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Militaristu Revoliucija 
Portugalijoj.

SENOJI VALDŽIA 
REZIGNAVO.

Perversmas Įvyko be kraujo 
praliejimo. Karininkai sako

si nori paliuosuoti kraštą 
nuo politinių partijų.

Portugalijoj atsitiko be
veik tas pats, kas Lenkijoj: 
karininkai pakėlė prieš bu
vusią valdžią ginklą ir pri
vertė ją pasitraukti. Pereitoj ■! 
pėtnyčioj rezignavo Portu- ! 
galijos ministerių kabinetas: 
su premjeru Antonio Maria į 
da Silva priešaky, o šį pane- 

• clėlį pasitraukė jau ir res
publikos prezidentas Ber
nardino Machado.

Sostinės garnizonas per
ėjo revoliucionierių pusėn, 
ir perversmas įvyko be jokio i 
šaudymo, be kraujo pralieji
mo. Tik tuo jis ir skiriasi nuo 
Lenkijos perversmo.
* Kol kas Portugalijos val
džią paėmė į savo rankas 
karvedys Cabecadas. Naujo
ji valdžia busianti sudaryta 
iš nepartinių žmonių. Savo 
manifeste revoliucionieriai 
sako, kad senoji partijų val
džia baigė stumti Portugali
ją į prapultį. Taigi, norėda
mi išgelbėt savo šalį, jie ir 
sukilę prieš tą valdžią.

Manifestas užtikrina, kad 
naujoji vyriausybė busianti 
pastatyta * demokratijos pa
matais ir karinės diktatūros 
nereikią bijotis.

Portugalijos Darbo Kon
federacija karininkų mani
festui tečiaus nepasitiki ir 
yra pasiryžusi stoti į kovą, 
jeigu militaristai bandytų 
vykinti diktatūrą.

* Keliose vietose karininkai 
jau areštavo parlamento at
stovus, priklausančius res
publikonų partijai.

NEW YORKO ĮSTATY
MAS PRIEŠ RUSUS 

NELEGALIS.
New Yorko valstijos reak

cininkai buvo išleidę tokį 
įstatymą, kuriuo New Yorko 
apdraudos kompanija buvo 
įgaliota nemokėti rusams 
apdraudos, dėlto kad tos 
kompanijos turtai buvo so
vietų Rusijoj konfiskuoti. 
Tūlas Šliosberg užvedė prieš 
apdraudos kompaniją bylą, 
ir aukštesnis teismas pripa
žino, kad kompanija turi 
jam apdraudą išmokėti. Iš
leistas valstijos įstatymas, 
naikinantis rusų teisę prie 

i apdraudos, pripažintas nele- 
1 galiu.

—
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NUSIGINKLAVIMO KON
FERENCIJA JAU 

IŠSISKIRSTĖ.
Nusiginklavimo konfe

rencija, kuri buvo susirinku
si Ženevoj priruošti medžia
gą didžiajai nusiginklavimo 
konferencijai, jau išsiskirs
tė. Kada susirinks didžioji 
konferencija, tikrai da neži
nia. Vieni sako, kad ji įvyk
sianti šį rudeni, o kiti prana
šauja, kad ji negalės susi
rinkti be 1927 metų pabai
gomis visų tų konferencijų, 
žinoma, bus burbulas. Pakol 
kapitalistai valdo pasaulį, 
apie visuotiną nusiginklavi
mą negali būt nei kalbos.

! LIETUVĖ APDEGĖ KE
ROSINU.

Shenandoah’ryje pereitą 
sąvaitę mirė didelėse kan- 

įčiose lietuvė Ulienė, kuri 
buvo ištekėjus už Račefskio. 
Atsikėlus anksti lytą ir no
rėdama greitai užkurti pe- 

Išsiveržęs vulkanas paleido! čių, ji užpylė ant malkų ke- 
nuo kalno ežerą ir užprudė rosino. įvyko < ’

upes.

Japonijos žemę vėl ap-

BAISI KATASTROFA 
JAPONIJOJ.

1,000 ŽMONIŲ ŽUVO 
POTVINY.

i
i

Lietuvos Fašistai 
jau šaudo.

eksplozija, ■ 
i Ulienė tapo aptaškyta de-, 
gančiu kerosinu nuo galvos 

lankė baisi nelaimė. Ant To- 11 'lsO> (,aFa'
kasi kalno netikėtai pereita, n<» uzliepsnavo Pradėjus 
sąvaitę išsiveržė vulkanas; Da’ saukus pagalbos, atbėgo 
kuris senai jau buvo skaito- ,lf u2PJle ant jos

baisios pūslės.

NEW YORKAS BALSUOS RASEINIUOSE UŽPUOLĖ 
PROHIBICIJOS KLAU

SIMĄ.
Nevv Yorko valstijos gu

bernatorius Smith užgyrė 
bilių. kuriuo prohibicijos 
klausimas pavedamas atei
nantį rudenį patiems gyven
tojams nubalsuoti. Vadina
mi “sausieji" neriasi iš kai
lio, kad šito klausimo prie 
balsavimo nedaleidus.

BURMISTRĄ.

Policija buvo pasislėpus, 
kad nematytų kas dedasi. 

Burmistras Stankaitis 
sužeistas.

“Lietuvos Žinios" prane
ša, kad Lietuvos fašistai jau 
pradeda savo priešus šau
dyt. Raseiniuose 9-10 gegu
žės naktį jie užpuolė parei
nantį namo miesto burmist
rą, liaudininką J. Stankaitį, 
ir prie pat jo namų durų pra
dėjo šaudyt iš revolverių. 
Vienas šūvis pataikė Stan
kaičiui Į kairiąją alkūnę ir 
sunkiai ją sužeidė. Kiti šū
viai prazvimbė jam pro au
sis.

Sužeistas Stankaitis išsi
traukė savo brauningą ir šo
vė į piktadarius. Bet sykį 
jam iššovus, kiti patronai 
kažin kaip ėmė ir išbirėjo 
žemėn. Vis dėlto šūvio fašis
tai nusigando ir pabėgo.

Šaudymą išgirdę, tuojaus 
atbėgo žiežirbininkai, kurie 
ėjo sargybos pareigas. Poli
cijos tą naktį niekur nesima
tė, tartum tyčia ji buvo pasi
slėpus, kad nematytų ką fa
šistai šaudys. Nors žiežirbi
ninkai tuojaus davė apie tai 
žinią į nuovadą, policijos 
vadas ramiai sau miegojo 
iki pat ryto. Ir kada išsimie
goję policijos ponai paga
lios atėjo šaudymo vieton, 
tai ištisas tris valandas rašė 
protokolą, vietoj puolus jieš
koti piktadarių.

Stankaičiui. Vikoniui ir 
Šileikai fašistai buvo pa
skelbę “mirties nuosprendį” 
jau vieną naktį prieš tai, ir 
policijai buvo apie tai pra
nešta. tečiaus ji visai nesirū
pino. kad piktadarius suė
mus.

Susirinkus naujam Seimui 
ir susidarius naujai val
džiai, iš policijos turėtų būt 
iššluoti laukan visi krikščio
nis demokratai.

kelis viedrus vandens, nuo 
Į ko pasidarė
[Ulienė buvo nuvežta ligon- 
<butin ir tenai mirė didžiau- 
■ siuose skausmuose.

mas užgesusiu, ir paleido di
deli ežerą, kuris buvo įtai
sytas ant to kalno aplinki- 
niems laukams laistyt. 
Krokdamas ir ūždamas van
duo pasileido žemyn, nu
šluodamas nuo žemės veido 
Kitsuros miesteli, iš viso 114 
triobų.

Negana to, subėgusi nuo

BULIUS UŽMUŠĖ 
LIETUVĮ.

Brandonville, Pa.— Ant 
Jono Anskaičio farmos čia 
pereitą sąvaitę bulius labai 
subadė Vincą Geni, 72 metu 
amžiaus senuką, kuris buvo 
pasamdytas prie farmos kai
po darbininkas. Genis nuėjo 
anksti rytą į tvartą paleisti 
galvijus. Pirma jis išleido 
ganyklon karves, o paskui 
paliuosavo bulių. Paliuosuo- 
tas gyvulys tuoj šoko ant 
Genio ir drožė jam ragais. 
Genys parkrito ant žemės, o 
bulius jį mindžiojo ir maigė 
kakta. Pradėjus Geniui šau
ktis pagalbos, atbėgo Ans- 
kaitis ir bulių atmušė. Su
žeistas Genys buvo nuvež
tas ligonbutin vos gyvas. 
Bulius nuplėšė jam vieną 
ausį, sulaužė 6 šonkaulius ir 
sutrupino kairiąją koją. Jo 
krūtinė visa suraižyta ir vi
sas kūnas apdraskytas. Ant 
rytojaus Genys mirė.

ATVYKO ŠVEDIJOS SO
STO ĮPĖDINIS.

Šiomis dienomis Ameri
koje lankosi Švedijos sosto 
įpėdinis, kunigaikštis Oska- 
ras-Fridrikas-Vilimas-Ola- 

fas-Gustavas-Adolfas. Žmo
gus su tiek vardų, tai vistiek 
kaip šuo su šešiom vuode- 
gom — tuojaus matai, kad 
ne prastos veislės.

i
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GAUTA PER LAIKRAŠ
ČIUS PATI APVOGĖ 

VYRĄ.
Tūlas Kuzma Rolek iš 

Beverlev, Mass., pajieškojo
■andai per New Yorko rusų 
■ laikraštį moteriškės apsive- 
dimui. Neužilgo atvažiavo 

j pas jį iš Philadelphijos tūla 
Ona Kaminskienė. Vieną 
naktį ji uždavė jam kažin 
kokių vaistų, nuo kuinų jis 
kietai užmigo, o pati \uo 
tarpu surinko jo pinigus, iš 
viso $1,200, ir pabėgo. Kuz
ma betgi vėliaus ją surado ir 
areštavo. Dabar ji gavo už
tai du metu kalėjimo.

I

PERKŪNAS UŽMUŠĖ ŽU
VININKĄ ANT EŽERO.

Netoli Detroito pereitą są
vaitę perkūnas trenkė i val
tį, kurioje tris farmeriai bu
vo išsiirę ant Cotton Lake 
žuvauti. Perkūnas buvo toks 
smarkus, kad vienas farme
rys tapo iš valties išmestas ir 
ant vietos nutrenktas, o kiti 
du tapo pritrenkti. Atsipei
kėję jie surado negyvą savo 
draugą. Metaliniai pinigai 
jo kišeniuose buvo sutirpę 
kaip nuo ugnies.

LIETUVIS UŽMUŠTAS 
KASYKLOJ.

Shenandcah’rio anglių ka
sykloj pereitą sąvaitę įvyko 

kalno vulkano lava užprudė ekspljozija nuo kurios nu- 
Mie upę. kuri patvinus užlie- .ke,?te,’.0 >ietu'laL ,^.az.vs 
jodą daugiau laukų ir kelia-'įabulls’. 38 metų vaikinas, 
ta mažu kaimeliu Antras buY.°, užmuštas, o Aleksis 
taikant! sprogimas užbėrė P?l>ukon>s labai apdegintas. 
Furvono upės vaga, ir potvi- fdabar guli Loeust Moun- 
nis' pasidarė da didesnis. taln bgonmej.
Apie 100 žmonių šitoj apie-' 
linkėj prigėrė ir apie 200 
buvo sužeista. Kitoj vietoj 
vandens banga nunešė 200 
kaimiečių. Apie 1,000 kai
miečių nesurandama. Spėja
ma. kad jie bus žuvę. Žmo
nių be pastogės pasiliko 
apie 1.000.000. Vandeniui 
nuslugus didžiausi laukai, 
kur buvo pasėti ryžiai, da
bar stovi dumblu užkloti.

»
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BERLINE SUŽEISTA 17 
KOMUNISTŲ.

Pereitą sąvaitę vokiečių 
komunistai įtaisė Berlino 
priemiesty demonstraciją, 
kuriai policija pastojo kelią

SKUNDŽIA KUNIGĄ UŽ 
PAVADINIMĄ “JUDO- 

ŠIUM.”
Tūlas Tuthill Brooklyne 

apskundė vietos baptistų 
kunigą McCaul’ą reikalau
damas $100.000 atlyginimo 
užtai, kad kunigas per pa
mokslą pavadinęs jį “judo- 
šium.” Nors jo vardo kuni
gas nepasakęs, vienok jis su
pratęs, kad “judošius” buvo 
taikomas jam.

AKRONO STREIKE VAR
TOJAMAS DINAMITAS.

Akron. Ohio.—Laike gat- 
vekarių streiko čia du kartu 
buvo panaudotas dinamitas. 
Ant Ravena gatvės dinami
to sprogimas buvo toks 
smarkus, kad išrovė gatve- 
kario bėgius. Keliose vieto
se gatvekariai buvo minios 
apsupti ir jų langai išdaužy
ti akmenais.

PHILADELPHIJOJ ATSI
DARĖ VISASVIETINĖ 

PARODA.
Šį panedėlį South Phila- 

Clevelando apskrities ka- delphijoj jau atsidarė vartai 
i 50 kalinių pakėlė į “stebuklų miestą," kuris 

maištą aną sąvaitę prieš še- užima 1,000 akrų plotą ir 
rifą Kohlerą, kuris vogda- buvo pastatytas visasvieti- 
vęs jų maistą ir marindavęs nes parodos tikslams. Paro- 
juos badu. Skundų prieš tą da oficialiai prasidėjo 1 bir- 
šerifą buvo tiek daug, kad želio ir trauksis iki 1 gruo- 

, grand jury su teisėju Philip- džio. Per šitą laiką Phila- 
’ su priešaky atvyko kalėji-delph i ja tikisi turėti 30,000,- 
man ištirti dalykų stovį. 000 svečių. įėjus per di- 

. Kaip tik grand jury atvyko tižiuosius vartus t 
metasi į akis “Liberty Bell 
—laisvės varpas, kuriuo 150 
metų atgal Philadelphijoj 
buvo apskelbta Suvienytų 
Valstijų nepriklausomybė. 
Jis yra iškeltas apie 40 pėdų 
nuo žemės ir apie jį šviečia 
26.000 elektriškų lempų.

į AREŠTAVO 9 AKTORIUS _________ __
; New Yorko policija perei- MAIŠTAS CLEVELANDO 
• tą sąvaitę užklupo pigų teat- — - - -------
rą ant Eighth avė., kur buvo 
statomos “Svveethearts of Įėjime 
the U. S.," ir areštavo 9 ak
torius, užtai kad aktoriai bu
vo nepadoriai apsirengę, 
geriau sakant — neapsiren
gę, ir pusnuogės mergos ėjo 
per audijenciją bučiuoda
mos vyrus. Visa tai daroma, 
žinoma, patraukimui publi
kos į teatrą. Vaidinimas bu
vo sustabdytas ir teatras už
darytas.

KALĖJIME.

KALINIAI REIKALAUJA
ir“piwJriaS37Se“piy’ PANAIKINTI PAMALDAS I

Nevy Haveno kalėjime ka
liniai padavė apskrities vir- 

įšininkui peticiją, prašydami 
PARAKO EKSPLIOZIJOJ i panaikinti kalėjime privers- 

ŽUVO 40 DARBININKŲ, liną lankymą pamaldų kalė- 
r, •• • „zu-zj; Uoeein ji™0 bažnyčioj. Kaliniai nu- lBaVa"JS\IirhtnvėV^k^l1'odo’ kad YaIe Universitete 

cho, paiako d b , J - 0 taip pat buvo užsilikęs nuo
baisus sprogimas. Keturias- ____ .____
dešimts darbininkų buvo j 
užmušta ir daug sužeista.

niolika komunistų buvo su
žeista ir 27 areštuoti.

ir kaliniai tapo išleisti iš sa
vo celių, tuojaus prasidėjo 
maištas. Kaliniai užsibari- 

•' kadavo ir atsisakė grįžti į 
savo celes. Tiktai teisėjui 

įprašant jie nusileido.

senovės paprotys varyti vi
sus studentus į pamaldas, 
bet dabar studentai pakėlė 

<79 nnn non ARGENTINOS prieš tai ProtesUb ir tas pa- $32,OTO.OOO ARGENUNUS g likosj panajkintas
KARO LAIVAMS. Reikalaudami panaikini-

Argentinos ministerių ka
binetas paskyrė $32,000,000 nimo pamaldų kaliniai stato 

tuos pačius argumentus,nupirkimui septynių nea ui e-i p jr yaje Universiteto
lių karo laivų. [studentai. Ant galo jie sako,

pdi+ti lkad religijos šalininkams 
GORKIS ŽADA GRĮŽTI turėtų būt ir gėda naudotis 

RUSIJON. i žmonių nelaisve ir brukti
Pagarsėjęs rusų rašytojas į jiems tikybą per prievartą. 

Gorkis pranešė sovietų vai- --------------
džiai. kad jo sveikata jau VOLGOS POTVINY ŽU-

. VO 22 ŽMONĖS.
Maskvos pranešimu, Vol-

KONFISKAVO “VELNIO 
ĮRANKIUS.”

Kuomet Amerikos moks
lininkų ekspedicija nuvyko 
Mongolijon jieškoti priešis
torinio gyvūno — dinosauro 
kiaušinių, tai ji turėjo su sa
vim keliatą automatiškų ži
bintuvų (flashlights). Gud- 
rųs Mongolijos muitinės val
dininkai, niekad šitokių ins
trumentų nematę, nuspren
dė, kad tai turi būt “velnio 
įrankiai," nes knypkį pa
spaudus iš jų šauja stipri 
šviesa. Ir jie nutarė tas lem
pas konfiskuoti, kad “velnio 
išradimas” nepridarytų 
Mongolijos žmonėms kokių 
nelaimių.

Lietuvos krikščioniški val
dininkai, tokiais pat moty
vais vaduodamiesi, konfis
kavo andai mokslinę Ruba-

• D 11' * ' ŽMONIŲ KAULAI DAR 
' ~ VOLIOJASI MŪŠIŲ

LAUKUOSE.
Prancūzų parlamento at

stovas Girod, kuris važinė
josi po buvusius mušiu lau
kus, praneša, kad kritusių 
kareivių kaulai, sudriskusios 
jų uniformos ir surūdiję gin
klai voliojasi tenai iki šiai 
dienai nesurankioti ir nepa
laidoti.

pasitaisė ir jis ketina greitu
l:: w 
jisai randasi Italijoj.

SUDEGĖ 7 ŽMONĖS.

Brooklyne

kilo gaisras ir sudegė 7 žmo- šė daug kaimų ir potviniuo- Jie mokslą skaito “ 
nės. prigėrė 22 žmonės. i radimu” i *

laiku grįžti Rusi jon. Dabar į
ga šįmet buvo taip patvinus, kino knygą “Iš Tamsios Pra- 

Ikaip niekas da neatsimena. ’“' '...........
Tarp Jaroslavlio ir Nižniojo

SUSTABDĖ ALŲ ANT 
VOKIEČIŲ LAIVO.

I Los Angeles atėjo vokie- ’ ---------------
čiųkaro laivas “Hamburg”: NUSIŲSTA PER PAŠTĄ

A BOMBA UŽMUŠĖ
3 ŽMONES.

Muskegon, Mich.—Perei
tą sąvaitę vietinio hotelio 
savininkas ir politikieris 
August Krubeach gavo per 
paštą siuntinį, kuriame butą 
bombos. Siuntinį atidarant 
bomba sprogo ir užmušė pa
tį Rrubeachą, jo 19 metų 
amžiaus dukterį ir jos vaiki
ną iš Chicagos, su kuriuo se
kančią dieną turėjo būt ves
tuvės. Dėl šitos bombos tapo 
areštuotas vietos konstebelis 
Bartlett, politinis užmuštojo 
Krubeacho priešas.

ir amerikiečiai tuojaus suži- ‘ 
nojo. kad ant jo galima nu
sipirkti gero alaus. Tuojaus 
į prieplauką susirinko šimtai 
ištroškusių žmonių ir visi 
pradėjo veržtis prie alaus. 
Bet sužinojo apie tai ir pro
hibicijos agentai, kurie tuo
jaus mušė į Washingtoną te
legramą. ir Vokietijos atsto
vybė Washingtone įsakė per 
telegramą “Hamburgo” ko
mendantui, kad tas alaus 
pardavinėjimą sustabdytų. 
Ir tuojaus rojus amerikie
čiams užsidarė.

GiMĖ KŪDIKIS SU 
DVIEM GALVOM.

South Bend, Ind.—Šiomis 
dienomis Madičių šeimynoj 
čia gimė moteriškos lyties 
kūdikis su dviem galvom, 
keturiom rankom ir ketu
riom kojom. Žiūrint iš vir
šaus, tai butų lyg ir dvynai 
suaugę krūvon. Tečiaus 
X-spinduliai parodo, kad vi
dury šitas nelaimingas su
tvėrimas turi tiktai vieno kū
dikio organizmą, t. y. vieną 
širdį, vienus plaučius ir tt. 
Kai kurie daktarai tarėsi 
kūdikį numarinti, bet religi
niai fanatikai pakėlė triukš
mą, sakydami, ką Dievas 
ant svieto paleido, žmogus 
neturi teisės to žudyt. Te
čiaus karo metu tie bepro
čiai nesako, kad Dievas 
draudžia žmones žudyti.

Tas dvilypis kūdikis da
bar randasi čia St. Joseph 

1 Hospitalyje, kur kas diena 
susirenka minios žmonių, 
norėdamos jį pamatyti.

BUTLEGERIAI ŠAUDOSI.
Savitarpinėj butlegerių 

kovoj Nevv Yorke pereitą 
sąvaitę 2 vyrai buvo nušauti 
ir trįs sužeisti. Vienas įtaria
mas butlegeris buvo areštuo
tas už žmogžudystę.

VAIKAI RENGĖSI IŠ
PLĖŠTI $220,000.

Nevv Yorke policija suė
mė 3 vaikus, kurie buvo įlin
dę į apleistą namą ir susi
krovę i skrynes už $200,000 
visokių brangmenų ir $20,- 
000 grynų pinigų. Namas 
priguli Herzogų seserims, 
kurios apie 10 metų atgal ji 
apleido, palikdamos tenai 
visus savo turtus, ir persi
kėlė gyvent į h otelį. Kode! 
tos senmergės taip padarė, 
policija negali suprasti.

eities į Šviesią Ateitį."
t—r------------ Religiniai fanatikai visi

Brooklyne šio panedėlio I Novgorodo potvinis siekė 20 yra vienodi: ar jie bus mon- 
naktį sename Tafto Hotelyįmylių pločio. Vary’u o nune- golai, ar baltveidžiai — visi 1 . • 1--T 'T X---  »- 1 1 • • ... .. .. .. velnio is- 

i radimu” ir kovoja su juo.

BEDARBIŲ RIAUŠĖS.
Kanados mieste St. Johns 

bedarbiai apsupo valdinin
kų ofisus ir pareikalavo duo
nos. Nieko negavę, alkani 
žmonės pradėjo daužyti val
dininkų langus.

POTVINIUOSE ŽUVO 
ŠIMTAI ŽMONIŲ.

Iš Jugoslavijos praneša
ma. kad paskutinėmis die
nomis potvyniuose tenai žu
vo šimtai kaimiečių.

DEPORTUOJA 7,000 
KINIEČIŲ.

Vengrijos valdžia įsakė 
ištremti iš Vengrijos 7,000 
kiniečių, kurie susirinko te
nai iš kitų Europos kraštų 
išvalyti. Jie yra kaltinami 
platinimu komunistinės lite
ratūros.

APIPLĖŠĖ BANKĄ
Coffeyville, Kans. - Trįs. 

banditai pereitą sąvaitę čia!
ROCHESTERY STREIKAS 

! Rochestery sustreikavo 
jstatybos darbininkai, reika-užpuolė banką ir uždarę ka-l—...

sierių į seifą pabėgo su Jaudami pripažinimo jų uni- 
$45,000. * jos.

UŽ $1,000,000 GĖRIMŲ 
IŠVERSTA Į JŪRES.

Valdžios įsakymu, Brook
lyne anądien buvo išversta į 
jūres už $1,000,000 visokių 
gėrimų, kurie paskutiniais 
laikais buvo konfiskuoti.

Ii
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garsina Centralini- Lenkų Rin
kimo Komitetas 
kiminiuose ai-

“Dėlto
Tavimi.

• nvtojum. reiškiame 
padėkos už visa...

Iš graudingų "Ryto aša
rų matyt, kad ir jis neabejo
ja, jog popiežių.- nubaudė 
Karevičių lenkams to reika
laujant.

Taigi pasirodo, kad per 
savo bažnyčias Lietuvoje 
Romos popas nori slopinti 
lietuvių kalbą ir skleisti len
kų dvasią. Bet šitą popie
žiaus politiką kunigai vis- 
tiek slepia. Pats Karevičius 
savo atsisveikinimo laiške 
sako, kad jis pats iš vyskupo 
urėdo rezignuojąs, kuomet 
tikrenybėj jis yra išgujamas 
į klioštorių už nusidėjimą 
lenkiškai popiežiaus politi- 

'kai. Turbut niekur nėra to-

avo priešrin- 
i šaukimuose...

atsisveikindami su 
i. kaip musų buvusiu (la

biliausios
važiuojančių ūkininkų veži-

. mus.
1 Taigi aišku, kad šitas 
šunlapis, kurio autoriai grą- 
sina "pakelti baisų gaisrą 
visoj Lietuvoj” ir paleisti 
“kraujo upelius,” buvo krik
ščionių demokratų darbas.

