
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metams;
Amerikoje ............................. $2 JO
Kanadoje ir Lietuvoj*........... $3.00

Prenumerata pusei metu:
Amerikoje ................................ $1.25
Kanadoje ir Lietuvoje........... $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku.

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais adresuokite:

“KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston, Mass.

No. 25 Telephone:
So. Boaton S'Mi-M

Telephone:
So. Boaton S0»-M.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Puhliahed by J. G. Geguži* & C*.

SO. BOSTON, BIRŽELIO -JUNE 23 D., 1926 M.
“Esterai ai Seeond Cinu Mitter” February 23. 1905. at the Post Office at Boston, Maaa, under the Act of March 8. 187».

Susivienijimo Seimas

KOMUNISTŲ MAŽUMA.

Delegatai nusiuntė naujai 
Lietuvos valdžiai pasvei

kinimo telegramą.

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje Seimas atsidarė 
pereitą panedėli Brookly- 
ne labai Įtemptoj atmosfe
roj. Visi laukė paaiškėjant 
susitelkusių spėkų. Kiekvie-

SULAIKĖ 64 DELEGATUS 
Į KATALIKŲ KONGRESĄ

Pereitą sąvaitę į New 
Yorką atplaukė laivu “Be- 

■ rengaria” 87 delegatai iš Ju
goslavijos Į eucharistinį ka
talikų kongresą Chicagoj. 
Išegzaminavus jų dokumen
tus imigracijos vyriausybė 
23 jų įleido, o 64 sulaikė ir 
uždarė ant Ellis Island toles-

NUTEISĖ M1RIOP 3 
BANDITUS.

Pereitą sąvaitę New Yor- 
ke buvo nuteisti miriop 3 
banditai, kurie per užpuoli
mą ant A. & P. krautuvės 
andai užmušė 60 metų am
žiaus moterį. Nuteistieji va
dinasi John Maxwell ir Vin
cas ir Kazimieras Brazieju- 
kai.

PASIKORĖ.
Taunton, Mass. — Pereitą 

sąvaitę čia pasikorė savo 
daržinėj Charles Blair, 60 
metų amžiaus žmogus, kuris 
gyveno vienas pats. Jis pali
ko prie savo kaimyno tvoros 
prisegtą raštelį, sakydamas, 
kad jo kūnas kabos darži
nėj.

LENKŲ DIDŽIŪNAI 
DUELIUOJA.

Pereitą sąvaitę tarp kuni
gaikščio Ski-zynskio ir gene
rolo Szeptvckio buvo duelis 
netoli Varšuvos. Jiedu susi
ginčijo andai dėl Pilsudskio 
padaryto perversmo, ir ge
nerolas Szeptyckis, kaipo 
Pilsudskio šalininkas, metė 
AUlllgdlAŠViUJ OniMiibniuA 
pirštinę, tuo budu pasiūly
damas jam išrišti ginčą 
“garbės lauke.” Skrzynskis 
pakvietimą priėmė, ir jiedu

Pereitą sąvaitę Francuzi- nutarė šaudytis. Buvo pri- 
joj sugriuvo ministerių kabi-: rengta tam tikslui vieta ir 

Naujai vyriausybei pereitą sąvaitę priešininkai 
prezidentas buvo susitiko “garbės lauke” pa- 

“ ‘ ; vienas kitą užmušt.
' “ is
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nam rūpėjo, ar komunistai niam tyrinėjimui. Sulaikyti 
paims viršų, prie ko jie taip susideda iš slovėnų, serbų, 
stropiai organizavosi, ar ne. ■ čekų, kroatų, makedonų ir 

Iš prisiųstų mandatų, ku- , bulgarų. Imigracijos valdžia 
riuos SLA. kuopos paprastai, nenori jų įsileisti, nes mano, 
prisiunčia iš kalno, paaiškė- kad kongresui pasibaigus jie 
jo, kad delegatų šitam sei- gali čia pasislėpti ir negrįžti 
mui yra išrinkta išviso 251. atgal. Su kitais delegatais į 
tečiaus visi jie da nepribuvo, tą kongresą imigracijos vy- 
Pasibaigus antrai sesijai, riausybė taip nesielgė, tik- 
kuomet rašoma šita žinia, • tai slavams ji nepasitiki, 
atvykusių ir užsi registrą vu-; Slavai ateiviai, ypač iš Bal
sių seime delegatų buvo tik- kanų valstybėlių, Amerikoj 
tai 180. Nors ir tas padaro' visuomet stropiau egzami- 
labai skaitlingą seimą, pa- nuojami, negu kitų 'tautų 
lyginus ji su pirmesniais su- žmonės, 
važiavimais, tečiaus aišku, ■ 
kad daug išrinktų delegatų 
da neatvyko. Ar jie pribus 
vėliaus; nežinia. Galimas. 
daiktas, kad daug komunis- i 
tų, kurie buvo apsiėmę va-, 
žiuoti seiman savo lėšomis j net.as; . 
ir kuriems buvo duoti man-! .ai-11 
datai, 1 
savo pinigų ir nutarė neva-

VALDŽIOS KRIZIS 
FRANCUZIJOJ.

SUSEKĖ NETIKRŲ PINI
GŲ DIRBIMĄ.

Francuzijoj pereitą sąvai
tę tapo areštuotas serbas 

Į vardu Zirkovič, kuris bandė 
'iškeisti keliatą netikiu Ju
goslavijos banknotų po 1,- 

Greitasis Cincinnati trauki- 000 dinarų italų banke. Suė- 
nys Įsirėžė į Wa*hingtono

ekspresą.

Netoli Pittsburgo dabar 
guli lavoninėse 15 suardytų 
ir sulaužytų kūnų, kuinų var
dų ir pavardžių da niekas 
nežino. į '

Tie žmonės žuvo geležin
kelio nelaimėj.netoli Blairs- 
ville, Pa., kun susikūlė du 
greitieji traukuliai. Vienas 
geležinkelis šitoj vietoj eina 
skersai kito, ir ant šitos sker
skelės Įvyko katastrofa. 
Dumdamas visais garais 

’Cincinnati “limited” ekspre
sas pagavo Washingtono ek
spresą, kuris taip pat bėgo 
visu smarkumu, ir keliatas 
vagonų sutyžo.

Be penkiolikos užmuštų 
da 14 mirtinai sužeistų guli 
Įvairiuose ligonbučiuose ap
linkiniuose miesteliuose. 
Cincinnati ekspresas buvo 
varomas dviejų didelių lo- 
komotymu. ir kada jis rėžė

• A < . t *

Baisi Geležinkelio 
Katastrofa.

UŽMUŠTA 15 ŽMONIŲ.

mus ji pasirodė, kad pinigų 
dirbimo centras yra Duis^ 
burge, Vokietijoj.

vėliaus pasigailėjo Pa^yi^tęs Briand ą. Tam ne- • slryžę 1
L pasisekė, tai buvo pakvies-;Sustojo jiedu su pištaliętar

žiuot. Beto, keliatą komunis- radikalų \adas Herriot. už penkiolikos žingsnių vie
tų delegatu seimas išmetė Get ir tas negalėjo sui asti nas nuo kito ir laukė signa- nes paaifkėjo' kad jie nele- tinkamų žmonių, kurie apsi- į l0. Kada ženklas buvo duo- 

_ * - _ 1 4" y y i *4"* rl n La *■» »»4- y ui I * I r** I a. _ _ * _ a _______1   C* _ ngaliai buvo išrinkti.
Nors pirmutinės dvi sesi

jos išėjo atidarymo ceremo
nijoms ir komisijų rapor
tams, vis dėlto seimo sąsta
tas jau spėjo paaiškėti. Kuo
met Strimaitis padarė Įneši
mą, kad seimas nusiųstų 
naujai Lietuvos valdžiai pa
sveikinimo telegramą prezi
dento Griniaus vardu, tai 
komunistai pašoko protes-! 
tuoti. Tečiaus balsuojant jie 
buvo sumušti ir pasveikini
mas Lietuvos valdžiai buvo 
nusiųstas. Tas tuojaus paro
dė, kad komunistai didžiu
mos seime neturi.

Triukšmo tečiaus galima 
tikėtis, nes frakcinis antago
nizmas duodasi jausti gana 
aštriai ir iš delegatų tankiaiĮ

imtų būti dabartiniu laiku j 
Francuzijos ministeriais. Šį 
panedėlį suėjo jau 7 dienos, | 
o Francuzijoj visda nebuvo; 
valdžios. Prezidentas vėl pa
kvietė Briand’ą, kad da sykį 
pabandytų sudalyti kabine
tą. Sunki piniginė padėtis 
neleidžia Francuzijai susi
tvarkyti.

BRIEDŽIAI SULAIKĖ 
TRAUKINI-

Belfast, Me.—Išėjęs iš čia i
Moosehead Lake trauki

nys pereitą sąvaitę turėjo 
sustoti pusiaukelyje, nes ant 
bėgių išėjo iš girios du brie
džiai su vaikais ir traukiniui 
ateinant visai nesijudino iš 
vietos. Vienas traukinio tar- 
inautojas turėjo išlipti lau-

į

tas šaut, generolas Szeptyc- 
kis atsisuko ir šovė. Kulipka 
nušvilpė kunigaikščiui pro 
galvą, bet nepataikė. Kuni- 

. gaikštis tečiaus nešovė Į ge
nerolą. Jis nuleido ranką su 
pištalietu ir tarė: “Pro šalį 
šaut aš nemoku, o užmušti 

Į žmogų, kuriame teka lenkiš
kas kraujas, aš nenoriu; jei 
kas iš mano draugų nori, te
gul šauja už mane, bet aš 
nešausiu.’’

Kunigaikštis Skrzynskis 
ir gen. Szeptyckis yra gimi
naičiai.

I
I

I 

galima girdėti visokių pas-Įkan ir nuvyti briedžius ša- 
tabu komunistams, kaip pa- lin. Seniai briedžiai nubėgo 

J, Trockio agen- nesipriešindami, bet jaunik- 
Pasiųsti juos Į Mask- liai nenorėjo trauktis iš ke-

vvzdžiui, “ 
tai,” ‘T 
vą,” ir tt.

KIRVIU UŽMUŠĖ 
MEŠKĄ.

Caribou, Me. — Broliai 
Michaudai nuėjo Į girią ne
toli savo namų ir tankumyne 
rado mešką su dviem vai
kais. Jie pradėjo ją erzint ir 
ji puolė ant jų. Nusigandę 
vaikinai Įsirangę Į medį, pa
likdami tiktai savo kelines 
meškos naguose. Apie dvi 
valandas jiedu ištupėjo me
dyje, o meška vis ėjo aplin
kui ratu ir piktai niurnėjo. 
Kada ji prisiartino prie me
džio, vienas vaikinų pasi
lenkė sėdėdamas ant šakos 
n smogė kirviu meškai Į ka
ktą Meška apsvaigo ir su
grius- Tada abudu broliai 
nušoko medžio ir pri
baigė žxeų Jaunikliai tuo 
tarpu pabėg* _______

lio, ir traukinio tarnautojas 
turėjo po keliatą kartų jiems 
Įspirti pakol jie prasišalino.

SUDEGĖ 20 ORLAIVIŲ.
Westone, netoli Bostono, 

pereitą savaitę sudegė orlai
vių stotis ir ugnis sunaikino 
20 orlaivių.

SUĖMĖ LAIVĄ SU 
DEGTINE.

Connecticut valstijos pa

VO AUTOMOBILIUS.
Pereitą sąvaitę Fordas 

numušė savo automobilių 
kainas nuo $35 iki $50 ir

Metai XXI
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Vokietijos Referendumas

ĮTURTAI PALIEKAMI 
KAIZERIUI.

Bet visuotinas balsavimas 
I sustiprino darbininkus ir 

buržuazija su klerikalais 
nusigando.

Pereitą nedėldienį Vokie
tijoj buvo laikomas referen
dumas dėl kaizerio turtų li
kimo. Žmonės balsavo, ar 
buvusių Vokietijos valdonų 
turtus palikti jiems, ar kon
fiskuoti be jokio atlyginimo. 
Referendumo Įstatymas Vo
kietijoj sako, kad balsuo
jamam klausimui nuspręsti 
reikia pusės visų užregist- 
motų šalies balsuotojų bal
sų. Kadangi Vokietija turi 
išviso apie 40,000,000 bal
suotojų, tai reikėjo surinkti 
20,000,000 balsų, pritarian
čių turtų konfiskavimui, kad 
galima butu juos korifiskuo- 
ti. ....

Bet surinktu tiktai apie 
15,000,000 bjalsų. Vadinasi, 
truko ąpfe 5,000,000. Tuo 
būdų kaizeris ir kiti buvu- 

- , -z , . , -v- -------- valdonai
pusiau ir plienidiuš jo mie- užklupo slaptą alaus bravo- gįu§ visus savo turtus atgal1.

KOMUNISTAI SUŠUMIJO 
KAUNE.

Elta praneša, kad 12 bir
želio, kuomet Lietuvos teis
mas išteisino 93 “kuopinin
kus,” komunistai iš to 
džiaugsmo surengė Kaune 
demonstraciją ir dainuoda
mi Maskvos himną pradėjo 
reikalauti, kad žmonės nusi
imtų kepures, o kada publi
ka nenorėjo komunistų Įsa
kymo paklausyti, tai šie pra
dėjo stumdytis. Tuomet bu
vo pašaukta policija ir ko
munistų demonstracija tapo 
išvaikyta. Keliatas triukš
madarių areštuota.

ĖMĖ SALIUNĄ KAIP 
TVIRTOVĘ.

Buffalo, N. Y. — Frie Pie- 
.......... ..... ______ bėro saliuno čia buvo didelė 

iš šono i Washingtofio^ eks- kova pereitą sąvaitę. Prasi- ___  ______
presą, tai pastarąjį perkirto dėjo taip. Valdžios agentai siejiA; Vokieti jos 

tarnus vagonus; tAip’sudau- rą netoli to saliuno, ir vienas
“ valgios agentų Įnėjo saliu- 

nan patelefonuoti apie tai 
policijai. Saliuno savininkas 
Pieber pažino valdžios a- 
gentą ir išsitraukęs revolve
rį liepė jam išeiti laukan. 
Valdžios agentas taipgi išsi
traukė revolveri, ir vienas 
kitą šovė, nors nepataikė. 
Valdžios agentas pasitrau
kė ir pašaukė policiją. Tuo 
tarpu saliuno savininkas už
rėmė duris ir pradėjo iš vi
daus šaudyt. Policija šaudė 
iš lauko Į vidų. Beto, polici- plėštos” bažnyčios ir Vokie-

sako tas laikraštis toliau, 
“tai vienok naujų galima ti
kėtis. Radikalai tuojaus 
bandys daryti naują puoli
mą. Šitas laikinas musų lai
mėjimas yra nedaug geres
nis už pralaimėjimą."’

Socialistų laikraštis “All- 
gemeite Zeitung” sako, kad 
šito referendumo pasekmėj 

,. bus didelės kovos ateinan
čiais parlamento rinkimais. 
Sykį minios iš reakcinių sa
vo vadų pasiliuosavo, tai jau 
sunku bus jas atgal pritrau
kti. Laikraštis pažymi, kad 
ypač daug minių per šitą 
referendumą pasitraukė nuo 
klerikališkojo “Centro.” So
cialistų partijos organas 
“Vorwaerts” irgi s pažymi, 
kad respublika irlHarbinin- 
kų klasė išėjo iš šito mūšio 
daug stipresnės ir geriaus 
suvienytos.

♦ I

žė ir sulankstė^kad iš jų tik 
“džionkas” beliko. Išviso 
tapo sudaužyti 3 miegamie
ji vagonai, vienas kliubo va
gonas ir du inžinai. Bėgiai 
tapo nuplėšti per 100 pėdų. 
Ant rytojaus gelžkelio dar
bininkai dirbo visą dieną, 
pakol nuvalė laužą ir sutai
sė išardytą kelią.

Prie šito prisidėjo dauginu
sia kunigija ir bttržda^ija. 
Pastaroji grąsino fabrikų 
darbininkams, kad jie neitų 
balsuoti, nes kitaip busią iš 
darbų pavalyti. Kunigija gi 
šaukė iš sakyklų, kad nei 
vienas krikščionis tegul ne
drįsta balsuoti i 
turtų be atlyginimo, nes tai 
esą priešinga Dievo prisaky
mui. Beto da buvo gąsdina
mi žmonės, kad jeigu dabar 
bus konfiskuoti kaizerio 
turtai, tai paskui bus “api-

GINDAMAS MOTINĄ 
VAIKAS UŽMUŠĖ 

TĖVĄ.
.Jacksonville, Fla. — Čia 

tapo areštuotas Claude 
Brown, 13 metų amžiaus 
vaikas, užtai, kad nušovė 
savo tėvą, kuris Įsiutęs smau 
gė savo pačią, o vaiko moti
ną. Gindamas savo motinos 
gyvastį vaikas iššovė iš re
volverio aukštyn. Tuomet 
tėvas puolė prie jo. Vaikas 
tada paleido šūvį tiesiog į 

už atėmimą tėvą ir užmušė jį.

NELEIDŽ1A KLIUKSAMS 
DEMONSTRACIJŲ 

DARYT.
•Jersey City, N. J. — šio 

miesto majoras Tague už
draudė Ku Klux Klano or-

3 STUDENTAI GAVO PO
13 METŲ KALĖJIMO.
DeKalb, III.—Trįs vietos r____ ___ ______ ____ _____  _______________

mokytojų seminarijos stu- ja įmetė per langą kokias tijoj užviešpatausiąs tikras ganizacijai daryt demonst- 
dentai, Rich, Hart ir Wilson, ~1---- ’--------------------------------- •• ,
gavo po 13 metų kalėjimo 
užtai, kad užpuolė ir prie
varta išgėdino vieną mergi
ną. kuri toj mokykloj moki
nosi.

LAIVO KAPITONAS 
AREŠTUOTAS UŽ SLA

PUKO MIRTI.
Santiago mieste, Kuboj, 

tapo areštuotas laivo “Olan- 
cho” kapitonas Gerler, kal
tinamas už pasislėpusio ke
leivio mirtį. Tas keleivis bu
vo Anglijos pavaldinys, 
William Jonės vardu, ir bu
vo atrastas su trim hondu- 
riečiais ant laivo pasislėpęs. 
Kapitonas liepė visus juos 

j suimti ir uždaryti Į ankštą 
kambarį netoli laivo pe
čiaus. Per kelias valandas 
kaliniai šaukė ne savo bal- 

jsais, kad juos išleistų. Kada 
į vėliaus kambarys buvo ati
darytas, Jonės buvo jau už
troškęs.

VISASVIETINEI PARO
DAI GRĘSIA BANK

ROTAS.
Visasvietinei parodai 

Philadelphijoj sekasi ne
kaip. Jos sumanytojai tikė
josi, kad ją aplankys nema
žiau 
nių.

penkias 
nančiais _ _ _ ___ o _ ____ ____________
Pieber buvo apgalėtas, su- agitacijos, referendumas vis veik visur baigiasi riaušėmis 
rakintas ir nuvežtas polici- dėlto davė gerų rezultatų, ir kraujo praliejimu, 
jos nuovadom Nuo šaudymo Miestuose balsavo daugiau 

kaip pusė balsuotojų ir be
veik visi jie pasisakė už kon
fiskavimą turtų. Tiktai lau-! _________  ______
kuose ūkininkai nėjo bal- krašty valdžios agentai su
duoti. .... gavo žvejų laivą, kuris gabe-

Vokietijos kairieji baisa- no šmugelio keliu 150 skry- 
vimo rezultatais dabar nių degtinės, 
džiaugiasi, o reakcininkai ■ ‘ __________
labai nusiminę. Reakcinin- FORDAS NUPIGINO SA- 
kų susirūpinimas guli sekan
čiose kategorijose:

1. —Beveik 2,500,000 bal
sų buvo paduota daugiau 
per referendumą, negu per "rie“"to d7prideda"''baloon 
pirmutinį balsavimą.

2. —Katalikų klerikalų 
i tvirtovėse, tokiose kaip 
Koeln, Koblenz ir kitos, 
daug katalikų balsavo už 
turtų konfiskavimą, nežiū
rint kad dvasiškija buvo to
ki balsavimą uždraudus kai- 

i po “smertelną grieką.”
3. —Daug neištikimybės 

pasirodė buržuazijos centre 
Potsdame, kur apie 100,000 
dešiniųjų balsavo “Ja,” kas 
reiškia “taip.” kaizerio tūr
ius reikia atimti.

4. —Šalies sostinėj, Berli- 
ne, daugiau kaip 63 nuošim
čiai rinkiku balsavo taip pat 
“Ja.”

Džiaugtis akyvaizdoje ši
tokių faktų butų prasižengi
mas ir pa ojus, sako Berlino 
biir uazijos organas “Lokal 
Anzeiger.” Nors vienas rr.ii-

bombas su troški- bolševizmas, 
gazais. Galų gale

niekas nenukentėjo.

PROHIBICININKAI AP
ŠAUDĖ NEKALTĄ 

LAIVĄ.
Nevv Yorko milionierius 

Arthur Curtis James pereitą 
sąvaitę plaukė savo privati
nėj jachtoj pasitikti švedų 

kaip *50*000,000 žmo- kunigaikšti. Staiga nuo pa- 
Nors neoficialiai, bet 

paroda atsidarė 31 gegužės.
kraščio valdžios agentai, 
kurie gaudo degtinės šmu-

ir apmokamos po 50 centų gelninkus, pradėjo j jo jach-
• v • 1 • * • T 1 A • 1 ▲ • * 1 1 — tT*

POPIEŽIAUS AGENTAI
PO STIPRIA SARGYBA.
Kada būrys kardinolų ir 

vyskupų rengėsi anądien va- w . . .
žiuot iš New Yorko Į Chica- .)$ kuo daugiausia svieto. Ki- 
gą, tai :. _ . .

• dabojo 1,200 policmanų ir 
kitokių sargu. Klausimas, ko

TRIS ŽMONĖS UŽMUŠTI 
IR NĖRA KALTININKŲ.

Lindsey, W. Va. — Perei
tą sąvaitę dėl moteriškės čia 
Įvyko kruvina kova, kurioj 
krito 3 vyrai, tečiaus polici
ja nieko neareštavo, nes visi 
trįs kaltininkai negyvi, o 
daugiau niekas toj tragedi
joj nedalyvavo. Užmušti va
dinosi: Enis Roberts, Geor
ge Hardin ir Mėli Sanson.

i 1 36 VALANDAS IŠ BER- 
LINO 1 NEW YORKĄ.
Žinomas vokiečių orlaivių 

fabrikantas Rumpler sako, gi tie popiežiaus agentai bi- 
kad dabai ii*ai pradėjęs sta- josi? Juk jie vadina save

raciją-, paaiškindamas, kad 
Nežiūrint šitos niekingos tokios demonstracijos be-

tą šaudyt iš kanuolės. Vie
nas šovinys prašvilpė pro šo
ną, o kitas nuėjo viršum, be- 
mažko neužmušdamas maši
nistą. Jachtos savininkas sa
kėsi paduosiąs protestą i 
Washingtoną. Perdaug jau 
liuosai valdžios agentai pra
dėjo šaudyt. O jeigu užmuš
tų nekaltą žmogų ar paskan
dintų laivą, tai tada teisin
tųsi, kad tai atsitiko “per 
klaidą.”

Įžangos iki šiol buvo taip 
mažai, kad parodos rėmėjai 
pradeda jau nerimauti. Pa
statymas parodai triobų ir 
kitų reikalingų dalykų atsi-* 
eis išviso Į $20.000,000, ir 
bijomasi, kad didelę tos su
mos dalį gali prisieit pa
dengti patiems Philadelphi- 
jos gyventojams. Todėl Phi- 
ladelphijos majoras Kend- 
rick, kalbėdamas pereitą su- 
batą skelbimų kliubų susi-5 
rinkime, ragino juos kaip 
galint daugiau šitą parodą 
reklamuoti, kad sutraukus į 4,100 NAUJŲ įSTATYMŲ.

PER METUS PADARĖ

Washingtono žiniomis, 
speciali jų traukini taip ji susmuksianti. Oficia- per pereitus metus 10 valsti-

lis parodos atidarymas bus JV Suvienytose Valstijose iš-
5 liepos, kuomet ir pats pre-j'«!d", .‘‘.100 naujų įstatymų, 
zidentas Coolidge dalyvaus,|buvo -e|.^ )ajką-)3*

į-a- ev«- jWi ; u u A. Jlt VŽHJlIia ?dVe , ii, jiicstvo JJti <.<} mintį *•/.-
tyt orlaivi, kuriuo i 36 valan- Kristai^ atstovais, o pankui )et ai tas Pat,'abk> 1 ar(X*4 000, bet didžiuma jų buvo 

1 i ■ ' _ i • _ Uel.i’ >• I t, • . . .. r lioLro rl o I ____ . t» i 1 1das busią galinta atlėkti iš i K iaių ginkluoti sargai ne 
Rprlinn i Nev Yorką . vaikščioioRerlino i Ne v Yorką

/

tires.”

POTVINIAI FRANCU
ZIJOJ.

Prancūzijoj patvino Sei- 
no. Mamos ir Reno upės, už
liedamos daug pievų ir lau
kų. PotvinĮ pagimdė ilgi lie
tus.

daugiau žmonių ai lieka da|atmesta. Iš kitų valstijų d^ 
pamatvti . nė) a žinių.

9

AUDEKLINĖ PRADĖJO 
DIRBT PILNĄ LAIKĄ. 
Southbrigae, Mass. —Čia 

pradėjo dirbti pilną laiką di
delė vilnų audeklinė, kuri 
uindo 16.000 darbininkų. 

Iki šiol ji dirbo tik pusę lai- 
žiniškas pavojus prakunta, ko.
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AR TAIP KRISTUS KE
LIAVO?

Kunigų “Draugas” (Nr. 
138) plačiai rašo apie tai. 
kaip arci\yskupas Matulevi
čius atvažiavo New Yorkan. 
o paskui Chicagon. Tik pasi- 
klausykit:

“Birželio 7 d. New Yorko ir 
apielinkės lietuviai surengė i 
garbingiems svečiams iškil
mingas uoste sutiktuves, o aar 
šaunesnę pagerbimu vakane-. 
nę Waldorf Astoria. viešbutyje.

“Viso dalyvavo daugiau SO? i 
žmonių.

