo 
Žiūrėk, kiek musų tautos ant katalikiškų kapiniu, ale 
žmonių prabagotėjo išbiz- vis tankiai man pasirodyda- 
nių, didžiausius bildingus iš- vo per sapną ir prašydavo 
sistatė. armobilais važinėja, uždaryt langą, ba nuo dide- 
o škulėj nei vienos dienos lio ciongo jis gavęs rumatiz- 

■ nebuvo. Tai kokiems bie- mą. Iš to aš supratau, kad jis 
sams tu dabar eini i tą škulę? yra čyščiuje. ba jeigu butų 

—Taip, tėve, buvo laikai, kitur, tai skųstųsi, kad karš- 
kuomet Amerikoje ne vienas ta. Pereitą savaitę jis vėl pa-

ternacionalas.

Darbo
išdavinėjant

s- 
kos Amerikos Darbo Federa-

tirt tų meklerių raportus, tad ei jos vadams.”
ir pripažino Amerikos “Dar-! Plačiai yra-aprašoma Lo- 
bininkų Partiją” neva Ko-]zowskio kalba apie darbie- 
munistu Internacionalo sek- čiu netaktiškumą “The Ko- *■ • I * *■vadams tik munist International” 15 d. 

kovo. 1928 metų, ant pusi. 
146. Bet kodėl tie musų “ko-

cija. Darbiečių 
to ir reikėjo.

Tveriant ir jau . _ .
A. D. P. prie jos susispietė ir'munistai ’-darbiečiai nei vie- 
lietuviški politikieriai—“ko- nu žodeliu neprisimena savo 
munistai.” pasivadindami spaudoje apie tai ir apie Ko- 
ADPL. Sekcija, 
sekė užgriebti 
“Vilnį” " 
(dabar 
sas" ). Tą atsiekę, jie tas įs
taigas pervi

•Jiems pasi- munistų Internacionalo nu- 
“Laisvę”, tarimus?

ir "Moterų Baisa”: Todėl, kad darbiečių par- 
"Darbininkių Babitiją sutvėrė Palmeris ir Frai- 
a atsiekė, jie tas įs-}na, ir ji atliko tokius darbus, 

ėdė i kelių ypatų deI kurių atlikimo ji buvo su-

valdžia...
Kaime darėsi vis nera- 

kui velniai taip įsidrąsinoJmiau...
kad visam kaimui ramumo! Kazienės vištos pradėjo 
nedavė. Tuoj, be jokios aiš- giedoti, o Gaigalo avis iš
klos priežasties, išdvėsė dvi dvėsė...
Martinienės vištos, paskui] Ir vis dėl to Matkaus. 
nakties laiku pradėjo kažkas! Kaimynai norėjo Matkui 
Į langus baladotis, paskui vėl keršyti, bet bijojo prie jo na- 
žmogaus balsu vaitoti, o antinų prisiartinti — Matkaus 
galo kaime atsirado didelis, kiemo jie iš tolo lenkdavosi, 
juodas katinas. j Juk su dvidešimtojo amžiaus
Tą katiną, pasakojo vaikai, velniu maži juokai!...

matydavę ir seniau, bet jis} Negalėdami "piktųjų dva- 
kaiman neidavo, o tik Mat-šių” atsikratyti, kaimynai 
kaus kieme palei kartis ir linguodavo galvas ir liūdnai 
vielas šliaužiodavo. įkalbėdavo.

Visas kaimas ne juokais j —Seniau taip nebūdavo!.. 
°: tnrėsL kaip Pasitaikydavo, kad viena*

Matkui atkeršyti, <> moterė- jUO(]asjs jsįbriaudavo, bet. 
les nnko svęstas žoleles ir|VOS tik švęstu vandeniu pa- 
jomis rūkė trobas lr gyvu- fcrapijai ir pranykdavo. Bet 

'dabar... Blogi čėsai atėjo.
Vieną sekmadienį. Mat- Dievas baudžia. Gal tuoj jau 

kiene sutiko Martymenę ir bus lio las ar kas. 
kV‘eT.: -. , VI. Žvaguli..

—Ateik, kaimynei, pa-1 
klausysim radi jaus... Labai ~ 
gerai girdėti kaip kalba ar ]f9 Ax 
dainuoja...

Martinienė, pasitarusi su 
kūmutėmis, apsišlakštė švęs
tu vandeniu. įsidėjo kišenėn 
rąžančių ir nuėjo apžiūrėti 
kur velnias apsigyveno ir} nėšių i 
kaip patogiau jį iš ten išgy-.Ten visi

Ir vis dėl to Matkaus.

Todėl, kad darbiečių par-

rankas ir pradėjo skelbt, kad tverta, 
tik jie vieni yra pripažinti 
Amerikos lietuvių darbinin
kų vadai. Tokiu budu jie už- 

lietuvis pralobo iš biznio be- sirodė man per sapna. lygiai j kariavo nekurias apšvietos 
veik nieko apie biznį nesu- toks, kaip tada per Fordžiu-ldraugijas. kaip tai ALDLD. 
prasdamas. Tai buvo tie lai- lajų aš jį mačiau, ir verkda-...............
kai. kuomet Amerikoje buvo mas prašė, kad aš uždary- 
daug iš Lietuvos privažiavu- čia u langą, ba rumatizmas 
siu žmonių. Su amerikiečiais jam kaulus laužo. Taigi nuė- 
susikalbėt nemokėdami, jie jau pas kleboną ir klausiu, ar 
viską pirkdavo pas savuo- galima dūšią iš čyščiaus Į 
sius. Iš tokių “grinorių" mu- dangaus karalystę permufyt. 
sų biznieriai ir pralobdavo. 
Bet šiandien Amerikos duris 
ateiviams uždarytos. Iš Lie
tuvos beveik niekas neatva
žiuoja. o seniau atvažiavu-

Amerikos darbininkai, ap- 
sisaugokit!

J. Mickevičius.

Sako. šiur. kad galima. 
Orait, sakau, o kiek tas džia- 
bas kaštuos? Sako, penkias
dešimts dolerių. Pradėjau 
derėtis. Nusileido iki 25 (le

sieji jau pramoko anglų kai- lerių. bet pigiau neapsiimu, 
bos ir gali pas svetimtaučius Bet man išrodo, kad ir tiek 
nusipirkti ko jiems reikia, perdaug. Jeigu jau reikėtų iš 
Praeis da keliatas metų, ir peklos išpravodyt, na. tai sa- 
“lietuviškų kostumerių” vi- kyčiau. sunkus darbas, o (la
sai neliks. Tuomet vienatinė bar juk daug melstis nerei- 
dirva bizniui bus tik tarp kia — vienos geros egzekvi- 
amerikiečių. O amerikiečių jos. ir Styvas bus danguje, 
biznis yra pastatytas moksli- Tai taip, vaike, aš šitą bizni 
niais pamatais. Ir biznio 
mokslas yra labai platus, pla
tesnis negu advokato ar ku
nigo. Komercijos 
komercijos teisės, 
ba. organizacija, 
kreditas 
lvku. tai vis biznio sritis. Kas vieno daikto ant kito.

V • w « « •

šitų dalykų nežino, tas šian
dien negali tikėtis pasiseki
mo biznio pasaulyje.

—Na. gerai. Maike. jeigu 
tu tiek daug apie bizni žinai, 
tai pasakyk tu man, kiek yra 
vertas permufinimas dūšios 
iš čyščiaus i dangaus kara
lystę?

—Tai nėra 
mas, tėve. t---------------------------------

—O aš tau sakau. Maike,' SUDEGĖ BAŽNYČIA 
kad čia yra regli biznis. Į Northfield, V t. — Pereitą 

—Aš sakau, kad ne. nedėldienį čia sudegė uni-
—O aš sakau, kad jes. Juk versalistų bažnyčia. Nuosto- 

daianl koki nors biznį vi-liai apskaitomi Į $20.000.

Prietarai Apie Ra- ,'ŠPasi<lavę 
ganas ir Velnius. | prasidėjo statybos 

------ — . !

Raganos ir raganavimas 
—tai siautusių viduramžiais 
prietarų lųšis, kurie aukš
čiausio laipsnio pasiekė 16 ir 
17 amžiais, išsiplatindami 
beveik visoje Europoje. Ra
ganavimo prietarai buvo 
šlykščiausi, kokiu* anų laikų 
žmonių kartoms yra tekę 
pernešti. Žinoma, kad ir jų 
siautimo pasėkos buvo be 
galo žmonėms skaudžios.

Pati raganavimo esmė —

Lietuvoj aš išbuvau 11 mė- 
ir daug ką patyriau.

. . _ _ i žmonės vargingai
vendinti. Įgyvena, išskyrus tik valdi-

Matkienė ją maloniai suti- ninkus. Todėl valdininkai ir 
ko, o Matkiukas ir sako: į pritaria dabartiniam reži-

—Užsidėk, dėdien, ausi-;mui. Kiek man teko patirti, 
valdininkai dirba labai 
trumpas valandas ir nieko 
gera nenuveikia, o vien tik 
kyšius nuo žmonių priiminė
ja.

Lietuvoj laisvas žod is pa-

nes. Dabar eina opera Kip
rui Petrauskui dalyvaujant...

—Tai, Dievuliau... Jau pa
tys išsitarė, kad kipšai daly
vauja! — išsigandusi pama
nė sau Martynienė.

Drebėdama, yiena ranka Lmaugtas. Negalima nieko 
Martynienė užsidėjo ąusl*. išsitarti, nes tuojaus busi į ki- 
n'ef:0 kitoje laikė rąžančių, (tą apskriti ištremtas arba į 

Klauso... Išbalo visa, kaip.kalėjimą uždarytas. Žmonės 
drobė... Norėjo kažin ką sa-Į poromis ar nenoromis turi 
Kyti.^ bet lupos neklausė. “patenkinti” dabartine 

valdžia.
Lietuvos laikraščiai, gali

ma sakyti, tušti. Jie žmonių 
gyvenimo nenušviečia ir jo
kių teisingų žinių neparašo. 
Kaimiečiai labai pasiilgę A- 
merikos pažangiųjų laikraš
čių. ypač “Keleivio” ir “Nau
jienų.” Daugelis jų klausia, 
kodėl Lietuvoj dabar šitų 
laikraščių nesimato. Aš 
jiems paaiškinau, kad “Ke
leivis” ir “Naujienos” rašo 
apie Lietuvos valdžią teisy
bę. o teisybės dabartiniai 
Lietuvos valdonai bijosi, to
dėl tų laikraščių j Lietuvą 
neįsileidžia. Žmonės sukan
dę dantis tyli ir laukia kokių 
noris permainų. Lietuvis.

lir LMPS.
Nuo tada iki dabar ADP. 

vadai ir ADP. Lietuvių Sek
cija darė šmugelį Komunis
tų Internacionalo Sekcijos: 
vardu su visokiais “raudo
nais" bizniais ir įvairiais 
fondais. Kur tik buvo koks; 
darbininkų streikas, įvyko: 
areštai ir teismai, “darbie-į 
čiai” naudojosi proga, orga
nizuodami "gelbėjimo" fon
dus. iš kurių pilnų atskaitų 
niekados neišduodavo.

Tokiam darbiečių “raudo- *■ nam" bizniui daug darbinin
kų priešinosi, nesutikdami; 
su tokia jų taktika. Bet daug žmonių bendravimas su vel- 

| ir nedrįso priešintis, kaipo niais, su pragaro galybėmis, 
i prieš Komunistų Internacio-į Velnio, mat. norima patrau- 
;nalo Sekciją, bet matydami: kti žmones savo pusėn, o 

’ ’ žmonių turima silpna ir pik
ta valia. j

Buvo tikima, kad kiekvie
nas žmogus patsai, dar leng
viau su bendraujančių su vel
niais pagalba gali pasikviesti 
sau velnią, su juo padalyti 
sutartį, pasirašant savo krau
ju, pasižadant po mirties ati
duoti velniui savo sielą ir ta 
sutartimi gali gauti iš velnio 
visokios pagalbos. O su ta 
velnio pagalba buvo galima

tus, stebuklus. Tokie velnio

l

suprantu. Dabar as noriu,Įnetikusi veikimą, pasitraukė 
kad tu man pasakytum, kaip} iš jų partijos. Pasitraukė 
tu mislini. Įtiek, kad iš buvusios L. S. S.

—Aš tau sakiau, tėve, kad >6000 narių, šiandien lietuviš- 
. ,^i.„ i „ 'ki darbiečiai turi tik apie 600
—Tai kas yra biznis? j narių savo frakcijoje. Tas

istorija.
sąskaity- tai nėra joks biznis, 
finansai.

ir visa eilė kitų da- Biznis, tėve, yra mainas pats vra ir kitu tautų frakci- 
j daikto ant kito. Kuo- jose.

met tu perki šolderį. tai da
rai mainą: tu duodi mėsinin
kui dolerį, o jis tau duoda 
kiaulės mentę. Bet kuomet 
tu moki pinigus kunigui, tu 
už juos nieko mainais negau
ni. Tai yra ne biznis, tėve, 
bet monai.

i —Veidiminut. Maike. . 
biznio klausi- pamislvsiu. kaip tas išeina

Kad tą Šmugelio darbą tę- 
sus ir toliau. 1928 metų pra
džioj darbiečiai buvo nu
siuntę net 25 delegatus į Ko
munistų Internacionalo 4-tą 
kongresą. Tarp tų delegatų padalyti nepaprastus daik- 
buvo darbiečių didžiausios tus, stebuklus. Tokie velnio 

I“žuvys.” kaip tai Dune, Git- bendrininkai buvo vadinami
Aš levv. Johnstone. Foster, 
'• | Weisbord ir kiti.
“ delegacija išdavė savo ra-

burtininkais, kerėtojais, ra-

SEZONAS.
šiemet Kaune prasidėjo 

ypatingai gyvas senų namų 
remontavimas ir naujų staty
mas. Šiuo metu statoma apie 
50 naujų namų. Taip pat tai
somi šaligatviai ir ruošiama
si gatves meksfaltuoti. Pir
moje eilėje bus meksfaltuota 
Maironio gatvė ties Lietuvos 
ir Žemės bankais.

..GERESNIS Kl RAS

GERIAUS1AS
DĖL

KEPIMO !

Ir kada ta ganomis. žyniais ir k. Moterų 
___ o—...____ _____ .„-raganų buvo daugiau, negu 

polius apie visą darbininkų!vyrų. Mat moterys, būdamos 
judėjimą Amerikoj,'kur dar- silpnesnės prigimties užvy- 
biečiai, po vadovyste Foste- rus, lengviau pasiduodavu- 

“ i ir sios piktosioms dvasioms. l 
Raganos ir visoki burti-

lio. lindo i organizacijų ir 
unijų vidų ir ardė jas iš vi-

TAI yra kaitrus ir švarus 
kuras, kurio darbu visuomet 
galite pasitikėti. kuomet jus 
dirbate ką-nors kitą.

Kreipkitės prie vietos geso 
kompanijos, kad pademons
truotu vandens šildymo, ke
pimo, s t u bos šildymo, valgių 
šaldymo ir kitokius vartoji
mus GESO — GERESNIO 
KIRO.

IH-I naudo* Naujosios Anglijus 
žmoni*, apart šio. yra atspaus
dinta eilė pnaiškinim* apie geso 
industriją Naujojoj Anglijoj. 
Juose yra interesing* fakt* apie 
GESO — GERESNIO KI RO — 
i'arhą ju«ų namuoue ir biznyje.

kyti, 1
Greit numetė ausines, tvirtai 
saujoje sugniaužė rąžančių, 
ir nieko nesakiusi, parbėgo 
namo.

Tuoj ją, lyg iš kito pasau
lio atvažiavusią, apspito kai- 
minkos.

—Na, ką matei, Marty- 
nien?...