Jie grasino ūkininkams 
sudeginti jų kaimus ir pa
skandinti juos kraujuose, 
jeigu jie nebalsuos už kuni
gų partiją. O vis dėlto žmo
nės šitų grasinimų nenusi
gando ir kunigų partiją iš
šlavė iš valdžios laukan.

Gal klerikalai dabar ii 
bandvtu savo grasinimus v y- 

’ kinti, jeigu juos nebūtų nu
gąsdinę Lenkijos įvykiai. J 
Lenkiją jie žiurėjo kaip i sa-i 
vo užtarėją, pakol tenai kio vergiško pasidavimo sa- 
viešpatavo klerikalai. J“* 
kada klerikalų-aristokratų 
valdžia tenai tapo nuversta 
ir jos vieton atsistojo “be
dievis” Pilsudskis, tai musų 
krikščionius apėmė baimė. 
Pradėjus šitokiu laiku vy
kinti “krikščionišką“ revo
liuciją. ji gali nenusisekti, o 
“bedievis” Pilsudskis var
giai norėtų musų kunigėlių 
kailį gelbėt.

Taigi pasiskubino Lietu
vos prabaščiai paskelbti sa- 

išrinktasjvo "manifestą.”

ARKIVYSKUPAS KARE- 
VIČIUS NUBAUSTAS.
“Ryto” 95-tame numeiy 

“jo ekselencija” arkivysku
pas Karevičius paskelbė “gi-

KĄ JIE DABAR PA
SAKYS?

Kuo to laiko, kaip Haver- 
hiily susitvėrė socialistų 
kuopa, lietuviški bolševikai 
pradėjo šmeižti jos valdybą. 
Ypač jie sujudo prieš S. Už
davinį, vieną rimčiausių ir 
darbščiausių musų draugų 
toj kolonijoj. Jie be palio
vos skelbė per savo šlamštą 
“Laisvę.” buk drg. Uždą vi
nis yrą nusikaltęs žmogus, 
buk jis buvęs už savo prasi
žengimus išmestas iš vietos 
Lietuvių Ukėsų Gedimino 
Kliubo, ir tt.

šitas bolševikų chuliga
nizmas nuėjo jau taip toli,
kad Kliubas neiškentęs uz-i 
protestavo prieš dergimą 
švaraus drg. Uždavinio var
do. šiame “Keleivio” nume- 
ry, korespondencijų skyriu
je. telpa Kliubo valdybos 
paaiškinimas, kad skelbia
mos “Laisvėj” bolševikų 
korespondencijos apie drg. 
Uždavinio nubaudimą yra 
grynas melas.

Nors drg. Uždavinio prie
šai buvo jį Kliubui skundę. 
bet Kliubo posėdis atrado, 
kad tas skundas nepama
tuotas ir drg. U ždavinis yra 
nekaltas. Po to skundo drg. 
Lžoavinis buto 
Kliubo sekretorium, o pas
kui direktorium.

Šitą paaiškinimą Kliubo 
susirinkimas dabar nutarė 
nusiųsti ir pačiai "Laisvei.” 
kad ji paskelbtų jį viešai.

Tai ką gi dabar šmeižikai! lauš ir neužmirštamo ispu- 
iš “Laisvės” pastoges paša- džio, pilną meilės ir nuolan

kumo savo ganytojišką laiš
ką,” atsisveikindamas su ti
kinčiomis savo avelėmis.

Tame atsisveikinimo laiš
ke Karevičius rašė:

"Dvylika metų, kaip Kris
taus Vietininko valia likau Jil
su Vyskupu. Lankydamas pa
rapijas. gėrėjausi Jūsų gyvu 
tikėjimu ir maldingumu, noru 
šviestis, spiestis i katalikiškas 
draugijas. Malonu man buvo 
švęsti Jūsų aukomis statytas 
kilnias bažnyčias, laikyti jose 
iškilmingas Mišias, skelbti Die
vo žodį, teikti šv. Sakramentus, 
lankyti ir laiminti amžinojo 
atiL«io vietas.

"Bet štai sudarant iš žemai
čių Vyskupijos naujas tris vys
kupijas. laikiau pageidaujamu

I

ji “1
kys? Ir ką dabar pasakys 
South Bostono “Sandara, i 
kuri tą bolševikų šmeižtą! 
apie drg. Uždavinį buvo pa-j 
kartojus?

FAŠISTAI IŠTIKRUJU 
GRĄSINO LIETUVAI 

“REVOLIUCIJA.”
Pereitame “Keleivio” nu

mery mes buvom padavę isį 
Hearsto laikraščių praneši
mą, buk Lietuvos klerikalų' 
partija, pralaimėjusi Seimo; 
rinkimus, rengiasi pakelti 
“revoliuciją” ir jau išmėčiu
si po Kauną lapelius, kad 
fašistai ruošiasi užimti sosti
nę.

Mes šitai žiniai nenorėjo
me tikėti. O betgi pasirodo, 
kad tokie lapeliai Kaune iš-, 
tikrųjų buvo platinami. Šitai 
patvirtina atėję dabar iš 
Lietuvos laikraščiai. “Lietu
vos Žinios” paduoda ir turi
nį išleisto fašistų šunlapio. 
Jis atatinkąs krikščioniškojo' 
“Ryto” styliui ir vietomis tu-; 
rjs šitokių “meilės artimo’”: 
perlų:

“Vos tik socialistai ir žvdaij 
. gaus daugumą Seime, mes tuoj! 
'pakelsime baisų .gaisrą visoj 

Lietuvoj. Mes kardu.ir ugnimi 
^aplankysime visas vietas, kur 
randasi bent vienas socialistas, 
žydbernis arba jiems prijau
čiantis. Laimės socialistai ir 
žydai — ir bematant patekęs j 
kraiijo upeliai ir nušvis miešto 
ir r kaimų padangės dideliais1 
gaisrais!... Tad ruoškitės visi i 
tai dienai! Rūpinkitės ginklą ir 
slėpkite juos. Fašistai jau yra 
pasiruošę. Mes turime tuksian
čius žmonių- pratusiu vartoti 

. ginklų. Mes turime kareivių. 
; mes turime karininkų ir gene

rolų. Mes turime ir ginklų !”

•. šitas šunlapis buvo už
vardintas: “Gelbėkit Lietu
vi’. Surašinėkit Lietuvos 
Pardavikus!”

“Lietuvos Pardavikai,” 
žinoma, tai tie, kurie nebal
suoja už klerikalų šmugel- 
riinkų partiją.
‘Po Šituo, krikščionišku 

itanife&tu pasirašęs “Lietu
vos Fašistų Kovos Komite
tas.” Šitas šlykštus blevyzgų 
lapas buvęs platinamas po

Bet .vo viršininkams. kaip katali
ku bažnyčioj.

Gen. Petliura nu 
tautas kaip šuo.
Iškilminga generolo Si

mono Petliuros karjera Į>asi- 
baigė šuniška mirtimi. Ei
nant jam Paryžiaus bulva-

kuomet jis buvo tenai val
džioj, aiškino užmušėjas.

"Aš užmušiau žmogžudį,” 
sakė jisai. "Jis išgėdino 
daug žydų šeimynų Ukrai
noj. Jis buvo senas musų 
budelis. Aš pasiėmiau įsta
tymus į savo rankas ir pada
riau jam teismą. Už Ukrai
nos žydus aš esu pasirengęs 
numirti.”

Taip kalbėjo suimtas Pet- 
liuros užmušėjas.

■

I

\

I

ru pereitą sąvaitę prie jo- 
prisiartino i-----
vyras ir sušuko: ____ o_.
kis, purvinas šunie!” Ir taręs 
tuos žodžius šovė jį iš revol
verio.

Petliura krito ant vietos, 
ir nuvežtas ligonbutin tuo
jaus pasibaigė.

Šovikas nebandė pasi- 
^lčpti ir pasidavė policijai 
be jokio pasipriešinimo. Jis 
pasisakė esąs Ukrainos žy
das, Samuel Schtvartzbar. 
gyvenęs Paryžiaus studentu 
kvartale.

Nugabentas policijos nuo- 
vadon jis labai džiaugėsi, 
kad jam pasisekė Petliura ______ _________ ______
nudėti. Aš jam atkeršijau už ji Rusijos juodašimčiai 
kankinimą žydų Ukrainoj, šuo buvo, šuniškai ir žuvo.

nepažistamas 
: “Dabar gin

si
Petliura buvo vienas tų 

ger erolų, kuris susidėjęs su 
svetimais imperialistais ve
dė karą prieš Rusijos revo
liuciją. Užėmęs Ukrainą 
191$) metais jis tuojaus apsi
skelbė jos prezidentu, ir 
aliantai ant tų pėdų pripaži
no jo "valdžią.” Paskui bol
ševikai jį sumušė, ir tas lat
ras pabėgo užsienin. Nuo to 
laiko apie jį nieko nesigirdė
jo. Dabar gi pasirodo, kad 
jis gyveno Paryžiuje, kur 
vra susisniete ir kiti buvusie

Smūgis Klerikalams.
prie šito kunigiško teroro 
opozicija sutriuškino klebo
nus. Šitas kademų pralaimė
jimo faktas rodo didelį Lie
tuvos žmonių subrendimą 
ir politinį išsiauklėjimą. Pri
dėkite prie viso pasakyto 5 
vyskupų priešrinkiminę pro
klamaciją, skaitytą kunigų 
visose bažnyčiose, kur kum
ščiais grasinta tikintiems 
balsuoti už klerikalus, arba 
kruvinomis klebonų ašaro
mis verkta neduoti balsų so
cialistams, "bažnyčių grio
vikams.” bus aiški rinkimų 
situacija. Ir vistik klerikalai 
pralaimėjo, žmonės aiškiai 
kalbėjosi: “Statysim kitus 
žmones ir pažiūrėsime, ar 
per 3 metus socialistai iš
griaus bent vieną bažnyčią.” 

Valdžios sudarymo klau
simas bus gana sunkus, nes 
nei viena grupė neturi abso
liučios Seime daugumos. Tu- 

__ ____________ rėš susidaryti koalicijos: 
šė socialdemokratai. Sočiai- viena jų gali susidaryti is

teko

Aktorka, Kuri Maudėsi Sampane, Lietuvaitė.
JI YRA TERESE DAUGE-

LIUTĖ IŠ CHICAGOS.

' Būrys vyrų atėjo su stiklais 
! ir gėrė iš to lovio, kuriame ; 
jauna musų tautietė sėdėjo 

nuoga.
' Savo laiku "Keleivyje” j 
buvo jau rašyta, kad New. 

' Yorko teatro savininkas' 
Earl Carroll surengė puotą, 
kurioj nuoga aktorka buvo 
pasodinta į šampaną ir apie■ 
šimtas vyną apstoję apie tą i 
maudynę sėmė iš jos šampa-; 
na ir gėrė.

Valdžia po to buvo pašau
kus poną Carrollą pasiaiš- 

; kinti, ar tiesa, kad pas jį to- 
Ikios orgijos buvo keliamos.; 
• Jisai prisiekė, kad pas jį 
nieko panašaus nebuvę. Bet 
vėliaus valdžia gavo liudi
ninkų. kad pas poną Carrol- 
lą ištikro buvo girtos orgijos 
ir nuogos merginos buvo 

: maudomos šampane vyrų 
akyvaizdoje. Tuomet Car
roll buvo patrauktas teis
man už kreivą prisieką.

Pereitą sąvaitę Ne\v Yor- 
,ko teisme prasidėjo rito 
'skandalo byla. I liudininkus 
į buvo pašaukta ir .Joycc 
iHavley, toji aktorka. kuri 
maudėsi šampano maudv- 
nėj.

Teisme ji pasisakė, kad 
ir reikalingu, kad naujų vvsku-. tikras jos vardas 
pijų ir visos musų, bažnytinė* Joycė Havley, 1 
provincijos sutvarkymo darban Daugeliutė. 
stotų naujos,, jaunesnės spėkos, žiaus lietuvaitė.

"Todėl, man pasiprašius at- dabar gyvena Chicagoj?kur 
leisti nuo vyskupavimo, kad: ten anf North Side.

i :.Tas balius su šampano
vyskupavimo, 

stoti Į vienuolyną.

s esąs ne 
bet Teresė 

17 metų am- 
-Jos tėvai

leisti nuo 
galėčiau

Į šventasis Tėvas nebeantdėjo maudyne buvo CaiTollo tė- 
Į man senterėjančiam ganytoja- atre. ‘Lovys buvo pastatytas 
i nmo naštos, kurioje nors iš su-; vidurv scenos. tuomet ’pri- 
; sidariusių vyskupijų, bet didės-;nešta’ bonku ir šampanai 
I nei Bažnyčios nardai paskyrė' buvo Supilta iš ju i lovį. C’ar-

Jums jaunesnitis Vyskupus...* rojj tuomet priėjo’ prie Dau- 
Iš šito laiško išeina, -ia’i nusirengti

popiežius atleido Karevičių,1’ J sampano maudynę, 
nuo vyskupavimo )ampa-i‘ ~ „ . . •

ičiam to prašant. Karevičius .Uamll paplojęs jai per petį 
sakosi einąs į vienuolyną " taręs: That s all nght, 
pats savo valia. baby, come on

Bet dabar narirodo kad . ^?n ? J prižadėjęs jai duo- K .^aDai pa.įiooo, Kad . 1]ZĮa. «« non hpt • •
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ka<l’?eli.utė?-.liePė jai nusirengti

nuo vyskupavimo jam pa-t^er£,.1?a neno,’ėjusi eiti, tai

I

visą Kauną ir Jęzuifcų gim
nazijos
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Karevičius buvo popiežiaus 
nubaustas. Popiežius praša
linęs jį nuo vyskupo pareigų 
ir uždaręs klioštoriun už įve
dimą lietuvių kalbos bažny
čiose. Prieš Seimo rinkimus 
Lietuvos lenkai patįs pasi
gyrė, kad jie buvo padavę 
popiežiui skundą ant Kare
vičiaus, ir kad užtai popie
žius jį nubaudęs.

Apie tai rašo pat” “Ry
tas” 101-mame numery. Gir
di—

“...skaudu katalikui girdėti 
musų lenkų pasigyrimą, kad 
jų atstovai Seime padarę Vati
kane intakos. » kad pabalintų 
vyskupą Karevičių, ką šventas 
Tėvas’ir padaręs, nubausdamas 
tuo arei vyskupą Karevičių Už 
įvedimą lietuviu kalbos f Kau
no hažnyčias.

pasigyrimus vietai

bai gerai,” ji sako. “Į 
aš nebūčiau galėjus šito pa- boj? 
daryti.”

Bet kad ir labai gerai ji 
jautėsi, tečiaus šampanas 
buvo taip šaltas, kad ji ne
galėjusi ilgai jame būti ir po 
penkių minutų iššokusi iš jo 
nuoga tarp vyrų ir pradėjusi

ČaiToIl pasilenkęs prie jos
• “Issi-
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Lietuvos klerikalai Per; 
rinkimus į Seimą gavo mirti
ną smūgį. Visas klerikalų 
blokas turės nedaugiau 36 
atstovų Seime. Reiškia, jie 
yra nustoję apie 10 vietų. Iš 
opozicijos partijų didžiausis 
laimėjimas teko socialdemo
kratams. būtent. 100 n uos. 
priaugo balsų ir tiek pat pa
didėjo atstovų skaičius. 
Liaudininkai yra laimėję 
6-7 naujas vietas. Beto. Sei
man įėjo tautininkai 3 atsto
vais ir 1 atstovu naujoji ūki
ninkų partija. Tautinės ma
žumos: žydai, lenkai, vokie
čiai bus pralaimėję 7-8 vie
tas. Klaipėdos Kraštas duo
da visus 5 atstovus vien lik 
vokiečius šovinistus.

Didžiausis smūgis
klerikalinei ir fašistinei dar
bo federacijai. Ji turėjo 12 
atstovų, dabar gi turės pasi
tenkinti 4-5 vietomis. Reiš
kia. darbo federaciją sumu-

demoki'atai. beabejo.nuneše liaudininkų, tautininkų, uki- 
1-2 žydų ir 1 lenkų atstov ą.
Tas pats ir su Lietuvos vo
kiečiais, — pastarieji turėjo 
2 vietas, dabar turės pasi
tenkinti tik vienu atstovu. 
Liaudininkai paėmė tik da
linai klerikalų balsus. Užtai 
tautininkai (Smetonos par
tija ) atskėlė tris vietas nuo, 
krikščioniškosios ūkininkų 
sąjungos. Reiškia, klerikalų 
(kunigų) organizuoti spar-ime 
nai (darbo federacija ir ūki- Nežiūrint to, ūpas krašte ne- 
ninkų sąjunga) 
spaudimui iš opozicijos pu- tas pergalėtas, 
sės ir pakriko arba pradėjo Kunigas,
krikti. Šitie sparnai krinka Gegužės 13 d., 1926. 
todėl, kad yra nesąmonė su- 

! jungti darbininkų ir ūkinin
kų klasinius reikalus vienan 
klerikalų blokan. vadovau
jant kunigui. Klasiniai rei-.
kalai pergalėjo.

Patįs kunigai, t. y. krikš 
čionys demokratai, 
šį garsųjį bloką, 
vietoje, jiems yra tekę 14 
senų vietų; tat reiškia, kad 

: davatkos pasiliko ištikimos 
Į kunigams. Iš to jau aišku, 
į kad kunigai ilgainiui visiš
kai nustos įtakos į darbinin
kus ir ūkininkus, o pasiliks 
tik tikinčiųjų ir deklasuotu-' 
jų elementų atstovais Seime. 
Šiais Seimo rinkimais gyve
nimo geležinė logika prabi
lo ir prabilo aiškiai ir nuosa
kiai.
Klerikalų represijos, smur

tas būvrv tiek dideli laike 
rinkimų, kad sunku apsaky- 

į ti. Laikraščiai buvo konfis- 
i kuojami, susirinkimai ardo
mi, nuolatiniai areštai, nu

žudymas Batiso Pilviškiuo-' 
įse, smurtas ir areštai Tel-j 
fšiuose, — vis tai policijos 
darbai. Naikinimas sąrašų 
(Mariampolė),fašistiniai at- 

i lik 
papildo rinkimų vaizdą. A- 
pielinkių komisijų pirminin

ninku partijos ir ūkininkų 
sąjungos (maž-daug 35-36 
atstovai) plius kuri nors 
tautinė mažuma arba net 
kuri nors klerikalų grupe. 

!Antroji galima kombinaci
ja, tai liaudininkai ir sočiai- 
•demokratai (37-38 balsai), 
su kuriuo nors priedu. Vy
riausybės sudarymo klausi
mas darosi Lietuvos vieša- 

gyvenime gana opus.

pasidavė!blogas, nes klerikalų smur-

Suėmė Moterų 
Apgaviką.

Kitaip kaltinamojo Carrollo tamv- sišaukimai ir grąžinimai

ti užtai $1.000, bet ji tų pini-’ verkti, 
gų negavusi. * U____ r

Šitame baliuje Daugeliu- ir pradėjęs raginti: 
tė sakosi turėjusi ant savęs tiesk, galvą pakelk aukš- dą. 
maudymosi kostiumą, bet tvn!” Ir užtai, kad ji nesto- 
kada Carroll liepęs jai eiti vėjo išsitiesūs su pakelta 
į šampano maudynę, tai ji tą aukštvn galva, Carroll atsi- 
kostiumą nusiėmusi ir apsi- sakęs užmokėti jai $1,000,' 
xrl11ri>ci 'l__—~ —i—n««i£oriA_

tomais šilkiniais marškinu- jęs.
‘ ........................ ' ‘ Paskui ji apsirengusi ir
ji ir tuos nusimetusi. dalyvavusi baliuje iki galo.

įlipus jai į šampaną, Car- Valdžios advokatas čia 
roll atsisukęs į savo svečius jos paklausė: 
ir sušukęs: “Vyrai, dabar ei-, 
kitę šen gerti į 
męrginą!”

Ir tuojaus buiys vvni su j 1 • * * i _• *
dėjo semti ir'gerti iš jo šam
paną, kuriame sėdėjo nuoga 
musų gražuolė. * ; ■■■ į ____w

Mergina sakosi buvusi rė ant tamstos efektą? 
nugirdyta ir visko negalinti j —Aš pasigėriau, 
atsiminti. “Aš jaučiausi la-l —Ar tamsta tuomet buvai

i šampano maudynę, tai ji tą aukštvn galva, Carroll atsi-p a*____  • . * c - • *. • • a ■« zvz.a

vilkusi trumpučiais perma- kiniuos pirma buvo prižade-- 

I kais, bet lipdama į šampaną

l

Philadelphijoj pereitą pa- 
‘ nedėlį tapo areštuotas Ro- 

j bertas Whitman, kuris yra 
žinomas kaipo “pusės šimto 
pačių vyras” ir didžiausis 
moterų apgavikas. Sakoma, 
kad jis yra vedęs keliasde- 
šimts moterų ir nunešęs joms 
apie $1,000,000. Jis yra ži
nomas taipgi kaipo “lordas 
Beaverbrook” ir kitokiais 
pavadinimais, bet tikras jo 
vardas esąs Herman Kru- 
ger. Philadelphijoj jis yra 
vedęs tūlą Frances Camp. 

1 kuriai nunešė $60,000 vefr- 
tės auksinių daiktų. Nę\v 
Yorke tūlai Rose Burken jis 
nunešė deimantų už $125,- 
000. Be to da jis yra vedęs 
vieną aktorka, kuri dabar 
dainuoja geriausioj Ameri
kos operoj. Jiš turi su ja ir 
vaiku. " v -X1Z ‘ T ’

Detektivai gaudė jį jau 
per du metu. .Jie buvo nuse
kę paskui ji į Chicagą, St. 
Louis, Minneapolį, Buffalp 
ir San Franęisco. Jis visur 
apsistodavo geriausiuose bo

rteliuose ir pinigus mėtyda
vo tarnams pilnomis saujo
mis. Pereitą nedėldienį >de
tektivai buvo apsupę jį vie
name hotely Atlantic Cityje, 
bet jis paspruko ir nurvvko 

; Philadelphijon, kur ir pate- 
įko į policijos tinklą. Jis esąs 
; gerai pamokytas, baigęs 
medicinos ir teisių mokslus

—Taip.
— Kur jis tamstą pasam- kais buvo paskirti aiškus 

dė?
—Astoro Kotelyje.
—Kiek tamsta gavai ai- demai

gos?
—Dvidešimts doleriu.
—Kokiuo laiku tamsta at-!rnjnėtą faktą, kad politinė 

vykai teatran į tą balių. į policija buvo padariusi ne-
—Lygiai dvyliktą valan-jg^Į^ žygį pasaulyje, — 

į pastačiusi savo sąrašus, ko
munistinio pobūdžio, — tai 
jums bus aišku, kokiose ne
girdėtose apystovose ėjo 

Į Seimo rinkimai. Vienok ir Vienos Universitete.

krikščionis, opozicijai teko 
budėti, kad įsismaginę ka- 
p.o.tti nepripiltų į rinkimų 
dėžes savų balsų.

i Jei prie šito pridėsite jau

. _____ __ ’ —Kada tamsta atvažia-
į šitą gražią vai į tą balių, ar tamsta ma

tei lovi ant scenos?
M MĮH —Taip, — atsakė mergi- 

stiklais apsupo lovį ir pra- na.
—Ar gavai ko nors gerti?
-—Kelis kartus.

! —Kokį tas gėrimas pada-

—Kaip ilgai buvai mau
dynėj?

—Apie penkias minutes.
—Kas buvo toliau? ?
—Lovys buvo paverstas 

ant šono. Aš išlipau, nuėjus 
žemyn apsirengiau ir vėl su-j 
grįžau. Carroll tuomet pasa
kė man: “Laikyk galvą auk-j 
štai, arba eik šalin nuo sce
nos.” Jis liepė man pasakyti! 
reporteriams, kad mano var-’ 
das yra “Vierą” Hawley.

—Kokiuo laiku tamsta 
apleidai tą balių?

—Penktą valandą, ar pu
sė po penktos.

Dabar ji sakėsi lošianti su 
“Greervvich Village Fol-į 
lies,” kur šokikės yra surink-J 

i tos iš gražiausių merginų.
l
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Km skaito ir ražo, 

Tm duonos nepraio.
© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kat nieko neveikia, 

To niekas nepeikia.

PHILADELPHIA, PA. kokią nors naują partiją 
Ke.k«le Visuotino Seimo. įv?rti, kaip kam išrodo. Yra 

Paskelbus atsišaukimus - 
Visuotino Seimo reikalu, 
tuo klausimu, matomai, dau
guma susidomėjo, nes tuo
jaus gauta pritarimai iš dau
gelio kolonijų.

Žinios ir pranešimai pra
dėjo plaukti iš New Yorko, 
Brooklyn, N. Y., Scranton, 
Pa., Boston, Worcester, 
Lavrence, Mass., Chicago, 
III. ir iš kitur. Laikraščiai 
tvirtai stovi už Seimo šauki
mą. O jau Lietuvių Vaizbos 
Butas Bostone, taiytum kok
sai “back-bone” to viso su
manymo. Mes neabejojame, 
kad kiti Lietuvių Vaizbos 
Butai, Draugijos, Kliubai, 
Organizacijos, Atletų bei 
Dailės Rateliai, ir tt., kur jie 
nesirastų, taipogi tars savo 
žodį ir visomis galimybėmis 
rems tą sumanymą.