"Buvo imami j ūkiamieji pa-1 
veikslai; radio pagelPa iškil- Į 
mėse sakytosios piakalbos pa-j 
siekė visą didžiulę Ameriką, ir 
Chicagiecių kaip kurie gėrė
josi muzikalemis programo da
limis. nes prakalbos nebuvo) 
aiškiai girdėti.

"Iškilmingoje puotoje daly
vavo ir J. E. Lietuvos Atstovas 
K. Bizauskas. kons. d-ras 
Bielskis...

"Iš vietinių tarpo buvo įvai
riausio politinio ir tikybinio 
nusistatymo žmonių. Buvo ir 
Sirvydas su žmona. "Vienybes" 
redaktorius, kuris pačioje iš
kilmių salėje sėdėjo gana gar
bingoj vietoje ir skaniai vaka
rieniavo, buvo ir ‘Laisvės’ re
porteris. bolševikas, kuris iš 
galiorkos į p. Sirvydą žiurėjo 
ir seilę rijo. Pats ant »avęs py
ko. kodėl pagailėjęs penkinės! 
už vakarienę, tai butų galėjęs 
taipgi kaipo spaudos atstovas 
garbingoje vietoje atsisėsti."

Tai taip buvo New Yorke. 
kur Kristaus "atstovas” Ma
tulevičius turčių hotelyje 
gardžiai valgė ir gėrė, kuo
met kitiems tik seilės varvė-! 
jo žiūrint iš tolo.

Nuvykus jam Chicagon. 
taip pat matom jį puotau
jant su kunigais ir lakstant j 
automobiliais po miestą. 
Automobiliai ir puotos, puo
tos ir vėl automobiliai — tai 
arcivyskupo Matulevičiaus 
kelionė Į eucharistinį kong
resą, kongresą Kristaus kū
no ir kraujo.

Bet ar taip keliaudavo 
pats Kristus, kurio vardu 
kunigai dabar laiko Chica
goj savo mitingą? Jis basas 
ir apdriskęs jojo ant asilo ir 
maitinosi prasčiausiu mais
tu. Didžiausia Kristaus puo
ta buvo taip vadinamoji 
“paskutinė vakarienė,” ku
rioj jis kojas mazgojo" savo 
mokiniams. O keliems para- 
pijonams arcivyskupas Ma
tulevičius nušveitė čevery> 
kus Waldorf Astoria hote- 
Iv?

Ir vis tiek da yra žioplių, 
kurie tiki, kad jų kunigai ei
na Kristaus pėdomis!

l

)

Taigi Amerikos lietuvių 
socialistų organizacijos va.- 

rė lygiai taip, 
kaip pereitame "Keleivio 
numery buvo raginamos vi
sos musų organizacijos da
ryti. būtent: pareikšti nau
jam Lietuvos 'Seimui pagei
davimą. kad Lietuvoje butų 

[panaikintos kunigų

dien. ir t<<del mes negalime gė
rėtis papos klapčiuku ir agen
tų suvažiavimu. vadinamu 
Eucharistkua Kongresu. į panaikintos kunigų algos.

Tame kongrese dalyvauja valstybė atskirta nuo bažny- 
ir Lietuvos kunigų atstovai, čios, t__L„ “_z “ !: '
kun. Bučys ir arciv. Matule- los. paleisti politiniai kai 
vičius. Bet lietuviams negali niai. ir tt. 
būt iš to nei garbės, nei 
džiaugsmo, 
nos,’ nes—

bažnyčia nuo mokyk
1

LSS. Pildomasis K«»mite-
sako "Naujie-i tas pridėjo da vieną svarbų

i reikalavimą, kurio “Ke lei- 
"... tuodu atstovauja tą. prieš Į VĮ J?

ką visa Lietuvos demokratija ---------
veda atkakliausią kovą.

“Tas klerikalizmas, kuri at-{buvo įvedę mirties
Stovauja kun. Bučys ir arei-'ne kokiems piktadariam 
vyskupas Matulevičius, yra;
politiniai ir moraliai nusibank-: tiniams savo 
rotavęs. Amerikos 
džiaugiasi, kad jisai tapo su-.ma, 
muštas Seimo rinkimuose ir į-----
kad Lietuvos liaudis jau ren-Jpoi 
giasi ji galutinai likviduoti komunistų jie 
Jokie eucharistiniai kongresai 
nebegalės atgaivinti jo nusmu- j 
kusio autoriteto amerikiečių 
akyse!"

Klerikalų spauda bubni- 
ja. buk arei vyskupas Matu
levičius esąs daug nukentė
jęs už lietuvystę. Būnant 
jam Vilniuje, lenkai nežmo
niškai jį persekioję.

Bet pasiskaitykit, ką apie 
jo buvimą Vilniuje rašo 
prof. A. Voldemaras:

"Kai Pilsudskis atsilankė 
Vilniun, vyskupas Matulevi
čius pats ji sutiko iškilmingai 
katedroje. Tikras lietuvis vys
kupas amžindien nebūtų daręs 
tokio žygio, kuris nei kiek ne- 
geresnis. nei kai kurių lenkų 
dalyvavimas iškilmėse, atiden
giant carienei Katarinai II pa
minklą. Juk nei į kunigo, nei į 
vyskupą pareigas neįeina su
tikti katedroje, kur Vytautas 
ilsisi. Pilsudskį, išplėšusi Vil
nių Lietuvai. Tai nusidėjima- 
prieš Lietuvą kur kas didesnis, 
nei gen. Bondienės Biržiškos 
su kitais ištrėmimo pagyrimas, 
už kuri ji gavo 9 mėn. kalė
jimo.”

Šitokį apkaltinimą guvu
sis Lietuvos premjeras daro 
Matulevičiui 20-tame "Lie- 

, tuvio” numery. Jis stato ji....... _ ................
ant vienos lentos su Bondie- tug šaudyt arba grūsti kale
nę, kuri už išdavikišką savo jjman. O bet gi komunistų

I

I

nebuvo — tai panai-
’kinimas mirties bausmės.

Krikščionįs dem< »kratai_ 
bausmę

ey
{valstybės priešams, bet poli- 

oponentams 
lietuviai i žudyt. Nes. kiek mums žino- 

jie nenubaudė mirties
■ bausme nei vieno lenkų šni- 

bet socialdemokratų ir 
nužudė ne

o-

vieną.
Socialistai mirties baus

mei yra priešingi iš principo. 
Jie nenori žudyt net di
džiausių savo priešų. Taigi 
socialistų dora stovi kur kas 
aukščiau, negu krikščionių 
dora.

tiktai ji yra pakankamai svar
ui. kad sugeba išrinkti savo at- ; 
stovus i Seimą.

•Seimą nereikia maišyti su 
vykdomąja (pildomąja) val
džia. Seimas susideda iš prie
šingu viena kitai partijų. Sei
mo prezidiume (kaip ir kormsi- 
iose) dalyvauja ir valdančio
sios ir opozicinės partijos_
tiktai prie šitokių sąlygų Sei
mas gali veikti, kaip tikras 
žmonių balso reiškėjas.

"Kas kita yra vyriausybė, 
kuri vykina Šeinio daugumos, 
nutarimus. Jį turi susidėt iš Į 
. ienos partijos atstovų arba iš! 
partijų, padariusių laikiną'su-i 
tarti tarp savęs. Be nuomonių 
vienodumo arba susitarimo 
tarpe atskiru ministerių vy
riausybės darbas butų negali
mas.

‘ Laisvės’ ignorantai šitų 
dalykų, matyt, neišmano. O 
lietgi jie ‘mokina’ darbininkus 
politikos.”

Bet reikia pasakyti, kad 
komunistai savo receptui ir 
patįs priešingi. Kada kleri
kalai anais metais uždarė jų 
atstovams burną Lietuvos 
Seime, tai ta pati “Laisvė” 
kėlė didžiausi riksmą prieš 
tokį smurtą. O dabar ji no
rėtų. kad ir socialdemokra
tai su liaudininkais taip elg
tųsi. kaip klerikalai elgėsi. 
Kur gi nuosakumas?

AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOMENEI.
Lietuvoje tik-ką susidarė ir atšaukto mirties bausmę priešingai 

valstiečių liaudininkų ir so
cialdemokratų vyriausybė. 
Tai yra pasekmė Seimo rin
kimų, įvykusių gegužės mėn. 
8-9 dd., kuriuose buvo su
mušti klerikalai.

Pirmu kartu nuo to laiko, 
kai yra susikurtai nepriklau
soma Lietuvos Respublika, 
mes galime pasidžiaugti 
'kad visuotinu į 
įsavintu išrinktas Seimas si„ 
i to prie valstybės 
Įrosios darbo demokratijos i liuosuoto 
atstovus. ' x‘ J:

įvedantys įstatymai. Turi 
bui paleisti iš kalėjimų poli
tiniai kaliniai ir nubausti jų 
kankintojai. Turi būt grą
žinta piliečiams žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir or
ganizacijų laisvė. Turi būt 
pašalinti visi prisiplakusieji 
prie valstybės ragaišio para
zitai ir turi būt atgautas iž-

i—dar labiau aug
tų ir tarptų politinės, ekono
minės ir kultūrinės Lietuvos 
darbininkų organizacijos. 
Musų aukos Lietuvos Social
demokratų Partijai ir pašal
pa jos spaudai, mokslei- 

{ viams ir tt. turi plaukti da
bar gausiau?. negu kuomet 
nors iki šiol.

Taigi, draugai, sukruski- 
me! Sukruskime visi ir kuo 

i kas galėdami prisidėkime 
prie to, kad momentas, kuo-

Per savo šeimininkavimo 
metus krikščionių demokra
tu blokas brutaliai ;

t-------------- L, _

piliečių bal- d ui kyšininkų, šmugelninkų 
~ 1___ • sta- i»* spekuliantų pasigrobtasai

vairo tik-viešasis turtas. Turi būt pa- .
------ nuo klebonų ir jų met Lietuvos sąmoningieji 

pastumdėlių globos mokyk-Į valstiečiai ir darbininkai pa
la, sustabdytas algų mokėji-1 ėmė į save rankas krašto rei- 
mas kunigams ir rabinams iš j kalų vedimą, pavirstų istori

niu etapu kelyje į geresnę ir 
{šviesesnę ateitį!

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos Pildomasis Komitetas: 

J. J. Cheponis, pirm. 
J. Šmotelis, sekretorius. 

Chicago, III. 
1926 m. birž. 13 d.
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IŠTEISINO 93 KOMU
NISTUS.

Savo laiku "Keleivyje” 
buvo jau rašyta, kad Lietu
voje prasidėjo 93 "kuopi
ninkų” (komunistui byla. 
Dėl šitos bylos Amerikos 

i komunistai buvo kaišę net 
protestu demonstraciją tie> publikos prezidentas 
Lietuvos Pasiuntinybe Wa- tvirtinęs šitokį kabinetą: 

;shingtone.
Elta dabar praneša, kad

12 biraelio teismas visus 93 
kuopininkus išteisino. Tai 
yra reikšmingas faktas. 
Kiek iki šiol buvo politinių 
bylų Lietuvoje, beveik kiek
viena jų baigdavosi sunkio
mis kalėjimo bausmėmis, o 
kaip kada ir mirties nuo
sprendžiais. Nėra mažiau
sios abejonės, kad tas pats 
butų buvę ir dabar, jeigu 
krikščionįs nebūtų pralai- 

,męję rinkimų. Bet pralaimė
jus rinkimus ir išeinant iš 
valdžios klerikalams jau ne
buvo prasmės savo oponen-

t
NAUJO LIETUVOS KA

BINETO SUDĖTIS.
Eltos pranešimas, kuri 

mums prisiuntė Lietuvos 
Pasiuntinybė iš VVashingto- 
no. sako, kad Lietuvos Res- 

prezidentas pa-

tų blokas brutaliai spaudė ,' a^L' bės^ždo, o suteikto pa- 
Lietuvos liaudį, slopino jos £a*ba bedarbiams ir nauja- 

, švietimo įstaiga.", šmuge-i1 >.ms ir vai kvl* va^stX- 
liais ir kyšių ėmimu tvirkino bės finansai.
valdininkus, persekiojo Tai yra tik opiausieji ir la- 
spaudą ir darbininkų orga- biausia neatidedami reika- 
nizacijas. naikino konstitų- lai. kin iuos teks, atlikti nau- 
cijoje patikrintos piliečių jajai vyriausybei. Bet tai dar 
teises ir begėdiškai grobė anaiptol ne viskas, 
arba eikvojo krašto turtą. 
Bet dabar ta žiauri "krikš
čionių” diktatūra tapo su
laužyta.

Naujajai valdžiai dabar 
teks atitaisyti klerikalų pa
dalytas kraštui skriaudas, 
atsteigti demokratinę tvar
ką, sutvarkyti krašto ūkį ir 
apvalyti valstybės ir visuo
menės įstaigas nuo krimina
linio ir parazitinio gaivalo. 
Tai bus be galo sunkus dar
bas, reikalaująs visų Lietu
vos demokratijos jėgų įtem
pimo; tai bus uždavinys, 
panašus i to pasakiško ka
raliaus "Augi jaus tvarto/’ 
mėžimą, kurį turėjo atlikti 
Herkulėsas.

Mes, Amerikos lietuviai.:savivaldybių

Prieš ją 
stovi dar ir didelių teigiamų, 
konstruktyvių uždavinių. 
Naujajai Seimo daugumai ir 
jos paskirtajai valdžiai tekb 
padalyti planus ir surasti 

{priemones* viso Lietuvos j 
ūkio atstatydinimui ir peroi-{ 

‘ganizavimui, kad tasai ūkis 
Ine tik užgydytų savo dai
nuo karo metų paliktąsias 
žaizdas, bet ir pakiltų į auk
štesnį produktingumo laips
nį. šituo tikslu reikės išvys
tai visas esančias krašte 
ekonomines pajėgas — ypa
tingai tas, kurios yra susi- 
•spietusios kooperacijose; 
reikės pertvarkyti mokesnių 
sistemą ir sujieškoti kreditų 
užsieniuose. Reikės gaivinti;

'" j įstaigų veiki-į 
privalome tatai aiškiai su- kuris klerikalų šeiminin- 
prasti ir, jeigu mums nuo-. kavimo metu buvo marina- { 

.širdžiai rupi Lietuvos ateitis{mas: reikės skatinti ir ža- 
ir gyvenančių joje musųidinti — o nesi 
brolių ir seserų gerovė, pri-{darė juodasis kleras —

' kiek * pajėgdami, |dies pastangas kultūros dar- 
remti naujus Lietuvos žmo- bo srityje.

I

ne, kuri už išdavikišką savo jjman
nusidėjimą buvo pasodinto lyderiai negalėjo to supras

ti. Prieš rinkimus jie darė 
vadina Ma- driską, ką tik jie galėjo, kad 

“papos tarnu pakenkus socialdemokra-
• tams ir liaudininkams. Ge-

nesvarbu. ar tą paariau tegul laimi rinkimus

KAS YRA EUCHARISTI
NIS KONGRESAS, POPIE

ŽIUS IR ARCIV. MATU- > 
LEV1ČIUS?

Chicagoj šįmet yra laiko- 
. mas viso pasaulio' katalikų 
kunigų suvažiavimas, ofi
cialiai žinomas kaipo “Eu
charistinis Kongresas.” 
Apie šitą juodųjų mitingai 
“Naujienos” rašo taip:

“Turime ■ pasakyti, kad mes 
apie jį daug kalbėti nenorime. 
Faktinai tai vra niekas dau- 
giaus. kaip Romos papos biznio 
reklama, o į Romos papą palan- 

. kiai žiūrėti mes negalime.
“Dar visai nesenai Ameri

kos lietuviai, ypač chicagie- 
čiai. kėlė smarkius protestus 
prieš ‘šv. tėvą' dėl jo padaryto

- su Lenkija konkordato, kuriuo 
senoji Lietuvos sostinė Vilnius 
tapo pripažinta lenkams. Visi 
atsimena, kaip tuomet net Lie
tuvos kunigų valdžios kontro- 
Muojafnas laikraštis ‘Lietuva’ 
piktinosi tokiu papos žygiu ir 
Smerkė jį, kaipo lenkiškų ban
ditu užtarytoją.

“Ta nuomonė apie papą, kai
po lenkiško imperializmo užta-

MARGUMYNAI
Amerikiečiai kas diena išlei
džia $2,000,000 ant malevų.

Surinktomis Engineering 
Foundation žiniomis, perei
tais 1925 metais Suvienytose 
Valstijose žmones išpirko 
malevų už §600,000,000. Tai 
reiškia po $2,000,000 kiek
vienai darbo dienai. Dau
giausiai malevų amerikie
čiai suvartoja savo namams 
malevot. Paskui daug male
vų išeina automobiliams, va
gonams, laivams ir kito
kiems dalykams malevot.

1. M misteris pirmininkas, 
teisingumo ministeris ir lai
kinai užsienių reikalų minis
teris — M. Sleževičius.

2. Vidaus reikalų ministe
ris — V. Požėla.

3. Švietimo ministeris — 
prof. V. Čepinskis.

4. Finansų ministeris —
A. Rimka.

5. žemės ūkio ministeris valome, kiek
—Krikščiūnas. ......—----------------

6. Susisiekimo ministeris nių pasirinktuosius vadus ir; 
—B. Tamoševįčiuš.

7. Valstybės kontrolierius 
—J. Mašiotas.

Taigi šitas sąstatas skiria
si nuo to, kuris buvo pa
skelbtas pereitame “Keląi- 

,vio" numery. Tenai buvo 
pasakyta, kad susisiekimo 
ministerium paskirtas Jan
kevičius, o dabar matome B. 
Tomaševičių.

Be to, pereitos savaitės 
žinioj buvo pasakyta, kad 
karo ministerium bus Pa- 
pečkis, o Eltos pranešime 
karo m misterio visai nėra.

Pagalios, 
mas paduoda valstybės kon
trolierium J. Mašiotą, ko vi
sai nebuvo pereitos savaitės 
telegramoj.

Rodos, Eltos pranešimas 
turėtų būt teisingesnis, nes 
jis vėlesnis ir atėjo oficialiu 
keliu, kuomet pereitos savai
tės žinia buvo atėjus iš pri
vatinių šaltinių. Keista tik 
tas. kad šitame kabineto są
state, kuri paduoda Elta, nė- jauta ! 

i ra karo ministerio. Bet gali

»

kalėjimam
"Naujienos' 

tulevičių 
sako :

“Mums
pos tarną Lietuvos valdžia ka- krikščionis, bet ne socialde- 
da nors baus, ar ne. Bet jeigu mokratai. sakė komunistai, 
jisai savo noru rengė iškilmin- Šiandien šitie durniai gali 
gą lefikų generolui pasidžiaugti, kad jų norai
tun’faiku. kai tarp Lietuvos ir neišsipildė. Jei krikščionįs 
Lenkijos ėjo karas, ir dagi to- butų laimėję, tai šiandien ne 
kiam generolui, kurio tfesiogi-! vienas komunistų butu ga
niu įsakymu Vilnius buvo už-1 
pultas, tai lietuviai Jam jokios 
pagarbos negali turėti!

“Ir jeigu Romos papa už tokį 
jo pasiūgimą pakėlė jį iš vys
kupo į arcivvskupus. tai aišku, 
kas yra tasai ‘šventasis tė
vas!’”

ves kulipką kakton.

»I

i

Fabrikas “koliekams” 
daryt.

New Yorke policija aną-
.. ............. . I dien areštavo tūlą Artūrą 
lopinti, kaip Williamsą, kuris vaikščiojo
* liau- gatvėmis tik su viena ranka '

• _ _____ tt______-__r_  44__ir prašė praeivių “paremti 
‘nelaimingą kareivį.” Nuve- 

.... , , ; dus Williamsą policijos nuo-
i Aišku, kad Šitiems reika- __ J/ i;c 

valdži*' ! lams atlikti bus vtin svarbu i ? 5 b- turi J abidvi
Mums tatai nebus sunku. Lietuvos demokratijai turėti ka,en.J:> 11 tun .Jeigu mes buvome ištikimi {^‘aUsią “in^

Lietuvai juodžiausios reak- merikos lietuvių visuomenės! j r? ano-andinėei jos mėtau: jeigu mes dė-! parama Neatsirakvkime jai d? apa.nomi?‘ *Pgau"ine- 
I UtiK™ r^ika ; , -i /..rijimą žmonių M/illiams buvojome anKas Lietuvos reiha- suteikti ją, idant ta> pasiti- t

lams tuomet, kai iš tenai kėjimas savo pajėgomis ku-131^?10^ tekIPub J ••
nuolatos girdėdavome vaito-!,- šhndien dar k'>"eku
jančių po klerikalizmo lete- labiaus sustiprintas ir gaili
na minių dejavimą; “““ re.
mes iki šioi nebuvome nusto- ka(|a nors a'tšigi-iebti! 
ję vilties kad laisvės, teisiu- pafraliau. dar keletas ž0. 
gurno ir demokratybes pnn-i 
cipai paims viršų, — tai juc 
labiaus mumyse turi pakilti 
pasiryžimas padėti Lietuvos

Eltos praneši- darbo F
ji yra laimėjusi pergalę ant 
savo despotų! Ištięskime tat 
savo ranką tienis garbės 
vertiems vyrams, kuriuos 
susipratusiujų darbininkų<r 
valstiečių valia yra pasta
čiusi Lietuvos priešakyje! 
Padėkime jiems įvykinti

iŠ 
/prisipažino, kad “kolieku” 
"i jį padarę tam tikroj dirbtu

vėj “Bowerv” distrikte. kur 
_ ‘ _• ' i New
Yorko žulikų. Toj dirbtuvėj 

į už tani tikrą mokestį esą da- •___: __*ia_______
ir “bekojai,” ir “kupročiai,” 
ir kitokie ubagai.

SillT’J’nm^akcijai gyvena dagiausia

džių draugams socialistams 1 roini netik “berankiai 
J. ir simpatizatoriams.

Mes šiuomi reiškiame
liid“ pcKivvl LjIvLUVv/' • » « • •
liaudžiai dabar, kai J.ums: bra"?^ draugai gi-

!

liausies padėkos žodį už tai, 
kad jus per visus šiuos sun
kios kovos metus stovėjote 
kartu su mumis ir su Lietu
vos Sociakięrtiokratų Parti
ja. Visų musų bendras pa<- 
darbavimas jau, kaip mato
te, davė -gerų vaisių. Kleri-

Amerikoj yra 6,000,000 
piktadarių.

Justicijos Departamentas 
Washingtone paskelbė Įdo
mių skaitlinių iš policijos ir 
teismų darbuotės. Tos skait
linės parodo,, kari 6,000,000 
amerikonų dabar yra užra-

AR GERAI PADARYTA. 
KAD ĮSILEISTA 

KUNIGAS?
Musų skaitvtojai jau žino, 

kad į naujo Seimo prezidiu
mą Lietuvoje išrinkta ketu
rių grupių žmonės: liaudi
ninkas. socialdemokratas.

_ y

Šitas faktas davė mūsiš
kiems komunistams da sykį 
užsipulti ant socialdemokra
tų ir liaudininkų. Komunis
tams nepatinka, kad liaudi
ninkai su socialdemokratais, 
būdami didžiumoje, įsileido 
prezidiuman klerikalą. Ko
munistiškai protaujant, mat. 
išeina, kad didžiuma nepri
valo duot mažumai baiso.

Taip dabar elgiasi Rusi
jos komunistai, ir taip pirma 
darė Lietuvos klerikalai. 
Bet, kaip “Naujienos” pa
stebi—

“Socialdemokratai gi skiria
si nuo klerikalų ne tiktai savo 
‘spalva.’ ’>et ir savo principai.-. 
Jie pripažįsta savo oponentam- 
diskusijų laisvę.

“Seimas yra visų-pirma dis
kusijų vieta. Kiekviena gyvuo
janti visuomenėje srovė priva
lo jame turėti balsą. jeigu

I
1
I

AMERIKOS SOCIAL1S- I

TAI SVEIKINA LIETUI j kunigą? ir vokiety £ r. 1 r + e* zl <

t dVlUrVl 11 Iv JlClllC IV VJMllll 1 J • T • A X • ’ f # ; *
praktikoje tuos tikslus, dėl i xall1z,ma? Lietuvoje tapo syta policijos rekorduose 
kuriu / jie kovojo’ per metu Pa> blokštas. Socialdemo- kšipo. ‘‘piktadariai, kurie
metus, lydimi musu užuo-;kratV ' adovauj’ama Lietu-: vyajau'sėdėjękalėjime,ar- 

vos darbininkų klase jau yra ba turėtų tenai sėdėti, tik
J 

. Justicijos depaita- 
mente dabar esą ant rekor
dų 1,013,000 piktadarių pir
štų antspaudai. Dabartiniu 
laiku valstijų ir federaliuo- 
se kalėjimuose sėdi apie 
120,000 žmonių.

. V ______  tik
ra Karo mun^riv. pi'iliuosavusioje nuo kle-į^V^P"^’ kad be jos i policijai da nepasisekė jų
būt kad tas išleista per klai- rikalų jungo Lietuvoje'turi į1?810#1"10sian- sugaut!.
( a būt panaikintas karo stovis d,en nega etų susidaryti tin- —

-■ 'karna valdžia Lietuvoje. To-
jdel musų draugai įstojo į mi- 
! nisterių kąbiųetą. Žinote ge
rai, kad jie įėjo vyriausybėn 
ne “šiltų vietų ’ jieškodami, 
bet darbo dirbti. Kuomet te- 
čiaus aplinkybės priverti 
juos paimti ant savo pečių 
sunkesnę darbo ir atsako- _ v______________
mybės naštą, tai mes dabar 'šalis. Nelabai . senai tenai 
visa savo energija privalome žmonės dalydavo namie vi- 
eiti jiemsč pag^lbon. “ " " ' '

i Neužmirškite1,

VOS SOC1ALDEMO- 
j- KRATUS.

“Naujienos” paduoda tu
rinį telegramos, kurią Ame
rikos Lietuvių Socialistų Są
jungos Pildomasis Komite
tas nusiuntė Lietuvos social
demokratams, pasveikinda
mas juos rinkimų laimėjiihu

Patardamas eiti į valdžią, 
elegrama buvo nusiųsta 

tiesiog į Lietuvos Seimą, 
draugo ^Kipro Bielinio var
du, ir skamba taip-:

‘'Draugai! Sveikiname jus 
su puikiu laimėjjmu Seimo rin
kimuose ir tikime*, kad eisite 
valdžion « iššluoti klerikalinį 
šlamštą, atskirti bažnyčią nuo 
valstybės, .panaikinti karo. sto
vį ir mirties bausmę, paliuo- 
suoti politinius kalinius ir pa
dėti bedarbiams ir naujaku
riams.
“LSS. Pildomasis Komitetas."

ir

rytoją. pos mus tebėra ir šian- ‘

Anglių kasyklose Indijoj 
dfetba 40,000 moterų.

