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MEKSIKOS DARBININ
KAI UŽ VALDŽIĄ.

Klerikalai visur leidžia 
paskalų, buk Amerikos ir 
Meksikos organizuoti darbi
ninkai esą priešingi dabarti
nei valdžiai, kuri persekio-

Angliakasiu Streikas 
Anglijoj Neišrišamas.

Meksikoj Uždarytos.
nai uždaromi kaipo bergž-'J3^ katalikų bažnyčią. Bet
džios ir nenaudingos valsty-'tal Pereitą sąvai- jęOVa eina jau du mėnesiai ir
bei įstaigos.

6. Kunigų ar tikybinių or
ganizacijų leidžiami laikraš- 

! čiai neprivalo rašyti apie po
litiką.

Taigi šitas įstatymas Mek-

VISI TURTAI KONFIS
KUOTI.

STREIKUOJA 600,000 
ŽMONIŲ.

Meksikos darbininkai remia 
valdžią prieš kunigus. Kuni
gai patįs išsikasė sau duobę.

Liepos 31 d. Meksikoj įnė- ___
jo galėn konstitucijos istaty- sjkoje nėra naujas. Jis buvo 
mas prieš Romos katalikų! - - - - -----
bažnyčias. Visi bažnyčių ir 
kunigų sugrobti turtaibuvo ikiliolkunigai
konfiskuoti ir perduoti vals- , - - - -
tybės iždui. Visi triobėsiai, kad nebuvo vyki-
visos įstaigos, visi dvarai ir 
kitokie lobiai, kuriuos tik 
valdė bažnyčia ; 
buvo paimti valdžios žinion. 
Žmonėms, kurie da nėra pa- 
siliuosavę nuo bažnytinių 
papročių, paliktos tiktai pa
čios bažnyčios: bet kadangi 
paėmus valdžiai turtus Ro
mos katalikų kunigai aplei
do bažnyčias, tai valdžia ir 
tas bažnyčias uždarinėja.

Meksikos vyskupai, kuine 
pirma buvo aps^ęįbę val
džiai karą. daba?\ jau siūlo 
“paliaubas.” Jie norį; kad 
per tam tikrą laiką abidyi 
pusės liautųsi viena prieš ki
tą kovojusios, o bažnyčios

pirmu kartu išleistas 1857 
metais, o 1917 metais patvir-

į DZERŽINSKIS BUVĘS 
UŽMUŠTAS.

Pereitame “Keleivio” nu
mery buvom rašę, kad Mas
kvoje staiga mirtimi mirė 
bolševikų žvalgybos (“če- 
kos”) vadas Dzeržinskis. 
Užsienio spaudoje dabar ki-! 
lo gandų, buk Dzeržinskis 
ne savo mirtimi miręs, bet 
buvęs savo priešų, kitų bol
ševikų užmuštas. Dzeižins- 
kis labai nesutikdavo su Zi-

Lietuvoj Panaikinta 
Mirties Bausmė.

DABAR BUS NUKAPO
TOS KUNIGŲ ALGOS.

Klerikalų bernai šluojami iš 
valstybės įstaigų. Fašistai 

traidciami teisman.
Lietuvos laikraščiai pra

neša. kad Seimas nutaręs 
jau panaikinti ir mirties 
bausmės įstatymą, kuris bu
vo įvestas krikščionims vieš
pataujant. Klerikalai ir da- 

jie negali mokėtį tokių algų, Jx>s Maskvoje pasklydo ži- palaiky mą. Jų “ūkininkų sa- 
kaip darbininkai nori, nes nios, kad Dzeržinskis jau ne- jungo: "

Taigi manoma, 
ro šalininkai 

bus jį nudėję. Kaip žinia. 
Zinovjevas tuojaus buvo iš
mestas iš Politbiuro. ir buvo 
paskelbta, kad jis tarėsi su 
savo sėbrais nuversti dabar- bausme. Klerikališki politi- 
tinę sonetų valdžią. kieriai tiek jau nusipelitika-

--------------- vo. jog užmiršo, kad ir Kris- 
VINCAS ČESNA NUŠOKO taus mokslas keršto nepripa- 

BALTIMORĖJ NUO ’ x ~
- TILTO.

Musų draugas Baltimorie- 
tis prisiuntė iš Baltimorės . . .
dienraščio “Sun" iškarpą, jau.padavusi Seimui projek- 
kur aprašoma, kaip Vincas nukapoti kunigams alga^. 
Čęsna. 46 metu amžiaus lie- Už pusę, šių metų klarikalų 
tuvis,'' 31 Hepos nušoko 50 valdžią jau atidavė liunL 
pėdų nuo Hanover- gatvės gams algas, tai uz4L|^iį.pus- 
tilto į Patapsco upę, norėda- mėtį, liaudininkai siūlo kunį- 
mas nusižudyti. Policmanas 
nuo- tilto numetė jam virvę.

Į bet Česna jos neėmė. Tuo
met policmanas pririšo vir
vę prie tilto ir nusileido ja i 
valtį ant upės. Česna buvo 
įtrauktas į valtį ir išvežtas 
ant kranto jau be žado. Nu
vežtas ligoninėn jis tečiaus 
buvo atgaivintas ir paimtas į 
policijos teismą. Teisme jis 
pasisakė turėjęs ginčą, pas
kui pasigėręs ir būdamas 
girtas nušokęs nuo tilto. Tei
sėjas jį paleido, bet Česna 
turėjo prižadėti, kad daug- 
giau negers ir ant to tilto 
neis. _ _ __

i Musų korespondentas prie tas Požėla, nuo 1 liepos pra- Į POPIEŽIAUS ATSTOVAS

I tę Meksikos mieste Juarez,
' tuojaus už Suvienytų Valsti
jų rubežiaus, darbininkų ■ 
oiganizacijos turėjo milži-

2________ _________________________________ _____
reikšdamos savo pritarimą 600,000 angliakasių irstrei- cionalo pirmininku, ir prieš

zitofur^Čalle?unr7o ^įl-i Netik nesimato galo, bet ne- nistų suvažiavime Maskvoje

prieš jį nekėlė lermo, tai tik

namas gyvenimam

darbininkų šeimynos 
pradeda badauti.

________ ____ _______ Jau du mėnesiai sukako, ci
nišką demonstraciją, pa- kaip Anglijoj streikuoja novjevu, komunistų Interna- 
reikšdamos savo pritarimą 600,000 angliakasių ir strei- cionalo pirmininku, ir prieš 
dabartiniam Meksikos pre- kui galo vis da nesimato. pat savo mirtį pasakė komu- 
zidentui Calles’ui ir io vai-i Netik nesimato galo, bet ne- nistų suvažiavime Maskvoje 
džios politikai bažnyčios; rimato ir budo, kuriuo strei- karšta prakalbą, smerkda- 
klausimu. Prakalbose darbi- kas galėtų užsibaigti. Ka- mas Zinovjevo politiką. Už>-—už
ninku vadai sakė, kad Mek-jsyklų savininkai sako, kad trijų valandų po tos prakal- bar stojo už mirties bausmės
sikos darbininkai yra pasi
ryžę net savo gyvybėmis

Meksikos pasiuntinys Wa-; ginti revoliucioninius prin- 
ar kunigai, shingtone išleido paaiškini- į cipus. 
7inc 7ininn v « > . i • _____ : ______________

tuomet jiems, savininkams, begyvas. Ta 
pelno neliktų; darbininkai kao Zinovjev

Dabar vedamas platus ty
rinėjimas dėl tų lapelių, ku
riuos fašistai buvo pasklei
dę po Lietuvą, grasindami 
paplukdyti visą kraštą krau
juose ir sunaikinti jį gais
rais, jeigu žmonės balsuos 
už socialistus. Alytaus ap
skrity tie juodašimčiai esą 
jau susekti ir byla prieš juos 
jau iškelta. Dabar vedamas 
tyrinėjimas Šiaulių apskri
tyje. Visi fašistų ryšiai susi
bėga krikščionių liogerin, 
sako “Socialdemokratas.”

“Lietuvos Žinios” prane-
vadas Valavičius su 

ašaromis verkęs, kad be mir
ties bausmės busią bloga, ša, kad vienas fašistų lizdas 
Nudėsiąs kas ners Lietuvos susekta Svėdasuose. Pasiro- 
prezidentą, ministeri ar kokį do, kad šitų chuliganų vadas 
generolą, ir užmušėjo nega
lima busią nubausti mirties

•gi negali už toMias žemas al- 
'gas dirbti, kaip kasyklų savi- 
; ninkai jiems stįilo, nes tuo
met jie negalėti su šeimyno
mis pragyventi O valdžia 
atsisako duoti kasykloms 
pašalpos. Ir taip streikas tę
siasi. Strei kuoiantįs darbi
ninkai jau labai suvargę, kai 
kurios jų šeimynos tiesiog 
badauja. Valdžia ir kapita
listai tikisi, kad badas pri
vers darbininkus eiti dar
ban. To tikėdamosi, dabarti- 

. nė reakcinė valdžia jau iš 
kalno ųasirupino pravesti 
įstatymą, kurine pailgina
mos darbo valandos kasyk
lose. bet mokestis paliekama 

. sena. Tas. žinoma, da dau-
Sicmis dienomis Lėnkijo- giau užgiaidė darbininkus ir 

i jie yra pasiryžę laikytis iki 
! paskutinių. Suėmus viską 
krūvon, galima pasakyti, 
kad kasyklų pramonė prie 
kapitalistinės tvarkos Ang-

mą. kodėl toks įstatymas te- _ _
nai buvo išleistas. Romos* MEKSIKOJ YRA 25,000 
katalikų kunigai valdė Mek- • KUNIGŲ,
siką per 300 metų, jis sako. Surinktomis arcivyskupų 
Pesekmė buvo tokia, kad Į raštinėse žiniomis. Meksiko- 
Meksikos liaudis tapo pa-l je yra tarp *20,000 ir 25,000 
skandinta į prietarus ir visa katalikų kunigų ir apie 12,- 
šalis atsiliko ant 100 metų 000 bažnyčių. Šitokią armi- 
nuo progreso. Iki šių dienų! ją dykaduonių šalis turėda- 
.Meksikoje žydėjo baudžia-įvo užlaikyti, jokios naudos; 
va. Žmonės buvo laikomi gy-' iš jų neturėdama. Negana i 
vulių vietoj, o kunigai su kad nieko nedirbdami jie 
dvarininkais jodinėjo jų.ėdė žmonių duoną, bet dar 
sprandais. . Mokyklų visai į trukdė apšvietą ir stabdė 
nebuvo, žmonės nemokėjo šalies progresą.

----- „------  _ -----nevikaitvti, nei rašyt. Kuni-i —-----------  
klapsimas butų pavestas,pa- dvarininkais sugrobė- LENKIJA RUOŠIASI
tiems gyventojams visuotinu j ^-0 r4nkas visus šalies; “PRIEŠ VIENĄ SAVO 
balsarimu išspręsti. Bet vai- turtus. Prieš tokią padėtį ki- > KAIMYNĘ.”
džia šitą pasiūlymą atmetė. ;lo revoliucija. kuri tęsėsi ke- 
Prezidentas Calles palakė, ijatą metų. Užsienis teisybės:je buvo daug areštų. Lvove, 
kad jo nusistatymo nepakeis nežinojo, nes Romos katali-<nuimta 40 rusinu, kuriuos! 
jokie klerikalų manevrai. kų bažnyčia platino melą.!ienkų valdžia kaltina esanti 

Meksikos Darbo Konfe- buk Meksikos reyoliucionie-; vokiečių apmokamais šni-į 
deracija pritaria 5aidžios riai esą paprasti banditai.. pajs Tje šnipai lendą Į Len- 
polįtikai pnes Romos katali-j§tjkrujų gi Meksikoje ėjo|kjjos kariumenę. į ginklų'• nriėio liepto galo ir 
kų kunigus, ir kad tą pntą-ikova už žemę ir kitus turtus. fabrikns. šnipinėją milita- S^ keTo S nėra Skan! 
runą viešai parodžius, perai- į Gaių gaie revoliuciją paėmė jres pasiaptis ir paskui viską ? ž^sniš Uiri W iau ka
tą nedeldienj Meksikos so-— yiršų- Dvaru žemės buvo^pa-iraportr,oja Vokietijai. Tai! Vi nacionalizacija, tain 
tmej buvo surengusi de- įmtos ir išdalytos žmonėms, j^p sako Varšuva. kain reikalauia Angilios so-

! Dabar prisiėjo atimti ir tuos tarpu Berlinas juo- Karklųpramonė
kiasi ir sako, kad v okietijai. tu^ pastatyla visai kito- 
nereikią apmokamų sniPU.;kiais pamatais: anglis turi 
nes ir be to visi žiną, ka? ...
Lenkijoj darosi. Lenkija da

fventojams visuofinu f

vo 50.000 organizuotų dar-:turtug< kuriuos katalikų baž- 
bininkų. Paroda buvo tokia nyčia buvo susigrobus. Tie 
didelė, kad ėmė pustrečios t^rtai nėra kunigams duoti 
valandos laiko praeiti jai gjevo iš dangaus, bet išplėš- 
pro vieną punktą. Einant ši-jti valstybės, taigi vaisty
tai milžiniškai demonstraci- pe tu^ jr prigulėti, 
jai, mieste buvo sulaikyti jaj tokja yra tikra padė- 
Vls.’ autOp°?1 tis. i Ką skelbia kunigai bei
ir kitoks judėjimas. Parodos nu^mdyda jų kapitalistų 
žiurėjo iš balkono pi.ez|de -; U(ja^ nerejkja tikėti, 
tas C alles ir mimstenų kab - pabar apje 25,000 kunigų 
netas. Demonstranto]i nese MeksikojePpasiliko be “dar- 
simtus plakatų su tokiais uz „ ^ors vajį^a iš bažny- 
rasais kaip La^,??v^^ ;čiu jų nevarė, bet jie patįs 
prezidentas> Calles• pasitraukė nuo altoriaus,
pvuoja 1914 metų kam valdžia paėmė jų su-
tucija. bailes grobtus turtus. Jie tikisi, kad
Juarez o pradėtąjį dai bą. .fikintis žmonės, pasilikę 
“Lai gyvuoja Calles. lai g- -bažnyčiose be kunigų, pra- 
vu°Ja., Juarez. Ji. dės nerimauti ir valdžiai pa-
patįs issikase sau duobę. ;gj<jĮarvs nesmagu. Bet prie to 
tt.

Skaitytojų žiniai reikia . 
paaiškinti, kad Juarez buvo 
Meksikos prezidentas, kuris 
apie 60 metų atgal pravedė 
įstatymą, konfiskuojantį; 
bažnyčių turtus ir atskirian-Į 
U bažnyčią nuo va’^bės^^^^^ popo. Vysku-
191/ metųi konstituc ja ib p.. paj. perez yra tos bažnyčios 
tatymą patvirtino. S va ^įpatnarchu ir jis prižada pa-
sito įstatymo punktai y ra Jenkinti visų tikinčiųjų rei
kėt- gimę kunigai ne- Rsaine-

gali Meksikoj veikti.
2. Bažnyčioms draudžia

ma rinkti turtus.
3. Visi turtai, kokie yra 

kunigų ar bažnyčių surinkti, 
turi pereiti valstybės iždan.

4. Nei bažnyčia, nei jokia
kita tikybinė v.ganizacija 
negali turėti pradui.ų mo- lietų pakilo dideli potviniai 
kvklų. [ii ” ...................

o. KJioštoriai ir vienuoly- 36zmoi.ti

but kasama ne dėl pelno, 
, . .. .- . t bet dėl aprūpinimo visuo-
bartimu laiku niosiasi pnes menės reikalų. O šitą galima
vieną savo kaimynę, sako 
Berlinas. ir tais areštais nori 
pridengti savo planus. Bet 
kas toji kaimynė, Berlinas 
nepasako. Ar nebus tik Lie
tuva?

žįsta, ir Dievo prisakymuose 
yra pasakyta: “Neužmušk.” 

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad liaudininkų frakcija

tenai buvo Jonas Giečiunas, 
krikščioniškos “ūkininkų są
jungos" šulas ir katalikiškų
jų moksleivių “pavasarinin
kų” veikėjas. Pas jį buvo tų 
garsiųjų lapelių sandėlis ir 
jis juos viekai žmonėms 
skaitė ir platinb. Kad£Į>oli- 
cija dabar Giečiuną atiden
gė, tai vietos klebonija bai
siai susijaudino ii- puolėsi jį 
gelbėt, j. -v r< • k

—A

PoiSk pįfų atgal Suvieny
tų Valstijų valdffenizdraudė 
gaberttT Meksikon ginklus iš 
šios šalies. Dabar, kada ka
talikų dvasinki ja Meksikoje 
pradėjo kelti maištą prieš 
konstitucinę valdžią, tai 
Washingtone pradėto daryti 
spaudimas, kad ginklų siun
timas Meksikon butų vėl pa- 
liuosuotas. Kunigai, mato
ma, norėtų sukelti Meksikoj 
kruviną revoliuciją už že
miškus turtus. Bet Washing- 
tono valdžia pasakė, kad da
bartiniu laiku Meksikoje 

rijos, kurią dabar valdo mu- būt tenai gabenami, 
cii Jrannroc crw»i oMoranl-r'j, ________ _

gų algą jau panaikinti. Krik
ščionių demokratų blokas 
buvo paskyręs kunigų al
goms šįmet virš 1,500,000 li
tų.

“Socialdemokratas” rašo, 
kad iš valstybės įstaigų jau 
šluojami klerikalų bernai. 
Kunigas Purickis buvo pra
šalintas nuo valdžios organo 
“Lietuvos” redagavimo, o jo 
vieton pastatytas laisvas 
žmogus. Klerikalų spauda 
kelia prieš tai protestus, bet 
niekas jos neklauso.

Iš vidaus reikalų ministe- neramu, todėl ginklai negali 
r; ’ -- ----- 11------ ’ ** • •
sų draugas socialdemokra-

padaryti tiktai. panaikinant šitos žinios priduria da šito- šalinta visa eilė klerikalu i IŠVYTAS IŠ MEKSIKOS 
privatinę kasyklų nuosavy- ki paaiškinFima. - • ‘--------- ’
bę. " - -

• į turbut neprieis, nes organi- 
a zuoti Meksikos darbininkai 

eina su savo revoliucine val
džia. O jeigu da yra tikin
čiųjų žmonių, tai tokiems 
gali "patarnauti tautinė kata
likų bažnyčia, kuri nepripa-

RUSIJA SU PABALTĖS 
VALSTYBĖMIS SUTAR

TIES NEDARYS.
Sovietų Rusijos atstovas; 

Berline pasakė, kad Vaigu
vos paleisti paskalai, buk; 
Sovietų Rusija norinti pada- j 
ryti apsaugos sutartį su viso
mis Pabaltės valstybėmis, 
neturį jokio pagrindo. So
vietų Rusija nesanti priešin
ga padanti su bent kuria 
valstybe atskirą taikos su
tartį, taip kaip ji yra pada
rius su Lietuva, bet su Len
kijos planais ji nekuomet 
nesutiksianti. Lenkija norin
ti suorganizuoti Pabaltės 
Valstybių sąjungą karui 
prieš Rusiją.

VELNIAS DARO 
“ZBITKUS.”

Laikraščiai rašo, kad 
Vengrijos kaime, vadinama-
me Kombetei, pas vieną ūki
ninką kiaulė atsivedė paršą 
su devyniom kojom, pas ki
tą gimęs ėriukas su dviem 
galvom, o pas trečią karvė 
atsivedė labai keistos išvaiz
dos veršį. Šitie keisti prajo- 
vai taip nugąsdino tamsius 
kaimiečius, kad jie nutarę, 
jog tai yra velnio daromi 
“zbitkai.” ir prieš tai reikia! 
jieškoti pagalbos. Jie nutarė 
"siųsti pas vyskupą savo de
legaciją. kad jis pasakytų, 
kas reikia daiyt. Žinoma, 
vvskupas lieps daugiau duo
ti" “ant Dievo garbės.”

I

trokšta jokių turtų ir pilnai 
sutinka su dabartinės val- 

, džios nusistatymu.

I

I

I»

ŽUVO 3 LAIVAI SU 
ŽMONĖMIS.

Seniaus agentų. Iš Piliečių Apsaugos; 
Česna veikdavo lietuvių Departamento išmestas di-! 
draugijose, bet visada buvo rektorius Jakobas, kuris' 
karštuolis. Dabar jis yra re- daugiau klerikalų šmugelį 
publikonas ir per rinkimus varė, negu valstybei tama- 
agituoja už juos. Jis mėgsta vo; jo vieton paskirtas Da- 
daug gerti. Tas tiltas, nuo nauskas, darbštus ir teisin- 
kurio jis nušoko, tai turbut gas vyras, 
geriausia vieta nusižudy- Iš Savivaldybių Departa- 
mui. Pereitą rudenį nuo to mento, kuris taip pat pri- 
paties tilto nušoko ir prigėrė klauso Vidaus Reikalų Mi- 
Stasy’s Levonavičius. 
ko nuo jo keliatas 
tautų žmonių.

“VEIDMAINY!” ŠAUKĖ 
MOTERIS, KIRSDAMA 

ARCIVYSKUPUI I 
ŽANDĄ.

Meksikos sostinėj, katali
kų katedroj, pereitą sąvaitę 
buvo šitoks atsitikimas. 
Kuomet katalikų arcivysku- 
pas kalbėjo į suvestus para- 
pijonų vaikus, ragindamas 
juos būti tvirtais katalikais 
ir ginti katalikų bažnyčią, 
kuri visuomet stovinti už

į , Meksikos valdžia pranešė 
popiežiaus atstovui Crespi, 
kad jis tuojaus išsineštų lau
kan, nes kitaip bus depor
tuotas. Monsinjoras Crespi 
tuojaus išsikraustė.

Iš Savivaldybių Departa-

36 ŽMONĖS PRIGĖRĖ KO
RĖJOS POTVINIUOSE

Žinios iš Japonijos sako, 
kad Korėjoj nuo smarkių

c p apielinkėj prigėrė

PASSAIC’O STREIKIE- 
RIAI DEDASI PRIE 

A. F. of L
Apie 8,000 Passaic’o ir 

Ix)di streikierių nubalsavo 
dėtis prie American Federa- 
tion of Labor. Manoma, kad 
Federacija paims streiką į 
savo rankas.

Nušo- nisterijai, iššluotas klerika
lų gizas J. šernas, kuris pasi
žymėjo griaudamas savival
dybes. Jo vieton paskirtas 
Tairagės savivaldybės pir
mininkas Jonas Vilkaitis, 
buvusis kitąsyk uoIuf “Ke
leivio” bendradarbis.

Abelių nuovados polici
jos viršininkas Jonas Gryžas 
taipgi išverstas laukan, ši
tas klerikalas pasižymėjo 
tuo, kad rinkimų metu mušė 
žmones, kurie kalbėjo prieš 
klerikalus. Taip jis sumušė 
musų draugą socialdemo
kratą Sakalauską ir keliatą 
kitų. Dėl tų mušimų Gryžas 
atiduotas teismui.

“Socialdemokratas" sako, 
kad greitu laiku bus iššluoti 
visi apskričių viršininkai, 
kurie rinkimų metu ir prieš 
rinkin us daugiau klerika- 
liŠKai krikščionių parti’ai. 
tarnavo, negu * ‘ ;».izų
"’vn'p ir

ir kitų

MIRĖ SENATORIUS 
CUMMINS.

i Dės Moines mieste, Iowos___ _______
valstijoj, pereitą pėtnyčią teisybę, prie jo prisiartino-------------- . . r _ . <<Veid_------------ --- -------------------------- ------- vviejuy,

Domingo respublikos pa-1 mirė senatorius Cummins, moteris
. __ 1 •. ■ * ____ _ II- ---- * •krašty per audrą pereitą są- žymus reakcinių republiko-

vanduo iš- Darbininkai dėl jo mirties 
_________ Ant saus-:nieko nenustoja, nes tai bu- 

žemio audra taipgi pridarė-vo gryno vandens reakcio- 
eibes nuostolių. Daugybė nierius ii- darbo žmonėms 
namų topo sugriauta, seniai: nei už skat ika gero nėra pa
rlaužyti, iavai sunaikinti 'darė*

vaitę žuvo 3 laivai su žmo-įnų vadas per daugelį metų, 
nėmis. Vėliaus ’ "" ','1
plovė 54 lavonus.

i ir sušuko: 
mainy! Vardan laisvų ir 
protaujančių moterų aš tau 
duodu j žandą!” Ir pasakius 
tuos žodžius ii kirto atei

tas 
l»
i o

NORI IŠKASTI NUŽUDY
TĄ KUNIGĄ IR JO 

MEILUŽĘ.
Keturi metai atgal New 

-Jersey buvo nužudytas kun. 
Hali ir jo meilužė, Mrs. Ele- 
anor Mills, kito vyro pati. 
Dabar tapo areštuota buvusi 
to kunigo pati. Policija kal
tina ją žmogžudystės papil
dyme, ir nori iškasti nužudy
tąjį jos vyrą su ta moteriške, 
kad persitikrinus, kokiu bu- 
du jiedu buvo nužudyti.

tuos žodžius ji kirto 
vyskupui per ausį, kad 
net susvyravo. Katedroj 
sid arė suimsiu a s ir*’’* 
teri«ke dinp'o

UGNIS NUŠLAVĖ \hES-
TELJ

Montanos . .,ujoj girių 
gaisras t v ir sunaikino 

n matelį.
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a APŽVALGA A
gus visuomenę nuo vagiu a GįkmiO- ’ ? \ iąą už papildytą Ca-
kitokių piktadarių?" Kulbe- liiormjoj žmogž: lystę. Te- 
tojas atsakė: “Vagių nebus: legrarnoj buvo pasakyta,

AR NEPRITRŪKS ŽMONI
JAI MAISTO?

Mokslininkai vis tankiau 
ir tankiau pradeda daryti iš
vadų. kad jei žmonija dau
ginsis tokiu pat greitumu, to- 
liaus. kaip ji dauginosi iki 
šiol, tai ji turės prieiti prie 
to. kad žeme neoegales visų 
išmaitinti. Angių ekonomis
tas, Thomas Robert Mal
tinis, buvo bene pirmutini?, 
kuris savo knygoje “Prin- 
ciple of Popuiation." pasiro
džiusioj 1798 metais, skait
linėmis bandė prirodyt. kad? 
žmonių skaičius ant žemės 
auga daug greičiau.. negu 
maisto gamyba, todėl badas 
turi būt neišvengiamas re
zultatas. Kad apsaugojus 
žmoniją nuo tokios nelai
mės. Malinus iškėlė gimdy
mo kontrolės idėją.