Iš daugelio pritarimų, ap- 
laikyta pora laiškų nuo vi
suomenės veikėjų priešingų 
nuomonių, kurie abejoja, 
kad Seimas galėtų įvykti ir 
kad Seimai nieko gero nenu
veikė ir negalės nuveikti 
musų gyvenime. Seimo ren
gėjų atsakymas tokiems a- 
bejonės pilniems musų vi
suomenės veikėjams yra to
kis : kaip jau minėjome savo 
pirmame atsišaukime, šiais 
metais nepaprastai geras 
laikas turėti susivažiavimą, 
nes Visasvietinėn Parodon 
vis vien daug lietuvių pribus 
netik iš artimų, bet ir iš toli
mų vietų. Negalės pribūti tik 
tie, kuriems štokuos lėšų, ar
ba nesupras svarbos matyli 
Pasaulinę Parodą.

Profesionalai, laikrašti
ninkai, biznieriai, visuome
nės veikėjai, ir šiaip pra- 
šmutesni musų žmonės pa
norės apsilankyti, pamatyti 
ir pasigerėti tuo. ko jie, vei
kiausia, niekados nematė ir, 
šią progą praleidus, nieka
dos nematys. Tokiu budu, 
atsilankymas į Philadelphi- 
ją šiais metais, kaip ekono
miniu, 
žvilgiu, 
pirma, 
antra, 
geidumą ir žinijos daug pa
sems: trečia, tuo pačiu laiku 
atliks savo tautos pridera
mas pareigas. Ir visa tuo ga
lima bus pasinaudoti vienu 
laiku ir iškaščiais. Specialių 
ekskursijų keleiviams Paro
don atvažiuoti bus numažin
tos kelionės lėšos, kaip lai
vais, taip ir gelžkeliais.

Laikinasis Rengimui Sei
mo Komitetas, savo specia
liame susirinkime, laikyta
me gegužės 12 d., 1926 m. 
peržiūrėjęs laikraščių užgy- 
rimus ir pavienių veikėjų 
pritarimus, galutinai nutarė 
ir šiuomi paskelbia sumany
ta Seimą šaukti rugpiučio 
15, 16 ir 17 dd„ 1926 m. se
kančiu patvarkymu:

a) Rugp. 15-tą, nedėlioję, 
priėmimas svečių-delegatų; 
6 vai. vakare vaišių vakaras.

b) Rugpiučio 16n-tą, 9 vai. 
lyte, atidarymas Seimo ir 
laikymas posėdžių iki pir
mai valandai: 2 vai. po pietų 
išvažiavimas aplankyti Pa
saulinę Parodą: vakare, 
kaip 8-nios, koncertas.

c) Rugp. 17-tą. nuo 9 vai. 
ryte iki 1-mos, posėdžiai; 
kaip 2:30 po pietų aplanky
mas istorinių vietų, kuriomis 
Philadelphia yra turtinga.

Tečiaus dienų ir valandų 
nustatymas nėra priversti
nas : jos gali būti priimtos 
taip, arba kitaip pakeistos, 
sulyg noro busiančių daly- 
vių-seimiečių.

Kartu norime perapėti 
partijinius asmenis, kad 
šaukiamas Visuotinas Sei
mas Philadelphijon nėra 
koksai mistiškas sumanyto
jų užsimojimas ir jokių ne
aiškių tendencijų savyje ne
turi. Taipgi neturi motyvų |

taip ir kulturiniu at- 
labai prieinamas: 

bus viena kelionė; 
patenkins savo žin-

tai liuosas ir gerų norų ir va
lios žmonių pasiryžimas ap
tarti ryškius kaip Amerikos 
lietuvių, taip ir Lietuvos gy
venimo klausimus.

Turėdami tai omenyje, 
neužgesus dar prakilnių gy
venimo idealų troškimams, 
pasitaikius tokiai nepapras
tai progai, mes ir padarėme 
į jus, gerbiamieji, prakilnių 
idėjų draugai, pirmą ‘atsi
šaukimą. Kaip kiekvienas 
atskiras asmuo turi savotiš
kas ypatybes, taip ir pas 
kiekvieną iš musų randasi ir 
rasis skirtumai, bet abelno 
lietuvių gyvenimo padėtis, 
kaip čia, Amerikoje, taip ir 
Lietuvoje, vienodai liečia 
mus visus. Mes žinome, kad 
darbuotis, rišti gyvenimo 
ryškius klausimus galima 
visaip: pavieniais, susirinki
muose, žodžiu, raštu. Bet to
kio vienodo, individuališko 
karakterio būdas tokius 
klausimus rišti nėra galin
gas ir tankiai neturi įtakos i 
žmones, greičiau susilpnėja. 
Kuomet organizatyvis bū
das turi savyje neišsemia
mos pajėgos, kuri priduoda 
užtektinai energijos indivi- 
dumams savo darbuose, bu
vusių ir dar tebesančių musų 
sermėgių miniose. Palaiky
mui tokio potencijalio šalti
nio, iš kurio galima butų 
semti Įkvėpimo dvasią ne
perstojančiai darbuotei lie
tuvių tarpe, reikalingas, lai
kas nuo laiko, to šaltinio pa
pildymas nauja, atšviežinta, 
dvasios jėga. Šaukiamasai 
Seimas kaip tik ir bus tasai 
papildymas lietuviuose iš
sekusių jėgų naujomis. To
dėl, rinkite delegatus ir šiaip 
kas tik gali, rengkitės Sei
man.

Laikinasis Seimo Ruoši
mui Komitetas:

Dr. E. G. Klimas, S. Ma- 
sickas, J. Grinius, A. Tvara- 
navičia, J. Ivanauskas, J. 
Strieleckis, Z. Jankauskas, 
Ignas Liepa, M. Mankelevi- 
čia, Dom. Bairunas. 
mensas Steponavičia.

Lithuanian Music 
2715 E. Alleghenv 
Philadelphia, Pa.

Kle

HAVERHILL, MASS. 
Vardan teisybės. - .

Kadangi “Laisvei” buvo1^1“115 žmones velniais, o 
rašomos korespondencijos, iston 1 debatus,^ kad apgynus 
po kuriomis pasirašydavo,^av? Papos bažnyčią ir Iro-, 
^ai Kliubo Narys, tai A. Ma- d-vt1’ J°£ jis yra tikras Kris-1

Kun. Zulink pliekė kaili 
kun. Lipkui. Esą, jis moka

tulevičius, visokiais budais 
šmeiždami S. Uždavinį ir 
sakydami, Kad jis buvo Lie
tuvių Ukėsų Gedimino Kliu- 
be apskųstas, nubaustas ir 
prašalintas iš prezidento 
vietos,

Tai L. U. G. Kliubas savo 
susirinkime, laikytame 13 d. 
gegužės, 1926 m., vienbal
siai nutarė perskaityt Kliu
bo posėdžių protokolus, iš 
kurių pasirodė, kad S. Už- 
davinis buvo išrinktas Kliu
bo prezidentu 1919 metų 
sausio mėnesyje ir buvo tą 
vietą užėmęs, bet 1919 metų 
rugsėjo mėnesyje dėl savo 
asmeninių reikalų rezigna
vo.

Tiesa, jis buvo Kliubui 
skundžiamas, bet Kliubo su
sirinkimas atrado jį nekaltu. 
Vėliaus, 1923 metais, S. Lž- 
davinis buvo išrinktas Kliu
bo protokolų sekretorium, o 
1925 metais buvo išrinktas 
jo direktorium.

Susirinkimas vienbalsiai 
įgaliojo Kliubo Valdybą pa
skelbti šitą paaiškinimą 

Laisvėj” ir “Keleivyje.”
S. Dzingelevich, prez 
Vadas Pūtis, kas.

u

i WORCESTER, MASS. 
Jauna lietuvė dainininkė 

puikiai pasižymėjo.
Nors retkarčiais ir musų 

■ kolonija gali šiuom-tuom 
‘pasigirti. Atsiranda vienas- 
! kitas iš musų jaunuolių, ku- 
Įrie savo pasižymėjimais ke- 
jlia lietuvių vardą svetim- 
itaučių tarpe.
Į Taip, gegužės 19 d. išne- 
tyčių man teko užeiti į muzi
kos mokytojos p-lės Knight 
mokinių koncertą, kuris įvy
ko Tuckerman Hali. Turiu 
pažymėti, kad p-lė Knight 
yra žymi muzikos mokytoja 
iš Bostono.

Minėtas koncertas buvo 
parengtas kaip ir kvotimo 
tikslams. Programe įžiūrė
jau pavardę ir vienos lietu
vaitės. Su nekantrumu lau
kiu, kada ji pasirodys. Ot, 
atėjo ir jos eilė. Išeina p-lė 
Elena Endzeliutė. Publikoje 
suužia gausus delnų ploji
mas. P-lė Endzeliutė sudai
nuoja “Parla” komp. Arditi.

Pabaigus jai dainuoti sa
lėje pasipila gausus aplodis
mentai, kurie tęsiasi ilgą 
laiką. Už puikų pasižymėji
mą p-lė Elena Endzeliutė

taus pasekėjas, pasibijo, to
dėl ir neatsilankė. Sakė, kad 
jis tarnauja kapitalizmui ir 
su juo bičiuliuoja, o darbi
ninkų nepaiso. Buk kun. 
Lipkus yra prisiekęs apginti 
airio vyskupo tikėjimą, bet 
ne katalikų. Prisiegoj esą: 
“ginant vyskupą, priešui ga
lima net ir gyvastį atimti ir 
už tai nebus jokio grieko”...

Kalbėjo da vienas kalbė
tojas ir nurodinėjo nedorus 
popiežių darbus, kaip jie yra 
aprašyti pačioj katalikų en
ciklopedijoj, iš kurios jis 
skaitė ištraukas.

Veikalą vaidino “Daina 
be galo.” Juokingas veika
las ir gražiai pavyko. Profe
soriaus rolę vaidino artistas 
p. Urbaitis. >

Dabar visi sujudo ant ko
munistų, net ir patys geriau
si jų prieteliai. Jie sako, kad 
daugiau neduos pinigų bol
ševikų reikalams. Daug šios 
parapijos moterų prigulėjo r „ ____  _________
prie progresisčių ir rėmė įgauna keliolika gyvų gėlių 
bolševikus. Dabar jos sako:-bukietų.
“Nė cento tiems Lipkaus! šitas p-lės Endzeliutės 
bernams.” Jakimavičius nu--puikus pasižymėjimas palį
stojo visai vardo. Esą, jis tu-j ko publikoje neišdildomą 
rys su kun. Lipkum ryšius ir (įspūdį ir tuo pačiu laiku pa-

likos, kad paaukautų Pas- 
saic’o streikieriams. .* 
surinkta $25.00 su centais.

Reikia pastebėti v ieną 
ydą pirmininkei. Ji po kiek- 
kieno lošimo ir po kiekvie
nai dainai aiškino publikai, 
sakydama: “Ar matot, kaip 
gražiai sulošė? Matot, kaip 
gražiai dainuoja.“ Juk pub
lika matė kaip lošė ir daina
vo, tai kam dar aiškint.

Po lošimo buvo šokiai. 
Šokikų buvo nedaug, nors 
publikos buvo apie 200.

Technikas.

nūn. luipAuiu ii ippuuj ii pautu lamu pa-
•tur būt gavo patepimą už iš-i kėlė lietuvių vardą.

GRAND RAPIDS MICH ’ vedimą iš svetainės jo para- Garbė p-lei Endzeliutei,
Komunistai stoja už rymio-l^^ tė_

kų kunigą.
Gegužės 8 d., Lietuvos

Sūnų ir Dukterų Draugijos 1; ’•
1i liurbi-. L,, *Svetainėje turėjo įvykti ku-j 

nigų debatai. Debatus su-į 
rengė neprigulmingą Šv. I p’’
rapijos žmonės kvietė deba-

1

Hall, 
avė.,

SO. FORK, PA. 
Traukinis užmušė lietuvį.
Gegužės 18 d. patiko neti

kėta mirtis vietos lietuvį 
Motiejų Kauną. Parėjęs iš 
darbo jis sumanė nueiti ant 
Pennsylvania geležinkelio 
parsinešti anglių, kurių jo 
moteris buvo pririnkus ir 
tenai paslėpus. Susipy
lęs anglis į maišą jis ėjo ge
ležinkeliu namo. Niekas ne
matė ir tikrai nežino, kaip 
traukinis jį pasigavo ir mir
tinai sužeidė. Pribuvus dak
tarams jis du sykiu atsiduso 
ir atsisveikinęs su šiuo pa
sauliu mirė. Bet nespėjo jis 
atsisveikinti su savo šeimy
na. draugais ir pažįstamais, 
su kuriais labai gražiai sugy
veno.

Velionis prigulėjo prie 
trijų draugijų ir buvo labai 
gražiai palaidotas su baž
nytinėm apeigom, ant airių 

j kapinių. J kapus velionį ly- 
30 automobilių.

jiedu pusbroliai esą, tad jam vams, taipgi garbė ir vi
ii’ pagailo kun. Lipkaus. įsiems VVorcesterio lietu- dėjo apie 30 automobilių. 

Jakimavičius yra dauge- viams, kad iš jų tarpo atsi- Visi giminės, draugai ir pa- 
. -J įsipykęs, kada I 
(draugijos pirmininku. < 
į vis agituodavo, kad žmonės savo visus dainų mylėtojus.
• už mažmožius eitų į teismą, i Nastutė Žemaitukė.

■ “ - - - 1 ____________________________

bėtoią ir gautų už savo laiką i CLEVELAND, OHIO.

ELIZABETH, N. J.
Aukų Koncertas. — Kunigo grio« 

vikiški darbai.
Nedėlioj, 16 d. gegužės 

čia buvo didelis koncertas, 
kuri surengė Lietuvių Lais
vės Svetainės Bendrovės 
Choras. Programas buvo 
gana įvairus ir dainininkai 
savo dainas išpildė gerai. 
Kadangi šis choras gyvuoja 
tik pusė metų, tai nieko ge
resnio iš jo nei negalima no
rėti.

Lietuvių Laisvės Svetai
nės Bendrovė, kaip ir jos 
choras, turi keletą priešų. 
Didžiausias priešas yra du
sių piemuo kun. J. Simonai
tis su savo davatkų armija. 
Mat, dūšių ganytojui nepa
tinka lietuvių svetainė todei, 
kad prie jos vardo nėra rai
džių “R. K.”, kurios reiškia 
“Romos Katalikai.” Musų 
ganytojas norėtų savo “tra- 
de mark” uždėti ant visų lie
tuviškų organizacijų ir įstai
gų.

Nors didžiuma Lietuvių 
Laisvės Svetainės Bendro
vės narių yra katalikai, bet 
kunigas šią svetainę boiko
tuoja ir visus savo parengi
mus daro airių svetainėj ar
ba privatinėj Liutvino sve
tainėj.

Svetainės chorui musų ga
nytojas irgi kenkia, kiek tik
tai ?ali. Tą patį vakarą, ka
da buvo parengtas Lietuvių 
Laisvės Svetaines Choro 
koncertas, tai kunigas, norė
damas chorai užkenkti, pa
rengė Liutvino svetainėj sa
vo vakarą. Bet žmonės jau 
pamatė griovikiškus kunigo 
darbus ir į jo vakarą nėjo. 
Sakoma, jog į kunigo paren
gimą atsilankė apie pora 
desėtkų davatkų, o L. L. 
Svetainės choro koncerte 
publikos buvo į 600 žmonių. 
Dėl šito nepasisekimo kuni
gas yra labai piktas ir nuliū
dęs. Negana to, draugijos 
renka atstovus eiti pas kuni
gą paklausti, kodėl jis griau- 
ja lietuvių visuomeniškus 

žmonės 
įsigyjimui dėjo 

šimtines, o draugijos tūks
tantines. Kunigas gi netik 
kad niekuo neprisidėjo, bet 
dar kenkia. Jeigu motinos 
priklauso prie L. L. Svetai
nės choro, o savo vaikus lei
džia i parapijos mokyklą, 
tai “sisterkos” tų vaikučių 
akyse niekina jų motinas. 
Kelis vaikučius kunigas pa
varė nuo patarnavimo prie 
mišių, kam jų motinos pri
klauso prfe choro.

šiais kunigo griovikiš- 
kais darbais vietos lietuviai 
yra labai pasipiktinę ir žada 
eiti su kunigu į kovą. Ko
kios bus tos kovos pasek
mės. pranešiu vėliaus.

Viską Žinąs.

buvo rado tokia lakštutė, kuri sa- žįstami, atiduodami jam
Jis vo saldžiu balseliu suintere- paskutinį patarnavimą, la- 

. bai gailėjosi gero žmogaus, 
kuris buvo visu mylimas.

Velionis buvo dar nese
nas žmogus, turėjo 53 metus 
amžiaus.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė. B-tis.

Kryžiaus parapija. Šios pa- ut • T-tu • • ‘ * -i“? mnlios žmonės kvietė dX. ka<1 J's galėtų eiti uz perkal-
d,, betų'<* ii gautu uz savu lamą.; vmv.mo k,L.li?.‘ LL' ir t on’ gerą mokesni," daug didesni Ateities Žiedo Vaiku Drau- I

mo katalikų kunigą ir kun. 
Lipkų, šv. Petro ir Povilo 
parapijos kleboną. Tema 
buvo: “Kas yra tikrais Kris
taus pasekėjais”? Kun. Za- 
link turėjo ginti savo nepri- 
gulmingąją bažnyčią, o kun. 
Lipkus turėjo ginti savo po- • 
piežiaus neklaidingą bažny
čią.

Prisirinko diktokas būrys 
žmonių abiejų parapijų, net 

j ir bolševikų. Pirmininkas p. 
J. Draugelis vedė tvarką ir 
paka'lbėjo apie bažnyčią Šv. 
Petro ir Povilo, kurioje jis i 
priklausė apie 23 m. Bet pa-i - 1_ X.___ *2-2 2— *

nesuvaldomą kunigą, ku
riam būnant, bažnyčia dasi- 
yarė iki $85,000.00 skolos, 
•jis Šv. Petro ir Povilo para
piją apleidęs.. Juo parapijo- 

tuo bažnyčios skola didino
si. Kunigas nedavęs parapi- 
jonams balso, tad daugelis 
jų pametė parapiją ir suor
ganizavo neprigulmingą 
bažnyčią, kuri nepriklausys 
jokiam vyskupui, bet bus sa
vastis parapijonų.

Pašaukta debatuoto jus, 
kad ateitų ant estrados. 
Kun. Zalink ateina, o kun. 
Lipkaus nėra. Atsistoja Ka
zys Jakimavičius, bolševikų 
vadas ir klausia: “Ar bus 
kun. Lipkus? Ar jus turite 
teisės be jo rengti debatus ir I 
imti įžangą? Aš tik-ką tele- 
fonavau kun. Lipkui, kuris 
pasakė, kad eina žmonių 
spaviedoti, o Į debatus neis. 
Mes norime kun. Lipkaus. 
tai kvoterį duosiu, o jei ne. 
tai sugrąžinkite žmonėms 
pinigus.”

Atsistoja antras bolševi
kas ir pasakė, kad nenorįs 
būt, jei nėra kun. Lipkaus. 
Komitetas pasakė, kad jei 
nori išeiti, tai gaus kvote- 
rius netik jis, bet ir kiti. Abu 
bolševikai, rėkdami ir agi
tuodami kitus eiti lauk, išėjo 
atsiėmę savo kvoterius. Juos 
pasekė keletas Lipkaus pa
rapijonų. Vėliaus daug su
grąžo, nes buvo prakalbos ir 
teatras.

I
gijeles parengimas.

Nedėlioj, balandžio 11 d
už gaunamą dirbtuvėj. Kar
tą moteris reikalavusi iš _______
draugijos $20, bet jis visa A. Ž. V. D. statė scenoj dvi- 

: “tegul skun- veiksme komediją “Piršly- '"i • * T F 1 a 1 — - • . • 1 11 T w • • * — •
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} “Piršly-
” Lošimas išėjo nepras-

i

PHILADELPHIA PA.
Lietuvos artisčių koncertas 

pavyko puikiai.
Lietuvos artisčių koncer

tas publikai labai patiko. 
SLA. 135 kuopa ištikrujų 
yra verta pagyrimo. Į trum
pą laiką ji surengė daugybę

gerkle rėkęs:
džia.” Keletą kartų ėjo Į tei- bos.
smą irtas draugijai kainavo.tai. Vaikai daug geriau sce- 
ne $20, bet $300. Nariai dėję noj moka judėt, negu musų 

į pinigus, kad atmokėjus sko- suaugę “profesionalai" lošė- 
lą tam bolševikui Jakimavi- jui.
čiui. Jis visad buvęs piudy- 
tojas, 
pasipelnyt. Draugijose

PERKASIE, PA.
Franas Laurinavičia apsive

dė su Emilija Vaškiene.
Gegužės 9 d. apsivedė darbus. Pavieniai 

vietos lietuviams gerai žino- svetainės 
| mas našlys Franas Laurina-

Kadangi šis veikalas-ko-.vičia (Frank Laur) su Emi- 
kad tik pats galėtų mediją yra parašytas suau- Iija Vaškiene. Šliubą jiems 

už gųsiems, tai visi vaikai buvo davė kunigas Norman Y. 
kiekvieną darbą reikalavęs apsirėdę suaugusių drabu- Ritter. Vestuvės buvo iškil

niais, pritaikytais veikalui, imingos, kuriose dalyvavo. i • 11 — • • w • I 9 »
atlyginimo. .žiais, į

Taip, dabar tas koanunis-į Visi 1 išėjai kalbėjo aiškiai 
tas pagelbėjo Romos trustui ir garsiai (bet sufleriaus ne- 
ir jo agentui kun. Lipkui, • sukilto) ir puikiai nudavė, omatP«? TlPtvarVa harnvnini h- “ J S n pummi uuu«»c, ynesuvaldom?"?ni? i„. bet. Padarė blogo bolševiz-,ypač Petriškytė piršlėsrolė;

visokių parengimų^ kaip an-tfnys daugiau mokėjo pinigų.
tai: prakalbų, paskaitų ir 
koncertų. O dabar minėta 
kuopa gegužės 20 d. buvo 
surengusi Lietuvos operos 
artistėms — P. Juzauskaitei 
ir P. Sipavičiūtei — koncer
tą. Koncertas publikai neap
sakomai patiko. Ir ištikrujų, 
šios artistės yra netik pui
kiai išsilavinę, bet ir gamtos 
talentingais balsais yra ap
dovanotos. Kuomet artistės 
pasirodė ant scenos ir pra
dėjo dainuoti, tai taip atro
dė,, kad už kelių mylių gir
dėtis labai malonus aidas. 
Ir tas aidas prie publikos vis 
artinasi. O kuomet prisiarti
no, tai taip atrodė, kad di
džiausia oi-kestra griežti 
pradėjo. Gerbiamos artistės 
visas dainas dainavo iš ope
rų ir visos buvo grynai lietu
viškos. Užtai ant pabaigos 
SLA. 135 kuopa suteikė ar
tistėms po bukietą gyvų ro
žių. Tik tiek yra gaila, kad 
ant tokio dailaus koncerto 
tiek mažai publikos tesusi
rinko. Bet kurie buvo atsi
lankę, tie džiaugėsi.

Po koncertui lietuviai sa
ko: “Turbut kaip musų Mu- 
zikalė Svetainė stovi, tai dar 
pirmą syki jos sienos išgirdo 
tokius žavėjančius balsus.” 

Aierukas.

i

I

mui, nes neprigulmingos ir Kubiliutė vaikino rolėj, 
bažnyčios žmonės sužinojo,' Po vaidinimo vaikų cho- 
ko verti yra bolševikiški gai-lras sudainavo tris daineles, 
valai, kuriuos pirmiau gyrė Po choro sekė solistai ir due- 
ir rėmė. Jie jau peržegnojo i tai. Ant galo vėl choras su- 
juos kairiaja ranka ir nuo jų (dainavo porą dainelių, ir pa- 
pasitraukė. Galbūt jie ne-jskutinės skambėjo geriau, 
lankys nė tos svetainės, kur i negu pirmos, žinoma, iš vai- 
bolševikai pasikabinę Troc-;kų perdaug reikalauti nega- 
kį su Leninu garbina. į Įima.

Pirmininkė paprašė pub-

i

Jauna Worcesterio dainininkė p-lė Elena Endzeliutė 
kuri puikiai pasižymėjo. (Platesnis aprašymas; ko- 
respondencijcj iš \Vorcester. Mass.)

net 94 svečiai.
Pirmoji F. Laurinavičiaus 

motelis mirė -1918 metais. 0 
Vaškienės vyras ją sergan
čią apleido septyni mėtai 
atgal. Neturėdama kitokio 
budo pragyvenimui Vaškie
nė gavo vietą pas Laurina
vičių jo mažus vaikus au
gint. Augindama Laurinavi
čiaus vaikus, Vaškienė pasi
rodė gero budo ir geros šir
dies moteris, užtai ją Lauri
navičius ir pamylėjo. Praė
jus septyniems metams Vaš
kienė per teismą gavo atsi
skyrimą nuo savo pirmojo 
vyro, (kuris ją apleido) ir 
apsivedė su Laurinavičium.

Svečias.

MONTELLO, MASS. 
Mirė Elzbieta Sakalauskienei

Gegužės 16 d. persiskyrė 
su šiuo pasauliu Elzbieta Sa
kalauskienė, 47 metų am
žiaus. Velionė sirgo 8 die
nas. Ligą gavo nuo išsigan-i 
dimo šunies.