Indija yra labai atsilikusi

sus reikalingus sau dalykus, 
draugai, Bet dabar pradėjo augti 

kad dar ilgus metus teks miestuose fabrikai. Padary- 
Lietuvos proletariatui grum-' tos fabrikuose prekės yra 
tis su savo išnaudotojais, ik$ daug geresnės, gražesnės ir 
išmuš visiško pasiliuosavi- pigesnės. Kaimų amatnin- 
mo valanda. Todėl mes pa- kams todėl prisiėjo uždaryti 
brėžiame visu griežtumu, savo dirbtuvėlės ir eiti i fab- 
kad iš musų pusės turi būt' rikus dirbt?. Naujovinė pra
daroma visa, kas galima, monė ištraukė iš kaimų ne- 
kad ateityje ne tik nesilpnė- tik vyrus, bet ir moteris, 
tų (dėl gabių socialdemo-J Vien tik anglių kasyklose 
kratų darbuotojų dalyvavo Indijoj dabartiniu laiku dir- 
mo valstybės darbe), bet ba 40,000 moterų.
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Kas skaito ir rašo, 

Tas duonos neprašo.

PH1LADELPHIA, PA.
Lietuvių Seimas ir “Lietuvių 

diena.”
“Sesęui-Centennial” Pa

saulinė Paroda Philadelphi- 
joje prasidėjo gegužės 31 d. 
Buvo tai iškilmingas atida
rymas parodos, nes jame da
lyvavo netik Suvienytų Val
stijų valdininkai, bet dau
gybė svetimų šalių ambasa
dorių, konsulų ir šiaip viso
kių pasiuntinių, tarpe kurių 
buvo ir Lietuvos Respubli
kos pasiuntinys p. Bizaus
kas.

Pirmą parodos sąvaitę 
užėmė “Nobles of Mystic 
Shrine of the Ancient Ara- 
bic Order,” kurie maršavo 
paskirtomis vietomis su bar- 
bariškai-pagoniško išdidu
mo iškilmėm. Shriner’ių pri
važiavo ne tik iš visų Suvie
nytų Valstijų, bet taipgi iš 
Kanados, Kubos u kitų ša
lių, viso 260.000 žmonių, 
kurie užplūdo visą miestą. 
Turtingi apsistojo hoteliuo- 

- se ir apartmentų namuose, 
biednesnieji gyveno ir valgė 
traukiniuos^ kuriais jie at
važiavo. Po jų sekė Suv, 
Valstijų militarės parodos, 
manevrai. Nuo 14 d. birže
lio per kelias dienas eis Ma
sonų susivažiavimas. Po jų 
seks kiti, ir tt.

Žiūrint į parodos atidary-i 
mą ir pačią parodos vietą, 
nelabai gerą įspūdį daro ne
pabaigti darbai ant parodos 
laukų. Daugelis statybos nė
ra galutinai užbaigta, o tas 
nekaip atrodo. Dar reikės 
kokio mėnesio, pakol viskas 
bus galutinai užbaigta. Pa
roda turėtų būti atidaryta 
tiktai 1927 metais, kad butų 
laiko prigyti medžiams, žo
lėms ir kvietkoms, kuriomis 
statybos apsodintos, bet ku
rios neturi laiko prigyti ir 
savo gražumu parodos lau
kų ir statybų papuošti. Ma
tote, parodos vieta yra ant 
šviežiai pripiltų slieniuose 
žemių, tai reikia ją papuoš
ti.

Nežiūrint to fakto, kad 
parodos darbas tebėra kaip 
ir nepabaigtas, paroda eina 
savo keliu. Daugelis vietų 
eksponatais jau pripildyta, 
kitas pildo, dar kitas ruošia
masi pildyt. Pasiuntiniai vi
sokių šalių dirba savo šalių 
vietas puošdami; kiti dar tik 
atvažiuoja, pavyzdžiui, Tur
kijos pasiuntiniai tiktai ką 
pribuvo. Žodžiu, paroda pil
name žydėjime bus tik apie 
pradžią rųfpiučio mėnesio.

Philadelphijos lietuviai, 
kaip* jau buvo paskelbta mu
sų laikraštijoje, pabaigoje 
pereitų metų pradėjo domė
tis Lietuvos oficialių dalyva
vimu parodoje, bet dėlei ži
nomų jau visiems priežas
čių, negalima buvo nieko 
nuveikti. Taip kad dalyvavi
mą? Lietuvos oficialiai turi 
btfti jau pamirštas.

Dabar tik Amerikos lietu
viams reik neapsileisti., o ga
lima bus parodoje pasiro
dyti. Todėl philadelphiečiai 
lietuviai nenori praleisti 
progos nepasirodę, kad lie
tuvių tauta yra gyva, ir kad 
jos sūnų ir dukterų nemaža 
ir Philadelphijoj. Jie tai pa
siryžo, kaip galėdami, iš
naudoti tą momentą, pada
rius bent savo Susivažiavi
mą ir “Lietuvių Dieną.”

Jau buvo rašyta laikraš
čiuose, kad Seimas šaukia
mas rugp. 15, 16 ir 17 dd. 
Dabar “Sesqui-Centennial” 
Lietuvių Dienos Komitetas 
pasiuntė atsišaukimus laik- 

/ raščiams apie rengimą “Lie
tuvių Dienos,” kuriai yra 
skiriama 28 rugpiučio diena. 
(Butu labai gerai, kad Sei
mo Ruošimo' Komisija šau
kiamąjį Seimą suartintų su 
“Lietuvių Diena,” būtent

K E L E bV I S
at

kiniuose.
0 atvažiavus sve-

j luttleivO ivi*^***^-* v x x

unijistus prie šių rinkimų iš paskuti- ko vietą. Argi reikia didės-
t

Keli
I

o ne

i

i

zilijoj.

su mumis. Mes žinome gėj ai, ^enįas ir kad apskritis netu-

UV1

Kas nieko neveikia, 

To niekas nepeikia.

CHICAGO, ILL. 
žodžiai apie darbinin-

; surengė, tai tūlas 
sandarietis užsigynė ir ran-

• kiai, o nedėldieniais pikni
kai, bet apie jų pasisekimus

Čia?reikia prisiminti L. R. į

kad jeigu mes, darbininkai, 
patįs nepasirupinsim savais 
reikalais, tai niekas kitas už 
mus

rite žinoti, kad komunistai iš nežinąs.
“Laisvės” pastogės rengiasi čiui jis pats užėmė pirminin

kų vergiją stokjarduose. . . bus pranešta ir apie busiantį ■ giau ar mažiau mėgsta pa- 
Armouro ir Svvifto kom- streiką, kokie bus siuvėjų meluoti.
_ —X x* 1. r •____ ' •, i • • • xx ____ i Tolio,

pasakyt apie “Sanda- 
korespondentus, 
“Keleivio.”

Vietinis.

1

Pranas.

kad narių sumokėti ar suau- Arion pi., Brooklyn.
kuoti pinigai nebūtų eikvo- Susirinkimas L_ ___ ..
jami politinei komunistų svarbus, nes bus perrinki- kunigas bažnyčioj garsino, 

kad unijistams butų iš-jįr”iuokfių sekretoriaus°rin-; korespondentas

© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
gyje, kas duotų svečiams saugoti 54-tą skyrių nuo bol- 
progos aplankyti Pasaulinę ševikų užmačių.
Parodą, Seimą ir “Lietuvių 
Dieną.”)

Seimas nėra taip sunkus 
darbas sušaukti, bet norint 
“Lietuvių Dieną” padaryti 
šaunia, reikalinga nemažai 
darbe ir iškaščių. Didžiau
sia našta to sunkaus darbo 
gula ant philadelphiečių pe
čių ; mažesnė dalis ant kitų 
kolonijų. Bet kaip vieniems, 
taip ir antriems reikia prisi
dėti darbu ir pinigais, nes jei 
mokėsimė “Lietuvių Dieną” 
šauniai padalyti, tai garbė 
bus visiems, lietuviams; jei 
pasirodysime prastai, nešlo
ve puls taipogi ant visų.

Seimas, kaip buvo skelb
ta, susidės iš bankjeto, posė
džių, koncertų ir pamatymo 
pačios parodos ir Philadel- 
phijos istorinių vietų; “Lie
tuvių Diena” — iš manifes
tacijos, lietuviškų dainų, šo
kių ir pasveikinimo 150 me
tų Amerikos Neprigulmy- 
bės, sąryšyje su Lietuvos 
Nepriklausomybe. Ypač pir
mi du dalykai yra labai 
svarbus ir jie turėtų būti la
bai tinkamai pastatyti. Ma
nifestacijos keliu norima at
vaizdinti Lietuvos istoriją, 
paskirsčius ją į kelias gady
nes. Reikalinga labai tvar
kas manifestacijos sustaty
mas, atatinkami drabužiai, 
nudavimai papuošti veži
mai, artistiški darbai tam 
reikalui. “Dainos Dienai” 
reikia parinkti lietuviai dai
nininkai, chorai, šokikai, jų 
sutvarkymas ir chorų tinka
mas generalis vedėjas. At
likti tuos darbus tinkamai 
reikia kiekvienam lietuviui 
prisidėti protu, darbu ir pi
nigais. Partijinius ar tikėji- 
minius įsitikinimus čia rei
kia atidėti į šalį. Reikia sto
ti visiems, kas tik jaučiasi 
lietuviu. Parapijos, Susivie
nijimai, Draugijos, Kliubai, 
Dailės rateliai, Pasaulinio 
karo lietuviai kareiviai.—vi
si ateikite ir padėkite “Lie
tuvių Dieną” šaunia pada
ryti. Z. Jankauskas.

■ —... ------------
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BROOKLYN, N. Y. 
Extra, Extra! , .- .----- .

Draugai siuvėjai ir siuvė- ai nepasi>ekimu> parašysiu . » . . — . . 1_ •__ Tralionc*
♦ * *

•June! “Sandaros” numery 23 
„„j f ;30 ^tilpo korespondencija iš 

“Amalgamated Į Lowellio, kurioje Lovveilie-

A. Sąjungos uždaviniai, ku-: ; Lietuvių 54-to skyriaus vėliaus,
rie yra visiems svarbus. 1) nepaprastas (extra) susirin-; 
Grąžinti Unijon lygias tei- kimas ivyks Birželio-June' 
sės visiems unijos nariams. 30 <]., t. y. seredoj, nuo 7:30 
2) Panaikinti unijoj partiji- Val. vakare, Y___________
nes politikas. 3) Pridaboti, į Temple” Svetainėje, 11—27; tis pasigiria, kad jis sužino- 
kad narių sumokėti ar suau-I Arion d1 Brooklyn. I j°£ A- Brakui prakalbas

Susirinkimas bus labai rengė sutartinai, nes, girdi,

propagandai. 4) Išreikalau- mas musų skyriaus delegato Matote, kuomi 
ti, ’ - -
duodamos aiškios ir teisin-i 
gos finansinės atskaitos. 5) 
Ugdyti narių tarpe vienybę 
ir unijos uždavinių pažini
mą ir tt. -Turint šituos visus 
uždavinius priešakyje sa
vęs, mes statom sau už prin
cipą juos ginti. Todėl dar 
sykį kviečiu visus i 
stovėt ant sargybos savo or
ganizacijos reikalų.

L. R. A. S. Narys.

Sandaros”
_  ___ __ ___ pamatuoja 

kiniai Todėl bitiną pareiga susitarimą. Bet prieš prakal- 
kiekvieno siuvėjo ateiti į ši bas, kuomet žmonės klausi- 
susirinkimą ir imti dalvvu- nėjo vienas kito, kas tas pra- 
mą tokiuose svarbiuose rin- kalbas surengė, tai tūlas 
kimuose._________________f—j—

Draugai siuvėjai T Jus tu-kas pakratė, kad jis nieko

niuju. kad pravarius savuo- nio veidmainio už tą sanda- 
sius. ir paskui su jų pagelba rieti, kuris tai pačiai pubii- 
vėl galėtų musų lokalą iš- kai ir tą patį vakarą vienaip 
naudoti savo partijos reika- .sakė, o kitaip darė. Žinoma, 
lams ' ifiieko nepadarysi, kadangi

Šiame susirinkime turbut I žmogus iš prigimties dau- 
_ I • v • —*x • • 1 .‘-..lt H A/Yot • 1 V k. O

panijos ant tiek įsigalėjo,! reikalavimai ir tt. Todėl nei 
kad savo darbininkus visiš- ■ vienas nepraleiskite šio susi- 
kai pavergė. Darbininkai.įlinkimo ir 30 d. birželio visi 
norėdami šiek-tiek daugiau ateikite į nurodytą vietą.

— “ — “ • • v*Kriaučių*.

LOWELL, MASS. 
Visko po biskutį.

Pas mus labai tankiai pra-

BROOKLYN, N. Y. 
Lietuvių kriaučių atydai.

Laikau sau už pareigą tar
ti keletą žodžių savo drau- 
įgams kriaučiams-sąjungie- 
Įčiams. Mes, draugai, priva
lome budėti, nes musų poli
ciniai priešai komunistai ža- 
ida mus pulti. Jie ypatingu 
> rupestingumu rengiasi prie 
besiartinančių rinkimų. Ar
čiau prisižiūrėjus jų bruzdė
jimui, nesunku permatyti 
visus jų skymus.

Komunistų tikslas atėjus 
rinkimų dienai sulaužyt 54- 
tc lokalo tarimą, kuris nelei
džia lokalo vadams įsivieš- 
pataut ir pasilikt amžinais 
lokalo diktatoriais. Dar lai
ke Černiausko delegatavimo 
komunistai jau buvo bandę 
sulaužyti minėtą lokalo tari
mą, bet tas užsimojimas 
jiems tada nepavyko. Dabar 
jie ir vėl rengiasi prie to pa
ties. Jeigu šitas jų prisiren
gimas pavyktų, tai žinokite, 
kriaučiai, kas jūsų laukia. 
Jie išsirinktų iš savo žmonta 
visą lokalo valdybą ir at- 
steigtų savo diktatūrą. O kas 
iš musų bolševikų diktatūros, 
nežino? Visi senesni unijis- 
tai atsimena tuos laikus, ka
da bolševikai valdė musų; 
skyrių — tuomet ne vieno' 
unijisto švarkas buvo su- i 
draskytas ir ne vienas pasi-: 
priešinęs bolševikų diktatū
rai buvo nubaustas $99.99. į 

Todėl, draugai, budėki-! 
me! Atsižvelgę į bolševikų! 
prisirengimus ir į jų blogus 
darbus, mes privalome susi
rūpinti, kad ir vėl atrėmusi • 
bolševikų puolimą. Privalo- 

____ me skaitlingai lankytis į I 
pastatytų 22, 23, 24 ir 25 Lietuvių Rubsiuvių Apsigy-1 
rugp., taip kad tie du įvykiai nimo Sąjungos susirinkimus 
atsibūtų vienos sąvaitės bė- ir tik susitarę galėsime ap-1

užsidirbti, priversti yra nuo-| 
lankauti ir pataikauti bo- ; 
sams. O bosų žiaurumas ir 
nachališkumas neapsako-1 
mas! Maža kuo neįtiksi, tuo- x I11US Laiin.Jcll a- 
jaus iškolios ir iš darbo iš-,dėjo lankytis gaisrai, kurių 
varys. Darbininkai jau ant bėgvie vienos sąvaitės buvo 
tiek yra įbauginti, kad net. net du. Abiejų nuostoliai ga- 
ant savo reikalo į toiletą bijo na dideli, 
nueiti, todėl tankiai nusi- i Pirmas gaisras įvyko 3 d. i 
šlapina ten kur dirba — prie- birželio, apie 4 vai. po pietų, i 
mėsos. Švarumo nieks ne-'Sudegė milicnieriaas A. G. 
paiso — apie tai negali būt į Polardo krautuvė ir visi 
nei kalbos. Inspektoriai, ku-:sandėliai, taipgi ir buvusi!

■ ’ ' / 1, 
(kurioje lietuviai turėdavo 
(visus geresnius parengimus,; 
Ikaip tai M. Petrausko ir K., 
iMenkeliuniutės koncertus ir 
i kitokius parengimus. Da
lbai- toji svetainė liko ugnies 
(sunaikinta. Čia skaitomai 
; nuostolių su viršum už milio- 
na doleriu.*•

Antras gaisras buvo ma
žesnis, kuris kilo 8 d. birže
lio, taipgi gana daug blėdies 
pridarydamas. Sudegė 
Thompson Hardware storas. 

; Gaisras prasidėjo apie 12 vi. 
i d ieną. Degė gana smarkiai, 
;bet apie 5 vai. vakare ugna- 
’gesiams pavyko užgesinti, nvčia 
: Nuostolių skaitoma už apie *”**A’' 
šimtą tūkstančių dolerių.

Buvusi gražiausia gatvė 
Merrimack dabar atrodo, 
kaip po karo. Daugelis žmo
nių atvažiuoja ir iš toliaus Į 
gaisro pėdsakų pamatyti.

------------ taipgi Ik 
rie savo antspaudas prie; ant Middle st Colonial Hali 
mėsos primuša, irgi apie;.......................................
sanitariškumą nepaiso — jie 1 
taipgi pataikauja bosams ir 
kompanijai.

Ypač bloga padėtis yra 
stokjarduose dirbančių mer
ginų ir moterų. Jos netik sa
vo spėkas turi paaukauti 
kompanijai už .mažą atlygi
nimą, bet kaltais ir su savo 
meile turi užganėdinti bosų 
gašlumą. Kurios yra bosams 
neprielankios ir brangina 
savo dorą, toms prisieina 
sunkiai dirbti už menką at
lyginimą.

Patartina iš kitų miestų 
darbininkams nevažiuoti į 
Chicagos stok jardus darbo 
jieškoti. nes atvažiavę gai- 
lėsitės. Darbininkas.

- Toliaus tame pačiame 
“Sandaros” numeryje pasa- 

ikyta, kad “Keleivio” kores
pondentas tur būt munš^ino 

' buvo prisitraukęs. Šitaip ga
lima 
ros” 
apie

BRADDOCK, PA. 
Bažnyčioje bravoras.

Ant Washington st. čia 
randasi nėgių bažnyčia. Se- 
niaus į ją mažai kas tesilan
kydavo. Bet pastaruoju lai
ku tą bažnyčią pradėjo lan
kyli netik visi negrai, o ir 
baltieji. Ir kas svarbiausia, 
kad iš tos bažnyčios žmonės 
išeidavo neapsiverkę ir ne
nusiminę, o gana linksmus.

Vieną kartą*) šitą bažny
čią sumanė nueiti “pasimel
sti” ir blaivybės agentai. 
“Besimeldžiant” jiems pasi
sekė užuosti “dangiško’

; skystimo kvapsni. Kitą die
ną jie padarė minėtoj baž
nyčioj kratą ir rado labai 
daug “Dievo dovanos” — 
šimto gorčių Įtalpos bravo
rą, 20 bačkų raugo ir 30 
gorčių munšaino.

Dabar tik žmonės dasi- 
protėjo, kodėl ta negrų baž- 

" 1 dek daug lankytojų 
turėjo. Jonas.

dytojo, kad su gyduolių pa-Į 
gelba sumažinus ligoniui j 
karštį, bet šaukia burtinin
ką, kuris atėjęs apreiškia, 
kad į ligonio kūną įlindo 
svetima, kokio nors mirusio 
žmogaus dūšia, o ligonio dū
šia apleido kūną. Na, ir pra
sideda daiymas visokių bur
tų, kad tą svetimą dūšią iš 
ligonio kūno išvijus. Pir
miausia visi meldžiasi. Jeigu 
maldos negelbsti, tada daro
mi visokie ekzortai, o paskui 
ligonio tampymas ir kanki
nimas, kad išvijus svetimą 
dūšią. Labai tankiai jie taip 
ligonį ir užkankina. '

Vieną kartą bevaikščio
damas po miestelį pastebė
jau, kad’ prie vienos stubos 
viršuj durų ir langų prilipin
tos korčiukės su parašu 
“Avė Maria.” Dėl žingeidu
mo aš paklausiau vieną pra
eivį, ką tos korčiukės reiš
kia. Jis man paaiškino, kad 
tai yra gydymas vištų. Mat, 
minėto šeimininko vištos 
apsirgo kokia tai liga ir dve
sia, todėl tapo prilipintos ši
tos korčiukės, kad išvarius iš 
tų namų vištų ligą. Išgirdęs 
šitokį paaiškinimą aš nusi
juokiau ir vieną korčiukę 
nuplėšiau, tai vos paspru
kau, fanatikai butų užmušę.

Nors ligos čia smaugia 
žmones, bet daktarai darbo 
neturi, nes retai kas juos 
prie ligonių kviečia. Užtai 
visokie burtininkai daro 
puikų biznį.

Lietuvos žmones, kurie 
agentų prikalbėti važiuoja 
į šį tamsybės ir prietarų 
kraštą, skaudžiai apsigau
na. Lietuvoje dešimt kartų) 
yra geriau gyvent, negu Bra-1 lintos, ir šis nutarimas^ pri-

DONORĄ, PA.
SLA. 3-čio apskričio susi
važiavimas. Bolševikiškas 

pavojus prašalintas ant 
visados.

Gegužės 30 ,d. Lietuvių 
Ukėsų Kliubo Svetainėje 
buvo SLA. 3-čio apskričio 
susivažiavimas. Susivažiavi
me dalyvavo 15 kuopų su 51 
delegatu ir apskričio valdy
bos 7 nariai su sprendžia
mais balsais, tai viso labo su 
sprendžiamais balsais buvo 
58 delegatai. Mat prie šio 
susivažiavimo bolševikai 
mobilizavo savas spėkas, 
kad galėjus atsiimti savo 
prarastas pozicijas pereitam 
apskričio susivažiavime. 
Bolševikų priešai, matomai, 
irgi nesnaudė, todėl šiame 
susivažiavime bolševikai pa
sirodė didelėj mažumoj — 
15 prieš 35. Ir netik kad jie 
neatgavo seniau prarastų 
pozicijų, o prafado ir tas po
zicijas, kurias dar turėjo. 
Jei tik taip seksis tiems Mas
kvos biznieriams ir SLA. 
Seime, kaip jiems sekasi 
3-čiam apskrityje, tai ištik- 
rujų jie turės likviduoti savo 
“raudonąjį” biznį SLA.

Tvarkos vedėjais buvo iš
rinkti : pirmininku J. A. Rū
kas, sekretorium panelė A. 
Akelaitytė. Svarbesnieji ta
rimai sekanti: * nutarta, kad 

I tos bolševikiškos kuopos, 
kurios po pereito susivažia
vimo rašė šmeižiančias rezo
liucijas į “Laisvę” ir nepa
matuotai kaltino 40 ir 90 
kuopas, turi visa tai atšauk
ti laike 60 dienų nuo šio su
sivažiavimo, o to nepada
rius lieka iš apskričio praša- I 1 x •__ Z •

AKRON, OHIO.
Organizuokime socialistų 

kuopas.
Gegužės 24 d. susirinkime 

LSS. 20 kuopa nutarė atsi
šaukti į socialistinės idėjos 
žmones ir kviesti juos tverti 1 
LSS. kuopas ir veikti kartu

imtas 35 balsais prieš 15, 
kas reiškia daugiau kaip 
dviem trečdaliais.

Nutarta, kad apskričio 
vice-prezidentas, kuriuo yra 
J. Gataveckas, neturi tiesos 
rašyti i bolševikiškus laik
raščius šmeižiant sau- nepa
tinkamas ypatas ir po tais 

(šmeižtais pasirašant kaipo 
3-čio apskričio vice-prezi-

ĖST ADO De MINAS, 
BRAZIL. 

Šis-tas iš fanatikų krašto.
Brazilija — tai fanatikų 

kraštas. Tokio fanatizmo ir 
tamsumo nėra nei musų 
“šventoj” Lietuvoj. Čia žmo-

CLIFFSIDE, N. J.
Auka Passaic’o strei- 

kieriams.
Amerikos Lietuvių Nepri-’ 

gulmingas Kliubas savo su- Darbai dabartiniu laiku ______________
surinkime, laikytame birže-jeina silpnai. Netekus darbo,'nes netiki į mokslą, bet tiki 
lio 3 d., nutarė paaukauti o ypatingai ne audėjui, labai iį visokius stebuklus ir būr- 
$15.00 Passaic’o streikie- sunku susirasti užsiėmimas. ;tus. Jeigu pasitaiko, kad čia 
riams. Auką streikieriamsĮ Atėjus vasarai ir turint žmogus smarkiai suserga ir 
perdavė Kliubo direktorius vietos lietuviams nuosavą i iš didelio karščio pradeda 
J. Bumeikis. J. B. parką, kas subatą būna šo-Įbludyti, tai jie nešaukia gy-

* I

•>

ri nieko bendra su tais šmeiž 
tais, kuriuos Gataveckas yra 
rašęs “Laisvėje” kaipo 3-čio 

1 vice-prezidentas 
prieš “Tėvynės” redaktorių 
S. E. Vitaitį.

Išrinkta komisija iš S. Ba- 
kano, J. Virbicko ir F. Pikš- 
rio pagaminti apskričiui tin
kamas taisyklės*. Nutarta, 
kad susivažiavimams vietas 
skirs kožnas sarivažiavimas 
ir ten bus laikomi susivažia- 
Vra^ai, katra vieta daugiau 
bal«tų gaus.