—Netik mačiau, ale ir gir
dėjau. Ir toj skrynutėj ir viT 
sur cypė nelabieji. O pasuo
tuose, tai jaučiau tik šliaužo, 
tik šliaužo... Gal net pats 
Liuciperius buvo!... Tik ne
numiriau iš baimės!... Jau 
kad buvau pakliuvus, tai pa- 

įkliuvus!... Matkiukas net 
' pats išsitarė...
I —Ką išsitarė? — pertrau
kė smalsios kaiminkos.

—Išsitarė, kad kipšai!...
—Kipšai?... — nusistebė

jo Kazienė...
I —Mat vaikas nesupranta! 
I Visos moterėlės liūdnai 
lingavo galvas ir drebėjo 
kaip šalčio krečiamos. Se
niau jos mokėjo velnius išgy
vendinti švęstomis žolėmis, 
bet dabar nebepajėgė, mat, 
čia susirinko visa juodųjų 
kompanija. Taip bent manė 
Baltučių moterėlės.

■ Vyrai irgi susirūpino. Kar
tą sutikę Matkų, jam viską 
išpasakojo ir prašė velnius 
išvalyti. Už neklausymą ža
dėjo atkeršyti.

Matkus susijuokė ir tarė:

“Keleivio” Kalendorius 
Dar Gaunamas.

“Keleivio” Kalendoriuje 
telpa daug pamokinančių 
straipsnių, eilių ir juokų, ir 
daug gražių paveikslų.

Kalendorius reikalingas 
kiekvienam, o ypatingai jis 
naudingas tuomi, kad jame 
telpa daug gerų pasiskaity
mų. “Keleivio” prenumera- 

J toriams tik 25c. Pasiskubin- 
kit užsisakyti.
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Visokios Žinios
KELEIVIS

k
P.'dliorius. ar biznierius—^teniso 
žaidėja ar dailydč —kiekvienas 
iš nu>ų žaidimuose ar darbe. 
galime nejučiomis nusikalei.

Prakaito atsidavimas yra 
taip nedovanotinas

. . . vteno’z -lengvai, dabar išvengiamas

perskaityti stoties viršinin
kas, kai jam kažkas žadą su
syk atėmė, o tas valdininkas, 
kur Tolstojų prašė išmesti iš 
vagono, išgirdęs tą vardą — 
kaip didžiausią musę prari
jęs arba su “šlėga” į galvą 
gavęs, devyniais kuliais vie
nu akimirksniu išsirito nuo 
stoties viršininko, kuo grei
čiausiai puolė į vagoną, grie
bė savo daiktus ir kita trau
kinio puse nudumė į kitą va
goną, nes jam, kaip ir stįotięs 
viršininkui, pasidarė nėapsa- 
koma gėda išgirdus Tolsto
jaus vardą, kuris t,uo laiku į. J I 
plačiausiai po visą Rusiją ir 

j dar plačiau po visą pasaulį 
į buvo žinomas. Tolsto jų, kai- 
jpo “mužikišką grovą” ir gar
sų rašrtoją bei savotiškos do- 
įros didelį skelbėją ir moky
toją visur žinojo.
J —P-p-ponas, p-p-ponas... 
P-p-ponas grafe, atsiprašo
me, atsiprašome kuo žemiau
siai — nesusipratimas, tik 
nesusipratimas įvyko... Nu
žemintai atsiprašome — do
vanokite: dievaž, nesusipra
timas... — kaip įšaltą vande- 
denį mestas ar sprogdamas 
ėmė mikčioti stoties' viršinin
kas, prapliupęs mąndagiaui, 
siais ir nužemintais atsip^-;

rėje yra žemės plotas. Žino- Į 
nių vaizduotė menamąją že
mę dar padidino ir įvairiais 
gamtos turtais praturtino. 
Dėl to ir nestebėtina, kad pa
skutiniaisiais metais daug 
kur atsirado pasiryžėlių ištir
ti šiaurės ašigalį. Tai dabar

PAJIESKOJIMAI

KAIP ĖJO “SABOTAŽAS” burtis Bukarešte. Turimomis 
žiniomis, Bukarešte paskelb
tas apsiausties stovis. . -

I Rumunų valstiečių vadas ’dicteHy kliūčių nesudnro, nes 
Maniu pranešė spaudos at- ''i83 kelionė atliekama orlai- 

. /‘ar stovam^kati valstiečiųjudė-^^..AmerikietisVilkinsas 
plačiai laso apie ^etimsahų jinlas jau nebegalėsiąs būti ką tik grįžo iš keliones į 
inžinierių sabotažą Dono numaujntas. Valstiečiai turi šiaurės ašigalį, kurią iš Špic- 
ang ių kasyklose. Sabotažo tik5ianuversti dabartinę > bergeno, Grenlandijoj, pa
tiksiąs esąs buvęs sunaikinti riauj.vbę ir jšva(iwti kraštą idąi-ė orlaiviu. Kelionė iš pra- 

nuo korupcijos režimo. jdžių buvo gera, paskiau pa- 
Oficialinėmis žiniomis bet pasiekus pati

Rumunijos vyriausybei pa-|ašig-alį vėl pagerėjo. Jokios 
vykę lokalizuoti valstiečių ’ žemės lakūnai ašigaly nema. ? 
sukilimą, nors ligi šiol pade- -
tis esanti Įtempta. Vietomis -ledų bervbę: 
tebevyksta kruvini valstiečių 
susirėmimai su kariuomene.

DONO ANGLIŲ KA
SYKLOSE.

Sovietų kaitinimai.
Sovietų spauda vis

kasyklas, kad kilus karui, so
vietai negalėtų gaminti savo 
fabrikuose karo reikmenų.* 
Visas sabotažas ėjęs tokiu 
budu. Kaž koki paslaptingi , 
agentai nuolat važinėję. pra- ' 
dedant nuo 1925 m., į Dono į 
pramonės rajoną ir įkalbinę- , 
ję svetimtaučius inžinierius, 
kurie ten dirbo kaipo specia
listai, kad jie pamažu nai
kintų ir ardytų eksploatuo
jamas kasyklas. Agentai įti
kinėję, kad vėliausiai po tre
jų metų prasidėsianti nauja 
vakai-ų Europos valstybių in
tervencija, ir kad lig to laiko 
kasyklos turi būti apgadin
tos. o vėliau susprogdintos. 
Techniškas svetimtaučių ir 
monarchistų personalas uo
liai vykdęs duodamas in
strukcijas, už tai gaudamas 
gerą atlyginimą.

Specialistų sabotažas. 
Francuzijos banko mėgini
mas pasisavinti nusiųstą A- 
merikon užmokėti už užsa
kymus sovietų auksą, o taip 
pat didžiųjų valstybių spau
dos tonas duoda progos so
vietams kalbėti apie naują 
“buržuazinių” valstybių blo
ką prieš Sovietų Rusiją. Te- 
čiau ar yra kiek realaus pa
grindo tuose sovietų išva
džiojimuose — šiuo tarpu 
tikrai negalima pasakyti. 
Greičiausia, jie visiškai netu
ri pagrindo, kaip galima 
spręsti iš to. kad nusiginkla
vimo konferencijoj Ženevoj 
yra svarstomas sovietų nusi
ginklavimo projektas, kurį 
iš dalies remia Vokietija. 
Tas parodo, kad sovietų-vo- 
kiečių santikiai, nežiūrint 
vokiečių inžinierių suėmimo 
Dono rajone, nėra tiek pa
blogėję. kad galėtų išardyti 
susidariusius tarp abiejų val
stybių ryšius po Rapalo ir 
Berlyno sutarčių. 0 be Vo
kietijos dalyvavimo joks an- 
tisovietinis blokas, ne tik mi- 
litarinis, bet ir ekonominis, 
negali susidaryti.

Vokietija negali lengvai 
atsisakyti nuo bendravimo 
su Sovietų Rusija, nes pali
kusi vienų viena, santikiuose 
su vakarais, butų persilpna 
savo reikalus ginti. Atrodo, 
kad Vokietijos pasirinktoji 
pusiausviros politika — ba
lansuoti tarp lytų ir vakarų 
—nesiduodant iš tos pusiau
sviros išmušti, yra virtusi 
vienu iš svarbiausių vokiečių 
politikos principų. Todėl kad 
ir kažin kaip butų Įtempti 
santikiai su sovietais, Vokie
tija jų nenutrauks ir neis 
Anglijos pėdomis. Žinoma, 
galėtų būti ir atvirkščiai, jei 
Vokietija gautų už tą žygi 
atatinkamų kompensacijų iš 
vakarų. Bet dabartinėmis 
sąlygomis nei Francuzija, 
nei Anglija tokių kompensa
cijų Vokietijai nėra linkusios 
duoti.

Visa tai gerai supranta so
vietai ir todėl savo spaudoj 
nesigaili šiurkščių epitetų 
nei franeuzams, nei vokie
čiams. Tečiau tas spaudos 
šiurkštumas atrodo skirtas nėra SIAURĖS AŠIGALY 
greičiau tik savo visuomenei 
nuraminti, tuo tarpu kai sa
botažo faktas ir kilęs dėl jo 
konfliktas jau yra savo es
mėj likviduoti. “L. A.”

džiu buvo gera, paskiau pa- 
‘ ’ . j

j ašigalį vėl pagerėjo. Jokios 
I žemės lakūnai ašigaly nema- [ 

Visur jie aplinkui matė į 
* : niekur ne

buvo matyti lygesnės aikš
telės orlaiviui nutūpti.

Amerikos geografai, pasi-, 
naudodami Vilkinso patyri- ( 
mais, i-uošiasi ištaisyti žemė
lapius. Ypač tas vietas, ku- ’ 

irios ligi šiol buvo žymimos> 
'baltom dėmėm, kaip neištir-j 

gegužės lū die-l? -bci “žinunla vieta Pači°-

AMNESTIJA IR NAUJI 
AREŠTAI.

“Lietuvos Aidas” praneša, 
kad sąryšy su Lietuvos ne
priklausomybės 10 metų su- 
kaktuvėmi
na krašto apsaugos ministe- Je *iaui eJe~

Pajieškau švogerio Povilo Hpelio, 
gyveno Clevelatule apie 5 metai atgal, 
dabar nežinia kur. Paeina iš Palaukių 
kaimo, Subačiaus parapijos. Atsišau
kite. turiu svarbių dalvku iš Lietuvos.

B \RBORA KARLONIENf’
9105 Prince avė., Cleveland. Ohio.

Pajieškau Vinco ir Antaninos Albai- 
čiu. turime 
atarai jie 
l.irdejome. į;. • .
Jie patįs lai atsišaukia arba kas ,apie 
juos žinote

>varbų reikalą. 16 Oietų 
gyveno East New Yorke. 

e. kad gyvena <»>wego. X. Y.

c malonėkite pranešti, už ką

__ ______ i t
Bi'ooklyn, N. Y.

• .buiime labai dėkingi.
Vincas ir Antanina Vucaitis

2522 Bedford avė.,

Pajieškau savo vyro \ inco Bt-ino- 
riaus. pirma gyveno Export. Pa Kas 
žino apie ii. malonės pranešti. Turiu 
svarbų reikalų.

ANTANINA BEINORiENĖ
525 \Vašhington Blvd., Baltimore, Md.

Pajieškau savo krikšto tėvo Albino 
Tubuėio. pirma gyveno Pennsylvanijos 
valstijoj. Kas žino apie jį. malonės 
pranešti. Turiu svarbų reikalų.

ROŽft BEINORIL'TĖ
525 VVashington Blvd.» Baltimore, Md.

Ona Matijošaitukė, po vyru Domei
kienė. pajieškau pusbrolio ir pussese
rės Jono ir Onos Urnaiėių, paeina iš 
Naumiesčio, Jonas Urnaitis pirmiau 
gyveno New Yorke. Kas apie juos ži
no, malonės- pranešti. < 24 i

MRS. ANNA DOMEIKA
91 Ward st, \\ Uoreester, Mass.

T’AI KURIAS kaltes mes k-K , . t,
galime dovanoti—b r ► -

k ii-o at'.ii1 t' i-to—r ’ i ■
l. ' ejio ■'vengiama"-----clrat:,-.
visur.

Surrar.- —r.s negalime u - - 
t:. Cvd'■ ■ : '-k” net v" . s . 
nor-is nr:-n odos duob.l.s 

kebą—<Ja ?nai iki kortas į 
endas.

ir

rio įsakymu (mat, “nepri
klausomoj” Lietuvoj viskas 
daroma Įsakymais) tapo pa
leista iš Vai nių. ir ištrėmimo 
59 asmenys.

Tečiaus tuo pačiu laiku po 
visą Lietuvą buvo daromos 
kratos ir nauji suėmimai. 
Dabar jau visus suimtuosius 

tinius vadindavo "bolševi
kais.”

Anot valdžios organo, iš 
gegužės 10 i 11 d. žvalgyba 
likvidavo slaptą “plečkaiti- 
ninkų” organizaciją. Visoj 
Lietuvoj areštuota apie 30 
asmenų. Kaune suimta 5 as-,________
menis ‘su pil. Sakabonium GRŪMOJA NUŽUDYTI 
priešaky. Kituose rajonuose BUVUSI LATVIJOS 
areštuota po 2-3 asm.’ Kretin-. FINANSŲ MINISTERĮ. 
gos apskrity' suimta dau
giausia — viso 20 asm. Pas 
suimtuosius rasta daug Pleč
kaičio savaitraščio Pirmyn me nežinomas asmuo piane- kuris mėgdavo mužikiškai 
numerių. ša, kad esą nutarta jį nužu-' dėvėti ir apsieiti, yra užsili-

.. !^,’<?.< ’Q’ !alI}1u<’l,^..u žudyti. Nežinomas asmuo, kęs toks anekdotas:
fašistai ir išpūtė I leckaicio praneša apie tai, būdamas Važiuoja jisai sykį iš Pet- 
baubą, kad jo vardu dabar Są^inės kankinamas, nes nu- rapilio ir traukiny sėdi pir-

ANGLAI SUČIUPO KO
MUNISTŲ DOKUMEN

TUS.
“Daily Mail” praneša, kad i 

Anglijos vidaus reikalų mi-; 
nisteris Joynson Hicks surin- ■ 
kęs daug dokumentų apie; 
komunistų veikimą Anglijoj.: 
Dokumentai liudija ne tiktai ■

i

ikaro šnipinėjimą. Esą visi 
žymesnieji komunistų parti
jos nariai apmokami. Į Hick- 
so rankas pakliuvusi komu
nistų apyskaita Kominterno 
suvažiavimui, kuriame smul
kiai išdėstyti komunistų nu
veiktieji darbai.

r 
v

;Vz ’jučio ,m i s n u si k ei s tame 
Ar m-tom?. ar ne. b-t.ias nrZ 
visados turi c nulan : it dj-.i- 
k.:ri kiti pastebi---- b.t n: mes
n-'s:s pripranti prie priprasto k 
nio.

Tad kam ri.-ikuo ’ n •r-J’cn 
j i lengvi .ipdsaugot; V.’.r >i s c 
Lifcbuoy kada 4:k praustus—m

t ’■ K

a’o-

BUVUSĮ LATVIJOS

Buvusis Latvijos finansų 
ministeris Sad Bastijanas ga-;

re gryninantis—tas muilas tapo 
n : nom.is m Hunams. Jis išnai-

r.a k .psn us < .u daobe’iu—o tuo 
įrengiate prakaito ai.idavnno.

I ■ buoy turi apsčiai minkštų pu- 
i kurtos apsaugo sve karą—nes
• - šalina mikrobus. Ir taip puikus
• t’ —palaiko išvaizdas šviežiomis.