Velionė buvo sena Mon-į 
tellos gyventoja, ji čia išgy-į 
veno 27 metus. Paliko dide-1 
deliame nubudime vyrą. 
Juozą, 4 dukteris ir 1 sūnų. 
Po tėvais ji vadinosi Balčiū
naitė, paėjo iš Kaune rėdy- 
bos, Panevėžio apskr.

Velionė Sakalauskienė 
tapo gražiai palaidota ant 
Melrose laisvų kapinių. Lai 
būna jai lengva šios šalies 
žemelė.

Tariame širdingą ačiū vi
siems. kurie dalvvavo laido
tuvėse. J. Sakalauskas

ir šeimyna.

I

McAULEY, MAN., 
CANADA.

Pranešimas Argentinos ir 
Kubos lietuviams.

Daugelis musų brolių lie
tuvių. per agentų prigavystę 
patekusių Argentinon, Bra
zilijon arba Kubon, laiškais 
kreipiasi prie mus, Kanados 
lietuvių, kad mes pagelbėtu- 
mem jiems atvykti į Kana
dą. Šiuomi pranešu, kad 
mes, kanadiečiai, jums pa
gelbėti nieko negalime. Iš 
minėtų šalių tik tie gali at- 

• važiuoti į Kanadą, kurie turi 
■ Kanadoj tėvus. Kitokių atei
vių iš minėtų šalių Kanada 
neįsileidžia.

Visiems tiems musų bro
liams, kurie norėtų atva
žiuoti į Kanadą, patartina 
iš minėtų šalių sugrįžti atgal 
į Lietuvą, o iš Lietuvos į Ka
nadą, mums prigelbstint, 
bus lengva atvažiuoti, nes 
ateivius iš Lietuvos, ypač 
žemdirbius, Kanada įsilei
džia. J. Urbonas,

P. 0. Box 25,
McAulėy Man., Canada.
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ifų Mušimo Bendrovę, tai čia 
butų kaip tik geras jiems už
siėmimas — jie galėtų eit 
varlių m

—Ar toks darbas nebūtų 
kunigams peržemas?

-Ne. Maike. varlė yra 
isiias vaigis. tai tok? biz- 
r kunigui negali būt per

žemas.
—Da nėra pen čių, tėve. 

Da galima tokią bendrovę 
sutverti.

—Jes. Malke, aš irgi taip 
mislinu. Aš eLiu pasikalbėt 

pie tai su zakristijonu.

jie galėtų t

AMŽINO GYVENI 
MO PROBLEMA

K E L E 1 V | s No. 22. Birželio 2 d., 1926.

krikščionių
TERORO AUKOS skleidę.

Pilviškių įvykiai.

Gyvendama paskutines 
dienas kademų reakcija, 
kad užtikrinus ateičiai savo 
viešpatavimą, griebiasi visai 
budeliškų priemonių.

Netaii) senai girdėjome, 
kad Kybartuose peršovė be
darbi Zapolskį, norėjusi 
šiek tiek anglių kurui “pasi
vogti.” Policija už tokį žing

sni buvo apdovanota nagra-! 
da. jog apsaugojo nuo “plė
šiku” sandėli. Galima visus,' 
kas ne krikščionis, paversti' 
“plėšikais," “komunistais.” 
"bolševikais, o paskui šau
dyti.

štai balandžio 30 d. naktį 
užpuola civiliais persirengę 
policininkai grįžtančius na
mu mokinius Kostą Batisą ir

buk taip pasielgę, kad moki
niai komunistinius lapelius 

Ir užuot išaiškinus 
•vvkį. policija prikviečia 
oilnus Pilviškius žvalgybos 
ir šiaip policijos ir daro pas 
kaikuriuos moksleivius kra
tą. Iš liesu pasirodo, kad tų 
mokinių tiek turėta su ko
munistais bendra, kiek ug
nies su vandeniu. Tai gerai 
suprato Pilviškių visuome
nė. Atsilankiusiam “aukš
tam svečiui” Dr. Draugeliui 
2 geg., nedavė nė žodžio iš- 

į sižioti.
Gegužės 3 d. Įvyko velio- 

, nies laidotuvės. Žmonių pri
sirinko virš 2600. 
policija buvo 
tai patys 
tvarką 
Dėl tos 
krautuvės 
Laidojant 
Kapinėse 
prakalbos 
“Kultūros 
Aušrininkų centro komiteto 
vardu, šiaip žmonių ir Lietū

kiu pei spėjimo, iš karto per- vos Sočiai. Partijos ’__ 1_
Dideliu skausmu bei verk- 

mu 2000 minia palydėjo

VAIKŲ VERGIJA TABAKO 
INDUSTRIJOJ• X

—sveikas gyvas, tėve. 
Kode: taip nusiminęs?

—Blogos naujienos, 
ke.

—O kas atsitiko?
—Gazietos rašo, kad Lie

tuvoje bedieviai paėmė vir
šų ant katalikų.

— iaip ir turi būt, tėve. 
Katalikai rūpinasi daugiau
sia užgrabiniu gyvenimu, o 
pažangus žmonės, kuriuos 
tu vadini “bedieviais.” dau
giausia svarbos deda ant že
miško gyvenimo. Todėl šio 
pasaulio gyvenimas ir turi 
būt pažangių žmonių ranko
se. Jiems turi prigulė! val
džia. turtai, mokslas ir kiti 
šio pasaulio dalykai. Katali
kams gi daugiau nieko ne
reikia. kaip tik rąžančius ir 
maldaknygė. Jie neprivalo 
trokšti nei valdžios, nei tur
tų. nei garbės. Jie turi gy
venti taip kaip Kristus juos 
mokino. Kitaip jie negalės 
i dangų patekti ir visa jų ka
talikybė nueis niekais.

—Tai valus: tavo rokur.- 
dos. Maike. aš dabar turė
čiau džiaugtis užtai, kad ci- 
cilistai ir kitokie žydbemiai ką tu nori tuo pasakyt, 
užims valdžią Lietuvoj?

—Taip. tėve, tu turėtum 
iš to džiaugtis, nes kai svie
tiški žmonės paims valdžią Į 
savo rankas, tai kunigai ir 
davatkos turės daugiau lai
ko poteriauti. O juk poteriai 
tau. tėve, turi būt svarbesnis 
dalykas, negu prakalbos ant 
bačkos.

—Jes, vaike, poteriaut. 
reikia, aie kai žydbemiai 
Lietuvą užpenavos. tai jie ir 
poteriaut katalikams už
draus.

—Ko tu. tėve, taip bijai 
žydbemių? Juk Kristus irgi 
buvo žydas. Jis gali da su
pyki ant tavęs, kad tu jo tau
tiečius taip niekini.

—Na. jau tu. Maike. pa
mokslų man nesakyk. Aš 
pats žinau, kas buvo Kris
tus. Jis nuėjo tiesiog į dan- 
grų. o žydai negali i dangų 
meiu

—Jei tu taip kalbi, tėve, 
tai tu nežinai tikėjimo isto
rijos. Tu nežinai, kad Elijo- 
šius buvo paimtas į dangų su 
visais ratais ir kumeliais. O 
jis juk buvo tikras žydas. 
Katalikų šventraštis paduo
da ir daugiu tokių žydų, 
kuine gyvi mvo importuoti Į 
dangų. O tu sakai, kad žy
dai į dangų neina. Aš nesu
prantu, tėve, kaip tu gali 
būt vyčių ir davatkų genero
las. jeigu tu šitokių dalykų 
nežinai.

—Uskiuzmi, vaike; gali 
būt. kad aš per apmilką pa
dariau misteiką. Mat. kai 
žmogite daug žinai, tai kar-

Mai

«

maišo.
—Turbut tavo galvoje, 

tėve, nėra gero šeimininko, 
jeigu joje tokia maišatis 
viešpatauja.

—Na. gerai. Maike. jeigu 
tu taip daug žinai, tai išvi- 
rozyk tu man. ką dabar Lie
tuvoje kunigai turės daryt, 
kai juos iš valdžios išvarys?

—O ką jie darė pirma, 
pakol lietuviai da neturėjo 
savo valdžios?

—Pirma, vaike, buvo kas 
kita. Pirma kunigas gyven
davo skelbdamas Dievo žo
di. O dabar daug kunigų jau 
apleido savo dvasišką stoną 
ir nuvažiavę Šveicarijon 
daktarais pasidarė ir svietiš
kais rūbais apsivilko. Į baž
nyčią sugrįžti jiems bus jau 
nepatogu, o prie valdžios ir
gi džiabo neteks. Taigi iš- 
klumočyk tu man. kur jiems 
dabar reikės pasidėt? Juk 
kiaulių ganyt jie neis.

—Jeigu jie nenorės eit 
kiaulių ganyt, tai jie galės 
jas g'- drt.

—Aš nesuprantu. Maike.

— Štai ką: daug Lietuvos 
kunigu pametė kunigystę, o 
tapo daktarais. Lietuvoje gi 
reikia visokių daktarų: ir 
tokių, ką žmones gydo, ir to
kių. ką gydo kiaules, ožkas 
ir kitus gyvulius.

— Ožka, vaike, ne gyvu
lys.

—Vistiek. tėve, kaip ji 
apserga, tai jai reikia dakta
ro. Taigi tie kunigėliai, ku
rie važiavo Šveicarijon dak
tarystės mokytis, dabar ga
lės ožkas gydyt.

—Bet aš. Malke, gavau iš 
Lietuvos gromatą nuo savo 
seno kūmo, kuris rašo, kad 
žmonės ožkų Lietuvoj dabar 
jau nebelaiko. Tiktai žydai 
miesteliuose dar laiko jas.

—Jeigu taip. tėve, tai tie 
dūšių ganytojai. kurie virto 
“daktarais.” dabar gale?- 
gydyt Lietuvos žydų ožkas.

—Kad tu. Malke, nesu
pranti Lietuvos kunigų dak
tarystės. Jie nėra tokie dak
tarai. ką apžiūri serganti 
žmogų ar gyvuli ir duoda 
jam iiekarstvų. Jie tik iš 
vardo yra daktarai, taip sa
kant. tik dėl unaro daktaro 
vardą nešioja, kad mand- 
riau išrofiytų. bet apie ligas 
jie nieko nežino. Taigi jie. 
vaike, ir ožkų negali gydyt.

—Jeigu jie. tėve, nei to 
negali, tai jiems nieko dau
giau nelieka, kaip tik eit 
kiaulių garnį.

—Ne. Maike. toks darbas 
Lietuvos kunigėliams butų 
peržemas. Ot. vaike, kaip aš 
buvau sugalvojęs tveri Var-

Šiomis dienomis vi?o pa
saulio spauda suskambę o 
apie labai svarbų žinomu 
olandų mokslininko Van- 
Dirk’o negirdėte išradimą, 
kuris pavadintas “an 
zas" ir :as išradimas nei 
moj ateity gali priartinti 
šaulį prie žmogaus kūno 
m i rri n ^7-1 m o.

Dalykas tame, jog moksli
ninkas Van-Dirk savo eks
perimentus (bandymus) da
rė su beždžione, šunimis, 
katėmis ir panašiai, ir tie 
mokslininko eksperimentai 
davė puikiausius rezultatus 
iš ko spėjama, kad šiuo išra
dimu galės naudoties ir 
žmonės. Mokslininko ekspe
rimentai įrodo, jog žmogaus 
gyvenimą bus galima su
stabdyti neribotam laikui, o 
paskui sulig noro, vėl gn 
žirni gyvybę ir žmogus rasi 
tokiame pat stovyje, koki; 
me jo gyvenimas buvo si 
stabdytas. Pažymėtina ta 
jok laike anabiozo kūnas ne 
tik nesensta ir lieka tok: 
pat. bet dar atsijaunina.

Temperatūra, prie kurio? | 
darumas anabiozas. užmuša’ 
visas bacilas ir tuo bud u 
mokslininko Van-Dirk‘o iš
radimas ne vien stato pa
saulį prieš netolimą amžino 
gyvenimo problemos išriši
mą. bet taip pat išgelbės 
žmoniją nuo baisių ligų. Pa
sak spaudos pranešimų. 7 
metų beždžionė, kurią mok
slininkas išlaikė savo kon- 

\ densatoryje užsaldės 14 mė-t 
nešiu ir paskui grąžino gy- Į 
veniman. prieš tai turėjo 
pradžią plaučių tuberkulio- 
zo. bet po 14 mėn. grįžo Į gy 
venimą visai sveika.

Jeigu taip ištikrujų bus. 
tai vra k<-------- — J——- 1
lis ir franeuzų akademiko A. visuomet garbingai ministe- 
Latje pasakyti dėl moksli-'riauti baigė.
ninko X an-Dirk'o išradimo; "Taigi kam brangi Tėvy- 
žodžiai: “Jeigu žmogaus vė- nė. kam brangi šv. R. Kate
lė nemirtingumą atrado Bet- j likų Bažnyčia, tas turi susi- 
Įejuje. tai kūnas — Haago- -mąstyti ir atstatyti nuo Tau- 

Įje —be abejonės, j'— 
tikrą savo reikšmę. j'___

Juk ištikrujų. sakysime. > melo 
užėjo blogi metai, ištiko ne-' 

i darbas ar net šiaip kam nors į 
atsibodo gyventi, tuoj Įlen-; 
d a į kondensatorių ir užšąlą, 
liepdamas save grąžinti gy
venimas (“prižadint") už 
10. 20 ar 50 metų. Atsikė
lęs apsidairė, nepatiko ir vėl 
lenda atgal, kad atsikeltų už 
kokio 100 ar kito metų. O 
prie to viso ko. nežiūrint 
praslinkusių amžių, kokiu 
jaunikaičiu atsiguls, tokiu 
atsikels. Tuomet visa musų 
dabartinio gyvenimo siste
ma bus apversta aukštyn ko-

Leo P-iis.

tenai. Viena 10 metų am
žiaus mergaitė nakvojo prie 
darbo daržinėje per ištisą 
mėnesi.

Vaikų Biuro agentas atsi
lankė pas vieną farmerį, ku
ris turėjo 4 mergaites, 9, 11, 
12 ir 15 metų amžiaus, ir vi
sos jos dirbo ant tabako 
plantacijų.

Darbas, kad ir nesunkus 
pažiūrėt, bet jis yra taip 
Įtemptas ir valandos taip il
gos, kad vaikai labai pa
vargsta ir sunyksta.

“Keleivyje” jau minėjo
me trumpai, kad tabako pra
monėj Amerikoj žydi pil
niausia vaikų vergija, kurią 
taip uoliai gynė andai kata
likų bažnyčios bosas Bosto
ne.

' Dabar mes gavome iš 
VVashingtono oficiali Darbo 
Departamento pranešimą 
apie vaikų darbą toj pramo
nėj. Plaukai šiaušiasi ant 
galvos skaitant šitą raportą. 
Vaikučiai tarp 10 ir 8 metų 
amžiaus, kuriems reikėtų 
žaisti saulės spinduliuose ir 
būti motinos priežiūroj, yra 
verčiami dirbti prie tabako 
po 13 valandų į dieną! Ir 
kuomet darbininkų organi- 

_ zacijos andai norėjo, kad 
vaikų darbas butų Įstaty
mais uždraustas, tai katali
kų kardinolas O'Connell i- 
sakė visiems savo vierniems 
balsuoti prieš vaikų darbo 
įstatymą. Ir tas įstatymas 

_ buvo atmestas.
! Pasiklausvkit, ką dabar 
sako apie vaikų darbą minė
tas valdžios raportas: 

| “Vaikai nesukakę 
metų amžiaus lošia 

'• rolę tabako gamyboj 
nytose Valstijose. Dvi dau- 

“šiaulių Naujienos” iš- Seimo nario kun. A. Vilimo varginančios ir šlyk-
spausdino Merkinės dekano laiškas. Savo laišką kun. A. šči<įs operacijos tabako au- 
kun. V. Mirono laišką, kurio Vilimas rašo, kad iš krikš-

------- ---------------- ičionių demokratu Kauno 
skyriaus išėjo todėl, kad ne
galėjo pakęsti tos partijos 
dideliausios netvarkos ir ne
leistino narių elgesio. Dėliai 
santikių su krikščionių de
mokratų partija, jis sako:

“Bet paskutiniais 1925—

'joną Skučą. Mokiniai nepa-
.0* »■”

Pr

Kadangi 
išsislapsčius. 

žmonės padarė 
laidodami velioni, 

priežasties visos 
buvo uždarytos, 
grojo orkestras, 
pasipylė gausios 

Kalbėta vietos 
’ būrelio vardu,

žinę policijos bėgo kaip nuo 
banditu. Užtai Batisa be io- 

šauna ir vieni be liudininkų 
padarę kratą buvo pagrobę 
apie 200 lt. Skučą sodina Į nekaltą krikščionių teroro 
kalėjimą. Ir galop paleidžia auką ir tuomi išreiškė di- 
melagingą sensacinę žinią, džiausią protestą.

Klerikalų Sulas 
Areštuotas.

Ką Sako Padoresni Kunigai 
Apie Kunigus Politikierius

Šiaulių miesto ir apskri
ties krikščionių vadas, kuni
ginio laikraščio “Šiauliečio” 
redaktorius, Lietuvos gelbė
jimo komiteto Šiaulių sky
riaus pirmininkas, šv. Juo
zapo d-jos vadovas, buvu
sios federatiškos Šiaulių 
Miesto Tarybos pirminin
kas, šv. Jurgio ir kitų baž
nyčių komiteto šulas, mies
to savivaldybės revizijos ko
misijos pirmininkas, Šaulių 
sąjungos narys, Šiaulių Mie
sto Tarybos krikščionių 
frakcijos lyderis. Šiaulių 
Notaras ir visų Šiaulių ka- 
demų vadas Petras Laba
nauskas. kaip girdėti, galu
tinai Įklimpo ir šio mėnesio 
pradžioj, jo nesenai išmuiy- 
tuose namuose, už išeikvoji
mą dideliu valstvbinių lėšų 
areštuotas. Kiek pinigų iš
eikvojo, dar galutinai nenu- 

o Connecticut statyta, nes visa sąvaitė 
kontoroj tam tikros komisi
jos daroma nuodugni revi
zija. Girdėti, kad jau suras
ta virš šimto tūkstančių litų 
trukumų ir kasdien atsiran
da naujų, nes visame ap
skrityje kasdien atsiranda 
asmens, kurie pas p. Laba
nauską. kaipo pas Notarą, 
dirbo Įvairius dokumentus ir 
sumokėjo pinigus, o Laba
nauskas jų iždan neinešė ir 
žmonėms dokumentų nepa
darė. net yra praėję po kelis 
metus laiko.

Senai šiauliečius stebino 
p. Labanausko turtingumas, 
kuris per naktis sėdėdavo 
piliečių kliube už žaliojo 
staliuko ir neretai vienoj 
nakty pralošdavo po kelio
lika tūkstančių litų. Čia vėl 
nupirkęs bene^ už *50,000 lt. 
plečiu pastatė dviejų aukštų 
murini namą, kuris kainavo 
apie 200.000 litų, ir šiaip su 
kunigais ir krikščionių tū
zais nuolatos keldavo ba
lius, kuriuose plaukdavo 
šampanas ir kiti prabangos 
dalykai. Nors tas senai vi
siems metėsi Į akis, bet p. 
Labanauskas, rodos, iš rau
donojo pasidaręs dideliu 
krikščioniu po kunigų ir kitų 
kademų šulų globa ramiai 
gyveno, iki priėjo liepto ga
lą. Ar pavyks jo patronam 
toliaus viską užspausti ir

da 16 
žymią 
Suvie-

ginime, būtent skynimas ir 
kirmeliavimas. yra skaito
mos išimtinai vaikų darbu.

“Darbo Departamento 
Vaikų Biuras tyrinėjo vaikų 
darbą prie tabako keliuose 
distriktuose; Kentucky vals
tijoj buvo apžiūrėta 563 vai
kai, South Carolinoj ir Vir
ginijoj 606, 
Klonyje 1,109.

“Beveik pusė šitų vaikų 
da nėra sukakę 12 metų am
žiaus, o apie trečdalis neturi 
da nei po 10 metų. Mergai
čių yra trečia dalis. Pietinė
se valstijose dirba daug 
juodveidžių vaikų, o Naujoj 
Anglijoj beveik visi baltvei- 
džių ateivių vaikai.

r___ .... “Kadangi didelė darbo
demokratams dalis tabako pramonėj yra 

atliekama rankomis ir reika
lauja daugiau atsargumo ir 
atbojimo. negu fizinės spė
kos, tai beveik visuose dar
buose dalyvauja vaikai. Di
desnieji jų dirba prie sodi
nimo ir viršūnių laužymo, o 
mažesnieji, dagi nepasieku
sieji 8 metų amžiaus, dirba 
prie genėjimo ir kirmeliavi- 
mo.

“Genėjimas turi būt daro
mas du, tris ir keturis kartus 
i vasarą, ir atliekamas karš
čiausiu laiku. Vaikai turi 

krikščionių demokratų va- nugenėti atžalas arba tas 
dai, Seimo kai kurie atstovai mažutes šakutes, kurios atsi- 
ir taip pat pavieniai partijos randa šalia lapų nulaužius 

ko aiškinimų nereikės! Są- nariai. Nors ir nepereisiu Į
' Seimą, bet vis viena ir toliau 

vesiu kovą prieš visokius ne
teisėtumus, valstybės lėšų 
mėtvma ir kitoki Valstybini 
supuvimą.”

Tai šitaip kalba apie krik
ščionius demokratus ne ko
kie bedieviai, bet padoresni 
kunigai, kurie žiuri i gyveni
mą krikščioniškomis akimis.

- ištraukas mes čia perspaus
diname. Kunigas Mironas 
rašo:

“Krikščionių blokas, krik
ščionybės apsiaustu prisi- 
lengęs. norėdamas laimėti 

visus seimų rinkimus, pamy
nė artimo meilę ir stvėrėsi 
nedora priemonių. Jisai len- 1926 m. santikiai su krikš- 
zva širdimi ir ramia sąžine čionių demokratų blokų pa- 

, šmeižė ir tebešmeižia Tautai blogėjo dėl labai svarbių 
i ir musų Valstybei isitama- valstybinių priežasčių. Dėl 

šito dalyko turiu parašęs sa
vo memuarus. Norėjau juos 
išleisti dabar, bet buvo pa
daryta sutartis su kun. Kru
pavičium nuo krikščionių 
demokratų bloko, kad vieni

I

vusius vyrus ir neįvyksta- 
mais pažadais viliojo ir te- 
bevilioja nesusipratusią 
suomenę.”

Tame pačiame laiške, že
miau. kun. Mironas rašo:

“Tautą suklaidino jauni, prieš kitus nieko nedarysi- 
neprityrę kunigai, valydami 
agitaciją neretai ir bažny
čiose. Ant visos kunigijos 
gali kristi Tautos kerštas, 

j Juo labiau, kad ne kartą ir
o pasauliui džiaug- • kunigai ministeriavo ir ne

vi-

igautų J:os vairo krikščionis demo- 
į kratus, pamėgusius šmeižto.

’ > ir priespaudos kelius, 
atstatyti su visu jųjų bloku, 
kad patys nebegęstų ir ne- 
beniekintų to kilnaus vardo, 
kuri sau lengva širdimi pasi
savino!”

Manome, kad prie šio lai- Šl ------ _ - - - -
ciningas ir doras dvasiškis, 
'tovėdamas nuošalyje krikš
čionių demokratų politinės 
ourvynės, bešaliai gali įver
tinti jų darbus.

Šias dekano kun. V. Miro
no mintis patvirtina, nesenai 
“Lietuvos žiniose” Nr. 100 
atspausdintas didelio krikš
čioniu demokratu veikėjo,

me.
“Bet dabar, pradėjus kri

kščionims <___„______
šmeižti, jaučiuosi turįs pilną 
moralę teisę pasakyti Lietu
vos visuomenei visą teisybę, 
kas buvo ir yra krikščionių 
demokratų bloke iš atžvilgio 
Į valstybės lėšų mėtymą, 
aukštųjų ir žemesniųjų val
dininkų nedorus darbus ir 
pačio krikščionių demokra
tų bloko supuvimą.

“Dabar tik galiu pasakyti 
plačiai visuomenei, kad esu 
auka to, jog visą laiką būda
mas Seime kovojau su netei
sėtumu. kuri davė valstybei

štai ką padarė viesulą! šitaip atr<d<» miestelis Harvey.iova. po baisios vtesulos. 
kuri pridarė baisių nuostolių.

s 
viršūnes. Vaikai skundžiasi, 
kad nuo lankstymosi jiems 
skauda strėnos, traukiant at
žalas susižeidžia silpni pirš
teliai, o nuo tabako smarvės 
jie serga.

“Kirmeliavimas atlieka
mas tuo pačiu laiku, kaip at-_____ ___„ «<,.T<»uou
žalų genėjimas, arba truputį nekaltu padaryti? pažiurėsi- 
anksciau. vaikas turi rūpes
tingai apžiūrėti abidvi puses 
lapo ir nurankiot visas kir
mėlės: kiekvieną kirmėlę jis 
turi nuėmęs nuo lapo sutrin
ti tarp savo pirštelių, arba 
įdėti ją į skardinę ar kitokį 
indą, kuris paskui mėtomas 
Į ugnį, šitas darbas yra taip 
koktus ir taip įrituoja pirštų 
odą, kad kartais yra skiria
mos už jį premijos, arba vai
kams gręsia aštri bausmė, 
jeigu pabaigus jiems darbą 
ant lapų da lieka kirmėlių.”