Nutarta pasiųsti SLA. 
Seimui pasveikinimą su $20 
skiriant $15 į Našlių ir Naš
laičių Fondą ir $5 į Jaunuo
lių Švietimo Fondą.

j-------- . .. — ■ Tai ir visi svarbesnieji ta-
surengti prakalbas, nes mes rimai. Žinoma buvo ginčų į

.1—Ant pabaigos reikia pa- 
Taigi, stebėti, kaip raudonųjų biz- 

d rauge darbininke, perskai- nierių spėkos “auga” 3-čiam 
tęs šį straipsnelį pamąstyk, apskrityje. Pereitais metais 
ar ne vertėtų pasidarbuoti? spalio mėnesyje raudonieji 
Mes neturime nei mažiau- biznieriai apskričio susi va
šios abejonės, kad jūsų mie-Ižiavime turėjo dar apie 20 
ste 1 
LSS. kuopą. '

Parašyk laiškutį musų 
LSS. 20 kuopos organizato
riui : P. Yurgelis, 197 E. Cro- 
sier st., Akron, Ohio. arba 
raštininkui: B. Versackas, 
377 W. South st.. Akron, O. 
Jie suteiks visas reikalingas 
informacijas ir nurodys kaip 
surasti draugus, kaip pradė
ti organizuoti ir tverti kuo
pą. Kviečia į darbą LSS. 20 
kuopos Komitetą*. į

nepasn-upms ir darbi- a|)skriči0 
ninku nesuorganizuos. Ne- —
žiūrint kaip mes butume su
sipratę, bet jei nebusime or
ganizuoti, tai vistiek negalė
sime pagerinti savo 
Tik vienybėje musų galybė. ,

Taigi mes turime organi
zuotis į LSS. kuopas ir kovo
ti už pagerinimą būvio drau
ge su kitų šalių darbinin
kais. Mes turime daugiausia 
domės kreipti į Ohio valsti
jos darbininkus, ypatingai 
turim rūpintis Clevelando, 
Ycungstbv no ir kitų miestų 
draugais. Mes galėtumėm 
prisidėti ir pagelbėti jįems

I

pa veikslas
Skaitytojams

Buvusio socialistu kongresmano Mevero Londono laidotuvės. Kamputy matosi 
sėjo Panken. kuris pasakė Įspūdingą atsisveikinimo prakalbą ant Londono kapo, 
jau yra žinoma, kad drg. Ix>ndon buvo automobilio užmuštas New Yorke.

jau turime kalbėtoją, pajriža- valias, 
dėjusi kalbėti, tik reikia su-1 
rengti mašrutas. •

galima butų sutverti delegatų, o jau šiame susi
važiavime jų spėkos “užau
go” nuo 20 iki 15 ir jei taip 
toliaus “augs.” tai trumpoje 
ateityje jie tikrai “valdys” 
-čią apskritį.

Vienas iš Delegatų.

I 
! •-> 
r
II

NORWOOD, MASS. 
Lietuvių žiniai.

Kas nori įsigyti gerą au
tomobilį pigiai, lai kreipiasi 
šiuo adresu: J. Neviackas, 

į20 St. James avė. (priešais 
lietuvių bažnyčią). Aš turiu 

į du automobiliu (uždarą ir 
____  ___ atdarą) ir abudu priverstas 

įvedimo Lietuvoje Litų, parduoti. Apie automobiliu 
j gerumą galite pasiteiraut 

pas Julių Hermaną arba pas 
A. K. Neviacką ant \Vash- 
ington st

ATSIŠAUKIMAS.
Amerikos Lietuviai, kurie turėjote’ 

pasidėję savo pini^t/s Lietuvos___
kuosc laike į 
malonėkite priduot savo adresus. Pa
rašykit kokiam banke ir kiek pinijfu 

tei-l turėjot ir aiškų savo adresą.
KOSTANTAS AVHfcHS

157 Vmticoke st.. Breslao. 
Wilke» Barre, Pa.

v(v C
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

■ jo ruduo, ir pas laisvamanį, žmogus, pažinęs komunistų 
kviečiai užaugo kaip mūras.

lo pas kataliką tik vienos 
smilgos kyšojo is dirvos. 
Taigi pasakyk, tėve, ar užsi
moka prašyt Dievo pagal 
bes, ar ne?

—Maike, as dabar netu
riu laiko su tavim 1 
ba mano pypkė užgęso. Rei-

I klaidas, norėtų vėl gretintis 
prie komunistų? O Butkų 
Juzė tai daro.

♦ ♦ 0

Angarietįs rašo: “Aš ste
biuosi. kaip ‘Laisvė’ ir ‘Vil- 

, .... nis’ gali taluinti visokias
Ka‘o1-’ Butkų Juzės šiukšles.” Ne-

.... jaugi Angarietis nepajiegia
kia eit pasijieškot ugnies. įprasti šito menko dalykė-
—------- :------------------------lio? Juk viršminėti neva lai-

A A DAC kraščiai tik tam ir yra lei

AUDRINGA POLITIKOS PADANGE
Pelitinė padangė šiandien bernija. Kilus Rusijos revo- 

lusčiai apsiniaukus — apsi- liucijai. Rumunijos armija
niaukus lygiai Europoj kaip 
ir Amerikoje. Europą dras
ko nacionalizmas, slapta di
plomatija, c Amerikoj verda 
naminė politikierių košė.

' Visiškas atsidavimas Coo-D A d1 A krasciai tik tam ir vra lei- . * diskas atsidavimas Coo-
1 1 džiami. kad butų kur talpin- Bdge’o administracijos Wall

__________ ti visas šiukšles. < Streeto ir apskritai stam- 
a * « ‘ *

V. Kapsukas rašo: “But
kų Juzė su darbirtlnkų kla
ses kova nieko bendro netu
ri.” Tas gal ir taip. Bet ką 
bendrą su darbininkų klase 
turi dabartinis Kapsukas, 
kuris šiandien yra aklas tar
nas tų. kurių rankos yra su
teptos darbininkų krauju?

* * suuei.1 Krūvon.
Socializmo renegatai visi Nors Coolidge’o “frentai” 

yra lygus, ar jie butų nuėję į stengiasi , “skleisti saulės 
dešinę, ar i kairę. Jie vieno- spindulius” (spreading sun- 
dai atsižada socializmo idė- ^ne), tečiaus politinio oro 
jes ir šmeižia buvusius savo žinovai Washingtone labai 

' ir sako, kad Va-

“Laisvėje” tūlas D. M. i 
šolomskas rašo: “Butkų -Ju-.
zė, kuris patsai neturi jokio 
supratimo apie komunistini 
judėjimą, o vienok jau pra
dėjo net A. Bimbą komuniz
mo mokyti.” Tik pamislykit, 
net Bimbą komunizmo mo
kyti’ Tai didžiausia klaida 
kokią tik galima padarytii! 
Bimbą reikia mokyti ne ko
munizmo, bet gramatikos, 
paprasčiausios etikos ir pa
dorumo.

1923 m. Butkų Juzė šitaip 
rašė savo draugui: “Nesu 
komunistas. ] 
mas Rusijoje, pergerai jų 
komunizmą ir klaidas paži
nau.” Pasakyta aiškiai ir su
prantamai. Bet ar padorus 

i

likviduotas. Čia paliko 
priešstreikinė padėtis: ang
liakasiai nenori grįžti i dar
bą, kol jiems nebus sutikta 
mokėti jų reikalaujamas pa
didintas atlyginimas, o ka
syklų savininkai nurodo, 
kad be valdžios pašalpos jie 
negali patenkinti angliaka
sių reikalavimų, nes anglių 
pramonė, atsižvelgiant Į ki- 

gyventojų noras tų šalių konkurenciją, turėtų 
___ prie Rumunijos.'dirbti su deficitu.

Rumunų sudaryta “Tautinė Bet pasirodo, kad kasyk-

Įsiveržė Besarabijon “tvar
kai palaikyti,” ir nuo to lai
ko Besarabija pasilieka ru
munų rankose. Jokia sutar
tis nėra šito krašto Rumuni
jai pripažinus. Užėmę Besa
rabiją, rumunai pravedė te
nai plebiscitą (žmonių bal
savimą), kuriuo buvo neva 
išreikštas 
prigulėti

Taryba” Besarabijoj taipgi lų savininkai labiau norėtų 
nutarė, xad Besarabija turi priversti darbininkus priim- 
prigulėti Rumunijai. Bet ru
sai nepripažįsta nei to ple-' 
biscito, kuris buvo daromas 
po pačios Rumunijos armi- 

sų, negu tris kiti kandida- jos kontrole, nei tos “Tauti
nės Tarybos,” kuri pačių 
rumunų buvo sufabrikuota.

Kitų valstybių nusistaty
mas šituo klausimu dabar 
yra toks: Anglija ir Francu- 
zija pripažįsta rumunų oku- 

į pači ją ir sako, kad Besara-

ir Italija su

• baus kapitalo interesams su
kėlė prieš save vakarinių 
v?Jstijų farmerius. Šitą labai 
aiškiai parodė Iowos valsti
ja. šiomis dienomis tenai 
buvo senatorių nominacijos, 
ir radikalas Brookhart, ku
ris nesenai buvo išmestas iš 
Senato už savo opoziciją 

, valdžiai, gavo daugiau bal- ' .---- A * 1 • J • 1 •• • *
, • «., ---o— — ......
Įtai sudėti krūvon.

Ilga laika būda- draugus. Pruseika ir Širvy-; nusigandę 
• ‘.... .* Juc ahiiriii vra ^npiali’7rnn ' KUl’UOSP kdas abudu yra socializmo ’ karuose kįla didelė audra ir biją priklauso Rumunijai, 

renegatai, ir abudu vienodai 
šmeižia socialistus.

Kazys.

ti savo statomas sąlygas, ne
gu kad patiems nusileisti. 
Toks kasyklų savininkų nu
sistatymas iššaukė Anglijoj 
didelio nepasitenkinimo, ir 
viešoji nuomonė pakrypo 
darbininkų pusėn. Beveik 
visa spauda, net ir konser
vatyvų. kritikuoja tokį savi
ninkų elgėsi ir teisina darbi
ninkus. kurie ruošiasi tęsti 
streiką kiek galint ilgiau, ne
kapituliuojant prieš savinin
kus. Atmetus. savininkams 
Bakhvino pasiūlymus, susi
darė padėtis, nerodanti jo
kios tendencijos eiti geryn, 
tuo labiau, kad pačiam ang
lų kabinete reiškiasi didelių 

i nuomonių skirtumų dėl pa
žiūra i streiką, kas tik neiš
šaukė net kabineto krizio. 
Todėl streiko likvidavimas 
vis dar palieka svarbiausiu 
Anglijos vidaus reikalu, žy
miai kliudančiu laisvai veik

lu anglų užsienių politikai.
* « ♦ .

Prasidėjus Pilsudskio per
versmui Lenkijoj buvo grei-

kad Ioyvos nominacijos, tai Bet Vokietija 
pirmutinis tos audros perku- tuo nesutinka. Tuo tarpu gi 
nas. Tos nominacijos paro- Lenkija yra padarius su Ru
dė, kad Amerikos farmeriai munija sutartį ir “gvaran- 
yra nepatenkinti dabartine Itavus” jai dabartines sienas, 
valdžia, kuri tarnauja plėš- kas reiškia, jeigu Rusija no
riajam kapitalui, ir kad atei- retų rumunus iš Besarabijos 
nančiuose rinkimuose jie išvyti, tai Lenkija turėtų eit 
balsuos už radikališkiausius Rumunijai Į pagelbą ir ap- 
elementus, kurie daugiausiaįskelbti Rusijai karą.
yra priešingi dabartinei vai-į Rumunija dabar turi su- 
džios politikai. Nominuotas įtraukus Besarabijon daug 
dabar i senatorius Brook- kareivių. Iš kitos vėl pusės 
hart nėra socialistas, tečiaus Besarabijos pasieny stovi 
plutokratų spauda jo kalbas didelės sovietų Rusijos spė- 

socialistiš- kos. Abidvi armijos yra pa
sirengusios i karą, ir nežiu-

Garbė Jums, Didvyriai!
(L. S. D. Partijos 30 metų Sukaktuvėms.)

Šiais metais sukako jau trisdešimt mėty
Kaip šventos idėjos draugai susibūrė 
Ir ^arbę bei turtus kiekvienas pametę, 
Jie partiją kovai už laisvę sukurė.

Jie matė ir jautė, kad vargas mums buvo 
Ir troško kaip galint dėl musų padėti, 
Ne vienas dėl laisvės žmonijos ir žuvo, 
Ne vienam prisėjo gan' ilgai kentėti.

Jau trisdešimt metų, kaip vaga i vagą 
Dirvonus be poilsio aria, gamina.
Ir laisvės, lygybės, brolybės jie diegą 
Kas metai kietuose dirvonuos sodina.

Diegai tie prigijo, jie auga, bujoja. 
Kas metai jų skaičius vis žymiai didėja, 
Nors vėtros juos laužo, bet jie neatboja... 
Juos laisto, gaivina šventoji idėja!

Garbė jums, didvyriai, už pravestą kelią. 
Jus nuopelnus ilgai, o ilgai minėsim!
Darbai jus nežuvo — štai vargšai jau kelias, 
Tad drąsiai i darbą — ir mes jums padėsim!...
Aklus, 1926 m. Ant. Skrinskis.

niškai. o vistiek nieko užtai 
negaunu.

—Tu turbut neprašai. 
—Ar prašydamas gausiu?

• —Jes. Maike, kas prašo, 
tam Dievas duoda.

______ ,_______ _ —Ar tu. tėve, skaitei laik
as nenoriu daugiau, ba syki raščiuose,Jcas anądien atsi- 
jau trajinau. tai mane nuve- * 1 ' ' ‘
žė su gyvuliais į stokjardus 
ir be biskio tik nepapiovė 
ant kilbasų.

—Atsimenu, tėve, kaip tu 
man tą atsitikimą pasakojai. 
Bet aš nesuprantu, kodėl tu 
negali nusipirkti tikieto ir 
nuvažiuoti kaip žmogus. 
Kun. Bučys ir arcivyskupas 
Matulevičius net iš Lietuvos 
atvažiavo į Chicagą, o tu iš 
Bostono negali nuvažiuoti’ 
Kur gi jie gauna pinigų? 
Juk Lietuva yra daug bied- 
nesnė, negu Amerika. Kaip 
aš suprantu, tai tenai sun
kiau sugraibyt centas, negu 
čia doleris.

• —Lietuvoje, vaike, kita 
rokunda. Tenai ir be pinigų 
gali važiuot. Aš visada už 
dyką važiuodavau.

—Negalimas daiktas, tė
ve!

—Bet aš tau sakau, Mai
ke, kad aš važiuodavau už 
dyką. Matai, tenai kitaip 
treinai padaryti, negu čia. 
Suolai tenai taip pritaisyti, 
kad gali palįst po apačia li
tavęs niekas nebaderiuos; o 
jeigu konduktorius kartais 
Įspirs tau į 
ženklas, 
syt.
ną, ir 
mato. -

—Ar tai tu sakai, kad ir nors išprašyti? 
kun. Bučys su arcivyskupu —Ne, tėve. Aš žinau du
Matulevičium taip Ameri- ūkininku, vieną labai dievo- 
kon važiavo? baimingą, o kitą laisvama-

—Aš nemislinu, vaike. Aš nį. Tas dievobaimingas vi- 
mislinu,' kad jiedu važiavo suomet kalbėdavo laisvama- 
pirmoj klesoj, kur visi ponai niui lygiai taip, kaip tu man 
važiuoja. kalbi. Laisvamanis netikė-

—Tai kodėl tu.’tėve, ne- davo. Sykį tas dievobaimin-

^-arnani ir sako: “Klausyk, 
Adomai, padarykim bandy
mą. Tu išdirbk savo dirvą, 
.įtręšk ją gerai ir pasek kvie
čius. Aš gi savo žemėn trąšų, 
visai nedėsiu, tik pasėsiuj 

, o tuos j 
pinigus, ką sučėdysiu ant; 
trąšų, nunešiu kunigui, kad ■ 
atlaikytų mišias Dievui ant 
garbės. Ir tuomet žiūrėsim, 
keno kviečiai gražiau už
augs — tavo, ar mano.” Lai
svamanis su tuo sutiko. Pa
sėjo jiedu kviečius ir laukia 
rudens. Dievobaimingas u-Į 
kininkas užpirko mišias ir 
visą laiką pats meldėsi, o ' 
laisvamanis dėjo savo viltį' 

__Bet aš. tėve, moku loti- ant savo darbo ir trąšų. Atė-

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Sveikas gyvas, tėve! 
Kodėl gi tu nevažiavai Chi- 
cagon i katalikų kongresą?

—Norėjau važiuot, Mai
ke, ale negalėjau pinigų ant 
tikieto sudaryt, o ant freito

tai jau 
pafik- 

kokią gryvi- 
jau ne-

tiko New Yorke su tuo italu, 
kuris nuėjęs bažnyčion 
šė Dievo pinigų?

—O kas?
—Jis tapo nušautas. 
—O kas ji nušovė?
—Spėjama, kad vienas jo 

sėbrų, turėjusis ant jo pik
tumą.

—Pasakyk, Maike. kaip 
tas atsitiko.

—Visai paprastai. Žmo- 
9 gus, matoma, buvo tamsus ir 

tikėjo, kad jeigu reikia pini
gų, tai reikia prašyt Dievo. 
Taigi jis nuėjo bažnyčion ir 
atsiklaupęs pradėjo melstis. 
Tuo tarpu kažin iš kur pasi
girdo šūvis ir tas italas krito 
negyvas.

—Tokiu atsitikimu, vaike, 
mažai būna.

—Aš žinau ir daugiau pa
našių dalykų.

—Nagi pasakyk.
—Aš žinau vieną žmogų, 

tėve, kuris protavo taip kaip 
tu, ir nuėjo bažnyčion pasi
melsti, kad Dievas duotų 
jam pinigų. Meldėsi jis mel
dėsi, bet Dievas neišmetė 
jam nei vieno nikelio. Nega
na to. kada jis parėjo namo, 
pasirodė, kad ir laikrodėlis 
iš jo kišeniaus prapuolė.

—Tai tu, Maike, netiki, 
kad per maldas galima ką

pra-

Užsieny.
Tik čia tu galėjai sau prieglaudą rasti 
Nuilsęs kovoje, jaunuoli drąsus, 
Tik čia tu galėjai Iaisvutis sau tapti... 
Ten siaučia sauvalė ir vargas baisus!
Tave pažinojau... Tu ilgai kentėjai, 
Stovėdamas darbo žmonių priešakyj, 
Iš miego juos budint ir šviesti norėjai, 
Bet juos tu apleidai su skausmu širdyj. 
Atmink, tave laukia draugai pasiilgę, 
Kovoje ten trūksta vadovų narsiy, 
Jau keliasi liaudis, miegojusi ilgai, 
Ir raošias prie kovų smarkių ir baisių. 
Tu čia pasilsėsi, kad vėl eilėn stoti 
Ir darbą pradėtą varyti toliau, ’ 
Jėgų tu Įgausi kad vėla kovoti 
Už laisvę, lygybę žmonijos smarkiau.— 
Alytus. 1926. Ant Sk-i*.

vadina “grynai : 
komis.” Jis mat pasakė, kad 
šalies valdžią turi kontro
liuoti darbininkai, o ne Wall 
Streeto vagys, kaip tai da
bar yra.

Į * ’ *
Prohibiciją yra kitas kau

kas, kuriuo Amerikos val
džia yra užspringus. Ji ne
gali jo nei nuryt, nei iško- 
sėt. Šalis yra aiškiai nusi
stačius prieš prohibiciją, bet 
valdžia nenori žmonėms pa- į ------~o.....—-t- —-
siduoti. Rezultatas vra toks,I dienomis Ženevoj buvo 
kad : : ____ ” *. ................

i visuomet laimi tie kandida- lavimo konferencija, 
j 
I
i

K rint kad jas skiria plati irgi- tu laiku, nelyginant kinema- 
ii juniesu o upe, tarp jų gali tografe, išmėgintos visos
kilti toks gaisras, kuri sun
ku butų užgesinti.

♦ ’♦ *

Europos padangė apsi- 
niaukus audringais debe
siais ir ore galima jau už-j tL yra 
uosti paraką. Visos vaistys Į respublika. 1" 
bes jaučia naujo karo pavo- prezidento funkcija; 
jų, ir todėl jos daug kalba kad taip patobulinta prezi- 
apie nusiginklavimą. Šiomis dentura galės patenkinti 

_________ ___ w " * “ j ‘ ► su-' Pilsudskio norus, ir tuo bu- 
valdininkų rinkimuose šaukta net pradinė nusigink- du Lenkijoj atsirastų specia- 

t_______ ~_________ 1___ _____ ’ ’ * , kuri Hška prezidentiška diktatū
rai, kurie stoja už grąžinimą turėjo priruošti medžiagą ra. Bet butų klaidinga ma- 

planuojamai visa- nyti, kad baigus ginčus dėl 
nusiginklavimo valdžios. Lenkijoj nusistotų 

ramybė. Pilsudskis turi savo 
pradinės šalininkų kariumenėj ir dar

< -

valdymo formos, pradedant 
nuo tikros anarchijos ir bai- 

■giant diktatūra ir monarchi-
- _

Kiek dabar galima spręs- 
manoma sustoti ties 

tik praplėtus 
is. Aišku,

alaus ir vyno. Šiomis dieno- vėliaus
mis buvo senatorių nomina- avietinei 
cijos Pennsylvanijoj. Tokio Į konferencijai.

konferencijos pasirodė, kad bininkų masėse, bet dvari- 
nusiginklavimo idėja yra tik ninkai 
svajonė. Pradinė konferen- yra jo 
ei ja išsiskirstė, ir iš to. kas ’ 
j’oje buvo kalbėta, paaiškė
jo, kad artimiausioj ateityj

Tečiaus jau iš
ramybė. Pilsudskis turi savo

grafto šalis da nebuvo ma
čius. Balsai buvo sukami, 
; vagiami ir perkami už pini
gus. Per tris kandidatus bu
vo išleista su viršum $1.000,- 
000. Gubernatoriui Pincho- 
tui, kuris stojo už palaikymą, 
prchibicijos ir statė kandi- nėra galimybės sušaukti vi- 
daturą į senatą, kiekvienas suotiną pasaulinę nusigink- 
gautas balsas lėšavo apie l lavimo ’ ”
$1.50. Ir vistiek jis buvo su- tai'P didelių valstybių vi a 
muštas. Laimėjo kandida- nesutaikomų pažiūra Į nusi- 

prieš ginklavimą 
prieš ant vandens ir vandeny. Nei

konferenciją, nes

tas Vare, kuris eina 
prohibiciją, taigi ir 
Coolidge’o politiką.

♦ ♦ ♦

Europoj yra blogiau, negu 
Amerikoj. Tarpe Rusijos ir 
Rumunijos guli Besarabija, 

įkuria galima pavadinti atvi
ra žaizda, pasilikusia nuo 

i Didžiojo Karo ir negalinčia 
j jokiu budu užgyti. Iki karo 
: Besarabija buvo Rusijos gu-

gali taip važiuoti, kaip po- gas farmerys atėjo pas lais 
nai važiuoja? varnam ir «akn- “K1an«vk

—Juk aš tau sakiau, Mai
ke, kodėl aš negaliu taip va
žiuoti — aš pinigų neturiu!

—O kodėl gi tu jų neturi?.
— Todėl, kad man niekas kviečius ir aparsiu, 

neduoda.
—O kas duoda kunigui 

Bučiui, arcivyskupui Matu
levičiui ir kitiems kuni
gams?

—Jiems Dievas duoda.
—Tai kodėl jis tau neduo

da?
—Aš lotiniškai nemoku, o 

lietuviškai Dievas nesupran
ta.

T ' °kietijoj. Trisdešimts žmogių buvo

ote, sausumoj.
i 

viena valstybė nepasisakė 
principe esanti priešinga nu
siginklavimo idėjai, tečiau 
reiškė abejojimų tiktai dėl 
nusiginklavimo metodų. Ka
dangi visos valstybės gyve
na skirtingomis sąlygomis 
ginklavimosi atžvilgiu, t. y. 
ne kiekvieną ginklų rūšį lai
ko lygiavertėmis, sakysim. 
Anglijai svarbus laivynas, 
bet nepakenčiami povan
deniniai laivai, o Francuzi- 
jai svarbi sausumos armija 
ir ji nėra priešinga povande
ninių laivų naudojimui ir tt

su pramonininkais 
j- aršus priešininkai, 

kurie lauks, patogios valan
dos jam nuversti. Galimos 
vidaus kovos Lenkijoj ilgam 
laikys pavojuj taiką rylų Eu
ropoj. Nelemtoji balkaniza- 
cija tvirtai Įsiterpė i ryty Eu
ropą. gudriai išnaudodama 
lenkų psichologini palinki
mą prie netvarkos ir anar
chijos. \ isi Lenkijos kaimy
nai yra priversti šiandien 
daugiau domėtis Lenkija, 
negu kad. galbūt, yra reika
linga iš atžvilgio Į praktiš
kus santykius. Istorija, jau 
kartą parodžiusi lenkų vals
tybinius gabumus, vėl žada 
kersinti tiems, kurie iš jos 
nieko nepasimoko.

nuostabios varlės.
New Yorko muzėjaus eks

pedicija. grįždama iš San 
Domingo salos, parsivežė 

į varlių, kurios loja kaip lapės 
žviegia kaip kiaulės. Var

tai kiekvienos nusigmklavi-; lių gaudytojai pasakoja, 
mo konferencijos rezultate' kad Įėjus i tamsius tropiškus 
gaunamas juokingas įspu-1 miškus nakties metu girdėti 

£eikVlen? ™2itybė, ™edžiuose lyg šunų lojimas, 
norėtų kad nusiginkluotų Pu moji sugauta varlė labai 
tik kitos valstybes, o ne ji nustebinusi gaudytojus: var- 
pati. Konferencija parodė, le pradėjusi kiaulės balsu 
kad nusiginklavimui yra žviegti. Ji, kain ir kitos la 
pnesingi ne tik atskirų vals-lai didelė. Kada ji buvo’pa- 
tybių interesai, bet ir neaiš- liesta renka, tai ištrėškę iš 
ki tarptautinė padėtis, nelai- savęs balta «kvstima kuris 
duojanti tautoms pastovios rankoje sukėlė karšų ir pri! 
ta.kos .r ramvhes .

medžią s laipiojančios var
deli nulipa že- 

išsirita ma- 
pa aši į savo

taikos ir ramybės.
$ ♦

po generalinio 
nnmo, nes 

koi.t d tas su 
ne

♦

Anglija 
streiko dai 
angliakasių 
kasyklų savininkais da.

lės kiaušiu'-;’ 
mėn. Iš kiau„ 
ža varlė visai 
tėvus.

I ¥ 4



» » t r- v • •-» . j.1 J/JV.1.1J

No. 25. Birželio 23 d., 1926. KELEIVIS S

ĮVAIRIOS ŽINIOS

kad “beauty parlors” jau Įsi-

GALIMA NUSIPIRKTI llikitą SSSR atžvilgiu. Len- 
“SAULĖS APDEGIMO.” ikija, toliau, pareikalavusi 

Latvijos, Estijos ir Suomijos 
susiartinimo, kad sudarius 
bendrą frontą orieš SSSR.