-.iomis. žėrinčiomis. Nesistebime, 
i ui I.inbuoy vartotojai taip džiau-

Tok; s sveikas kvepėjimas!
P-ir:. k.itc rr..';:i siurų, lajloaų

' :cr kvėpė kuris sako, k įd
i bu< • grynina. Greit nuę.iruoja 
po n/plovimo. Vartokite Litebuoy 
'.'.vaire ir vartosite visą gyvenimą. 
?•'.( ipirkite šiandien.

LEVER EROS. CO., .»/•»».

kas, prapliupęs mandagiau,1 
šiais ir nužemintais atsipūk 
šymais. — O IwnasTols(u- 
jus,4yg nįekur Meko nėGuto 
buvę, taip kaip ir atėjo, ra
miai sau nuėjo Į savo vago- 

įną, kur jau to pono valdinin-

Pajieškaupusbrolio Jono I.a. 
kau'-to, f ~ ’
skriėio. 
kaip Ameril 
vendreek. P 
susižinot. 
praneškitfij

LIFEBUOY
DĖL VEIDO

SUSTABDO KŪNO KVAPSNI

RANKU-MAVOINIS

APSAUGO SVEIKATA

PAMOKINANTIS ANEKDOTAS.
Apie grafą Leoną Tolsto- 

vo anonimišką laišką, kuria- jų. Rusijos garsų rašytoją, 
mužikiškai 
vra užsili-

galėtų kaltinti visus kovoto- žudyti Bastijaną esą jam pa- mos klasės vagone.
jus už laisvą Lietuvą.

STREIKAI IR RIAUŠĖS 
SOVIETU RUSIJOJ.

“Socialističeskij Viestnik” 
praneša, kad Leningrade bu
vo visa eilė darbininkų strei-',

vesta. Jis perspėja Bastijaną Vienoj stoty į tą pati vago- 
saugotis pasikėsinimo laike ną įlipa aukštas vaidininkas, 
šešių dienu.

Į
i
i
Į

ku dėl kolektvviniu sutarčių «. 4- *■

<ąlygų pablogėjimo. Dalinai 
■streikavusios Putilovo dirb
tuvės ir audimo fabrikai. 
Maskvoje balandžio mėn. 
pabaigoje streikavęs fabri
kas “Pjautuvas ir Kūjis.” 
Vietomis tekę susirinkusius 
darbininkus vaikyti ginklo 
pajėga. Nedarbas plečiasi. 
Maskvos spaustuvės pusiau 
sumažinusios etatus. Mask
voje jaučiama popierio stoka 
ir bendrai stokuoja žaliavos.

Sąryšy su “duonos ėmimo 
kampanija" Įvairiose vietose 
buvę valstiečių maištų, kurie 
baudžiamųjų burių numal
šinti. Bijodami “duonos suė
mimo” valstiečiai žada ma
žinti sėjamosios žemės plo
tus. Kadangi daug grudų bu
vo surekvizuota. tai kaimo 
biednuomenė neturi sėklos. 
Biurokratiški koperatyvai 
nesugeba padėti kaimui. 
Sunki kaimo padėtis jaučia
mą ir raudonojoje armijoje. 
Kareiviai savo laiškuose Į 
namus smerkia “spekuliantų 
pastangas čiulpti sultis iš 
kaimo.”

i —Pašaukit jį čia tuoj!— 
skubiai įsako viršininkas 
vienam stoties tarnautojui: 
— jei nenorės eiti, tai pasi
šaukęs daugiau vyrų, išvilk jį

Apžiūrėjęs baltom pirmos 
klasės vagone sėdinti muži
ką---- Tolstojų: skranduotą
smirdinčiais kailiniais, vy
žuotą, tas valdininkas išsyk i dą mužiką 
išpučia nosį, supyksta, visas i ris i 
užrausta ir kad užriks:

—Ei. tu. mužike,
f

—Ka sakot —

ŽMOGUS ELEKTRĄ 
SPINDULIUOJA.

Du žymus austro profeso
riai Sauerbruch ir Schuma 
po ilgų bandymų eilės suse
kė, kad žmogaus kūnas lyg 
kokia elekriška baterija, įsėdai 
spinduliuoja elektrą. Išlei- —Ką sakot — ne čia isė- 
džiamos elektros kiekis gana dau: o ką žinot — gal ir čia? 
nemažas, nes nesudėtingu —ramiai atsako Tolstojus, 
aparatu dviejų metru atstu Valdininkas dėl tokio aki- 
jaučiama. Ilgai tuodu gydy- plėšiško. jo nuomone, smir- 
toju tyrinėjo, kurioj kūno dančio mužiko atsakymo Be
daly elektra kyla ir susekė, siog pasiunta ir, prišokęs 
kad raumenyse ir odoj. Šis puola prie Tolstojaus, grie- 
patyrimas tuo tarpu praktiš- bia jį keikdamas mesti lauk 
kos reikšmės neturi, bet atei- iš vagono. Bet Tolstojus tą jo 
ty jis turėsiąs suvaidinti di- užpuolimą šaltai sutinka, ir 
delį vaidmenį.

y

traukiniui pradėjus važiuoti, 
(lieka sėdėti vagone.

SPAUDŽIA ALIEJAUS i —Kiaule, tu, mužike pra- 
ŠMUGELIO BYLĄ. keiktas — pirmos klasės bi-SMUGELIO BYLĄ.

Senato žemės komisija lietą ar turi, kad čia įsiriogli- 
priėmė rezoliuciją, reikalau- nai sėdėti. Von lauk, svolo- 
dama. kad prezidentas Coo- čiau — tuoj’...
lidge įsakytų savo valdžios' —Palauk, palauk, tamsta 
organams tuojaus imti nagan —sėskis ir nesikaršciuok be 
aliejaus šmugelninkus, bu- reikalo. — atsako Tolstojus: 
tent magnatą Doheny ir bu-‘—Kad neturėčiau bilieto, tai 
vusį ministerį Albertą B. ir nesėdėčiau čia. Juk ir ma- 
Fall’ą. Kaip žinia, šitie du no pinigai mokėti, 
patriotai yra apkaltinti graf-l P 
te, bet valdžia nieko prieš dininkas 
juos nedaro. Mat, varnas pats eiti 
varnui nenori kirst į akį.

. ŽEMĖS.
Ištisus amžius neprieina

mas dėl daugybės ledų šiau
rės ašigalis traukė tyrinėto
jų dėmėsi. Daug buvo ruoštą 
į ten ivairiu ekspedicijų, ta-

NERAMUMAI RUMUNI- čiau jos tikslo nepasiekė.
JOJ AUGA. Nežiūrint tai. žmonių susi d 0-

Žiniomis iš Bukarešto. Ru- mėjimas neištirtais šiaurės 
niunijoj įvyko susirėmimai plotais kas kartas vis didėjo, 
tarp kareivių ir ūkininkų. Vi- Buvo ašigalio tyrinėtojų, 
si į Bukareštą vedantieji kaip Krokeris, Pili, kurie 

• plentai užimti kareivių, ku- tvirtino, kad už neprieina
me neleidžia ūkininkams mų ledų kalnų pačioje šiau-

Suvaikė) rėdybos. Seinų ap- 
Veisėjt/ parapijos. 28 metai 

ikoje, pirmiau gyveno Mel- 
’a. Labai milonėčiau sų juo 

Aųtba žinantieji apie jįį'man 
■4 busite febai dękitiras. 
inkevičini.. ' < —* >

■ ScfĮft^.Pn.
—:-------- !-----

i. Pajieškau daibo ant farmos. Sepiaus 
btskį buvau birbęs ant farmos. Karvių 

' melžti nemoku. Norėčiau gauti tokių 
ir vasarų dar- 

<las. Esu H metų senumo. Kam toks 
(24)

, Baltimore. Md.

Pajieškau brolio Aleko Rūkančio, 
apie 6 metai jis gyveno New Yorke. 
Ka- apie jį žino malonėkit pranešti, 
nes yra 'aitai svarbus reikalas, arira 
pats lai atsišaukia greitai. (25)

MRS. 1 EKLĖ ČEPULIENE
272 Ncw Boston st.,

North Wobum. Mass.

bu-kį buvau birbęs 
• *• ~ J melžti nemoku. Z

- - - i vietą kad butų žiemą
ko neberado. I

Sustojus traukiniui, kitoj, rcikal,nuasXmslux-saKAs’pt‘ 
stoty, gėdos perimtas ponas 722 w. Lexinpton st. 
valdininkas atsiunčia pas 
Tolstojų pasiuntinį žmogų, j

—Ponas grafe, tas ponas 
valdininkas, kuris jus labai 
užgavo, liepė man pasakyti 
jums, kad jis už tai labai — 
labai jus atsiprašo — nesusi
pratimas tik įvyko... — sako 
ano pono valdininko atsiųs
tas persiprašyti žmogus. 
“Mužikas” — rašytojas Tols-. i • 1 > nancių gėrimu rtojus pagalvojo — pagalvo- esu pasiturinti*, 
jęs ir sako:

—Pasakyk jam, jog jis yra 
tik durnius ir bahonas!

—Ištikro, koks supratimas 
yra tos aukštosios žmonių 
klasės: kai sužinojo, kad ne 
paprastas mužikas aš esu — 
tai ir atsiprašinėja kuo že
miausiai ir nusižemina, gir
di, — nesusipratimas..., 
kad ištikro paprastas muži
kas butų buvęs dabar, tai PARSIDUODA FARMA

APSIVED1MAL
Pajieškau apsivedimui merginos nuo

211 iki 35 metų; aš esu 28 metų, svaigi
nančių gėrimų nevartoju ir nerūkau;
„. _ ,.... '.__ ....... Merginos, kurios no-

| rėš arčiau susipažinti su laišku malo
nėkite prisiust ir savo paveikslų. (21) 

F WHITE, Bowen, Colo.

FARMOS' iš vagono kaip meitėlį ir pri- 
' statyk čia tą paršivą! Žino
ma. viršininkas jautėsi sąži- 

! ningai einąs savo pareigas ir 
jautė malonumą, jog tai daro 
aki vaizdoje kito, dar aukš
tesnio valdininko.

Už valandėlės stoties tar- 
Į nautojas įveda ta “neklauža- 

-■ j” _ Tolstojų, ku- 
i nesipriešindamas ir la

imiai atėjęs, nusiima kepurę, 
ne čia i “prieš ponybę.” pasikiša ją 

j po pažastimi, ir išsižergęs 
kaip tikras “chamas” atsisto
ja prieš ponus ir taria:

—Girdėjau, ponas stoties 
viršininke, turėjai garbės 
mane čia šaukti — štai aš at
ėjau — ką Įsakysite?

— Taip, taip, mužikėli, —;
o kodėl tu kaip koks meitėlis kiškas” rašytojas grafas Leo- 
šitam štai ponui valdininkui! nas Tolstojus, traukinio ra- 
priešiniesi. kodėl iš vagono tams bedundant. Rakštis, 
neini lauk, kad varo, a!? Ar!

sės bilietą, kad ten įsiriogli-j . ..... .........
nai sėdėti .... ---gąsdinamai giminių į Kanadą. Aš atitrauksiu jūsų
dar užrinka.

—Taip, ponas viršininke.' 
turiu. — kad neturėčiau, tai 
ir nesėdėčiau ten...

—Duok šen!
—Štai — pirmos klasės.
Stoties viršininkas paima 

iš Tolstojaus bilietą ir, nors 
tikrai pamato, kad jis turi 
teisę pirmos klasės vagone 
sėdėti, bet visgi jam kyla 
abejojimas — iš kur tas mu
žikas ji gavo?

—Ei. tu, mužike, — kur 
gavai tą bilietą?

—Ogi, ponas valdininke, 
žinomas dalykas— pirkau, 
kurgi jį gausi: ten, ant tos 
stoties, yra langelis, kur juos 
ir parduoda... Visi juos ten 
perka...

—Nutilk!.. O dokumentus 
ar turi? — kamantinėja to
liau viršininkas, netikėda
mas to “mužiko” pasakoji
mu.

—Taip, ponuli, turiu, tu
riu... Tuoj!..

“...Grafas Leonas Tolsto
jus...’ — tik spėjo pasporte

GERIAUSIOS FARMOS!
New Jerscy valstijoj, aplink didelius 

miestus, as turiu visokių farmų, dide
liu ir mažų. Platesniu žinių klauskite 

n'pas: TON Y MARKINAS (25)
Box 71. Sand Brook. N. J.

butų nereikėję nei atsipraši
nėjimų, nei nusižeminimų — 
jie butų kaip su gyvuliu pasi-‘ 
elgę su juo. 0 ar tai reiškia,! ” 
kad musų aukštoji klasė, po
nai ir visoki aukšti valdinin
kai. ištikrujų yra žmonių 
vardo verti, ar tai iš tikrųjų 
reiškia, kad jie gerbia tą nu
žemintąjį mužiką, kuris 
juos visus šeria ir užlaiko?..

Taip galvojo didis mužikų 
mylėtojas pasaulinis “muži-

1:53 akrai žemės. 7" akrų išdirbtos, 
daug vaisių, malkų. H kambarių geras 

i namas, 3 barnės ir kiti budinkai, višti- 
nyčios, 5 karvės, visi farmos įrankiai, 
mašinerija ir vežimas. Tik pusė mailės 
iki didelio išdirbysčių miesto, arti gat- 
vekarių stoties, tik 13 minutų nuva
žiuoti į vidurį miesto. Kaina už viską 
$55.500, įnešti $500. Meldžiu visus rašy
ti angliškai (25 į

MR. KIRMAN. 
Saratoga Springs. X. Y.

turi, susmirdėli, pirmos kla- IS LIETUVOS Į KANADĄ 
hilipta kad ton isirioidi-l jau pavasaris, tai yra ge-se. UI lietą, Kati Itn *°gll jriau<jas atsitraukimo savo
sėdėti?... --- gąsdinamai giminių j Kanada. Aš atitrauksiu jūsų

Į gimines ir pažįstamus, kaip vyrus, 
• merginas ir moteris iš Europos į Ka- 

, nadą. Jei jūsų imigrantai yra sveiki, 
........................................................................ --j 

informacijų visuose Kanados reika
luose kreipkitės ypatiškai arba per 
laiškus prie manęs.

GEO. K AL PAS 
Mivakorėiy Agentas 

P. O. Box 47. Halkerville. Ont, 
Canada.

<•)

PARSIDUODA GERA 
ŪKĖ.

121 akrų žemės, 30 akrų diibamos; 
dau^iaus ganyklos ir geras miškas. 
Apie 200 vaisingų medžių, gera 8-nių 
ruimų stuba, vai.duo ir maudynė stu- 
hoje. taipgi perkūnsargiai. Gera barnė 
dėl 9 kar* ių ir dviejų arklių; vištinin- 
kas d«-l 2<*0 vištų iš cemento ir akme
nų. Korniukas. malkinė, du garadžiai, 
pašiūrė ir didelė klėtis. Vienas arklys, 
5 karvės. 2 telyčios, 50 vištų. Fordo 
trokas ir visi farmos įrankiai. 60 bu
šelių bulvių pasodinta, 4’,x akrų 
sproutsų ir visokių daržovių. Vaikus 
veža į mokslainę, laiškus veža kasdie
na į namus. Pusė mailės iki statė road. 
3 mailės į Brooklvn. Conn. ir •> mailės 
i Danielson. Conn Parsiduoda už $♦>.- 
5<)O. Kas norės pirkti tuščią parduosiu 
už *1.000. be krapų ir l>e stako. Prie
žastis. turiu važiuot į Lietuvą. Dabar 
geras laikas pirkikams, nes matysite 
sa~ auga. Parduoda pats savininkas.

ANTANAS NAINES
P. O. Hov 81 BROOKLYN. CONN.