Vaikai dirba kaltais po 13 
valandų į dieną, pradėdami 
nuo 5 valandos iš ryto, sako 
raportas. Tankiai vaikai dir
ba tabako daržinėse iki su
temsta, o kartais ir nakvoja

me.
v. Bet girdėti, kad įvairus 
žingsniai daromi ir net vie
nas garsus saldainių fabri
kantas. apie kurį nesenai 
kalbėta, kad mylis naujus 
ypatingai po 50 it. bankno
tus, pasakęs, kad: “padaly
siu viską, bet i kalėjimą neleisiu”... *

Pastatytieji p. Labanaus
ko rūmai esą jau anksčiau 
pervesti ant vieno klebono 
vardo, ir prikibti negalėsią.

Taip tai klojasi su musų 
kademų vadais. Panašių po
nų po rinkimų dar daugiau 
atsiras, nes visi kademų va
dai. bevaldydami kraštą,pir
moj eilėj save apsirūpino.

(“Šiaulių Nauj.”)
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Kuriuo Keliu Jie Eina?
Naujai paskirti Lietuvai ninkai, girdi, atskirs bažny- 

vyskupai, su arcivyskupu čią nuo valstybės, pašalins 
priešaky, paskelbė Lietuvos tikybą iš mokyklos, Įves ci- 
katalikams savo ganytojiš- viles jungtuves ir tuo sukau- 
ką laišką. Tas pirmasai vys- stys katalikybę, 
kupų žodis Į katalikiškają Patentuoti Kris'- nud: 
visuomenę buvo skaitomas ]0 saugotojai, ar neklys 
visose bažnyčiose gegužės te? 
antrą dieną.

Kokiu reikalu prašneko i 
tikinčiuosius Kristaus Įpėdi
niai vargingoj musų Lietu
voje?

“Mus pastatė vyskupais 
Šventoji Dvasia valdyti Die
vo Bažnyčią,” sako savo 
rašte nauji bažnyčios vado
vai. Ir vis tik jie nežiūrint į 
taip aukštai suprastos pa-■ 
siuntinybės, nerado sau ki-i 
tokio uždavinio, kaip tik iš Į 
pirmojo žingsnio Įsivelti į! 
nieku nepridengtą, neapy
kanta pasriuvusią agitaciją. 
Svarbiausias 
kad ‘........
Seimo rinkimus. Musų liau
dis paskendus varguose. 
“Krikščioniškai” vyriausy
bei bevaldant kraštą, nema
tytai išaugo valdančiųjų 
smurtas ir sauvalė. Valdžios 
agentų žiaurus darbai pa
garsino Lietuvą visam pa
sauly. Suvargintam krašte 
išbujojo nešvari spekuliaci
ja, visuomenės turto grobi
mas. Dievo tarnai, užmiršę 
bažnyčias, verčiasi gešef- 
tais: būdami valdžioj, pa
dengia kruvinus darbus; Įsi
vėlę politikon kerštu puto
dami drabsto purvais savo 
priešininkus. Visuotinoj sui
rutėj paslydo paprasčiausi 
padoi-umo pamatai. Prieša
kiniai katalikybės žmonės 
savo darbais kasdien veda 
pikton pagundon tikinčiųjų 
sielas. Bet naujai paskirti 
dūšių ganytojai, dar nespėję 
paimti Į rankas mitrą, nema
to dorinio katalikybės vado
vų sukritimo ir žino tik vie
ną, —sekti Šmulkščius, Kru
pavičius, Vailokaičius, Vili
mus ir iš pirmojo žingsnio 
eiti turgavietėn. Eiti tam, 
kad pavaduotų ir pagelbėtų 
mitingoriams purvinoje bač
koje iš visur jau vejamus 
“krikščionių" agentus. Ar gi 
jums negaila, mielieji Lietu
vos vyskupai, jeigu ne vys
kupo garbės ir vardo, tai 
bent naujų jūsų drabužių?

Ir kaip agituoja?
“Bažnyčios priešai, — sa

ko dar nepašventintos baž
nyčios galvos, — stengiasi 
įsiskverbti Į žmonių sielas, 
Įbiaurinti jiems Kristaus iš 
dangaus atneštąjį mokslą ir 
jo saugotoją Katalikų Baž
nyčią... Bažnyčios priešai 
nori sukaustyti ją dar besi
naudojančią politinėmis lai
svėmis, skaudesniais Įstaty
mais, kaip yra buvę rusų 
laikais. Jie nori atskirti baž
nyčią nuo valstybės, paša
linti tikybą iš mokyklų, Įves
ti vadinamas civiles jungtu
ves... Bažnyčios priešininkai 
išsijuosę dirba pragarišką 
savo darbą."

Kiek gi teisybės tuose vy
skupų žodžiuose?

Lietuvos vyskupai tartum 
nežino, kad vyriausias Sei
mo uždavinys, — tvarkyti 
musų žemiškus dalykus. Sei
mas yra kovų vieta, kur at
skirų visuomenės klasių pa
siųsti atstovai turi ginti savo 
rinkėjų kasdieninius, žemiš
kus reikalus. Nuo Seimo pri
klausys, į kurį kelią kryps 
musų krašto vystymas. Nuo 
jo pareis, ar Lietuvos liaudis 
susilauks šviesesnių dienų, 
ar gaus merdėti tam nepa
kenčiamam skurde ir prie
spaudoj, kuriuos sukurė pas 
mus “krikščioniškųjų” par
tijų viešpatavimas.

tikybos dalykai turi Sei
mui trečiaeilės reikšmės.

Bet musų mielieji vysku
pai mato Seime tik katalikų 
bažnyčios reikalus. Ir di
džiai baiminasi. Ko gi bai-j 
minasi? Bažnyčios prieši-

i

Italu darbo orlaivis, kuriuo kapitonas EI. Olivero išlėkė iš Suv. Valstijų i Argentiną. Savo kelionę jis atliko pasekmingai

I Kristus mokino žinynas 
sinrgogoso, arba dažniau- 
siai.r.tvir'm ore. Jo klau 
tojų minias niekuomet nely
dėjo raiti ar pėsti Romos 
kareiviai, nei policininkai. 
Pirmą kart Kristus pamatė 
Pilotą tuomet, kai žydų ku
nigu sukurstyta minia atve- 
įdė ji pas Romos vietininką 
i apspiaudytą, sukruvintą,
•erškėčių vainiku karūnuotą, 
j Kai Pilotas paklausė Kris-! 
taus^ kuo gali pasiteisinti •motjnos sįjoną kūdikis varo- ko bloko agitatoriais. Jus 
prieš kunigų dalomus jam mas .. mokyklos agituoti už pavarto jate savo autoritetą 
kaltinimus. Kristus tylėjo, “krikščionis.” Jaunimo ĮsF- tam, kad padėtumei įsipoli- 

tikinimai auginami ne auk- 1 “
. .. liejimu, bet iš iždo imamais gilia......noj sau valandoje, nes jis. J - , - . ,

buvo tolimas nuo valdžias.;tuvos He,wlai žu- ir dabarnes jo karalija buvo ne is sto do vajkų sieras? ■ ■ ...
pasaulio. .jiems Kristus pasakė, kad liaudies

Pas Romos Pilotą nuolat gerjau užsirištu akmeni ant spekulia: 
bėginėjo Kaipošius su Aino-!kaklo ir patys ‘pasiskamf ' ‘ 
šium. Ir kai pajuto, kad pa- - --
tentuoli Moižės įstatymo' 
saugotojai nebepajėgs atsi-{ 
spirti Kristaus mokslui, kai, 
pamatė, kad liaudies minios 

Įeina paskui Nazarieti, rody
damos kunigams nugaras, 
jie nubėgo pas vyriausybės 
atstovą ir pareikalavo, kad 
Kristų nukrvžiavotu. Pilotas». •* * 
nukryžiavo jo, nes žydų ra-i 
binai priėmė ant savęs ir sa
vo vaikų galvos nekaltą 
Kristaus kraują.

Musų kunigai ir tariamie
ji “krikščionys” pasidarė 
piktesni už Kaipošius. Jie 
nebesupranta, kas yra lais
vas, giliu įsitikinimu pagris
tas tikėjimas. Jie jau bijosi 
laisvos, nuo svietiškos val- 

. džios nepriklausomos baž
nyčios. Jie jaučiasi nebetik- 

, ri, jei prie bažnyčios durų 
nestovi lazda ginkluotas po- 

t licininkas. Patys vyskupai 
' skaito bažnyčios atskyrimą 

ir paliuosavimą nuo valsty
bės bažnyčios sukaustymu. 
Delko gi taip?

Dėlto, kad musų Kaipo- 
šiai nubėgo daug toliau už 
Judėjos Kaipošius. Tie rei
kalavo iš Piloto, kad nukry- 
žiavotų. Mūsiškiai patys lau
žiasi būti Pilotais, patys nori 
valdyki ir kryžiuoti tuos, 
kas jų neklauso. Ar gi maža 
kryžiavojimo pavyzdžių 
teikia mums šių laikų “krik
ščionių” šeimininkavimas 
Lietuvoje? Ir kai jiems gre
sia pralaimėjimo pavojus, 
jie siunčia mitingų purvy- 
nan dar nepašventintus vy
skupus.

Vyskupai bijosi tikybos 
pašalinimo iš mokyklos. 0 
kuo vilto krikščioniškų rabi
nų rankose musų mokykla? 
Vaikų sielos užkrečiamos 
artimo neapykanta nuo ma-, 
žų dienų. Vakar paleidęs darotės eiliniais krikščionis-

jų rūpestis — Kristus nesišaukė valstvbės 
“krikščionys” laimėtų ir valdžios pagelbos mirti-j

nas kitas užsikrečia liuteriz-Į 
mo pradais, vienas kitas at
anka ir blaivesnėmis akimis 

tikavusiai kunigų kastai’dar urna žiūrėti i savųjų kunigų 
■ • ~ ’ politikavimą ir viešpatavi

mą. Tokie atakėliai jau su
daro savųjų tarpe raugą, ku- 

gali išdras- 
šviesą nu- 

užkamšalus bei

iau pasinerti griešnų dar-
Ar gi tai r.e bu marmalynėj, iš kurios jau 

vos kyšo jų viršu-

I

tų vieton gundinę mažutė
lius? Krikščioniškos politi
kos vadai užmiršo, kad .”e 

tyra pelniję virvę, o nauji vy
skupai vis gi ragina katali
kus balsuoti tik už juos.

Vyskupai bijosi civilių 
jungtuvių. Mielieji’ Parody
kit bent vieną kulturin.'.ą 

t kraštą, kur jau Įvestos civi- 
les jungtuvės, kad ten tiki i- 
ęiajp žmogui butų uždraus
ta jungtuvių aktą patvirti i- 
ti bažnytiniu šliubu su! g 
kiekvieno tikybinių apeigų.?

■ Nėra tokių kraštų.
Vyskupai primena kiek

vienam katalikui, kad jis ga
li balsuoti tik už tikrą katali
ką. O kas yra sulyg jūsų, 
mielieji, tikras katalikas? 
Tikru krikščioniu gali va
dintis tik tas, kas savo sielo
je nešioja Kristų, Kristų— 
meilės ir brolybės skelbėją, 
vargingųjų užtarytoją, fari- 
zėjų mirtiną priešą. Kristų, 
išvijusi vertelgas botagu iš 
Dievo namų. Bet dėl jūsų 
tikras katalikas yra tik tas. 
ką.pąro.dys Lietuvos klebo
nas.'Tas klebonas, kuris pats 
įbridę sulig kelių musų krik
ščioniškos politikos balon ir 
dalina Kristaus vardu grie- 
kų atleidimą tik tiems, kas 
balsuos už krikščionių sąra
šus, susijungusius su Lei- 
bom Chodasais, Golcbergais 
ir Jei inais.

Nauji vyskupai kviečia 
katalikus pasirokuoti su sa
vo sąžine pirm, negu paduos 
savo balsavimo kortelę. 
Mielieji, pasirokuokit ir jus 
su savo sąžine. Jau ketvirtas 
kartas prieš kiekvienus Sei
mo rinkimus, pastumti gat
vėn “krikščioniškų” biznie
rių ir Kristaus mokslo spe
kuliantų, jus išeinate rinki-

■ minės kovos turgavietėn ir

I

8
PRANEŠIMAS.

Pranešame b.oiiams l>< tuviams 
amerikiečiams, katrie norite .aro gi" 
minės atsitraukti iš Lietuvos į Kana
da, kreipkitės prie mus. Mes padary
me dokumentus dėl atvažiavimo grei
tai ir pigiai. Rašykit lietuviškai. <-) 

aK’HOLAS eleser 
teamship Tiekets Foreign Excbange 
15 \\ ir.dsor St., .Montreal, Canada.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 

RESTORANAS
Moderniškai įtaisytas, biznis eina 

gerai. Norintieji platesnių žinių klaus
kite per laišką arba ypatiškai. - .(20) 

W. S. 755 W. \V.\SH1NGTON ST., 
LOS ANGELES, gali f.

PARSIDUODA Groaernė ir 
Bučemė. Savininkas išva
žiuoja Lietuvon.

38 Elm St,
* Waitham, Mass.

BARGENAS
Nauja 7 kambarių stuba, įtaisymai,

7 akrai geros žemės, 3 minutos į vis
ką. Tik $3,200. Mažai įnešti.
Joseph Cerel & Son. Village St.,
Mednay, .Mass. Tel. Medway 30.

P AJ IEŠKOJIMAI

Ar gi ne galviai. Jus patys darotės;ris metų metais 
tikybinių jausmų: kyti visus prieš 

ntais ir darutės per kreiptus i_l’.._.
anksti, nes pradėjote turga- varžymus, kaip kad rugstąs 
voti ganytojiškais palaimi- alus, kartais drasko tvir- 
nimais ir Įspėjimais anks
čiau. kaip gavote aficialų 
patentą tai prekybai vesti. Į_____

Kas gi, mielieji, daugiau! yra kuom susirūpinti 
biaurina aukštą Kristaus Į ■=_- - ■ -=
mokslą: jus, išmainę ji antį a A T
sočių klebonijų, mitni ir pa-! HAKUUrl I INAI, 
lijų. ar jūsų keikiamieji be-i 
dieviai?

Lietuvos liaudie! Saugokis! 
netikrų pranašų, kurie atei
na pas jus avių rūbuose, vi- Į 
duje gi vra plėšrieji vilkai. ‘ 
Tu nažinsi juos iš jųjų dar- 

,bu. ir tinkamai įvertinsi Sci- 
mo rinkimo dienomis.

(“Soc-tas?’)

eiausius statinių lankus.
Taigi klebonams, ypač 

Šiaurės Lietuvos klebonams,

ATMINTĮ.
knygoje, kurią 

parašė daktaras 
Frieso, duodama

i

Išeivybe į Latviją 
ir Klebonai.

1FFl

— Kastas
—Kastas

Sabonis 
Sabonis

Vėliausi Victoro Rekordai!
Gulite gauti dabur pas jūsų pardavėjus

Darželį Trįs Mergelės 
Išėjo Tėvelis į mišką

No. 78676. 10 colių 7.5c.
Tautos šventė —Joseph
Mes be Vilniaus nenurimsim —Joseph

No. 78675. 10 colių 75c.
Muzika-Valcas 
Paukščiuku Veseiiė

No. 78681. 10
Rinkinys iš liaudies dainų. Dalis 1 
Rinkinys iš liaudies dainų. Dalis 2

No. 78694. 10 colių 75c.
šarlatano daktaro ofise. Dalis 1 —Joseph
šarlatano daktaro ofise. Dalis 2 —Joseph

No. 78683. 10 colių 75c.
Katalogai lietuvių kalboj dykai ant pareikalavimo.

—Joseph Vaičkus 
Vaičkus

— Kastas
- -Kastas 

colių 75c.
—Joseph
— Joseph

Sabonis 
Sabonis

Vaičkus 
Vaičkus

Vaičkus 
Vaičkus

\Tictrola
y Bes. t S. Pat. t,IT

VICTOK TALKINO MAlCHINE CO. 1 VMDrN N '
f. S. A.

The A e u)
Orthophonic

1925 metais iš Žagarės 
miesto išėjo Į Latviją apie 
2500 asmenų.

išeivių tarpe buvo žydų 
301 asmuo, t. y. 12 nuošim
tis. Kiti visi buvo lietuviai.

Žydai eina i Latviją pra
kybos reikalais ir grižta iš 

Iten su šiokiu-tokiu pelnu. 
Musų gi žmonės išeina dau
giausia i laukų ber miškų 
laibus, o vaikai piemenauti. 
Musų amatninkai Latvijoj 

'vaižemi, taigi jų išeina ne
žymi dalis.

Žagarės klebonas labai 
sv.siriiĮiinęs minėtomis išei- 
vybės skaitlinėmis. Tokia is- 

1 ?iv; bė esanti pavojinga tau
tybei. Dėl šios nuomonės 
ginčytis netenka. Be abejo, 
tautai yra pavojus. Išeina Į 

' Latviją sveikiausioji ir tvir- 
čiausioji tautos dalis. Silp- 
nakuniai ten nepageidauja
mi. Išeiviai išneša gyvos jė
gos metinę dali, kurios žy
mesnis nuošimtis patenka 
javu pav; dale Latvijos “šei
mininkams,” o į Lietuvą iš
eiviai parsineša bent kiek 
litų, "bent kiek drabužių. 
Grižta kai kurie ir tuščiomis 
rankomis ir dar parsineša 
ligų. Tai tokio yra kuniška- 
jai tautos jėgai pavojaus. 
Kas pasakyta dėl Ža'garės 
vals., tas liečia vienodai visą 

i su Latvija sieną, pradedant 
nuo Palangos ir baigiant 

lEžerėnais.
Antrą vertus, yra pavo

jaus ir klebonijų gerovei. 
Į Musų išeiviai prisižiūri ir 
apsipranta Latvijoj su lais
vesniu visuomenės gyveni
mu, ten pamato, kad latvių 
kunigai tik bažnyčios ir 
žmonių tarnautojai, kad jie 
nebeprileidžiami prie politi
kos bei valdžios ir kad toks 
kunigų buvimas eina latvių 
tautai i sveikatą. Taigi grįž
dami iš Latvijos išeiviai be 
litų parsineša ir naujų pa-

Pajieškau tėvo Juozo Geigaus ir Jo
no Vaičekaucko. Jiedu paeina iš Kau
no gubernijos, Panevėžio apskričio, 
Pasvalio miestelio, atvažiavo Ameri
kon 1005-m., apsistojo Cambridge’- 
uje, potam išvažiavo į miškus ir nuo 
to laiko nieko apie juos negirdėt. Kas^ 
žinote apie juos, malonėkit pranešti, 
busiu labai dėkinga.

Ona Geigiutė-Gegužieaė
255 Bioadivay, So. Boston, Mass. j

$400.00
įnešus galima pirkt 2 tenementų šlu
ba pirmos klesos padėtyje. Labai 
lengvos išlygos. Du gerai įrengti bat- 
ruimiai. elektios šviesos, miesto van
duo ir tt. Naujas dviejų kanų 
džius Vaisingi medžiai. Miestelyje, iš 
kurio paranku nuvažiuot visur, arti 
fabrikų, užtektinai darbe.
J.iseph Cerel & Son. Village St., 
Medway. Mass. Te! Medwąy 30.

FARMOS.
FARMOS PARDAVIMUI
Aš turiu puikių farmų. didelių ir 

mažų su puikiais budinkais, žemės 

delio miesto ir gerų kelių. Draugai,

(24) 
JOS. STANTON

Route 6. A Lowell. Mich.
_____________________:—ts   ■■ — ■ - — — -—■<

PAJIEŠKAU ADVOKATO, kuri? ___ _ _ K_.__ ________ ________
apsiimtų vesti mano byl- prieš kum- derlingus visokiems javams, prie <ii- 
panija. Advokatas, kurio norės su ma- je|į0 miesto ir gerų kelių. L__ „_1,
nim arčiau susinešti, malonės rašyt mylinti gyvenimų ant ūkės klauskite 
man apdraustų laiškų, nes paprasti platesniu informacijų 
laiškai rašvti man, pap rašte: žūna. ms stiV

J. BATA1TIS
P. O. Bos 55. Pittston. Pa. .

Pajieškau pusbrolio Antano Akro- 
mo. kuris išvažiavo į Amerika apie 1 < 
metų atgal. Paeina iš Vaide'.o'.ių kai
mo. Kirsnos valsčiaus, Kalvarijos 
apskr. Turiu prie jo 13bai svarbų rei- 
lalą. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
ii žinote, malonėkite man pranešti 
šiuo adresu:

JUOZAS PACKEVICIUS 
I^ikenckų kaimas. Raudonio vals. 
Mariam palės apskr., Lithuania

KOKIE VALGIAI PAGE
RINA

Vienoje 
1523 m. 
Laurenso
patarimų atminčiai pagerin
ti. Jo nuomone, esą valgių, 
kuriais galima sustiprinti ar
ba susilpninti atminti. Jis 

i pataria atminčiai pagerinti 
valgyt daugiausia paukštie
nos, vištienos, jaunos gaidie- 
nos, mažų paukščiukų nevir
tą, bet iškeptą mėsą. Silpni
nanti atminti aviena, žuvie- 
na, išimant saldžių vande
nių žuvis. Toliau reikia ven
gti garuojančių valgių. Švie
ži kiaušiniai yra atminčiai 
<veika, bet jie turi būti virti, 
bet ne kepti. Iš vaisių jis pa
taria valgyti tik obuolius ii 
riešutus, o iš gėralų vien 
raudoną vyną.

Žmonės, prisilaikydami 
šių patarimų, nesiskųsią nie
kad savo atmintimi.

Pajieškau brolio vaikų Vinco ir Sta
sio Pocių, paeina iš Raseinių miesto.: 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
juos žinote, malonėkite man pranešti, 
nes turiu svarbų reikalą. (23)

JURGIS POCIUS
804 Cccelia st., Keno.sha, \V.s.

Pajieškau brolių Jurgio ir Felikso 
Ragauskų. Tėko girdėt, kad jie gyve
na Illinois valstijoj ir dirba anglių 
kasyklose, ten kur apie Springfield. 
Dabartiniu laiku neturiu jų antrašo. 
Kas juos pažįstat, me'.dž .j pranešti, 
arba patįs lai atsišaukia. Taipgi norė
čiau susirašyt su giminėmis ir pa
žįstamais. Mano adresas: (23)

A. RAGAUSKAS
% Swanson, IVoodbury, Conn.

Ona Malcevičienė pa j ieško sunaus 
Antano Maicevičiaus, seniau gyveno 
Glen Cove, N. Y., paeina iš Kauno 
gub., Raseinių apskr. Malonės atsi
šaukti. arba žinantieji teiksis praneš- 

(23) 
ONA MALCEVIČIENĖ

Bažnyčios gatvė 2. Kelmė. Lithuania.

PARSIDUODA 36 AKRU FARMA.
Ganykla, miškas ir pusė dirbamo 

lauko. Visur aptverta 6 ruimų namas, 
tvartas, vištipvčtą, visi farmos įran
kiai, du arkliai, dvi karvės, teliukap, 
!M) vištų ir 50 viščiukų. Pasodinta 
bulvių, pasėta visokių daržovių. Par
duosim ir ant išmokesčio ant 6 pro- 

' cento. Turim parduoti, nes esam seni 
ir negalim dirbti, pats esu koliekas, 
todėl negaliu su arkliu arti nei akėti. 
Kaina S3250, pusė įnešti. Kas norėtų 
atvažiu ti, tegul klausia Trumbles.

MR. SAMUELRODWELL (22) 
R. F. D. C.» 123, Ox(ord Mase:

PARSIDUODA FARMA į
Netoli miesto. 1 U mailių nuo Oi- 

ford ir netoli ąVVorcesterio, 45 akrĮi 
žemės Žemė yra apsėta, užsodinta 
dau? u<xrų. kaip tai aviečių ir ženį- 
uogių. Yra 80 vaisiniu medžiu, taip- 
įri yra gero miško, bėgantis vanduo 
apie budinkus. Aštuoniu kambarių 
stuba. vanduo stuboj. didelė bamė su 
skiepu. 2 vištininkai ir kitokie budin- 
kai. Taipgi yra visokie įrankiai, kokie 
tik ant farmos yra reikalingi. I/'iig- 
va mašina ir vieno tono trokas. 6 
karvės, pieno išleidžiu 90 kvortų per 
dieną, taigi iš karvių geras biznis^ 
1 arklys, 3 kiaulės. 60 vištų, taipgi 
daugybė mažų viščiukų. Už viską kai
na tik $5,500. Jnešti reikia $2,000, o 
likusius ant lengvo išmokėjimo. 
Kreipkitės pas savininką, per laiškus 
ar per telefoną, o kiekvienam suteik
siu platesnį paaiškinima. Kas atva
žiuosite 
nuokite 
vešiu Aš turiu šia farmą greitai par-

ant Osforrlo stoties, telefo* 
man. o aš pasitiksiu ir par

I

DVASIŲ FOTOGRAFIJOS
Anglų kriminalistų rašv- 

1 to jas, Conavv Doyle, kuris 
! jau nuo senai yra susidomė- 
| jęs spiritizmo klausimu, ro- 
■ dė vienoje paskaitoje Lon
done daug dvasių fotografi
jų. Tarp kitų buvo rodom? 
vieno žurnalisto fotografija, 
šalia kurio buvo matyti ne- 

į aiški kita galva. Conavv 
’ Doyle sako, kad ta galvi 
esanti senai mirusio dak
taro Bello. apie kuri jis gal
vojęs imant fotografiją. Bu
vo rodoma taip pat lorde 
Combermere fotografija 
kuri buvo nuimta jo laidotu
vių dieną ir kuri atvaizduoja 
jo dvasią, sėdinčią jo kny
gyne.

f

s

Pajieškau sisninaitės Susie Lasky.
Malonėk atsišaukti, turiu svarbu rei- , 
;alą. Neužilgo aš išvažiuosiu į Lietu-, 
.ą. G. A. (24)
P. O Dox Valley Streara. L.I.N.Y. į

i
I
I

I

Pajieškau pusbrolio IValter Roman 
l Vladislovo Ramanausko!, kuris pa
eina iš Lietuvos Kruonio valsčiaus, 
Gabrio'iavos viensėdžio, apie 28 me
tai kaip Amerikoj, pirmiau gyveno 
x> šiuo adresu: Standard Oil Camp 
30. IVhiting. Indiana Aš buvau Lie
tuvoj ir ka-tik sugrįžau, todėl turiu 
daug svaibių žinių. Norėčiau su juo 
susirašyt Meldžiu atsišaukti arba 
apie jį žinantieji praneškite, už ką ta
riu padėkos žodį. f"

J. JANKEVIČIUS
4<)O Adams st.. Scalp Level, Pa.

duoti ir išvažiuoti į kitą valstiją. Tai- 
£i ' .............. * -----pasinaudokite šiuo bargenu. (21)

JOHN KATINAS 
Josiin lload. Boa 103, 

ONFORD. MASS 
Telephone 33—13 R

PUIKI FARMA
85 akrai žemės, 40 akrų dirbamos, 

likusioji ganykla ir miškas, didelė 
bamė, garadžii s. pašiūrės, visokie 
farmos įrankiai. Viena mailė nuo mie
stelio ir dirbtuvių. Skubėkite. Kaina 
$7,l>00. Jnešti reikia mažai.
Joseph Cerel & Son. Village St, 
Medway. Mass. Tel. Medway 30.