Dabar vei tą patį klausi
mą kelia D-ras V. E. Levine,* 
Creightono Universiteto!
profesorius. Kalbėdamas 
anądien Nebraskos Mokslų 
Akademijoj jisai pasakė, 
kad per tris gentkartes že
mės gyventojų skaičius pa
sieksiąs 7.000,000.000. Tai 
busią du bilionu daugiau, 
negu žemė galėsianti ismai-. 
tinti.

Bet Columbijos Lniversi- 
teto profesorius Smith savo 
veikale “World‘s Food Re- 
sources” parodo, kad milži
niška galybė maisto yra jū
rėse. kurio žmonės nėra d a 
nei pajudinę. Beto. žmonės 
vos tik pradeda auginti ba
nanas ir pynacus. o šitie vai
siai yra labai geras maistas, 
ypač pynacai. kuriuose yra 
daug karbohydratų. protei
nų ir riebalų. Žemės plutai, 
kur pynacai gali augti, yra 
labai dideli ir da nepradėti 
tinkamai dirbti.

Toliaus prof. Smith - nuro
do. kad milionai akrų žemės 
civilizuotam pasaulyje tebe
stovi da nedirbami.

Negana to, daug maisti
nių elementų yra paprastam 
ore ir vandeny, kurie lau
kia tik, pakol mokslas suras 
priemonių tinkamai juos su
naudoti.

Taigi, anot prof. Smitho. 
dėl mai?to žmonijai nėra jo
kio pavojaus. Žmonijos pro
gresas kas sykis suranda vis 
naujų ir naujų būdų pasiga- 
minimui mai?to iš apsupau-. 
čios mus gamtos. Pakol sau
lė švies ir šildys, pakol ant 
laukų lis lietus ir augmenis 
augs, patol is bado žmonijai 
mirti nereikės.
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Apie Bendrą Frontąbet jeigu kas bandytų vogti, kad šitą dusių ganytąją gali- 
tai Dievas su.
rankas, ir visi tada matys, 
kad tas žmogus yra vagis. 
Vėliaus betgi, jeigu tas va
gis gailėsis, tai Dievas pada
rys kita stebuklą ir nuo pa- 
ralyžiaus ji paliuosuos.

Su tokiais žmonėmis, ku-

iparaližiuos jam ma esą rasti Vodevilio Artis
’U Kliube, arba pas panelę 
Alice Ford po No. 352 West 
46-th st. Hobokeno policija 
nuvyko nurodyton vieton ir 
kun. Goo<lwiną areštavo.

Kunigas J. F. Norris vra 
rie tiki į stebuklus, veltui bu- tikras Kristaus kaji-eivis. jo 
tų ginčytis. Jie tiki, kad po- bažnyčion 
licmano vietą gali Dievą? 
užimti. Bet kas apsaugotu 
nuo vagių “Kovos Kelio" re
dakciją, jeigu valdžia butų 
panaikinta? Juk anarchistai 
Dievo galybei netiki, o vagis 
ir prie anarchistų neišnyktų.

Amerika yra civilizuota 
šalis, o tečiaus kuomet Bos
tone anais metais sustreika
vo policija, tai kilo toks ban
ditizmas. kad baisu buvo ir 
gatvėn išeiti. Netik paprasti 
vagis, bet tuksiančiai pilie
čių, kuriems kitą syk gal ir j 

.galvą nepareidavo eit plėši- 
riškam plote. Jis dalyvavo, su-išauti, dabai puolė ant kiau
ruose ir vykdė eile 1847- da^
1850 merais įvairiuose Euro- n' ne^Į Ylsk^ £lebiajf- k 
pos kraštuose' revoliucijų, kad banditizmas nesiliove
net visom Europos budeliškom t P^tol, pakOi neatėjo kanu- 
vaiožiom jau tik rtenas Baku-;menė ir nepradėjo šaudyt, 
nino vardas buvo baisioji suki
limų šmėkla, tečiau darbo žmo-1 
nijai jis buvo, tarytum vėsula. 
kuri negailestingai daužė dar
bo žmonėms pastatytus kalėji
mus. ant kojų rankų užkaltu? 
pančius. Todėl nekaltą krauge- 
ringos valdžios bandė Bakuni- 
ną nužudyti, nes jis buvo gy
vas revoliucijos Įasmeninimas, 
rečiau jų mirties sprendimams 
nepasisekdavo išsipildyti, kaip 
nepasisekė ir rusų carui ji gy
vą numarinti baisiame šlisel- 
burgo kalėjime, kuriame dau
gelis rusų revoliucionierių bu
vo gyvais palaidoti. Dėka save i 
nepalaužiamos ištvermės. Ba- 
Kuninas rasdavo kelius iš visų 
kalėjimų pabėgti. Po Drezdeno 
sukilimo, kada Bakuniną nutei
sė sušaudyti ir jam pasiūlė • 
prašyti karaliaus malonės, jis į 
atsakė: “Karalius pirmas turi 
būti sušaudytas!“ Tai revoliu
cionieriaus atsakvmas budeliui. t 

“Bakur.inas suvaidino didelį' 
vaidmenį Europos socialistinia
me judėjime, tai didysis pra- 
džininkas bevaldingojo socia
lizmo — anarchizmo, todėl dar 
I Internacionale Bakuninui te-; 
ko vesti smarki kova prieš vals- 
tybingajį socializmą. kurio 
priešaky stovėjo K. Marksas.’’

Ir čia “Kovos Kelia?" da
ro ižvadžiojimu?. norėda
ma? priparodyt. kad marksi- 
nis socializmas, kuris pripa- 
šista valstybę, yra netikęs 
daiktas. Vis viena, girdi, ar 
paimti socialdemokratus, ar 
bolševikus. kurie remiasi 
Markso mokslu, jie nieko 
gera pasauliui negalį duoti, 
nes jie stoją -už valstybę. O 
ar valstybė bus buržuazinė, 
ar Markso mokslu pagrista, 
tai skirtumas nedidelis. Bol
ševikų valstybė su savo “Če
ką" ir “Nepu" esanti lygiai 
žiauri ir lygiai išnaudojanti 

į darbininkus, kaip ir grynai i 
buržuazinėš valgtyb^s. Ba- 

j kuninas teisingai pasakęs, 
j kad “vahtybe, kaip ir baž
nyčia, vi»ų pirma yra gąs
dintoja ir pavergėja." Ir to- 

jdel “Kovo* Kelias" siūlo ši-j 
I tokį Bakunino pareiškimą: j 
i “Mums reikia ne konstituci
jos, bet audros, gyvenimo ir 
be valdingo, todėl laisvo, pa
saulio."

Mums reikia <fbevaldingo 
■ pasaulio." tai reiškia tokio 
' pasaulio, kur nebūtų jokios 
į valdžios.

Apie tokį pasaulį svajoja 
ir taip - vadinamojo “Krikš
čionių Mokslo" (Christian 
Science)' šalininkai. Vienas 
jų propagandininkų nupasa
kojo anądlenjBostono Com- 
mon Sode šitaip: “Kai įvyks 
ant žemės Krikščionių Mok
slas, tai tuegnet nereikės nei; 
valdžios, nei įstatymų, nei 
teismų, nei kalėjimų." Vie-

tų sukaktuves nuo jo mirties. 
“Kovos Kelias" sako:

“Didis revoliucionierius, tai 
Bakuninas.-..

“Lygaus gyvenimo revoliu
cionieriaus. kuris turėtų tiek 
daug revoliucinio pasiryžimo ir 
ištvermės, žmonija vargu žino. 
Tai vienas žymiųjų 19 šimtme

čio rusų revoliucionierių. Ir. 
kaip Gercenas buvo didysis re
voliucijos varpininkas, kaip 
Lavrovas — revoliucijos teore
tikas, taip Bakuninai- — revo
liucijos audrų perkūnija, kun 
negailestingai griovė visų carų, 
kaizerių, karalių kruvinus sos
tus.

“X įsas Bakuniiio gyvenimas j 
praėjo prie revoliucijos bari-’ 
kaaų ir kalėjimuose, kaip Rusi- 

, jos. taip ir V. Europos, nes Ba- 
kuninai yia pirmasis revoliu
cionierius. Kuris veikė tarptau-
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PASIRODĖ ANARCHIS
TŲ LAIKRAŠTIS.

Sugrąžinus naujai Lietu-1 
vos valdžiai spaudos laisvę, 
Kaune pradėjo eiti naujas 
laikraštis, “Kovos Kelias," 
kurio redaktorium ir leidėju 
pasirašo tūla M. Savinskai- 
tė. Ant pirmutinio puslapio 
po antgalviu pasakytą, kad 
“Kovos Kelias" yra "darbi
ninkų ir darbo valstiečių 
dvisąvaitinis socialistiškos 
krypties laikraštis." Laikraš
čio turinyje tečiaus “socia- 
listiškos krypties" visai ne
simato. Peikiami liaudinin
kai, nes jie buržujai; smer
kiami krikščionjs demokra
tai, nes jie reakcininkai: 
kritikuojami bolševikai, nes 
jie despotai, ir peikiami so
cialdemokratai, nes jie pri
pažįsta valstybę.

Pamatinė “Kovos Kelio" 
mintis yra tokia, kad valsty
bės nereikia, nes ji pavergia 
žmogų — pilietis turi klau
su valdžios ir pildyt Įstaty
mus. vadinasi, jis negali da
ryt kaip jam patinka, jis nė
ra laisvas žmogus. Todėl 
“Ko^os Kelias" atmeta ir 
Marksą, kuris skelbė “vals- 
tybingaji socializmą. ’ Ot,

i

Fortb W,orth 
: miestelyje. Texas valstijoj, 
iatėjo anądien oilietis D. E. 
Chip? ir pradėjo mokinti jį 
pamoksiu? sakyti. Tu. girdi, 

.kunige, kalbėk apie dan
gaus karalystę, o į musų po
litiką nosies nekišk ir nepa
tinkamų sau žmonių per sa
vo pamokslus nešmeižk. Ku
nigas tuoj išsitraukė revol
verį ir sako: “Lauk iš bažny
čios!“ Chips nesiskubino. 
Kunigas pykšt, pokšt, paukšt 
—ir suvarė į tą žmogų tris 
šuvius. Žmogus nušautas 
bažnyčioje, bet kunigas 
liuosas. Jis net prašo, kad jį 
areštuotų ir pasodintų už 
grotų, bet niekas nedrįsta, 
nes miestelio valdininkai vi
si dievobaimingi parapijo
ms. Matote, kaip gerai kuni-.Matote, kaip gerai kuni
gams turėti savo valdžią!

♦ » ♦

Clintono miestelyje, neto
li Bostono, 1 _
iistų bažnyčioje velnias ne
duoda kunigui pamokslų sa
kyt. Kaip tik dvasiškas tėve
lis riktels iš sakyklos, taip

O jeigu taip elgiasi civili
zuota visuomenė, tai kaip gi 
tuomet Bakunino mokiniai 
iš “Kovos Kelio" galėtų pa
laikyti tvarka be organizuo- 
tos valdžios mažiau kultū
ringose šalįse?

Antras dalykas, draugijai 
reikalingi keliai, mokyklos, 
ligoninės, paštas ir kitokius 
įstaigos, šitoms įstaigoms 
veisti reikaiingi tarnautojai, 
kuras, rakandai ir kitokie_____
dalvkai. Čia tuoiaus nasida- - -
rė iėsos. Kurioms padengti ()qų ativginimo,kad tą špuką 
reikia uždėti ant gy\entojų -- —
mokesčius. Kas gi visa tai 
atliks, kas tuo rūpinsis. jeigUi’Kiu bandymų: ir vielas tiesė 
atmesime organizuotą vals
tybę?

Ar ne aišku tuomet, kad 
anarchistų “mokslas 
tuščia svajonė?

v v

nepaisydami savo bar yra jų aukščiausiu ir 
— — prestižo, i

tsandariečiams bendro fron
tų planą. Socialistų taktika žmogelis 
buvo labai gera ir remtina.i' 
nes kuomet abejos partijos 
Lietuvoje stojo bendran j 
frontam tai Amerikoje so-Į 
cialistai su sandariečiai?! 
taipgi galėjo bendrai veikti, 
patraukti visuomenę bend
ran darban ir parodyti dau
giau darbo ir naudos kovoj 
prieš kad emu?.

Tiesa, nevisi sandariečiai i 
,buvo priešingi bendram 
frontui. Man, arti stovint 

j prie sandariečių centro ir 
nuolat su jų vadais išsikal
bam. teko patirti, kad laike j 
ginčų dėlei bendro fronto j 
sandariečiai buvo pasidab

inę į dvi dalis: kairieji, arti- 
imesni liaudininkams, stovė- 

1 jo už bendrą frontą, o deši
nieji (vadinami sen-tauti- 

■ ninkai-liberalai) buvo prie
šingi bendram frontui. Lai
ke sandariečių debatų tame 
reikale aiškiai malėsi ALTS. 
partijos skilimas arba par
tijos knzis: tūlose kolonijo
se, po “Naujienų" ir “Kelei
vio" paraginimų tverti ben
drus komitetus, sandarie- 

Į čiai ir socialistai urnai su
šaukė masinius susirinkimus 
ir bendrai išnešė protestus 
prieš kademų sauvaliavimą 
ir reiškė liaud. ir socialde
mokratų partijoms simpati
jos. Bet “Sandaros" centre 
ėjo diskusijos: dėtis į bend
rą frontą, ar ne. Sandariečių 
centro komitetas nutarė ne- 
sidėti. Dešinieji laimėjo. 
“Sandaros" buvęs redakto- 

’rius a. a. p. Tulys per savo 
organą išleido “ukazą" sa
viškiams, idant jie liautųsi 
rengę masinius susirinki
mus su socialistais. Toks de
kretas centro vadų nustelbė 
sandariečių entuziazmą ir 
bendras frontas tapo likvi
duotas.

savo drau- Provokacija “Sandaros" 
centro vaduose.

į Vėliaus paaiškėjo, kas 
buvo priežasčia sandariečių 
tarpe nesutikimų. Man teko 
autentiškai patirti, kad bu
vęs “Sandaros" red. Tulys, 
kaipo dešinysis sandarietis, 
dėjo visas pastangas, idant 
neprileidus sandariečių prie 
'bendro fronto. Kitas centro 
. narys, būtent centro ir parti
jos sekretorius V. M. Čeka
nauskas, buvo nusistatęs už 
bendrą frontą. Buvo pa- 

! kviestas 
I išreikšti 
patarė, 
eitų į bendrą frontą. Gavus 

dariečiai tuoj susinervavo ir P- Makauskio pritarimą
’ “ bendram frontui, matėsi, 

jog kairieji sandariečiai nu
galės savo draugus “libera
lus." Bet dalykai virto ki
taip. Dešinieji pavartojo 
provokaciją prieš savo par
tijos centro sekretorių p. 
V. M. Čekanauską, buk jis

. Liaudininku ir sociajdemc- statymą, 
kratų^ bendras frontą#^ O partijos 
sandariečiai ir.dąbar bijo

bendro fronto.

Kada žmogus neišmoksta 
mokykloje, tai jis turi mo
kintis gyvenime, ir gyveni
mo lekcija jam brangiau lė- 
šuoja negu mokykloj: taip 
yra ir su trumparegiais poli
tikieriais: gali jiems pirštu 
rodyti į dalyką, jie visviena 
nieko daugiau nemato, kaip 
tik tašką rodomajame daly
ke. Šis prilyginimas tinka ir 
sandariečių lyderiams, kurie 
gana plačiai atidarę akis 
žiuri i politika, bet jos ne
mato.

Dalykas štai kame: perei
tą metą Lietuves Seime iški- 
lo gana svarbu? incidentas: 
kademų blokas nusprendė 
suvaržyti susirinkimų ir 
spaudos laisvę Lietuvos pi
liečiams. Tokiai kademų už
gaidai griežtai pasipriešino 
socialdemokratai ir liaudi
ninkai, ir dėlto kilo didelis 
ginčas ir net muštynės Sei
mo bute; kademai pasišau
kė ginkluotą policiją ir varu 
išmetė iš Seimo lumų savo 
-------- jęjpĮ.ą Bieiinį, 
dabartinį Lietu', os preziden
tą Dr. K. Grinių ir Lapinską, 

i Šituo krikščioniškuoju smur
tu tapo sujudinti net Ameri-!

T ‘
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, bažnyčia pastatyta, o nela
basis vis kunigą pamėgz- 
džioja. Kunigas siūlo dabar 

__ inžinieriams $5,-
<1

vra

DVASIŠKOS ZINOS.

iš jo bažnyčios prašalintų. 
Pats kunigas darė jau viso-

kurnu ir Seime ir už Seimo 
sienų — visame krašte. Ka
demai, būdami valdžioje, 
stengėsi slopinti opozicijos 
partijų politinę akciją areš
tais, pabaudomis ir kitokiais 
persekiojimais. Tokiai ko
vai einant, opozicijos parti
joms reikalinga buvo para
ma iš Amerikos. Bet ameri
kiečių politinės partijos taip 
gi neturėjo pinigų. Socialis
tai dar galėjo šiek tiek teik-

• Telegramos sako, kad Va- 
;tikanet tai yra “šventojo tė
vo" dvare, darbininkai su
streikavo. Katalikų bažny- 

į čia, kuri palaiko išnaudoto
jų pusę. streikų nepripažįs
ta. Išeina rodei, kad popie
žiaus darbininkai nepripa
žįsta bažnyčios mokslo.

e e »

Nuo 31 liepos Meksikoje, 
ineina galion įstatymas, ku
riuo uždaromos visos bažny
tinės mokyklos, bažnyčia at- Į bankai 
skiriama nuo valstybės ir vi 
si bažnyčių turtai pereina}

'keršai bažnyčią, ir palas 
Kabino ant sienų, ir visokias 
ientas statė tam nematomam 
balsui sulaikyt, bet pasislė- 
nęs aidas yis kartoja kunigo!.. - - ... .

bet sandariečiai ant kącl c 13 piktoji dvasiai 
neleidžia kunigui Dievo žo- vlslskal ne?ale-’°

<ako kad čia esąs gams Naudininkams, nes pa- 
- - ’ tis vos tik sudurė galą su ga

lu. Remti Lietuvoje progre- 
syves partijas kovoj su ka- 

įdemais būtinai reikėjo, bet

ii skelbti; bet akustikos in-- 
žinieriai 
papra.'tas aidas, ir daugiau 

! nieko.
* ♦ ♦

Paėmus ' bedieviams” vai- '”';“1;'
;džią Lietuvoje, išėjo j aikš-Į® 1 - ' '

ę. kad kun. Vailokaitis ir jo į 
orolis. didžiausi Lietuvos!

• buržujai, prie krikščionių 
■/aidžios nemokėjo valstybei 
mokesčių. Tiktai vieno jų 

Maisto" buvo nemokėta už 
1924 ir 1925 metus daugiau 
kaip 57.000 litų. O kur da jų kurios lietuvių

fabrikai ir kitos i-
■ monės?

1

pasiūlė “gabiausiu" lyderiu dabarti- 
• nis vice-pirm. Mockus. Tai 

”; labai paprastas, 
karšto temperamento ir vie
nas, be patarėjo, bile svar
besniame politikos klausime 
nieko negali daryti. Apart 
Mockaus, kas-gi daugiau 
partijos vadžias gali valdy
ti? Paulauskas 7 Bet tas 
žmogelis sudžiov ino savo 
smegenis “Sandaros" spaus
tuvėj betapydamas jos ma
šinas. Todėlei neįstabu, kad 
ALTS. partija ir iškrypo iš 
>avo kelio. (Aiškaus kelio ji 
niekuomet neturėjo.-- Red.) 
Dar kuomet K. Norkų? i» V. 
K. Račkauskas turėjo savo 
rankas uždėję ant sandarie
čių politinės taktikos, tuo
met jie galėjo veikti ir klai
dų mažiau padarydavo, bet 
tiems pasitraukus, sandarie
čių politinės vadelės nutru
ko. Aš nesu sandariečiams 
priešingas. Bet kuomet kri
tika reikalinga, ją galima 
pareikšti ir geriausiam drau
gui. Sveika kritika nėra blė- 
dinga.

Ar galima pasakyt, kad 
liaudininkai dabar padarė 
klaidą pakviesdami social
demokratus bendrai sudaly
ti Lietuvos valdžią? Ar so
cialdemokratai butų pateisi
nami, jeigu jie butų atsisakę, 
taip kaip sandariečiai yra 

: atsisakę nuo bendro fronto? 
Ne, butų nepateisinami. Bet 
Lietuvoje žmonės.nėra savy- 
meiliais: kuomet reikia pasi
ginčyti, jie pasiginčina: o 
kada yra bendras reikalas 
stoti kovon prieš galingesni 
priešą, tai jie bendrai kovo
ja. Tokia taktika yra gera 
partijos prestižui ir naudin
ga valstybei bei visuomenei. 

Neabejoju, kad sandarie
čiai dar ir dabar to nemato 
ir. jeigu kiltų kitas bendro 
fronto klausimas, tai jie po- 
senovei spardytus!. Tai jų 
nuolatinė pozicija. Jie sako, 
jog socialistai jiems “nely
gus." Bet klausimas, kuri 
šių partijų yra “didesnė? 
Raitijų galingumas, tai 
spaucia. Socialistai palaiko 
dienrašti ir sąvaitini laikraš? 
tį. Sandariečiai vos išlaiko 
savo organą sąvaitini laik
raštuką. Sprendžiant iš
spaudos, socialistai turi
daugiau pasekėjų, negu san
dariečiai.

Visa bėda su sandarie- 
čiais, kad jų eilėse yra viso
kių pakraipų bei politinio 
nusistatymo žmonių: aiškiai 
galima matyti; kad stam
besnė dalis yra liberalai, to- 
liaus liaudininkai ir dar ke
letas mažesnių frakcijų, bū
tent kairieji katalikai, šeh- 
tautininkai biznieriai ir tt. 
Tai yra labai įvairi kombi
nacija, it Rusijos Sovietų 
Respublika, su įvairiausių 
mažumų reprezentacijomis. 
Galimas daiktas, kad Šito
kioje padėty yra labai sunku 
partijai būti disciplinuotai ir 
taktingai politiniame judėji
me. Ex-Sandarietk.

|

D

Sandariečių ir socialistų 
“bendrojo fronto" klau

simas.
Buvo manoma, kad socia

listų pakeltas bendro fronto 
klausimas prives kaip tik 
prie tos politinės akcijos, 

' j visuomenė 
Amerikoje laukė. Tečiaus 
kuomet, socialistai padavė 
sandariečiams sumanymą

ir p. J. Makauskis 
nuomonę. Jis irgi 

idant sandariečiai♦ ♦ ♦
"Lietuvos Žinių" Į sudaryti bendrą frontą, san-

* T • ▲ _ 1 _ 1 • • •
1 šalies iždan. Kunigai neori-:
valo prieš tai .Protestuoti. p 5^ numerio .Lietuvos kleri- t_ ____ _ _ ,_____ ._____ .

i.'tus ■ !<ai j lyderis kun. Krupavi- pradėjo trauktis atbuli. Kilones jų mokytojas K ii 
turtų nepripažindavo.

* * *

Policija 
įCal., mušė telegramą Hobo

Anot

čius yra kriminalį nusižengi- diskusijos. Sandariečiai sa
ko, kad jiems butų skriauda.. mą padaręs. Būdamas že- ko, kad jiems butų skriauda

is Santa Auna, mės ūkio ministeriu jisai eiti į bendrą frontą su socia- 
ėmė valstybės pinigus ir lei- listais, kurie esą neskaitlingi 

o sandariečiai — tūkstanti
nė minia!... Sandariečių 
partijos generolai čia pasi- , -
rodė neturį supratimo apie vra. padaręs slaptą sutartį su 
politinį karinguma: jie pa-!500’3-^3^ buk jis esąs lin- 
miršo principo feikalą, o savo politinėms pažiu- 
pradėio skaitliuoti socialis- roras Pri« socialistų, dėlto ir 
tų jėgas. Geras karo vadas.^ovįs už bendrą frontą.

kepo, N. J., policijai, kad ši do už juos agitacinę literatu- 
suimtų katalikų kun. P. A.’rą klerikalų naudai.

Linksmcbč
Vasaros
Menesiais
su Nauja

Orthophonic Victrola ir Naujais Victor Rekordai*.
Pas Lx>jerį _ —Į»0]a Tendziulis—Joseph Vaičkus
Kalnas su kalnu nesuss«na. _Po|a Tendziulis—Jo^epli Vaičkus

bet senbernis su senmerge susieis
Victor Rekordai

Davatkėlė po sodneli 
Giesmė apie šventą .Mariją

Magdaleną—Lietuvos
Victor

Ant SaJiM—Polka 
žaliam Darže—Vakas

Victor
P.-akos iš Vienos Miškų 

Vaitas—Dalis 1
Pasakos iš Vienos Miškų 

Vairas—Dalis 2
Victor Rekordai

Katalogai Lietuvių kalboj

Ibagas 
Rekordai

Rekordai

anarchistas Bakuninas tai nas iš klausytojų jam pašte-, 
^as kita Minėdamas 50 me-‘bėjo: “Tai kas tuomet sau-Į

—Polą Tendziulip
—Pela Teidziulis

.8722 1«t 75c.
—Joseph Vaičkus 
—Joaeph Vaičkus

78723 cMių 75c.
—Vitkov Orchestra 
—Vitkov Orchestra

787.78 10 colių 75c.
—Tarptautinė Koncertinė 

Orkestrą 
—Tarptautinė Koncertinė 

.. Orkestrą
'■>. 77 12 coliu 81.25.
raunami dykai pareikalavus

ictrola
Rftf. V S. Pat Off

CAMHEN. N. .1.
U. S. A.

VtfTOR TALKiSG MACH1NECO.

The Neiv
Olhophonic

neskaitliuoja pasisiūliusios 
jam pagelbon armijos, nes 
tame nėra svarbos; svarba 
tame, kad tik sudarius stip
resni frontą ir davus kietes-j 
nį smūgi savo priešui. (So
cialistai nesisiulė sandarie
čiams i pagelbą; jie siūlė tik 
aukas rinkti pusiau.—Red.) 
Bet sandariečių lyderiai at
bulai suprato visą bendro 
fronto klausimą. Tečiaus jie 
vieni irgi nieko nedavė savo 
vienminčiams Lietuvoje. 
Čionais ir pasirodė sanda
riečių partijos vadų žioplu
mas, stoka rimtos politinės 
taktikos, nesubrendimas po
litiniame veikime. Su socia
listais buvo kitaip. Socialis
tai, matydami svarbumą rei-

• kalo ir suprasdami Ameri- 
1 kos lietuvių tuo reikalu nusi-

Centre kilo lermas ir iki jisi 
buvo numalšintas, bendre 
fronto klausimas buvo pa- i 

■mirštąs. Sandariečių vadų; 
j tarpe ėjo nesutikimai ir pa-j 
galiaus įvyko permainos:; 
centro sekretorius V. M. Če
kanauskas rezignavo, o re- 
dakorius Tulys tapo atstaty
tas nuo vietos. Organizaci
jos viduje dar ir dabar eina 
savitarpinė kova tarpe tūlų 
lyderių.

