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Budeliški Klerikalų Darbai
PASKUTINĖMIS DIENO- stabdė gatvėj Kairį Antaną 

MIS ŽVĖRIŠKAI KAN
KINO ŽYDUS.

ir nusivedė butan. Ten jam 
liepė iškelti rankas aukštyn 
ir policininkai iškratė kiše
nes.

Viršininkas sustatė proto
kolą ir kaip kaltinamąją me
džiagą paėmė L. S. D. Parti
jos nario knygelę. Protokolą 
ir tą knygelę nusiusiąs tai
kos teisėjui. Girdi, tu dau
giau neagituosi (mat, drg. 
Kairys prieš rinkimus agita
vo už socialdemokratus).

. - c . • - i -i.......... I Jnėję dabar valdžion so
jai Seime pnes knkscioms- ■ cialdemckratai deda pas- 
ką policiją: ................įtangų, kad visi krikščioniški
_ Mes, žemiau pasirašiusieji [ “deržimordos” viršininkai

Nukentėjusieji Jonavos gy
ventojai padavė Socialde

mokratų frakcijai Seime 
skundą.

Baigdami savo viešpata
vimo dienas, krikščioniški 
činovninkai Lietuvoje elgėsi 
kaip tikri budeliai. Štai Jo
navos žydų skundas, paduo
tas Socialdemokratų frakci-

Jonavos miesto gyventojai, foutų kuogreičiausia iš vietų 
Brezmas Hirsas, Atkacas pašalinti ir už savo prasi- 
Hirsas, Šobsesas Leizeris, žengimus tinkamai nubaus- 
Brezinas Joselis, Štromas ti 
Dovydas ir Pageris Icikas, ’ 
per Seimo rinkimus buvome! 
Jonavos nuovados viršinin
ko padėjėjo Visgaudo suim
ti ir nuvesti į policijos butą, 
kur atskiram kambary mus 
žvėriškai sumušė, policijos 
sekretoriaus p. Lakavičiaus 
Prano ir kriminalės policijos 
viršininko Kundroto akv- 
vaizdoje. Dėl aiškesnio vaiz
do, koks buvo tas mušimas, 
pranešame porą faktų:

(l)iAš, Brezinas Hiršas,'susirupinus naujos valdžios 
įvestas j butą tuoj gavau nuo i sudarymu. Krikščionių vieš-

ti.

KOKIOM SĄLYGOM SO
CIALDEMOKRATAI 

{NĖJO VALDŽION.
Po Seimo rinkimų Lietu

vos Socialdemokratų Parti
ja buvo sušaukus nepapras
tą Kaune konferenciją, kad 
išrišus klausimą, ar daly
vauti valdžioje, ar ne. Dele
gatų sprendžiamuoju balsu 
pribuvo 117. Iš jų praneši
mų pasirodė, kad šalis labai

p. Visgaudo į žandą ir kumš
čiais sukruvino man bumą. 
Paskui norėjo mane kastruo
ti, spausdamas mano lyties 
organą tam tikiu įrankiu. 
Kada aš surikau, jis šautuvo 
buože davė man į krutinę, 
mesdamas mane į sieną: pa
galiau įsakė man bučiuoti 
grindis ir jo įsakymą pil
dant su koja išmušė man 
dantį (ką patvirtina pridė
damas Jonavos gydytojo 
liudymas). Sustatęs proto
kolą ir man neperskaitęs su
riko: “Pasirašyk, velne!” 
Prieš išeisiant prisakė man 
gerai nusišluostyti kraują.