Derybas minimai sutar
čiai sudaryti vedęš Rygoj, 
Taline ir Helsinky Lonkros 
U. R. M-jcs direktorius Ja
nikovskis, nesenai atsil-n-

“SAULĖS APDEGIMO.”
Lietuvoje žmonės nori būt 

balti. Turėti apdegusį nuo 
saulės veidą tenai skaitosi 
labai negražu, mužikiška. 
Amerikoje kaip tik priešin
ga. Parudusi nuo saulės oda 
čia skaitoma tokia grožybe, 
kad “beauty parlors” jau isi- , . . .. ,,
taiso mašinas, kurios dirbti- k^s tose scstlnese- Kalbama, 
nu budu nurudina veidą. Į į?? Latvija n; Estija paroti 
pusę valandos tam tikri/ ’ ’ 
spinduliai taip perm-'ino 
veido spalva, kad iš bako 
žmogaus pasidaro tikras či
gonas. Ir šitaip “deginama” 
oda neskauda ir nesilupa, 
kaip tai paprastai būna nuo 
tikiu saulės spindulių.

Taigi, kas nori išrodyt 
“sportu,” tam dabar jau ne
reikės eiti prieš saulę kepin- 
tis; jis galės nusipirkti “sau
lės apdegimo” kiekvienoj 
geresnėj plaukų kirpykloj.

X • • ” 11
didelio susidomėiimo t’io 
Dasiulvmu, tuo tarnu kai 
Suomija priėmusi ji labai 
rezervuotai. Savo pasiūly
mą Janikovskis padaręs dar. 
prieš pei-versmą Lenkijoj, Į 
tečiaus jam pritarianti ir j 
Pilsudskio vyriausybė, nes1 
Pilsudskis esąs didelis Pa- 
baltės bloko prieš SSSR šali
ninkas.

Ol'KAutomobiliai netrukus pradės stogais važinėt. Toks atsitik iras jau ouvo Ne 
Riverside Drive. Už šitokį akrobatišką bandymą šoferis patupdytas Į belangę.

PRANEŠIMAS.
Pranešame broliams lietuviams 

' amerikiečiams, katrie norite savo gi
mines atsitraukti iš Lietuvos į Kana
dą, kreipkitės prie mus Mes padaro
me <lo' umentus dėl atvažiavimo grei- 
lai ir pigiai R.isv it lietuviškai. (-) 

NICHOLAS bleser
Steani h:p Tickets Foreign Ezchange 

45 Windsor SL, Montreal, Canada.

PARDAVIMAI
WORCESTER, MASS.

.3 ŠEIMYNŲ,
V

it usvniai>,

l

15 
ais naujau- 
rendos neša

FARMOS! FARMOS!
Dabar yra geriausias .alkas apsi

rinkti gerą ūkę, nes žemė pati save 
parodo, ant kiek yra derlinga. Musų 
apielinkėj yra labai geros žemės, to
dėl čią labai daug ir lietuvių apsigy
veno. Norintieji apsigyventi ant gerų 
žemių ir tarpe savo tautos žmonių, 
atsišaukit. (27)

JOHN A. ŽEM AITIS
R. L Box 17. Fountain, Mich.

MODERM.šh \S 
RLiMU NAMAS, su 
sks orui s
87 dol. ant mėnesio, ant pardavimo 
uz prieinama kainą, arba galiu mai
nyti ant nedidelės farmos. prie statė 
kelio, netoli fabrikų Interesuojantis 
tuomi, kreipkitės šiuo adresu: (25)

KEMP
51 Cohasset st, YVorcester. Mass. !

PARSIDUODA 
RESTORANAS 
miškai įtaisytas, biznis 

gerai. Norintieji platesnių žinių klaus
kite per laišką arba ypaiiškai. (29) 

\V. S. 755 W. H ASHINGTON ST., 
LOS ANGELES. CALIF.

ein^

FARMA
10O akrų, 60 dirbamos lygios ir 'h/ 

akmenų žemės, likusi miškas ir ga
nykla, didelis sodas, geros triobos, 15 
karvių, 3 geri arkliai, trokas, farmos 
įrankiai, netoli steit road. apie 2f mai- 
lės į miestą, užsėta ir užsodinta Par
duoda su viskuoni už $8,600, į mokėt 
$4,600. Platesnių žinių klausk pas

ALBERT ŽVINGILAS (25)
R. F. D. L Jeuett City, Conn.

PARSIDUODA KARMA
80 akerių. 30 išdirbtos, 8 akeliai 

rugių, 4 avižų, 2 bulvių, o .kiti šienas; 
16 raguočių. 7 melžiamos karvės, 3 
kiaulės, vištų ir kalakutų; visai prie 
miesto. Kadangi viena moteris far- 
nios apdirbt negaliu, parduosiu pi
giai Atsišaukit šiuo adresu: (26)

MRS .YL BARTUŠEVICIENĖ
IRONS, MICH-

ŠVIESIAPLAUKIŲ 
DOMEI.

Tarp Amerikos motetų 
merginų išsidirbo Įsitikini
mas, buk šviesus1 plaukai yra 
daug gražesni, negu tamsus. 
Bet iš prigimties tikrų švie
siaplaukių Amerikoj yra ne
daug. Apskaitoma, kad iš 
kiekvieno 100 moterų ir 
merginų čia yra tiktai 3 tik
ros šviesiaplaukės. Todėl 
daugelis jų plauja savo plau
kus amonija, paroxidu, le
meno sultimis ir kitokiais 
daiktais, kad pasidarius 
“geltonplaukėmis.”

Šitaip dalydamos ne vie
na moteris ir mergina paga
dina gražius savo plaukus, 
ir tai visai be reikalo. Tam
sus plaukai yra lygiai gra
žus, kaijj ir šviesus; po tei
sybės. tas pats veidas visuo
met; bus gražesnis su tam
siais plaukais, negu su švie
siais. Ir reikia pasakyt, kad 
inteligentiškos Amerikos 
moterįs ir merginos savo 
plaukų visai nedažo gelto
nai. Šita kvaila mada laikosi 
tiktai tarpe gatvinių pa
pliauškų ir šiaip žemos kla
sės “flaperkų.” Simmons 
Kolegijoj, kur auklėjamos 
inteligentiškos moterįs, šio
mis dienomis buvo padalyta 
aukštesnių klasių inspekci
ja, ir pasirodė, kad šviesia
plaukių tenai nėra nei 3 pil
nų procentų. Nei viena mer
gina tenai neturi nudažytų 
plaukų.

ir

RIAUŠĖS ČEKOSLOVA
KIJOS PARLAMENTE.
Svarstant muito Įstatymą 

Čekoslovakijos parlamente 
komunistai pakėlė triukšmą. 
Viena komunistė atstovė 
puolė prie buvusio ministe
rio Staneko su lazda ir pra
dėjo ji mušti. Kiti komunis
tai pradėjo laužyt ministerių 
kėdės ir stalus. Pasidarė to-: 
kios riaušės, kad reikėjo 
šaukti policiją tvarkai daly
ti.

to, Įvairiose Maskvos miesto Bet neturi nei vieno dienraš-: 
dalyse bus tą savaitę sureng- ČIO. Tai esą dėl to, kad džlU-Jčiaus, Telšių apskričio. Ilgas laiku ; 
tos atatinkamos propagan- gumas jų žmonių yra ukinin-

i atsišaukti arba kas apie jį žinote ma- «■------------------ --------- t.:, u2 busiu
(26) 

JERONIMAS G U RĖČKAS 
67 Union st, Manchester, Conn.

dinės paskaitos, kuriomis kai, kurie praleidžia tik vie- į
norima plačiai suįdominti na dieną kas sąvaitę skaity-į Prdncšti-
visuomenės ------ T------------------------“— 1~:1—' ...... ....... .. —
gyventojai.

PIRKITE NAMĄ IR 
BIZNĮ

Štai jums gera proga nusipirkti na
mą ir biznį provincijoj, už labai ženk} 
kainą. Randasi Higganum, Conn. Ci- 
nientinis budinkas. kuriame įtaisyta . — ...11... .12. t* g a m— ▲ ■ 1 - « m 1t,. 

SIŪLO $5,000,000, KAD 
IŠMESTŲ LLOYD 

GEORGE’Ą
Tarp Anglijos liberalų 

prasidėjo peštynės. Tūli jų 
vadai nori ^prašalint iš savo 
partijos Lloyd George ą, 
buvusį Anglijos premjerą 
karo metu. Jis išrodo jiems 
perdaug kairas. Liberalų di
džiūnas Cowdray pasiūlė 
partijai $5,000,000, jeigu ji 
išmes Lloyd George’ą. Pini
gai skiriami ateinančių rin
kimų kampanijai. Jeigu 
Llovd George bus partijos 
vadu, tai Covvdray tų pinigų 
jai neduos.

TOBULINAMAS SUSISIE
KIMAS TARP SSSR, PA- 

BALTĖS IR VOKIETIJOS.
“Izviestijos” pranešimu, 

šiomis dienomis pasibaigusi 
Maskvoj SSSR, Vokietijos, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos , 
geležinkelių atstovų konfe
rencija išsprendė visą eilę , 
komėrėirtio ir eksploatacinio 
pobūdžio klausimų, turinčių 
didelės reikšmės krovinių 
pėrvėžim'o palengvinimui 4 

Sovietų Rusijos, Lietuvos ir 
Vokietijos tiesioginiam susi- , 
siekime. Paruošta perveži
mo tvarka greit gendančių 
krovinių, išspręstas klausi
mas apie tiekimą vagonams 
ledo ir druskos, pervežant 
gendančius produktus, nu
statyta specialinių vagonų ir 
cisternų kursavimo tvarka ir 
sutvarkyta visa eilė kitų 
klausimų.

Tos konferencijos darbų 
vaisiai, pasak laikraščio, 
duosią galimybės pagerinti 
ir patobulinti esantį tiesio
ginį susisiekimą tarp SSSR, 
Vokietijos ir Lietuvos gele
žinkelių tranzitų per Latviją 
ir Estiją. (Elta.)

sluogsniai, visi mui. Jų seniausias laikraštis: 
yra “Augustana,” leidžia-

Jau ir tas reiškinys aiškiai mas liuterių bažnyčios jau 
Įrodo, jog SSSR yra labai per septyniasdešimts metų, 
susirūpinę dujų karu ir, aiš
kiai matyli, jog ateity jie 
mano plačiai panaudoti du
jų karo priemones, kaip 
griežčiausią ir sekmingiau- 

isią kariavimo būdą. Įdomu, 
kuriais argumentais jie m :- 
no pasiteisinti Į šį klausimą: 
dar galima butų pateisinti 
SSSR pakraščių rengimu 
dujų kai-ui, bet kuris gi prie
šas gręsia tolimajai Mask
vai savo.dujomis?

. _________
KIEK ŽUVO LIETUVIŲ 
/ DIDŽIAJAM KARE.
. Centralinio statistikos biu
ro žiniomis, didžiajam kare 
1914—1918 m. dalyva\ o 
64,628 Lietuvos piliečiai, 
kurių fiziniai nnl- " oc - 
885 žmonės, iŠ jų 
priskaitoma 11,175 žm. ir 
sužeis 18,712. Kitaip ta- 
riarnukentėjo beveik pusė NAUJI RAŠTAI, 
da’čvių. 3871 yra invalidai. Paukščiai, jų kiaušiniai,1 

lizdai, .vaikai ir kelionės, II; 
dalis. Parašė K. Aleksa, iš
leido Kultūros B-vė, Šiau
liuose. Kaina 75 lietuviški 
centai i —---------- — — -r*—. f t; šysiu su pirmu atsakymu į jūsų laiš-

Napoieonas Bonapartas, ka- •,uokdanal nerašykite, taupykit 
paraše K. Gelvaims, išleidi: -------------
r-i. r-> - tz • '

t

Didžiausi sąvaitiniai laik- j 
raščiai randasi Minneapolyi 
ir Chicagoje; trįs jų turi po į 
60.000 skaitytojų.

Didžiausia .organizacija, 
Snedish Lutheran Church, 
turi apie 1,200 bažnyčių ir 
parapijų per vnsą šalį. Šie i 
žmonės turi daug kultūriškų1 
ir anšvietos įstaigų. “Order 
of Vasa” yra didžiausia ne- 
tikėjimiška organizacija, 
kuri turi iki šešiasdešimts 
tūkstančių narių.

Nors švedai neužsiima po
litika, daugelis jų užėmė 
svarbias vietas Amerikos 
gy venime. Trys va'stijos A- 
merikoje turėjo Švedijoj gi; 
musius gubernatorius, ir 
šiandien jie turi ju senato- 

kongrčš nanu.
r. C. I. S.

I Aš. Ona Jokšičia, pajieškau savo 
brolio Kastulių Jo'šio. Jis paeina iš 
Akmenių sodos, Panevėžio apskričio, 
Kauno rėdytos. Pirmiau gyveno New 
Haven, Conn. Septyni metai atgal jis 
tą miestą apleido ir dabar nežinau 
kur jis randasi Mylimas broli, mel
džiu atsišaukti, arba kas apie jį ži
note, malonėkite man pranešti šiuo 
adresu: (26)

MRS. ANNA JONUSIS 
3730 Kroton avė, Cleveland, Ohio.

APSI VEDI M AI

menunis ouainias, kuriame pais? <•<*; 
guzikų dirbtuvė, taiflgi tinka ir kito-j 
kiai dirbtuvei. Parsiduoda sykiu su
mašinom. Dirbtuvė varoma vandens i 
pajiega. Aš vpatiškai išmokinsiu 
mis biznio. Taipgi kartu 1 
kambarių namas, garadžius, barnė ir Į 
vištininkas. Daug vra medžiais apau
gusios žemės ir ganyklų. Artį prie , 
vieškelio, galima akmeniu damesti 
Žemę arba bud inkus galima pirkt at-1 
skirai. Turi būt parduota greitai dėl | 
šeimyniškų dalykų Pasiaukavimo 
kaina $4,500 ant lengvų išlygų. Mai
nyčiau ant nuosavybės Brooklyn, N. 
Y. Dėl platesnių informacijų rašy
kite pas: I. MATULEWICH (26)

i 2.3V Bushw>ck are. Brooklyn. N. Y.
i

Pajieškau apsivedimui doros mer
ginos, tarpe 27 ir 40 metų. Aš esu do
ras ir blaivus vaikinas, neblogai atro
dau, 38 metų amžiaus, turiu turto ver
tės 6000 dolerių, esu biznierius mės:- 
ninkas ir dailydė. Mergina, norinti 
susipažinti, prašoma prisiųsti savo 
paveikslą, kurį ant pareikalavimo su
grąžinsiu. TH. CH. (261

15 Niagara st.. Nevvark, N. J

PARSIDUODA
Stuba 11 rūmų, apačioj groserštoris 
ir puodų bei torėlkų, naujausios ma
dos taipgi dėl 5-kių karų garadžius, 
didelis lotas, vieta puiki, apgyvento 
lietuviais, parsiduoda visai pigiai.

A. SM1CK (25)
50 Johnson si, Bridgeport. Conn.

PIKNIKAS!
Vienas iš didžiausių, kokio 

dar niekad nebuvo šioje 
kolonijoje.

Rengia D. L. K. Vytauto 
Kliubas

3, 4 ir S Liepos-Jaly
jus. barnė ir! 7 • •

D.L.K. Vytauto Klubo Parke
LOWElL, MASS.

Gerbiamus lietuvius ir lietuvaite? 
kviečiame atsilankyti.

SUBATOJE šokiai prie puikiausios 
ORCHESTROS;

NEDĖLIOJĘ inksmini-
mai, bėgimai, virvės traukimai ir 
daug kitokių sporto žaislų;

PANEDĖLYJE smoke talk pikni- 
, kas
Į įžanga subatoje 35c. ypatai. Nedė
lioję ir panedėlyje įžanga visai pigi.

« Kviečia D. L. K. Vytauto Kliubas.

i
iI.

PARSIDUODA BUCERNĖ Vi 
IRGROSERNĖ I _ 

' Vieta užgyventa visokių _t .
žmonėmis. Biznis išdirbtas

Pajieškau apsivedimui merginos duoda pigiai. Kreipkitės laišku ar 
arba našlės. Meldžiu atsišaukti šiuo vpatiškai šiuo adresu: (26)
adresu: . JI R. J R. (.26) ' ~ *

‘1116 YV. VVashington Blvd..
Chicago, III.

“TIESOS BALSAS”
Tai yra geriausias laikraštis 
Išeina 2 sykius į mėnesį.

Prenumerata metams: Amerikoje 
$1.00, Kanadoje ir Lietuvoje $1.50. 
Vienas numeris 10 centų

TIESOS BALSAS” 
tautų' ^53 N. Clarion St.. Philadelphia, P.o. 
Parsi- į ... . ___ T~~~r

B. L.
I 103 Union st., Law rence, Mass.
«---------------------------------------------- —

Pajieš’ au apsivedimui merginos 
arba našlės, nejaunesnės 30 metų.

r

laisvos tinkamos prie biznio, pasitu- 
_ rinčios. Aš turiu propertę vertės ke- 

> jesėtkų tūkstančių. "Malonės pri
austi savo pavei’ slą. o daugiau žinių 

•suteiks u per iaiška. W. P. (26) 
16 Sheldon st., Hartford, Conn.

MIRĖ BARZDOTA 
MOTERIS.

Vienintelė pasauly mote
riškė, kuri buvusi su nepa
prasta barzda, mirė Ne\v 
Yorke.

Ji buvo parvežta iš Siamo 
ir rodoma Amerikos cirkuo
se.

Be barzdos, ant nugaros 
tarp pečių pas ją buvo užau
gę ilgi plaukai, panašus Į 
karčius. JĮ buvusi labai gero 
budo.

Š /EDAI SUV. VALSTI- 
. JOSE.

Švedija, pagarsėjusi d?l 
sn ego, ledų ir šviesiaplau
ki j žmonių, žymiai prisidėjo 
pr’e Amerikos istorijos. Pir
mieji jų kolonistai atvyko 
Amerikon su pagelba savo 
valdžios, kurios vedėjai no
rėjo, kad Švedija butų skai
toma su Anglija ir Olandija. 
Švedai apsigyveno Delawa- 
re valstijoj, kur šiandien 
Wilmingtono miestas stovi.

Jie tuoj čia įsteigė savo 
koloniją, pastatė tvirtoves ir 
pirko žemes nuo indijonų. Iš 
viso dvylika ekspedicijų šve-

Mylėčiau susipažinti su Amerikoj 
augusiu mergina, tarpe 20 iki 28 metų 
amžiaus. Norinčios apsivesti rašykit 
ir jei galima prisiųskit jūsų paveikslą 
su pirmu laišku. Paveikslų sugrąžini
mas užtikrintas. Aš apie save apra-

PUIKI PROGA.
Išs i randavo j a lietuvių kolonijoj 

Montellos centre geriausioj vietoj 
kampinis storas, tinkamas dėl aptie- 
kos arba dėl kitokio biznio. Aptiekęs 
biznis išdirbtas per dvylika metų, ži
nomas visiems lietuviams, storas bus 
gatavas dėl išrandavojimo Aug. L d, 
1926 Dėl platesniu žinių kreipkitės 
pas: M. BELKUS

240 Field St, Hantelio. Mass.
Tel.: Brockton 4817-W.

I i
LENKIJA SIŪLO SLAPTĄ 

SUTARTI ESTIJAI IR 
LATVIJAI?

“Tass” praneša, jog Mas
kvos spauda gavusi žinių iš 
Paryžiaus, kad lenkų vy
riausybė. norėdama sukliu
dyti SSSR artėjimui su Lat
vija ir Estija, pasiūlė pasta
rosioms sudaryti slaptą su
tartį, kuria einant Lenkija 
pasižada duoti karišką pa
galbą Latvijai ir Estijai, jei 
jas pultų SSSR, pati nieko 
(leugiau nereikalaudama iš 
jų, kaip tiktai palankaus ne- 
itraliteto, jei kiltų Lenki jos 
ir SSSR karas.

Tjž iLatvija ir Estija 
i.tii'čios p*»'ižadėti derinti 
su l.pTikija -av t ii

i ĮvCei -iv. v icivivi j ,

Kultūros B-vė. Kaina 25' 
liet, centai.

Ligonių Priežiūra, parašei 
gyd. .T. Kvedaras, išleid > 
Kultūros B-vė. Kaina 50 liet.

: centų.

savo reikalams.
M. J. P LEVICH

121 E. li't-th plaee, Chicago. III

REIKALAVIMAI.
p

už šeimininkę, nuo

PAJIEŠKOJ1MA!
Pajieškau draugo Antano Stanke

vičių-s. paeina iš Kėdainių apskričio, 
du atvyko Amenkon.' Savo %metai atgal gyvenoCN •• -• J. • X T h (Yoburn, Mass. ir nuo to laiko

Reikalinga moteris ar mergina 
namų dalba 
ligi js meti. į švarius 
gaspadine. Turėtų būti kiek apsišvie
tusi ir protinga, suprantanti apie na
mu įeikalus ir valgį pagaminti. Maža 
šeimyna, tik viena ypata. Pastovi 
vieta ant visados gerai moterei Atsi
šaukit ypatiš :ai arba per laiš .us 

132 YVest st.. (25)
VVestville, III.

t"

namus pil.ia

PARSIDUODA DVI LIE
TUVIŠKOS ĮSTAIGOS.
Vienintelė lietuviška aptieka ir 

vienintelė lietuviška fotografo Studi
ja. P.izniai išdirbti. Lietuvių, lenkų, 
slavų apgyventoj vietoj. Parsiduoda 
pigiai. Savininkai turi išvažiuoti į 
Lietuvą. Atsišaukite greitai. I)el pla
tesniu informacijų kreipkitės:

P. B. BALČIKONIS
77 Glenwood avė., Binghamton. N.Y.

FARMOS I

AKEKIU FARMA l’ARSIDUO- 
UŽ TREČDALI VERTĖS. Farma 

apsėta, žemė gera, yra reikalingos, 
mašinos ir triobos Prie gero trakto,' 
parsiduoda už Platesnių žinių 1
klauskit. (26) I

A. RUDZEV1ČIA
Lae Supereur, P. Q. Canada.

56 
DA

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rpšies smulkius pasi- I 
garsinimus, kam tai: paji«.skoji- ] 
mus apsiveiimų. įvairius praneši- ; 
mus, pardavimus, pirkimus, skai- ; 
tome po 3c. už žiodį už svkv. No- - 
rint tą pati apgarsinimą patalpinti 
kelis sykius, už sekančius sykiui i 
skaitome 2c. uz zodj uz syki.
"Keleivio” skaitytojams, ku *ic trr 
užsiprenumeravę laikraštį ir ui 
pirmą sykį skaitome po 2c. už žo-’į. 
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. ua žodį 
pirmą sykį; norint tą patį oaj eš- 
kojimą talpyt ilgiau, skaitome po 
lc. už žodį už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams. k’irie 
tur užsiprenumeravę laikraštį, už 
pajieškojimus giminių ir draugų 
skaitome ir už pirmą sykį po lc. 
už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu pre- 
kiuoja daug brangiau, nes padary
mas klišės dabar prekiuoja b "an
giai. Todėl norint talpint pa/eško- 
jimą su paveikslu, reikia pr'siųst 
fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimą arba ap
garsinimą reikia prisiųst kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
255 BR0ADWAY.

SO. BOSTON, MA88.

koloniją jie vadino “Nauja 
Švedija,” f ” x 
augo, kad neužilgo apėmė 
keturias valstijas — Dela- 
ware, Pennsylvania, Mary- 
land ir New Jersey. 1655 
metais kolonija buvo pri
versta pasiduoti olandams, 
o vėliaus anglams.

Nuo 1638 metų iš Švedi
jos žmonės vyksta Ameri- * 
kon nuolatos. Po Amerikos 
revoliucijos tiek daug žmo-

FARMERIAI PAKORĖ 
MINISTERIO PAVIDALĄ.

Texas valstijoj farmeriai 
padarė vidaus reikalų De
partamento sekretoriaus 
Workso pavidalą ir pakorė 
jį ant šakos. Tai buvo jų 
protestas prieš to ministerio 
politiką.

nešinau lur jis randasi. Taipgi jį pa-
ir ii taiu greitai b meldžiu atsišaukti, arba žinantieji 

■’ ... V » _ -'malonės man pranešti, už ką busiu
dėki ’iįjas.

JOSEPH BRAZINSKI
151 High st.. Room 32,

Hartford, Conn

PAJIEŠKAU BARBERIO. kuris turi 
gerą patyrimą tame amate. Unijos 
valandos, mokestis geriausia, darbas 
ant visados. Taigi, kuris nori pastovų 
darbą turėt, atsišaukit greitai. (26) 

M. MACONIS
174 .Ylillbury M.. YVorcester. Mass.

Pajieškau sesers Marijonos Gai- 
džiutės. paeina iš Vilniaus rėdybos. 
Trakų apskričio. Marcinkonių para
pija Kas apie ją žinote, molonėkit? 
man pranešti šiuo adresu:

ZIGMAS GAIDIS
R F. D. L B'»x 24, Rome, N. Y.

PAJIEŠKAU MOTERIES prie ne 
mų darbo ir pridalmti du vaiku. Y'ai- 
kus tik reikia išleist į mokyklą. Gy
venimas ant vietos. Malonės atsi
saukt vnatiškai ar per Iaiška. (27' 

A DUDĖNAS
13 Bradley avė, Pleasant Valiny.

Methuen. Mass.

PLAYERPIANAS

LAUTERHUMANA

ieškau brolio Povilo Kleizos, išp.
I.. '. vos paeina kaimo Pakampiškių, 

■ valsčiaus Klebiškio, Prienų parapijos, 
nių atvyko, kad 1820 m. tu- Nc/ina'.i kur jis randasi Girdėjau, 
las knnicras. rašo Švediion An’c,ik,’.j' "'didžiu atsišaukti arias Kunigas rase svetujun b. ka> api<, žinote> malonėkite pra. 
persergėdamas žmones ne- n (26»
vykti Amerikon, nes jų buvę! r,ix antanas kleiza^ 
čia jau perdaug. i - --------------- - --------- —

1920 m buvo 625 000 Šve-! A' Ak xandra Kalvaitis, iš kaimo mum. OUYO DXO,UVy ;Jbn<li!ų. Sintautų valsčiaus ir para
dų Amerikoje, tai yra Svedi- Pij.„, šakių apskr., pajieškau savo 
joj gimusių; o su Amerikoje h"1’ atvažiav° i A-
gimusiais vaikais skaitlius tu- shenandoah. Pa. apielinkėj. o pa
siekė 1,500,000. Didžiuma sk l<,a .r2' !?de<,Ph0°j- ?a Ubai i-i i ipiasau, kad jisai pats atsišauktų arjų randasi vakarų valstijose ku ame jį žino, Pr-neškiteman jo ad- 
—Minnesota, MichiganJr*-> hn'’t- t-

Wisconsin, Iowa, Nebraska,1 
South ir North Dakota. Jie' 
tenai d augiausia užsiin a 
ukininkyste. 1920 rr. ouvo 
60,000 švedų ’'vii.i..kų.