Sprendžiant iš visų įvy
kių ir padarytų netaktų, ga
lima pasakyti, jog “Sanda
ros" politinė karjera su 
kiekviena diena Amerikos 
lietuviuose smunka, jos va
dinamų vadų ~olės baigiasi. 
Sandariečiai savo tarpe ne
turi gerų ir prityrusių politi
kų, neturi inteligentijos; da-

t 
i

i

LENKAI PUOLĖ LIETU
VOS POLICININKUS.
Kaunas. Liepos mėn. 9 d. 

apie pirmą vai. ties Senų 
Alksnėnų kaimu lenkų pa
sienio sargybiniai kėsinosi 
nuginkluoti du musų pasie
nio policininkus, patruliuo
jančius liniją. Apie 15 lenkų 
kareivių su Burokų kordono 
seržantu buvo pasislėpę priej ‘y*- * <-**** ijit v v t v y • * v
Senų Alksnėnų kaimo gy
ventojo Bartino sodyboje ir, 
einant demarkacijos linija 
musų policininkams, lenkai 
iššovė iš revolverių į viršų ir 
pradėjo šaukti, kad jie pa
keltų rankas aukštyn. Musų 
policininkams atsitraukus 
toliau nuo demarkacijos li
nijos. lenkai vijosi juos apie 
100 žingsnių musų pusėn, 
šaukdami pasiduoti, tečiau 
vėliau lenkai grįžo atgal.
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CHICAGO, ILL. i
•’ M izernas komunistų 

piknikas.
Taip labai plačiai garsin

tas bolševikų piknikas liepos 
19 d., Černiausko darže, bu
vo labai mizernas. O juk šis 
piknikas buvo rengtas net 
kelių bolševikišku organiza
cijų: ALDLD. 1 Apskričio, 
ADPLS. 8 Distr. ir LDSA. 3 
Rajono.

Jeigu jau bus tokis “dide
lis” piknikas, tai nusitarėm 
ir mes įsėdę automobilin nu
važiuoti. Nuvažiavome apie 
antrą vai. po pietų. Darias 
tuščias kaip pustynė. Pakal
nėje radom keletą automo
bilių, o didžiulėj šokių salėj 
sukinėjosi keletas vaikų, tai 
ir viskas. Susitikę keletą pa
žįstamų bolševikų klausia
me: kas atsitiko su tuo “di
džiuliu" ir dar bendru pik
niku, kad žmonių nėra? Ga
vome atsakymą, kad, girdi, 
vieta nežinoma (Černiausko 
daržas šį pasavau tiktai at
sidarė). Bet, sakome, kodėl 
gi “Naujienų” pikniką sura
do, kada buvo surengtas pir
mas piknikas šiame darže. 
Kodėl gi jų piknikan suva
žiavo daugiau kaip pora 
tūkstančių automobilių ir 
daugiau kaip dešimt tūks
tančių žmonių? Tada bolše- 
vikėliai susisarmatijo ir pra
dėjo aiškinti jau kitaip. Sa
ko: žmonės išvažinėję į ki
tus piknikus.

O diena buvo taip graži. 
Sulaukėme ir vakaro, o pik
nikas kaip buvo skystutėlis, 
taip ir pasiliko.

Paduodu čia ištrauką iš 
“Naujienų” reporterio pra
nešimo, kuris pilnai atatin- 
ka tiesai:

“...aplink didžiąją estra
dą stoviniuoja kokie 30 ar 
40 žmonių. Toliaus vaikšti
nėja ir žiuri pasiilgusiomis 
liūdnomis akimis į kelio pu
sę, iš kur turi atvykti publi
ka, komunistų generolai — 
Andriulis, Strazdas ir dveje
tas kokių tai nepažįstamų, 
tur-but iš toliaus atvykusių 
asmenų. Daržo viduje vie- 
nur-kitur matytis dar kele
tas skystų būrelių. Visos 
publikos kartu su rengėjais, 
generolais ir “garbės sve
čiais” darže galėjo būti tarp 
<80 ir 100 žmonių.

Nesulaukdami “minių,” 
komunistai turėjo pradėti 
savo ‘didžiulės iškilmes’ 
programą. Mileriui iš Cleve- 
lando kalbant, ties juo susi
rinko kokie 25 arba 30 žmo-: 
nių. Kita publikos dalis ne-į 
norėjo nė klaųsvlis prakalu 
bos, nes iš tiesų yra nelabai' 
smagu stovėt po stogu ir gir
dėt, kaip kalbėtojo balsas 
skęsta tuštumos aiduose.

“Vietiniame komunistų 
šlamštelyje tų trijų ‘didžių
jų’ komunistų organizacijų 
piknikas buvo be galo, be 
krašto reklamuojamas. Kas 
skaitė tas reklamas, galėjo 
manyti, kad žmonės nė Čer
niausko darže nesutilps. Bet 
to šlamštelio, matyt, niekas 
neskaito, jeigu iš ‘didžiulės 
iškilmės’ išėjo tokia mizeri
ja. Komunistų ‘sorkės’ chi- 
cagieciams nusibodo. S. S.”

Turiu dar pridurti, kad ir 
programas buvo mizernas. 
Sudainavo LKM. choras A. 
P. Kvedaro vedamas ir kal
bėjo du “tovariščiai”: Mile
ris ir Chaplikas, kokie tai 
svečiai atvažiavę iš kitur. 
Vienas tų kalbėtojų nupasa
kojo tokius niekus, kad 
biauru buvo ir klausytis. Jis 
papasakojo, kad kiekvienas, 
anot jo, darbininkas priva
ląs turėti “čystą” kraują. O 
kad turėti “čystą" kraują, 
esą reikią įsirašyti į bolševi
kų partiją. Paskui aiškino 
kaip reikią kiaulaitę per 
dvarą valyti ir t. p. Beje, dar 
Maikis Šarkunas rėkavo 
apie Chicagos dienraščius. 
Anot jo, darbininkai dar ne-

Teismo salėn buvo atga
benti visi nusikaltimą, Lo
dantieji daiktai: stikliukas, 
iš kurio gerta, žirklės, kurio
mis plaukus kirpta ir, paga
liau, patys plaukai.

P. Davidonienės ir jos liu
dininkų rodymų čia neminė
siu, juos galima į vieną su
traukti, jog p. Dirvaitis, ne
prašomas ir nematant, nu-

gių jos visas kūnas buvo 
juodas. Dabar minėtas 
“kompozitorius” vaikščioja 
ir džiaugiasi savo pačią iš
mokinęs.

Iš Bridgeporto lietuvių 
darbuotės.

Čia gyvena pusėtinas bū
relis lietuvių, tik labai išsi
mėtę po visas dalis miesto. 
Yra įvairių pašelpinių ir po
litinių draugijų, kurios gy
vuoja pusėtinai, išskyrus ko
munistų kuopą, kuri su kiek
vienu žingsniu žengia atgal.

Liepos 18 d. L. Jaunų Vy
ną Dr-ja buvo surengus pik
niką. Tą pačią dieną buvo 
komunistų piknikas Ne\v 
Haven, Conn., todėl visi ko- 

Įmunistai varė agitaciją prieš 
' Jaunų Vyrų Dr-ją. Reikia 
pažymėti, kad prie Jaunų 
Vyrų Draugijos priklauso 
veik visi vietos komunistai 
—ir vaiyt prieš tą pačią dr- 
ją agitaciją — tai yra pras
tas darbas.

Neatsižvelgiant į komu-.
rūstų agitaciją, L. J. V. Dr-!__ ___ r___ 4____r„
jos piknikas pa^ vko gerai ir .lietuvius biznierius ir rinkti 
publikos atsilankė skaitlin-ivalgomus ir nevalgomus 
gas būrelis, tik ant vakaro daiktus streikuojantiems 
pasilinksminimą sugadino'maineriams: kur gavo kum- 

| lietus. Ant vietos buvo lei-Jpj, kur dešrą, kur lašinių

i ką — ir taip jie surinko nuo 
' Brooklyno biznierių apie už 
400 dol. produktų badau-

platintų savo priešo laikraš-! daktarių ar busimų delegatų 
tį. “Vilnis” gi pavydi ir net sujieškoti ir atsivežti Proto- 
“Naujienoms” prikaišioja, kolą laikyto Seimo 1906 m. 
kam atskiri laikraščių ageri- Philadelphijoje. Tasai do- 

------— Žmo- i kumentas šiam Seimui labai 
nių mulkintojai ir daugiau i reikalingas butų turėti.

Amerikos Lietuvių Orga- 
aprašydama nizacijos, Draugijos, Kliu- 

deputa- aukščiau minėtąjį pikniką, bai, Dailės Rateliai, visokios

Iturį gero dienraščio, todėl 
bolševikams reikią turėti ge
ras dienraštis. O kad tokį 
dienraštį galėtų leisti, tai 
reikią “dochodų.” “Rascho- 
dai” ir dabar esą dideli: 
“Vilnis” mat suėda visus jų 
“dochodus.”

Patys “Vilnies” < 
tai, nė Andriulis, nė Straz- 
das nekalbėjo. Matomai pu- jykais/ji sako, kad pikniko!parinkę Seiman savo atsto-

“Naujienoms”

t”
' tai “Draugą”/ platina, 
ii
1 nieko!
j “Vilnis,”

ir vėl pasigiria nebūtais da-; Kuopos, kurios neturite dar

blika jau nenori jų klausyti, pasisekimas buvęs labai di- tų, skubinkite tokius išrinkti kirpo minėtajai moteriškei 
•Jie ir patvs tai žino. delis, net ir pelno liksią apie'h- juos pasiųsti. Pasirūpinki- plaukus. P. Dirvaičio ir jo

Negalima išaiškinti šito pora šimtų dolerių. Well. te tuo reikalu visi, kas tiktai liudininko>p. Simonaičio tei- 
ju pikniko “pasisekimo”: ar jeigu jau bolševikai giriasi įgyvas jaučiasi. Padėkite sinimasit. įsiocie gan juokin- 

anglų kalbos, jiedu tenkino
si be vertėjo ir tuo sukėlė 
nemaža juoko. Šerifas klau
sia p. Dirvaičio: “Ar Tams
ta Lietuvoje buvai plauka- 
kirpiu?” — “Taip” — atsa
ko kaitinamasis. — “Ar il-

jau taip žymiai sumažėjo 
“darbininkiškos bolševikų 
eilės” ar kiloki galai prisidė
jo? Vienas dalykas yra aiš
kus, tai tas, kad žmonės bol
ševikams pas mus visai ne
simpatizuoja. Gerai juos pa
žįsta kaipo veidmainius, me
lagius ir begėdžius. Neveltui 
juos ir vadina “raudonais 
biznieriais.”

tokiais “pasisekimais, 
matyt, kad jie geresnių pasi-i Seimas 
sekimų ir nesitiki.

Don Pilotas.

tai ^mums ir patįs sau, kad šisai 
’ ~ ’ _ > butų vienas iš di-
' džiausiu ir kari jis turėtų ne- 
Į mažiau kaip 500 atstovų, at
stovaujančių visus lietuviais 
apgyventus kampus Ameri-PHILADELPHIA, PA. -f

Visųptino Seimo komisijos I °^z kite biljetus ban
i » .- . unieiuj uau-
ar kietui, koncertui; užsakyki

Trisdesimts dienų laiko te vjetas nakvynėms. Ka 
susivėlinus gali pri 

stigti vietų. Delegatus siųs
i beliko iki. prasidės Visuoti- dan<ri 
inas. Seimas Philadelphijoj.ij ___  ___ _

Kaip musų “raudonieji biz- Iki laikraščiai paskelbs šią mažiausiai vienai savai- -------hinią, laiko paliks dar ma- • tei laiko; nes sutelkus gimą 
žiau. Gal Presos Komisijai su •-Amerikos Lietuvių Die^ 

.................. *” į na,” delegatai negalės ap- 
—leisti Philadelphiją anks- 

------  . ^en^, ^arT1J. uzimk1 (Jau8 eiau, kaip už sąvaitės laiko. 
Naujienas” vietos laikraščiuose, rašome Padarykime Seimą skaitlin-

inas Seimas Philadelphijoj

menai” apgaudinėja 
žmones. 4

. Čia pasakysiu

“Vilnies” štabui.
nuolatos ėda “1________
prikaišiodama joms “gyni-šią žinutę trumpai. Šiuomi 
-mą kapitalistų reikalų,” o rašteliu dar sykį norime pa- 
pati save persistato kaipo brėžti Amerikos lietuvių ži- 
“darbininkų reikalų gynė
ja” ir Maskvinės dogmos

. Čia pasakysiu gana kar- daugiau nebus progos rašyti 
čios tiesos Halsted stryčio apie rengiamąjį Seimą. 

' - “Vilnis” r..............................”

niai, kad rengiamas Seimas
______ ___ _____eina labai pasekmingu ke- 

skelbėja. Ar ištikrujų gi taip liu. Entuziazmas neapsako-
yra?

Aprašydama “Naujienų” 
pikniką, įvykusį birželio 27 
d., “Vilnis” tiktai vienoj vie
toj pasakė, kad žmonių esą 
buvę labai daug, o paskui 
viską sumaišė su purvu. Ji 
prikaišioja “Naujienoms” 
tai, kad “Naujienų” piknike 
vienas asmuo (A. Ambraze
vičius) pardavinėjęs škap- 
leminkų organą “Draugą” ir 
kitokią literatūrą. Tas, gir
di, bolševikams labai nepa
tikę.

Gerai. Užeinu aš į “Vil
nies” ofisą ir, žiuriu, kad ant 
“baro” prikrauta visokių 
laikraščių išskyras “Naujie
nas.” Tuoj man pasiūlė nu
sipirkt “Draugą.” Aš net nu
stebau pamatęs, jog “Vil
nis” pardavinėja “Draugą." 
Ot, sakau, kaip jie nekalti 
Pilotai. Ant kitų rėkia kam 
tie pardavinėją “Draugą," o 
patys už jį varžosi. “Naujie
nų” ofise niekas dar nėra 
matęs, kad “Naujienų” ad
ministracija -„.pardavinėtų ir

mai didelis, kas parodo, kad 
Amerikos lietuviai nėra dar: 
“numirę” ir “nemiršta,”: 
kaip kartais yra manoma, 
arba rašoma spaudoje. Kas, 
padilgino amerikiečius taip 
susidomėti rengiamuoju Sei
mu? Aišku, kad perversmas Į 
pačioje Lietuvoje. Kad tąsi 
faktas yra, galima pastebėti 
jau ir iš to, jog rašant šį pra
nešimą, pas susinešimo sek
retorių p. J. V. Grinių, Sei
man jau užsiregistravo su
virs 200 delegatų. Galima 
pastebėti iš to, kad Ameri
kos lietuviai yra labai susi
domėję čionykščiais kaip ir 
Lietuvos reikalais. Seimui 
klausimų prisiųsta galybės. 
Jeigu Seimui visus juos rei
kės aptarti, tai Seimas gali 
prasitęsti mažiausiai vieną 
sąvaitę. Rengimo Seimo Ko
misija kitaip ir nemano, kad 
Seimas užims ilgesnį laiką, 
negu paskelbta buvo.

Kadangi 
.Jubilejinis, 
Komitetas šiuomi

gu pasiuntiniais, svarbiu, is
torišku.

Seimas atsibus, kaip jau 
buvo paskelbta, dienomis 
29, 30 ir 31 rugpiučio (Au
gusto), 1926, Lithuanian

BROOKLYN, N. Y. 
Kaip bolševikai “šelpė” 

streikuojančius mainerių*.
Būdamas Brooklyne laike 

SLA. Seimo turėjau progos 
susipažinti su daugeliu 
Brooklyno lietuvių. Besikal
bant apie didijį kietųjų ang
lių mainerių streiką ir man 
nusiskundus, kad mes, mai- 
neriai, pakelėm sunkią ko
vą, kol streiką laimėjom, tū
li brooklyniečiai pradėjo 
man pasakot, kaip Brookly- 
no lietuviai bolševikai “šel
pė” mainerius. Apie tą jų 
pašalpą” aš noriu parašyti 

į “Keleivį,” kad visi maine- 
riai žinotų, nes maineriai 
daugiausia “Keleivį” skaito.

Kaip jau visuomenei yra 
žinoma, streikuojantiems 
maineriams buvo renkamos 
aukos ir aukų rinkimu dau
giausia rūpinosi unijos.

Brooklyno lietuviai bolše
vikai iš “Laisvės” pastogės 
irgi sukruto “gelbėti” mai
nerius. Susidarė komitetas ir 
pradėjo darbą. Kolektoriai 
pirmiausia pradėjo eiti per

u

For couple ofl 
imonths,” (apie porą mėne
sių). — “Kuo gi dabar tams
ta vertiesi?” — vėl klausia 
šerifas. — “Esu stalius,” — 
atsako kaltinamasis. Salėje 

į girdėti juokas.
Pagaliau šerifas baigia to

ki teisinimąsi ir uždeda p. 
Dirvaičiui 5 sv. sterl. sumo
kėti nukentėjusiai už nepra
šytą plaukų kirpimą ir su
mokėti visas teismo išlaidas. 
“Jei aš,” —sako šerifas,— 
“bučiau kirpęs plaukus, tat 
bučiau pirma juos paleidęs, 

‘gražiai juos sušukavęs, o ta- 
' * _ is, o ne su vi

sa kasa, kaip dabar padaly
ta.” ~ I. D.

Music Hali, Allegheny. Avė. Ida tik juos kirpę:
& Tilton Street.

Presos Komisija: 
J. V. Grinius, 
Z. Jankauskas, 
J. Tvaranavičia.

GLASGOW, SCOTLAND. 
Lietuvių byla dėl plaukų nu- 

kirpimo moteriškei.
Birželio 7 d. Glasgowe į- 

vyko lietuvių teismas, kuris 
i sukėlė daug juoko. Teisman 
’ buvo patrauktas J. Dirvaitis 
už nukirpimą plaukų M. Da- 

' vidonienei.
Minėtas Dirvaitis šių me

tų kovo 18 d. apsilankė pas 
Davidonius, matyli gerai įsi
smaginęs, sumanė nukirpti 
p. Davidonienės plaukus. 
Sumanyta — padaryta. Paė
męs nuo sienos ilgas žirkles, 
čiurkštelėjo į plaukus ir di-

idžiamas ant išlaimėjimo ra-!paltį, kur duonos bakaniu-
dio. Laimėjo No. 1483.

Darbai.
Darbai šiuo kai „u eina pu- jantfems maineriams.

z. , i.. . , .------------ ;* Bet bolševikų surinkto
t įa darbininkai neorgam- maįsto badaujantieji maine- '/imti rm l'n mr n lic’^* v

i sėtinai, tik uždarbiai maži. Bet bolševikų surinkto
zuoti tai kapitalistams gera 
proga juos išnaudoti.

Oras pastaraoju laiku taip randasi 
buvo atšilęs, kad siekė iki I

T. , ... i 105 laipsnių. Iš karščio 3“
Liepos 16 d. musų lietu- įmonės liko nuvežti į ligon- 

viskas kompozitorius, — - - - - - -
rokai įsikvėpęs “i______
spindulių,” parėjo namo 
apie 8 vai. vakare ir pradėjo 
duot savo pačiai lekcijas. Jis 
norėjo vienu vakaru išmo
kyt savo pačią tiek, kiek jis 
pats žino. Vienok moteris jo 
lekcijų klausyti nenorėjo ir 
išbėgo laukan. “Kompozi
torius” sumanė ją pagauti— 
ir prasidėjo po jardus lenk
tynės. Moteris, nebepajieg- 
dama ilgiau lenktyniuot, su
grįžo atgal į stubą ir pasida- 
!vė vyro valiai — klausė jo 

. Už kiekvieną nepa
taikytą žodį gavo skaudų

BRIDGEPORT, CONN. 
Lietuviško “kompozito

riaus” lekcijos.

ClUi Ksierejo i piauKut> n ui-pv »jiu 
desniają dali nukirpo. P. j lekcijų.
Davidonienė, pamačiusi, kas 

šis Seimas yra padalyta. ]

m3nnn«lbu^ ir f)awbę žmonių iš- maistą iiieiiuiiv vvm sint nvpin Lvyjo ant bvčių.

riai nei pauostyt negavo, 
i Mat Brooklyne visuomet 
 J.__i “badaujančių bol- 
ševjkų,” kurie tą maistą ir 

• “supažitkavojo.” 
1 Vieton pasiuntus surinktą 
( ' j maineriams, kaip
! rinkdami buvo žadėję, 6ol- 

Vargšas. jševikai surengė vakarienę, 
Į išvirė kumpius ir dešras ir 
sukvietę savo publiką viską 

į suvalgė už mainerių sveika-
UŽPUOLĖ EINANTI 1$ 

DARBO.
Aleksoto gyventoja Simo- . . ... ,

na Petrą, grįžtantį iš darbo' . Beje, rengoami sią vaka- 
Linksmakalny užpuolė 3 ne-1 bolševikai gaišino,
pažįstami asmens, jį sumu- kad pelnas nuo jos eis strei- 
šė ir atėmė 50 litų, kuriuos kuojantjeų^ maineriams, 

per savaitę uždir- Pelno> sakoma, neliko.jis buvo ----r ------
bęs. Policijai tuoj pavyko1 
vieną užpuoliką suimti. Tai 
taip pat Aleksoto gyvento
jas Palikevičius. Netrukus 

Į suimti ir kitu du: Šiugždinis

Mainerys.

BROOKLYN, N. Y.
Aidoblisto krikštas.

Trejetas savaičių atgal
_ _ ; Kalpokas

no tik Šiugždinis. Kiti du gi-priėmė iškHmingą krikštą į 
naši. komunistų vierą (mat, ko-

pakėlė dideli smūgi. Matyt, kad “pamil- ir Nenorta. Kaltu prisipaži- p v/. W. narys
1 , - i ” •• i - _________ <_ • ______ ___ _ x-i_ z,-_____x,1 • • .. - .«» •Rengimo Seimo triukšmą. Pagaliau visas da- kų” ii padarė nemažai, nes 

prašo re- lykas atsidūrė .pas šerifą. nuo “kompozitoriaus" smu-
y

Po ilgu bandymų, galų-gale submarina S-51 tapo ištraukta is vandens ir atgabenta Į Brooklyno dokus, šita submarma nusken
do pernai Rhode Island pakraščiuose. Joje žuvo visa įgula —30 jūreivių.

munistai išrinko Kalpoką 
lietuvių kriaučių skyriaus 
■delegatu). Krikštynose da
lyvavo visi žymesni komu
nistų komisarai. Krikšto ce- 
femonijas atliko komunistų 
vyskupas Vabalas.

* Krikšto iškilmės: Buivy
das stovi su kuju, Jankauš- 
kas su pjautuvu, o Vabalas 
su knyga. Priveda Kalpoką 
prie Vabalo, kuris liepia 
Kalpokui kalbėti paskui jį 
sekančius žodžius: “Aš, 
Kalpokas, išsižadu I. W. W. 
ir kitų unijų, o pasižadu vien 
tik komunistams tarnaut ir 
Maskvai neprieštaraut. Taip 
man, Trocki, padėk!”

Pctam Vabalas prideda 
Lenino abrozą Kalpokui 
prie kaktos ir kalba: “Aky- 
vaizdoj šių draugų padėk 
Kiškutį’ aukų, komunistams 
neprieštarauk ir ištikimai 
jiems vergauk.”

Pasibaigus šioms ceremo
nijoms kalba Kalpokas: 
“Pasižadu viešai, kad aš jū
sų plakatus išnešiosiu po ša
pas gerai, daug blankų pa
imsiu, aukas vien tik ‘Lais
vei’ rinksiu: po šapas važi
nėsiu, nekomunistus iš dar
bo varinėsiu, socialistus į 
ožio ragą suvarysiu, o ratel- 
ninkus visai išnaikinsiu."

Tai jau antras žymus lie
tuvių aidoblistas priima ko
munistų krikštą. Pirmas bu
vo L. Grikštas, o antras F. 
Kalpokas. Netrukus visi ai- 

J “Pa- 
Brooklynietis,

Kalpokas. Netrukus v 
doblistai sulįs vabalų 
stogėn.”
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SENBERNIO ROMANAS.
A. Čechovas ---------=

Griežikas Smuikaitis sky- tamsį, nušliaušiu i pirmutinę 
lė iš miesto i kunigaikščio 
Rudvilos vasarbutį, kur, at
sitikus sutartuvėms, “turėjo 
būti” vakaras su muzika ir 
šokiais. Ant kupros jam kS- 
baldojosi didžiausias kont
rabosas šikšninėse makšty
se. Drožė Smuikaitis pagal 
upę. variusią savo vėsų van
denėlį ners ne didingai, oet 
užtat labai poezingai.

“Ar neišsimaudžius?” — 
kvoštelėjo jam i galvą.

Neilgai galvodamas, jisai 
nusirengė ir Įmurdė 
kuna i vėsias sroves.

tri<'b&... - *« z .. ■

Sustojęs ties šita mintimi. 
Smuikaitis užsivožė cilinde- 
rį užsivertė ant kukurių kon
trabosą ir nurepetojo Į krū
mus. Išsinuoginęs, su grie
žiamu Įnagiu ant kupros, jis 
užnešė Į vieną senovės pa
sakų pusdievį.

Dabar, skaitytojau, kol 
įmano didvyris drebina susi- 
įgunglinęs patiltėj ir sielvar-
tauja. palikim ji kurį laiką ir 
kreipkimės Į mergužę, meš- 

savo ’ keriojusią žuveles. Kas atsi- 
Vaką- tiko jai? Gražuolė, nubudu- 

ras buvo prakilnus. Poetiška si ir nepamačiusi ant van- 
Smuikaičio siela ėmė telktis dens plūdės, pasiskubino 
pagal aplinkumos darną, trukterti už meškerykščio. 
Bet koks saldus jausmas ap-( Auklelė išsitempė, bet vaše- 
gaubė jo širdį, kai. paplukę- lis ir pludelė ne išnėrė iš van- 
jęs kokį šimtą žingsnių Į ša- dens. 
lį, jisai išvydo gražią mer-• * 
gaitę. sėdėjusią ant stataus j 
kranto ir meškeriojusią žu-'

Smuikaičio bukieto 
Įmirkta vandeny, išbrinkta 
ir rastasi sunkaus.