(2) Aš, Atkacas Hiršas, 
įėjęs buvau sutiktas p. Kun
droto kumščiais ir nuo trijų 
mušimų galvon, akyse sute
mą ir galva apsvaigo, o p. 
Lakavičius rėkė: “Mušk 
daugiau prochvostą. ko žiu
ri !” Tuo tarpu p. Visgaudas 
nusivilko mundirą ir gerai 
prisirengęs pradėjo mane 
mušti; paskui sugriebė už 
plaukų ir pradėjo traukti 
mane aukštyn, nuvertė vėl 
žemėn ir atsistojo abiejo- 
mis kojomis ant mano kruti
nės ir tupinėjo, o p. Kundro
tas kojomis spardė man į 
veidą. Sustatęs protokolą ir 
jo neperskaitęs, įsakė pasi
rašyti, liepė apsitaisyti ir iš
leido. Gatvėje pil. Paškevi-, ««« *
čius sutikęs mane paklausė:'kalėjime politiniai katiniat 
Kodėl nuo tavo sprando į badauja, : 
kraujas teka. : frakcija tuojaus padarė per

Sąvaitę kentėjau nuo'Seimo prezidiumą reikalin- i_____ ___ __ i —

DIEVAS NUBAUDĖ KA- 
į TALIKŲ KONGRESĄ 

• CHICAGOJ.

Didžiausias lietus su perkū
nijomis sumaišė jų parodą 

su purvais.
Popiežiaus agentų kong

resas Chicagoj buvo skau
džiai nubaustas. Ir jį nubau
dė ne kokia bedieviška val
džia iš Meksikos, bet pats 
Dievas iš aukščiausio dan
gaus. Baigiant paskutinę 
kongreso sesiją vienam Chi- 
cagos priemiesty buvo įtai
sytos pamaldos po atviru 
dangum. Susirinko apie 
800,000 kunigų, davatkų ir 
kitokių popiežiaus viernujų. 
Mišias laikė vyriausis po
piežiaus agentas kardinolas 
Bonzano. Paskui visa ši mi
nia išsirikiavo Į didžiausią 
procesiją. Jos priešaky ėjo 
vytfaoisis popiežiaus atsto
vas Bonzano, o paskui jį se- 
kė'^4'k5tų kardinolų: paskui 
juos vilkosi ilga eilė vysku
pų, o paskui jau pulkai kuni
gų, visokių brostvininkų, 
ir tt. Visi buvo pasipuošę 
brangiausiais' rūbais; balti 
šilkai, sidabras ir auksas tik 
žvilgėjo ant kardinolų: aug- 
štos ir raguotos vyskupų ke
purės buvo specialiai šitai 
parodai siūtos ir lėšavo tūk
stančius dolerių. Visokios. ________ ,__
vėliavos ir karūnos, iš gryno tikslas buvo tik agitaciją va- 
šilko pasiūtos ir auksu bei 
sidabru išdabintos, taip pat 
lėšavo tūkstančius dolerių. 
Gelte na popiežiaus vėliava 
ėjo pirma parodos. Oras bu
vo visą laiką geras; bet kaip 
tik šita procesija leidosi eiti 
į miestą, norėdama parodyt 
svietui katalikų popiežiaus 
galybę, staiga pakilo audra, 
oras sutemo, iš juodo debe
sio pradėjo plakti žaibai.

Naujas Rinkimą 
{statymas Lenkijoj
PRALAIMĖJĘ KANDIDA

TAI BUS AŠTRIAI 
BAUDŽIAMI.

NORI IŠLEIST EŽERĄ IR 
IŠKELT AUKSO LAIVUS.

Italijos senatorius Ricci 
yra padaręs sumanymą iš
kelti senovės Romos impe-j 
ratoriaus Caligulos du aukso 
laivu,' kurie vra nuskendę i 
Nemi ežere. Tie b i vai buvę 
puikiausi senovės Romos rū
mai, kurie niaukiojo po Ne-< 
mi ežerą. Vienas jų esąs 220 
pėdų ilgio ir 75 pėdų pločio, 
o antras mažesnis. Iš oro pu
sės jie esą apdengti švinu, 
kad nerūdytų, o jų viduje 
beveik viskas padaryta iš 
aukso. Jie stovį ant ežero 
dugno 50-60 pėdų gilumoj, 
ir giedriomis dienomis juos 
esą galima matyt. Jau kelia-

Pilsudskis taiko šitą įstaty
mą prieš komunistų agitato

rius.