Šiomis ueuomis beveik

rc-a. už. ką bo-iu labai dėkingas Tu
riu -varbu "".kalą ir noriu «u juos su- 

j ' sizinot
ALEX KALVAI1TS

(•'■’( I-ost Creek. Pa.

SSSR IR DUJŲ KARAI.
SSSR revoliucinė karo ta

ryba ruošiasi organizuoti 
Maskvoje “didžiąją apsigy
nimo nuo dujų sąvaitę.”

Tą sąvaitę bus parodoja- 
ma kariuomenės mankšta,
pratimai, per kuriuos bus kiek i e ia» švedas, kuris at- 
praktiškai parodytas dujų vyK&ta Amerikon, moka ko- 
karo pavojingumn n aip kį nors amatą, tik apie 16 
Į.qt hnc dp i t-u.-ti .iMjan.a vi- nuoš. nemoka amato 
suun-ciiti apsigynimo nuo Laikraščių Amerik je jie 

įžripniu po- dujų budai ir priemonės. Be turi apie penkiasdešimts.

A>. Vincas Karbonas, pajieškau sa
vi, -voverio Mikolo Grigo. Paeina iš 
Vilniaus rėdybos, Trakų apskr., Mer
kin:- valsčiaus, Šklerų kaimo. Pir- 
m u vyveno apie Bostoną, o 19 j p, 
m<<ais išvažiavo į Indiana valstiją ir 
nuo t<. la ko aš apie jį nieko negir- 
dzi.. MeMžiu ^įšaukti ar kas apie 
i, •’<•, malonėkite man pranešti, 

turtu prie jo lal.ai svarbų reika- 
VINCAS \ARLONAS<26’ 

l loyd <■', Scranton, Pa.

no-
19

REIKALINGI 
DARBININKAI

Naujos Angį.jos Teritorijoj
Norinti turėt gerai apmo. amą šva

rų darbą savo stubuje vakarais arba 
dienomis. Atsišaukite tuojaus. Pagei
daujama, kad darbininkas butų vedęs, 
mokėtų skaityti ir rašyt, taipgi nors 
kiek susikalbėt angliškai. Platesnis 
paaiškinimas bus duotas per laiš .ą. 
Vienas darbininkas reikalingas kiek
vienam mieste. Rašykit žemiau nuro
dytu antrašu:

K. Rl TKUS
35 Ėcholes St., Brooklyn. N. Y

REIKALINGI 
DARBININKAI

Iš priežasties pakilimo musų alumi- 
no produkcijos, mes galime naudoti 
gerus darbininkus prie alumino for- 
nių. Nuolatinis darbas, astuonios va
landos darbo į dieną, darbas ant šil
tų. 56 valandos per sąvaitę, po 50c į 
valandą ir bonusai.

(Jeros užlaikymo ir gyvenimo sąly
gos. Vyrai turi būt geros sveikatos, 
tarpe 20 ir 45 metų, privalo turėt’ ve 
rą regėjimą ir galinti dirbti prie kar
ščio. ,

Ateikite arba rašyk'!..-: (28)
aluMinum company of

Y MERK A
Massena, St. La«rcncc Co., N. Y.

FARMOS.
Nepirkite farmų smiltynuose, pakol 

nepamatysite mumis ir musų koloni
ja Rašykit mums, o mes prisiusime 
jums šių metu katalogą. (-)

PHILIPS & MATTIS
R. 2. B. 83. Scottville. .Mich.

PUIKIOS farmosT
Puiki apielinkė. derlinga žemė, lie

tuvių apgyventa. Dabnr geriausias 
laikas pirkti, viskas matyti kaip auga 
ir kokia žemė. Javais apsėta, daržo
vėms apsodinta, viskas puikiai auga, 
tik žiūrėk ir gerčkis. Neužilgo dole
riai pradės pildyti jūsų kišenių. Taigi, 
jeigu manai pirkti farmą. tai neatidė
liok lai o, rašyk mums, kokių farmų 
reikalauji.

100 AKRU geros žemės ir geri bu- 
dinkai. girios, upė. gyvuliai, padargai, 
viskas kaip stovi už $5000. {mokėt 
reikia $2500.

12') AKRU, labai gera žemė, geri 
budinkai. gyvuliai, javai, už $6000. 
J moka S30O0

40 AKRU, juoMžemis. geri budinkai, 
gyvuliai, javai, padargai. Kaina 
$l.5oO. /mokėt $2500.

80 AKRU, £era žemė, geri budin
kai. 9 karvės, 2 arkliai, f. kiaulės, 100 
vištai, užsėti laukai, padargai, javai, 
viskas l aip tik reikia, už $4,600.

10 AKRU, H kambarių stuba, van
duo stubtj. barnė. elektrikinė šviesa, 
2000 vaisinių medžių. R akrai visokių 
uogų. 2 arkliai, 3 karvės, vištos, pa
dargai. viskas kaip tik reikia, labai 
pelninga ūkė, už $6.600. pusę įmokėti

Jeigu norite pigesnių ir mažesnių 
farmų. tai rašykite laišką arba atva
žiuokite. (25)

I*. I). ANDREKUS
Box 107, PENTHATER, MICH.

PARSIDUODA FARMA.
Su $800 įnešimo galima nupirkt 140 

akrų farmą, 9 kambarių stubą. barnę, 
10 karvių, 2 arkliu, daug vištų, ja
vus. visus įrankius ir Įtaisus. Paran
ku į miestelį. Pilna kaina Stiooo, liku
sioji po $100 kas metai Rašyki*:

Bov 12, Hcrk'mcr, N. Y *25)

Turint savo Name PLAY ER- 
P1ANĄ, galėsit šokt visokius 
Lietuviškus ir Amerikoniškus 
šokius, taipgi visokias Lietu
viškas dainas, kurios sukels 
daug smagumo ir kiekvienas 
iš Jūsų galės puikiausiai pa- 
grajiti

PARDUODAM ANT 
LENGVŲ MOKESČIŲ.

Pristatome i jūsų namus ir 
duodame dykai 24 rolius. už
dangalą. sėdynę ir sutuninam.

Cumberiand Player . .. 
Chandler Player ........
Rudolf Player $550 i 
Haines Player ............
I.auter-Humana $725 i 

Pasiųsime katalogus

ir

ir

JONAS LIZDAS
177 S. MAIN ST„

WILKES-BARRE. PA.

f



Mano Atsilankymas į Pragarą
(Feljetonas.)

Pakietas. didelio tvenkinio, po kuri
Atplėšiau, žiuriu — gi velniai ilgomis šakėmis mai- 

mirties dekretas. ‘Na. kad šė- 
jau miriau, tai reikia kraus
tytis i amžinybes. Laiko gai-

—Kas čia ? — paklausiau. 
—čia, bra. lietuviška deg- 

šinti nebuvo kada, nes d e- line, kurią blaivybės clraugi- 
kretą įvykdė gegužės 1 d., o ja išpardavė savo nariams, 
įsakymą mirti gavau tik ge 0 su šakėmis maišo draugi- 
žagės 8 d. jų pirmininkus — kunigus,

Nuėjau prie dangaus \ar-----paaiškino palydovas,
tų, pasibeldžiau ir laukiu. —Kunigus?—nustebęs pa 
Atsidarė milžiniški \ artai, klausiau, 
už kuriu stovėjo žilas sene
lis. I’ “ “
prieš žemės riršininką.

—Ko nori, žemės sunau?.
—paklausė jis.

—Dangaus, gerasis sene
li, — atsakiau

—Ar esi vertas dangaus 
karalystės? Ar buvai išpa
žinties prieš mirsiant?

—Ne, seneli, nespėjau. 
Įsakymą mirti gavau po sep
tynių dienų nuo mirties de
kreto įvykdinimo. Todėl ko 
greičiausia išsirengiau į ke
lionę, kad nepavėluočiau.

—Apie tave, 
nau, mums nėra pranešta. O 
kadangi tu atėjai čia be vie
tinės dvasiškijos rekomen
dacijų, tai negaliu patenkin
ti tavo prašymo. Dangus tau 
uždarytas, keliauk sau kur 
nori.

—Viešpatie! — sakau — 
leisk man palaukti bent už 
vartų plyšio, kol raportai 
ateis. JVlat dabar pas mus gi
mė penki vyskupai ir, kol jie 
įeis į tikrą protą, negali pa
sidalyti lietuviško krašto, ir 
todėl nežino kuriai provinci
jai aš priderėjau. Po 60 me
tų tikrai raportai bus čia ir 
tamsta įsitikinsi, kad aš bu
vau geras žmogus.

—Negalima! — sunkus 
dangaus vartai perskyrė mu
du su seneliu.

Ką daryti 
į žemę.

Grįždamas užsukau į 
Kauną. Sakau, raportus pa
imsiu, mirimo ceremonialus 
atliksiu ir vėl grįšiu. Perė
jau Kauną devynis kartus, o 
kunigo nė vieno nesutikau. 
Pagaliau sutikęs seną davat-1 
kur kunigo. bene nematą MVASAR|0 yKTIS

—Taip, kunigus. Pirmiau 
Nusilenkiau, tarytum jų buvo nedaugiausia, bet 

per paskutiniuosius tris me
tus tiek jų prisinešėm, kad 
net tiršta pasidarė. O vakar 
iškart pilnutėles 99 jaučių 
odines parsinešėm. O ka
dangi jie visi vertėsi vieno
du bizniu — apgaule, tai vi
sus čia ir sukišome.

—Ar negalėčiau su jais 
pasimatyti? — paprašiau 
palydovą.

—Galima, kodėl ne,— at
sakė palydovas ir paėmęs il- 

žemAš tri»iršte šaRe pamaišė poze e. su ,tvenkinj, bet nesugavo nei 
vieno kunigo; atnešė tink
lus, užtraukė ir nieko nesu- 
gav o. Tuomet palydovas pa
siuntė velniūkštį pas praga- 

J ro valdovą paklausti kuo ga
lima kunigą pagauti. Netru
kus sugrįžo velniukas neši- 

Jnas seną kunigo g^spadinės 
andaroką. Nespėjo Įleisti į 
tvenkinį, kaip pilnas prilin
do kunigų. Ištraukia — gi, 
bra, čiela kapa.

—Argi čia Lietuvos kuni- Į *’v 
gai? — tariau. Sudžiūvę,',^ 
išblyškę. Lietuvos kunigai,' 
gerai pamenu, buvo stori, Į 
riebus. Būdavo vežikas perj 
dusyk turėdavo kunigą vežti 
iš bažnyčios į Seimą; Kauno 
konkės dvigubą mokestį nuo» 
jų imdavo.

—Paleisk atgal į tvenkinį, 
te maudos po savo nuodė
mes, — pamojau ranka vel
niui.

Velnias iškratė visus at
gal. o visi kiti apstoję aplink 
su šakėmis vėl pradėjo mai
šyti. Samar&la.

Į
i 
t
i

reikia grįžti
i

t 
t

keleivis

Babies Love It
V«—

DR. J. MARCUS 
LIETI! VISKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St.. Boston, .Mass. 
(Prie Hanover St.)

Tel. Richmond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

VALET

AuioStrop
Razor

’šsigelan- 
da pati.

l

I
i1"'1
krantų... Ir tada taip norisi kyklos susirinko j kiemą skyrė 
sušukti, suklykti, pasinerti ‘
užburton nakties tylumon. 
susipinti su lakštutės dainos
,aidais ir su jais pakilti virš 
| miegančio pasaulio, džiaug
smo ir meilės karalijon. o 
ten gyventi amžinai...

Atmenu, tai buvo pavasa
riu naktis... J. Kasčiukas.

Žymi plaukikė mergina 
Karolina Schaemmel! (vo
kietaitė) iš Long IsJand. 
Ji rengiasi prie perplau
simo Anglijos sąsmaugos.

'įmik
Moteriškės 
Švarumui

Šviesesnės moteris dabar 
vartoja Zonite vieton nuo
dingų mišinių šitam svar
biam tikslui. Žonite yra vei
klus, bet nekenkia švelniems 

kūno audiniams.
f

—Kunigo? — nustebusi
paklausė davatka. Atmenu, tai buvo pavasa-
—meldžiama- rio naktis... Išėjau aš i tylų

maišalą Pilsudskį 
apie 2.500 vaikų ir žaidė Augščiausios Karo Taiybos 
laukdami pakol juos pa- viršininku. Tas reiškia, kad 
šauks prie pamokų. Tuo tar- šalies valdžia gali mainytis, 
pu pora vaikų pradėjo šauk- bet Pilsudskis vistiek bus 
ti: “Black Hand!” Kieme Lenkijos armijos diktato- 
pakilo panika. Didžiausiam rium.
sumišime vaikai ėmė grum--------
lis ir besigmmiant 60 jų hn- —■——»
vo sužeista.

PILSUDSKIS LIEKA 
DIKTATORIUM.

Naujas Lenkijos prezi-

PANIKOJ SUŽEISTA
60 VAIKU.'

New Yorke buvo toks at
sitikimas. Prie vienos mo-! (lentas, prof. Mosciskis, pa-

JEIGU SKAUDA KOJAS
Dr. Miller'io Garsus Pėdos Palai

kytojai prašalins skausmą jūsų pėdo
se. riešėliuose ir užpenčiuost-. Išk-ng-

■ vo atstato muskulus ir kaulus ir nor-
■ niališkumą -Jaučiami ir nešiojami 
puikiai. Padaromi jums ypatiškai.
DR. E. W. MILLER (Reg. Podiatrist) 
G8 Pemberton Square, Boston, Mass. 

; Tel. Rovdoin 3783-V.'. (33)

Nuo visų pilvo ir žarnų nas- 
mjfuini;, .korio paeina nuo 
danty augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

Mrs. Winslow’S 
Strup ‘

ODOS LIGOS
TŪKSTANČIAI LAIŠKU PRIPA-
RODO, kad šis antiseptiškas, ste
bėtinai pagelbingas skystimas 
FREEDOL išgydo visokias odos 

; litras greitai. Geros pasekmės ma- 
; tosi po pirmą ištepimo. Prisiųskit 
; 81.00, o tuojaus aplankysite didelę 
; bonką FREEDOL. Adresas: (-)

Freedol Remedv Co.. 47 Humboldt 
Avė.. Bosion 19. Mass.

PLUNKSNAS. Pakus. Paduškas, 
Patalus, Kaldras ir visokias lovų 
įrėdmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.

European Feather Co.
25 Lowell Street., Boston. Mass.

I
TriefonM 6112-W. X

Dr. A. Gorman-GaiMuskas |
LIETUVIS DENTISTAS f

VALANDOS:
Nuo 10—12 diena § 

\ Nuo 2—5 po pietų **
** Nuo 6—8 vakare V

A* Nedėliomia Nuo 10—12 diena
♦* 705 N. Main St. kam p. Broad St. X 
$ MONTELLO. MASS <

1
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SEIMININKĖMS KELRODIS

Rašo ISABELLE KAY
Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo a:likinėjant pareigas kaipo Šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas sąvaitę tilps straips
neliai, kurie bus idomųs kožr.aį Lietuvei šeimininkei. .

—Nejieškok, meldžiama- rio naktis... ----- - -
sis, ju nerasi. Jie visi jau mi- sodą, kad numalšinus skaus-i 
rė, tikriau pasakius, sprogo mus, c kurie giliai krūtinėj! 
rinkimus pralaimėję. draskė mano sielą...

Nustebau išgirdęs apie to-^^,Pro aukštus ir tamsius šo
kį “noglsp kunigėlių “smer-;do medžius patekėjo pilnas 
ti?’ Mirė tai mirė, bet kur gi mėnulis ir apšvietė viską sa- kaipo vaisžų-cukni arba carbohydrai y ard^rokL' 
įį^dingo? Įdangų einąncių vo sidabriniais spind ulikis... ■ v^kin^^negeramų kaTp^tZitinkū

kilimai, gėlės... viskas snau--Ii>roniam? 
dė sidabrinėj karalijoj...' Užginta valgyt cukrinius dalykus. 
Nuo aukštųjų medžių tęsėsi ^tns^TXnįJkurUme j
ilgi, tylus ir juodi šešėliai... nors valgyje. Sekantis receptas pa-' 
Toliau kloniuose formavosi iįei’n>'n’ ir ,en>rvas ”a-
baltojo ruk.0 įvairus vaiz- j' 
dai... sc , ' į
'.-Artimajam sodo krame 
šučiauškė, sušvilpė lakštutė 
skambią dainą... ir, rodos, i 
visa naktis sukluso tos dai-1 
nos, kurios aidai skambėjo? 
plasnojo, sklydo po lygią-'

** SUSTABDO SKAUSMĄ 
Niekas nesuteikia tokio 
malonaus palengvinimo, 
Laip originalis Baume 
Bengue. Jis pradeda praša
lint skausmą nuo pat už- 
tepimo. .
Gauk originali franeuziską

BAUME BENGUE

—t- <5 ~ -------•--------------- ’£ ■ ------------------------------- •----------- X------------------------------------------- .V

besutikau. Tur būt aaėjo į Aukšti ir tankus medžiai,
• :' x 1   -1 - • i _ ___ -zpragarą, pamaniau ir nuta-, " ~

riau pats nueiti paimti ra-i 
portų. .-. 1

Prie prag&rr vartų stovė
jo sargybinis — šlubas vel- 
niųkšth. Užklausiau, ar ga- 
Įirtuj įeiti į pragarą.

užraportavo pragaro 
valdytojui apie mano atvy
kimą ir sugrįžęs pakvietė 
vidun.

—Ko tau reikia iš musų?
—užklausė pragaro valdyto
ji "

•—Buvau prie dangaus — 
nepriėmė, nes nebuvo apie , IormJ!
mane pranešta, kad aš mi- kartais džiaugsmu ir meile įrotų • . . 1 _ A. i.  1 - ? . T -1 -- 1 x-l o vnn/lc

Lietuvis Optomeiristas

!

ii

Telcfonas C.498

DR. JOŠEPH L. ALEX
(ALEKSA)

Lietuvis Dentistasv
iVALANDOS: Nuo 9 iki 12,iš 
ryto; nuo 2 iki 5 po pietų ir nuo 
6 iki 8 vakare. Seredomis nuo 9 
iki 12 dijtną. Nedėldieniais pa
gal sutarim;^- z .
( REGG BI.DG.. Room 302. 

Čir. Amrsbury ir ( ♦ramuti Sts. 
I.AMRENCE.

RODYKLĖ No. 15.
Virimo Receptai ( Naminiai Pasigelbėjimai

Žmonės valgo razinkas dėl jų sal- Taupyk popierines kortas, kurias 
daus skonio, bet nežino, kad jos yra i srauni iš skalbyklos su marškiniais jei 
sveikas ir maistingas valgis Razin- • planuoji kelionėn. Jos labai paran- 

i savyje svarbią maisto dalį : ųjos kuomi t pakuoji dreses, bliuskas 
is, etc. <

Jeigu supamas krėslas turi paprotį 
prilipyk siauras juostas į 

a- velveto ant apačios krėslo vėžių.
. ir Sulaikymui nuo sutrukimo piršti) J 

įsiems, kuriems | n-alų žibančios odos čeverykų pripil- Į 
;vk čeverykų galus skarmalais. J

Pančiakas reik mazgot po kiekvie-š 
10 dėvėjimo išvengimui prakaitavimo 
r išsilenkimui nn<. trynimosi jų tose' 
ačiose vietose.

Puikus sausas šluostuvas galima 
•isidaryti iš blauzdų senų juodų pan- 
akų. Nukirp pėdas r.uo apie pen- 
iolikos panėiakų ir sureik jas išil- 
a\ paskui susiuk-ą Jeruvą ir jsprausk 
šluostuvo tmont rankieną •

Grožės Patarimai - - tj.
Pir.-tų nagai reikia užžiurėti . ,\Aip 

u kaip užžiuri dantis arba kitas 
alis kūno. Nagus reikia nuolat įž
iūrėti ir jus turit turėti namuose 
anrastus manikuravimo reikmenis; 
a'P.tai pakelį oranžio pakabukų, na- 
•j žibintoją, nagams pielvčią, lenktas 
J-anis zirkiaites ir kokios panagių 
oselės. Reikia pieluoti nagus kas- 

Hfn, kad nereiktų tankiai karpyti 
isdicniniam reikalui tik nušveiskit 

:>agus su biskeliu pa i i šio ir triakit 
iuos nagų šepetuku. Jeigu nagai pl
ieka tranus, kad kerpant trūksta, iš- 
•pkit juos su biskeliu cold ercatn ei- 
ant gulti. Tas suminkštins nagus 

ir galėsit lengvai apkarpyti.
Ypatiška Sveikata 

Tonikai naudojama atgaivinimui 
uvargusių jr nusidėvėjusių musku- Į 

■u. nervų celių ir kitų kūno organų į i 
•k ra sveikatos stovį. Yra daugelio, 
usių tonikų ir jie reikia naudoti pa- 
al tti ^lalių kūno, kurioms reikia. 

’.ra Nervų tonikai. Gazo tonikai’. 
>raujo tonikai ir pagaliaus tonikai 
■adaranti chemišką permainą siate- 
noje Dauguma tonikų turi dvigubą 

• eikmę, kaip tai palioosuoja vidurius 
valo kraują ir budavoja kūnišką 

udėjimą. Nors tonikai yra gerai, bet 
atartina gauti gydytojo patarimas 
okį naudoti ir reikia laikytis nure- 

gauti naudos iš tonikų.

raminti.
RAZTNKŲ PUDINGAS

puodelio besėklių razinkų
Irž puoduko pieno
1 kiaušinis
1-3 puoduko cukraus
1 puodukas miltų
1 šaukštukas kepamo pauderio
2 šaukštai tarpyto uždaro
1 šaukštukas vanilos
Sumaišyk sausus dalykus; dadėk

I4

sias pievas ir laukus, blaškė- ™«nkas; suplak kiaušinį dadėk pie- 
i . 1 . , ’t . na ir sumaišyk viską i krūvą. Su-S1 p.O SKUrdŽlUS Kalnus ir plak i švelnią košę, dadėk tarpvta už- 
ifeubąs... Verkė, 'dejavo, o *2

. V v • V * • n** * ■ nu 1114610 V V 4 M U »d. O U-SKarnZlUS Kainus ir plak į švelnia košę, dadėk tarpyta už- — c .* m • ' »__ ?___  _ __ i— __;i»_ i __•_ .__* i
forma, uždengk tandžiai ir padėk ant 

į ar geležies katile verdančio

landą ir pusę. Duok į stalą jeigu nori 
~u skystu sosu.

šilko stygos tyliai suviję-, Jeijru perkolatoHaus koštuvas ūž
davo ir jų akordai paskly S- kempa. užpilk rupios druskos ir pa- 

- - - - • trink skylutes iš viršaus ir apačios
. . - .—. - x-u • j* verdantį vandenį numazgo-1'1 US 11’ ten islfcngvo nutllda- jimui diuskos ir kavos sukietėjimų. 

----I Kožnoj virtuvėj reikia laikyti stalą 
Kadangi nebuvo man kas Ir aš, sužavėtas tos tylios Hn^iaušt^'^mė^ ir’u'^it^butų 

veikti, o valgyt nesinorėjo, sidabrinės baltumos, lakštu- ant ko pasidėti.
- ... • - • • ’ -- «•----- —>— -----—J-- Binkį sausos muštardos užtrynus

cnt rankų prašalinsi žuvies kvapą.
šmotelis medinės anglies indėtos j

suvirpėdavo ir suplasnoda- vandenio. Uždengk ir šutink apie va- ♦ r . .< * . lnnrin ir nnsp. Duok' i stala įPioni norivo i tyliąją mėlynę, o ten...
-^Nepranešta nė mums ten užgautos dausų meilės (

riau. Todėl ajėjau čia, gal 
jus priimsite mane.

apie tave, taigi ir mes nega
lime tokio priimti. Bet kol u«w n ju a*viw<u
kas, jei tau patiks, gali apeidavo po žvajgždyno suku- 
žiurėti musų karalystę,—ji................... „
tarė velnių šefas. vo...

Kadangi nebuvo man kas 7
♦« A.? _____1 —A. — *---------- - — I

tai mielai priėmiau pasiųly- tės dainos, plaukiau gražių
’mg ir su duotu man palydo- ir nekaltų svajonių laive.. t w„,v„Ih ,
vu nradėiome smulkiai ap- Nejaučiau aš tada skausmų, vandenį verdant kopūstus sulaikys vi- 
žiūrėti pragarą. Vedžiojo nieks manęs nekankino, tik-,"* “r'XXj2!” 
m ą n p po tamsius k ono orius*, tai jaučiau tylu, malonu it tytoją prie stalo, pad< 
Ant Kiekvienų dura buvo svaiginanti skleidžiamų ai- ?vyrin'° po a

žiūrėti pragarą.

užrašai, lyg įstaigose, tik 
vieton “griežtai spiaudyti ir 
rūkyti,” užrašyta: “Cnatų 
revizoriai,” “karvių biznie-t

Hak" “Seimo kėdžių trokš- Tai vėl, rodos, džiaugsmas 
tantieji” ir tt ir lt f-

Pagaliau priėjome prie krūtinėj

»

UŽ-

I

I

Vartok Bordeno kon
densuotą pieną viso
kioms bulkelėms ir py
ragėliams, kur reikia 
pasaldinimu. Čia nerei
kia varginančio maišy
mo, cukrus ir pienas jau 
sumaišyti ir tas padary
ta geriau negu galėtum 
savo maišymo biiude. 
To pasekmės pyragė
liai, bandelės, duonos 
yra geresnio sudėjimo 
rūšis, kuri laimi dova
nu maisto parodose ir 
pagyrimus nuo šeimy
nos nariu.