“Ar didelė žuvis bus užsi- 
vis. Jisai susilaikė dūsavęs ir korusi, — pamanė mergai- 
pastybo nuo užtvinusių įvai- tė:— ar meškerė bus užsi- 
riausių jausmų: mažumės kabinusi.” 
atsiminimai, ilgėjimasis ne-’ Patrukčiojusi dar trupu- 
butų dienų, pakirdusi mei- čiuką merškerę, mergaitė 
lė../O juk jisai tarėsi nebe-j nusprendė kablelį užkliu- 
galėsiąs mylėti! Nustojus vus. 
jam betikėti žmonija, jojo 
krūtinė sruvo tuštybės jaus
mu. ir jisai tapb žmonių ne- 
apkentėju.

“Kas yra gyvenimaš? — 
nekartą jisai pasiklausdavo 
pats savęs. — Kam mes gy
venam? Gyvenimas yra pa
saka, svaja... pilvošnekė...”

Bet. stovėdamas prieš 
miegančią gražuolę (nesun
ku buvo išprasti, kad josios 
miegota), jisai urnai, prieš 
savo valią, pajuto savo ^rū
tinėje šį-tą panašų i meilę. 
Ilgai jisausmaksojo priešais 
jąją, rydamas ją akimis...

“Bet gana... —tarė jis sau. 
giliai'' 'ktsid'ūsęs. — Sudie, 
grakščioji vaiduoklė!.. Man 
jau metas traukti Į pokili 
pas jojo šviesybę...”

Ir dar kartą dirstelės Į 
skaistuolę, jis jau Ketino 
plaukti atgal, tik jam galvoj 
šmėkšterėio mintis.

“Reikia jai palikti

i

“Kaip gaila!— tarė ji 
sau. — O vakare žuvys taip 
gerai kariasi! Kas daiyti?”

Ir neilgai mąstydama, 
ekscentringa mergaitė nusi
metė aptaisėlius ir Įgramz- 
dino be galo dailų savo kū
neli i bangas iki pat marmu
rinių petukų. Nepigu buvo 
atkliudyti kablelis nuo pluo- 
kštės, i kurią įsipainiojo 
auklelė, bet kantrvbė ir triu-*

sas paėmė viršų. Už kokio 
ketvirčio valandos grakš- 
tuolė. spindinti ir laiminga 
brido iš upės, laikydama 
rankoj vąšeli.

Bet piktosios laimės tyko- 
ita ir ji. Nenaudėlių pačiupta 
ir josios drabužėliai.

“Kas gi man bedarą? — 
pravirko ji. — Nejaugi vy
kus šitokiai? Ne. amžin- 
dien! Geriau mirtis! Aš pa
lauksiu. kol pritems: tuo
met, tamsoj aš prisigausiu 
iki tetos Agotos ir pasiųsiu 

į jąją namo aptaisų... O kol 
kas bėgsiu palisiu po tilčiu
ku.”

Mano gražuolė, pasirink
dama žolę, kur aukštesnė ir 
'susirietusi, nukurė į tilteli. 
Lįsdama po tilteliu, ji pare
gėjo ten pliką vyriškį muzi- 
kališkais karčiais bei apžė
lusia krutinę,.suklyko ir ap
alpo.

Smuikaitis taip pat išsi
gando. •

—Nežudyk manęs tams
ta! — prakuštėjo '.jinai. — 
Aš kunigaikštytė Rudvilai- 
tė. Maldauju tamstą. Aš da- 

kah»|ap*vąĮi(teny kable- 
• kažin? linkie’vagys už-

No. 31. Rugpjūčio 4 d., 1928.

ir. Įsibrukę* rankas Į keše- 
nes. šnekučiavosi su grafu 
žibulynu. šnekėjosi apie 
muziką.

As. grafai, — kalbėjo 
Tilčius, — N * -
pažinty su vienu griežėju 
kuris tiesiog stebuklus dary 
d:r’<». Tamsta nepatikėsi' 
Didžiąja griežyne jis taip 
velnioniškai ištriliuodavo. 
kad baisus dalykas!

Negalimas daiktas... — 
suabejojo grafas.

—Tamsta netiki? Tai aš 
tamstai bematant Įrodysiu! 
Eiva i orkestrą!

Jaunikis ir grafas nuspy
rė į orkestrą. P 
"kumelinės "* 
greitai raišioti šikšnele: 
— juod

Bet < 
davęs 
piešia 
baigą, 
kaiti... _ _
neprigines vagių ir parplun- 
kęs i tą pat vietą, kur jis bu
vo palikęs makštis, pasigedo 
brangiojo našulio. Visaip, 
spėliodamas, jis keletą kar-' 
tų peržygiavo keliu į vieną! 
žalą ir i antrą ir. neradęs; 
makštų. nusprendė pastvė-, 
ręs ne tą kelią...

"Tai baisu! — mąstė ji-’ 
sai. griebdamasis už plaukų1 
is- .-tirdamas. — Ji uždus 
makštyse! Aš žmogžudys!”

Iki pat pusiaunakčio 
Smuikaitis nardė po vieškelį 
ir veizdėjo makštų. bet galų 
gale, parsilakstęs, nukiutino 
i patiltę.

—Pajieškosiu 
dienai! — nutarė jisai. franeuzas Belin.

Rytmečio pajieškais Smui- Dabar Belino aparatai jau 
kaitis tiek pat tenaudojo ir naudojami praktikoje Fran- 

euzijoje ir Suv. Valstijose.
Perduodant nejudantį 

paveikslą, laikas svarbumo 
nesudaro, bet perduodant 
judantį — svarbu paveikslo 
fiksavimo laikas, nes šviesos 
stiprumo skirtumų laikotar- nepiliečiai, turėtų būti įlei- 
piai yra labai trumpi. džiami į Suv. Valst. be kvo-

Tas pats Belin visai dar , tos, kaipo Amerikos gyven- 
nesenai sukonstruktavo pa-i tojai. Tai tokis privalėtų bu- 
veikslų priėmimo aparatą, ti musų balsas Visuotiname 
kuris fiksuoja visus šešėlius, Seime.
Įvykusius 1-400,000 sekun-| Taip pat Amerikoj yra 
dės bėgyje. Reiškia ir ta, pusėtinai daug užsilikusių 
kliūtis pašalinta. į lietuvių jaunikių. Diena po

Belin tikisi net. kad amžius trumpėja,
tai jam pasiseks rasti budai’r. re^la spėti, kad daug to- 
perdavinėti paveikslus ke-1 ‘jaunikaičių ir numirs 
liasdešimčiai stočių iš karto.; nesPė-W apsivesti. Priežastis 
Jei tas įvyktų, tai galas butų;.vra ta* kad jie nesuranda 
musų šių dienų krutamujų sau tinkamų merginų apsi- 
paveikslų teatrams. 
aparatas vieną filmą, arba 
net vaidinančius artistus, 
galėtų rodyti eilėje miestų iš

kalbų tūkstančių mylių at-' 
stu.

Bet to neužtenka. Jau be
veik dešimt metų, kaip mok
slininkai -stengiasi padaryti 
toki aparatą, kuriuo galima 
butų ne tik girdėti per tuks- 
ančius mylių, bet ir matyti. 
Labiausiai pagarsėjo tą idė- 
ą įgyvendinant mokslinin

kai Karu,Back\vell, Carolus, 
Freund. Bei i n. Voss ir Mi- 
kaly. Jų darbas šiandieną 
iau davė labai žymių rezul
tatų. ir galime jau drąsiai 
sakyti, kad ir paveikslus oru 
dusti žmogus išmoko. Yra 
du paveikslų telegrafu siun
timo budai: optinis (šviesos 
nagalba) ir mechaninis.

Mechaniniu budu elektro
magnetinių bangų pagalba 
tam tikroje plokštelėje ly
giagrečiai užsibrėžia brūkš
niai, kurių platumas santi- 
kiuoja su perduodamojo pa
veikslo šešėliais: kur švie
sesnė vieta — ten brukšne-1 
liai siauresni, kur tamsesnė 
—platesni.

Perduodant paveikslą op
tiniu budu. metalinį šriftą, 
brėžiantį brūkšnius, atstoja 
šviesos spinduliai. Jie labai 
jautriame šviesai metale 
(selen) elektros pagalba 
fiksuoja paveikslą.

Tokį beveik tobulą apara
tą padirbo vengrų inžinie
rius Mihaly. Per minutę jis 
pagauna 25,000 šviesos ban
gavimų.

Pirmus bandymus siųsti 
paveikslus per vandenyną 
tarp Francuzijos ir Suv. Val- 

brėkštant stijų 1921 metais padarė

Imigracijos Klausimas
Neapoly buvau • • -

l.vo šitaip sugalvoję': P1/1*
ižių prikunrinsias prie pir
mos trobelės ir iš.'ikatily.'iąs 
Irabužius. o paskui maisuo- 
ūąs toliau.

"Nėr to pikto, kad 
;ų į gerą... — mąstė 
dulkindamas basom..' 
neinis ir linkdamas nuo r 
tos.”

Staiga galantiškam Smui- 
kaičiui pasirodė, kad pirma 
jo eina dvi žmogystos. Ot
riau Įsižiūrėjęs, jis Įsitikmo. 
kad tai ne akių menasi 
žmogystų, ištikiu jų. kemė- 
ruota ir net temptas’ ranko
se kažkokie mazginiai..

“A.r tik ne vagiliai? 
dingtelėjo jam smagenynė . 
—Jie kažin ką nešasi! Tur
but, tai musų drapanos!"

Smuikaitis misi metė prie 
kelio makštis ir nusivijo 
žmogystas.

---Stok. --  SUSUKO Ji.'Ul.
Stok! Laikyk!

Žmogystos atsigrįžo ir pa
regėjusios genantis, išsinaši- 
no lėkti... Kunigaikštytė dar 
ilgai girdėjo lapatuojant ir 
rėkiant: "stok!" Pagaliau, 
viskas aptilo.

Smuikaičio Įsismaginta 
vytis, ir. turbut. gražuolei 
butų tekę dar ilgai išgulėti 
lauke pakelėj, kad ne lai
mingas atsitikimo žaismas. 
Atsitiko, kad tuo pačiu keliu 
plostavo Į Rudvilos vasar- 
butį Smuikaičio d į augai — 
birbintojas Vabalaitis ir 
klarnietistas Skyrečiunas. 
Knabtelėjo i makštis, abudu 
juodu nustebę dirstelėjo tas 
i tą ir išskėtė rankas.

—Kumelinė! — tarė Va
balaitis.

—O. ugi musų Smuikai
čio kumelinė! Bet kaip ji čia 
atsirado?

—Turbut. kas nors atsiti
ko Smuikaičiui. — nuspren
dė Skeryčiunas. — Arba jis 
nusilakė arba gi ji "apžiu
rėjo”... Šiaip ar taip, palikti 
čia kumelinę netinka. Pasi- 
imkiva jąją.

Vabalaitis užsimetė mak
štis ant pečių, ir muzikantai 
plumpavo toliau.

—Kelmas žino, kokia sun
kenybė! — burbėjo visu ke- nes! Jau ir taip Įvairiais iš- 
liu svilpintojas. — Iž jo- radimais be galo patobulino

. Pin^us nesutikčiau gyvenimą, o vis nori dar
griežti,šitokiu stabu... Oi! daugiau padaryti išradimų, 

J i paslaptingų
gamtos jėgų pakinkyti sau
tarnauti.

npįsvi- 
iisai. 

stiby-
n

v

Prižengę prie 
juodu ėmė 

s... ir 
u šiurpuliai nukratė! 
čia. kol skaitytojas, 

valią vaizduoklei, 
muzikos ginčo nuo- 
atsikreipsim Į Smui- 

Vargšas griežėjėlis,
I

jisai ryžosi vėl laukti po til
tu nakties...

—Aš rasiu! Kad ir metus 
praversčiau, bet turiu suras- •ftl.

Ir dabar dar valstiečiai, 
gyveną aprašytosiose vieto
se. pasakoja, kad naktimis 
apie tiltelj esą galima regėti 
kažin koks grynas žmogus, 
apžėlęs plaukais.

Išvertė Dabužių Stasys.

Lietuviu imigracijos į Su- linijų ir iškirpę sutrauką jpa-
• vienytas Valstijas ir emigra
cijos iš Suv. Valst. 
mas yra labai svarbus. Šis 

I klausimas reikėtų tinkamai 
; apkalbėti Visuotinam Ame
rikos Lietuvių Seime. Phila- 
delphijoj.

Dabartinė kvota arba lei- 
idimas lietuviams įvažiuoti i 
1 Suv. Valstijas yra labai ma
ža — vos apie 400 ypatų Į 
metus. Nustatant tokią ma
žą kvotą padalyta didelė 
skriauda Lietuvos pilie
čiams. Tokia klaida padary
ta pagal 1890 m. registraci
ją, ir ją reikėtų nurodyti 
atatinkamoms Suv. Valstijų 3. Kad lietuviams pilie- 
įstaigoms. Tai galėtų atlikti čiams ir nepiliečiams čia gy- 
Amerikos Lietuvių Visuoti- venanliems butų leista be 
nas Seimas. ' kvotos atsikviesti tėvą, mo-

Po pasaulinio karo daug tiną, ar visą šeimyną, kurie 
lietuvių gyvenusių Ameriko- palikę Lietuvoje.
je keliavo i Lietuvą ir atgal, ■ 4. Kad čia gy venantiems
kaip kam patiko. Tokių lie- lietuviams jaunikiams butų 
tuvių yra išvažiavę i Lietuvą leista sau atsikviesti mergi- 
pasisvečiuoti su visa Ameri- na už pačią.
koje dagyventa ir auklėta 5. Kad nepiliečiams re- 
šeimyna. ant trumpesnio ar gistracija nereikalinga, 
ilgesnio laiko, ir nebegalėjo i 6. Kad Suv. Valst. pilie- 
grįžti Į šią šalį dėlei naujų tystė butų palengvinta 
imigracijos taisyklių pa- tiems, kurie nori patapti pi- 
tvarkymo. Panašių šeimynų, liečiais.
kurių vaikai yra Suvienytų 
Valstijų piliečiai, o tėvai ne, 
Lietuvoje dabar yra labai 
daug. Daug tokių šeimynų 
norėtų grįžti i šią šalį, bet 
jau negalima. Tie žmonės 
turi laukti eilės pagal kvotą. 
Jie buvo naudingi Amerikai 
pirmiau: jie gelbėjo Ameri
kai laike pasaulinio karo, 
kaip Uncle Sam jiems dikta
vo: “dirbk ar kariauk” 
(work or fight). Jie taip ir 
darė. Todėl dabar visi lietu- 
viai. kurie yra pirmiau gy- 

ivenę Suv. Valst., piliečiai ar
•9* *• • A__ ________ 1____Af II __

džiami i Suv. Valst. be kvo-

• siųskite šiuo adresu: D. Pil
kiausi- ka, 373 Broad\vay, So. Bos

ton, Mass. Prie to galite pri
dėti ir savo skundą, jeigu 
turite, imigracijos reikaluo
se. Skundas turėtų būti 
trumpas ir aiškus. Gali būti 
rašytas lietuviškai ar ang
liškai

Sutrauka.
L Kad Lietuvių imigraci

jos kvota butų padidinta;
2. Kad visiems lietuviams 

pirmiau gyvenusiems Suv. 
Valstijose butų leista grįžti į 
šią šalį be kvotos;

3. Kad lietuviams

i

savo
sau. — Prikabinsiu jai ką 
nors prie meškeraitės.” • -

Smuikaitis patyliais iš
plaukė į kraštą, priskabė di
delę pluokštę lauko ir van
dens žolynų ir. surišęs jąją 
balandos stabarangliv pri
kabino prie meškerėlės.

Pluokštė nugrimzdo, i du
gną ir nusitraukė paskui sa
ve pludelę.

Padorumas, gamtos-dės
niai ir mano didvyrio .visuo
menės būklė reikalaujaz-kad 
romanas baigtųsi šitam pa
čiam daikte, bet — deja!—_ _
autoriaus likimas nenumal- bar 1 
domas: dėl nepareinančių IĮ, ir 
nuo rašytojo aplinkybių ro- vogė naujus mano drabu- 
manas nepasibaigė pluošte, žiūs, autuvą ir viską! 
Nepaisant sveiko proto ir. —Meldžiamoji! — aikte- 
daiktų prigimties, netųrtin-Tėjo Smuikaitis maldaujamu 
gas ir neįžymus bosuotojas balsu. — Ir man taip pat už
tūrėjo ! 
ir lobingos gražuolės Luite 
svarbų vaidmenį.

Priplaukęs prie

Paveikslų Siunti
mas Telegrafu.

Keisti padarai tie žmo
nės !

Atplostavę Į kunigaikščio dar daugiau 
vasaros rumus. muzikantai 
parioglino makštis orkestrui 
skirtoje vietoje ir nudūlino 
į bufietą.

Tuo tarpu vasarnamy jau 
žiebė sietynus ir “bra.” Jau
nikis inžinierius Tilčius. gra
žus ir simpatingas aukštas 
susisiekimo valdybos valdi
ninkas, stūksojo vidurasly

--------  <^7 *. »■ v .

Užsimanė žmogus paukš- karto, kaip kad dabar per- 
čiu padangėje skrajoti — ir duodamas balsas per radio. , 
skraido, užsimanė kaip žu- Dabar paveikslų telegra- 
vis vandeny nardyti — ir fas daugiausiai tarnauja po- 
nardo. Žmogus dar sugeba licijai, greitai perduodant 
bevieliu siųst ir gauti žinių iš Įvairių nusikaltėlių paveiks- 
tolimiausių kraštų, turi itaį- lūs ir jų pirštų antspaudus, 
symų klausyti koncertų, pra- Vikuna*.

daiktų prigimties, netųrtin- Įėjo Smuikaitis maldaujamu 

suvaidinti kilmingos vogė manuosius, drabužius.
buho Nors‘vi$i 7nūzi]<antai pa

prastai burna - nertiandagųs, 
krašto, bot Smuikaitis pasirodė ki- 

Smuikaitis nustebo: jisai pa- toks. Pamatęs, jog jaunoji 
sigedo savo drabužių. Jie gražuolė gėdinasi į Jo nuogą 
pavogta... Nežinomų pikta- kūną žiūi-ėGt jis 0tadėjo gal- 
darių. kol jisai grožėjosi voti. ka/p(^3io^ keblios pa- 
skaistuole, nujota viskas, be dėties išėjus 

kumelinės” ir cilinderio.
Prakeikimas!” — sušuko

— “O, žmonės.

Vardas..............................
Adresas ..............................
Daugybė klausimų galima 

sunumeruoti;;':! bet manau 
užteks. 'j. U D. Pilka, 

Kdš iŠ:
SaulėstM\\’

1 Ii it 
Vienas skaitytojas^? MM 

šia: “Kas bus iš saulėj ūž 
lionų ar trilionų metų. jKuų!-, 
met ji pasieks paskutfrif 
laipsnį? Ar ji pasidarys plas 
neto?” .,J

Atsakymas: planeta ji ne
pasidarys tokioj to žodžio 
prasmėj, kaip planetos da
bar yra suprantamos. Plane
tomis yra vadinami tokie 
erdvių kūnai, kurie patįs ne
šviečia ir kurie sukasi ap
link didesnius kunus. Viena 
tokių 
žemė, 
nios, 
saulę, 
kui yra da daugybė mažes
nių kūnų, vadinamų asteroi
dais arba planetoidais.

Kuomet saulė neteks savo 
šviečiančios energijos, prie 
ko ji be abejonės turės kada 
ners prieiti, tai tamsia savo 
išvaizda ji bus panaši į pla
netas. Tečiaus jeigu bus tuo
met kur nors dausose gyvų 
sutvėrimų, kurie galės apie 
ją kalbėti, tai jie vadins ją 
greičiau “mirusia saule,” o 
ne planeta. Nes ir užgesusi 
saulė vis dar bus tuo centru, 
apie kurį suksis ir mūsiškė 

---- žemė, ir kitos planetos, 
. Pa- nors jos taip pat bus jau 

nepiliečių regist- tamsios ir išmirusios, nes be

planetų yra mūsiškė 
Be jos yra d a septy- 

kurios sukasi aplink 
kaipo centrą, ir pas-

Belino vedimui, nes atkeliavusių iš 
Lietuvos labai mažai randa
si, o čia augusių jie nepaiso. 
Todėl. lietuvių tautai Ame
rikoje gręsia pavojus ateity
je. Reikėtų, kad tokiems 
jaunikiams butų leista parsi
kviesti sau tinkamą pačią iš 
Lietuvos, arba tokis lietuvis, 
kuris gyvena Amerikoje ir 
norėtų išvažiuoti Į Lietuvą 
apsivesti, galėtų be imigra
cijos varžymo grįžti i šią ša
lį, nežiūrint ar tai pilietis ar 
ne. ir kad jo pati butų Įleista 
i Suv. Valstijas be kvotos.

Toli gražu dar neviskas 
imigracijos klausimu. U 

(vyzdžiui: r..,.*!’::1". .. ______________, ___ , _
: racija ir pasportų bei polici- saulės šviesos nei augmenįs 
jos korčiukių sistema nepa- galės augti, nei gyvūnai gy- 
• geidaujama; kad pageidau- venti. Tamsi ir atvėsusi sau- 
į janti gyventi Suv. Valst. Įva- lė tuomet keliaus aklai per 
jžiuoja slapta ir pragyvenę dausas ir trauks su savim sa
linėtus laiko nebūtų skaitomi vo planetas, kurios dabar 
kaipo kriminalistai ir kišami apie ją sukasi.
į kalėjimą be teisių: kad' Astronomai yra pastebėję 

■Suv. Valst. gyvenantieji at- dausose daugybę tamsių 
I eiviai nebūtų pravardžiuoja- žvaigždžių, kurios yra nie- 
mi. Kad surenkami nuo imi- kas daugiau, kaip tik miru- 
grantų pinigai butų praleisti sios saulės. Tarp saulių ir 
tų pačių ateivių naudai, pa- žvaigždžių skirtumo nėra, 
gelbstint susirasti tinkama Mes papratę i , - . —i— —i- .-

Į V-—— -- — g- - ------ ,

I Viskas gražiai skamba, erdvėje, 
i bet tai tik ant popieros. Kad saule, 
tokie reikalavimai butų ap- - ’ " 
svarstyti Visuotinam Ameri
kos Lietuvių Seime ir pri
duoti atatinkamoms Sux. 
Valstijų Įstaigoms, reikia 
jūsų paramos. Ta parama 
gali būti tik jūsų balsas. To
dėl. kurie norite, kad Visuo
tinas Seimas tinkamai ap
svarstytų imigracijos klausi- šviesos 
mą. pasirašykite savo vardą užges, 
ir adresą ant žemiau paliktų saulė.

Didžiajam New Yorke banditai ant tiek paliko drąsus, kad dienos laiku užpuola ant ĮvairiųDidžiajam New Yorke banditai ant tiek paliko drąsus, kad dienos laiku užpuola ant Įvairių fir
mų ir jas apiplėšia. Paveikslėlis parodo scena, kurioje buvo užpulta ir apiplėšta Reid’s Ice Cre- 
am firma. Vienok banditams pabėgt iš čia nepavyko. Vienas jų. Brofman. tapo ant vietos nušau
tas, o kitas. George Cohen. sužeistas ir suimtas. Pastarojo paveikslą matote viršuje, pu kairei. 
Jis sakosi žinąs, kas nudėjo Chicagos prokuratoriaus asistentą McSvigginą.

CASHIER FIR6S 
AT BANOITS

KILLED HEMUPagalios jam 
atėjo šviesi mintis Į galvą ir 
jis tarė:

—Panele! Aš sugalvojau 
štai ką: jeigu tamstytė Įsi- 
rąngįrtųm į. mario kontrabo- 

’ . tai pritemus aš

44

Smuikaiti 
angies padarai!”

Jis dribt atsisėdo ___
makštų su kontrabosu ir ėmė so makštis, tai pritemus aš 
jieškoti išeities iš baisios sa- tattiktėie’paAėeęiatt narn >.

Į Gražuofe ‘•šftAM/plenui ne
sipriešino. Smuikaitis tuo
jaus iškrapštė iš makštų sa
vo “kumelinę" ir josna su
sirangė musų gražuolė. Jis 
uždarė makštis, suveikė dir-

ant

vo padėties. z •
“Negi liumpinsi grynas .Į 

kunigaikšti Rudvilą! —sam
protavo jisai. — Ten bus po • •99 • ■mų!

Jisai galvojo ilgai, kąn- 
kindamasis, net jam smilki- želius ir ėmė-džiaugtis, kad 
nius susopo.

“Beje! — atsiminė jis pa
galiau. —Netoli krašto bruz- 
gynėj yra tiltelis... Kol tems, sMoglirfo ant pečių makštis 
aš galiu pakiutoti po šituo su gražuole ir nuplušino į 
tiltapalaikių, o vakarą^jia- Rudvilos vasarnami. Jis bu

gamta ji apdovanojo tokiu 
protu.

Prietamsy. Smuikaitis už-

. _ . J žvaigždėmis
darbą ir pradžią gyvenimo, vadinti mažuosius žiburėlius 

, o didijį vadiname 
. Bet ištikrujų žvaig

ždžių yra daug didesnių už 
mūsiškę milę. tik per neap- 

jsakomą U.
'mums mažute, 
tos ta • sios z\aix 
kada nut.-> ’ Usti, r,, 

SlTlŽlUb ii
lyra vadinamos i,j. 
žvaigždėmis.” Kuomet ii

ir šilumos
o, tai jis busn

jos išrodo 
’ . Visos si 

.orėjo 
e

1 *<x. 
■i >ii )

šaitii.
“mirusi
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gauna neribotas galimybe? j 
plėtojimui proto, švelnini 
mui įgeidžių, žadinimui me- i n • • • ų . • |

I

I ' \ *

1 Laisvamanybčs Siekiniai.
“Lietuvos Žiniose" ameri- Darbas užima garbingą 

kiečiams gerai žinomas Dr. prievolės ir guodos vietą, 
darbas tai privilegija, tai 
garbė žmogaus!