Liepos 1 dieną Lenkijoj 
susirenka Seimas, ir Pilsuds
kis tuojaus žada įnešti naują 
rinkimų įstatymą, kokio iki 
šiol d a niekur nėra buvę. Įs
tatymo projektas sako, kad 
kiekvienas kandidatas, pa
statęs savo kandidatūrą į ...
kokį nors valdininką ir rin- tą kartų buvo leidžiami eže- 
kimuose negavęs 1,000 bal- “ J 
sų, bus sunkiai baudžiamas 
pinigais ir kitomis bausmė
mis.

Tikslas 'šitokio įstatymo 
yra apsunkinti komunistų 
agitatoriams propagandą. 
Iki šiol komunistų agitato
riai Lenkijoj pastatydavo r o________ ©__,_ ©-___
savo kandidatūrą į kokius tuneli iš Nemi ežero į Alba- širdis Internacionalas su A-

...... - - ----------- -------  --- ----------- 1---------- -- A • »

ro dugnan narai ir bandyta 
kelti laivus užkabinus kab
liais už šonų, bet tik šonai 
apardyta, o iškelti nepasise
kė, nes per ilga laika laivai 
jau giliai nugulę į dumblą.

Senatorius Ricci todėl su
galvojo kitoki būdą. Jisai 
pataria išgręžti per kalnus

Negirdėtos Krikščionių 
Piktadarystės.

------------------------------------ j -------------  
AKTORIŲ SUVAŽIAVI- ŠIAULIŲ POLICIJOS VA-

ME TRIUKŠMAS DĖL 
MASKVOS INTER

NACIONALO.
Berline dabar yra tarp

tautinis aktorių suvažiavi
mas, kur tapo pakeltas klau
sima* apie ikurimą tarptau- t* - 1 ■
kovai už geresnes sąlygas. 
Vienas aktorių pastebėjo, 
kad Amerikos aktorių orga
nizacija negalėsianti į tokį 
internacionalą prigulėti, nes 
Amerikoje daug aktorių yra 
teatrų savininkų. Maskvos 
delegates Slavinskis tuomet 
sušuko: “Mums reikia Inter
nacionalo kovai su direkto
riais, kurie snaudžia akto
rius. Kovojantis Internacio
nalas be Amerikos bus daug 
geresnis daigtas, negu višta-

DAS BUVO PROVO
KATORIUS.

-a

nors valdininkus ir paskui 
valydavo savo agitaciją, nes 
kandidatas turi teisę kalbėti 
ir rašyti ką jis nori. Ar rinki
muose toks kandidatas gau
davo kiek balsų, ar ne, tai 
jam būdavo nesvarbu, nes jo

patavimas žmonėms jau taip 
įgriso, kad jie laukia gyveni
mo permainų kaip kokio iš
ganymo. Tas permainas 
vykdant Lietuvos visuome
nė daugiausia pasitikėjimo 
deda ant socialdemokratų, 
todėl ir reikalauja, kad so
cialdemokratai dalyvautų 
valdžioje.

Nenorėdama žmonių pa-__ r. • ■ -
sitikėjimo apvilti, Socialde- gį. 
mokratų Nepaprasta Konfe- a 5Uv el 
rencija nutarė valdžioje da- »'■« paro-
lyvauti, bet einant j valdžią a.t®po sumaisjta su put- 
sudaryti su kitomis grupė- nos upoV

lietos kaip žlukta, ir žmc

mokratų Nepaprasta Konfe-

sudaryti su kitomis grupė
mis tam tikrą sutartį, kurios 
koalicijos valdžia turės lai
kytis. Sutarties vykinimą 
turi daboti Partijos Centro 
Komitetas.