Privažiavus kitą stoti, val- 
jau nebemėgina 

ristyn su mužiku, 
kad jį lauk išmestų, bet nu
bėga uždusęs iš pasiutimo 
pas stoties viršininką ir sa
ko: •

—Ten. pirmos klasės va
gone, sėdi Įsirioglinęs kažin 
koks smirdantis mužikas, ku
rio nei lauk išprašyti negali
ma— nenori eiti, kiaulė: 
prašau tamstą, ponas virši
ninke, duoti parėdymą jį iš 
ten tuoj prašalinti—negaliu 
toliau kęsti to baisiausio kai- 

. . .linių ir kopūstų kvapo, kurio
du jų perkūnas vistiek suar- pilnas vagonas nuo to svolo- 
dė ir užmušė du skndiku. lei- čiaus! Prašau duoti tuoj pa- 
tenantą Evertą ir Mortoną. rėdymą!... I

PERKŪNAS KIRTO DU 
BALIUNU.

Pereitą sąvaitę netoli Pitts- 
burgho buvo karo baliunų 
lenktynės. Pakilo oran net 
14 baliunų. Perkūnui, matyt, i 
tas nepatiko, nes dangus tuo-j 
jaus apsiniaukė, kilo audra ir' 
iš juodo debesio pradėjo 
šaudyt žaibai į orlaivius. Pa
matę pavojų, baliunai pradė
jo greitai leistis žemėn. Bet

OPEROS.
Sti padėka Clevelando rėmė

jams. pardu<xlu liaudies operą 
BIRUTI^ po VIENĄ doleri.

EGLĘ. ŽALČIŲ KARA
LIENĘ — šešių aktų operą, 
ačiuodamas Bostonui ir kitų 
miestų rėmėjams, parduodu ją 
—vieton DEŠIMTIES dolerių 
—už PENKIUS dolerius.

Papiginimas tęsis iki 1 die
nai Liepos, š. m.

SEPTINTAS SĄSIUVINIS 
CHORUI. — Vienas doleris.

Rašyt reikalavimai, siųst 
pinigai— (-)

MIKAS PETRAUSKAS 
2263 — 21-th St., 
DETROIT. MICH.

NAUDOKITĖS PROGA!
Didelė Karma

Iš priežasties nelaimės su automobi- 
liuni. parduodu vienų 
Conn. farmų, 12<> akerių žemės su ge
rais budtnkais. sodai 
karvių. 2 
žemė prieina 
mylia 
įmokėt. ?: 
tų. Apžiūrėk it sį bargenų. kas .-upran-

iš geriausių

16 registruotų 
zeri arkliai, dideli įrankiai, 

prie statė kelio, viena 
iki miesto, nori $8/>00, pusę 

’i<*0 už pieną painia ant me

ta apie farmų vertę.
B. SIMANAS

Centrai Villagc, Conn.

TRINERIO KARTUSIS 
VYNAS

Atsako dabartinei situacijai. Anks
tyva vasara visuomet atneša pilvų ne
virškinimo t rūbelius. pasidėka vejant 
nepritaikymui valgių, persimainymui 
vandens ir tt. Trinerio Kartusis Vyr.a- 
išvalo jūsų vidurius, atidaro jūsų pil
vų ir pataiso virškinimą. Parsiduoda 
visose aptickosc.
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Humoristika
AMŽINĄ šTlLSJ

Pne Uracho kapo 
ietoj prakalbos.

NuienKim galvas, bobos, vyrai. 
Ir sumurmėkim "Tėve Musų." 
Karalius musų miręs yra. 
Paskirtas buvęs net iš Prūsų. 
Kaip gandą paskelbė gazietos, 
Vokietijos spaudos žiniomis. 
Malonėmis dangaus 
Jis mirė jau šiomis 
0 vis tik gaila. Gal 
Šauniai prie musų

aplietas, 
dienomis, 
ir butų 
karaliavęs.

Nors *‘vaiskas” jojo ir nuskuto 
Brolius musų atvažiavęs. 
Bet mirusieji gerbti reikia— 
Tėvai nuo seno musų sako. 
Nežiūrint ką Jis gyvas veikė. 
Syki mirė — gyvent pakako. 
Mes jo nepeikėm. toki vyra. 
Kuris i sostą kopti drįso. 
Bet sosto mums gana jau yra. 
Jau ruskio sostas mums Įgriso, 
smagu mums sosto atsikračius. 
Nors jis gal skaitė tai kvailybe: 
Gal manė—Lietuvą atstačius 
Per sostą keltis Į aukštybę... 
Jau be karaliaus vieni triusim. 
Be sosto šiaip-taip apsiėję. 
Ir gal laimingi kuomet busim. 
Kai piausim tai, ka jau pasėię. 
Nors tai ir butu gal negera. 
Prie mirusio garsiai kalbėti. 
Kad ir be sosto bulvės dera. 
Ir šunes laiku papenėti. 
Dabar mes Urachui karaliui 
Ramybės turim jfeli.nkėti— 
Ir Tuskio raugo išsivalę. 
Daugiau jau sostų nenorėti. 
0 jeigu sostas butų buvęs. 
Sėdovų butų nepritrukę. 
Nes vienas siūlėsi lietuvis 
Užvesti tikrą "sostų ūkę.” 
Bet jei neleidome saviškio 
Aukštai ant sosto atsisėsti. 
Tai ir nemanome nei biskio 
įžeist kitam soste išsiskėsti. 
Bet kas syki kojas pakratė. 
Gana jam atilsi iau drumsti. 
Žmonės būdami susipratę. 
Uždekim jam po žemės grumstį. 
Akmeni dideli uždekim. 
Kad jis per amžius nesudiltų. 
Uracha kai sūri prisiėkim. 
Kad ir dvasia jo čia nekiltų.

(Perdirbta iš "Kratinio.")

NEPAVIDĖT1NAS LIKIMAS.

Vienų vienas, be draugu ii 
partijos, beveik kaip prezidentas 

(Smetona. I
I

be

GEROJI PVSĖ.

W

I
i 1: urnai,
i Apsiženytum
į.silkinių panėekų neuždirbtum.

Alijošius: B»-t užtai andarokų 
..tereiktų pirkti.

Ciprijonas:
ar tu

Žiūrėk, 
matai tas 
su tokia.

žiūrėk, 
kiškas., 
tai ant

Duos jam Velnias 
Vuodegon.

* * ♦

O Smetona
Pas šėtoną
Gaus su šakėmis per šoną. 
Da Lietuva
Nepražuvo.

KAIP PROTINGAS Sl KVAI
LI PASIKALBĖJO.

Anglijoj gyvena socialistas ra
šytojas Bemard Shaw. Jis turi 
nelabai gražią išvaizdą, bet labai 
d:želi protą ir visų yra pripažin
tas kaipo kulturingiausis vyras 
v i sa rne paša u 1 y j e. A meri kos te- ‘ 
atrų savininkai siūlo jam milio- 
nus dolerių, kad jis atvažiuotų 
čionai nors pasirodyt jų teatruo
se.

Taigi šitam, didelio proto rašy
tojui viena Amerikos "gražuolė,” 
j ūdom u : ų paveikslų aktorka. pa
rašė šitokio turinio laišką:

"My Dear Mr. Shaw! Tamsta 
esi pagarsėjęs visam pasauly 
kaipo protingiausis žmogus, o aš 
ėst; gražiausia pasauly moteriš
kė. Tą man pnpažista visi Ame
rikos laikraščiai. Taigi aš sugal
vojau. kad mudviem reikia sueiti 
ir turėti vaiką. Tas vaikas bus 
didžiausis visam pasauly žmo
gus. nes jis turės Tamstos protą, 
o mano gražumą. Ar Tamsta s 
tinki su mano pasiulymu ?"

Bemard Shaw atsakė taip;
"Gal ir sutikčiau Tamstos t> 

manymą paremti, jeigu žinočiau/ 
kad taip išeis, kaip Tamsta ma
nai. Bet aš bijausi, kad gali iše>- 
ti atbulai. Kas bus. jeigu vaikas 
turės mano išvaizdą ir bus toks 
kvailas, kaip Tamsta'?"

IR int RTAS RĖKIA

Daug kentėjo nuo 
nevirškinimo

turėjau did< lį vidurių nevirški- 
negaiėjau nieko valgyti ir tas 
visai mane nukankino ir turė-

KARPETŲ AUDĖJAMS 
NUMUŠĖ ALGAS.

Thompsonville, Conn. — 
Karpei u kompanija šį pane
li ė!Į čia numušė savo darbi
ninkams nuo 10 iki 15 nuo
šimčių algos.

SOUTH END ;#ARDWARE
1095 Wąsbingtėq.Street

L'

r*n CO.
Neaf 
Dovcr

IS

-Jaunas tėvas: i 

kia ?
Jauna motina: 

su špilka Įdūriau. 
i»et jis vis rėkia...

Ko jis taip rė-

Nežinau. Aš ir 
kad nerėktu.

i
TIKRAS DONŽUANAS.

su

niin#. 
beveik 
jau tokius gasus viduriuose, kad turė
davau vartoti sodą, kad juos prašali
mus. Taipgi daug kentėjau nuo vidu
rių: užkietėjimo. Dabar aš jaučiuosi 
daug geriau, .'tano vidurių virškin;- 
iia- yra geras, viduriai veikia gerai ir 

:r.ano nervai yra daug stipresni." Eve- 
rut Sinith. Gallatir., Mo. Sis pareiški
mas bus gera žir.ia kitiems, kark- ken
čia kaip ponas Stnith kentėdavo.

Auga-fone taipgi yra patvirtintos, 
kad veikia gerai nuo prasto apetito, 
prasto nevirškinimo, gasų viduriuos'-, 
raugėjimo, silpnų kepenų, silpnų inks
tų ir pūslės, siipr.ų nervų ir svarbių 

• rga: ų, praradimo svorio arba stipru
mo. prasto miego, užkietiejimo ir kitų 
trubelių. Nuga-Tone jau yra suteiku
sios virs miliono žmonių geresnę svei
katų. didesnį stiprumą ir padaugin., 
ėga ir energiją. Jei jūsų vertelga ne 
ui i ;ų savo saadėiyj. reikalaukit, ka i 
i- užsakytų jums iš olselio vaistinės

ŽEMOS KAINOS
BIRBS SLATE SURFACE
STOGAMS POPIERA

85 *v»ry į rolį. Kolis s2.29 
1118 kelv. pėdų. Supakuoti 

su vinimis ir cementu.
SpaivtK.—Žalia. Raudona ir Mėly- 
iu-i Juuda. Su Jais Justi stogas iš 
rodys dailiai. Peržiūrėti Kire 
U n4erw riters.

|DIDELIS PARDAVIMAS

ŽOLIAI liti U MASINOS
Nupigintos rno 23 iki 441% 

Skaičius No. I —1 l ••oli’.j ir 16 colių 
Bali Beariu:'. 1*» cobų aukštieji ra
tukai. -1 užartzv« ti plieniniai 
peiliai............... • 8^.48

LYGI STOGŲ MEDEGA
Svarai 35 45 55
Rolis 95c $1.35 $1.65

SIMMONS ALIEJINIAI 
PEČIAI

Geri ausis pečius 
dėl J:isų kempė*- 
ar vasarnamiu.
4 Burner $1 1.50 
3 Burner $10.511

Skaičius No. 2—l t raliu ir 16 colių 
>all bearinz plovėjas st> s colių ra- 

*uku. 4 plieniniai p. iliai , $^.98

Ji: Na. tai ka tu dabar 
i manim daryt ?
•Jis: Noriu Į ii[>e Įmest.
Ji: Kodėl ?
Jis: Todėi. kau f askui 

tave išgelbėt.

♦ J KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta- 

mus. kaip vyru?, taip ir moteris ar 
merginus iš Lietuvos į Kanadą. Mate 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių . 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie. kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rupi-stingą patarnavimą. Kaip mergi 
noms. taip ir visiems keleiviams pa
rūpiną geras apsistojimui vietas Ka- 
vadoje. Mano patarnavimas ir kainot- 
laivakorčių yra pigesr.ėc, negu kitų 
agentų. Dėlei platesnių informacijų 

kreipkitės pas mare šiuo adreke 
ALEYANDEK s. LEW1S

Tonrist Agent (-)
43 ^Vindsor St.. Montreal.

P. O.. Canad*.

VIS3J1
I

MUZIKOS AKADEMIJA

Juodas 12 
Gah. 12 
Galv. 11 
< oppcr I t

SCREEN WIRE
Kolis ! tto pėdu ilgia

Me*h 2»4c. ketv.
Mcsh 2* j C. kelt.
M e-Ui 31; c. kctv.
Moli kr*'

Skaičiui No. 3—18 coliu bąli bear
ti;. 19 c.Jiij ratukus, t išlenkti plie

niniai peiliai. Puikus
jirkinys............. !I8

pėda 
pėda 
pėda 
pėda

Skaičius No. ' — !•» c->:i*j bąli b**r- 
ng. su 5 ištenka ais užartavotais 
plieniniai? peiliais, ii • obu aukš
tumo ratuk::s . SĮ2-98

Kaip Lietuvos Žmonės SutikoKARALIŠKI NORAI.

jei kara-

Queen Anne Rentas $2.25 
16 Spalvų ir Bakas dėl 

vidaus ir lauko. ^OtkiauM pirk:n:^i — didelio pasi
rinki‘..tu* Zok" m ts i'i.iuli Masinos.

DUPONT VIDUI GLOSS PENTAS
Kory, rusvas, pilkas, mėlynas, baitas 
ir i»uff saliąna- .....................................
Dui'ont Vidui Sp.'.r ir Kiuriu Varaišžus
Galionas .................................. ..............
Dul’:>nt Rentas ir Varnišio Prašalintu- 
j*s. Galioną'..............................................

$2.98

$2.50

$1.69

South End Hardvvare Co.Duoda profesionales pamokas 
ant visokių instrumentų, kaip ve 
piano, smuiko, saksofono ir tt.

Užlaiko visą eilę instrumentų 
ir muzikos reikmenų pardavimui.

1(19 Broadway. So. Boston. Mas,.
Tel. S. Boston 1679

— ir —
K a m p. Bearon ir Broadway 
Chelsea. TeL Chelsea 1841

Dykai V ietinis Pristatymas. Tel.: Hancot k 6105—

Dėl šunvočių, žaizdą tr kitų •k*a4aM* 

BEAK BRAND SALVE (Groblewskio)
Sustabdo skausmu ir užgydo žaizda* ba 
skausmo į Z ar 3 diena*. Kaina JSe. 

GROBLEV.SKI 4 CO, Plymonth, Pa.
GYDO ir GYDO ir GYDO—bet matoaiaT

šiandien, kada ir papras-:velnio mašinai eiti bijojo, 
tais Lietuvos keliais dunda;kad nepasirašytų kartai.- 
automobiliai, Lietuvos or^: velniui.
raižo aeroplanai, kada mažai: Pirmiausia griovius nuka- 
tėra žmonių, kurie nežinotų, luomas i

tiltus patiesė 
dėjo pati geležini kelią tiesti. 

' Darbas ėjo sparčiai, nes vie
na partija dirbo nuo Kauno, 
kita nuo Virbaiiaus. Pradėjo 
vis daugiau atsirasti darbi
ninkų ir musų žmonių, paga
liau jų buvo net per daug.

Geležinkeli nutiesė. Ne
trukus turėjo pasirodyti pir
mas traukinys. Visi norėjo tą 
antikristo pečių pamatyti, 
bet ne visiems atviros drąsos 
užteko. Susirinko vis tik 
žmonių minios, nors kai ku
rie dėl atsargumo atsinešė 
aprūkytus stiklus, kiti šilki
nes skareles, kad pro juos 
pasislėpusi antikristą pama
rių. arba kad skių nepaga

dintų. Susirinkę į krūvas vie
ni giedojo šventas giesmes, 
kiti poteriavo, kurie drąsesni 
ėjo arčiau prie geležinkelio. 
Kai kuine iš arčiau gyvenu
sių prie geleži: kelio užsida- 
rinėjo langus ir duris ir su
klaupę meldės:.