Kriminalas? ir tasai įgija 
dtokią prasmę.- Ar krimina- 
as kyla iš patyčių, blogos 

valios, ar dėl stokos tinkamo 
sveiko auklėjimo ir ligps? 
Ar ne vargas padaro jį yidu- 
iniu butinumu, vidujine 

*’eikmene? Nervų sistema 
valdo kūną. Nervai suirę, 
nehai meniškas dvasios, ku
to ir įgeidžių auklėjimas —■ 
štai kas padaro žmogų kri
minalistu! Pati bendruome-i 
nė (su bažnyčios palaimini-, 
mais) auklėja kriminalistus 
o potam juos baudžia! Ar ne 
auklėjančio ji viršūnė priv.i- - , . ... , .
io atsidurti kalėjime už blo- •^viešos paplitimo bai-
zą, nevykusi auklėjimą?!

Eugenika reikia išmanyti.; 
Kūną, dvasią ir įgeidžius 
• inkamai auklėti tai — dide
lė ateities užduotis. Reikia 
bendruomenei ; 
nuo patrakėlių, kuriuos pa
gamina liga (nuomirulys, 
alkoholis, venera. nervų su
irimas). Čion daug priemo
nių siūlo mokslas. Priemo- 
nės-gi bažnyčios nudilo, ne
vykusios, ir bažnyčia tram
do valstybę neužleisdama 
naujų idealų. Ar stebėtina, 
kad laisvamaniai bažnyčios 
labiau nekenčia, negu tikin- 

; tieji savo velnio!
Visą blogą pakeisti — ne 

revoliucijomis, o tik evoliu
cijos keliais — tegali šviesa, 
—mokslo šviesa.

Dabar Lietuvos vadams 
gal žybtels išmanymo spin
dulėlis, kodėl laisvamaniai 
—per savo L. Etinės Kultū
ros Draugiją — reikalauja, 
kad bažnyčia taptų atskirta 
nuo valstybės ir kad religi
jos mokymas mokykloje 
taptų pavaduotas moraly
bės mokslu.

Laisvamanių akimis žiūrint 
neikia mokyti: 1) palygina
moji religija, kad jaunuo
menė giliai susipažintų su 
visomis religijomis, nes tik 
tuomet paaiškės kenksmin
gumas bažnyčios įtakos su 
jos luomo jieškiniais: valdy
ti žmones ir, užuot žemėje 
kurus “dangaus karalystę,” 
apgaudinėti liaudį linksmy
bėmis prasimanyto dangaus 
ir kančiomis prasimanytos 
peklos. Bažnyčia kaipo des
potų tarnas tai tormozas, tai 
stabdis progreso, o kunigija 
tai siaubūnas, kuris apsirai- 
tęs apie tautos kūną, tąjį 
smaugia ir leidžia tik tryp
čioti ant vietos, dusindama 
ir troškindama jį.

2) Reikia jaunuomenė 
mokyti prigimtinės moraly
bės dėsniais. Ugdyti reikia 
gyvybė, sveikata, darbas. 
Ugdyti reikia žiniją, teisės 
ir pareigos — lygsvara tarp 
egoizmo ir altruizmo.. Ypa
čiai reikia pareigų išmany
mas kelti aukštyn, pasišven
timas visų dėl kiekvieno ir 
kiekvieno dėl visų. Be kai- 
numo, I 
kitiems—nėra gyvatos, nėra 
ramybės tautoje ir valstybė
je. * Kerštas, neapykanta, 
sabotažas, pavydas ir bai
mė — tai šaltinis visokerio- 
piausių negandų, tai šaltinis 
susmukimo ir mirties.

3) Hygiena kūno ir dva
sios būtina. In corpore sano 
'____ — jau nuo seno

lę augščiausiu idealu, tai ■ vės skelbiamas dėsnis. Kaip 
šios dienos vargšams ir nu-'kūną sergstime nuo nuodų, 
skriaustiems tą laisvę, gero- j taip pat reikia sergėti dvasią 
vę, šviesą, pasitenkinimą nuo baimės, prietarų*ir niek- 
siulo laisvamanybė. Įtikėjimų. Švarumas ir prati-

Laisvamanvbė atmeta mai, poilsis ir darbas, saikas . __
dėsnį: drausk ir bausk! .valgyme ir gėrime, žaislai ir .vieta,

Laisvamanybė platina ide- eugenika — tai naujo auklė- V ieną vakarą man
ala’ šviesos — mokslo ir ai- jimo pagrindai. žmona išėjus pasivaikščiot ir
truizmo-meilės. I 4) Reikia evoliucijos teo- perėjus per šventorių, Era-

Atpuola šalin bažnyčia, rija dėstyti, kad parodžius, vilko klebonas kunigas 
atpuola kalėjimas. Tą vietą jog žmogus? kilęs iš žemesnių Lumbis ėmė mus koliot, sa- 

’ - ----- L ilgų amžių bėgyje, kydamas, jog čia tai ne pa-
- avinčiu namai kilo civilizacijoje, ir kad per sivaikščiojimo vieta, čia yra 

’ ’ ’ ** pamaldų vieta, o ne su erv-

Lietuvos Žiniose” ameri-

J. šliupas rašo: i
Lietuvos žmonės, nors ir ' 

karo sudrebinimus pergyve
no, o ypačiai inteligentai sa
vo dvasioje yra vieni įmigę 
kiti atbukę, dar kiti supintė- 
ję. Dauguma neturi jokios 
ateities matymo, jokio idea
lo : jų galvų nekvaršina uto
pija! Širdis atšalusi, smege
nys sustingę ar suirę. Nepa
reiškia gyvybės ir pasiryži
mo. Visi mato aplink save 
daug vargo, daug kentėji
mo : vienur elgetos su kūno 
ar dvasios žaiduliais — pri
pildo bažnyčias ir kalėji
mus ; o kitur — kietaširdžiai 
egoistai mėgstą artimą iš
naudoti. nualinti ir pakan
kinti.

Bendruomenė dalinasi į 
kentančius, indifferentus ir 
“kulokus.” Senos formos, 
paveldėjimu įgytos, dėl dau
gumos inercijos vėšėte ve
ša : vergai kūno, vergai dva
sios netiki į šviesesnę ateitį 
nei tautos, nei žmonijos! Su
puvimas knibžda pas mus: 
dauguma jieško šiltų vietų ir 
liuono (centrų ir pinigų), 
nors trempia moralybę, ko
jomis mindžioja artimo tei
ses, manydami, kad tepra
smenga svietas, bile man 
gerai! Čia vagis, ten kyši
ninkas. ten grobšas kelis 
urėdus užimąs, ten žmogžu- 
da. tai vėl kitoks skriaudi
kas ! Čia fašistas visą Lietu
vą padegti besirengiąs (ku
nigas ir jo bernai), ten dik
tatūros skelbėjas (autokra
tijos ramstis) — abeji tyko 
pasinaudoti savo amžininkų 
triūso vaisiais, kad tiktai sa
vo gėrovę ir laimę atsiekus!

Visur egoizmas tauriau
sioje formoje. Todėl ir gyve
nimo fonnula nustatyta: 
reikia, gintų ^drausmės su 
Ihimščia. su policija ir armi
ja, ir reikia bausmės su kalė
jimais ir su mirties sprendi
mais! Visur tik juoda, juoda 
ant svieto, o nėra nė spindu
lio vilties. Naje, viltis siūlo
ma danguje, prasimanytame 
rojuje, kada jau mes nebe
gyvi, pavirtę busime į nieką, 
i “dulkę.” Ir baimės, juodos 
baimės įkvėpimas — tai irgi 
užduotis “Dievo avinyčios.” 
Kaip valstybės galutinas 
įrankis — kalėjimas ir mir
ties sprendinys, taip bažny
čios galutinė pakuta — ne
klaužadoms: pekla su vel
niais (inkvizitoriais!) ir am
žinos kankynės, — Ar- tai 
nenusigyvenę nustatymai? 
nemalonus, žiaurus, barba
riški, žvėriški principai?

Bet yra gy venimo kita pu
sė: altruizmas! Nesigirdi, 
kad kas per daug juo domė
tųsi. Kristus? — Utopisto 
mokymas seniai sudarkytas, 
ar jį bepažintum? Užuot 
Tėvo danguje, be kurio ži
nios nė plaukas nuo galvos 
nekrinta (didikams, turtuo
liams, kunigams), sutinki 
tik skerdžių su botagu, kle
boną vargšų budelį, velnią 
su kebenčku. peklą su inkvi
zicijos prietaisais kankini
mui' sielos nelaimingųjų. 
Baudponis su jumis! Vergai 
kniūpsti pulkite prieš jį! Ne
norite? tad vargas jums čia 
laikinas, o ten amžinas!

Jeigu Kristus senovės ver
gams skelbė laisvę per mei- mens sana 
lę augščiausiu idealu, t 1 ’

no, vvkinimui altruizmo 
taip kad galima atsiekti Jail-' 
turą tautos ir žmonijos se
niau nė girdėta, nė regėta, 
nė svajota. ,

Ki’oi tauto? turi savo ide
alistus — milžinus (Plato
nas, Tarnas Moore, Wells) 
ir .jos laimingesnės, nes yra 
žmonės, kurie tautą inspi
ruoja pakišdami jai idealus: 
jos turi aukštalakius poetus 
(Goethė, Dantė, Shakespea- 
re, Firdusi), filozofus ir tt. 
—o mes? Nykštukais likę bi- 
jomėsi žvilgterti į šviesą. į > 
ateitį. Mokame tik drausti ir1 
bausti, arba spiaujame ant1 
visko! Apskretę kūne, ap
skretę dvasioje, ir musų kul-l 
'turą utės apniko: svetima ti
kyba. svetimi politikoje nu- 
sistatvmai, darbo nekenti- 

įmė, idealo trukumas! Net j 
'žemę įdirbti neišmanome,; 
nors daug dvasiškų dyka-- 
duoniu maitiname.

*•

Grįskime tad naujus ta-
atsikratvti^us gyvenime! Nusiimkite

kepures, duokite kelią lais 
varnam bei!

Laiškai iš Lietuvos.

17 metų vaikas orlaivininkas James Stuart. kuris savo orlai
viu išlėkė iš Bostono i San Francisco.

vuliais vaikščiot ir tt. Mat, 
paskui mus bėgo šuniukas. 
Pažiurėjau Į tą storpilvi irPlačiai žinomas daininin

kas ir pianu pardavėjas*“*"—j—. t -c — -
Bronius Simanavičius (iš|Pan} „Pa„s
Providence. R. I.), kuris da- i 
bar vieši Lietuvoj rašo “Ko-j 
leivio” redaktoriui J. Nc- 
viackui:

Drauge:—
Jau keletas savaičių kaio 

gyvenu Lietuvoje. Oras ma
lonus, gamta graži, šilta, o 
retkarčiais užėjęs lietus su 
perkūnija dar labiau viską 
pagražina, net ir lakštingala 
maloniau dainuoja po lie
tui, prieblandai užėjus.

Šienapiutė jau prasidėjo. 
Šen ir ten matai piovėjus 
dalgį traukiant per susipy
nusią žolę, o panelės su 
grėbliais varto ir džiovina 
šieną. Praeiviui pro nuplau
tą pievą yra sunku praeiti, 
nes aromatas džiustančios 
žolės traukte traukia prie sa
vęs.

Malonu ir linksma yra gy
vent Lietuvoje tam, kurį 
Dievas apdovanojo litais, 
bet vargšui darbininkui tai 
tikra pekla. Darbininkas 
dirbdamas per dieną, nuo 
saulės patekėjimo iki juo
dam vakarui, uždirba penkis 
ar šešis litus, o amatninkas 
iki dešimties litų į dieną. 
Darbo irgi nevisada yra, 
daugiau laiko nedirba, kai 
dirba, o užmokesnį kai reik 
gaut, prisieina 
nes litų nėra.

Krikščionys 
bevaldydami 
baigė ją nuo koto 
ir baisiai Įpykino 

i savo sauvaliavimu.
kalbėjimų su žmonėmis, vi
sur girdisi sekantis pasaky
mas: “Dešinieji valdė mus 
per šešis metus ir baisiai 
įvargino, tad duokim progą 
dabar kairiesiems mus val

mandagumo nėra, tariau: 
“Gerai, gerai, klebone, mas 
tuoj išeisime.”

Švento Petro šventė. Žmo
nės renkasi į bažnyčią, nes j 
kitur nėra kur nueit. Einu ir 
aš dėl žingeidumo. Bažny
čioje šventos mišios su paki- 
lėjimais, o man besėdint ant 
šventoriaus pakiša krepšiu
ką ir prašo litų kokiems ten 
ateitininkams. Taip jie kai
šiojo ir viliojo pinigus nuo 
kiekvieno bažnyčioje ir ant 
šventoriaus laike šventų mi
šių. Tai mat, kaip jie mel
džiasi. Bet užtruks ir jiems 
melžiamoji kalvutė. Kaip 
matosi, žmonės jau pradeda 
susipras! ir nesiduoda save 
skriaust. Kunigai iš kailio 
neriasi, matydami karvutės 
užtrukimą.

Šiuo kartu bus viskas. To
liau parašysiu ką daugiau. 
Geriausių linkėjimų “Kelei
vio" štabui. į

Bronius Simanavičius.

il

ilgai laukti,

demokratai 
Lietuvą visai 

nuvalyti 
žmones 
Iš pasi-

So. Bostono D. Galinis ga
vo nuo savo giminaičio, gim
nazijos mokinio, šitokį laiš
ką iš Lietuvos:

‘ Brangus Dėde! Linksmą 
žinią aš Jums pranešu, kad 
gavau nuo Jus siuntinį, t. y. 
laikraščius, kuriais begalo 
netik aš. bet ir visas skyrius 
patenkintas. Ypatingai 
mums patinka tie 1926 metų 
kalendoriai! Tariu už juos 
širdingą ačiū netik savo, bet 
ir viso skyriaus vardu.

S
Pajiesi.au savo broliu Juozapo An

ei :įausi.o, Telšių apskr. Luokės mies
telio. randasi Amerikoje. Meldžiu at
sišaukti.

Aleksandra Andrijauskaitė
(po vyrui Tonaitienė)”'

Teisių apskr., Luokės paštas, Kiš- 
kelviškių kaimas, Lithuania.

APSIVEDIMAI

PARDAVIMAI
C PARSIDUODA
Grosemė ir Bučernė. Norwoode, ant 

Wa.4rington St., lietuvių apgyventoj 
vietoj. Priežastis pardavimo —savi
ninkas nori išvažiuot Lietuvon. Priei
nama kaina. Kreipkitės l “Keleivį, 

I (31)

kau apsivedimui merginos ar 
našlės 1* vaikų. Pageidaujama kad 
susikalbėtu angliškai ir nevartotų 
svaiginančiu gėrimų, tarp 25. ir 35 
me’u amliaus. Aš esu nevedęs. 35 m., 
užlaikau Rooming hoųse. Al?) o nes pri- 
siust ir savo ’iaveikslą-, kurį pareika- 

vus sugrąžinsiu.
MR. JOE VYKĘS 

liti tVashington BlvdL. Chicago. III

FABS1DI ODA PLIKI BUČERNĖ ir 
GROSERNĖ. Puikioj vietoj lietuvių 
aplink apgyventa. Parsiduoda už že- 

' ana kainą, biznis turi l>ut parduotas į 
trumpą laiką. Savininkas apleidžia 
šalį. (32)

115 Lanrence St, La.rence, Man.
I

l'ajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės bė vaikų, r.uo 45 iki (H) me
tų senumo, ir kad butų blaiva ir ne- 
vartotų jokiu svaiginančių gėrimų ir 
b tų karšta katalikė. Aš esu našlys 
76 metų, sveriu 210 svarų ir neblo
giausia atrodau. Rašvkit šiuo adresu: 

M. PAICUS
18SM) Mulpcrd st- Camden, N.. J.

Reikalinga mergina ar našlė, kad ir 
su vienu vaiku, nesenesnė 40 metų, 
r.ežemesnė 5 pėdų, nevartojanti svai
galų. ge-a gaspadinė. darbas ant visa
dos. Aš esu vienas, turiu bizni. Pla- 
<i“ii paaiškinsiu per laišką Adresuo
ki! taip: F. M J. (32)
255 Broadvvay, So. Boston, Ma*s.

PARSIDUODA LUNCH 
ROOM

Geroj vietoj, viduryje miesto, biz
nis geras, 10 sėdynių prie kanterio. 
Savininkas važiuoja Lietuvon. Kreip
kitės ant šio adreso: (31)

J. STRAVINSKAS
. 154 Franklin st., H'orcester, Mass.

LABAI PIGIAI PARSIDUODA
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

Kampinis ruimingas storas lietu
vių, lenkų, rusų ir amerikonų tirštoj 
apielinkėj apgyventas. Renda pigi. 
Krautuvė didelė. Savininkas 5 mėne
siai kai serga ir labai pigiai parduo
da. Lietuviui gera proga ir biznis pel
ningas. Kreipkitės šiuo adresu: (32) 

JUOZAS 2URAULIS
104 Laarence St., Laarence, Mass.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar
ba našlio, tarpe 30.ir 40 metų. Aš esu 
r.ašlė 30 metų, turiu savo namą ir 
daugiau turto Meldžiu greitai atsi
šaukti žemiau paduotu adresu..o dati- 
triau informacijų apie save suteiksiu 
'.iekvienam. (32)

ANELĖ DZIGIENĖ 
00 Rail Road st, Fitchburg, Mass.

Paj įeik a u merginos arba našlė* 
apsivedimui. nuo M iki 50 metų; aš 
esu 51 metų, turiu vieną vaiką 15 
melų. Malonės arčiau susipažinti per 
laišką ir prisiųst savo paveikslą, kurį 
pareikalavus irrąžinsiu. (32>

F. K—GIS
Box 14. Clayton, Pa.

Pajieškau apsivedimui laisvos mer
ginos arba našlės, tarpe 35 ir 45 metų. 
Aš esu 46 mėtų, laisvas, turiu namą ir 
mažą farmukę. Katra mylėtų ramų 
gyvenimą, meldžiu atsišaukti ir savo 
paveikslą prisiųsti, kurį reikalaujant 
grąžinsiu. Atsišaukusiai duosiu pil
nas informacijas apie save. Meldžiu 
pasiskubint. (32)

P. SOKOLOV.
Box 214. Rockland, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nejaunesnės kaip 35 metų. 
Nuobodus vienam gyvenimas Esu 45 
metų, tas žmogus, kuris jums patiks. 
Adresuokit: (32)

G. DU DORI US
Gen. Delivery. Detroit. Mieh.

Našlė 30 metų, su vienu vaiku, jieš
ko apsivedimui vyro nuo 38 iki 50 
metų, gero buvo ir šeimininko. Su 
pirmu laišku prisiųskit paveikslą, ku
rį pareikalavimui grąžinsiu. Smul
kiau susipažinsite per laišką. Pasiū
lymą siųskite rimtai. Lietuva. Lais
vės Alėja. Kaunas. Viešbutis “Italija" 
pon Aponaviėienei, perduoti V. I..

(33)

Pajieškau apsivedimui suaugusios 
merginos atba našlės, tarpe 38 ir 40 
metų, be .-.kietumo tikėjimo. Katros 
mylite gražų šeimynišką gyvenimą, 
malonėkite at-išaukti ir su pitmu lai
šku prisiųsti savo paveikslą, kuri ant 
pareikalavimo grąžinsiu. Aš esu 42 
metų, uždirbu po 70 dol. kas dvi są- 
vaites. adresas: (30)

JOHN LEATUKAS
P. O. Box 11, Lestcr. W Va.

I

LAIMINGAS ŽMOGUS.
JLąįąiingas žmogus yra tas, kuris 

turi nuosavą gyvenimui namą ir vietą. 
Mes gfreitu laiku ir visai pigiai par
duosime savo namą, 3 kam- ariai ir 
kiėiaas, skiepas, miesto vanduo ir sa
vas šulinys, šaltas ir skanus vanduo, 
3 lotai žemės ir barnė. neto!) nuo 
Lawren.ce, tik vienas dešimtukas lė- 
šuoja važiuoti gatvekariu. tris minu
tės laiko eiti iki gatvekariui. Randa
si labai linksmoje vietoje. Priežastis 
pardavimo — noriu važiuoti

A. BUBENAS
13 Bradlev Avė-. Pleasant 

METHUEN. MASS

i Lietu- 
(33)

Valley.

kai p sužinojo mano tėvai, 
kad aš esu susipratęs, nepri
pažįstu visai kunigų ir rankų 
jiems nebučiuoju, tai atsisa
kė man duoti visko. Taigi 
nežinau kaip dabar bus. Ti
kiuosi. kad kaip dabar bus 
geresnė valdžia, tai gal duos 

i pašalpą kaipo nukentėju- 
1 šiam iš po lenkų. Žinot, esu 
jau šeštoje klasėje, tai neno
rėčiau pamesti...

“Brangus Dėde, kaip ra
šėt apie knygų prisiuntimą, 
tai prašau savo ir viso sky
riaus vardu, kad, jei tik ga
lit, kuogreičiausia pasiųs- 
tumėt. Mes tikimės, kad 
nauja valdžia necenzuruos. 
Mes begalo laukiame knygų 
iš Amerikos, nes Lietuvoj 
tokių niekas neturi, kokių 
pas Jus tenai randasi."

Šitas laiškas amerikie
čiams yra tuo įdomus, kad 
parode', kaip Lietuvos jauni
mas trokšta laisvos dvasios 
peno. Amerikos knygos ir 
laikraščiai, tai didžiausis 
jiems džiaugsmas. Gavę lai
kraščiai jie šaukia susirinki
mus ir dalijasi žiniomis. Tai
gi kiekvieno Amerikos lietu
vio pareiga turėtų būt užra
šyti bent po vieną Amerikos 
laikraštį savo namiškiams 
Lietuvoje. “Keleivis" vi
siems metams į Lietuvą kai
nuoja tik $3. Amerikiečiui 
tai nedideli pinigai, o Lietu
vos žmonėms laikraštis pa
dalys netik didelio džiaugs

imo.^ bet ir naudos. Amerikie- 
Įčiai dabar turėtų užversti 
j Lietuvą laisvais laikraščiais, 
kad galutinai paliuosavus 
kaimiečius nuo kunigų inta- 
kos.

f

DYKAI! DYKAI!
Lietuvių švietimo Knygyno lietu

viškų knygų naujas, įvairus katalo
gas jau gatavas. Prisiųskite jūsų ad
resą,—gausite jį DYKAI. Adresuoki
te taip: (33)

L. š. KNYGYNAS
31(H> So. Halsted SU Chicago, 111.

M. JOC1S.
Kalvis ir virina visokius metalus, 

taipgi parduoda visokias automobilių 
dali*. Reikale kreipkitės: (32)

154 Woo»ter avė, AKRON, OHIO.

PLUNKSNAS, Rukus. Paduškaa. 
Patalus, Kaldras ir rinokian lovų 
įrėdmes, parduodam,' piginusiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžinutis sandė
lis. Gvarantuojam

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

: užsigaosdininąg.
Pas mus Tfausite Į 
tikras europiškas 
plunksnas ir pu-

, ../s..

KAS PADARE DIEVUS?

“Žinot, gavę laikraščius į

• • • • • vi 1(1 XO **

be simpatijos vieni dyt, rasit bus geriau, bet blo- iernnasas. t. y.

alą’ šviesos — mokslo ir ai- jimo pagrindai, 
truizmo-meilės. I 4) Reikia evoliucijos teo-

giau tai jau nebus.
Žmonių ūpas po rinkimui 

yra pakilęs. Didžiuma pasi
tiki naujai valdžiai, kuri sa
vo darbo vaisių jau parodė, 
apkapodama tas riebias al
gas ministeriams, panaikin
dama karo stovį ir rengiasi 
dar tiems Lietuvos juodvar
niams pakirsti sparnus, pa
naikinant valstybinį mo
kestį kunigams ir atskirdami 
bažnyčią nuo valstybės.

Bažnyčia Lietuvoj tai yra 
kunigų agitacijos, šmeižto ir' 
pinigų rinkimo, o ne maldos

i 
su

I

užima mokykla, prieglau- gyvūnų, ilgų amžių bėgyje, 
dos Utį m! i 
-u li^ordnėn i o’nkama ansišvjptima iis

tuojaus sušaukėm mokiniui 
susirinkimą ir pradėjom na- j PAJIEŠKOJIMAI 
grmeti įvairias žinias. Mums. * 
benagrinėjant tik prasiveria 
duris ir pasirodo raudonas 

y. policijos vir
šininkas. Žinot, jis mus įta- 

Įria ir liepia skirstytis. Mes jo 
neklausom, tai jis sustato 
protokolą ir patiekia moky
tojams. Tie pastato mums iš 
elgimosi po 4.

131^1 mntot, 151 angus čio parapijos. Brokuriy >«><!<»>, c?irde- 
Dėde, kaip mus persekioja, iau buli ’.ic «vena chieagoje. Meldžiu 
tiek policiją, tiek kuniginiai > ---------
mokytojai. Bet dabar jau 
išrinktas naujas Lietuvos 
prezidentas ir ministeriai, 
tai jau bus geriau. Ypatingai 

l linksma, kad švietimo mi
nisteris yra socialdemokra
tas, prof. Čepinskis. Gali 
būt, kad kitą metą išjos vi
sus kunigus iš mokyklų.

“Dabar mus paleido iš 
mokyklos vasaros atostogų. 
Gyvenu pas dėdę Lapinską, 
Namo pareiti visai negaliu, 

lenkai labai gaudo. Be 
da vra pnezasfis

Psjic<)3'i savo bvo’.o My ''b' Mei
lūno. Pirmiius ji- gyveno ’ hicajru.’. 
-Paeina i> K uno rėdybos. Panevėžio 
apskričio. Rcnyjaios miestelio M? - 
<lžiu atsišnukti arba kas apie ji žino- 

malonėkite pranešti šiuo adresu:
JUOZAS MEILŪNAS

«12 Crocker s... Los Angeles, C»;

Aš. Barbara Lilei aite, pajieškau 
dviejų broliu Domininko :r Vincento 
Lileikių, paeina i - Lietuvos Naumies-

BARBORA LII.EIKAITĖ
SI Vine st.. Montello, Mass.

PajicšĮtau pusbrolio Jokubo*Auks- 
tįkalnio, iš Lietuvos paeina nuo Bir
žų, Tauniunų kaimo. -Jį jieško tėvai, 
seniau gyveno Chicagoje Kas apie jį 
žino malonės pranešti.

KRIS. GAVĖNAS
P. O. Box 51. I.ea<i. So Pakol i.

nes 
tn

Pa>ieškau apdvedimui mergino5 
darbininkės. mandagios. teisingos ir 
linksmaus budo, mokančios angliškai, 
nesenesnės kaip 32 metų. Prisiųskite 
savo paveikslą, kurį reikalaujant su
gražinsiu. Aš esu mandagus, mylintis 
dora, teisingas ir ap-išvietes vaikinas, 
35 metu, 5 pėdų 6 celių aukščio, mokų 
svarbų amatą, blogais papročiais ne
užsiimi; Savo biografiją reikiant pri- 
Mii.-iu. Galite ir angliškai susirašyti. 
Apl-nkybtms nepavelinant susipa
žinti. todėl pasigarsinu Ant juoko ne- 
rašinč'ite niekas, persiskyrę motervs 
ncatsišaukir. K. G. (33)
Box (t.. »1 Grand st.. Brooklyn, N. Y.