<2i) PER 10 METŲ KENTĖJĘS 
NUO PILVO LIGŲ ATGA
VO SVEIKATĄ VARTO
DAMAS NAUJĄ IŠRADI

MĄ KATRO-LEK.
Newark. N. J— P. Karol Bigus,

353 Morris Avė., rašo: Per 10 metų

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos ar 

ba našlės, nuo 30 iki 40 metų. Aš esu! 
našlys 39 metų, dirbu mainose. gerai ___ ______ .
uždirbu Katra sutinka apsivesti, ma-1 kentėjau nuo pilvo nesveikumų ir vi- 
lonėkite atrašyti Iaiška ir paveikslą šokios gyduolės, kokias aš vartojau, 
prisiųsti. Daugiaus žinių suteiksiu buvo be pasekmių. Bet naujai išras- 
per laišką. P. M. tos gj durdės Katro-Lek pasirodė Ja-

Box 88. Minden. W Va. į bai pagelbingos ir nuo jų aš išgyjau.
---------------- ————-i Todėl patariu visiems kenčiantiems

amžiaus, mano didumas 5 iras gyduoles. Jeigu jūsų aptiekorius 
■' Meldžiu laiškus adre-; jb neturėtų, tai rašykite pas išradėją 

iv.To.r-rc Wojtasinski Drug Co.,
114 Brighton St.. Boston, Mass.

’ —_____ ■ ■ ■

Lietuvaitė pajieškau vaikino. Esmi nuo pilvo ligų vaitoti šias stebuklin
is metų : "
pėdos 2 coliai. . 
suoti: ONA DILBAIT6
Teodora iela No. 6, I. Liepaja.

Latvi a

TIKRAS SVARBUMAS 
gyvasties apsaugojimu yra pasi
rinkimas tinkamu gyduolių, 
kuomet esi apimtas mažų ne
sveikumų. pirm negu tie nesvei
kumai išsivysto į ką nors bloges
nio. Jeigu jūsų pilvas silpnas., 
malimas prastas — gaukite Se- 
vara’s Esorka ir vartokite ją 
pagal nurodymus. Ji veikia kai
po vidurių liuosuotoja, pataiso 
malimą maisto, suteikia gerą 
apetitą, taip kad jus vos galėsite 
sulaukti laiko valgyt. (Jaukite 
bonką šiandien nuo jūsų aptie- 
koriaus. Kaina $1.50 ir 75 cen
tai. W. F. Severą Co.. 

stebėjimų bei minčių: vie-Į Cerad Rapi<h. iowa.I

i

Pajieškau apsivedimui pasiturinčio 
inteligentiško vyro, tarpe 30 ir 15 
netų. Esu mokyta, graži ir rimta lie
tuvaitė. Rašykite: L. G.
5112 So Spaulding avė., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės. 32 metų. Pageidaujama 
laisva. Meldžiu atsišaukti šiuo adre- 
u: T WALAN (23)
3 J P Wert 18-th st.. New York City.

REIKALAVIMAI.

DR. 11 LANDAU
Specialistas K Toniškų ir Se- 

kretnų Ligų. Reumatizmo 
ir Kraajo Ligų.

Valandos: nuo 12 iki 9 vaka
re. Nedėldieniais: nuo 9 ryte 
iki 2 po pietų ir pagal sutartį. 
Tel. Hay markei 1436.

32 CH A M BERS ST, 
BOSTON, MASS.

REIKALINGAS TUOJAUS 
geras kepėjas, lietuviškos juodos ir 

pusbaltės duonos. Darbas ant visados 
ir mokestis nuo *45 iki $50 savaitei. 
Asmeniškai ar 
šiuo adresu:

SEKYS
1(11 Oak St-

laiškais kreipkitės 
(24) 

IR I RBŠAS
I-a* rence. .Mass.

Į VYRAS mokantis Barbcrio darbu ir 
, «:iii vest Bolinę, įieško vietos. Kam 
| butų

I
reikalingas klauskite 

JOHN ABROMITIS 
UOUSTON, PA. - t

Santai Midyj 
Greit Palengvina 

i SUusmiiga 
$la?:n'iiųsi 

į Apsisaugokit r padirbimų 
' Tem? kit žodį 

“Midy"
Parsiduoda 

AntiekoseM



Birželio 2 d..

Humoristika

I
l

ikm čampijonė p-lė LiHian Can.non iš Baltimore, Md. sunkiai treiniruojasi. Netrukus ji bandys perplaukti Anglijos susmaugą

South f tos tono oras.
South Bostono oras dvokia.
Dūmų debesiai,
Suodžiai krinta už katnierių 
Tartum apyniai
i'ia munšainas tik garuoja 
Pro skiepų plyšius. 
Poiicistai tik dainuoja.
Ne> gauna kyšius
Vyrai, moters baliavoja 
Per kiauras naktis.
Pasigėrę dumavoia— 
Tai jų išmintis.

Pustapedis.

Pulkit ant kelių.„
Pulkit ant kelių 
Visi kademai. 
Galvas ir sprandus 
Lenkite -žemai. 
Melskit, prašykit 
Dangiškų ponu. 
Kad nesugriūtų 
Valdžia klebonų, 
štai jau praėjo 
Seimo rinkimai 
Ir jau suklupo 
Per juos kademai. 
Dabar bedieviai 
Jau viešpataus. 
Dešrom ir kumpiais 
Kunigus piaus.

Klipyta.

Ponams velnių išvirti.
Virėjas Įėjęs Į ponios 

kambarį, klausia ką virti 
! pietų. Ponios supykusio* bu- 
it.,*“* i1“I I i

ir ji atsakė:
—šimtą velnių!
—Tai ponams, o ką tar

nams išvirti?—paklausė vi
rėjas.

Pamokslininko Jackaus 
Kimpynės pripotkai.

Tir-oir-bir — kunkuliukai, 
Didi vyrai—vabaliukai 
Po klebonišką prarijo 
Pas tetule Cacaliją. 
Kur po vieną ir po dviesą 
Visur gundo tas pat biesas.— 
Ir prie durų, ir už durų.— 
Žiūrint koks kieno natūras...

Neišpildomas prižadas.
Žmona (išmetinėja savo 

■ vyrui):—Matai, Jonai, koks 
j tu neteisingas: prieš mu
dviejų vestuves tu žadėjai 
mane ant rankų nešioti, kaip 

-koki deimantą, o dabar... 
j Vyras 
žmoną):—

Moterų plau

tum, kaip aš bėgau. pasikė
lus dresę.

Magdė:— Ar pasigavai 
tą vyrą?

Mokytoja: — Pasakyk, 
vaikeli, iš kokios vietos gini-

Vyras:— Daryčiau tą pa
ti, ką irtu. Maryte, likus 
našle.

Pati:— O, tu melagiau!; 
Tu visada ;
moterų nepaisai.

sakiai, kad kitu
. . ‘i

Ore šakį, zleksi, lyja—
Kliube linksminas ponija: 
Kaip pakrūmėj po kelmynę— 
Lepeėkoji, apžargini
Šoka — trypia, mina. — trina.
Kaip prieš lietu skruzdėlynas. 
Didi vyrai kulnus riečia— 
Tegu linksminas piliečiai!...

Ista visos nedorybės? 
I Mokinys:— Iš po 

(pertraukdamas' lapo. 
Bet, brangioji, j

»atsimink, kad tu prieš vestu
ves svėriai tik 120 svarų, o 
dabar sveri 250 svaru. Kaip 
gi aš galiu tave nešioti...

fig’os

Senai butum sulaukęs.
—Ir kaip tamstai ne gėda 

gerti degtinę! Juk tai kenks
minga sveikatai.

I —Tai melas! Jeigu deg
tinė kenktu sveikatai, tai aš 
nebūčiau sveikas sulaukęs

: šešiasdešimties metų.
1 —Jeigu tamsta butum ne
gėręs, tai jau senai butum 

į sulaukęs aštuoniasdešimta 
' metu.
į

—Buk padorus, neišdy
kauk, mokykis, vaikeli, kai 
numirsi, tai lengvai dangun 
Įeisi, — sakė tėvas sunui.

—O ar daug reikia išduot 
egzaminu norint i dangti 
ieit? — užklausė vaikas.

Kodėl tu pavėlavai šian
dien ateiti i mokyklą? — 
mokytoja klausia vaiką.

—0 kam ta saina paka
binta. kur sako "go slow.” 
Pildydamas tą Įsakymą aš 
ė jau pamažėl, tai todėl ir pa
vėlavau. — pareiškė vaikas.

V. J. Z.

Nuo visų pilvo ir žarną nes
magumų, kurio paeina nuo 
dantų augimo nieko geresnio 
KiidiKiumu ir vaikam* nėra, 
kaip

Balries Love It

TELEFONAS 1037 £

MEDICINOS DAKTARAS 9 
C. J. MIKOLAITIS l

Mrs. Winslgw»s 
Syrup

t

Pati:— Ką tu dalytum 
Jurgi, jei tu liktum našlys.?

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

Skanumynas

□R. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnu ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

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

Te!. Richmond 6C8t (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki S vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

► TeL South Bos to n 3520 < J
Į Resadenee University 1463-J. < >

; S. M. Puišiutė-Shalina
► LIETUVE MOTERIS <!

< > ADVOKATE « >
* * 164 Brnadway, So. Eoaton. Maco. < J 
<, Rooro Z. * ►

Gale salės bankų tvanas
Kai aveles rojuj ganos.
Tarp tų bonkų pons Kimpynė.
Kaip uriadnikas po minią.
Prie uriadniko porelės—
Ir berneliai, ir mergelės:
Ir paglostyt, ir pačėdyt.
Ir rytojaus nesigėdyt...
šmičas dūmų debesyse

Drasko polką smegenyse...
—Zoska. velniuk, kur tu žiuri?
Koks tau šiaudas nosin dūri?
Po sklenyeios magaryčių.
Tu pasiutus, kaip telyčia...
—Pons Kimpynė. ėiaup liežuvi. Je*
Aš berniokas turimi dųję...
UHa-draKa? ūlia-draha. ..

Ūžia galva, ūžia salė.
Zoska prunkščia.
Aplink kaklą susirtmkSčius:
—.Jeigu nori — kannendorius , ------- ---- ------—y —— 1----------------j

"Ryt paiaiminš prie altoriaus.... niekad nežiūri j kita.* mergi-

|

Tel. So. Boston 506-W ‘
DAKTARAS <

A L. KAPOČIUS i
LITUV1S DENTISTAS ’

VALANDOS: Nuo S iki 12 dienų «
Nao 2 iki 9 vak J 
NEDALIOMIS: į

Yhiki 1 v. po pietą < 
; Sereaomis iki 12 dien*. < 
* Ofisas "Keleivio” name. *
► 251 Broadway. tarpe C ir D St. < 
[ SO. BOSTON. MASS. J

Valandos: auo 1 Iki 4 po plotų, 
nuo 7 iki S vakaro.

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

I *

i savaimi pasi 
darasi

i
i if ' i i

> 1 jCVI >■ • i PI 1
★ 9 1

*v/' ■ *
! ■’

Kx/ž
Teisme.

Teisėjas:—Ar buvai tam
sta kada nors teistas ir teis
mo nubaustas?

Kaltinamasis: — Taip.
Prieš dešimtį metų buvau 
teismo nubaustas už tai, kad 
maudžiausi užgintoje vieto- I

Teisėjas:— Na, o dau-lUfiaū?
i Kaltinamasis:— L—.. 
ponas teisėjau, as nuo to lai-. valgyt mažiausiu d

I
i

a. kai gamkštis fco visai nesimaudžiau.
1 - . i -

I ■----------

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje vi.-ados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo a:'.ikinšjar:t pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose -kl'tyse kas savaitę tilps straips
neliai, kurie bus idonrąs kožnaĮ Lietuvei seimininkei.

RODYKLĖ No. u

Namų Pasi gelbėjimai
Suskilusiu rakandu užoildyk 

r' ” 
niu lekeriu

i i

Gardus karamelinio 
pudingas be jokio rei
kalo saikuoti arba 
maišyti. Tik paimk 
neatidarytą Borden’o 
kondensuoto pieno 
(pasaldyto) ker.ą ir 
virink per tris valan
das vandens puode. 
Ataušink ir
pjaustytą i riekutes. 
Jums labai 
gausiai 1 
karameliniu skoniu. 
Šeimynai jis patiks ir 
jo pageidaus dažniau

STANDARD
IRANO 

CONDENSED MUK

įJSTABDO ShAlSM) 
Niekas nesuteikia tęl.io 
malonaus pa'- 
taip orig’.r.aiis _ i-: - '■
Betv'ue. Jis nradcė.a praša
lint'skausmu nuo pat uz' 
iepimo. ..
Gauk originali francaziską

BAL’ME BENGUĖ
CANALGISlUll. )

I I
i

Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra vienatinių * bū

da. kuriuo kūdikis gali jums pa- 
si«.ik>t:, kad jis jaucari ’ nesma
giai.

Kiekviena motina žiije* ar jos 
kūdikis verkia dcl išalkimo, 
skausmo ar pykčio,

BAMBINO
Kūdikių Geriausi s Draugas 

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
jis tikra: palengvins jo skausmu 
ir apgalės jo pykti, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastimi.

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdines bon kūtės.

Rntr.hino galite gauti pas savo 
vaistininką arba tiesiai iš labo
ratorija po -35c. už boAką.

F. AD. RTCHTER & CO. 
Berry and So. 5?h Sts.

crooklyT.. N. Y.

Virimo Receptai
Daržoves dabar galima pirkti labai 

pigiai ir jos laikomos sųarbiu maistu Dauedau.kiekv>eno augimui ir sveikatai. !>au- 
. . i <znlis žinnini sutiko. j<įg žmogus turi

dvejetą daržovių į 
I diena; viena prirengtą, o kitą ucvir- 
| toj formoj. Visos daržovės reikia pil- 
! nai nuvalyti pirm naudojimo. Daržo- 

jeigu kokis sme- 
....... , . ------ prie jų <U,->4air.a. Pa
bandykit apačioj telpantį receptą, ha
du duosit daržoves. /-
BALTAS SORAS APLAISTYMUI 

DARŽOVIŲ
% puodelio evaropat.d pieno
1 šaukšto sviesto 

- sį puoduko vandš-r.s 
1S šaukšto miltų 

pavaduotojo.
1 nedapiinis šaukštukas druske-. 

dikciai pipirų arba paprikos.
Sutari,ink sviestą mažoj si-.arva-loi. 

įmaišyk pipirus ir druską su miltais 
ir maišyk iki susivienys, toliau nuo 
karščio Paskui palengva įmaišyk 
pieno ir vandenio mišinį, geriau nau
dojant vielinį plaktuką, kadangi gali 
sukietėt pirme.-ni dalykai pirm sudė
jimo. kitų. Paskui lai verda 
miniitų iki pilnai perkais, 
šparagais, šabulb >nų ankšti 
gaiš, žirniais arba bulvėmis.

Virtuvės Reikaluose
Kuomet pili stiklinius indus su 

siu košelėmis, padėk juos ant ketur- 
linkf, audeklo nugręžto saitam vande
nyj: Nesuk isk jų susiglaus., kad re
ti ūktų.

Valymui alumino puošiu ir skarva- 
<lų, kurios pajuodo ir nežiba, trink su 
skaruliu pamirkytu lemoru skystime. _ . .......... f ______
l’assr.i nuplauk šiitu vandeniu ir jie ;_Jių vaiąiu 7audojiniui ne tik valgy 
išrodys kaip nauji. —' ' • ...... r

Actas inpiitas 1 į 
paskaidiina ružava arba žalią.

Pirm duodant i 
dadėkit bonką ginger alsus.

Issa, .
trynimo maišyk jas su šakute ver
dant. vietoj su šaukštu.

Pirm plakant trintas bulves dnd.'-i:

—Aš tikiu, kad tu, Jonuk,:yru skanesnės, j<
i 1 -• • * toninis rasas prie jų

nas — pareiškė Aliutė.•Tai ir busim suskabinę— 
Į)el bažnyčios ir tėvynės...• ■ - 
ijŲIiardraiia,; uHMĖralia. 
Galva ūžti nebe^ali-r ■ 
žalioj Variės’kažkur;:sukas 
'Aplihk veidą-ir kvartokus.;. 
:2alia. raina, jtioda, marga. 
’Tąrtujn lupa su kačetga 
'Atsiplėšus trinitini 
•Seųo velnio gaspadinė..,
-> —D, atstokiO. žegnokis! 
YVins Kimpynė. storavokis! 
Ranka, šonas, žalios gijos, 

(Kaip daržely pinavijos.
.Tiktai šmičas. laiks nuo laiko, velki tuos dortinus marški- 
Pačią primena ir vaikus...
O žalioji katarinka 
Vėlei atminti surninko...
Pas tetulę Cacaliją. 

Kur kleboniškus dalija. 
Bonka suka ryto ratą— 
Už tėvynę j sveikatą... 
Kad tėvynė atsimintų.— 
Kad jos labui aukso krinta... 
Kad dar saulė netekėtų. 
Kad ta Zoska suminkštėtų...
Tik už lango ant mėšlyno. 

Kur nė nuovada nežino. 
Gerklę plėšia kakariekia. 
Kad iš ryto viskas niekis: 
Niekis bonkos, Zoaka. šonai, 
Ministerių makaronai. 
Bonkos, kleckai ir žindukai— 
Didi vyrai — vabaliukai...

(Iš ‘‘Liet Žinių.”)

I
; tas mergina.% tai kaip galė
čiau'žinoti, kad tu esi iš rišu
1 gražiausia, —- atsakė Jonas. 

----- ------- “7“ Z
i Kostumeris:—Kodėl šitas 
šuo čia visą laiką tupi ir žiu
ri į mane?

i Valgių nešėjas:— Aš ma
nau, kad‘ tamsta turi toriel- 
ką, iš kurios jis visada val- 

:go.
I
I

Jei aš nežiūrėčiau j ki-

i

Suskilusių rakandų užpildyk visus 
plyšius ir trukusias vietas su pečėti- Į- 

■ba geru plyšių užpildy- ■ 
l«ju. ' |

Nauju.- bianketus mazgojant pirmu 
kartu reikia pamerkti per naktį ša!-į 
tame vandenyje. Tas nrųšalins siera ' 
naudoja:,.a p,i.- biltijimo Paskui' 
mazgok <ir angna/u* vandenyje muilo . 
putose. Isj la:iK getai tyram vandeny.;

L-enumui juodyto žymių iš audeklo j 
užpilk an’ pi.-tmo sutarpyto iajaus. į 
Paskui -mazgok audeklų ir pradings' 
juody’., jc laįaus žvm&s.

L «>m’W.J; vaikių žymių is staltieses į 
•sžbur-iyk plėtraą smulkiu krakmolu į 

s kelioms valandoms. Visos, 
krakmolų, ištrauktos.

>s, kuri I 
aukinėja, padėk pkmų popierj po 
siūk per ibi. Popierą paskui ga- 
'.unlCsti.

užpilk pivtmo

juodyk, fc iajaus žymės.
l-ėn"Wjį vaisių žymių 

I u' ‘ ‘ “
ir palik

j žymės liks I ‘ __
Susiuvimui pionoą materijo.1 sufit ■ ■ • -

ja ir 
įima

Pati: Ir vėl tu tebesi-

nius? Kodėl nepasiimi čys- 
tus?

' Vyras:— Ąš negalėjau
! atsikeli taip anksti...
| Petras
galėtum atskirt jauną vištą 
nuo senos?

Marytė 
Petras: 
Marytė

• ’»
— Maryte, ar tu

duok su-

dešimt: 
Duok SI 
ni.:, daš

Telefonas 6193

DR. JOSffB L. ALEX
(ALEKSA)

Lietuvis Dentistas
VALANDOS: Nuo f» iki 12 iš 
ryto: nuo 2 iki 5 po pietų ir nuo 
G iki S vaku'e. S'Tt-uoii'is nuo i) 
iki 12 dk-tią Nedėldieniais 
gal Strta: inių.

( REGG BLOG., K.š»m 302 
(.ir. Amesbury-rf Con-.nioa Sts. 

I.AVVRENCE. MASS.

i patiks 
kvepiantis

J

t,a KELLOGG S
TASTELESS CASTOR 011

I 
J 

ūžia*-' 
kožno

Grižės Patarimai
šeimininkč-s virada stengiasi

kvn savo rankas r- —

Į™ SS:- „“T S! JUSV GROSERNINKAS
kyli savo rankr-is gražiai po

naudoja prie m azg» .ji n m'drapanų ir, JURJ ŠVIEŽIO STAKO 
itiudu Stockit mazgojimui, naudojant;
iiinLtą. balta muilų, viena iš ir.oilo |------- -

drožlių produktų rinkoje, (trugiau CHORU VEDĖJU ATYDAI 
negu apsimokės Jie yra lengvi, prie
«ics ir nepalieka stipraus muilo ’sko-| Nekopijuokite Choro Repertuaro 

vai- n’° ant rankų. Bile muilas, tečiari, gaidų — ne dėlto, kad galite papult į 
naudojamas tankiai prie mazgojimo bėda, bet'dėlto, kad galite gaut 20 
-totkų ir kitko, ištrauks daug n^ta- knygučių visam chorui už 3 dolerius, 
ralio aliejaus iš odos, ir rankos lik; Pasirinkite kuria laida norite. Trijų 
»au.-;<.s ir šiu.k.čios. ’ mėnesių laida — knygutė 75c. Imant

Tyrai išvalytas Castor Ui) 
padarytas medicinos’ reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mai. Be skonio ir neatsi
duoda. Imkit Ke'logg’s. Su
piltas Laboratorijose.

Dr. Med. LEO J. PODDER ii Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir rytų, kraajo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarkct 33510
1 ALLEN ST, Cor. Chambers Si.. BOSTON, MASS.

mėnesių laida — knygutė 75c. Imant
20 knygučių atsieis 15c. knygutė arba 

viena daina. _Taipgi galite gaut

ta už 2; doleriu.
Du iš

Y patinka Sveikata ji,
įložr.am na,m- turi rautis kouulika ’ D'ŽS’^'^1£.horo R^rtuaro komple-

■ mui, b-.-t ir >-isitikiu»ė ligos.
j plaujamą vandenį pačių svarbiausių vaisių, kokie turėtų -42i g. 6-th St. 

, . , “ Na« rastis, yra tai orundėiai ir grapcfrui-
lokit sodą purpurinei arba mėlyna., tai Duodant orandžJ valgi’t, gemų ’ .

vaisių mišinį gerti, išspaustą jo suk; duoti, nes orandžioi 
, _ :. .idaus nedega yra sunki virškir.taui. į

ugoj’.mtn ryžtų kruonų nuo su- Grapefruitai paliko ]»bai pomdiariški I 
tWtn kad yra ,abaž majstirši it tuo 
put lengvai virškinami. Jeigu oran-

■ jdžio arfia trapcfrui.o skystimą su-
• jas šauKstnkn kepanie painiem. J maišysi su l.į^ki.ii.j , .,kr.-.us. t® pi

dęs -uniažint karštį iki gy<l> š ’jas at-
t A r, •S,,‘ra Jri-Ta. niaiAvti pienų sykiu

zupems arba salotoms. Pade* jas ant .itt or.-.ndžio arga .r-aMefniito iJrysti- 
ledo iki reikės naudoti. mu.

Galėčiau.
Tai kaip?

• Ar tu nežinai,
kad dantys parodo, kuri se
na v išta, o kuri jauna.

i Petras:— Juk vištos dan
tų neturi!