Pagaliau pasirodė dūmai 
;r. ilga mašina. Atūžė, atste- 
nėjo, be jokių arklių ir veži
kų ir praūžė pi akis, kad net 
atsikvošėti žmonės nespėjo. 
Nei antikristo, nei velnio nip- 
kas nematė.

Traukinys nebojo nei kal
bų, nei poterių, nei žegnosi
mų, be arklių, be vežėjo pra
dėjo vaikščioti kasdieną pa
skirtu laiku.

Žmonės aprimo, vienas ki
to negązdindavo, ateidavo 
traukinio pasižiūrėti. Bet 
traukiniu važiuoti iš pradžių 
drąsuolių mažai teatsirasda- 
vo. Važiuodavo tik rusai ir 
vokiečiai. Bet nedaug laiko 
tereikėjo, kad žmonės prie 
šito antikristo pečiaus visai 
priprastų ir pradėtų juo, rei
kalui atsiradus, naudotis.

Išsipildė tų laikų senelių 
pasakojimai, kad' geležiniai 
pečiai be arklių važinės, tik 
neišsipildė kai kurių tvirtini
mai, kad tai bus velnio pada
ras, velniui parsidavėlių ma
šina.

išpylė, per upelius i t>n I MADPITC 
sė ir pagaliau pra- DK. J. MAKUUO Lietuvis Optometristss

IDR. LANDAU
32 CRA.MBERS ST, BOSTON. 

Gydo Veneriškas Liraa.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedėidieniai’ nuo 9 iki 12.

Tel. South Boston 8820 
Revidenee University 1463-J. 

S. M. raitate-Sballna 
lietuvė moteris 

advokatė 
366 Br«adway, So. Boaton.

Room 2.

kas yra telefonas, telegrafas, 
radio—geležinkelis ir juo .ei
nantis traukinys atrodo ka
žin kokiu pasenusiu, atgyve
nusiu daiktu. Traukinys da
bar jau nieko nestebina.

Visai kas kita buvo suvir- 
išum pusę šimto metų atgal, 
į kada geležinkeli per Lietuvą’ 
tik tiesti rengėsi. Aš čia noriu 
paduoti musų senesnių žmo 
nių atmenamas kalbas sąry
šy su pasklidusiomis kalbo
mis apie geležinkelio tiesi
mą.

i Teisybė, jau ir tada gud
resni seniai pasakodavo, kad 
per Lietuvą eis geležinis ke
lias, o juo važinės vežimas 
be arklių. Bet kaip be ark 
lių? Paprastas žmogus pa
prastose sąlygose, to padary
ti negali. Susirinkę kaimynai 
galvodavo, koks gi tai bus 
tas geležinis kelias. Nutiesti 
geležini kelią tai gali — pri
dės geležinių lentų, tokių 
kaip kluono durys —- ir ke
lias gatavas. Bet kad nebus 
arklių, kaip ta mašina va
žiuos. Čia turės Įsikišti ne 
kas kitas, kaip velnias. Vel
nias stums mašiną jam pasi
rašiusiems žmonėms. Žmo
nėm. kurie važiuos ta mašina, 
bus apsėsti piktųjų dvasių.

Kiti vėl spėliojo ateinant 
pasaulio galą, išsipildant 
pranašavimą, kad antikristas 
pasirodysiąs su geležiniu pe-’ 

jčium. Kiti stačiai bijojo apie1 
■ ši velnio padarą ir kalbėti, 

kad kaip aš serai įsižiūrėjau. rai)kad Dieyo neuzrugtintų. 
aš pats juo buvau... I , .

__ ________ i v įsokioms kalboms beei- 
REIKALINGOS EILĖS. prasidėjo ir geležinke

lio tiesimas. V ienus metus 
privažiavo daug rusų ilgais 
ir trumpais švarkais, nusmai- 
gė šluotomis kelią nuo Kau
no iki Virbaiiaus. Netrukus 
prasidėjo darbai. Rusai, kaip 
pasakoja, darbininkams mo
kėję po 75 kapeikas per die
ną. Tais laikais tai buvo la
bai didelis uždarbis. Bet is 
pradžių vietos darbininkų 
nebuvo, teko atsivežti 
Musų žmones dirbti

j —Ką tu darytum.
litis butum ?

i —Liepčiau daryti tokias mas- 
lionkas. nuo katrų pilvo nepūstu.

Į PRAKTIŠKAS BUDAS AT-

įViODERNIšK X ŠEIMYN A. SIJAI NINTL”
Amerikos pasenę milionierm

LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
Speciali-tas slaptų ir kroniškų li
gų moterų ir vyrų, kraujo ir odos.

Taipgi reumatizmo.
261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Te-.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedeldieniais iki 4 vai. po pietų.

.1 
bando atsijauninti, duodamiem: 

'daktarams daryti skaudžias ope 
racijas ir dėti "monkey glands.' 
Lietuvoje gi pasenusios panelės 
atlieka tai daug paprasčiau. Vie
toj dėtis i save ’monkey glands.' 
jos paima aštrų peiliuką ir iš
skinta tas vietas iš savo paspor- 
tų. kur jų metai pažymėti. Iš- 
skuston vieton Įrašo jaunesni 
amžių — ir operacija gatava, 

į šitas “atsijauninimo" būdas 
taip inėięs madcn. kad senmer
gių Lietuvoje dabar jau ir su zi 

Pati verkia, kad šuniukas pa- >uriu nesurasi.
I ■

VOS SAVE PAŽINO.
stipo, ir sodina ant jo ' kapo” gė-! 
les, o vyras džiaugiasi, kad dabar 
namuose bus mažiau brido.

t

.1

baigtis šitokiais žodžiais:

—Kad tu matytum. -Jurai, kaip 
ie vakar metė iš saliuno tą gir-

I
i ta bomą... Bet navatniansia ta.-

Neskaityta.
Nesvarstyta.
Bet sauvaliai panaršyta.
Konstitucija—
Prostitucija.

TIK ŽALČIO REIKIA.
Plikis: Ar tu matai ta flaper- 

ka ?;Tikra Jie va!
Šmikis: Jes. jeigu tik mudu 

tiiisiimtma kelines, butų tikras 
Rojus

|

Musų Humoristikos skyriui 
reikalingos eilės, kurių galūnės 
turi

Vyras: Kodėl tu neapsirengi?
1 1 Juk be siiono ant baliaus neva

žiuosi.
Pati: Durniau! Juk čia vėliau-

Iaios mados drėsė!
* K I

* ♦ JĮt

Voldemaras
Guls vagon,

Telefonai S1294
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, M ASS.

Išegzaminuoju priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblvopiškose takiose/ aky
se sugrąžinu šviesu tinkamu 
laiku.

J. L. PASAKARNIS. O. D. 
447 Broadway. So. Boston. Mass

t

rusų, 
kėlio P. N.

» 
i 
i 
« 
i 
t 
i 
« 
t
t 
« 
i
♦ 
i

AR NORIT NAUJAS
I’ADI.AGOMS UŽDANGAS 
arba Ix>vą. Springsns. ar Mat- 
rasą?

Jus galit gaot geriausius už 
pigesnę kainą, pas

THE VVORTHLEY 
FURNTTURE CO.
160 Middleses St..

Louell. Mass.

Uetiviška Aptieks
Mes nžlaikoM* ▼isoki* Vaistu 

ir Aabng
Nae Reamatizme, noailpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin- 
ru ligų, kosulio, patrūkimo, ete. 
Taipgi užlaikom Dielit) iš Lietuvos. 
I'aiamavimaa kuogeriausiaa. įvai
rios šaknys, partraukto* iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčiam ir per 
paštų. Musų Aptiek* tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STRKET, 
BOSTON, MASS. Į

F

P.J.Akunevičius
Lietuvis Graborius

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

*20 E. 6-th Street,
SOUTH BOSTON. M ASS. 

Tel - So. Boston 448«.

RBMOLA
GYDO 

HEMOROJIDUS 
(Raudonąja Gysla)
\KLIF_IL KRUVINIEJI. VIDURI
NIAI IR IŠLAUKINIAI HF.MO- 

ROIDAI PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OT.A 

pagelbėjo ir išgydė kitus per 17 m.
Paklauskit savo aptiekorių. Jis 

žino, kati REM-OLA išgydo hemo- 
roidus Ipib-s).

Rašykit laiškus reikalaudami dy
kai Gydymo Išbandymui. Gausite ji 
paprastame pakelyje.
HENRY THAYER & CO.. INC.

CAMBR1DGE. MASS.

Naktiniai
Pūslės
Silpnumai 

Mr Maucmai 
Prašalinami

saugiai su
Santai Midy 
Capsnles

Parduodama 
visose 

vaistinėse

Telefoną* ii IX

Ar. a. "Braan-6«a8Sta
LIETI VIS DENTISTA8

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

. Nuo fi—8 vakare
’ Nedėliomis pagal rusi tari m<.

705 N. Main St. kamp. Broad St
MONTELLO, MASS.

: i
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i PLUNkSN AS, Rukus, Paduškaa. 

Patalo*, Kaldras ir visokia* lovų 
j re ri mes, parduodam pigiausiai. . 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit •

Didžiausia Bandė- , 
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimų.
Pa* mus gausit* I 

r 7 tikra* europiškas 
plunksnas ir pū
ku*.

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRONIŠKŲ LIGŲ PER ŠV
ITRA 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LL 
G U. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
•M! SCOLLAY SUUARF 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG- 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS non 
9 iš rvto iki 7 vakar-.
ŠVENTADIENIAIS: m lk»
1 dien*

i
I

Tel. So. Boston 50S-W.

DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENT1STAS

V ALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS: 

iki 1 v. po pietų 

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofiaas “Keleivio” name.
Rro*dw«v, tarpe C ir D St, 

SO. BOSTON. MASS.

DRMARGERIS
Gydytojai ir ChirnrfM 

Valandoa: 10—St S—| 
SekmadiMiato: 10—fl 

3421 So. Halated Street 
CHICAGO, HJX 

Tel. Boulentfd 94SĮ
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Įvėti už moters didžiausi tur 
1 tą. lygu pačiai gyvybei.

Viena iš jų, už padarytą 
jai gėdą papildžiusi žiaurų 
atuildą, ramiu žvilgsniu lau
kia savo likimo. Gal kiek 
gaila to, kad jai teks save 
dvidešimties vienerių metę 
jaunystę kalėjimo drėgnuose 
rusyse palikti. Kas žino gal 
teks tik už penkerių, šešeriv 
metų, vargo sulenktai džiovi
ninkei grįžti j sį pasaulį.

LABAI ŽIAURUS 
KERŠTAS.

Kauno apygardos teismas 
nagrinėjo Jurbarke įdomią 
seserų Skrickyčių ir jų drau
gių bylą dėl padegimo Knys- 
tautų vienkiemio.

Tarp Marcelės Skrickytės 
ir Mečislovo Knystauto buvo 
kažkokie artimesni santikiai 
i. po kurio laiko Marcelė 
Skrickvtė reiškė pretenzijų, 
kao Knystautas ją vestų, i1 
Kuy'tautas atsisakė, sukom-įtos5rys mbteiys energinga- 
promituotą mergaitę vesti ir:stojusios nors ir draudžiami 
prasidėjo nesusipratimai. įbudu giuti savo apviltos 
Štai kartą pereitų metų lie- jdraugės ir sesers teises, pasu 
pos mėnesi kaž kas padegė l-yžusios padėti nuskriausta- 
Knystautų klojimą, kuris ir'.iai panešti kalėjimo naštą 
sudegė su visais ūkio įran-i kurią savo kerštu uzsidėji 
kiais. ‘ ikarštuolė mergaite.

Kadangi buvo aiškiu zy-j &i įdomi byla užtruko pei 
mių, kad klojimas yra tyėio ivjsą dieną iki 12 vai. nak- 
mis padegtas, tai Kny’stautai |tįes- Tada teismas po įlgopa- 
itarė, kad tai vra Skrickytės sitanmo paskelbė sprendi 
darbas, bet gal but todėl, Marcelę Sknckytę nu 
kad pats jautė sąžinės griau- bausti astuoniais mėnesiai 
žimą Knystauta> policijai paprasto kalėjimo, į tą baus- 
nepranešė? įskaityti atsėdėtus 8 me

Praėjo menuo laiko n vėl nesiūs iki teismo, o kitas tris 
dega Knystautų trys tvartai, teisiamąsias išteisino, halti- 
Knvstautas lygdamas gaisro namosios buvo dar tą pat 
vieton rado prie įkišto paga- dieną paleistos iš kalėjimo, 
lio laišką, kuriame greita ra- 
sysena parašyta: "ponams
Knystautams. Nemėtykitės SPROGIAIS IR ŽMONIŲ 
ant nereikalingų, tas uždegė. į AUKOMIS KAUNE, 
kas ir klojimą, tą sykį butų Naktį iš balandžio mėn. 30 
sykiu uždegta, bet degtukai d. į gegužės mėn. 1 d., tuoj 
pabiro ir negalėjau trobų pa- po 12 valandos, beveik užmi- 
degti, o ant to jos paskirtos, gūsio miesto ramybę su- 
bet dabar”... Tvartai su gy- drumstė gaisro sirenų staugi- 
vuliais, javais ir pašaru sude- mai. žvaigždėtas Kaune 
gė, o Knystautas su laišku dangus pradėjo raudonuoti, 
nubėgo policijom Knystau- Didelė pašvaistė rodė, kad 
tas pareiškė, kad tai Skric- gaisras Įvyksta netoli Kaune 
kytės rašysena, rasta prie geležinkelio stoties, 
gaisro lazda irgi yra buvu
sios jo panelės, nes šia lazda ] 
nešina Skrickytė ateidavo j 
pas jį vakarais.

Padarius Skrickytės na
muose kratą, klėtyje policija ; 
rado tokio pat popierio ir ; 
spalvos ir daugiau laiškų po- , 
pierio ir tos pat spalvos pieš- , 
tuką. Skrickytė tuojaus liko , 
suimta. Pradėtas tardymas , 
davė ir daugiau įrodymų ■ 
Skrickytę pakaltinti. Eksper- , 
tiza pripažino, kad anonimi
nis laiškas rašytas įtariamo
sios ranka. Kai kurie apylin- . 
kės gyventojai sakėsi matę 
ją prieš gaisrą vaikščiojant 
apie Knystautų trobesius, 
bet kadangi ji dažnai ten , 
lankydavosi, tai niekas ir 
akių nekreipė. - Jau pradėjus : 
antrą, kartą Knystauto tvar- 
teuis"degti, Skrickytė prisiar
tinus prie gaisro paklausė 
Stovinčių “ką, ar šildotės?”

Skrickytė sėdėdama kalė
jime perdavinejo seserini 
kažkokius slaptus laiškus. 4r 
vėl trečią sykį pradėjo degti 
Knystautų paskutinis tvar
tas? Kerštas matyti giliai Įlei
do šaknis ir įžeista širdis dar 
vis negalėjd nusiraminti, rei
kalavo daugiau aukų. Prie 
gaisro rado vėl įkištam? 
šmaikštyje laišką gana trum
po, bet netaikaus turinio 
“paieiskit nekaltuosius, aš

apie uždarbį nėra nei kalbos. 
Ūkininkai tarnautojų visai 
nesamdo, nes jiems jų nie
kam nereikia — žemes užlei
do dirvonais, o kad patys iš
mistų, po truputi ją pardavė
ja.