Aš, Ona Maėiokiutė. po vyrui Til- 
vikienė, iš Lietuvos, jieškau savo bro- 

I lio Petro Mačioko ir seserų Marės ir 
’ Uršės Mačiokaičių. Pirmoji sesuo yra 
ištekėjusi už Vabalo, o antroji už Šil
džiaus Jie paeina iš Lietuvos, Paje
vonio valsčiaus. Vilkaviškio apskričio. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie juos 
žinot., malonėkite man pranešti šiuo 
■d ,su: JONAS TILVIKAS

i 1 enkiniu dvaras, Alvito valsčius,
Vilkaviškio apskr., Lithuani..

REIKALAVIMAI.
PAJIEŠKAU PUSININKO ANT 

1 t R MOS ir prie pelningo biznio at
skirai nuo farmos. Piatesmias žinias 
suteit-iu per laišką arba ypatiškai.

GEORGE KAULEN (31) 
P. O. Boa II. Rallardvale. Mass.

B N Y G A Su 14-ką galia’iausių Die
vų paveikslų. Kiekvienas dievas giria

si kad jis: Svietą; dantų |r žemą aatv>* 
re ir pats savą pa
sidarė.

Tris Dievaitės (I a- 
nelės švenčiausios). 
Dievaitė Juno. ran
dasi net už kara
lienę Danguje.

TrisDievM Sunsi 
visi gyvena dangų

Z

Dievą, Stoniu*. versta-' 
ta trettf.

Knyga 5x8 3 2. pusi 
kaina tiktai 25c.

Agentams duodama < 
didelis nuošimtis

Bibliia i»- Vito® knvgos. viso 10 
vertėje $3.00 tik už..................  $1.00.

K. BUTKUS
35 Scholes St- Rrooklvn. N. Y.REIKALINGAS 

BUČERIS
Kuris supranta bučemės darbą ir 

myli dirbti. Malonės atsišaukti per 
lai' ą arba ypatiškai po nufn. (31) 

85 Paųuonock avė- M indsor, Conn. I

REIKALINGI 
AGENTAI.

Mum reikalingi agentai tuojaus 
visose kolonijose nuolatiniai arba tik 
liuoslaikiu. Atlyginimas yra geras ir 
proga gera paprastam žmogui pasi
daryti pinigų nuo $50 iki $100 kas 
sąvaitė. Reikalaukite ^lsų informaci
jų dykai. (35)

DEKSNIS OINT.MENT CO.
5)8 Main St.. Hartford, Conn. į

REIKALAUJU DVIEJU i 
PARTNERIŲ

Kad prisidėtų prie manęs po $750.. 
00. \ ienas turi būti biznio vecBjas 
(ofiso darbas), o kitas dėl prižiūrėji
mo automatiškų mašinerijų Jums ne-į 
reikia suprasti apie mašinas, nes as' 
sėtinu mašinas ir taisau, taipgi turiu' 
prižiūrėti 7 darbininkus musų dirbtu-’ 
vėj Greitai pribukite pas (32) I

MIELI AM SKARNILIS 
The Hosiery Knitting Co..

13 M ilson St™ New Britain. («nn.

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius pasi- 

Jęarsinimus,-kaip tai: pajiuėkoji- 
,m«s apsivcdimu. įvairius pranesi
muš, perdavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodi už sykv No
rint tą patį apgarsinimą patai pi n", 
kelis sykius, už sekančius aykius 
skaitome 2c. už žodį už syk).

; ''Keleivio’’ skaitytojams, kurie trr 
; užsiprenumeravę laikraštį ir ui 
; pirmą sykį skaitome po 2c. už žodi 
i Už pajieškojimus giminių arM 
; draugų skaitome po 2c. ui žodį 
; pirmą sykį; norint tą patį paj ei- 
; kojimą talpyt ilgiau, skaitome po
> 1c. už žodį už kiekvieną sykį.
; "Keleivio” skaitytojams. kurie 
; tur užsiprenumeravę laikraltį. iri 
; pajieškojimus giminių ir draugu
> skaitome ir už pirmą sykį po 1<*. 
' už žodį.
' Pajieškojimai su paveikslu prt- 
’ kiuoja daug brangiau, nes padary

mas klišės dabar prekiuoja bran- 
, giąi. Todėl norint talpint pajieško- 

jimą su paveiksiu, reikia prisiųst 
fotografiją ir klaust karnos.

Siunčiant pajieškojimą arba ap- 
gar-vinimą reikia pruuųst kartu ir 
mokestį. t

"KELEIVIS"
255 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS.

Darbininke! “Keleivis” tavo 
draugas, platink jį tarp savo 
draugų.

I

Pajiesi.au
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Dar yra daugelis 
šitokių budę. 
a:xojimu;

Kondensuoto 
pieno

VARTOKIT PASALDYTĄ KONDENSUOTĄ 
PIENĄ KORNU DUONAI KEPTI.

Humoristika
Kiekvienam savas rupi.
—Neužilgo automobiliai 

Lietuvoje arklius pakeis.
—O dešras iš jų ar galima 

bus gaminti? — atsiliepė 
mėsininkas.

Kodel jis juodas.
—Rodei, sveikas, toks

juodas esi?
—Mano tėvas kaminkrė- 
buvo!

Nepastovios vietos.
—Turiu du švogeriu, 

čiau abudu užima labai 
pastovias vietas.

—Būtent?
—Vienas vra šoferis...
—O kitas’
—M misteri; ’

I 
te-! 
ne-

Vaidam Lietuvą.
Valdėm Lietuvą. 
Mums linksma buvo 
Gerus laikus
Mes turėjom.
Litus dejom 
Kur norėjom— 
Tai buvo gadynė.
Mes buvom ponai>. 
Seimo valdonais, 
l ržėm. gęvėm.
Baliu vejom.
Žydų langus
Maliavojom 
Degutu juodu.
Bet atęjo rinkimai 
Seimo atstovų.
Ir bedieviai 
Viršų gavo,
Mums linksmybės 
Išgaravo— 
Tau jau po velnių!

pustapėdb.

condensed 
MILK

PASALDYTAS

KORNŲ DUONA 
1 puodukas kernų miltų 
1 puodukas miltų 

ai bitiniai šaukštukai 
baking povvderio 
urbat. šaukšt. druskos 
puoduko Bordeno 

Kondensuoto Pieno 
puoduko vandens

1 kiaušinis, biskį plaktas 
3 šaukštai tirpyta sviesto 
Išsijok sausus daiktus.Ge- 
rai sumaišyk pieną ir van
deni. Dėk mišinį ir kiau
šinį prie sausų daiktų ir 
gerai suplak. Pridėk svie
stų. Kepk pasviestuotoj 
blėtoj karštam pečiuj.

Ilgakelnis.

O

»

II

i

ponui laišką, bet kaip gi aš rętų. kur savo ponus skan-

perspėjimą! Pustapčdis.

Tarnas: Klausau, pone,

I
f

Leibuko iirokavimas.
Vienas bankininkas lau-

(veskime riaaja madą
vyrams.

Vyrai, thu.fns laikas susi-' 
prasti. .Viuiens mus jau pra-į 
lenkė. Jos nusikirpo plau
kus, nusikirpo andarokus ir 
kitu> daiktus, o mes vis dar 
valKiojani ilgas kelines, tar
tum bijodami parodyt savo į kia šeimynos padidėjimo ir 
kojas. Nedyvai, kad mergos į klausia savo mažą sūnų Lai
mus nemyli! Ir kaip jos gali ‘ 
mus mylėti, kad jos niekad 
nepamato dailaus musų kū
no?

Taigi aš darau Įnešimą: 
imkime žirkles ir kirpkime 
savo kiškas šalin — kirpki
me jas ligi pat klyno! Tegul 
ir musų dailus kūnas pamato 
nors syki šilą svietą, o svie
tas ji. ^veskime naują madą, 
o pamatysime, kaip mergos

Luką:
—Leiba, 

kad garnys 
broliuką ar sesutę?

Leibukas rimtai susimąs
tė ir rimtai atsakė:

—Tata, jei garniui vis 
tiek, tai tegul jis atneša ark
liuką su ratukais.

i _
Kauno viešbuty.

Svečias: Tamsta malonėk 
prie inus lipte lips. Nereikės mane rytoj prikelti šeštą va- 
per laikraščius jieškoti mer- landą ryto 
ginų apsivedimui. Tarnas:

Vilkėti savo kūną drapa-,tik prašau man paskambinti, 
nom, tai nereikalingas pa-i kai reikės kelti, 
protys. Juk Dievas sutvėrė 
Adomą be kelinių. Ir dabar 
mes gimstame taip kaip 
Adomas buvo sutvertas. Ke-,kūmai? 
iines galima pateisinti tiktai 
miške, kur yra daug uodų. 
Miestuose jos nereikalingos. 
Taigi šalin ilgas kiškas, ku
rios laiko musų gražumą už-: 
dengusios!

Sunki dilema.
Nauja tarnaitė:— Turiu

i

ko tu norėtum. I 
tau atneštų — i

Kaime.
—Kas gi pas jus girdėt,

Iš operos “Mano Teatras.” 
1.

Motinos daina:
Ganiau gaidėlėlį 
Per kiaurą dienele— 
Nepadėjo gaidėlėlis 
Nei vieno kiaušinėlio.
Nepadėjo gaidėlėiis 
Nei vieno 'kiaušinėlio.
Auginau sūneli 
Dvidešimt meteliu— 
Neuždirbo man sūnelis 
Nei kiauro centelio. 
Neužeik bo man sūneli: 
Nei kiauro centelio.

i
i

Gąidėlėlis mano
Iškapstė darželi.
Ir da šelmis išdykaudama 
Vaikė vištuželes.
Ir da šelmis išdykaudams 
Vaike vištuželes.
Sunužėlis mano 
Bastėsi naktelėms.
Ir bastydams po miesteli 
Jieškojo paneliu.
Ir bastydams po miestelį 
Jieškojo panelių.

—Butų nieko nauja, bet 
paršas apsirgo.

Dancigo Koridoriuje.
—Pasakyk, kam reikalin

gas lenkams koridorius prie: 
jūrių, kuomet jie neturi lai
vyno?

—Jūrės lenkams reikalin
gos, kad sukilę mužikai tu-

galiu žinoti, katras yra po- dinti.
nas. u katra ponia, kuomet: --
abudu turi vienodai nukirp- j _ Ąš berniukas.
tus plaukus, abudu be ūsų,‘Aš berniukas kai velniukas 
abudu ruko ir abudu vaiki- Daug mergyčių turėjau, 
čioja vienodose padžiamo- Pakol buvau dar jaunesnis,

• Aš jas visas mylėjau. 
Bet pradėjus man senėti 

. Nei vienos neliko,
i Neg, plaukeliai nuo pakaušio 

davė elgetai' 10 centu ir sžP?^n >4sai nuPIik9’ . davė elgetai 1 centų u -a gočiau apsivesti, 
°—žiūrėk čia Atgyvenareiks rėdy?’ a ziurek čia, įgyvena j senbernius su lazda 

turtingas tankas.- J^tNuo jos vis vaikvti. 
jiesko jiai bHrinkų šienui oi, „„ w-,„ nn,-ia
gi’ėbti. 5

Elgetą:—

Dėkingas elgeta.
Ląbdaringas pilietis

. Duok Dieve po- , 
nųhur -sveikatos už gerą

• !Nuo jos vis vaikyti.
' i Geriau eit pas kito pačią, 

Tik reikia tylėti,

Pasiteisino.
šerifas:— Ei, kas tamstai 

darosi? Tamsta važiuoji per 
musų miesteli 60 mylių i 
valandą...

Moteriškė automobiliuje: 
—Aš čia nekalta. Breikai iš
degė, tai turiu skubint na
mo, kad nelaimė neatsitiktų.

Jos nebuvo namie.
Tarnaitė:—Ponia liepė 

pasakyt, kad jos nėra namie 
dabar.

Svečias:— Na. tai niekis. 
Kaip ji pareis namo, tai pa
sakyk jai, kad as mačiau 
kaip vagis nuvažiavo jos au
tomobilių.

Didelis čia daiktas!
Lenko tarnaitė:— Žinai 

ką, mano ponas parvažiavo 
iš užsienio ir parsivežė peili 
laiškams atidarinėti, ant ku
rio parašyta “Vilnius.” :-

Žydo tarnaitė:—-Tai, di
delis čia daiktas! Ve, kada 
mano ponas parvažiavo iš 
užsienio, tai parsivežė sida
brinį šaukštą, ant kurio yra 
parašyta: “Prancūzu Hote- 
Us.”

Kuri pasirinkti.
Graži pana vr’ Elzbieta 
Lygios nėra jai ant svieto 
Neprastesnė ir Agota 
Tik truputi nebagota.
Skaisti v ra Leonora 
Ant viso ko labai dora.
Kas nežino, kad Gerdruda 
Turi meilų, gerą būdą. 
Ne liet kokia yr’ Justina 
Iki galo viską žino.
Valcus eina ta Jadvyga 
Su ja šokti tai bepiga. 
Mėlynakė gi Janina 
Apie bernus tankiai mina. 
Gelsvo plauko yr’ Zosytė 
Moka šokius ištaisyti. 
Šneki, stora Cecelija 
Visai nieko nebebijo.•
Tamsaus budo Julijona 
Visiems meili, gera žmona. 
Stambi, drūta Kunigunda. 
Kai ji eina žemė dunda. 
Gero budo ta Darata 
Aplink bernus suka ratą. 
Nekantringa Domicėlė 
Visad zirzia it bitelė. 
Darbininkė didi Zyta 
Plepa, tauškia neprašyta. 
Priešais mergų būrį turint 
Raibsta akys man bežiūrint.

i.atke Odeliu karščių New Yorke beveik iš kiekvieno gais
rinio hvdranto buvo leidžiamas vanduo ant minios susirinkusių 
vaikų.

Jei. barneli, tu mokėsi 
Musu vieną pavilioti.
Gėlės žieOą nusiskinti.
Kita: žvilgsni dovanoti.—
Rusi vyras busi bernas, 
Tiks tau vardas šienpiuveliu 
Ir liepsnos veideliai tavo. 
Kaip tos pievos dobilėlio.
Bet jei tu gi nemokėsi 
Pavilioti mergužėlės, —
Tai ne vyras, tai ne bernas, 
Tai ne pievos šienpiuvėlis.

Pranys Gylys-Bernotonis.

FARMOS.
Nepirkite faunų smiltynuose, pakol 

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

PHILIPS A: MATTIS
R. 2, B. 83. Scottvilie, Mich.

FARMOS! FARMOS!
New Jersey valstijoj parsiduoda 

pigiai farmos, prie didelių miestų, 
marke tų ir fabrikų. Aš turiu visokių, 
mažų ir didelių, prieinamomis kaino
mis. (32>

TONY MARKŪNAS
Bo., 41, Sergeantsville. N. J.

I 
II

i

II.
Dukters daina:
Pamiršai mano jausmus
Ir raudonus kaspynus. 
Ką anądien man davei 
Ir spalvas suprast liepei.

širdis mano alkana 
Išbadėjo jau gana.
O tu jąją pamiršai.
Aiskry mėlio nepirkai!
Plyšta man skausmu širdis. 
Diena tamsi kaip naktis.
Nauja laimė man užges. 
Kad vaikinas vėl pames.

FARMOS.
CONN. FARMA ANT 

PARDAVIMO.
šn akiu gero juodžemio, 30 akrų 

išdirbtos, o likusioji dalis ganyklos ir 
miško. •> kambarrių namas, dvi višti- 
nvėios, obelių ir kitokių vaisinių me
džią. arti dviejų miestukų su gerais 
marketais, arti bažnyčios ir mokyk
it? Tai negirdėtinai geras bargenas. 
turi būt narduoTa. kad sutvarkius 
nuo.-avybę. Beveik iždyką atiduoda. 
Kaina į n. šti tik $700. o kiti
ant rrmrgičiaus. 1 karvė, 1 arklys ir 
25 vištos eina kartu su farma. (33) 

M. HEJMAN,
33 Reynolds Danielson. Conn.

FARMOS! FARMOS!
Dabar yra geriausias laikas pirkti 

fzrmą. Galima matyt žemės derlingu
mą ant javu. Aš parduodu farmas ant 
lengviausių išmokėjimų, arti Grand 
Rapūls miesto. Klauskit kataliogo.

JOS. STANTON (35)
R. 6. I.0WELL. MICHIGAN.

FARMA GREITAM 
PARDAVIMUI.

28 akrai gražios, lygios žemės, be 
akmenų, čia viską galima augint. Ge
ra ganykla, de! namų vartojimo mal
kos, gražus visokių vaisių sodnas, 
geras 6 ruimų namas ir barnė, šienas, 
vištinvčia. arti mokyklos ir marketo. 
1 karyė, 1 arklys. Kaina šŽjšoO. įnešt 
$1 ,000. Tik į angliškai parašytus laiš- I 
kus atsakom (33į

NATHAN HEISLER.
■ l'ncasville. New l.ondon. Conn. .. Į

Parsiduoda Balandžiai.
Lietuviški, su 

šukom, verstiniai 
balandžiai viso
kių spalvų. Ant 
orderio prisiun
čia į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų. Su užklausi
mu rašykit laiš
kus. ’ (31)

III.
Sunaus daina: 
širdys mergičkų— 
Man nusispiauti! 
Geriau pas Ickų 
Sau nukeliauti.

T°nai aš rasiu 
Praną. Motiejų. 
Ir alų mauksim 
Nors ir iig dvieju.
Tegul bepročiai 
Veda, dejuoja— 
Aš valgau sočiai. 
Linksmai dainuoju.

i

ŠIENPU’VYS IR MERGOS.
Dalgis žengia — laukai tyli. 
Dalgiui svyra pievų gėlės 
Ir rasų-karoliai byra—v
Krinta deivių ašarėlės.
Verkia gėlės — žiedai verkia 
Ir upelis lygiai liūdi.
Stiprus bernas, aštrus dalgis — 
(Jale baro mergos žiuri.
—Nežiūrėkit, mergužėlės. 
Mano dalgis kieto plieno,— 
išguldysiu dobilėlius. 
Taip kaip pusnį, iki vieno.
—Mes juk žinom, bernužėli.— 
Tavo dalgis kieto plieno, 
Tu išklosi dobilėlius 
Baltus, baltus taip, kaip
Išvarysi, išguldysi 
ligą barą šalia baro.
Pradalgėlėn pavadjnsi— 
Atsisėsim šalia berno.

šieną.

Bus mums linksma. Imis mums
gera, 

šalia jauno bernužėlio: 
Kvepia gėlės ir žiedeliai 
Plataus ilgo pradalgio.

* ♦ • ♦ • :• e

. Tu, berneli, šienpiuvėli, 
Moki dailiai šieną piauti. 
Tai mokėki ir bučiuoti 
Jaunai mergai j veidelį.

9

Į
I

Telefoną* C112-V. Jį

: Or. A. 6fffflu-6iHnaii$kas :•
LIETUVIS DENTISTAS 'į

: VALANDOS; >
’ Nuo 10—12 diena jį

Nuo 2—ū po pietų 3 
1 Nuo 6—8 vakare v
J Nekėliomis Nuo 10—12 diena y 
■ 705 N. Mam St katnp. Eroad St.

MONTELLO. M ASS

4 TELEFONAS 10*? jį
J MEDICINOS DAKTARAS / 

! C. J. IfflOLAITIS I

4 V*1**4m “• a iki 4 F* pfM«, J 
■M 7 iki 1 vakar*. 5 

į 107Summer St, J 
LAWRENCE, MASS. $

Į Tai. 3o. Boston 606-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LITUV1S DENTISTAS

> VALANDOS: Nuo 9 iki 12 diena 
uo 2 iki 9 vak

NEDELIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

Strėnomis iki 12 dien*.
Ofisas "Keleivio” name.

251 Broadeay. tarpe C Ir D
SO. BOSTON. MASS.

<<
<
<
<

Telefonas 6498

BR JOSEPB L. ALEX
(ALEKSA)

Lietuvis Dentistas
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 iš 
ryto: tuo 2 iki 5 po pietų ir nuo 
6 iki 8 vakare. Seredomis nuo 9 
iki 12 dieną Nedėldieniais pa
gal sutarimą.

CREGG BLOG, Room 302. 
Cor. Amesbury ir Cominon Sis.

LAUKF.NCE. A1ASS.

JEIGU SKAUDA KOJAS.
Dr. MiUer’io Garsus Pė- 

' d ;s Palaikytojai praša
lins skausmą jūsų pėdo
se, riešeliuose ir užpen- 
čtaos. Nešioja

mi puikiai. Pa
daromi jums 
yDatišLai.

I DR E. V,’ MILLER (Reg. Podiatristį 
65 Pemlie^ton Sųuare, Boston. Mass.

Tel. Bowdo:n 3783-W. (34)

» 
i

TA' J
'’^'KELLOGG'S' 
TASTEIESS CASTOR OIL

A’

GEORGE BENDORAIT1S
•IŽO (Vilson St., VVaterburv. Conn.

ŠEIMININKĖMS kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikmėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas sąyaitę tilps straips
neliai, kurie biis įdomus kožnaj Lietuvei šeimininkei.

Naminiai Pasigelbėjimai
Nuvalymui marmuro, kuris pasida

ro purvinas ir taukuotas daryk taip: 
’♦ puskvortė.s 

ai.-n. vaikiu.-. Tie mais- vandenio ir dėk bullimo iki pasida- 
stiprjmą ir vikrumą ir . rys košelė. Trink drūčiai ant marmu- 

” ; ro ir leisk nudžiūt.. Numazgok su tyru

jų maistingumo verte yra : Nuvalymui baltų plėtmų nuo balto

RODYKLĖ No. 21
Virimo Receptas

Makaronai, spaghetti ir kiauši
niai noodeliai yra trįs maistai, ku- 
ri-.s kiekviena šeimininkė privalėtų Ištarpink uncija 1
naudoji rengiant valgius. Tie mais
tai 'Uteikia ___
tuo pat laiku budavoja kūną. Ji«* ’ri-’ ro ir 1 
ima vietą daugelio mėsinių valgių, vandenfti. 
kadangi jų maistingumo ------....
tokia pat. <> jie daug p*?’3’-* apsieina, j palrvuoto staio, naudok šmotą skara- 
Sckjntis receptas, kuriame kiaušini-į-lir» su kerosir.u. alkoholiu nr sėmenų 
niai noodeliiu (c-gg ndodlcs) naudoja*; aliejum.

’ L...^^i virškina.-' Išvalymui baltų audinių, kurie pa- 
kad šis pudingas į geltonavo ilgai stovėdami, išmazgok 

.^conį ir galimi ’ juos muilo putose ir paskui išdžiovink 
’ i saulėje, tas atgrąžins jų baltuma.

Indų šluostymo abrusus reikia iš
mazgoti nors sykį į diena karštame j 
vandenyje su muilu ir padžiauti iau- 
Ite. Juos reikia virinti nors sykį ~ą-1 
vaitėje geram išvalymui.

Grožės Patarimai
Jeigu plaukai pradeda džiūti ir at- 

j čiupti, ir neturi natūrali > aliejau.-, tai 
į esti dei karščio. Galvą reikia tepti 
: šiltu alyvų aliejum sykį ai du savai-- 
tėję trinant ir naskui iškaršinant ge- 
'ftt naudojant gera šepeti. Šepetys 
turi turėt pu-jtinai storus šerius. 
Metaliniai šepečiai negeri, nes jie ga
li užgauti odą. Ištrink gaivą geru 
champco aliejum ir įtrink į galvoą odą 
per dešimt minutų. Po to naudok 
nestiprų muilą ir išplauk niaukus 
naudojant vandenį kas sykis šadtcs- 
nį. pagalinus visai šaltą

V patinka Sveikata
Reikalinga užtaikyti akis švariai ir 

• geram stovyj kaip ir kita- kūno da- 
1 lis. Naturalis šlapumas akyse yra 
Į viskas ko reikalinga jų už.laikynnii 
1 Vienok jeigu esat nuolat lauke ir p.s- 

juntat. kad antakiai ima nerštėt. nuo 
vėjo ir dulkių, turit mazgoti akis sy
kį į dieną. Geriausia yra foliucija 
Boric Acido sudaromo sekančiai, iš

Sekantis receptas,
i'
ma. yra ąkatras ir lengvai 
tr.as. Pamatysit. 1 
turi gražų ir gerą :
dn .t: u šutintais vaisiais. ; ,

NOODLE PUDINGAS
2 puodukai pieno 
i puąkvortė noedles

'm' -v

tarpytų taukų
I kiaušiniai
’> puoduko 
f lemonas 
"i puoduko 
'• puoduko 

almor.dv
'■» šaukštuko druskos ;
Sudėk noodfeilus į verdanti sūdytą 

vandeni ir virink penkias minntas 
Nukošk per skylėtą blėšini indą. Su
plak kiaušinius pilnai ir įmaišyk į 
nuodelius Ištaukuok pudingo sfcar- 
vadą, sudėk eile nuodeliu, apibarstyk 
cukrum, almondai.s, tarkuota lemono 
žieve ir tarpytais taukais. Paskui 
dėk antrą eile roodelių ir daryk kaip 
pirma, iki viskas sudėto Dadėk pie
ną ir druską, ir kepk vidutiniškam pe
čiuje valandą. Duok karštą su pienu 
ar .smetona.

Virtuvės ReikąlMFf
Kuomet kepsnis bi«kį perkepa, su- 

d'!< jį peršutinimui.
Nuėmimui muštų popierio, kuris 

prilipo prie stalo, patrink ji su ter" 
putinu ar kerosimi ir jis lengvai nu
silups.

Krankfurtai I___ ______
perpjaunami ir apkepinami -----------
m i sų daržovėmis. I

Greitam išdžiovinimui salotų, lapų pūtį, 
sudėk juos į___ ________ ,
c-oth> ir sak smarkiai ratu ore.

cukraus 
baltintų ir kapotų

!

į$
I

Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
ma*. Be skonio ir neatsi 
duoda Imkit Kellogg’s. Su 
pilta- Laboratori jo se.

LIETUVOS SEIMAS
Lietuviai pataikė išsirinkt į 
Naują Seimą atstovus. kurie 
padarys Lietuvą laisvą ir lai
mingą. kaip kad Didis Kuni
gaikštis X y tau tas, nugalės 
Kryžiokus ir parsidavėlius 
lenkbemiuš.