I ‘Marytė:— Taip, vištos, 
neturi, bet aš„Viriu.

t U-. ■ I

Uršulė:— Vakar naktį ė- 
jau skvėru vienų vieną ir pa-
maČiaU vyrą. Kad tu Žino- šias nišis pieno, tik paprašykite ir gausite

Nau- mstis. yrą tai orundėiaT ir grapefrui-

A. BAČIULIS
So. Boston. Mus.

Mes Kekntn ruduojame Sekaųėivs Produktas-
Kiekvienam yra reikalingi tokie virtuvės daiktai kaip stiklai, puodai, 

skaurados ir t. p. Jus galite gauti tuos daiktus visiškai dvksi ieigu jes Pokšite STANDARD ir CHALLANGE Pienų ir taunvsite £"’e&lhv;. Ge:^ 
ir protingos šeimininkės perka tik si:is rūšis. .1gr>,.■w—riinka užiaiko

padarys koše lengvą ir pusta 
Likusios daržovės reikia sunaudoti,

I

FLITMA. U
PANAIKINA

Kand •s, tarakonus
blakes, muses.

<
Lietuviškai • Lenkiška Aptieka

Jeigu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 
ant 100 Salėm St., kur rasite visokių naminių Vaistų, šaknų nuo vrio- 

‘ kiti ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo uzsisenėjusio 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, jiuo patrūkimo dėl vyrų ir 

moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausias daktarus 
per telefonų uždvką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigas, tai ateikite į APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
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Gegužės 1 dieną Pažais
lio valsčiaus gyventojas Sta
nevičius pranešė, kad Ne
mune ties Pažaislio vienuo
lynu ištraukta nežinomo as
mens lavonas su aprišta gal
va.

Vėlesnėmis žiniomis, tai 
esąs p. Pulkaunyko šoferis, 
kuris prieš kelias dienas bu
vo išvažiavęs su jo automo
biliu ir negrįžo.

j darbo: miegojusiam pieme- 
inukui kirvepente perskelta 

' ra, o seseriai Teofilei 
: galva subadyta peiliu. Jonas 
buvo vikiais ir stiprus 30 me
tų vyrukas; jo kojos ir ran- 

1 kos labai mokančiai suriš
tos; jis ilgai kankintas: kak
las subadytas peiliu ir paga
liau kirviu nukirstas.

Aleksevičius pora metų 
_ ‘ "i Amerikos ir 

buvo žinomas, kaip pinigin- 
j 

i jieškota dolerių. 
Paimta viena eilutė drabu
žių, batai ir auksinis žiedas, 

i Kiek Aleksevičiaus pinigų 

ti plėšikams — žinių nėra.
Mirusieji jau palaidoti, o 

____  Teofilė Aleksevicaitė išvež- 
1 Šiaulių ^ Apyganfos teis-iį A1>’taus ligoninę. Josiš- 
mas spręsdamas šia bvla ra-1 ^įJJJPas , la^aj reikalingas, 
do Igną Lunski vertu pasi- Ple?!mo kaltmmkams-zmog- R , .
___ •_________________> * t -_______ * . surasti .Tau nat< nrs.prju i

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE | g
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.

***** ***—***^***** ■■■•■■*■ --------------------------------------------------------************M*MMWMMWWWM^MW^

NEPAVYKO VAGYSTĖ. Lunskis pamatė ateinantį
Vendžiogala, Kauno aps. nuo miško pusės tėvą. Nesu- 

Naktį iš balandžio 17 į 18 d. Mukdamas jo įeinant, 
- » * •• oran j“ ->

Laniu kluoną, nuo kurio ugnis per- . ,• Į)R Simetė ant kitu ir at£aI gnzo 1S

pas pil. L. Žemeli, gyv. Že-
- tiaitkiemio kaime. * F 

vaisė., atsibeldė nežinomi 
piktadariai. Sulindę per 
šiaudini stogą i kamaros va

. . , išėjo
oran ir pastebėjo deganti

JEIGU JUS NORITE VYKTI LIETUVON
RlOšKlTĖS IR PRISIDĖKITE PRIE (ANTROS)

MILŽINIŠKOS VASAROS EKSKURSUOS

PAftANKIAUSiAS
KELIAS

TIESIAI į KLAIPĖDĄ
simetė ant kitų trobesių ir 
sudegė visos trobos. Tėvas . n i /padegęs mėtėsi bėgti, bet zfno«us.'. .?e t0 P1“1^

du išvogė dvieju paršu kiau- sunus Pavii° » ir suri- ?‘oplal Jle>kota doleny.
‘ir lašinių už Pahko lauke. Pats nubė- J 

Deliai atsargumo |£° ^itai gesinti gaisro. Tė- 
kamhann d’.ric vas surištomis rankomisl, .. - , -Kamoano 0MTS, . i turėta ir ar pavyko jie įsgau-seimininkas.*^iaiP Uip paleidęs koja?, pa- ♦? „a,..-.

Ibėgo, bet vėliau buvo sugau-i 
tas. Jis visgi neprisipažino! 
padegęs sunaus kluoną.

lienos mėses ir lašinių už 
787 litus. I' " ’ 
piktadariai kambario duris,! 
kur miegojo 
parėmė basliu. Bet šeiminin
kas išgirdo priemenėje bruz- 
dėjiihjį, pabudo ir užklausė: 

en?” Iš priemenės 
>akė lietuviškai: “Ne-

Namų savininkas 
norėjo šauktis kaimynų pa- 
gelbos, tečiau jo žmona įp
rašė jį lai nedaryti, bijoda-1 
ma, kad piktadariai jų neuž 
muštų.

Po valandėles nukentėju- 
sis pradėjo vagilius pėdomis 
sekti. Tą pat naktį susitiko 
einantį į Kauną žmogų, ku
ris pasipasakojo, susitikęs 3 
oaradotus burliokus, važia
vusius Vendžiogalos link ii 
kažiu ką turėjusius vežime. 
Pranešė Lapių ir Vendžio
galos policijai. Rytojaus die
ną Ibenų-.Vlaž. kaime, Ven- 
dziogalos 
vagystėse įtariamą Lipatą 
Sidorovą 
ųegyvęnomuose trobesiuose 
ir įvairiose vietose visa pa
vogta mėsa ir lašiniai. Ant 
tvarto rastas tuščias butelis 
mio degtinės ir pavogto 
kumpio kaulai, kuliais pik
tadariai po apiplėšimo pasi
stiprino.

Kaltininkas L. Sidorovas 
sulaikytas, bet kol kas kitų 
savo bendradarbiu neišduo- 

Suimtasis už šios bylos 
*nimą” siūlė polici- 

1,000 litų ••magaiy- 
čioms?

šęs paliko lauke. Pats nubė-

valse, pas senai

surasta paslėpta

sI
— Iyų

t!

ji
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Ekskursiją RengiaBALTIC AMERICA LINE ir Kurią Palydės
Pačios Kompanijos Atstovas

Mes ar jūsų agentas pasirūpinkim išgauti permitus ir pasus. 
Reikalaudami smulkesnių žinių ir inlormacijų kreipkitės Į gyvenanti justi 

apylinkėje agentą, arba tiesiai i:

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

i
i

Dėl sugrJŽimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas 

Drited American įbes 
(BanteaaUm) Joint Service with 

HambnrgAmericaBline 
131 SUte SU Bostoa. Mm*.

AAft H New Yorko
Jįį «į Katinų ir atgal 
Lall (Pridėjus S. V
" jeigu Taksus.)

SUDRASKĖ MAŠINA.
Balandžio mėn. pabaigoj 

Joniškyje p. Klioc-kino audi
mo fabrike, bevalydamas 
mašinas buvo sudraskytas 
22 metų vyras P. Puizinas. 
Jam nutrauktos abi kojos, 
perlaužtas nugarkaulis ir su- 

labai reikalingas traiškyta kratinės ląsta.
- - - - - Nelaime taip staiga ištiko,

ir šypsena nuo 
lupų pranykti. Mat, velionis 
dirbdamas juokėsi.

I 
| - ------------------r—-

ŽMONĖS NEBEKLAUSO 
1 " * .. 

į

<
'srL

NEPAPRASTI SMURTO Nublankę, silpni, nervuoti, 
ĮVYKIAI TAURAGĖS

VALSČIUJE.
Čia prieš kelias dienas 

ūkininkai nenorėjo praleisti 
neplukdoma Šunijos upe 
varomą mišką. Pirkliai pasi
kvietė policiją, kuri suėmė 
11 ūkininkų ir 2 moteris. 
Vienas ūkininkas subadytas.

žudžiams surasti. Jau pats 
Teofilės, paskaitytos miru
sia, netikėtas atsipeikėjimas 
plėšikams daug baimės iva-' 
ro.

gailėti ir paskyrė jam metus 
ir devynis mėnesius sunkių
jų darbų kalėjimo, ši byla 
! praėjusi šeštadienį buvo 
i sprendžiama Vyriausiaja
me Tribunole, bet nuteista
sis Ignas Lunskis atsisakė 
nuo skundo ir buvo nuvestas 
kalėjiman atbūti bausmę.

PAVASARININKŲ SAVI
TARPINĖS SKERDYNĖS.

Naumiestis, šakių apskr. 
Sekmadienį po šv. Jurgio 
vietos pavasarininkai (kle
rikalų jaunimas), besireng
dami tur būt “Tėvynės Die
nai,” gerokai įkaušę. Eida
mi plentu, Meištuose susipe
šė ir pradėjo badytiš pei
liais. “Kovos lauke” liko du 
nudurti, vienas per kaklą, 
kitas į krutinę. Iki vietinė 
valdžia padarė tardymą, nu
fotografavo nuotikio vietą, 
lavonai išgulėjo beveik išti
są parą. Daugybė žmonių 
pakaitomis rinkosi ties nu
žudytais lavonais ir tinka
mai įvertino pavasarininku 
organizaciją, išauklėjusią 
galvažudžius... Dviejų pava
sarininkų tėvai turėjo ne
lauktas šermenis, o kelelių 
kitų sūneliai atsidūrė kalėji
me. Pasipiktinimas didžiau
sias. Girdėt, kad daugelis 
tėvų, sužinoję apie tai. kad 
“Tėvynės Dienos” apvaikš- 
čiojime dalyvauja pavasari
ninkai, gegužės 2 d. savo 
vaikus laikė uždarę namieje.

serganti žmonės dabar gali 
surasti palengvinimą 

Daktarai pradeda nusistebėti L :s- 
dien. kad greitai tos gyduolės veikia. 
Tai yra mokslinis prirengimas, spe
cialiai sutaisytos dėl budavojimo 
kraujo, nervų ir visos sistemos. Jos 
suteikia geleži dėl krauįo ir fosforą 
de! nervu. Tos dvi gyduolės duodamos 
sykiu yra didelis budavojimas kraujo 
ir nervų, tiesiog paimto iš gamtos 
sandėlio.

Ta nauja gyduolė. Nuga-Tone, taip
gi veikia gerai nuo nevirškinimo, 
kraujo nubėgimų, rugštumų vidu
riuose, galvos skaudėjimo, svaigulio ir 
užkietėjimo vidurių. Vartokite jas 
keletą dienų ir jus nusistebėsite kaip 
greitai jus pajusite geriau ir jūsų 
sveikata pasitaisys. Jos suteiks jums 
ramų ir malonų miegų ir jus jausitės 
labai gerai iš ryto.

Jei justi daktaras dar neužrašė 
jums jų, nueikite pas aptiekorių ir 
nusipirkite butelį. .Jos vadinasi 
Nuga-Tone. Jos turi pagelbėti ir už
ganėdinti jumis arba jus gausite sa
vo pinigus atgal. Tuo budu jos yra 
visuomet parduodamos. ,

Rekomenduojamos, garantuojamos t 
ir parduodamos pas visus aptieko- 1 
rius.

PAMOKSLŲ.
Jau kelintas sekmadienis, 

kai Ežerėnų bažnyčioje ne
įsakomi pamokslai, nes nie- 

i o a z-., kas ju neklauso. Žmonės,
J*- *’-♦ * Y ° matvdami kunigus pavertus

vijos už mirusi pil. K. I pa- ”ŽU, "Ti' "e‘
Smailias buvo pakviesti velio- ,s^. t.en
nies giminės ir kaimvnai. !netlles ,r s«'an1>n™o 
Klebonas Norvilą, pamatęs r tU0J P? Pama1.^ "P'™1'-' 
hažnvčmie nil A Į unei Jį i lyg nuo kokio pikto, namo. . DaznjciOje pu. a. Lapenų. g^ny^.ja tUgčia Š’a susiras naujus namus gra-pasiunte zakristijoną, kad , v* -- ..J.. -
šis pakviestų A I.uneiki i akaa<lz‘? vlesa'
zakristiją. Zakristijoje ku'n; kunigas pnpazmo. 
Norvilą ėmė tardyti, prie! Kitados Kristus, niinios 
kurios A. Lupeikis priguli. paklaustas, šitaip atsiliepė 
partijos. Šiam pasisakius, aP^ rabinus: Saugo- 
kad jis priklausąs prie vals-į 1̂.^8 f^a^tar^’ kurie nori dė- 

itiečių liaudininkų Raguvosd.gus rabus ir būti svei- 
’ kuopos, kunigas ėmė barti .kinam.i^ viešose aikštėse, ku- 
isakydamas: girdi, ko atėjai i fie non sėdėti pirmuose šuo
lį bažnyčią, juk liaudininkai ^ose bažnyčiose ir 
yra tikėjimo griovėjai ir f ~~ 
jiems į bažnyčią eiti negali- nes’ kurie pj’aiyja našlių na-

Štai kokiais metodais ku- m.h. -.. - - ,
nigai gelbsti savo nusibank-! ^iaĮ te^s Jiems atsaicyti. 
rutijusias partijas nesivar

i

i

KUNIGAI DRAUDŽIA 
ŽMONĖMS EITI BAŽ

NYČION.

>;

! ir užimti
pirmas vietas per vakarie-

mus, ilgas maldas kalbėda 
Saugokitės jų, nes sun

! Iš jų darbų pažinsim 
žydami panaudoti ir bažny-' .luos-* 
Čios autoritetą, kad dar kar-' 
tą apgynus bankininkų inte-!
resus.

—
PIRMOJI GEGUŽĖS.
Kaune Pirmoji Gegu-; aPfkr., balandžio 11 d. buvo 

žės praėjo kuoramiau-'sušauktas visų knkscioniskų 
šiai, žmonės laikėsi atsar-: Partijų susirmKimas. Prade- 

z.w.clK>, nuuvv-i------------------- . .giai, taip kad ne tik prieti-;.H,s 1
jų, išvilko skenduo-;n^s Diena” praėjo labaiįkių mėgėjams, bet ir uo-(Kauno,

. Kaip paprastai 
atsitikimuose 

prisirinko pažiūrėti sken
duolio daug žydų, ir pats 
skenduolis buvo žydas. Bu
vo pašaukta policija, kuri 
apžiūrėjusi skenduolį, rado 
prie jo pasą. Pasirodė, kad 
velionis yra kilęs iš Kauno. 
Tuojau 'buVo telefonu pra- 
ųešU/ ' Į Kauną. Popietiniu 
garlaiviu atvyko velionies 
pati ir giminės. Eina tardy
mas. ■ *•

\

ATPLAUKĖ SKEN
DUOLIS.

Vilkija. Sekmadienio
tą, balandžio II d., besikel
dami luotu per Nemuną i 

* bažnyčią pastebėjome prie 
pat kranto plaukianti lavo- 

M na. Kėli kas :

ma.
f

į

ry-
VIENI KITUS NU

ŠVILPIA.
Alksnėnuose, Vilkaviškio

aunianų iavv- ~------ “”7 ? «rr-" |
žydelis, nutvė- i p*r ta* Naumiestyje “Tevy-!

■ *:n. . i___ i__ 'nūc nianG” rirtiėin ltihni

) mizemai, dalyvaujant vo; 
kelioms davatkoms.

kalbėti agitatoriui iš 
, ūkininkai pradėjo 

Jiems •‘tyarkos dabotojams,” i^.^dėti. . Pii*mininkas pa- 
jei neskaityti karštos prieš- ^iulė “tnuKsmadanus įs- 

: rinkiminės šienapiutės, ne-; nąesti, bet susinnkimas nuta- 
buvo kas veikti. Kaune va-J/ė jų nemesti. \ įsas susirm- 
karop tik davatkos demofist-1 kunas baigėsi tuo, kad agi- 
i-avo nuo Karmelitų Jėzuitų talonai su didžiausiu triuks- 
link ir atgal visokiais atribu-!

: tais nešinos ir savo “interna-' 
cionalus” giedodamos.

Tik Pilviškiuose polici-! 
ninkas A. Gilickas naktį į j

mu buvo iššvilpti.

GRANATA UŽMUŠĖ
3 VAIKUS.

Netoli. Zapyškio 3 vaikai

VISOS BIRŽELIO MĖNE
SIO NUOTAKOS PRI

VALO ŽINOTI.
Daugelis jaunų žmonių

žiame birželio mėnesyje, 
daugelis motinų pakartos 
naudingus patarimus savo 
dukterims, kurtos priims 
valdymą naujos gaspadi- 
nystės. Ir kiekviena protin
ga motina turi priminti savo 
dukterims: “Neužmiršti vi- Tel. South Boston 4000 £

Dr. J. Landžias Seyntur |
LIETUVIS GYDYTOJAS g 

381 Broadway, So. Boston, Mara. Z 
Ant antrų lubų Z

VALANDOS: 8,
Nuo 9 ryta iki 9 vakara. Z

Iš ir j
LIETUVĄ
PER HAMBIRG)

Ant mus tri-šriuhinių laivų 
Reselute, Reliance, Albert 

Bailia. Deutschiand, 
Haaiburg

ir ant populiariškų vieno
dais kambariais laivų Cic- 
veland, \Vcstphalia, ir Thu- 
ringia.
Savaitiniai išplaukimai iš 
Nev.’ Yorko. Laivai Thurin- 
gia ir Westphalia atplaukia 
į Bostonų.
Personaliai lydimi j Europą 
išvažiavimai.

ISKAUSMAS KUR?
PAMINKIT

i

Neuralgijos skausmo.

o.
U&rzatarnuoja Akla, priskiria 
•kiniui, kreivas akis atitiMina 
ir amblyopiškoM (aklos*) aky
se sugrųžmu Avies* tinkamo 
laiku.
J. L. PASAK AGNIS O. f>.
447 Broatfway, Mo. D—ta a. Mhi

3C-?CT>c?c.7C9cpt;j-'7C3C3Ępęa> OSUGI

YRA GERAS DĖL:
LRcmatižko gėlimo.
2. Nerviško gMvtar skauamo
oo.
4. Mėšlungiško traukimo.
5. Kietsprando.
6. Skausmo šonų, krutinės 

pečių.
7. Apsidvginimo, ir žaizdų.
S. Apsisaugojimo r.uo uodų.
9. Skaudančių muskulų.

Apsisaugojimui nuo užnuodi- 
jimo, nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.
Preke 35c., 65c. ir $1.25.

Dcl patarimo arba knygutės 
rašykite į:

ALBERT G.
- groklekski & co.,

Dept. 36. Plymouth. Pa.

! 

z. z 
'f

f r r 
; 
z z z

Linimentc ir Sedativo nuo 
Šalčio. Joseph Trincr Co*n- 
pany, Chicago, III., išdirbi- 
nėjam taipgi Trinerio Fli-! 
Gass, kuris užmuša muses ir 
uodus, išbandykit!

Važiuokite į

LIETUVĄ
ir at£ai 

PER BREMENĄ 
Ant didžiausio ir greičiausio 

Vokiečių laivo 
COLLMBUS

arba ant kitų šios linijos laivų 
TIK 8 DIEK. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, steitruirr.iai 
TIKIETAI J TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
Dėl informacijų kreipkitės: 

NORTH GERMAN 

LLOYD
13 Water St. Boston, 

Cor. Devonshire St. 
arba pas vietos agentus.

sada laikyt Trinerio Karčio- z 
jo Vyno po ranka!” Jei kas z 
šeimynoje kenčia nuo skil-; z 
vio negerumų, kaip tai blogo ! £ 
apetito, prietvario, galvos , 
skausmo, neramaus miego, Į 
Trinerio Kartusis Vynas pa- i 
gelbės. Mrs. Paulina Ja- 
cunsky rašo iš Eynon, Pa., 
Geg. 2 d.: “Jis man pagel
bsti ir ai ji kitiems rekomen- 4 j 
duoju.” Klauskit jūsų aptie- £ 
koriaus ar vaistų pardavėjo £ 
Trinerio Karčiojo Vyno, c 
Trinerio Angeiica, Trinerio1^

I
LietuvisNEDZINGĖJ KUNIGAS

Trimis mėnesiais prie- 
rinkimus bažnyčioj mitinga 

!vo net verkdamas, ir užtik
■rino, kad visi jo “parapijo-, 
nai katalikus rinks Seiman.” 
Bet deja! 25 balandžio susi- - - - f - i
rinkus ant mišių norėjo pri- geg- 1 <i- nušovė mokytojų radę Nemuno krante grana- 
siekdinti su sakramentu pa- kursų mokinį Konstantą Ba-t tą, pradėjo ją čiupinėti, 
gelba. Bet apsiriko. Iškėlęs tisą, neva bėgusi su komu-,Granata sprogo ir ant vietos 
kieliką į viršų, tarė: “visi nistine literatūra. užmušė visus 3 vaikus,
katalikai privalo prisiekti, 
kurie balsuos už katalikų

.” Vietoj pririnkti vi
si išėjo iš bažnyčios, liko tik 
kelios bobos. Kunigas maty
damas “blogus čėsus,” pa-

I

• PASIKORĖ SPINTOJ.
fcr .Kaunas. Balandžio 25 d.
f Vilniaus l
B-apimtoj ant pakabės siuvėjas

Hehėcfkitas Volodka, 31 me
tų ąmžiaus. Nusižudymo „ . ,
priežastis aiškiai nežinoma, baugino, kad ateis gegužy 
Jis buvęs pesimistas, nęvisai ~ ‘
sveikas. Su žmona santikiai 
buvę geri.

---------- - ’ •

“SKYLĖTOS” VELYKOS.
Ukmergė. Peslių kaime

Velykų pirmą dieną susipe
šė keletas įkaušusių bernio*- 
kų. Peštynių rezultatai to
kie. kad* vienam išnertas 
žandikaulis, antram trys 
skylės galvoj atsirado.

gatvėj pasikorė i partijas.
t

lenkai, ir daugiaus būt ką 
sakęs, bet apalpo, ir nunešė 
kaip negyvą iš bažnyčios. 
Ir niro to laiko serga.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ.
Leipalingis, Seinų apskr. 

Vilkininkų kaime šiemet 
prieš balandžio mėn. 25 d. 
naktį plėšikai puolė Alekse- 

i vičiaus namus. Nužudytas 
pats ūkininkas Jonas, pie- 

i muo Jonas Ravinskas ir sun-' 
TĖVAS PADEGĖ SUNAUS! kiai sužeista šeimininko se

suo Teofilė. Plėšikai grei- \
I

NAMUS.
Aklinės viensėdijos, §iau- čiausia bus buvę vietos žmo- 

lių valsčiaus gyv. Dominin- nės—Jono pažįstami. Alek-1 
kas Lunskis gyveno nesan- sevičius buvo labai atsargus’ 
taikoj su savo* tėvu Ignu. Te-1 ir pavakarėj bet ko į savo 
vas buvo užrašęs visą žemę1 namus neįsileisdavo. Kada 
sunui, o paskui gailėjosi, nes'plėšikai atėjo, Jonas, matyt,' 
negalėjo su sunumi gyventi, jdar negulėjo ir juos, kaip 
Tas jį išvarė iš namų ir se- pažįsUmus, K:*’'
natvės dienas tėvas turėjo Plėšikų pradžioje su Jonu 
baigti pas pažįsUmus. kalbėtasi, rūkyta, ir tik jau

pats Įsileido.1

•fe r v * ■ kalbėtasi, rūkyta, ir tik jau
Vieną kartą Domininkas paskui imtasi kraugeringo J

I »

£

Senas laivas "Constellation.” užsilikęs nuo Amenkos-lspanijos karo, 
visasvietinėj parodoj Philaddphijoj.

*
t.

Moteriškė* 
Švarumui

šviesesnes moterįs dnbor 
vartoja Zenite vieton nuo
dingų mišinių šitam svar
biam tikslui. Zonite yra vei
klus, bet nekenkia švelniems 
kūno audiniams.

VALET

AiitoStrop

r

Razor 
išsigelan- 
da pati.

T

<

“Charlestono” 
šokis.
Srk ir ir ralv» Imi pyk !
Bet <ao(roki» neprikrfsk saro 
šokčjni akis pleiskanom.

Ijtikro yra apicaiHtina. kuo
met .raopu apsileidžia pleiska
nom.

*

Plei.kamt mirtinas prielaa t«s 
jau ągvaly* jus rmo to įkyrau* 
ir naikioaocio parazito. .

ramėĮTtnlį’rte bonką per sa
vaite ar (Minti diecij, o busite 
nu.tebintiž • *41 < <

<$c. vaidinėje arba 75ė. per 
paštą tiesiai iš laboratorijos. 
t F. A D. R1CHTER 4 CO.^ 
Rk Berry and So. 5th St* 

Brooklya, N. T.
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| ĮVAIRIOS ŽINIOS' 
I

NUŠOVĖ KITĄ VYRĄ Tik 1600 m. pasirodė fa 
PRIE SAVO PAČIOS. :.ni laikraščiai.