Daug tarnautojų traukia i 
Latviją. Algos neperdidelės: 
piemeniui moka už metu^ 
nuo 200—300 litų, tarnaitei 
—nuo 400—500 litų, o ber
nams — nuo 600—800 litų. 
Bet jau nesidžiauk gavęs to
kią algą, nes. kaip žmonės 
sako, ir “skūrą nulups.”

LIETUVOJE DARBININ
KAI DAR DIRBA PO

15 VALANDŲ.
Joniškis (Šiaulių apskr.). 

Čionai bene 1920 metais įsi
steigė vilnų verpykla “Pra
džia,” kurioje dirba 3 karšč
iai, vienas verpėjas ir meist
ras. išrašytas iš Vokietijos 
kaipo specialistas.

Darbas pradedamas 6 vai. 
•yto ir baigiamas 9 vai. vaka
ro. Dirbtuvė nesustoja nei 
pietums. Atlyginimas 7 litai 
lienai. Nors ir nustatyta 
dirbti 15 valandų, bet melst- 
ui atiduota valia, kada jis ir 

užtraukti po pusvalandį gali. 
Meistras pataikauja savinin
kams. Meistrui be 450 litų 
pagrindinės algos mėnesiui, 
moka dar nuo suverptų siūlų 
rilogramo po tris centus.- Su
verpiama per dieną 120 ir 
daugiau kilogramų. Meistras 
kalbėti lietuviškai visai ne
moka, kalba tiktai vokiškai. 
Jeigu darbininkai nesupran
ti, koliojasi šlykščiausiais 
žodžiais.

Darbininkai, neturėdami 
kur dingti, kenčia, laukda
mi, kas toliau bus.

Degė Kauno muitinės 
rampa, kurioj sukraunamos 
iš traukinių siunčiamos į 
Kauną visokios prekės.

Miesto gatvėse, dėka gra
žaus oro, nepaisant vėlaus 
laiko, dar vaikštinėjo žmo
nės. Stiprių pojūčių mėgėjt 
minios ėmė bėgti į gaisro vie
tą. Tuoj gatvėse pasirodė ii 
gaisrininkų komandos if’ 
miesto centro ir iš priemies 
čių — Žaliojo kalno. Viliam- 
polės, Slabados ir Šančių 
Nujojo raitosios policijos re
zervas.

Staiga iš gaisro vietos pa
sigirdo atskiri šūviai, o pe 
kiek laiko namų langai su
drebėjo nuo sprogimo. Spro
gimų viso buvo šeši ir jie^o- 
vė viens po kito.

Pakeltų iš miego gyvento
jų tarpe tie sprogimai sukėlė 
panikos ūpą.

Pirmas ugnį pastebėjo de- 
žuravęs Kauno miesto Sto
ties sargas, kuris tuoj pakėlė 
triukšmą. Jis ir kiti sargai iš 
gretimojo čia monopolio 
sandėlio pradėjo šaudyt iš 
revolverių ir telefonavo gais
rininkams ir policijai. Ugnis 
greitai išsiplėtė ir medinės 
rampos sijos bei stogas su
liepsnojo.

Gaisrui maždaug įpusėjus 
staiga pasigirdo didelis spro- 

• i v • . _ ? Y“'

ŪKININKŲ VARGAI.
Vilkaviškio apylinkės nie

kad negali pasigirti savo ke
isis. Ypatingai didžiausias 
vargas pavasari ir rudenį, 
kada keliai pabjūra. Nors 
dabar ir baigia džiūti, bet li
kę kiaurynės labai nenoro
mis taisomos.

Važiuojant keliu į Ožka
balius. tuoj už miesto yra to
kia vieta, kurios apsilenkti 
negalima. Abipusiai kelio 
grioviai pilni vandens, nie
kur nenuseka, o vidury, tie
siog “pragaras.” Turgaus ar 
šiaip dienomis kankinasi 
žmonės ir gyvuliai, didžiau
sioj dumblynėj.

Atvažiavęs žmogus 15 ki
lometrų skundžiasi, kad nie
kur tokių vietų neradęs, o

Įkrauti.
Ar tai neapsileidimas. Jei 

taip su ūkininkais — be bau
smių neapsieitų; o savo, ir 
ties nosim nemato ar matyti 
nenori.

LIETUVOS PREKYVIETĖ. GARSIOJI BIRŽŲ KALĖ-
Prasidėjus pasavario dar- JIMO V1RŠININKO-PLĖ- 

bams, prekyvietėse žymiai ................................ . ..
sumažėjo judėjimas ir apy
varta. Rinkoje pasirodė 
daug javų, _ 
kviečių. Todėl šiomis dieno
mis pradėta eksportuoti į 
užsienius, daugiausia Vokie
tijon ir Latvijon, kur moka
mos aukščiausios kainos. Lš- 
vežama daugiausia rugiai ir 
kviečiai ir nežymus kiekis 
vikių, žirnių, avižų ir bulvių.

Vietos rinkoje sėklų pa
klausimas geras, daug per
kama, bet kainų didelio kili
mo nesimato. Bulvių pertek
liaus nėra. Dobilų sėklų pre
kyba nepagerėjo.

Linų prekyboje padėtis 
gerėja.

Kiaušinių prekyboje padė
tis vis gerėja.

Pieno produktų vis dau
giau pasirodo ir eksportas 
didėja. Kainos pastovios.

Gyvulių rinkoje padėtis 
nesikeičia. Raguočių supirki
nėjimas mėsai mažesnis 
kaip buvo prieš 2—3 savai 
tęs, nes eksporto mėsos kai į 
ir nėra. Vietos rinkoje mėsa 
pareikalavimas mažesnis 
nes ją pakeičia pieno pro
duktai.

Žemės ūkio gaminiams 
kainos dabar tokios:

Rugių centneris 26 litai, 
kviečių centn. 32—31 lit.. 
miežių — 25—24 lt., avižų— 
26—24 lt., žirnių — 25—24 
lt., vikių — 24—23 lt., bulvių 

,— 7.50—7 lt., sėmenų — 
35—33 lt.,' dobilų sėklinių 
raudonų 115 lt., dobilų sėkli
nių baltų 125 lt., linų gera — 
200 —180 lt., linų vidutinių 
—160—140 lt., sviestas kain 
kilogr. 6.50—6 lt., kiaušiniu 
didesnių desėtkas 1.60—1.40.

■•9

ties nuėstu tūris vežimą^-

paie sKR a. gimas. Susprogo vienas iš:
jūsų n-kuolo yetą įsnaikn - * ., K * H kurių 
siu. Knystaittus eme imti keturioli-
baune. Dėl vieno praeity pa- R s imo jė buv0 to.

kia didelė. jog netoli stove- 
jusieji pargriuvo. Arčiau sto
vėję žmonės tapo sprogimų 
aukos. Po pirmo sprogimo 
pasigirdo antras, paskui po 
kiek laiko trečias ir tt. Viso 
sprogo 6 balionai Paskutinis 
sprogimas buvo toks stiprus, 
jog artimuose namuose išbi
rę jo langai. .

daryto klaidingo žygio, ken
čia baisuj} kerštą visa šeima 
ir kerštininkas dar nerimsta.

Trečiu kart sudegė tvartas 
su trisdešimts šešiomis avi
mis. Iš turtirtgų dvarininkų 
Knystautų liko vargšai pade
gėliai be pastogės ir pusės 
turto. Taip visi ir sakė, kad 
likusios seserys, o nekas ki
tas keršyja už apgautą jų 
akyse išniekintą jauną sese
lę. Policija suėmė ir kitas se
seris ir jų drauges Danielie
nę ir Lukšienę.

štai dėl šio žiauraus kerš-

ŠIKO BYLA ŠIAULIŲ 
APYGARDOS TEISME.
Šiaulių apygardos teismo 

ypač rugių ir sesija Biržuose išnagrinėjo 
garsiąją Biržų kalėjimo buv. 
viršininko Radzevičiaus by
lą. kurioj jis buvo kaltina
mas plėšikavimu. Apie šios 
bylos smulkmenas mes jau 
rašėme. Trumpai pakartosi
me. kad Radzevičius paleis
davo iš kalėjimo kalinius, 
kurie ėjo ant ptento ir dary
davo ginkluotus apiplėši
mus. Pagrobtą turtą ir pini
gus vėliau jie dalinosi.

Teismas rado jį kaltu n 
nuteisė 6 m. sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Jis tuoj buvo sui*a- 
kintas pančiais ir nusiųstas į ‘ 
kalėjimą.

Kaltinamieji kalėjimo pri
žiūrėtojai: Kurpvs, Grigovi- 
cius ir Oleinikovas išteisinti. • NAįj j j LIETUVOS BAN

KO BANKNOTAI PO
10 LITŲ.

Apyvartoje jau pasirodė Lie
tuvos Banko naujai išleistos 
dešimtinės. Naujosios laidos 
dešimtinės skiriasi nuo seno
sios ir spalva ir didumu. Ben
drai šitos dešimtines atrodo 
gražesnės už senąsias.

i

ėius ir Oleinikovas išteisinti? 
Kaliniai Bielinskis, Domą? 

ševičius, Sprindys, su kuriais 
Radzevičius susitaręs veikė, 
nuteisti kiekvienas po 4 me
tus sunkiųjų darbų kalėjimo.

“TINKAMAI” NUŠOVĖ 
ŽMOGŲ.

Netoli Linkuvos (Šiaulių 
apskr.), sargybiniai nušovė 
Lionginą Noreiką, kuris nak
ties laiku buvo išėjęs savais 
eikalais. Valdžios organas 
Lietuvos Aidas” išaiškino. 

I kad sargyba pasielgė “tinka- 
i mai,” nes ji buvo liepus No
reikai sustoti, bet tas nesto
jęs ir pasileidęs bėgti. Todėl 
sargyba ir turėjusi jį nušauti.

Tai ve, kiek dabar verta 
žmogaus gyvybė Lietuvoje.

ŽEMES BANKO PASKO
LOS ŪKININKAMS.

Žemės bankui suvedus 
praėjusiųjų metų apyskaitas, 
paaiškėjo, kad žemės ukic 
kultūros kėlimo reikalams 
ūkininkams, užstatant nekil
nojama ji turtą ilgametinių 
paskolų per visus metus iš
duota apie 10 milijonų litų. 
Nuo šių metų pradžios iki 
balandžio mėn. 1 d. tokių pa
skolų ūkininkams išduota ar
ti penki milijonai litų.

APKREČIAMOSIOS 
LIGOS.

Kauno mieste balandžio 
mėn. nuo 15 iki 21 d. aštrio
mis apkrečiamomis ligomis 
buvo susirgimų — vidurių 
šiltine 1. xlėrrįė^iją.šutine 2. 
kruvinąją 1. skarlatina 3, 
difteritu 2, viso 9 susirgimai.

išplauks iš New Yorko LIEPOS 4-tą.

Vasaroi Ekskursija 

i LIETUVĄ 
ant pasauly didžiausio 

laivo 

LEVIATHAN 
(per Cherluiurg)

po vadovybe Mr. M. FLAM. United Statės Linijos Atstovo.

alr. Flnm pridalins, vi-us rc-k...u- . u-u grupė; ir bagažu ir
aprūpins vi-ką iki kciu-ti,.- j. .1

Keliausite smailioje dratieė*. iii-u tanu -i,i te prilvgstamuose 
patogumuose pa-attliu galingiau jin la .o.

Kia'i-kite -av<» vietų- ag' ' piir.ų itifo-m ..u. r kainu, arba 
rašykite pas

United Statės Lines
75 Stale street. Bofflon. 15 Broad*a\. Nen York ( itv

I

I 
i

»
i 
i t*

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mimų populiarių laiva

i
Pinigą* persiunčiaai greitai ir 

žemomis ratoaii*.
IM Mgrjžiara leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietas 
agentus arba pas

HaBhrg-Anericaa Lae
UI Suse Staut Roma

OOO
Trečia kltaa

1A IK l

LIETUVĄ
PER BREMENĄ

ant didelio Vokiečiu laivo 
COLUMBUS 

arba nitai* two» Linijoa 
laivais

TIK AATI ONIAS 
DIENAS 

Puil iof kajutos Trečiai 
Klesai—Tiktai

Steitrumiai
pas vietoa agentus arba

6.» Stale St., Kaatoa. .Mass. 
NORTH GERMAN 

LLOYD

KAIŠIADORIŲ VYSKU- ! 
PAS SUŽEISTAS.

“Lietuvos Aidas” praneša, 
kad Kaišiadorių vyskupas 
Kukta šiomis dienomis buvo 
sunkiai sužeistas. Jisai išpe
nėtais savo arkliais važiavo 
iš Žaslių į Kaišiadorius. Pa- “ 
keliui vyskupo arkliai pasi- j 
baidė nuo automobilio, ku- | 
t iuo važiavo d-ras Levitanas, 
ir apvertė vežimėlį. Vysku
pas Kukta taip nelaimingai 
•škrito iš vežimėlio žemėn, 
kan sulaužė sau ranką ir su
žeidė galvą.

Dr. Levitanas nors ir matė 
hrykį, nesustodamas nudrožė 
^avo automobiliu toliau.

Sužeistas vyskupas tečiaus 
nesišaukė Dievo pagalbos, 
bet liepė kuogreičiausia su
rasti daktarą. Daktaras su
teikė jam pirmutinę medici
nos pagalbą, o vėliau vysku- 
P® buvo 
.no ligoninę, kur daktarai su
laužytą jo ranką įgipsavo.

Dabar vyskupas Kukta gy 
dosi namie. ■ ,

I

I
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CUNARD UNIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko j 

Southampton kas Sereoa vienu is milžiną ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
Iš BOSTONO: I.ACONIA Birželio ». < AI.EDONIA Birželio 17, 

SCYTHIA Birželio 24.
New York j Kaunu $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite tilo 
Cunard agento, arba rašykit pat,

Boston, Mana.

O paskui sausžemių i Kauną 
Pamatykite Londoną pakeiy. A ‘ 
Taipgi tiesiai į Londoną kas I 
Pėtnyčią nauji, aliejų varo- 4 A' 
mi laivai Trečio* klesos 
laivakortės į abu galu iš 

CUNARD LIN 33 Statė Street,

■■■■■■VT ■ ■ ■■■■■■■< T’ 1

VALIO!
4 h.* y; '-s.

VALIO! 1
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LIETUVOJ
TIESIOG 1 LIETUVOS U0i$4 t

KLAIPĖDĄ
Be Jokių Penčdimų

BALTIKO - AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS" •

".• •t. **
''V** >*

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejai 

Ap^tkėčiojimui.

KOVOJA SU VENERINĖ
MIS LIGOMIS.

Kovai su venerinėmis li
gomis ir tuberkuliozu vidaus 
reikalų ministerija, be kito, 
perka tas ligas vaizduojan-

SKRIAUDŽIA DARBI
NINKUS.

“Elektros” fabriko savi- čias kino filmas, kurias pas
ninkas darbininkui Petrui kiau demonstruos Lietuvos 
Zigmantavičiui buvo pave-; miestuose ir miesteliuose.

« •

dęs atlieti kai kurias mašinos 
dalis. Darbininkas, atlikę < 
darbą, pristatė 90 litų sąskai
tą. Savininkas nenorėjo pini
gų sumokėti. Prieita iki teis
mo. Aleksoto nuovados tai
kos teisėjas priteisė pinigus 
sumokėti. Fabriko savinin
kas Romas pasidavė į apy
gardos teismą. Apygardom 
teismas taikos teisėjo spren
dimą patvirtino. Taip ir teko 
apmokėti sąskaitą.

Bet fabrikantas sumanė 
išmokėtų pinigų dalį išskai-

KOVA SU BULIUM.
Nesenai Kaune genant bu

lius i skerdyklas, vienas jų 
ištruko iš bandos ir ėmė vai
kyti žmones. Kelis asmenis' 
sužeidė, sukėlęs praeiviuose j 
sumišimo. Įširdusį bulių poli-i 
cininkas buvo priverstas nu
šauti.