Petras Naujokas

Brooklyno Joną ir Petrą 
kad čion Amerikos čiabuviams, iš savo? č4riM^^s..pristaty-

Jonas Naujokas

Amerikos lietuviai ir puikia: išsirinko i: 
Naujokuši'-kad čion Amerikos iiakiviams. savo* iTtrbs^O.pristaty
tu tuos nliidjai žinomus kaipo geriausius < i garus po vardš ą(/NO— 
_■ taippat ekstra po vardu D. tč.'

r.Tih vi darbininkai b< i i .t?iig< i.tai ir biznieriai juos, 
ęt bakso ir Cigaio. Mylėtojai gerų Cigarų, 

vuose ir vi-es ■ užeigose J kitus 
bizni‘:iain< reikainujar.t ir privatiš- 

ka: Adresas:— - »"-)

NAUJUKŲ CIGARl) DIRBTUVE
267 DIVISKJN AVĖ., BROOKLYN, N. Y.

Vyr^i lutuose miestuose gali užsidirbti ekstra pira tų, pristatant 
Ciį^rtik iaipO biznieriams.

JOHN S < IGARS, arta Petrą, ’ 
tauto. Visi supr.-niy . ž 
ruko. — Tėmykit vanįj . 
reikalaukit visur Restauracijose. At 
miestus- Visrtrr»šsiunaąiDeįj>aštu

po vardu D. į
J 
>* c v' 
č 
$ 
v

I
Į f .______ __________ __________________________________________*

i

MEGDI SMAGI*'—SE&EK SAMIAI
Nuvyk šalin piktus uodus su 

BRAND LIN1MENT 
ištrink Kur Skauda!

Dt. Med. LEO J. PODDER U Petrogrado
Specialiai** Slapią ligą matarą ir vyrą, kraujo ir odo*. Kalba l«n- 
kaškai ir rusiškai. Telefoną* Hayroirket 33^0
T ALLEN ST, Cer. Chambem St, BOSTŲN. MASS.

būna skanesni, jeigu Boric Acid pauderio ir puskvortės 
apkepinami ir duoda- tyro virinto vandens Keletą lašų t >

\<Z.Iv> IIII1I1UI O***vz»*« r * . * _ , 1

į reta audimą (cheese akies kamputi. 
GrmarLiai v«tn ‘ dfiS DataiSVS IT

z> 
•skystimo reikia įlašinti į akies kam- 

Lai jis perbėga paskui į kita 
’. Patirsit, kad tas bū

das pataisys ir palengvins akims.

Mes Rekomef»d*oj**»* Sekančius Produktus:
Pradėkit šiandien taupyti leibclios Stand*rd ir Challenge Pieno, nes už 

juos gausite brangias ifovanas. Šios rūšys pieno yra geriaustos ir vartoja
mos visur, kur tik reikalingas pienas ir cukrus. Prašykite pas savo gro- 
seminką tik šių rųšių pieno ir kitokio neimkite.

■

I

Lietuviškai • Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant TOO Salėm St., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo vi«o. 
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma- 
tizmo.-nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš* Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai. pašaukiame gerians’us daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gnut perus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite i ArlIEK.) p<> numeriu 
10GSĄLEM STREET, BOSTON, MASS.
--------  ------  -- ---------- -------------------- — - -- - - - - nmi na M—

/i 
t ‘t

»

i f f
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
i (Nuo musų korespondentų ir is Lietuvos įaprrsyių

PRIGĖRĖ KAREI V;c 
Besimaudydamas

Šiaulėnuose daržai buvo ap-j m •• u n. > >■ .
semti vandeniu.__________ "8gl]OS FlOIUj St C DŪKI 81į per naujai pastatytą Šešupės 

Besimaudydama^ Nery, ir kareivines ir nulėkė 
i žemiau Eigulių tilto, per ne- G^markacijos linijos link per 
i atsargumą toli nuplaukęs ir L-ubavą.

SUSTOJO “KLAIPĖDOS 
ŽINIOS.”

Paskutinis “Kl. Z.” nr. 
praneša, kad aplinkybių 
verčiamos turi sustoti ėju- 

'sios. Jas pavaduoti turės jau 
senai einąs “Lietuvos Kelei-
v iŠ.

'patekęs i verpetą, prigėrė 
karo policijos kareivis Alt- 

bėgo, jo draugas vyr. Įeit, kusaitis Antanas. Kūnas ras- 
Kirkila išvažiavo i Šiaulius, tas išmestas vandens am

ŽVĖRIŠKI LENKU
DARBAI.

“Vilniaus Aidas” rašo: Žmonės matę ši Įvykį labai kranto. 
“Kreivėnų kaime, Punsko pasipiktinę, * į
par., Suvalkų apskr. pas ūki
ninką Antaną Moliuši šie
met antrą dieną Sekminių 
susirinko keletas kaimynų 
pasišnekėti *apie kasdieni
nius savo vargus ir links
miau užbaigti šventes. -Jiems 
besikalbant Įsiveržė į vidų 
du pasienio sargybiniai Bu
rokų sargybos. įsiveržę pra-‘ 
nešė, kad visus areštuoją, eilę reikalavimų, iš kurių 
rankas Įsake iškelti aukštyn, svarbiausieji yra šie: 
paskui pas visus padarei Kad darbininkai butų pri- 
kratą. Seimininką A. Moliu- imami tik per profesinę są-

UŽSIMUŠĖ SU MOTOR- 
CIKLIU.

I Ukmergės plento gyven
STREIKAS ŠIAULIŲ
ODOS DIRBTUVĖSE.
Pirmadieni, birželio 28 d. tojas Mačys netoli Karme- 

Šiaulių odos dirbtuvių Fren- lavos važiuodamas motor- 
kelio, Choronžickio, Nuroko eikliu nusprudo i pakalnę ir 
ir avalinės dirbtuvės ‘Ba- mirtinai susižeidė, 
tas” darbininkai paskelbė -------------- —. ----------------
streiką. BROLIS BROLI NUDURĖ kc sekantis prietikis:

Ant plento, netoli Biršto-
no, Nemaniūnų valse., Aly
taus apskr. buvo rastas su 

: perdurtu šonu nežinomo as
mens lavonas.

ginti sušaudysią. Kai žmona liuosuojami tik profesinei^ 
puolėsi ginti savo .vyro, sai-'sąjungai sutikus, kad mo- ’ 
gybiniai pradėjo ją mušti,' terš, kurios dirba vyro dar-

ši sargvbiniai pradėjo bau-, junga, kad darbininkai butu/ i ‘P - • v -- . . -1 ąmiuMumuiaaj ouu}, Nuvykus Kriminalines po-
‘iicijos valdininkams nusi- 
(Kaitimo vieton pasirodė, 

paskum puolėsi vėl prie šei- ba. gautų toki atlyginimą, i py1 v“nc-Ir-v ^Ge-^
mininko ir ji pradėjo mušti. ■ kaip vyrai. * - "° - 7
Nusibodus mušti rankomis, Fabrikantai sutinka išpil- 
pasiguldė ant žemės ir pra- dyti visus reikalavimus, iš
dėjo spardyti kojomis, šok- skyrus tų trijų, motivuoda- 
dami su kojomis ant pečių ir mi tuom, kad Lietuvoje nėra 
krutinės taip, kad net Įlaužė tokio Įstatymo, einant ku- 
kelis šonkaulius. Po to visus riuo priimti ir liuosuoti dar- 
surišo geležiniais retežiais bininkus reiktų per profesi- 
ir nuvarė i Burokų sargybą; nes sąjungas ir kad moters 
čia pradėjo visus be pasigai- blogiau dirba negu vyrai. 
Įėjimo kankinti. Prikankinę 
paleido namo vos gyvą sei
mininką A. Moliuši, jo žmo
ną, Vincą Makauską, Joną 
Staseli, Antaną Makauską, 
o Antaną Tumeli ir Vincą 
Grimalauską nuvarė i Su
valkus.

Po kankinimų A. Mokusis 
sunkiai serga ir abejojama 
ar pasveiks.

------ --------------------------------------- -Į 
LAIVAS "LITUANIA”

Išplaukė Liepos 17 d., tiesiai' 
i KLAIPĖDĄ, išveždamas tūlą j 
skaičių lietuvių, vadovaujamų; 
Jankaus ir Brako, kurie grįžta: 
apkeliavę platokai Suvienytas 
Valstija^.

Tai yra jau antras kartas kaip 
Baltic American Linija siunčia 
savo laivą tiesiai į Klaipėdą, ir, 
padrąsinta gražiu atsiliepimu 
šios šalies lietuvių, ji padaro 
Klaipėdą nuolatiniu uostu, prie 
kurio jos laivai stos.

Linijos troškimas yra daryti 
viską, kas galima, idant pastū
mėti Lietuvos Respublikos rei
kalus pirmyn ir padidinti jos 
prekybą su Suvienytomis Vals
tijomis. Tikima, kad visi tie, ku
riems rupi gerovė Lietuvos ir 
kurie nori gerinti ryšius jos su 
Amerika, parems dabar Įsteigtą 
susisiekimą tarp Klaipėdos ir

LEDAI BULVĖS DIDUMO.
Zablackai, Degučių vals., 

Zarasų apskr. Birželio mėn. 
26 d. per Zablackų, Trin- 
kuškių ir Aštrakalnio kai
mus perėjo didelė audra su 
le<lais. Ledai siekė vidutinės 
bulvės didumo. Vietose ru
giai taip sunaikinti, jog kirs
ti jų neteks. Vasarojus ir 
daržovės taip pat sunaikinti. 
Ūkininkams nuostoliai di
džiausi.

PROVOKATORIŠKi 
GANDAI.

Po Seimo rinkimų, visą 
laiką Lietuvoj 'Skleidžiami 
visokie gandai apie “dide
lius” komunistų “judėji
mus,” “revoliucijas.” są
mokslus ir kitokius “stroš- 
nius” dalykus. Tokiais gąz- 
dinimais užsiimdinėja “Ry
tas” ir kiti juodieji gaivalai, 
žinoma kademų inspiruoja
mi, tikslu — susilpninti nau
jos vyriausybės pasitikėjimą 
visuomenėje. Piliečiai, ne
klausykite tų gązdinimų, nes 
jie jau iš tolo provokacija 
dvokia.

TIESIOG i

KLAIPĖDĄ
Be Jokio Persėdimo

Laivu ESTONIA

Garsųs lietuviu 
magikas, prof. 
Jonas čekanavi- 
čius išleidę 10 
Stebuklingų Ma- 1 
gijos Paslapčių. 
Visi paaiškinimai 
lietuvių kalboje., 
Kurie įsigysite Į 
Šitas paslaptis, 
tie prikrėsite kar 
susirinkimuose 

baimės, juoko ir 
nuostabumo. Rašydami prisiųskite I 
(vieno) dolerio money orderį arba 
įdėkite į viena dolėrį. Adresu©-
kit: *

PROE. J. ČEKANAVICH
5353 So. Turner avė.,

I Lietuvą nesiunciu, nerašykit už • 
klausimų.

Riigsėjc-Sept. 21, 1926
Lietuviai, kurie mano šliaukyti sa

vo gimtąja šalt arba mano grįžt; na- 
>ri*idėk:te prie šios ekskurs .os 

r? važiuokite iš Nc« York-j tiesiai 
j Eiaipedj.

i
Chieago. I1L i Geriausias ir Parankiausia 

Kelias i Lietuvą.
Suprantamas dalykas, jog paran-

— kiuuMu kelti; bu. visada tas. kuriuo 
| važiuoja::! išvengsi! visų ueparau*.
| mų ir nesin^<.' iru surištu su keli »• e
■ per svetima- č-ali-.

i Baltijos Amerikos Linija
i y ra tai vienatinė linija, kuri dabar 
įleidžia laivus is >>■ Verku tiesini j

K L A IP Ė D Ą.
• Važiuojant tiesiai į Klaipėdą iš
vengsite kitų visų valstybių ir suma- 
žiasite išlaidas ir vargu. > paė ;.ei- 
tnynonts su buriu vaiku ir dides
niais bagažais yra labai pc;a:iku va
žiuoti be jokių persėdimi; tiesiai į 
iv laipėdą.

Kainos Laivakorčių i KJaipecą:
?181.

“PERFUMAI” LENKŲ 
ŠOKIUOSE.

Viens. Paskutini sekma
dieni Vievio miestelyje įvy-

” * : susi
spietė iš platesnės apylinkės 
—iš kelių berods valsčių — 
lenkininkai ir suruošė Vie
vyje lenkų kalba vaidinimą 
ir paskiau šokius. Pačiame 
Įsikarščiavime suktinių stai- 

;ga... pokšt per viršutini lan-__
go stiklą molinis puodas su jęew Yorko. 
skystu išeinamosios vietos----------------------------------
turiniu, ištykšta ir aptaško VASAROS LAIKAS YRA 
net kai kuriuos iš tarpo šo- paRANKUMO LAIKAS, 
kėjų. Komentuojama, kad j Mėlynos vasaros p^. 
tai panai ęs koksai kers įn- lengvus vėjaliai ir plau- 
gas apleistas jaunikis, tame įio ima> ^daro jį sezona 
vakarėlyje savo poros pn-tikru rojumi jei tik * nekeik 
trukusis, bet. nukalbama ir nuo nevirikinimo> prie. 
taip, kad tai esą padarę panaįįų vasaros ne

sveikumų. Apie tokius ne
sveikumus girdit pasiskun-

PŪSLĖS 
KATARAS
Skausmas 
Prašalinamas 
Greitai su 
Santai Midy 
Neimkite 
Padirbimų 
Žiūrėkit vardo 

“MIDY" 
Parsiduoda 
Aptiekose

Į

Turėdavo Eiti Ant Kriu
kių; Dabar Jaučiasi 

Puikiai 64 metų.
Aria ir Prižiūri 35 Akerių Kornų 

Lauką ir Jaučiasi Puikiausia
Mr. M. Oxburger iš Sheffield. UI. 

sako: “Rašau, kad davus jums žinią, 
ką Nuga-Tone yra padaręs dėl ma
nęs. Aš išgulėjau lovoje vieną savai
tę, o po to, kaip atsikėliau turėjau 
vaikščioti ant * ~
man blanką 
Nuga-Tone ir 
nesuvartojus 
jau pradėjau 
kiuosius namų darbus, arti ir prižiu- į 
rėti 35 akerių komų lauką, pagelbėti 
šienauti ir jaučiuosi puikiai; amžiaus 
64 metų.”

šio laikraščio skaitytojai atras ! 
Nuga-Tone stebėtiną gydytoją par.a- ! 
šiuose atvejuose. Pabandys, jį. Jis yra į 
toks paprastas, malonus ir veiklus, j 
jog į keletą dienų pastebėsit, kaip ge- : 
rai jus jaučiatės. Jis padidins jusu 
stiprumą ir pajiegą ir pagerins krau
ją, nervus ir kūną labai greitai, jis ' 
suteiks pailsinantį miegą, stimuliuos : 
kepenis ir reguliuos' vidurius įaliai : 
puikiai. Jisai yra tikrai garantuoja-- 
>nas jog pagelbės jums, ar gražinami ; 
pinigai. Pastebėk garantiją ant pa- 
kiuko. Rekomenduojamas, garantuo- ! 
jamas ir parduodamas per visas ap- ! 
tiekas, ar prisiu.sk $1.00 ir gausit tie- • 
siog iš National Laboratory, 1014 So. | 
Wabash Avė , Chicago, III.

- ----------- —-------------------- z__ __ • Į

b T«L Šou t h Boston 3620 
< J Residence University 1463-J. (

:■ S. M. P^iutė-StaUiia >
b LIETUVE MOTERIS <'
d ADVOKATE <!,.

SSS Broadway, So. BiMtoa. Mmm. < 
j >. rtoom 2. Į <į

išunų kaime, Nemaniūnų v!.. 
! Alytaus apskr. Vedant tyri-- 
nėjimą rmstatrta, kad tai se
nų kivirčių vaisiai, nes Vin- 

icas Pačeša su savo broliu 
(Andriu dėliai pasidalinimo 
(turto nuolatos pykosi.
i Šiucm kanu grįžęs namo 
j Andrius kaip ir visuomet 
[pradėjo bartis su broliu ir, 
I pagaliau susipešė. Vincas 
(išbėgo i lauką, Andrius pa
sileido jį vytis, ir privijęs 
• plente, kaip aukščiau minė
ta, smogė Vincui peiliu i šo
ną, kuris pataikė i širdį, nuo 
to Vincas Pačeša tuojaus 
vietoje ir mirė. Sulaikytas jo 

■ brolis Andrius tardomas 
(prisipažino savo broli nužu- 
I ’
I 
Į 
Į

ŽMOGŽUDYSTĖ.
Papilė, Šiaulių apskričio. 

(Iš 29 į 30 d. liepos tapo nu- 
kautas Petras Kruminas. Bi- 

(■iuniškių k., žmogžudžiai 
J spėjami. Mat, Kruminas ne- 
i sugyveno su savo žmona, 
j kuri mylėjo savo, berną: jis 
(girtuokliaudamas irgi su ki- 
dom giminiavosi. Lavonas 
rastas Ventoje per pus 
Įmerktas nuo namo apie 2 
klm. ir vandenyje kirvis, ku
riuo užmušimas padaryta.

Krumino

kerštaudami lietuviai.
2-ra kliasa $1!2.5<).

$19.;.

$270.

LINKSMO VYRO NUO- 
TIKIAI.

Kaunas. Liepos mėn. 1 d. 
_ kriminalę policiją atvyko 
su smal kiai sumušta nosimi 
ir veidu pil. Šileikauskas 
Stepas ir pranešė, kad ei
nant jam Gardino gatve tą 
pat dieną vakaro metu neži
nomas piktadaris iš pasalų 
užpuolė ir smarkiai davė 
jam kietu Įrankiu i nosį, nuo 
ko jis sugriuvo. Piktadaris 
tuomet atėmė iš jo portfeli 
su Įvairiais dokumentais ir 
ištraukė iš jo kišenės sidab
rini portsigarą.

Vedant ki-iminąlė§~p^licį- 
jos valdininkams tyrinėji
mą paaiškėjo, jog nuotikio 
apystovos buvo visai kito
kios.

Pi!, šileikauskas, gerokai 
išgėręs, vežiku atvažiavo Į 
Klaipėdos gatvės 11 Nr,..pas 
Jesevičaitę Teresą, kuri iš 
savo girto kliento kišenės iš- ■ 
traukė jo sidabrini portsiga- .. .....................
rą. Bet prieš išeidamas, Ši- lxirvį pripažino 
- - ' visgi pajuto, kad j ?ne tardymo žmona

r pakėlė' PnsiPazmo- kad vyras su 
pasibaigė: k?rnu Į kitą kaimą dal- 

Ki panelė” S*0 vo£ti *r būt bernas ji 
nemandagu įmušęs. Aiškiai matoma, 

O gatvėj jo ^d žmonos su bernu buvo 
^malonumas, d ąmokslas, ką suėmus abu 
išeiti iš kie- kaltininkai nužudyme prisi- 

- - pažino: žmona nužudyme
„ ‘ su

kurs panorėjo girtumu pasi-,^0’ kati vyras butų nužu- 
naudoti, tet šileikauskas. d-vta.s- Berna> paventyje vy-

i

dęs.
Andrius padėtas i kalėji

mą.

I

i

NAPOLEONO LAIKU 
P4ONETOS.

Kaunas. Žaliajam kalne 
dabar remontuojamos kelios, 
gatvelės.

Į
i
1 

gatvelės. Kasant vieną jų, j 
buvo atrasta francųziškos ■ 
monetos iš 1812 metų, kuo
met Napoleono kariuomenei 
buvo Kaune.

—
KUNIGO NAGAI I SAVE 

RIESTI.
Ežerėnai. Liepos 1 d. bu- 

!vo laidojamas pasienio poli
cininkas Jonas Beinaras. 

; Joninių vakarą jis buvęs gerjtų, kurie neži.^>, kad Trine- 
rekai pasigėręs ir, kaip spė- Kartuau Vyną* yra grei-

našių bėdų. Šis vaistas išvalo

dimus kasdien, ah! tik nuo

kriukių. Draugas davė 
ir liepė pasiųsti dėl 
ji išmėgintu Man dar 
nė čielcs bonkutės, aš 
atlikinėti visus smul-

3-č:a l-.iic-n $107. J abi pusi tik
Sutaupysit $44.50.

Turist. 3 kliasa SI 17. Į abi pusi 
Sutaupysit $44.50.

I abi pusi
Sutaupysit $30.00. 

“Itevenuc Tax" ir "Head Tax” 
atskirai.

Sekantis išplaukimas laivų:

Laivas ‘•LITL’ANIA” Hugp. 31
Informacijų kreipkitės į vietos 

agentus arba stačiai i kompaniją

BAI.TIC AMERICA LINE, 
8—10 Bridge St., New York.

Iš IR į

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

KOLIOJIMOSI LEKCIJOS.
Šiaulėnai. Kas nori išmok

ti koliotis ir girdėti iv airių 
nešvarių žodžių, tegul užei
na i Šiaulėnų valsčiaus val
dybą, tai išmoks ko nemokė
jęs, o išgirs ko negirdėjęs, 
nes dabartiniu laiku Įėjęs į 
Šiaulėnų valsčiaus valdybą 
visuomet išgirsi viršaitį M>š- 
tautą su tarnautojais ir šiaip' .. .
piliečiais koliojantis, kas iė- kilus smarkiai peikunijai • * t • •    VII'101 t n 45A O V.

leikauskas 
tapo apvogtas ir 
triukšmą, kuris i 
tuom, kad smarki “panelė 
išmetė savo “į _

svečią” lauk. < 
laukė kitas nemalonumas.^ 
Vos spėjo jisai i 
mo, kaip susitiko “kolegą. ■ .
taįpgi-girtą. Sereiką Mečių,. ah'.aAo, bet žinojo ir
kurs panorėjo girtumu pasi-,*’ n- v.vrQ? -V-tų nu—
J1GULd, bet Šileikauskas Bernas paventyje vy-
nepasidavė. Tuomet Sereika a uzmusęs, jai pranešė.

LENKU AEROPLANAI 
ŽVALGOS! ANT 

LIETUVOS.
Birželio mėn. 23 d.

davė jam geležiniu prietaisu
per nosį.

i ’Po to šileikauskas be 
portfelio, be portsigaro ir su, 
sumušta nosimi atvyko Į kri-; _ __
minalinę policiją. Jo portfe- vari jos apylinkėse skraidė 
lis visai nesurastas, o poilsi- lenkų aeroplanas. Jis atlėkė 
garas rastas ir jam grąžin- nuo Lazdijų pusės, perlėkė • i y?    _a _ 1tas. Sereika Mečius patal
pintas kalėjiman.

Kai-

jus pašaliniam asmeniui su
daro labai nemalonaus Įspū
džio ir jautiesi ne kaipo Įs
taigoje, bet kaipo trakteriu- 
je-

UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.
Garliava. Birželio 22 d., 

, sunkiai tapo sužeistas Gar- 
■ iiavos gy ventojas Sidiškutis.

Mauručių stoties pusėje 
matėsi gaisrų. Pasikartojant 
dažniems nelaimėms gal ir 

: kaimiečiai supras _ perkun- 
isargių ir apsidraudimo ver-KARININKU DARBELIAI.

Petrašiūnų Stotis. Birželio
z-i o. važiavo iš Linkuvos i. _,ro. doac-tac mine 
Petrašiūnus traukinėliu du NEPAPRASTAS DUOS- ; 

bovininkni Vienas. iu pMJMAo.

21 d. važiavo iš Linkuvos i!

Įsigėrę karininkai. Vienas jų 
8 pulko kar. išsitraukęs re-________ šiomis dienomis Šeduvą 
volverį be jokios priežasties aplankė ten gimęs, dabar gi 
ėmė taikinti Į priešais sėd ir.- gyvenąs Londone žydas Sa- 
ti žydą. Žydas nusigandęs į muilas Beras. i
išbėgo. Atvažiavę i Petrą-' Savo atsilankymą gimti- 
šiunų stoti begerdami prisi- nėjp. Beras pažymėjo savo 
kabino prie gelzkelio darbi- nepaprastu duosnumu, išda- 
ninko, ir tas pats, kuris tai- linęs žydų ir lietuvių draugi- 
kino į žydą, šovė. Kulka su- joms apie 2.500 svarų ster- 
žeidė jo veidą, šovusis pa- lingu.

ninko, ir tas pats, kuris 
kino i žydą, šovė. Kulka su-

jama, acto asencija nusi-'ciausia pagelba.nuo visų pa- 
! nuodijęs* ' - — * '

Laidotuves rengė patys,vidurius ir neprileidžia pra- 
I policininkai, velionies tar-1 A
i nybos draugai. Klebonas 
i kun. Gaidys, tat žinodamas, 
gerą bizni sugalvojo: už- 

j dirbti 250 litų. Policininkai 
į atsisakė tiek mokėti. Prasi
dėjo ilgos ir skandalingos 
derybos. Dervbiftinkai buvo 
ir už klebonijos durų išmes
ti. bet galų gale susitarė — 
100 litų. Kun. Gaidžiui ši
tokia suma pasirodė per 
maža, kad galima butų pa
čiam dėl jos “turbacytis,” ii 
nabašninko i kapus nelydė
jo. Palydėjo kamendorius.

maištingoms išmatoms už- 
nuodyt jūsų kūną. Kiti rei
kalingumai vasaros paran- 
kumui: Trinerio Fli-Gass
užmuša muses ir uodus aky- 
mirksny, kuomet esate lau
ke, vienos aplikacijos užten
ką per dvi valandas. Jei Tri
nerio vaistų ir preparacijų 
negalit gaut savo kaiminys- 
;ės aptiekoj 
pardavėją, 
;eph Tjriner 
:ago, 111.

D
t
‘ Ant mus tri-šriubmių laivų 

Resolute, Retiance. Al bert
. Bailiu. Deutschland, 

Hamburg
ir ant populiariškų vieno- 

•dais kambariais laivų Cle- 
■' reland. AVestphalia, ir Thu- 

riagia.
Savaitiniai išplaukimai iš 
New Yorko. Laivai Thurin- 
gia ir WestphaUa atplaukia 
j Bostonų.
Personaliai lydimi j Europą 
išvažiavimai.

I

*

203
arba pas vaistų 
rašykit pas Jo- 
Company, Chi-

Nao viaų pilvo ir Žaną -tta 
magumų, kurio pačia* noo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikam* nėra, 
kaip

k. iš New Yorko 
Į Kauną ir atgal 

I (Pridėjus S. 5 
jeigu taksus.)