^"^KEiLOGGS'
TASTELtSS CASTOR OIL

Tyrai išvalytas Castor Oi) 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia 
m*i. Re skonio ir neatsi
duoda Imkit Kellcgg’s. Su
piltas laboratorijose

Tel. So. Boston 60B-W J

DAKTARAS
ALKAPOCTOSi

UTUV1S DENTISTAS
VALANDOS: iįoo 9 iki 12 di«oą ' 

Nuo 2 iki 9 vak i 
NEDĖLIOM1S: J 
iki 1 v. po pietą <

’ Seredomis iki 12 diena. J
J Ofisas "Keleivio” name J
► 251 Broadway, tarpe C Ir D 8C. 1 
; so. boston. mass. -;

t 
i

I• 
__ ! 

ymu kekių* ji< palieps jeigu nori ■

mėsos piaus- 
tytojĮą prie stojo, padėk šmotukus 

ai- ivyrinio pb|>>eri<> po abiem šonais 
. — . -. . ! lentos krašto ir prišniubuok tandžiai.dų SUpimą ir bangavimą... >Tas neduos pjaustytojui krutėti.

Bet kartais mano, krūtinėj ------------------ --------------------
maišėsi, pynėsi, tai džiaugs-' mes rekomenduojame sekančius produktus: 
mas, liudėsys, tai kerštas... I Jeūru jums ręikallnsri puodukai, spotkeliai, puodai, skauradoa ir kitokie 
— ” - • virtuves daiktai, tai taupykite Standard ir Challen<e Pieno leibelius, nes už

. • , 1 i?08 ĮP»w«te vii-smmėtus daįktus. Apart to. viršminėtos rūšys pieno yra RC-
ir karšta meilė nebetilpdavo namuos ir vartojamos visur, kur tik reikalinjra pienas ir cukrua. Eikit į 

išsiliedavo iš JU!1V g™*™* ir reikalaukite šių riiiin emaerninkai

Randykit šį būda rytoj 
KORNŲ DUONAI 

puodukas komų miltų 
puodukas miltų 
šaukštai baking poįvderio 

% šaukštuko druskos 
puoduko Bordeno konden

suoto pieno 
.% puoduko vandens 

1 kiaušinis, truputį išplaktas 
3 šaukštai sutirpyto sviesto

Sumaišyk ir išsijok sausuo
sius daiktus Gerai sumaišyk 
pieną ir vandenį. Pridėk kiau
šinį prie sausųjų daiktų ir ge
rai suplak. Pridėk sviesta. 
Kepk seklioje, gerai išsriestuo- 
toje blėtoj karštame pečiuje 

TfadtriA
STANDARD

IUNO 

CONDENSED MUK 
JŪSŲ GROSERN1NKAS 
TURI ŠVIEŽIO STAKO.

1
1
3

»•

I
I

I

I

*
' į . ;__ ____ •_

*

išefiaminuojj akis, priskiriu 
i akinius, kreivas akis ati " 

ir amblyopiškosa (ak’.oae) aky
se sugrąžinu šviesą tinkama 
laiku.
J. L. PASAKARNI8 O. D.
447 Broadway. So. Boston. Ma»i

ase

Dr. Med. LEO J. PODDBt iš Petrogrado
Spedalistaa Slaptų lirų moterų ir vyrų, kraujo ir odoa. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390

.1 ALLEN ST, Cor. Chambera St„ BOSTON. MASS.

Lietuviškai
Jeigu norite teisingų vaistu žemomia kainomis, tai visada ateikite 

ant 103 Salėm St.. kur rasite visokiu naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokia ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų Dielių iš Lietuvos ir jvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiSi, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir šu
tau py t pinigus, tai ateikite į APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

-------------- ------------- ----- ■ - ■—____ - -- ----------------------
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LIETUVĄ VALDYS
i ŠĖTONAS.
i Veliuona. — Veliuonos 
i klebonas Polonskis, atėjęs Į

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(»»i,» u.,™

Lili.- - j-inrr-Tj-Ln—. mnVnc nradAin vaikams aiš-
“ V AI DUOKLIŲ” KARA

LYSTĖJE.
Nesenai Kauno Apygar

dos Teismas sprendė b\ lą, 
kurios Įvykis savo laiku la
biau prietaringuose Šančių 
gyventojuose sukėlė nemaža 
baimės.

Spalių mėnesy Šančių gy
ventojų tarpe ėjo nepatik
rintos žinios, kad viename iš 
senesnių namų darosi kaž
kas nepaprasta, žodžiu, dva
sios vaidenasi. Tas dvasių 
vaikščiojimas buvo tiek stip
rus, kad kai kurie namo gy
ventojai buvo priversti išsi
kraustyti. Tečiau niekas ne
norėjo tikėti i dvasių esimą.

“Lietuvos” dienraščio 58

J

------------ , mokos, pradėjo vaikams aiš- 
žiurėjęs bylą, sumažino ikinti: “Vaikučiai, mano 
bausmę Juozui' Giraičiui iki mieli, pirmiau Lietuvą valdė 
penkių parų arešto, o ki- Dievas, o dabar valdys šėto- 
toms “dvasioms” iki dvieju nas^ 5 „ .
parų. ' r *1

pasielgta su tik ką išrinktu 
atstovu K. Bet kaip tokis 
“nuosava ranka” parašytų1 
prašymų padavimas suderi-į 
namas su konstitucijos 36 
paragrafu?

— : išgriaus bažnyčias, iš
naikins kunigus, uždraus ti
kybą.”

PRISIGIRDĖ MOTE
RIŠKĖ.

Gegužės 21 d. rytą Bir-
ARKLIŲ LENKTYNĖS.
Sekminių antrąją dieną

žuose prisigirdė moteriškė. Klaipėdoj įvyko arklių lenk- 
Paliktame raštely ji sako tynęs. Laimėjo Klaipėdos 
taip daranti dėl sunkių gv- krašto lietuvių arklių augin- 
venimo aplinkybių. tojų draugijos arkliai.

---------- -
venimo aplinkybių.

GAISRAS.
Gegužės 16 dieną 

kaime (Garliavos
■dėl neatsargumo ištiko gais
ras ir sudegė Jono Pažėros 

įgyvenamasis namas. Nuos-
• ..... . i toliu padaryta apie 10,000nr. pasirodė žinia “Dvasios (jitu J 1 ’

be vietos namai.” Jojapra-' 
šytasis dvasių vaidinimasis 
sukėlė nemaža susidomėji-1 
mo. Susidomėjo, žinoma, ir 
miesto policija ir pradėjo 
tyrinėti. Išklausti aplinki
niai gyventojai patvirtino, 
kad Šančiuose Vokiečių g. 
N. 27, tiki-ai kaž kas negera 
darosi: nakčia laksto iš vie
tos puodai, byra smėlis, 
krinta plytos, vanduo liejas 
ir tt.

Nuskirtą dieną namas bu
vo apstatytas policininkais, 
o viršininko padėjėjas Trun- 
ca su kitais policininkais ap
sistojo kambariuose. 10 va
landą vakaro užgesinti ži
buriai ir buvo laukiama pa
sirodant vaiduoklių. Jau ir 
12 valanda atėjo, bet dva
sios nesirodė. Tada viršinin
ko padėjėjas Trunca suma
nė kitą gudresnį dalyką. Jis 
sušaukė policininkus ir su
darė įspūdžio, kad policija 
išvyksta, o pats, nepastebė
tas, niekeno pasislėpė už ko
ridoriaus durų. Vos tik nu
rimo iš Giraičių buto išėjo 
Agnieška Giraitiene ir pa- 
švietusi lempa patikrino, ar 
nieko nėra. Radusi viską 
tvarkoj pasiėmė šukę su
muštos puodynės ir įėjo Į 
savo kambarį. Durys nepa
stebėjus liko pravertos. 
Trunca, tykojęs prie durų, 
pradėjo sekti, kas ten daro
si, ir tuo tarpu išgirdo kaip 
vieni klausė, ką policija kal
bėjo, ar jie tiki vaidinimuisi. 
Giraitiene į tai atsakė: “Ot 
kvailas policininkas. ir dar 
skaitosi nuovados padėjė
jas. Aš jam papasakojau 
apie vaiduoklius ir jis tuo
jau įtikėjęs drebėjo iš bai- 
ntėš? Paskui pasakė, kad jei 
taip dvasios vaikščios, tai 
reiksią kraustytis iš buto. 
Kvaila butų kraustytis ir vie
ton 5 litų, 
nuomos, 
iškraustysim iš čia. .... . .. -
malšino, kari ji nustotu kai.-] tu gal ir uz bedievius balsuo- 
bėjas nes galįs juos kas iš->i — negausi išrišimo.

i KĄ DARO KATALIKAI?
’ Šiaulėnai, Šiaulaičių k. 
• K. Mikalčiui būnant rinki
muose i Seimą komisijoj 

i Petrošių apylinkės, katali
kai naktį nuėję su kirviais 
K. M. aptvertus dobilus dra- 
tais — spigliuotom vielom 
visus baslius 250 štukų nu
kirto. Matomai, tą naktį, 
jautė ką tai nepaprastą. 
Joks bedievis taip nepada
rys, kaip katalikas padaro, 
kuris save skaito geru žmo
gumi. Mat, jam sąžinė blo
gai daiyti negina, nueis iš- 

‘ pažinties, pasakys kunigui, 
išris ir baigtas kriukis, nėr 
gi ieko, nėr nieko.

NUSINUODIJO.
Veiveriai. Gegužės 19 d. 

I-jo kuiso mokinė L. Nau- 
džiutė dėliai paliuosavimo 
-jos iš mokyklos ir įvairitj tė
vo gąsdinimų — nusinuodi
jo acto esencija.

Prieš mirdama, parašė 
tris laiškus: namiškiams, 
draugams ir mokytojams.

i

KLEBONAS SUMIŠO.
Po rinkimų klebonas Įsa

kė tarnams savo miegoti iš 
tos zlastės, kad šiaulėniš
kiai už bedievius balsavo. 
Klebonas sakė, kuris ligonis 
pasisakys už cicilikus balsa
vęs, nespaviedosiąs ir su 
Dievu grįšiąs atgal, šeštini 
sužinojęs galutinus rezulta
tus prieš sumą išdrožė ilgą 
pamokslą sakydamas, kati 
jau numarmėjome ’ tai nu
marmėjome, kad kunigų1 ne- 
reik, tai uždarysiu bažnyčią 
ir žinokitės, nei mišių nelai
kysiu, nieko.

£

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

203

ERZINANTI SIMPTOMAI.’
Žmonės, kurie kenčia nuo 

žarninio nevirškinimo, gei- • 
džia tų valgių, kurių jie ne- į 
gali valgyt, ypatingai saldu
mynų, plaktos Smetonos py
ragaičių, ir tt Jų žarnos ne
gali suvirškint tokių, valgių, i

-
LIETUVOS KONSULAS VA-Į 
ŽH'OJA l EUROPĄ BALTIJOS 

AMERIKOS LINIJA.
Dr. J. Bielskis, Lietuvos kon

sulas New Yorke. išvažiuoja i 
Europą su savo šeimyna Baltijos ! 
Amerikos laivu ESTONIA Lie
pos 3 d. Konsulas viešės Euro
poj apie tris mėnesius.

Įlipkite Laivan New Yorke-lžhptoe Klaipėdoj
JEIGU JUS NORITE VYKTI LIETUVON 

RUOŠKITĖS IR PRISIDĖKITE PRIE (ANTROS)
MILŽINIŠKOS VASAROS EKSKURSIJOS

PALANKIAUSIAS
KELIAS

I

US PADARE DIEVUS?

r

I

I
ir

L».

1
v

8.
9.
0.

re ir pats savą pa. 
sidarė.

Tris Dievaites (Pa
nelės švenčiausios 1. 
Pievaitė Juno. ran 
dasi net už kara
lienę Danguje.

Tris Dievų Sunai 
visi gyvena dangų

tI

Dievas Stonius, perstoto Hlodusų šv. treiėę.
Knyga 5x8 32 pusi . 

kaina tiktai 25c.
Agentams duodama 

didėlis nuošimtis.

Jei Jus Turit
PŪSLĖS 
KATARĄ 

a r ha
Skausmingą 
Alapinimąsi

Išbandykit 
Santai Midy 
Parsiduoda 
A ptiekose 
Gelbsti nuo 
Skausmo

I

į

2.
€>•

4.
5

G.

YRA GERAS DĖL:
1. Ramatiško gėlimo.

Nerviško galvot skausmo.
Neuralgijos skausmo.
Mėšlungiško traukimo. 
Kietsprando.
Skausmo šonų, krutinus 
pečių.

7. Apsideginimo ir žaizdų. 
Apsisaugojimo nuo uodų. 
Skaudančių muskulų.
Apsisaugojimui nuo užnuodi- 
jimo, nuo silpnų atsitikimų, 
Įdrėskimo ir tt.
Prekė 35c., 65c. ir $1.25.

De! patarimo arba knygutės 
rašykite j:

ALBERT G.
GROBLEffSKI & CO.,

Dept. 3fi, riymouth. Pa.

Mes išdir
bant ir im 
portuoia 
me viso
kių rūšių 
rankomis 
dirbtas

Itališkas 
Akordinas 
geriausias 
pasaulyje.

Ant' 10
metų gvarantuoto*. Mimų kainos že
mesnės negu kitų išdirt»ėjų. Dvkar su
teikiam pamokinimu* Reikalaukit ka
talogo. kurį pasiunėiam DYKAI. l-r

Rl ATTA SERENELLi A CO.
1014 Bltie Island Avė. l>ept. 39, 

CH1CAGO, 1LL.

i SKAUSMAS KUR?

N Y G A Su i-j-ką galingiausių Die
vų paveikslų. Kiekvienas dievas giria- 

kad jis: Svietą; dangų (r žemą šutvė* 
. rė ir pats savą pa.

Biblija ir kitos knygos, viso 10 egz
i vertėje $3.00 tik už ..................  $1.00.

K. RUTKUS
i 35 Sckoles St. Brooklyn. ,N. Y.

I
■

Skaitykit ir platinkit Darba 
Žmonių Laikrašti “Keleivį?*.

|

J

iffl1BIRŠTONO KURORTO 
ATIDARYMAS.

Birštonas ne juokais pra
deda būti plačiai žinomas 
Lietuvoj. 30 d. gegužės Įvy
ko jo atidarymas. Gražus 
pavakaris. Nelyta. Puikus 
parkas pilnas visokių sve
čių marguote marguoja. Iš 
Kauno privažiavo į 30 auto
mobilių ir 3 dideli autobu
sai kupini svečių. Raudona
sis Kryžius, to kurorto glo
bėjas, surengė svečiams iš
kilmingus pietus kurhauzo 
salėj. Pietuose dalyvavo virš 
poros šimtų žmonių. R. Kr.4 
v-bos pirmininkas d-ras Ro
kas Šliupas, pasakydamas 
prakalbą, pabi ėžė Birštono 
kurorto svarbą ir kukliai 
prisiminė Raud. Kryžiaus 
Įdėtas, pastangas ir siekimus 
ii padaryti kuo pavyzdin
giausiu. Po Martyna Yčo ir 
laikinojo Sveikatos D-to di
rektoriaus p. Draugelio, 
kaip jis pats prisipažino, ne
koreguotų pasakojimų apie 
Birštono drėgmę, svečiai bu
vo vedžiojami po gražiąsias 

, Bii-štono alėjas, minerali
nius šaltinius, apžiurėjo bai

giamus statyti Vytauto kal
ne betoninį vandens rezer- 
zuarą ir prie kurhauzo rūmą 

, mineralo ir elektros 
vonioms, vėliau kurhauze 
pašokę, vakarop išvažiavo 
namo. Kurortas pradėjo 
veikti nuo birželio 1 d. Kai- 

kurhauze 
geras valgis visai dienai tik

Laivu LITI IA Liepos 17
Ekskursiją RengiaBALTIC AMERICA LINE ir Kurią Palydės

Pačios Kompanijos Atstovas
Mes ar jūsų agentas pasirupinsim išgauti permitus ir pasus. 

Reikalaudami smulkesniu žinių ir informacijų kreipkitės i gyvenanti jūsų 
apielinkėje agentą, arba tiesiai i:

BALTIC AMERICA LINE
8—10 Bridge Street, New York City

„Plauk po Amerikos Vėliava 

Nupiginta t«n ir atgal kelione į

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

T^ŽIAUGKITF.S saugumu ir 
Lx patogumai : laivų, kurius val
do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parar-kumais bile laivo 
United Statės Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

B—ihitls dabar ekskursijai

BAGBORGE VASHINGTON 
via Bremen 

kuri iiphuka iš New Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono W. Luth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriaus prie United 
Statės Linijos

Dėl pilnų informacijų apie iš
plaukimus United Statės Linijos 
laivų—Leviathan, George Wash- 
*1*''* America, Republic. Pres- 
ideat Roosevelt, President Hard
ine—klausk jūsų Agentą ant vie- 

arba šiandie rašykite pas

KLEBONAS KERTA 
MIŠKĄ?

Rumšiškių klebonas gal-, 
vatrukčiais pradėjo kirsti’ 
mišką, kurį gabena į Prove-j purvo, 
niškio lentpjūvę. Jau nuga
benta apie 60 medžių. Kal
bama, buk klebonas bijąs, 
kad kairiųjų vyriausybė ne
atimtų žemės, kurios para- nos pigios. Pav. 
pijai priklauso apie 100 ha 
(miško apie 30 ha). Parapi- 4 lt. Kambariai taip pat ne- 

; jonys susirūpinę, kad klebo- brangus. Plačiau kitą syki.
■ nas, nieko rieatsiklausęs.--------------- —

I

APDEGINO PERKŪNAS.
Sekminių pirmą dieną 

Raudondvary  j šaulių gegu
žinėje i muzikantą Valiuke
vičių trenkė perkūnas, čia 
pat stovėjusieji jį tuojau 
apibėrė žemėmis ir nelai
mingasis tuo budu buvo iš
gelbėtas. Apdegė tik pusė 
veido.

FAŠISTAI JAU DEGINA 
LIETUVĄ.

Sasnava. 15 geg., apie 11 
vai. vak. Aukštosios k., Sas
navos vaisė., Mariampolės 
apskr. pil. J. Naujalio sude
gė naujutėlis kluonas su bu
vusiu jame pašaru ir ūkio i 
inventorium.

Gaisras kitaip negalėjęs i 
iškilti,kaip per padegimą ty
čiomis.

Pil. N. yra žymesnis šios 
apylinkės valst. liaud. veikė
jas ir Aukštosios kuopos 
pirmininkas.

Atatinkamoms Įstaigoms 
reikėtų pasirūpinti stropiai 
ištyrinėti gaisro priežastis, 
nes visuomenė baisiai pikti-1 
naši panašiais neva fašistų 
kruvinosios programos yyki- i 
nimais, kadangi jie prieš 
panašius asmenis pasikarto
ja jau nebe pirmutinėje vie
toje.

VARO PO VELNIŲ. 
________ Klebonas per išpažinti, 
mokėti 50 litu vienam piliečiui pasisakius. 

Mes veikiau senį, kad pėtnyčioj yalgęs mėsos, ,, /<•'_ ‘f.- oteabto* oiV rvn trolnin____ _ _ _ _ ___

Giiaitis piktai atsakė: eik po velnių,

giisti. Giraitiene toliau sa
kiusi : “Na, einam, jau lai-• 
kas pradėti.” J tai'kitas bal-; 
sas atsiliepe: “Palauk, dar- 
ųž kokio pusvalandžio tegul 
visi nurims.”

Tuo tarpu pro duris įėjo 
policija ir pareikalavo vai
duoklius eiti nuovadon. Gi- 
raitis išsigandęs suaimana
vo : “Štai tau. Iš kur jie galė
jo girdėti. Dabar jau papuo
lėm.” “.Dvarioms” buvo su
statytas protokolas. Pasiro
dė, kad tėvas Giluitis, neno
rėdamas pavesti namo sū
nui, ketino parduoti ki
tiems žmonėms. Sūnūs su
galvojo gerą būdą atsikra
tyti pirkėjais* ir susitaręs su ■ 
kitomis gyventojomis — 
Skimbirauskiene ir Juodž- 
baliene, įĄzdino visus Šan
čių gyventojus.

Kauno miesto taikos tei
sėjas “dvasias” už triukšmo 
kėlimą nubaudė: -Juozą ir 
Agniešką Giraičius, Oną 
Skimbirauskienę, ir Agnieš
ką Juožbalienę po septynias 
paras arešto.

Apygardos Teismas, IŠ

I

UClCj IJIVIYV A-V C4LC4Jlia I4i?yc,

neiškirstų viso miško, kuris GYVENIMO LINKSMYBĖ, 
nežinia kuriems tikslams Kelias ;
kertamas.

SĄRANČIŲ DEBESYS.
Gegužės mėn. 21 d. nuo 

Kuršėnų uer Šiaulius Lygu
mų link skrido visas debesys 
kenksmingų sąrančiais va
dinamų vabzdžių, kurie, ma
noma, Lietuvoje neapsisto
jo.

Tokių sąrančių, kiek teko 
girdėti, pasirodė kai kuriose 

•Gruzdžių valsčiaus vietose.

I

. Kcw Tark C«ty

KADEMŲ NAUJA 
PRIEMONĖ.

Stengdamasis apsisaugoti 
nuo naujų “išdavimų,” kle
rikalų blokas paėmęs iš savo

Kelias Į sveikatą taipgi yra 
■ kelias i pasisekimą ir turtą. To- 
! dėl dabokite savo sveikatą. Dau
gelis kūno rretva^kumų praside
da viduriuose. Kį^rrtiet jus jau
čiatės negerai ir fnustojate ape
tito — ga! jūsų virškinimo sis
tema nėra tvarkoj. Imdami

ir mažiausia kiekybė išpu
čia vidurius ir pagreitina 
širdies plakimą. Tokiuose 
atsitikimuose yra reikalinga 
knisties į pat šaknis blogu
mo, ir Trinerio Kartusis Vy
nas yra tikra pagelba. Jis iš
valo vidurius ir žarnas, pa
gelbsti virškinimui, sugrąži- 

: na sveiką apetitą ir pataiso 
visą sistemą. Jus galit gauti 
jį savo dptiekoje arba pas 
vaistų pardavėją, jei ne, tad 
rašykit pas Joseph Triner 
Company, Chicago, III. — 
Vasara prasidėjo Birželio 21 

kaip 10:30 vakare, cent- 
raliniu laiku. Ji atnęša mu
ses ir uodus. Bukite prisiren
gę, niekas geriau nenaikina

■ jų, kaip Trinerio Fli-Gass! j

Dėl senų žmonių, kurie turi 
daug skausmų ir ligų.

Čia yra tikra linksmybė <lel senu 
žmonių ir <!<?! tų, kurie turi vidutinį 
.'••mžių, kurie jaučiasi nuvargę ir pail
sę su šiuo gyvenimu.

Tūkstančiai žmonių vartoja ^ydu«v 
les, kurios vadinasi Nujra-Tone ir ra
portuoja, kad jie jrauna puikią "T-a- 
selbą į keletą dienų. Kodėl ? Todėl, 
kad tai via gyduolės, kurios būdavo ja ' 
kraują, nervus, muskulus ir generale l 
sistemą .Jos suteikia puikų apetitą, i 
stimuliuoja kepenis, inkstus ir pri- 

j verčia vidurius veikti ieguliariai. Jos Į
■ yra geros nuo nevirškinimo, kraujo 
: nubėginio, galvos skaudėjimo, užkilę- ' 
Į tėjimo vidurių, apsivčlimo liežuvio, j 
: negardaus skonio burnoje, nuolatinės J

iritacijos. prasto miego ir nuva-gusio 
i sustyrusio jautimo iš ryXo. 
Į Jei jūsų daktaras dar neužrašė'
■ jums jų, eikite pas savo aptiekorių ir
■ nusipirkite butelį. Jos vadinasi 
| Nuga-Tone. Jos yra biednų žmonių 
' gyduolės, nes jus galite gauti už $1.1X1 
J visam mėnesiui. Jos yra malonios
■ vartoti. Pabandykite jas keletą dienų; 
1 jus nieko nepralainiėsite. nes jos turi
užganėdinti jus arba aptiekorius; 
maloniai grąžins jums pinigus. Tuo 
badu jos yra parduodamos, žiūrėkite 
garantiją ant kiekvieno pakelio.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir parduodamos pas visus aptieko
rius. •

Darbininke! “Keleivis** tavo 
draugas, platink jį tarp savo 
draugu

I

13
>i

atstovų nuosavus ant gryno [Severas Esorką, pilvo liuosayi- 
popierio parašus. Kai tik 1710 toniką, jus tuojaus pajusite 
kuris iŠ atstovų, ypač iŠ ūki-■ sveikatą ir smagumą, 
ninku s-gos, pradės abejoti, prašalins mažus nesmagu- 
ar partijos reikalai jam yra!mus’ sugrąžins apetitą ir su- 
aukščiausias tikslas, tuoj teiks laimę. įsigyk Severa’s 
Seimo pirmininkas gauna*iš Esorka šiandien nuo jūsų aptie- 
lyderio to atstovo “nuosa-, kortaus; $1.50 ir 75c. už bonką. 
vą” prašymą atleisti jį iš at- w- F- Severą Co.. Cedar Rapids 
stovo pareigų. Taip jau esą Iowa-

1

Judamųjų paveikslų aktorė’Renee Adoree žada netrukus h- 
tekėt už kompozitoriaus RudolfoFrimelio.

I
i■

Brahma, trigalvis dievas Indijos.

IŠ IR J

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant mus tri-šrkibinių laivų 
Resolule, Reliance, Al bert 

Baiiin, Deutscbland, 
Hamburg

ir ant populiariškų vieno
dais kambariais laivų Cle- 
velaatd, VVestphaiia, ir Thų- 
ringia.
Sųvaitiniai išplaukimai iš 
New Yorko. I*aivai Thurin- 
gia ir Westnhalia atplaukia 
į Bostoną.
Personaliai lydimi j Europą 
išvažiavimai.

iš New Yorko 
į Kauną ir atgal 

I (Bridėjon S. V 
jeigu Taksus.)

i i r
De! sugrjžimo leidiniu ir ki
tų informaciją klauskit pas 
vietos agentus arba pus 

OrM Anerican Iiots 
(Barrfaaaline) Jaiot Service with 

ftnbargAnericas Ine
131 Statė SU Gost. I

i

BAMINKIT Važiuokite į

LIETUVĄ 
ir atgal 

PER BREMENĄ
Ant didžiau.-Jo ir greičiausio 

Vokiečiu laivo
COLLMBt’S

arba ant kitų šios linijos laivų 
TIK 8 DIEN. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, steitruimiai 
TIKFETAI J TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA 
Dėl informacijų kreipkitės: 

NOKTH GF.RMAN 

LLOYD
15 Water St. Boston, 

Car. Devonshira SI. 
arba pas vietos agentus.