į < 
t

i

k<
t •

W<?!- .-i*_ą -t \ - 
tę ant gatvė- buvo nušauta< 
Vincentas I>eone. kuomet j!: 
ėjo su Monfregiene. Moteris 
pasakė po.ici. ai. Ka<: jo? pa
lydovą nudėjęs jos vyras. 
Kafael Mor.frega. Einant 
jiemdviem gatve nakties lai
ku. Mcnfrega prisitaikęs 
užpakalio ir nuvaręs i sav j 
priešininką penkis revolve
rio šuvius. Paskui jis pabėgo 
ir dabar policija jo j ieško.

Monfregienė buvo jau sy
kį savo vyrą pametus dėl 
Leone’o ir pabėgus su juo į 
Nev, Jersey. Tenai jiedu bu
vo areštuoti ir atgabenti i 
Worcesterį. Monfrega buvo 
pasiėmęs pačią prie savęs 
algai, bet ji ir vėl pradėjo 
vaikščiot >u I>eone’u.

JAPONU LEGENDA
APIE GIRTUOKLYSTĘ.
Nuošaliai miesto, jaukia

me namely, tcli nuo by ko
kios kultūros, gyveno kartą 
doras japonas. Gyveno ji- 
laimingai su savo žmona ir 
vaidais. Kaitą gavo jisai i' 
savo draugo iš miesto vyno 
butelį. — Kas tai galėtų bū
ti? — paklausė tėvas, liuri- 
neturėjo nei mažiausio su
pratimo apie vyną arba ki
tus miesto daivkus.

Sūnūs atsakė:— Juk tai 
musų gera? bičiulis atsiuntė. 
Vadinasi, čia yra kaž ka> 
gera, kas turi atnešti mum' 
laimės ir džiaugsmo. Ir jie

ČIČERINAS
Labai !• <>!:• 

pasakoj** < 
pokylyje, kuri 
das jam par*1 
atvvku.- i M. 
jus* iš ?toti-. '. 
labai Įtarti.'i:.- 
meldė išmuši 
praėjo pr<* eic 
nedavę?. Tu<» 
tino vargsa ii 
skui Cičeriną 
tik gale* tam 
"Palauk, tu y 

kartu L=gėrė visą butelį. Ne- žujau. m.v? t; 
Įpratę prie svaiginamų gėri- tau atkeršyt: 
rr.ų, jie greitai pasigėrė. Te- "Neužilgo lo
vas, pažvelgęs į sūnų tarė:— zijoj sovietu 
Tu ne mano sūnūs! Pas ta v mielas, žir. - 

West Stockbrtčge mieste- Vfe-n^kas veidas. Tu tun,Dievas.
lyje, netoli Bostono, gyveno - . . • . . —.
apysenis vyras vardu Sa-Į— e #š 5 rfc sM Vietines 71 n i osConnecticut valstijoj mirė ■ 1 VLli 1VaJ 1 1 1 1 V7-J
turtinga^ jo giminaitis ir pa-' 
liko jam $300,000. Iš didelio 
džiaugsmo Wilcox krito ne
gyva? - jį užmušė apoplek
sija.

MIRĖ 1$ DIDELIO 
DŽIAUGSMO.

West Stockbridge m lest

t
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DZIMDZI-DRIMDZI

ATSISVE.KINIMO VAK'RAS
I). niildziai 1921 metais \c i ’. . p '<lė.u Bostone.

ua!xn i-i I.kvidt’txlami sąvo vodevili — Bostone ir baigia

3 d. Birželio-June, 1926
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

KAMPAS E IR SILVER STS.. SO. BOSTON. MASS.

Bus Vadinama “ŠIUPINYS”

z z

DR.M.H. MIRKIN
AKIŲ GYDYTOJAS 

30 Chambers St., 
BOSTON. MASS.

Telephone llay markei C! >7
of Optpme.-try. Phiiadelphia 
C’.inic. Narys American ir

C„lBaigęs Massachusetts College 
of Optics ir American Optic 
chuselts Statė Socielies of O).ticians
Sekanti gydytojai kreipėsi pas Dr. Mirkm dėl akių gydy
Silly, Dr. Kerseman <iš Board <>f Hevlthi.Dr. Evcrett. Saiiuel 1’ ari.
Dr Shubett, Dr. Ritner. Šiai kodėl jus privalot pa-i.iket Dr. .'lir- 
kin akių gydymu.

ug’ 
AI ikS >a

z z z z

z z z z
Jovaliskas rezginys ant Dzimdzišku kurpalio. Galybė dainų. * 
lomų, vaidinimas ir tt. Drauge bus ir artisto V. Dinei- 
kos išleistuvės Lietuvon. Dalyvauja: V. Dineika. J. Olšau- 
skas. S. Pilka. A. Vanagaitis.

Pradžia lygiai 8 vai. vakare. J

s* 
0 s' c 
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ĮKAS
Rengia 78 Sandaros Moterų kuopa 

NEDĖLIOJĘ

6 d. Birželio-June, 1926 
ANT ALEKO FARMOS (Hamlin Farm Newpond) 
WILSON STREET, NORWOOD, MASS.
Piknikas bus visais atžvilgiais smagus ir linksmas. Bus įvairių žai
siu, taipgi skaniausių užkandžių ir gėrimų. Gerbiamoji lietuvių pub
lika malonės atsilankyti į šį gražų pikniką.

Kviečia RENGĖJOS.

f

V. Dineika grįžta Lietuvon.
Dvejų.- metu.' pasekmin

gai dirbę.' lietuvių kolonijo
se, žinoma.' “Dzimdzi-Drim- 
dzi” artistas V. Dineika bir
želio 9 dieną apleidžia Ame- 

vo šalta ir iš lyto lijo lietus, riką. Paskutini kartą vaidins 
Bostone ketvirtadieni, bir
želio 3 dieną Lietuvių Sve
tainėje “Dzimdzi-Drimdzi” 
atsisveikinimo spektaklyje. 
Grįžęs 
prie darbo 
Teatre.

Socialistų piknikas buvo 
skaitlingas.

Pereitą nedėldier.į a 
Aleko farmos Norwoode b 
vo pirmutinis socialistų i 
važiavimas. Nors diena b

PRANEŠIMAS.
Jacob Eiduk (kriaučius) 

perkrausto savo biznį nuo 
198 C Street į 154 D Str., 

So. Boston. (24)

LIGOS LĖŠUOJA ME
TAMS $3,000,000,000.
Visokios ligos ir peranks 

tyvos mirtįs, kurių prie gero: 
tvarkos galima butų išveng- {5^ 
ti, dabar lėšuoja Suvieny- Anieste‘pakdetė‘“Ke%ivioS: 
Sj,zu\a!',tIlomx redaktorių ir adv. Bagočiu
000,000 kas metai. Taip pa- - - - fe.
sakė Dr. James W. Robert- 
son, Kanados Raudonojo 
Kryžiaus pirmininkas Pan- 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus draugijos suvažiavime 
Washingtone. Vien tik al
gomis žmonės netenka per 
ligas $900,000,000, jis sako, i

!

svečių privažiavo labai 
daug. Automibilių buvo į 

. Apie 4 valandą drg.

pakalbėti apie Lietuvą, ir po 
prakalbų žmonės pradėjo 
jau skirstytis namo.

Kaunan, žada stoti
Valstybiniam

FRANCUZAI SUNAIKINO 
DAMASKO MIESTĄ.
Užtai, kad Sirijos gyven

tojai nenori pasiduoti atėjū
nų francuzų valdžiai, fran- 
cuzų artilerija sugriovė Siri
jos sostinę Damaską. Žinios 
iš Londono sako, kad Da
masko mieste laike bombar
davimo buvo užmušta 600 
žmonių ir sunaikinta 300 na
mų. Ir prieš tai nieko nesa
ko nėi Tautų Lyga, nei po
piežius, nei kiti silpnųjų 
“užtarėjai.’’

Į degtinės šmugelį yra įvel
tas net ir pats teismas.
Skandalas dėl degtinė? 

šmugelio Bostono policijoj 
darosi kas sykis didesnis. 
District attomey 0‘Brien 
pasakė, kad Į šitą skandalą 
esąs įveltas net pats teismas 
Jis turįs žinių, kad keliata.- 
superior courto vaidininkų 
varo gana platų degtinė? 
biznį. Už kokio šimto žings
nių nuo poliesteišino No. 2 
esąs degtinės pardavinėjimo 
ofisas, kurį “runiją’’ pati- 
valdžios atstovai.

“Dzimdzi-Drimdzi" 
atsisveikinimas.

Pagaliau Dzimdziai išva
žiuoja. Padarė jie daug 
triukšmo. Sukėlė musų tauti
nius jausmus. Ir pagaliau iš
važiuoja. Dzimdzių 
teksime. Birželio m. 
ketvirtad ieny. Lietuv

UŽSIDARĖ ŠILKŲ AU
DEKLINĖ.

Holyoke, Mass.—Pereitą 
subatą čia užsidarė William 
Skinner Sons firmos šilkų 
dirbtuvė. Paleisti visi darbi
ninkai. Už 10 dienų dirbtu
vė žada vėl atsidaryt.

KAS IŠRADO LAIK
RAŠČIUS?

Laikraščiams mintį davė 
Romos valstybės žmogus — 
Julijus Cezarijus. Jisai jau 
59 m. prieš Kristų, eidamas 
konsulo pareigas, įsakė 
svarbesnius atsitikimus su
rašyti medinėse lentelėse ir 
jas iškabinti žmonėms pasi
skaityti. Kaip ilgai tokie 
pranešimai buvo daromi, 
nežinia. Tečiaus 1550 m. Ita
lijos Venecijoj buvo skel
biamos žinios tokiu pat bu- 
du.

Laikraščio mintis, tokio 
kaip kad dabar jis yra, atėjo 
į galvą tik išradus Gutenber- 
gui spaudą. Kai turkai vis 
daugiau gręsė krikščionijai, 
popiežius Nikalojus V išlei
do spaustiintus pas Guten- 
bergą lakštelius, kuriais jis 
kvietė krikščionius į kovą 
prieš eretikus.

Tie lakšteliai neturėjo 
nieko bendro su laikraščiu, 
bet jie buvo pirmutiniai lai
kraščių idėjos ragintojai.

j
I
i1zį ------, ------
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• PARSIDUODA 3 kambarių furničia 
už pigią Kainą. Savininkas išvažiuoja 
į Kaliforniją Galima matyt visada.

339 — 3-rd st.. ant pirmų lubų 
South Boston, Mass.

REIKALINGI
Virėjai, virtuvės darbininkai, pa 

tarnautojai, dišių plovėjai, kepėjai i 
kitokie darbininkai prie abeino darb 
mieste arba ant byčių Gera proga. 
Atsišaukite pas Mrs. C. Geralska 

(Po'ish Empioyment Office), 
103 Stanįford Si.. Boston. Mass.

PARSIDUODA FORNIčlAI
5 kambarių, parsiduoda pigiai, ne

važiuojam Lietuvon. Galima matyt 
nuo 6 vakarais.

ANTANAS MII.LER
111 Florida st, Dorche.-ter. Mass

K. V. ZIURINSKAS ir A. SKATIKAS
GERIAUSI KOSTUMIERIŠKI KRIAUČIAI

Siuvame vyrams siutus ir overkotus ant užsakymo pagal naujau
sią madą. Taipgi atliekame visokius taisymo ir prosinimo darbus. 
Ypatingai gerai išvalome šilkines moterų dreses.

344 BROADM AY. SO. BOSTON. MASS.

V

Naujas Lietuviškas Geležinis Storas.
162 BROADM AY. palei B STREET

Mes atidarėme So. Bostone naują lietuvišką geležinį storą. Dabar visi 
lietuviai kaip Bostono, taip ir apielinkės turės progą gauti visokių geleži
nių namams reikmenų už pigiausią kairią

Mes parduodam pentus, varnišius po SI 5<>. S2.25 ir S3.65 už galioną Ir 
namams maudynes, boilerius, skalbynnes, gazo pečius, visokius vamzdžius 
(pipes), sijukus. Vienu žodžiu, ko tik reikia dėl namo, tai mes tuojaus pa
rūpinsime ir musų trokas atveš į namus. Taipgi dirbam visokį plunibe- 
rišką darbą.

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

- - - --------

NORIU KAMBARIO y
Hyde Parke ar Mattapane, gali būt 

su valgiu ar be valgio. |X
K. S BABINSKAS

54 Fairmount avė.. Hyde Park. Ma-s. V

STRAND TAlLORING CO. ŠS i i 
I

i 
♦

Siutai tik pu $35.00.
Ateik pas mane ir persitikrink, aš 

pasiųsiu, pagal naujausią mada. 
Taipgi taisome senus drabužius mo
terų ir vyrų, išvalom ir suprosinam. 
padarom kaip naujus. (25)

308 W. BRO ADH AY.
SO BOSTON. MASS 

ant antrų lubų, arti D Street.
Savininkas Mikas Neviackas.

s
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Telefonas 6112-VV.

Dr. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS:
Nuo 10—12 diena 
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—b vakare 

Nedėliuiris Nuo 10—12 diena 
705 N. Main St. kamp. Bruad St.

MONTELLO, MASS \

c
S

Kas norit įsigyt gerąi Namą, 
apžiurėkit! Pamatymas 

nieko nekainuoja'.'"
V

i 6-iq Seimynij Namas
2 gyvenimai po 6 kambarius ir t įm. ; 

7 kambarius ir jenitoriui kambariai.
4 Garadžiai kiekviena- atskirai.
Visokie įtaisymai, šiltas vanduo ir • 

garo šiluma. Randų neša $570.00 j ' 
mėnesį. Parsiduoda pigiai su mažu I 

: Įnešimu. Platesnių informacijų norint '
PARSIDUODA NAMAS IR BIZNIS galit kreiptis tarp 6 iki 8 vakarais 
Apie 16 mylių nuo Bostono [^rdiduo- 
■ ia 2 šeimynų namas su gro.-err.e i 
r uėerre. su truki/ir visais biznio įtai
symais. Kaina vjsai žema. Kreipkite- 
i "Keleivio” ofisą. 255 Broadvvay. 
S.». Boston. Masš. (23)

I

BEKERIS REIKALAUJA DARBO
Patyręs ant baltų duonų, pajų, do- 

r.acų ir visokių keikų. Kam reikalin 
ges patyręs kepėjas, pažymėdami a' 
gą ir darbo salvgas. rašykit:

BAKE R
327 E St_. So. Boston. Mass.

PARDAVIMAI

LIETI VIŠK \ BARBERNĖ IR 
BEALTY PARLOR.

Kerpam plaukus vyrams ir mo
terims Reto da moterims plau
kus suveivinam ir padarom 
"inarsėl veiv.” (25)

K. S. BABINSKAS.
54 Fairmount Avė.. 

HYDE PARK, MASS.

ODOS LIGOS
greit pagyja vartojant FREEDOL. 
Tai antiseptiškas vaistas garsaus 
Svviss gydytojo. Tik viena aplika
cija FREEDOL sustabdys niežėji
mą ir ,-S.ausnią vočių, žaizdų ir ki
tokių odos ligų Klauskit pas ap- 
tiekorių arba pasiuskit 60c. už ma
ža buteliuką ar $1 00 de! didesnio 
mumsi. , (.)

FREEDOL REMEDY CO., 
47 HuMboldt Avenue.

Boston 19, Mass.

i

nebe- 
:'» d 

ų Sve
tainėje jie galutinai atsisvei
kins su amerikiečiais. Tai 
bus jų paskutinis vaidinimas 

Į Amerikoje. Tai bus oficiali? 
art. V. Dineikos atsisveiki
nimas, nes jis birželio 10 d. 
jau išplaukia Lietuvon. Pro
gramas labai Įvairus ii turi 
ningas. Juokų, dainų bega
lės. Programą išpildys "fut-Į
bolas" A. Vanagaiti?.

Ponzi gavo 9 metus kalė
jimo.

Vyriausiu teismas užgyrė mums, 
žemesniojo teismo i 
sprendį, kad žinomas apga- neika. S. Pilka ii- .J. Olšaus- 
vikas Ponzi turi eit kalėji-;kas. Taigi nei vienas nepra- 
man nuo 7 iki 9 metų. Dabar leiskite šios paskutinė.' pro 
Ponzi randasi Floridoj, ro- gos! Rep
dos, irgi kalėjime.

bostoniečiams.
nuo- kartą teko matyti: V

SPORTAS.

:s •

pas

j
R. J. VAŠI L 

109 Broadway. Room 3, 
So. lioston. Mass.

(-)

ANGLINEGERIAUSIA PROGA
Su SUSO*.* gal- pirkti naują, su nau

jausios iiiaūos įtaisymais, dviejų šei 
■vynu kampini namą, labai gražio; 
lietuviu užgyventoj apielinkėj Mattr. 
pan. Labai puikus dėl gyvenimo i 
geras kaipo "‘investment." Turi bu'.' 
greitai parduotas ir todėl parduos u 
žemą kainą.

STEBĖTINAI PIGIAI parsiduoda
3-jų šeimynų Colonial styliaus na
mas, po 5 kambarius ir ' receptior 
hall su elektros šviesom, prieš ir už
pakaly piazais ir visais kitais naujo 
mados įtaisais, kiekvienai šeimyna: 
I*aug žemės aplink namą ir garu 
džius Savininkas prisiims 5300»‘ 

jcash ir mortgage'ius, jeigu kokius tu- ,
'rite. Pilnesnių informacijų klauskit A. IvAS
'•jeVV B«^d*v?Sa. Boston. Mas- 110 Tremont St., Boston.

Puikus gyvenimui namai, 
anglių pastogės ir gelžkelio 
privažiavimas. Trokai, veži
mai ir visi biznio1 įrankiai. 
Biznis per 12 metų gerai iš
dirbtas. lietuvių apgyvento) 
vietoj, turi būti greitai par-; 
duotas. (24)

FLOOD SOUARE
HARDWARE C0.

Jeigu ką nori pirkti, ateik į 
Flood Sq.Hardware Co. Ten gau
si visko, kas tik prie namų rei
kalinga. Mes užlaikome visokių 
įrankių, tulšių. taipgi visokių 
penių. varnišių, stiklų, pleisterio, 
cemento Nupirktus daiktus nu
vežam j namus.
FLOOD SQ. HARDMARE CO.

636 Broad«ay. So. Boston. 
Tarpe I ir K gatvių.

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

A. J. Alekna ir J. Greviškis.

tI»*

t

v' *'
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-------- --------
Telefonas So. Boston 2300.
LIETI VIS DENTISTAS

Dr. St. A. GAIVARISII
(GAI.INAISKAS)

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare. - 
Nedėliomis pagal sutarties.

414 BROADVVAY.
SO. BOSiON, MASS.

i
•v?

įstatymas prieš ginklus.
Massachusetts valstijos k Juška pavadavo Grenna.

Praėjusiam ketverge Bos-i 
tono Arenoj turėjo ristis Eu-1 
ropos čam pi jonas Rafaei 
Grenna su pasaulio čampi- 
jonu Maice\vicz. Bet prieš 
pat ristynes Grenna sunkiai 
---------- 1 ir negalėjo ristis, j 
Ristynių vedėjas Paul Bow- 
ser vieton Grennos prieš pa
saulio čampijoną pastatė lie
tuvių čampijoną Jušką. Nors 
tą vakarą Juška buvo nepa
sirengęs ristis (per ištisą 
dieną sunkiai dirbo), bet jis 
užkure pasaulio čampijonui 
didelę pirtį. Jis kelis kartus 
turėjo Malcevičių pavojuje. 
Ir tik po 34 minutų Juškos 
ranka tapo sužeista ir jis 
“kvitino.” Tą pati vakarą 
visus nustebino atvažiavęs 
iš vakarų ristikas vardu Ho-' 
ward Cantowine. .Jis leng-i 
vai paguldė airių čampijona' 
Ned McGuire.

Šiame ketverge Joe Mal-’ 
cewicz risis su Houard Gan-1 
towine, F. Juška su Jack 
McPherson (škotų čampijo- 
nu), Stasiak su McGuire ir 
Labriola su Sam Skorskv.

I

gislatura priėmė įstatymą, 
kuriuo draudžiama pirkti 
revolverį ar kitokį šaujamą 
ginklą, neturint pirma tam. 
tikro leidimo. Krautuvnin- 
kams taipgi draudžiama 
parduoti tokį ginklą be lei- susižeidė 
dimo. Nusikaltusiems skiria
ma labai aštri bausmė.

Praėjusiam ketverge Bos

Ant Revere Beach Park- 
way šį panedėlį susikūlė 
trokas su busu. Keturiolika 
žmonių buvo sužeista.

Susipykus su savo vyru, 
jauna Mrs. Ix;na Lerver ga
vo isterijos ir padūkimo li
gą, iššoko per langą nuo ant
rų lubų. Dabar ji guli ligon- 
buty. Tai, ką reiškia moteri
škės piktumas.

Ant lenkų farmos, netoli 
New Bedfordo, darbininkas 
Turėk įsimylėjo į 12 metų 
savi n i ko dukterį, bet negalė
damas jos paimti už pačią, 
paėmė revolverį ir miegan
čią ją nušovė. Paskui išbėgo 
laukan ir pats nusižudė.

S 2 25 
.. . $2.50 
.... 9.4c 
K A INOS

SPYNOS dėl dorę iš vidaus ll>c
VISOKIE GELEŽINIAI DAIKTAI IR MALIAVOS.

LANGŲ SIETAI l»c. ir augšciau. 
SIETŲ MALIAVA, galionas SI.15

Aukštos rūšies plieniniai plaktukai ............................................... 69c
ELEKTRIKIN1AI PROSAI, maži, tinkami stuboj ir kelionėj S1.39 
ri.kUKAMS MAŠINUKĖ, gva rantant a ................................... 9Sc

I

i

SOUTH END HARDNARE C0.
I>l PONT FLAT M ALI, malia a. Galionas .......................... $3.449
12 Spalvų ir balta: apskaitoma, jog su vienu galionu padengia 

du sykiu t*W keturkampių pėdų.
UI ENN ANNE GLOSS MALI '.VA. Galionus ...................... *2.25
16 Sptlvų ir balta, dėl vidaus ir iš lauko: tikra vertė.

BARGENAI ANT GERO VARNIŠIAUS
AILANTIC FLOOR VARNISH $4.99 vertės. Gabonas 
ATLA.NT1C OUTSIDE SPAR sl.Oo vertė-. Galionas 
RAI DONA STOGŲ MALIAVA. Galionas 
M AIJAVOJIMUI BRUšlAI-JV AIRIŲ Rl ŠIŲ—ŽEMOS

3" už 39c-, 3’r” ož 45c. ir šimtai kitų bargenų.

ATLANKYKITE MUSŲ BAU
GUMŲ BEISMENTJ ARUI - 
RĖT ŽEMŲ KAINŲ VIRTUVĖS 
DAIKTŲ. DAUG DAIKTŲ YRA 
STEBĖTINAI ŽEMOMIS KAI
NOMIS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS BOSTONE. 
DIDŽIAUSIS PASIRINKIMAS.

Mes išsiųsime ant pareikalavimo musų bargenų cirkuliorių.

SOUTH END BAKDWARE CONfANY
1095 WASHINGTON ST.. BOSTON. MASS.

arti Dover St. Telefonas Beach 5353.

Mr. Joseph P. sarkiunm.
□a?

Vose & Sons Piano 
Comjany 

įau virš 20 metų.
m«nut pirkti Player-Pianą.Jei

Grand Pianą. Upright Pianą. Fo
nografą ar Radio. tai ateikit pas 
mus pasitarti >u p. Sarkiunu. Pirk
dami pa« mus galit sutaupyt pini
gu. 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 katalioga.

Vose & Sons 
Piano Co.

1M> Roylston St.. Boston.
Jkurtas 1X51 m

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

Dr. Killory
3 TREMONT ROW. 
•SCOLLAY SOL'ARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON, MASS.

Olympia Theatre Building 
Room 22

Patarimas dykai tik per paskirtą 
laiką.

N Al J A GYDYMO METODĄ l’RA- 
ŠA1.IMM1 i SENŲ LIGŲ.

Be operacijų ir vaistų
Aštrias .r chroniškas ligas gydau 

natūraliais budais.
Patarimai dykai. Jus persitikrinkit 

apie nepaprastą ir galutiną naują na- 
turalę gydymo metodą.

Dr. WentW6rth, L. M
i 1761 VVashington »t., 

Priešais Northhampton 
elaveito stotį, 
Boston, Mass.

Telephone Copley 0653-M
\alandos: Kasdien nuo 4 iki !) vakaro. 

Nedėldieniais nuo ‘J ryte iki 
2 po pietų.

r»

■tNy/A^vŽ/-'

Štai Priežastys Kodėl
JUS TURĖTUMĖT PIRKTI RAKANDUS NUO 

JAMES ELLIS FURNITURE CO.
1* Egzistuoja per 45 metu.'. 2) Kiekvienas rakandas aukštos rų- 

šies ir gvarantuotas. 3) Žemiausios kainos 
katulus. 4) Didelis pasirinkimas.

ŠTAI TIK KELI Iš DAIGELIO
Puikus 5 šmotų pusračių setas. I krėslai ir 
Eddy Rcfrigerator. reguliarė kaina $23.00.
Puikus Hammackai. su stogais, patogus gulėt ir sėdė, 
visokių stailų ............................................................ SIMO)

THE JAMES ELLIS FURNITURE
495 BKOADMAY (-)

už aukšto* rųšies ra-

BARGENŲ 
stalas ........
dabar lik .

. . . *29.75 
$16.50 

lauke.
iki $35.00 
CO.

SOUTH BOSTON.
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