V1LNIUS.
Bedarbių skaičius diena 

i su 
praeita sąvaite, bedarbių

VARGAS LIETUVOS 
DARBININKAMS.

Mažeikiai. Čia yra begalės 
darbininkų, nes gavę po ple- 

to, nesenai teisiamųjų suole celĮ iš valdiško miško def 
sėdėjo keturios pilnos ener-miesto padidinimo, suplau- 
gijos ir jaunos moterys. Jų kė jų daugybė. Bet kol miš- 
akyse sykiu su gailesiu nelai- kas stosis dirbama- žeme, 
mir-yų jų dienų buvo matytis daug laiko praeis.
dus pasiryžimas tvirtai sto-’ Darbo visai mažai tėra, o^šiėmet.

. ‘ f S * *■

i 
įdienon auga. Palyginti
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tyti iš kito darbininko Stan-‘skaičius padidėjo. Dabar tik 
kunavičiaus, kad tas teisme. viename Vilniuje priskaito 
neliudijęs jo naudai. Įraše į ma 5,000 bedarbių krikščin 
knygutę kaipo a\ ansą 70 litų 
ir dabar išskaito.

IŠDEGĖ MEŠKUČIŲ 
KAIMAS.

Varėnos valsčiuje išdegė 
Meškučių kaimas. Išviso su
degė 8 gyvenamos ir 29 ne
gyvenamos (tvartai, darži
nės i trobos. Gaisras kilęs dėl 
neatsargaus elgesio su ugni
mi. Nuostolių apie 100,000 

i litų. Nei viena troba hebuvu- 
1 si apdrausta.

' y A

VĖL NELAIMĖ SU 
MOTORCIKLIU.

šiomis dienomis, važiuo
damas is Prienų į Kauną mo- 

■ torcikliu 140 kilometrų per 
valandą greitumu, iškrito iš 
motorciklio ir smarkiai susi
žeidė Kauno telefonų sto
ties inžinieris .lakstys.

» 4
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KETVIRTA OSKUKUi
LIETUVOS VYČIU 

Birželio-June 16 dieną 
Laivu “ESTONIA” 
Ekskursijai vadovaus 
Kazys J. Viesulą

rauti EISUIISUi
Rengia Baltiko Amerika? 

Linijos Bendrovė >

Liepos-July 21 dieną 

Laivu “ESTONI A”

niu.

e
IL! to.
Į sėtį
Kak
■ nuI

DEGA MIŠKAI.
Eržvilko valsčiuje nudegė 

apie 35 ha. jauna miško Pa- 
neries miške.

Užsidegė valdiškas Para-:
•S ■

FAŠISTAI STATO DAU
GIAU KALĖJIMŲ.

“Lietuvos Aidas” rašo,
kad teisingumo ministerija . _ ___ ___
paruošė naujo kalėjimo pro- chų miškas už demarkacijos 
jektą. Šiam namui statyti nu- linijos. Pavakary ugnis perė- 
matoma išleisti 320,000 litų, jo į šią pusę demarkljnijos. i 

įNamai busią statomi, dar Viso nudegė apie5pusę ketv.I
kilometrormišRo. ? • I

Visi Lietuviai. Važiuojantieji 
pro Klaipėdą maloniai kviečia
mi apsistoti

“Ryte” Viešbuty
TAURAGĖS GATVĖ 48—49. 

KLAIPĖDA.
Tai Vienintelis geriausia Lie
tuviu VieAhvtis Klaipėdoje.; ...

Viešbutyje yra visi patogu
mai. o kambariu ir valgių kai
na. palyginamai labai žema.

JOKŪBAS STIKLIORILS, 
Adrtiininkaa.

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS,LIETUVIS privalo aplankyt savo gim

tąjį krašta. Kas metai vis daugiau ir daugiau amerikiečių 
važiuoja atlankyti saviškius Lietuvoje arba taip sau Lietu
voje pasisvečiuoti. Lietuviai deda visas pastangas, kad tie 
svečiai butu gerai priimti ir išsivežtų malonius Įspūdžius iš 
Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog į Klaipėdą ant Baltiko-Ameri- 
kos Linijos be jnkių persėdimų prie dabartinių aplinkybių 
yra malonus ir visiškai keleivių nevargina.- f <

Patartina visiemš. kurie trokšta pamatytijĮmrtajj 
štą neatidėti, bet važiuoti pas savuosius šią Vasarą-su viena 
iš vlršminėtų ekskursijų iš Amerikos tiesiog i Klaipytą?.

žiniom kreipkitės i Vielos Agentą ar j Bendrovę- 
BALTIC AMERICA ONE

8 Bridf e Street, New York, Ft ,Y«

i
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Vietinės Žinios
ti art. Pilkos ir Juknevičiaus 
koncertas South Bostone. 
Bet žmonės, kurie rūpinosi

MASSACHUSETTS SO
CIALISTŲ KONVENCIJA.

Moteris pastatyta kandidate t0 koncerto rengimu, neapsi-

geriausios kloties. Vėliname, 
kad jis savo darbais visuo
met butų naudingas lietu
viams: stiprintų juos fiziškai 

i ir dvasiškai.

i

Į valstijos gubernatorius.
Pereitą nedėldieni Busto- goms nedėldieniais reikia tri

tone buvo Massachusetts vai- rėti leidimas iš valdžios. I.ei- 
stijos socialistų konvencija, dimas nebuvo gautas, todėl 
Susirinkę delegatai nomina- koncertas negalėjo Įvykti, 
vo partijos kandidatus atei- Artistai jaučiasi prastai, nes 
nantiems valstijos rinki- pasidarė nemaža išlaidų ir 
mams ir priėmė šių metų rin- publika tapo apvilta, 
kimams platformą, kuri 
kviečia visus rankų ir proto 
darbininkus stoti po socializ
mo vėliava ir paliuosuoti 
Mass. valstiją iš to jungo, i 
kurį laiko ją Įkinkę audiny- 
čių ir šiušapių baronai, gelž-

Žiurėjo, kad tokioms pramo-

Bet jeigu koncertas ir butų 
Įvykęs, jis vargiai butų artis
tams apsimokėjęs, nes i kon
certus bendrai publika nesi
veržia. o vasaros metu, kuo
met visus vilioja už miesto 
žali laukai ir miškas, i kon-

D-ras Landžius sugrįžo 
So. Bostonan.

D-ras Seymour-Landžius, 
kuris buvo išvažiavęs i \Vor- 
cesteri, vėl sugrįžo į South 
Bostoną. Ofisą atidarė ant p. 
Šidlausko aptiekus, gražiau
sioj South Bostono vietoj.

Apsigyvenęs So. Bostone, 
D-ras Landžius žada lankyti 
specialius kursus Harvaido 
Universitete ir City Hospital.

Kas daugiausia prisidėjo 
prie Kliubo vakarienės.
Jau visi žino, kad 13 d. 

gegužės Įvyko puiki Kliubo 
vakarienė. Apie lai jau buvo 
“Keleiv yje” rašyta, bet per 
klaidą nebuvo pažymėta, 
kas daugiausia prie tos vaka
rienės prisidėjo. Taigi šiuo- 
mi pažymime, kad John E. 
Concannon Co., V. Trakelis 
ir P. Romanski aukavo visą 
vakarienei tonika vertės 
$10.00, o Juozas Jovaišas 
aukavo visą duoną vertės 
$&.00, už ką Piliečių Kliubas 
taria širdingą ačiū.

Komitetas.

PARSIDUODA 4 ŠEIMY
NŲ NAMAS.

H* kambarių, 2 karų iraradžius ir 
M.-kas -u visti.- vėltau.-kti- įtai

somais. Jeigu į mėnesį neša $160 Sa- 
\ininxa- su bizniu išvažiuoja į kitą 
t.nešta, todėl ir turi parduoti už visai 
pigią kainą. (23)

Marine Road. South Boston.
tek So. Boston O7O7-NV.
Ofiso telefi nas: Lk-dhaui 1304.

NORWOOD, MASS.
Parsiduoda mūrinis, 15 šeimvnų Na

mas ir storas. 12 metų senumo, ir vie
nos šeimynos namas su dideliu vardu 
ir piazais. viskas vėliausios niądos 
įtaisymais; įeijrų $510.00 į mėnesį. 
Kaina $44.000, įnešti $10,000 arba. 
ss.im.xi Priežastis pardavimo, savi
ninkas išvažiuoja į Lietuvą. Kreipki
te.- vpatiskai ar laišku. (24)

J. DALLAUS
268 l.enox st.. N'oraood. Mass.

Reikalavimai
BOOKKEEPER

Knygvcdė ir stenographė turi 
būt patyrus ir atsakanti darbi
ninkė. Vidutinė alga ir nuolatinis 
darbas užtikrintas. Rašykite at
siliepime, kiek patyrimo, kiek se
numo ir kiek algos ii pradžių.

(24) 
LITHUAN1AN AGENCY

545 East Broadvay, 
So. Bdaton. Mąps.

-- , -i j a-:; =
SANDAROS CENTRO

Reikalingas Bekerti 
pirmarankis,

Kuris moka dirbt prie ruginės duonos 
ir prie pečiaus. Ataišaukit tuojaus.

JOK MATIASKA (21)
73 Siher st, S». Boston. Mass.

DRAUGYSČIŲ ŽINIAI.
Puiki vieta Piknikam*. P. ŽYGELIS 

Sanabee* »t„ Tewk»bury, Mana. (25)

ANT RENDOS
6 KAMBARIŲ APARTMENTAS 

IR GARAD21VS. Miltono distrikte. 
Puiki vieta sergantiems žmonėms. V’i- 
si parankumai.

DR. MaeDONNELL
336 Braadway, So. Bostea. Mana. 

Tel. So. Boston 0270.

kelių korporacijos ir kitokios certą da sunkiau žmones su- 
kapitalistų Įstaigos. kviesti. Sodeika yra pagarsė-

JTNY _ ___________ _______ _ 1 • 1 • • • 1 . -1 1

cionalizuoti visus bankus ir 
visą stambią pramonę, nes 
tik tuomet darbo žmonės ga
lės būti geriau aprūpinti ir 
galės turėti laimingesni gy
venimą.

Toliaus socialistų platfor
ma reikalauja pripažinimo 
darbininkams teisės ramiai 
streikuoti ir boikotuoti, pa
naikinimo indžionkšenų dar
bininkų ginčuose su darbda
viais, ir Įvedimo tokio Įsta
tymo. kuris uždraustu kapi
talistams skųsti darbininkų 
organizacijas ir kabintis prie 
unijų pinigų dėl streikų ar 
boikotų. Darbo laikas turi 
būt neilgesnis kaip 40 valan
dų savaitėje visose pramo
nės šakose. Algos minimum 
turi būt nustatytas Įstatymu. 
Pasenusiems darbininkams 
reikalaujama Įvedimo pensi
jos be pačių (įarbininkų pri- 
mokėjimo.

Pagalios refoiTna reika
lauja panaikinti Supreme 
Courto galią skelbti legisla- 
turos išleistus įstatymus “ne- 
konstituciniais” ir prašalinti 
militarizmo propagandą iš 
mokyklų.•7 *•

Bėda su musų valstija yra 
dėlto, kad ji nėra musų, sa
ko socialistų platforma. Visa 
valstija yra pramonės kapi
talistų kontrolėj. Liaudis ne
turi jokios galios. Visi valsti
jos turtai priklauso saujalei 
dykaduonių. O tūkstančiai 
audėjų, batsiuvių, rubsiuvių 
ir kitų darbininkų, kurie tuos 
turtus savo rankomis paga
mina, gyvena pusbadžiu. 
Saujalė plutokratų, kuri val
do turtus, valdo visos valsti
jos gyvenimą. Jie nustato 
darbininkams algas, jie kon
troliuoja maisto kainas, jie 
valdo spaudą, radio ir dik
tuoja visuomenei, kaip ji pri
valo protauti.

Pasiliuosuoti iš kapitalistų 
kontrolės darbininkai gali 
tiktai išsirinkdami savo par
tijos valdžią. Ir todėl Massa- 
chusetts socialistų konvenci
ja stato savo kandidatus at
einantiems rinkimams. Į gu
bernatorius tapo paskirta 
draugė Mary Donovan Hai>- 
good. kuri plačiai pagarsėjo 
Sacco-Vanzetti byloje. Drg. 
Walter S. Hutchins išGreen- 
fieldo nominuotas Į leitenant 
-gubernatorius. Į valstijos se
kretorius pastatyta Edith M. 
VVilliams iš Brookline. o į iž
dininkus — Aibei! Sprague 
Coolidge iš Pittsfieldo. Har- 
ry A. Isenberg iš Chelsea pa
skirtas i valstijos kontrolie- 
lierius (auditor). o John 
Weaver Sherman i prokuro
rus (attomey general). Alf
red Baker Leivis nominuotas 
i valstijos senatorius.

Konvencijoj dalyvavo 60 
delegatų iš visų Mass. valsti
jos kraštų. Konvencija buvo 
labai gyva ir priėmė rezoliu
ciją. kurioj socialistų organi
zacija pasižada visomis išga
lėmis remti streikuojančius 
New Bedfordo darbininkus.

Platforma reikalauja na-‘jęs dainininkas, tik ką atva
žiavęs iš Lietuvos, jo koncer
tas buvo plačiai išreklamuo
tas. ir tai vos tik lėšos apsi
mokėjo. Tas pats dabar buvo 
ir su Babravičiaus koncertu 
Ne\v Yorke. Babravičius yra 
pirmos klesos artistas ir šis 
jo koncertas turėjo būt jau 
paskutinis Amerikoje. 0 
vienok salė buvo apytuštė ir 
"Tėvynė” sako: "Dėl publi
kos mažumo koncerto daly
viai nesijautė gerai: visur 
jautėsi koks tai prispaustas 
ūpas. Buvo ir graudu ir gaila, 
kad musų taip gražiai dai
nuojantis artistas lyg ir ap
leidžiamas. Salė apytuštė.”

Dramos ir šokių koncertas.
Ateinančios pėtnyčios va

kare. S birželio. Miss Lillian 
Brown mokyklos mokiniai 
duos South Bostono publikai 
dramos ir šokių koncertą. 
Bus vaidinama “Karalaitė,” 
baletais ir šiaip visokie gru
pių ir solo šokiai. Koncerte 
dalyvauja ir Michelsonų 
dukteris. Regina ir Violeta.

Koncertas bus Municipa- 
lėj Salėj, pradžia lygiai kaip 
S vai. vakare. įžanga 50c.

PARSIDUODA
l‘( IKI S IR GERAS PIANAS labai 

pigiai, taip pat jrramafonas. (26) 
JOHN BARTOL

7 Codman Hill >t.. Roxburv. Mass. 
TeL: 8725-M.

parsiduoda”
; šeimynų mūrinis namas, su įtuzu, 

tylėtais, set-tubs. Jeipų $572.00. Kai- 
■i įnešti $500.00. M. J. FORD.
292 C Street. So. Boston. Mass.

I

Nušovė South Bostono 
merginą.