Dėl sugrįžimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pa; 
vietos agentus arba pas

Cūited AffifcricaB liaes
(Earrlinaa Line) Jbiut Servicc with

H £*

LIETUS PASKANDINO 
MIESTELI.

Birželio 9 d. Šiaulėnų 
miestelis buvo apskendęs. 
Aj>ie 5 vai. vak. ištiko dide
lis lietus ir tiek prilijo, kad 
gatvėmis vanduo it upeliais 
šniokšdamas bėgo, vietomis 
vanduo siekė pusantro met
ro, žmonės net iki kaklui 
braidžiojo po gatves.

Dvaro kumietynuose vai
kai trobose plaukė. Vieto
mis išnešė griovius, pievas 
užliejo, kai kur ant ryto

‘Paskelbkite tai viršuj mano 
parašo”

kad žinotų visi kenkiantieji 
;uo odos niežėjimo ir trūkimo, 
,og jie gali būti pagydyti su 
Severa’s Esko. Kada aš buvau 
<ankinamas odos niežėjimo, tai 
.uojaus ištepiau odą šia antisep- 
:iška gyduole ir palikau liuosas 
įuo kentėjimo.” Mathias Gart- 
nar. Curtis, Wis. — Jeigu jus 
esate kankinami odos ligomis, 
^bandykit Severa’s Esko šian
dien. Kaina 50c. bonkutė. Parsi
duoda aptiekose arba rašykit 
pas W. F. Severą Co., Cedar 
Rapids. Iowa.

Itališki Armonikai.
i

že-
su-

Mes išdir- 
bam ir im 
portuoja- 
oie viso
kių rūšių 
rankomis
i i r b t a s 
itališkas

Vkordinas 
geriausias 
pasaulyje.

Ant 10
Metų gvarantuotos. Musų kainos 
mesnės negu kitų isdirbčjų. Dykai 
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
talogo. kurį pasiunčiam DYKAI. (-)

RUATTA SERENELLI & CO.
1011 Blue Island Are.. Dept. 30* 

CHICAGO. ILL

Važiuokite i

LIETUVĄ
' it-atgal 

PER BREMENĄ
Ant didžiausio ir greięiaus.io 

Vokiečių laivo 
COLUMBUS

arba ant kitu šios linijos laivų 
II K 8 DIEN. PER OKEANĄ 

Puikus kambariai, steitruimiai 
TIKI ETAI j TEN IR ATGAL 

Nužeminta kaina 
Df1 informacijų kreipkitės: 

NORI IT GERMAN 

LLOYD
Ii Water St. Boston. 

Cor. Devonshire St. 
arba pas vietos agentus.

v

<

t

-lstabdo skausmą 
Niekas nesuteikia t->kio 
malonaus palengvinimo, 
taip originali* Baume 
Bengoe. Jis pradeda praša
lint skausm., nu»- pat už- 
tepimo.
Gauk originalį franeuziškg

BAUMEBENGUĖ
(ANALGtlmUI >

nergaitė Manon Murrav — šachmatų čampijonas. 
goriausius •• ach nudistus užrištomis akimis.

VALET
AutoStrop 

Razor
-laaigelan- 

da pati.

'įįnfe
Moteriškės 
Švarumui

šviesesnės moterį* dabar 
. vartoja Zonite vieton nuo
dingų mišinių šitam svar
biam tikslui. Zonite yra vei
klas, bet nekenkia švelniem* 

kūno audiniams.

*

prisiu.sk


J

___________________________ KELEIVIS   

PAGROBĖ $65.000 NUO ’ RENGRAŽŲ . VMAM —i^—

.........  Ombridge’aus ir South RAYMOND S’ 7PMI*IW1l
•įs ginkluoti bam.1- r„)Slono LDLD. ir LSS. kuo- D . ... ’ AiLrlI/1IIĄI'

• Kuriu- :pos rengia pikniką 15 d.-rop J Paneaei 10 ryte galit pirkt

Gvarant otus IMbiri KAINOS!
Lovų

Springsus 
už

Fornišių Dept., 4 lubos.

8

RAYMOND’S

Į

$2.25I

POTVINIS SUNAIKINO

PARDAVIMAI

as

75c

i

Lengvas Skiepas

i

Lietuvis Outometristas. >i •

/

! r

I

I

IŠ MUSŲ MALIAVŲ SKYRIAUS
T' ras W hite Lead Atlantu Floor Varnish.

t
> J

»

.1 
r

f 
i?

405 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON.

i tx -

kitas 
dirbtuvės 
išvalymas

Berniukų Maudymosi Keli
nės sunkios pilkos bovelnos 

5c. porai. 

ANTROS LUBOS.

dalį žuvaudamas 
upėj, netoli Sunderlando. kainomis, VIS1 VILNONIAI, Buffalo

kletkos: Visos mieros S iki 18

TŪKSTANČIAI BARGENŲ GELEŽINIŲ DAIKTŲ 
IR MALIAVŲ ANT VISŲ KAUNTERIŲ

•>.
(■ydų apatiškai ir pasekmingai 

Veneriškas Ligas.
Valandos;— Kasdien nuo 8 iki 
10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

DR. J. MARCUS
LIETI. VISKAS uviivrojvs

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir motorų ligų

18 Parmenter St, Boston. M»m.
• Prie Hanover St. >

Tel. Richmond 668. (->
\alandos: Nuo 9 ryto iki 8 rak. 
Nedėldieniaig iki 4 vai. po pietų

I

395
Tel.:

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Vietinės Žinios
DAKTARAS

LANDAU
2 ( H AM BERS ST, BOSTON.

________________________________________________________

PAMESTAS MEDALIS 
ATRASTAS ŽUVIES 

PILVE.
Dešimts metų

PABALTĖS VALSTYBIŲ reitą nedėldienį buvo krūvi- Į Vežtas ligonbutin be žadu ? 
nos muštvnės.

K. W. ZIURINSKAS
KOSI u.merskas kriaušius 

5 iea tik vyriškų drabužių.
Apie gerumą klauskite nai.u kos- 
tumerių. kurie jau dėvi mano da ' 
rytus (Dabužius.
balandos: kasdien nuo s vai. ryte i 
iki 8 vai. vakare.

344 BROAIHVAY.
SO BOSTON, MASS. I

I
j
. nekurie sutepti, F* 
nekurie medvilnės ^11^ 

i gelumbės •II
—

TŪKSTANČIAI aukšJB«mint1T|C aina’ Ynt 
PUTI SURŪDIJUSIŲ, NUŽEMINTA KAINA ANT 

50 IR 75%.
Dykai pri*tatyn»a» ant vietos

SOUTH END HARDWARE C0
SSmNGTON ST- ar 1 Oover St. Eleveito Stoties 

mass.

išva-;

kaip 4 va- ----- --------------
2 naktis ir 1 S*UR1- $*’**•’ Kyeipkįyėsjm

[RAYMOND’S

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda du storai su nediliiuais i 

taisn ais. abudu daro z< ra b;zn’. Vic-
V

So

Taipzi

No. 31. Rugpjūčio 4 d., 1926.

SCOLLAY SUVARĖ 
-keršai Hanover Street 

BOSTON. M ASS.
•'h m p«a Theatre Bnilding 

Rzx»m 22
Patarimas dykai tik per paskirt* 

laik*.

Telefonas So. Boston 23«6. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Dr. St. L GALVARISKI 
(GALINAUSKAS)

Ofiso valandos; Nuo 10 ryte iki 
5:30 dieną. .Nuo 7—9 vakare.
Nedėliomig pagal sutartie*

411 BROADWAY.
SO. BOSiON, MASS.

LIETUV1S 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojanie geriausius 

namus ir pigiai Taipgi padarau 
visokius planus, išmėruoju žemę ir 
etc.
tės.

I
!Ii
i 
I —
STORAS DĖL BUČERNĖS 

BIZNIO.
Dorchestervje išsiduoda ant rendos 

' Bučernės biznis, lietuviui čia gerai 
j sektųsi, nes daug lietuvių apielinkėj 
■ gvvena Renda $45 mėnesiui (- > 

VINCENT A. JENKINS
One Statė St, Boston. .Mass. 

Tel.: Main 0845

DR. BALABAN
Iš Rusijos—Gydytojas. Chirurgas 

ir prie Gtmd;. mo. ' 
351 Dorchester St.. So. Boston. 

arti Andrevs Sq, 
Tel. So. Boston 4768.

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

BOSTON PLUBING & 
LIGHT1NG SUPPLY CO. 
117 Portiand St, Boston 
netoli North Station

Visokiais reikalais kreipki- 
I) 

TITUS P. GREVIS A 
Broad^ay, So. Boston. \ 
So Boston 2340.

* r • r / >

TRAUKINIO.
r, Netoli Bostono 
$ ra vaite tris o 
||tai įsėdo į traukini, kurui"; iengja pikniką 15 d.*rug-l 

’ |buvo siunčiama pašto vaeo- ;/uėi0. ant Aleko tikės nrie'
• FRANCUZ1JA JIEŠKO Ine $65,000 pinigų vien.>s t- ’ ’ H
{ PIGIOS SALOS KRIMUI. kompanijos darbininkų al- 
i r?___ _______ !p-nnis. ir netoli Salisbuiy pa-

1, TI Francuzų valdžia jieško j£0IPs . ...
_ atgal Her- ku/ii galėtų ištremti SV Pinl^ls pakt"

bert Boeth pametė savo me- n;,ria; nžl-iitlvri birvu-i n* nušokę nuo beganei
J*,? .... ’.... riko? rifų vadą Abd-eUKri-‘Sukinio pasislėpė.
. . mą. Ji nenori, kad jis pabėg-'

Vt. Dabar netoli nuo tosvie-it,j nes tuomet jis vėl galėtų! 
tos tapo pagauta 4 svarų sukelti Afrikos vergus prieš 
upėtaka (trout). ir tas nie-i krikščioniškus išnaudotojus, 
dalis atrastas jos viduriuose.’

.

JAVŲ PLOTAS AMER1- { AUSTRIJOJ MIESTĄ. 
KOJ SUMAŽĖJO 
19,000,000 AKRŲ.

Washingtono žiniomis, 
per penkis pastaruosius me
tus sėjamas javais plotas 
Suvienytose Valstijose 
mažėjo 19,000,000 akru.

PASSAIC’O STREIKO VA
DAS VĖL AREŠTUOTAS.;

Passaic, N. J.—Streikuo-' 
jančių audėjų vadas, Albert 
Weisbord, pereitą sąvaitę 
vėl buvo čia areštuotas. Poli
cija jį kaltina už nešiojimą 
didelio lenktinio peilio, kurį 
ji rado tūlo Grablonskio au- 
tomobiliuje. stovėjusiame 
netoli streikierių salės. Wei- 
sbord sako, kad tas peilis 
jam nepriklauso.

Žinios iš Vienos sako, kad 
j patvinusi Dunojaus upė vi
siškai nušlavė nuo žemės 

”'"iveido Vaisko miestą. Iš 300 
“ namų belikę tiktai apie 10. 

bU*{ Vanduo užliejo apie 100,000 
'keturkampių akrų dirbamos 
žemės.

MIESTAS NETURI PINI
GŲ POLICIJAI UŽLAI

KYTI.
r Ohio valstijoj yra miesi 
lįvardu \Varren. kuri- lt
i40,000 gyventojų, bei y 
:taip biednas. kad neturi 
jko policijos užlaikyti, i 
; šiol tenai buvo 11 pulicma- 
nų. bet pereitą >ąvaitę m:—- 

.to taryba nutarė visu- ’uo- 
, paleisti, nes nėra iš ko ’iem- 
{algų mokėti. Miestas lieua 
į jiems da skolingas už 2 me
nesiu. Tvarkos mieste pri
žiūrės apskričio šerifą.-. L g- 
■nagesių departamentu- taip
gi sumažinta. Ugnagesių au- 

"'inati- 
renka-

> mos tarp biznierių auk".-, 
'nes miestas neturi pinigų.
I.*

VEZUVIJUS IŠSIVERŽĖ. 
Italijoj pradėjo veikti Ve

zuvijaus vulkanas. Iš ugna- 
kalnio pradėjo veržtis dū
mai ir pasirodo liepsnos.

POTVINIS NUNEŠĖ 
GELŽKELIO TILTĄ.
Patvinusi Lajas upė Mek-;tomobiliui dabar reikia 

sikoj sunaikino gelžkelio til-Į jų guminių ratų, tai 
itą netoli Apasco stoties, mos tarp biznierių aur 
Guanajuato provincijoj.

150 ŽMONIŲ ŽUVO JAPO
NIJOS POTVINIUOSE.

I šuzetokudo provincijoj, 
ipotvinis nunešė kelis šimtus 
namų ir 50 žmonių.

PERKŪNAS PRITRENKĖ 
DVI MERGINAS LOVOJ.

Biddeford, Me. —Pereitą 
sąvaitę laike audros perkū
nas čia spyrė i vasarnamį ir 
pritrenkė lovoje gulėjusias 
dvi merginas. Po pusės va
landos pasisekė jas atgaivin
ti. O buvo jau be žado.

KONFERENCIJA.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad greitu laiku Rygoje bu
sianti rr Pakabės valstybių 
konferencija, kurioje daly
vausiančios Lenkija. Lietu
va, Latvija, Estija ir Suomi
ja. Konferencijos tikslas 
esanti bendra apsaugos su
tartis su Ęikiija.

- . •
II ’
i Kruvinos muštynės prie rė sumišimas ir tik pribuvu.-i 

maudyklių. 'policija muštynes sustabdė.
Prie Magazine Beach mau-{Graborius Langone buvo 

dyklių, Cambridge’uje. pe-{taip numuštas, kad buvonu- 
...i " ’k. ' ' k ir

______ ..Lė. kuriose daly-(dabar da negali kalbėti. Tai. 
vavo apie 30 pusbernių. Mu-.ką daro kova už doleri!

PARDUODA TOLSTO
JAUS PAVEIKSLUS.
Grovas Tolstojus, garsaus 

rusų rašytojo giminaitis, no
ri parduoti New Yorke savo 
paveikslų kolekciją, kuri su
sideda iš 54 paveikslų ir už 
kurią savininkas prašo $2,- 
000,000. Paveikslai esą pieš
ti tarptautinės garbės artis
tų, tokių kaip Rembrandt, 
Guido Boni, Rubens ir kiti.

NEPRIĖMĖ FAŠISTŲ 
VALDŽIOS ATSTOVŲ.
Telegramos praneša, kad 

į francuzų miestą Brestą at
plaukė du Italijos karo lai
vai, ir italų kontr-admirolas 
Burgagli pranešė to miesto 
galvai, kad laivų viršininkai 
laikytų sau už garbę atlan
kyti* to miesto vyriausybę. 
Bresto majoras tečiaus yra 
socialistas ir jis atsakė italų 
jurininkui, kad fašistų val
džios atstovų jis nepi^im- 
siąs. Tai buvo moralis ant
ausis Mussolinio valdžiai.

šėsi kumščiomis. akmeni
mis ir bonkomis. Beveik visi 
buvo kruvini kaip skerdžia
mi meitėliai, ir taip kovėsi, 
kad kudlos ėjo aukštyn. 
Apie 250 automobilių susto
ję ąnt kelio žiurėjo kaip eina 
šita ‘‘vaina.” Pastatyti to
liaus sargai dabojo, kad po
licija neužkluptų, ir kaip tik 
jie sušuko, kad guzikuočiai i 
atvažiuoja, muštynės tuo
jaus pūstojo ir visi mušeikos 
leidosi bėgti. Policija nu
tvėrė tiktai tris padaužas su 
kruvinomis nosimis ir nuga
beno juos kalėjiman.

Sakoma, kad muštynės 
tarp dviejų “gengių" prasi
dėjo da pereitą ketvergą, 
bet kadangi ne visos “spė
kos” buvo susirinkusios, tai 
saikų vadai nutarė susirinkti 
kitą syk pilnoj “rikiuotėj” ir 
išbandyti, kuri pusė stipres
nė. Nuleidę kvailą save 
kraują, dabar tie peštuką 
bus gal kiek protingesni.

Apgavikas su kruvina 
nosimi.

; Po Bostoną vaikščioja 
ypatingas apgavikas. Pama
tęs kur lange kortą, kad išsi
duoda kambarys, jis pa
skambina į dūri- ir užsėmęs 
kruvina skepetaite savo nosį 
pradeda skųstis, kad atva
žiavęs iš kito miesto, turėję- 
nelaimingą atsitikimą ii no
ris gauti kambarį nakvynei. 
Kada ji Įleidžia i kambarį, 
jisai apvagia namus ir neju
čiomis prasišalina.

Streetkarių tarnautojai rei
kalauja daugiau algos.
Bostono gatvekariu kon

duktoriai ir motormanai pa
reikalavo 8 valandų (iarbo 
dienos ir daugiau algos, nes 
dabar jiems taip mažai mo
kama, kad pragyventi >un- 
ku.

Ugnagesių inžinas susikūlė 
su automobilium.

Važiuodamas visu smar 
kurnu ant Revere Beacl 
pąrkway ugnagesių inžina? 
pereitą nedėldienį susikūlė 
su automobilium. kuriuo va
žiavo moteris su vaiku. Au
tomobilius buvo apverstas 
ratais aukštyn. Inžinas tuo
met metėsi į šoną ir nunešė 
nuo kelmo du medžiu, šeš 
ugnagesiai, kurie važiavo 
tuo inžinu, išlakstė į visa? 
puses, kada jų vežimas smo
gė .7 pirmutini medį. Bet su- 
že-istų'nebuvo..

UŽDRAUDĖ TURČIŲ 
SPORTĄ.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad viršininkas to Francuzi- 
jos departamento, kuriame 
randasi Dinard, uždraudė 
šaudyt karvelius, sakyda
mas,kad tai yra turčių spor
tas. Turbut tas viršininkas 
yra koks socialistas.
DIRBTUVĖ SUGRIUVO;

Warreno miestelyje, neto
li Bostono, pereitą sąvaitę 
sugriuvo Warren Woolen 
Co. audinyčia. Žmonių nie
kas nenukentėjo.

IMA NAGAN 90 BUTLE- 
GERIŲ.

Buffalo ir Niagara Falls 
apielinkėj federalė vąldžia 
traukia teisman 90 žrtionių 
už varymą šmugelio. Kalti
namųjų tarpt vra daug auk
štų valdininkų

Du graboriai susimušė
< šermenyse.

Laidojant tūlą Sabestiam 
de Mauro, kuris buvo už 
muštas automobiliaus nelai 
mėje, pereitą sąvaitę susi 
mušė du graboriai, Langone 
ir Cincotti, abudu italai 
Kuomet Langone pradėję 
linkti į savo automobiliu 
svečius, tai Cincotti jį puolė 
mušti. Vėliaus, pradėjus jau 
šermenims važiuoti, Cincot
ti su keliais savo šalininkai? 
nutraukė savo konkurentu 
nuv automobiliai sėdynės 
n r adėjo vėl muštu Pasida-

N r v. uodo.
Minėtos kuopos deda vi

si:- pastangas, kad padaryti 
tą pikniką visais atžvilgiais 
linksmu. Bus įvairiausių 
žaislų su dovanomis. Gaus 
dovanas pasižymėję sportu, 
ir automobilistai. Muzika 
bv.< smarki. Norintiems 
maudytis vieta gera, tik rei
kia turėt savo siutą.

Kurie atvažiuos karais, 
tuo.- prie Walpole streeto. 
\i-rv ood Centre, nuo 12 iki 
2 vai. po pietų, paims auto-1 
r .ubiliai ir nuveš iki pikniko 
vietai. į

Automobiliais kelias ge-v,.___  i T randasi Carabiidge, .ras. nuo AOl VNOOd Centre kitas St> Bostone. Katras o .ti' 
reikia paimt Walpole street ratvsite pirkt-;. Kreipkitės pa.; 
ir važiuoti iki ilson, pasi-' u»2 w. 3-rd st. PSo. Boston. .Mas* 
sukus i Wilson street važiuot' — 
iki pikniko vietos.

Nepraleiskit nė vienas šio i 
pikniko, nes tikrai galėsit: 3 įei 
smagiai pasibovvt. p

EKSKURSIJA I PHILA- j — 
DELPHIJĄ j

Laivas “Nantucket” 
žiuos iš Bostono August-: - 
Rugpiučio 26 d., kaip 4 va- 
kare, važiuos 
dieną. Pasieks Philadelphiją 
subatos ryte kaip 7 valandą. 
Kelionė su ruimu ir valgiu į 
abu galu kainuos $30 vpatai. 
Kurie norite važiuoti, užsi
registruokite pas N. Gend- 
rolių. Baltic Statės ofise, ar
ba pas rengimo komitetą.' 
nevėliau kaip rugpiučio 10 i 
d.

Vardan Komisijos, 
r D. Pilka.

' s; u 
Pereitą savaitę • Neafljąjj 

Anglijoj autotnObiHai ližinį-' 
šė 13 žmonių. CK' } !

— v . ’■ 
. - Nortoho dirbtuvėj 'Med- 
forde Įvyko sprogimas ir ki
lo gaisrai*, ktiris padarė $59,- 
r‘< 16 blėdiesJ >'■ ; .
—' •------ -PASlRANDAVOJA -liąu pė*Ių di- 

d ; • 5-j^tsr. "b'jv#? <fe.*rų dirbtuvė, la
ba; t'era vieta dėl tonikinės. bakernės 
a Bile kokio .-toraze Renda kaip 
•j o-k?.. At-isaukit pas:

< MIGLINAS 
UI E. Eizhth St.. So. Boston. Mass.

JONAS PRALGAUSKAS
Pentinu. Pataisau. Rakamuoju. Iš- 
popteruoju. Abeinas oataisyma* 
mano -peciaiiškumas. Klauskit ma- 

n«.» ka*nos.
Pi \R M A N DIN E ST,

DORCHESTER.

Girti kareiviai sudaužė 
automobilių.

Penki girti kareiviai va
žiuodami automobilium ne- 
iėldienį pataikė i telefono 
jtulpą. sudaužė vežimą, visi 
susižeidė ir vienas jų buvo 
ant vietos užmuštas. Tris ju 
paskui buvo areštuoti už giri 
:ybę ir žmogaus užmušimą.

Apsivedė Antanas Marcin- 
kevičia.

Praėjusioj subatoj Cam- 
bridge’uj apsivedė žinomas 
liaudies poetas Antanas 
Marcinkevičia (Lakštinga- 
os Vaikas) su p-le Prane 
Vfėliniute. Šliubą ėmė civili 
jas Taikos Teisėją R. Vasil 
iauską. Reporteris.

DORCHESTERY DU 
NAMAI

Po 3 šeimynas. 17 ir Is 
kambariu.

Yra visi įtaisymai. Naujos 
mados maudynės, elektra, skal- 
7ynės, abieji pečiai ir užpakali
niai piazai. Randų neša §2.880 
per metus. Kaina tik po §10.800. 
§3,500 nuperka abu namus. 
Kreipkitės greitai, nes ši mėnesi 
turi būti parduotos. Agentų pra
šau ik sD r Apti. Savir.i; |< 
vena. 72 Sun -*-,
tery

______ J i
Rugpiučio mėnesyje ra

kandų išdirbėjai bendradar
biaus su rakandų pardavė
jais išpardavime rakandų 
nužemintomis I 
kad išvalius perviršį padirb
tų rakandų.

i ' Pamislykite, kiek galėsite 
sutaupyti pasinaudodami 
šiuo nupiginimu. Tai yra ge
riausia proga dabar nusi
pirkti dainingruimio setą, 
frontruimio setą, supamą
sias kėdės, stalą arba biie 
kokį kitokį jums reikalingą 
rakandą.

i Jus nesigailėsite, jeigu ra- Į 
,31^ kandus pirksite pas

'_______ _______ _____ ___ i

PARSIDUODA
SO. BOSTONE

SHiHI įnešti 
šeimynų namas. Renaų neša $55o.u<i 

!į melus. $O<>0. Kreipkitės pas <32i 
A. J. KUPSTIS

332 Broad*ay. So. Boston. Mass.

Berniukų 
Sportiški 
Džiaketai

BERNIUKŲ SKALBIAMI 
SIUTAI

PARSIDUODA 
RANDOLPH 

$200 įnešti.
lotai žemės ir 3 ruimų vasarna- i£ 
(netoli nedidelio ežero) su fumi-jj;

*----” •/ ' - . ; <32> >
A. J. KUPSTIS į J

332 Broad«a', So. Boston. Mass.--------------------------------------------|

Ij
Į f

I

I
I

Berniukų Bliuskos 
ir Marškiniai

THE JAMES ELLIS 
į FURNITURE CO. 
iI
I.
1 1

__________________________________________________________

. DR. MARGERIS \
Gydytojas ir Chirurgas >

Valandos: 10—2: 5—9 j
Sekmadieniais: 10—2

3327 So. Halsted Street >
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Skatinės Šėpos
• ♦ *

' Ledo Laiko 
30 Svarų

$15.50
SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydyme ser
gančių: Kraujo ligomis. Ner
vų suirimu. Reumatizmu ir la
kstą ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr.KILLORY IšegzamiDuoju akis, pn»ur>u 
akiniu*, kreiva* akis atitieainu 
ir atnblyopiškose takiom, aky
se sugražinu ivieta tinkamo 
laiku.
J. L. PASAK ARNIS O. O.
447 Broad*ay. So. Boston. *•>•«

SOUTH END UARDWARE CO
DAUGIAU BARGENŲ!

Aliejum ir Gęsu Kūrenamų

PEČIU
IIK TRUPUTI APRŪKUSIŲ NUO GAISRO. TIK 

DABAR ATĖJO DU VAGONAI TAVORO.
ATEIKITE TUOJAUS IR SUTAUPYKIT PINIGŲ

I25 Metų Sukaktuvių 
Išpardavimas Tęsiasi

l’Mi svarų............... 112.50

'chetona Flat M hite
Paint, gal..................

'ienas lotas Gatavai Sum®’
s)tos Maliavos, visokių
'«• be baltos, gal.............. 98c.

galionas .......... .... $1.95
Atiantic Outside Spar

Varaish. gal. .......... $2.25
Shellac. orange or "hite.

' galionas .................. $2.75
Stogų Lopytoje*. tekantiems

stogams, gal...................85c.

Vose & Sons Piano 
Comjany 

jau viri 20 metą.
Jei manot pirkti Player-Pianą, 

Grand Pianą, L'pright Pianą, Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. Šarkiunu. Pirk
dami pas nius galit sutaupyt pini
gų. nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jį gerą kainą Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruotą kataiiogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylaton St, Boston. 
/kurtas 1851 m.

I
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