Itališki Armonikai.
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MES PERKAM LIETUVOS BONUSVietines Žinios

jies-
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dokumentus, kad prie tos pats puolė prie kasos su p
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pamatą tokiam reikalavi- į 
mui. Jisai pristatė teismui

Sabonis
Sabonis
Vaičkus
Vaičkus
Sabonis 
Sabonis
Kudirka 
Kudirka

t 
i 
t 
\ 

f 
f 
f 
t

Valaadoa; au*> S iki « pu 
ouu 7 iki 8 vakar*

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

Sudaužė pieno bonką į 
plėšiko galvą.

IPlėšikas suklupo nu? 
smūgio, tečiaus pakol krau- 
tuvninkas išlindo iš ledau- 
nės, 
go.

SPORTAS.

i • . • t 1 !\a i l •

('(>- 
a są-

Tel South Boston 4000 J
Dr. J. Landžius Sey mour<

LIETUVIS GYDYTOJAS J 
381 Broadwav. So. Boston, Ma»i. f 

Ant antrų lubų €
VALANDOS: J

- Nuo 9 ryte iki 9 vakare /

S Ttl.EFONAb 1OS'

S UAB iAMAS

I C. J. niKOLAITIS 
l
J

z

I.IETUVIŠK-A BARBERNĖ IR 
BEALTY PARLOR.

Kcrpam plaukus vyrams ir mo
terims Beto da moterims plau
kus suveivinam ir padarom 
“marsėl veiv.” (25)

K. S. BABINSKAS.
51 Fairmount Avė, 

JIYDE PARK, MASS.

PARDAVIMAI.

)U\ (• !>■ 
plėšimo

K 1 * 
ban- 
i bu-
lY • ) >Y ( 1

NAUJA GYDYMO METODĄ PRA- 
ŠALIN’lMl I SENU LIGŲ.

Be operacijų ir vaistų
Aštrias ir chroniškas ligas gydau 

natūraliais budais.
Patarimai dykai. .Jus pcrsitikrinkit 

apie nepaprasta ir galutina naujų na
tūrai? gydymo metodą.

Dr. Wentwrth, L. M. 
1761 Wa$hington »t-, 

Priešais Northhampton 
elaveito stotį, 
Boston, Mass.

Telephone Copley 0653-M
Valandos: Kasdien nuo 4 iki 9 vakari. 

Nedėidieniais nuo 9 ryte iki 
2 po pietų.

SPECIALISTAS—PER 25 .ME
TUS turi patyrimo gydime ser
gančių: Kraujo ligomis. Ner
vų suirimu. Reumatizmu ir In
kstų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. Killory
3 TREMONT ROW, 
SCOLLAY SULARE 

Skersai Hanover Street
BOSTON. MASS.

Oiympia Theatre Building 
Room 22

Patarimas dykai tik per paskirtų 
laikų.

v

Naujas Lietuviškas Geležinis Storas.
162 BROADU'AY, palei B STREET

Mt-s atidarėme So. Bostone naujų lietuviškų geležinį Stora. Dabar visi 
lietuviai kaip Bostono, taip ir apielinkės turės progų gauti visokių geleži
nių namams reikmenų už pigiausia kainų

Mes parduodam pentus. varnišius po $150. $2325 ir $3.65 už galionų Ir 
namams maudynes, boilerius, skalbynnes. gazo pečius, visokius vamzdžius 
(pipes), sijukus. Vienu žodžiu, ko tik reikia dėl namo, tai mes tuojaus pa
rūpinsime ir musų trokas atveš į namus. Taipgi dirbam visokį plumbe- 
riškų darbų.

JURGIS LAUKAITIS & COMPANY
162 BROADYVAY, SOUTH BOSTON. MASS. Tel. So. Boston 2373-M.

Visokie Plumberiški Prietaisai
PARSIDUODA TIESIAI JUM 
TIKRAI AUKŠTOS RŪŠIES 
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.

BOSTON PLUB1NG & 
LIGHT1NG SUPPLY CO. 
147 Portland S t- Boston 
netoli North Station

Mes parduodame geriausius Pianus. Gramafonuš ir už
laikome didžiausį pasirinkimą Lietuviškų Rekordų ir gerų 
Piano Rolių.

VĖLIAUSI VICTORO REKORDAI
—K.
— K.

—Jos 
—Jos

—- Kast.
— Kast.

—J ustas 
—J ustas

PARDAVIMAI
Norintieji pirkti farmas ąrba ma 

ža> farmeles, kreipkitės pas Mik; 
Koi i na Aš gyvenu ant farmų ir turė
damas laiko suradau daugelį geri 
cirkiniu. Reikalui esant rašykit lai.- 
kr. aš atvažiuosiu. Adresuokit: (28 > 

MICHAEL (ORAN
;579 Turnpike st.. No. Stoughtor. 

Ofisas 1724a Dorcheste •
Dorchester, Mass.

Mr. Joseph P. Šarkiunaa.
pas

Vose & Sens Finto 
Comjany 

jau viri 20 metų.
Jei manot pirkti Player-Pianų, 

Grand Pianų, Upright Pianų. Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. Šarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gų. nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, b" tarpininkų. 
Jei duosit mainais senų pianų, gau
sit už ji gerų kainų. Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruotų kataliogų.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylston St, Boatoa. 
įkurtas 1851 m.SIETŲ. VISTININKU IR 

TVORŲ BEATAI žemiau
siomis kainomis.
Mes sutaupysime jums pinigų 

ant sietų, durų ir langų.

Balti puodukai ir spotkeliai .. 5c. 
setas. Didelės Kaltos torielkos 5c. 
Geros dėl kempių, kotadžių ir kiek
vienos dienos vartojimui.
Specialiai hargenai Base Bali Dai

ktų ir Žuvavimo įtaisų.

DR. M. H. MIRKIN
AKIU G Y D Y TOJ AS-OPTOM ETRI ST

30 Chambers St_ Boston. Mass.
Telephone Ha> market 6487

Baigęs Massachusetts College of Optomestry. Philadelphia Coliege 
of Optics ir American Optic (Clinic. Narys American ir Massa
chusetts Statė Societies of Optometrists
Sekanti gydytojai kreipėsi pas Dr. Mirkin dėl akių gydymo: Dr. 
Silly. Dr. Kerseman (iš Board of Health),Dr. Everett. Samue! Pearl, 
Dr Shubert, Dr. Ritner. Dr. Haskins, Dr. Freedman. Dr. Sapirstein, 
Dr. Levines, Dr. Rothblatt. Dr Shapiro, Dr. L. Feldman, Dr. May- 
zer, Dr. D. Green, I>r. Kuehn, Dr. Elkin, Dr. A Feldman, Dr. David- 
son, Dr. Cohen. štai kodėl jus privalot pasitikėt Dr. Mirkin akių 
gydymu.

255 Broadway,
So. Boston, Mass.

Mass.
avė.,

PENTERIS IR POPIE- 
RIUOTOJAS

Kurie nori išpentyt namus ir sto
rus. kreipkitės pas mane. Darau v’Z 
Jaus ir lauko pentinima. plasteravi- 
ma, popieravimą, stogdengystę i’ 
niekti ikin dalbų. »Gera kaina ir gvi. ’ 
rantuotas darbts.

137 Dorchester st.. So. Boston. Mass. 
Tel.: So. Boston 4251.

v 1 Pr<n5iima* STRAND TA1LOR1NG CO.
\ aiz.bos Butas atšaukia!

i i pusi paskelbimą apie me-'

K. W. Ž1URINSKAS
KOSTl’MERSK AS KRIAUčIlS 
* Vien tik vyriškų drabužių. 
Apie gerumų klauskite mano kos- 
tumerių, kur5e jau dėvi mano da
rytus drabužius.
Valandos: Kasdien nuo 8 vai. lyte 
iki 8 vai. vakare.

314 BROADYVAY. 
so BOSTON. MASS.

Žemos kainrs 
ant MaF >vų ir 
Geležinių daiktų

QLEEN ANNE MALIAVA 
$2.25 Gal. — lf» spalvų 
ir Balta — Gera rūšis žema 
Kaina.
Tamsiai žalia ir Ruda 
.Maliava.............   . $1.25 Gal.

(•era barnėm*. tvoroms 
ir stogams

Sietų Maliava . $1.15 Gal.
išlaukinis Spar Varnish

$2.50 Gal.
I)u l’onts (Morris) Grindų 
Varnish ...................... $2.50

78676 (Pas Darželį Trįs Mergelės
(Išėp Tėvelis j Miškų

78675 (Tautos Šventė
(Mes Be Vilniaus Nenurimsim

78403 (Kaitink Šviesi Saulutė
(Vai Močiute Mano

Victor Rekordai 10 colių — 75c.
Reikalaudami Mašinų. Rekordų arba Rolių 
Kataliogo, prisiųskit už 2c. štampą.

Kreipkitės ypatiškai arba per laišką.
GEORGE MASILIONIS

233 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Tel. So. Boston 1456-J.

Dr. St. A. GAIVARISKI
(GALINAUSKAS)

Ofi-o valandos: Nuo 10 ryte iki 
5:30 dienų. Nuo 7—9 vakare.
Nedėliomis pagal sutartie*. 

414 BROADUAY.
SO. BOSiON, MASS.

Didelis Pasirinkimas
AUKŠTOS RŲŠIES RAKANDUI

JUMS REIKALINGI RAKANDAI PRIEINAMA KAINA Mes 
trokštame netik jums parduoti, liet ir užganėdini jumis. Krautu
vė, kuri gyvuoja virš 45 metų, PRIVALO TURĖT tūkstančius 
UlGANfiniNTŲ KOSTUM ERIŲ’.

ŠTAI TIK KELI
VAIKU KARIETUKĖS
REFRIGERATORIAI
PLIENINĖS LOVOS

THE JAMES
405 BROADHAY

Siutai tik po $35.00.
., ., . . - * - —- . Ateik pas mane ir persitikrink, aš

'ini piKDlKą, kuris buvo ren- L,as’^s*u> pagal naujausių madų. 
Jamas 5 d. liepos ant Aleko , ips* t-ls drabužius. rno'. , * LT u z-itcrvO teių ir v>rų, įsvalom ir supiosinam.
.Kės. .Norwo<xt, Mass. Pikni- padarom kaip naujus (25)

.-■ui.- yra atidėtas dėl patoges
nes vietos ir laiko.

Vaizbos Buto Komit.

3l, . a ititOADM *. 1.
so boston. mass 

ant antrų lubų, arti D Street. 
Savininkai Mikas Neciackas.

Kolčakininkas apsivedė $u 
turtinga amerikiete.

Pereitą nedėki i t n: Vlao - 
miras A. Petrovas, Guvusis 
Koičako armijos lakūnas, 
apsivedė su M:ss Constance 
Cunningham, turtinga ame
rikiete iš Brookline. Šliubas 
buvo stačiatikių bažnyčioj 
Roxburyje. Petrovas sakosi 
paeinąs iš -vsų aristokratu 
šeimynos, gimęs Čeliabins- 
ke. Kilus Rusijos revoliuci
jai, jisai perėjęs “baltagvar
diečių” pusėn, bet kada bol
ševikai Kolčaką sumušė, tri 
jis pabėgęs Japonijon, o 
tenai Amerikon.

SACCO IR VANZETTI 
ESĄ NEKALTI. 

Žmogžudys Madeiros prisi
pažįsta atlikęs tą piktada
rystę, dėl kurios Sacco ir 
Vanzetti yra apkaltinti.
Sacco ir Vanzetti sėdi ka

lėjime ir laukia mirties. Ka
pitalistų spauda ir šiaip vi
sokie džingos reikalauja, 
kad jiedu butų kuogreičiau- 
sia nužudyti. Džingai trokš
ta jųdviejų kraujo netiek 
dėlto, ka(f jiedu butų bandi
tai, kiek dėlto, kad jiedu 
yra skaitomi radikalais ir 
radikalai visam pasaulyj ? 
protestuoja dėl jųdviejų nu
teisimo.

Tuo tarpu advokatai, ku-Į 
rie gina Sacco ir Vanzetti i Somervillėj į Juliaus Klo- 
nuo mirties, reikalauja per- ’pano valgomųjų daiktų 
kratyti jųdviejų bylą iš nau- krautuvėlę įliejo apie 20 me
lo. Nors keliatas tokių rei- tų amžiaus vaikėzas ir pa- 
kalavimų buvo jau atmesta, prašė sūdytų agurkų, kurie 
bet dabar advokatas stovėjo ledaunėj. Kada
Thompson surado da vieną. Įkrautuvninkas įnėjo tenai tų 

agurkų paimti, vaikezą;
greitai jį tenai užrakino, o

H- 
nigais. Krautuvninkas sučiu
po kvortinę bonką su pienu 
ir paleido iš ledaunės per

Samburskutis prisipažino 
oric nlėšimo.

Jonas Samburskis. lenk 
tėvų vaikas, kuris kar 
kitais banditais buvo 
namas dėl policmano 
meau užmušimo, pert ', 
vaite žmogžudystėj b 
teisintas, bet prie į 
prisipažino. -Jis yra 
metų amžiaus, bet jau 
(litas. Jo sėbras Deshoi 
vo atrastas kaltu pollcr 
užmušime.

žmogžudystės, už kurią Sac- 
co ir Vanzetti buvo nuteisti, 
prisipažino visai kitas žmo- „ i_____  _ _______ _
gus, būtent Calestino F. Ma-llangą. Bonka išėjo su visai 
deiros, tikras banditas ir lango stiklais ir pataikius i 
žmogžudys, kuris dabar sėdi plėšiko galvą subirėjo i šmo- 
Rhode Island valstijos kalė- telius.------
jime. Madeiros yra davęs ■ 
raštu šitokį liudymą: "šiuo- 
mi liudiju, kad aš dalyvavau 
South Braintree užpuolime 
ir kad Sacco ir Vanzetti prie 
to visai neprigulėjo.” Po ši
tuo raštu pasirašo Calestino | 
F. Madeiros.

Pasiremiant šituo liudy-'
mu, teismas sutiko duoti -policmaną, gavo nuo 10 iki 
Sacco ir \ anzetti advoka- >20 metų kalėjimo. Gegužės 
tams laiko padaryti reikalin-Įjg dieną policmanas Gros- 
gus afidavitus dėl naujos Į berg norėjo tą juodveidi 
byj05- Taigi yra vilties, kad Į areštuoti, bet juodveidis iš- 
byla bus išnaujo peržiūrėta, sitraukė revolveri ir šovęs i 
ir gali būt, kad nuteisti mi- policmaną 
riop du darbininkai bus galų Policmanas

Massachusetts valstija 
ko Ponzies.

Charles Ponzi. kuris i 
nešė žmonėms kelis mil 
nūs dolerių, dabar gauna 
bai plačios rėkiamo.-, ir \
tai nelėšuoia nei vieno cen
to. Massachusetts valstija 
savo lėšomis išleido tukstau- 
čius lapelių, ant kurių yra 
atspausdintos visokiu.-r po
zose Ponzies fotografijos ir 
padėta plati jo gyvenimo 
biografija. šitie lapeliai 
siuntinėjami dabar po visą 
Ameriką ir Europą.

Jo asmens aprašymas la
peliuose paduotas taip:

Amžius—14 metai. 
Ūgis—5 pėdos 2 coliai. 
Gimęs—Italijoj.
Svoris—130 svarų. 
Plaukai—Rusvi su žilais. 
Akis—Rudos. 

į Užsiėmimas—Vagis.
Valstija jieško jo dėlto, 

kad jis buvo išleistas po kau
cija ir paskui pabėgo "nuo 
.teisingumo.”

jis atsipeikėjo ir pagė-

----------------------_
Gavo 20 metų kalėjimo už 

policmano pašovimą.
Juodveidis vardu James 

Blunt. kuris andai pašovė
, gavo nuo 10 iki

" !S

A

Kas bus pasaulio čampi- 
jonas?

Strangter Le\vis ir Joe 
Avkvicz pasiliko laimėto- £ 

Ilgame ristynių turna- 
elite jiedu išguldė visus sa 

\ oponentus. Katras iš juo- 
iviejii tikras čampijonas? 
1 a- klausimas bus išrištas 
Liepos-July 1 (L. kuomet jie-- 

; susitiks ant Braves Field, 
: Bostone. Tai bus paskutinės 
šio sezono ristynės. Jose 
:aipgi dalyvaus Juška, Sta- 
siak. McGuire, Labriola, 

!Contowine, Toots Mondt, 
Farmer Stevens ir Jack Mc- 
Pherson. Juška risis ąu Far- 
mvr Stevens.

PAJIEŠKAU Darbo prie 
Real Estate ir Insurance ofi- 
<o. Turiu 10 metų patyrimo. 
Vartoju 4 kalbas ir esu paty
rusi knygvedė. Kreipkitės: 

R. -------

Žulikai policmanų drapa
nose krečia saliunus.

Tris žulikai. vienas kurių 
esąs buvęs seniaus policijos 
tarnyboj, užvažiavo pereitą 
sąvaitę ant South Bostono 
saliunų ir pradėjo reikalauti 
iš savininkų kyšių, kitaip 
grasindami juos areštuoti už 
pardavinėjimą svaiginančių 
gėrimų. Užpuolikai parodė 
policijos žymes ir savininkai 
manė, kad jie turi reikalą su 
tikrais valdžios agentais. 
Kai kur tie žulikai iškraustė 

► sužeis- Įkišenius net ir saliunų kos- 
spėjo iš- i tumeriams.

I

REIKALINGAS 
KRIAUČIUS

Prie kelinių ir vestkių siu-1 
vimo. Geram žmogui gera; 
alga. Atsišaukite greitai pas 

K. W. ŽIURINSKĄ,
344 Broadway, So. Boston. i

78681 (Muzika-!'a kas 
(Paukščių Veseilė

—VDR. I. N. LMDAU
Specialistus Kroniškų ir Sc- 

kretnų Ligų. Reumatizmo 
ir Kraujo Ligų

Valandos: nuo 12 iki 9 vaka
re. Nedėidieniais: nuo 9 ryte 
iki 2 po pietų ir pagal sutartį. 
Tel. Haj market 1436.

32 CHAMBERS ST, 
BOSTON, MASS

KAS NORI PIRKT GERĄ 
STUBĄ?

Dorchestery, 2 šeimynų, 
po 6-5 kambarius, su įtaisy- i 
mais. kampinis namas su 
apie 11.000 pėdų žemės, yra 
keletas dailių medžių, kurie 
labai puošia visą apielinkę. 
Prašo tik $10,500. Vieta la
bai patogi dirbančiam Hal- 
let & Davis Pianšapėj. Ma
ukite: V. B. Ambrose “Ke

f

gale išteisinti.

t

4

<

Guminė Šmirkštynė. 50 pėdu 
$1.89 ir aukščiau.

išteisintas,

Atlankykit musų hargenų beis- 
mentų.

So. End Bardware <o.
1095 \\ashington St, 

Arti Dover St, BOSTON.

čią ir vaikus.”
Po žinia pasirašo “Šiaudi- pripažinta, kad jis turi ne

neš Anatanas.” pilna protą.

T*L South Boston 3520 
Į Residence University 1463-J

• S. M. Pttišhtė-ShaUfia
> LIETUVĖ MOTERIS
Į ALI VOK Ali
’ Hr»*d«ay. So. Poolua
* ttiHitr. '4.

ir gali būt,

> jjZ z- ✓ z * • • • • y r- rrr • * * * .z. z *

leidosi bėgti 
s tapo t—L e .

tas, tečiaus jis spėjo iš-tumeliams. Tiktai vėliau.' -----  - - —------------- —
sitraukti savo revolveri ir paaiškėjo, kad South Busto- leivio” ofise,
pašauti bėganti juodveidi. no policija nieko apie tai ne- Tel. So. Boston 0506-M.
Abudu pašauti buvo nuga- žino, ir kad tie tris vyrai bu- V, VAI>VIII i aokri ve
benti ligoninėn. Dabar juod-Įvo tikri žulikai 13 > AKKLid.
veidis pasveiko ir buvo ati-į 
duotas teismui.

Neužmirškite socialistų 
pikniko.

Neužmirškit, kad ateinan- 
nedėldieni, 27 birželio, 

Bostono ir Cambridge’aus
socialistų organizacijos ren
gia didelį pikniką ant Aleko 
farmos, Norwoode.

Apie pikniko vietą turbut 
jau nereikia kalbėti, nes visi 
žino, kad ji yra tarp gražaus 

. miško, ant ežero kranto ir 
lengva atrasti: nuvažiavus Į 
Norwoodą reikia tik pasukti 
j Walpole streetą, o paskui 
paimt Wilson streetą, kuris 
ir nuveda prie pat farmos 
vartų. Angliškai ji vadinasi 
Hamlin Farm.

Apkeliavo aplink žemės į 
kamuolį 8 kartus.

Šiomis dienomis i South i 
Bostono prieplauką atėjo; 
“Dollar Linijos” garlaivis \ 
“President Hayes,” kuris 
apiplaukė aplink žemės ka-
muolį 8 kartus. Ant laivo bu- Mamchevv, 
vo 33 keliauninkai, kurie sa-r 
kėši matę “visą pasaulį” ir 
buvo labai patenkinti iš ke
lionės. O šventraštis vis d a 
skelbia, kad žemė yra plokš
čia kaip blynas’.

Rado $1,000 ant gatvės.
Laiškanešys, rinkdama 

ant Back Bay laiškus iš bak- 
sų, rado ant gatvės pamestą 
piniginę su $1.000 pinigų. 
Jisai pranešė apie tai Back 
Bay policijai ir laukia, kad 
savininkas atsišauktų. Laiš
kanešio adresas toks: Harry 

,63 Green\vich 
st., Dorchester.

2 kiaulės, 50 vištų, 50 viš-' 
tukų. 3 žąsys, 4 antys, 50 • 

, 'obelių, trokas, visi ūkės i- 
rankiai ir 22 akrai geros dir
bamos žemės, su kiek miško, 
arti Bostono ir kito didelio 
miesto. Turi būt greitai par
duota dėl mirties šeimynoje. 
Kaina $7500, įmokėt $2000.

A. IVAS (25)
110 Treipont Si., Boston.

Automobiliai užmušė
14 žmonių.

Automobilių registruoto
jas praneša, kad per pereitą 
sąvaitę Massachusetts vals
tijoj automobiliai užmušė 
14 žmonių. 82 automobilis
tai buvo nubausti užtai, kad 
važiavo būdami alkoholio 
intakoj.

Rado 60 galionų degtinės.
Žydelio Finklerio mbų 

'dirbtuvėj ant Back Bay pro- 
, ...... x , hibicijos agentai rado pa-kad pnsaikintuju suolas po slė ta 60 lilinu 
keno nors intaka pradėjo t dPn-tinė< 
linkti kaltinamojo pusėn. g _U 
Todėl jis visus šuolininkus Apiplėšė pieno kompaniją, 
paleido ir liepė rinkti naują Charlestovvne tapo ap- 
“džiurę. vogta Tumer Centre pieno

, . T—~—,. . kompanija. Vagis Įsilaužė
Jau ketvirta šalna birželio nakties laiku Į ofisą, su- 

mėnesyje. sprogdino seifą ir pavogė
Bostono apielinkėj šįm?. $2,500.

Svarbus pranešimas.
Liaudies Universitetas, po 

Tai vadovyste Prof. Jono Mėš-

Teisėjas pavarė prisaikin- 
tujų suolą.

Teisėjas Gray ši panedėli 
pavarė visą “džiurę,” kuri 
klausė advokato Uliano by
los, kaltinamo papirkinėji
mu policijos, kad padėt:] 
jam degtinės bizni varyti. 
Teisėjas nužiūrėjo turbut,

Rusas sumušė lietuvį prie 
moteriškės.

Iš North Wobum mieste
lio mums prisiųsta šitokia 
žinia:

“Čionai tapo smarkiai su
muštas South Bostono lietu
vis Antanas A., gerai žino
mas ‘bobininkas,’ gyvenan
tis škaplerninkų name ant 
burdo. Ji sumušė vienas ru
sas, kuris gyvena čia su per
siskyrusią moteriške B. Ru
sas buvo išėjęs prie darbo, 
tai musų A. manė, kad jam 
čia bus gera proga pasisve
čiuoti prie svetimos moteriš
kės. Bet kur buvęs-nebuvęs 
rusas pareina namo ir randa 
neprašytą svečią. Prasidėjo 
lietuviškai-rusiškas karas, 
kurio pasekmės buvo to
kios: rusas lietuvį apgalėjo 
ir sudaužė bonką ant jo gal
vos, kurią paskui reikėjo su
siūti 26-šiose vietose. Rusas __________
liko sveikas, bet užtai teis- Išteisino dviejų policmanų W. Broadway, South Bos- 

užmušėją. ton, Mass. Visi, kurie mano-
Carmine La Priore, kuris te imti pamokų kursus, būti-

nepaprastai šalta vasara, ši 
panedėli iš ryto buvo balti 
stogai nuo šalnos ir vieto
mis nušąlo augmenis.
jau ketvirta šalna šj birželio lio, atsidarys pėtnyčioj. Lie
menes!. pos-July 2, 8 vai’, vakare,

--------------- Vaizbos Buto kambary, 409
rnas nuteisė jį 3-ms mėne
siams kalėjimo. Nukentėju- _______________ r__________ r____  ____ _
sis lietuvis yra vedęs vyras Everette andai užmušė du nai ateikite įsiregisti-uoti. 
ir turi palikęs Lietuvoje pa- policmanų, šį panedėlį tapo Visos informacijos bus su

neš teisme buvo teiktos ant vietos.
Vincent B. Ambrose.

L. U. sekr.

ii
I
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Z Z z z z z z z z z z z z

FLOOD SOUARE 
HARDWARE CO

Jeigu ka nori pirkti, ateik i 
Flood Sq.Hardware Co. Ten gau
si visko, kas tik prie namų rei
kalinga. Mes užlaikome visokių 
įrankių, tulžių, taipgi visokių 
fientų, vamišių. stiklų, pleisteno, 
cemento Nupirktus daiktus nu
vežam j namus.
FLOOD SQ. HARDWARE CO. 

> 636 Broadway. So. Boston.
Tarpe I ir K gatvių.

Tel.: So. Boston 2700-M. 
Savininkai.

A. J. Alekna ir J. Greviškis.

Olecin Up 
”hdPamt Up 

(jttuninniHib l

IŠ DALGELIO
VERTĖ $30.00
VERTĖ $25.00
VERTĖ $14.00

ELL1S FURNITURE CO.
SOUTH BOSTON

BARGEN'U:
DABAR $23.00
DABAR $19.00
DABAR $ 9.95