Tūlas John Tartai-. 27 me
tų Nyrąs. pereitą sąvaitę pa
siėmė taxi ir išsivežė iš South 
Bostono 21 metų amžiaus 
merginą. Mary Mahan. Buvo 
jau naktis, ir mergina nesu
grįžo. Vėliau žmonės rado ją 
Miltono krūmuose nušautą. 
Jos vaikinas Tartar prapuo
lė. Policija suėmė taxi veži
ką J. E. O'Brieną. Vežikas 
prisipažino, kad jisai buvo 
išvežęs Tartarą su mergina, 
kad kilimuose Tartar su ja 
išlipo, kad neužilgo pasigir
do keli šūviai ir kad potam 
Tartar sugrįžo jau be mergi
nos. Vežikas sakosi atvežęs 
jį atgal Į Bostoną, bet nie
kam apie tai nesakęs. Poli
cija dabar ji laiko užtai už
darius ir jieško Tartaro. Sa
koma. kad nušautoji mergi
na prigulėjusi nepadoriai 
draugijai ir žinojusi apie 
aukštų valdininkų girtus rau
tus ir nakties orgijas. Dabar, 
kai prasidėjo šito skandalo 
tyrinėjimas, ji žadėjusi visas 
“doros sargų” nedorybes iš
kelti aikštėn. Taigi spėjama, 
kad dėlto ji ir buvo nušauta.

Barzdaskučiai sustreikavo.
ši panedėli Bostone su

streikavo 1,000 barzdasku
čių. priklausančių Journey- 
men Barbers Mutual Protec- 
tive Association’ui. Streikas 
kilo dėlto, kad darbdaviai 
atsisako atnaujinti trijų me
tų darbo sutarti, kuri pasi
baigė 1 birželio, šita sutartis 
garantavo bai bėriams darbi
ninkams nuo $21 iki $25 al
gos savaitei. Dabar gi darb-' 
daviai netiktai atsisakė tokią 
mokestį barberiams pripa
žinti. bet norėjo da ir darbo 
valandas pailginti.

Šitas ginčas tečiaus nelie
čia tų bai’zdaskučių, kurių 
darbininkai priklauso Ame
rikon Darbo Federacijai, nes 
tie turi atskirą sutartį su 
darbdaviais pasiTlarę. Todėl 
kuomet vienos barzdasku
ty klos bus uždaiytos, 
dirbs.

I

kitos

Svarbus Pranešimas.
Puikus programas Įvyks 

subatoje Birželio-June 9 d.. 
1928 m.. 7:30 vai. vakare.
Lietuvių M. Žinyčioje, kam
pas 4-th ir Atlantic sts.. So. 
Boston, Mass. Programą iš
pildys Lietuviu kalbos moki-
■niai Taipgi užbaigusieji mo- pARS1D(JODA CEVERy. 
kyklą mokiniai bus apdova-. „..
noti diplomais. TAISYM9 DIRBTUVE

Publika vra kviečiama at- Į ^/'sonus masinenjomis. Į 
eiti ir išklatsyti gražaus pro-. 2a Ma».
gramo.

Vakarinė mokykla atsida
rys Liepos 2. 1928; mokyklos 
valandos nuo 9 iki 12-tai ry
tais. L. M. 2. Valdyba.

Žmogus sudegė.
Pereitą nedėldieni po pie

tų South Bostone kilo du 
gaisrai, kurie, policijos ma
nymu. buvo tyčia užkurti, 
kad susikolektavus apdrau- 
dos pinigus. ir.todel valdžia 
jau pradėjo dalyką tyrinėti. 
Pirmutinis gaisras kilo po 
numeriu 546 E. Sixth street, 
senoj pašiūrėj, kuri stovėjo 
kieme. Šita apielinkė yra 
tankiai apstatyta senais me
diniais namais ir -jei ugnis 
butų išsiplėtojus, sunku būtų 
buvę ją sulaikyt. Buvo iš
šaukti du gesinami aparatai, 
kad kuogreičiausia ugnį lik
vidavus. nes nuo jūrių putė 
smarkus vėjas ir visam mies
tui gręsė pavojus.

Kuomet gaisrininkai dirbo 
čia išsijuosę, ant kampo 
Kirst ir I gatvių užsidegė 
arklydės, kur stovėjo apie 20 
arklių. Subėgę žmonės ir ug- 
nagesiai visus arklius išve
dė. bet niekas nežinojo, kad 
arklydėse miega žmogus, 
Frank H. Donahue vardu. Ir 
jis sudegė.

SPORTAS
“Lietuvos Buliaus“ kova su 

“Lenkijos Levu.“
Praėjusi ketvergą Grand 

Opera House Įvyko Įdomus 
susirėmimas "Lietuvos Bu
liaus” Juozo Komaro su 
“Lenkijos Levu” Stanley 
Stasiak. Kova buvo žiauri ir 
kruvina. Stasiukas stengėsi 
Komarui atkeršyti už pir
mesni jo nugalėjimą, bet Ko
maras atmušė visas žiaurias 
lenko atakas. Publika di
džiumoje stojo už Kamarą. 
Po valandos žiaurios kovos, 
galiūnai buvo perskirti.

Tą pati vakarą ėmėsi ir1 
Karolis Sarpalius su rusu 
Frank Bruno. Išsirito pusva- į 
landi be pasekmių. ŠĮ kartą • 
Sarpalius atrodė 1yg ir pa
vargęs, ėmėsi be ūpo.

Pagarsėjęs švedų ristikas 
Friberg paguldė garsųjį far- 
merį McLeod.

Šiame ketverge Bostono 
Arenoj Friberg risis su Son- 
nenberg. Komaras su Spell- 
man. Sarpalius su Stasiuku. 
Ketonen su Davis ir Hansen 
su vienu narsuoliu.

T H I 8

APR0N
’S’TTH Ot’R COMPL1MENTS

DR. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9 VAL. RYTO IKI 9 VAL. VAKARO.
37.1 BROADMAY. KAMPAS E IR KROADMA Y. 

Viršuj Aidlausko Aptieki. SOl'TH BOSTON. MASS.
Tel.: So. Boston 2443.

PIKNIKAS
Ren>i« A. L. T. S. Pirmas Apskritys, 
BIRŽELIO-JUNE 10 D., 1928 M.

Prasidės 11 vai. ryte, Programas 4-tą vai. po pietų. 
LIETUVIŲ TAUTIŠKAME PARKE 

Prie North Lowell Road, Mothuen, Mass.
GERBIAMIEJI:—

Šis piknikas bus ne vien tik piknikas, bet ir taip vadina
mas: Vasarinis Koncertas, kuriame dalyvaus geriausios 
musų Naujoje Anglijoje muzikalės spėkos: V. A. Jan- 
kauskas-Jenkins. sesery s R. ir O. Černiauskaitės. T. Kicliu- 
tė, E. Pranckuniutė. A. Kontrimiutė. A. Mickevičiūtė, So. 
P»ostono Styginė Orchestra “Kanklės.” po vadovyste p-lės 
S. Jasinskaitės, pianu asistuos p-lė K. Kasparaitč, ir l^aw- 
rence’o Tautiškas Choras po vadovyste J. J. Tamulionio.

Visus kviečia RENGĖJAI.

soora ros™ 
BMU)W*RE CO.

Dr. Višniauskas Floridoj.
“Keleivio” redaktorius J. 

Neviackas gavo nuo daktaro 
A. J. West (Višniausko) at
virutę iš Jacksonville, Flori
da. kurioj jis rašo: “Turime 
gerus laikus šičionai. Bosto
ne šalta. o šičia didžiausias 
karštis.”

Dr. A. J. West yra sūnūs 
plačiai žinomų Višniauskų, 
kurie gyvena ant Southern 
avė., Dorchestery. šiais me
tais jis baigė medicinos dak
taro mokslą. Mokslą išeiti ’tų Įeina galėn tūli patvarky- 
jam daug prigelbėjo jo uoš-mai, palengvinanti Įvažiavi- 
viai Šimkevičiai, kurie gyve- mą Amerikon kai kuriems 
na Mattapane. Lietuvoje gyvenantiems as-

I Jaunas daktaras keli me- menims. kurių giminės yra 
tai atgal buvo plačiai žino-1 Amerikos piliečiai arba turi 
mas Bostono ir apielinkės bent pirmas popieras. Dabar 
lietuviams, kaipo “Dorches^bus galima atitraukti iš Lie
telio Kapelijos” vadas. Be- tuvos piliečių tėvų vaikus 
veik nebuvoto lietuvių pa- iki 21 metų amžiaus. Pilietė 
rengimo, kur šita “kapelija".žmona galės atitraukti nepi- 
nebutų dalyvavus. “Kapeli- lieti savo vyrą. Kurie turi 
ja” susidėjo iš jauno Vis- tik pirmas popieras, galės at- 
niauskučio (dabartinio dak-sitraukti savopačiasirvai- 
taroi, jo sesutės Onos (ji jau kus iki 21 metų ant kvotos 
ištekėjusi) ir p-lės Šimkevi- pirmybės. Pirmiaus buvo nu- 
čiutės (dabartinės daktaro statytas amžius vaikams iki 

. žmonos). '18metų ir tiktai tiems tė-
Piikos koncertas nejvyko. I j)r West žada apsigyventi vams, kurie yra pilni Ameri- 
Pereitą nedėldieni, kaip Lovvell, Mass. kos piliečiai.

buvo skelbiama, turėjo įvyk-; Linkime jaunam daktarui N. Gendrolius.

Gansonas pabėgo nuo tar
nam ento.

Pasiskejbęs save lietuvių 
eampijonu^ack Ganson atsi
sakė nuo lietuvių čampijo- 
nato ir pabėgo iš tumamen- 
to. Jam buvo siūlyta ristis 
Bostone su Juška, Komaru ir 
Sarpalium. bet nei su vienu 
Gansonas ristis nesutiko ir iŠ 
Bostono paspruko. Tokiu bil
du čampijonato klausimas 
elieka išspręsti Komarui su 
fuška. nes Sai palių Komaras 
jau nugalėjo.

SKOLINI' PINIGUS ant 1-mų ir 
2-rą morfcičių. (-)

M. ST \\ AW HITE
8 Green^ovd l’ark. Dorche-lcr. Mas*.

Immigracija palengvinta.
Nuo 29 d. gegužės, šių me-

Amerikon kai kuriems 
Lietuvoje gyvenantiems as- 

kurių giminės yra

PARDAVIMAI.

AGENTS FOR

Betalao
The wooderful nrw qutdc drying 

ENAMEL
’.'i’iiile our supp'y l»sts we ve givtrų; 
o-e cf these vcry useful end attractive 

aprons w.:h ešery pur.ha»c of 
Betalao

LACQVERUKE 
ENAMEL

There is nodung as stvlish oe as anrac- 
tise u datnt ly painted funuturc 

and intenora
UTTH

Bttalao
At littlecost and witS muchsatisfaction 
vou, 'yourself, can mate oid discarded 
p.eces toto charnnr.g addtuoni to your 

home

Betalac
Has no disag-ceabie odor, nertis no 

spėriai thinner.
THIS ENAMEL has the virtues of 
i acquer, Su t is safe and sunpie to ūse.

ASK FOR AN APRON

DF PON'T LEAD.............  $11.11
BOSTON LEAD................ $11^
Be to da užlaikome ir visų kiti 
dalyką prie namą patainymo 
Viską pristatom į namas dykai.

J. KLIMAS 
(Savininkas)

379 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0122.

SOUTH BOSTON 
SUPPLY CO

I

i

I

Parsiduoda Bučer- 
nė Ir Grosernė
Labai geroj vietoj. Biznis 

išdirbtas gerai, {eigos dide
lės. Gera proga apsukriam 
biznieriui. Priežastis parda
vimo — savininkas išvažiuo
ja j Lietuvą. Atsišaukite tuoj 
i “Keleivio" ofisą,

253 Broadway, So. Boston.

2.75

•
NAUJA LIETUVIO MO
DERNIŠKA GELEŽINIŲ 
DAIKTŲ KRAUTUVE

Boston ar Dutchboy I^ead.
100 svaru...................... $11.25

|()—10—20 Baltas Paistas,
galionas

Inside Spar vamišius. gal. 1.89 
l'lat White penias.................1.75
Baltas šelakas............ • . . . 1.75
Savogran pauderis. svaras . .10
Oxalic Acid..............................25
N coliu cakimine brušius 2.75

i
j I coliu Sieninis brušius......... 98
N'ight I-atch su 3 raktais .. 1.25 
No. 50 Gartagc Receiveris . 9.75 
5 coliu Floats........................... 10
5 pėdu Vania su visomis reik

menimis ..........................27.00
Sienoms popiera rolis 5c ir aukš
čiau.
Taipgi padarom raktus, sutaisom
spynas ir priimam užsakymus 
dėl langu, duru ir china closety. 
Viską pristatom į pirkėjo namus 
veltui.
SOUTH BOSTON SUPPLY

COMPANY
384 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Telephone: So. Boston 4683.

MEDU \y, MASS.

Parsiduoda puiki vieta, 
nauja stuba. ba . 1!» akerių žemės, 
pusė ariamo-. sodas, prie "įrcro
kelio, 5 minuto- jeit j miestelį. Kas 
iš lietuvių nor. tu pirkt tą arba kitą 
farma. klauskite aprašysiu smulk
meniškai ir joki., zomišino mokėt ne
reikės. Rašykit yi eitai. (25)

JOSEPH MIKALOP
Main Street. Med*ay, Mass.

I

Dr. Med. Leo J. Podder is Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kulka tea 
kiškai ir raaiškai. Tekinu Haymarkat MM
1 ALLEN ST.. Cor. Ckamkara Bt, BOSTON, MiSI.

<

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

Tel. Souti^ Boston 1662 — 1373.

REAL ĖST ATE 
Ant Pardavimo

_ SO. BOSTONE
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ kampinis na
mas ir krautuvė su įtaisymai*.

ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ namas su di
delių kiemu, elektra, gešas, skal- 
bynės.

TRIJŲ ŠEIMYNŲ medinis namas 
3-4-4 kambariai, su įtaisymais.

NAUJAS DVIEJŲ ŠEIMYNŲ 
namas su naujausiais įtaisymais, 
gražiausioj vietoj, ant Marine 
Road.

MEDFORDE
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ namas, su 
vieta dėlei dviejų garadžių ir nau
jausiais įtaisymais.

READVILLE
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ namas, su 
įtaisymais, viitininkai, ir daug 
žemės.

RANDOLPH
AŠTUONIŲ KAMBARIŲ namas 
su visu fornišiumi, ir šeši akeriai 
žemės.

E. BRIDGEWATER
FARMA 5» AKERIŲ žemės. 22 
karvės. 1 bulius, arklys ir 10 kam
bariu stuba, yra visokių farmos 
mašinerijų.

I LIETUVĄ 
ir atgal

UŽLAIKAU 
LAIVAKORČIŲ PAR
DAVIMO IR PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ.

1NŠIURINU tik Massa- 
chusetts valstijoj nuo ug
nies ir nelaimės automo
bilius, fornišius, gyvastį, 
namus, stiklus, sveikatą 
ir panašiai.

ANGLIS ATPYGO, PIR- 
KIT DABAR. Pristatome 
ir Malkas netoliau kaip 
12 mailių nuo Bostono.

TURIU
Daugybę namų, farmų ir 
krautuvių ant pardavimo 
ir mainymo, kurių čia ne
galima suminėti.

GALIMA KREIPTIS ’ 
ypatiškai, laišku arba per 
telefoną.
OFISO VALANDOS? 

Nuo 9 vaL ryto iki 9 vak.

SUN PROOF PENTAS
NEBIJO LIETAUS NEI SAULES SPINDULIŲ 

NUPENTYK SAVO NAMĄ SU

O JLKŲ NAMAS ATRODYS KAIP NAUJAS Vt PENKIŲ METŲ 
Mes užlaikėm pnpieras visokią spalvą dėl sieną karmabią ir varai 

mm dėl grindą. Taipgi nžlaikont sakią, grėblią, lopetą ir kas lik rei 
kalinga prie darbo daržą; dratas dėl tvorą ir sietus dei langą.

SPECIAL: Kvorta varnišio ir brušis už 95c.

UNIVERSITY HARDWARE CO.
J. H. SNAPKAVSKAS, Saviniakas

1147 Cambridge St., Cambridge, Mass.
Tai. Partor >755.