Sutarties pamatan yra de
damas senojo režimo panai
kinimas, o demokratinių re
formų vvkinimas. Kaip gali
ma greičiausiu laiku Lietu
voje turi būti atstatyta ir į- 
vykinta demokratinė tvar
ka. Darbininkai turi būt ap
drausti nuo ligos, nedarbo ir 
skurdo. Kovai' su nedarbu 
valstybė turi duoti pinigų.

Susirinkus naujam Sei
mui, socialdemokratų frak
cija tuojaus įnešė įstatymo 

! projektą, reikalaujantį pa
naikinti karo stovį ir mirties 
bausmę.

Sužinojus, kad Panevėžio

ryti.
Kad da daugiau apsunki

nus mažesnių partijų žudy
nėms statyti kandidatūrą, 
įstatymo projektas reikalau
ja. kad kandidatas turi būt 
ne jaunesnis kaip 24 metų. 
Komunistų agitatoriai, ku
rie susideda iš jaunų vaikė-

Jo įsakymu į “Šiaulių Nau
jienų” redakciją buvo 

Įmesta bomba.

Pralaimėjus krikščionims 
tinės aktorių organizacijos rinkimus Lietuvoje, dabar 

pradeda išeiti aikštėn jų šu
nybės. Amerikos lietuviai 
turbut atsimena, kaip savo 
laiku buvo rašoma, kad į 
“Šiaulių Naujienų” redak
ciją nežinia kokie pikta
dariai įmetė bombą. Dabar 
gi pasirodo, kad šitą biaurų 
darbą atliko krikščioniški 
“tvarkos dabotojai.” Štai ką 
apie tai dabar praneša pa
čios “Šiaulių Naujienos:”

“Šiomis dienomis krimi
nale policija suėmė krimina- 
lės policijos valdininką Al
biną Žilevičių, kurs vasario 
2 d. metė ‘Šiaulių Naujienų’ 
redakcijon bombą. Tardant 
Albinas Žilevičius parodė, 
kad tą bombą jam davė 
Šiaulių apskrities policijos

no ežerą, kuris stovi daug merika.” Ant to vokiečių at- 
žemiau, ir išleisti tenai van- stovas Wallauer atšovė Sla-

• vinskiui: “Bet mums nerei
kia raudonojo Maskvos In
ternacionalo. Mums reikia 
dailės Internacionalo.” Su- w a __
važiavime kilo lermas ir po- vadas Paškevičius, kuris lie- 
sėdis buvo uždarytas, vi- pęs ją įmesti redakcijon, 
siems atstovams protestuo- kuomet tėn darbuojasi ben- 
jans prieš Maskvos politi- dradarbiai. Už tai Paškevi- 
kierius.

denį. Ežerą nusausinus, lai
vus nesunku bus ant kranto 
išvežti. Paskui juos mano
ma pastatyti Romoj tam 
tikrame muzėjuje. Bet o da 
šitame ežere y ra^ nuskendusi 
romėnų deivės Dianos 
labai brangi šventykla. Eže
rą nusausinus, daug brangių 
dalykų ir iš tos šventyklos 
bus galima išimti.

BETURTE MERGINA 
LAIMĖJO $20.000.

Dirbanti Pawtucket audi- 
zų, negalės tuomet savo kan- nyčioj mergina, 'Mariona H. 
didaturos statyt. Collinan, apskundė andai

Dabar Lenkijos Seime yra Nevporto milionierę, Mrs. 
; ir pasipylė toks atstovaujamos 22 partijos. Munds, reikalaudama iš jos 

vaisus lietus, kad, rodėsi, Naujas riąkimų įstatymas, $100,000 atlyginimo užtai, 
dangus praplyšo. Visa paro- jeigu Seimas jį priims, dau- kad tūlas Biddle, pasigėręs 

gelį tų partijų panaikins. Be pas tą Mrs. Munds, važiavo 
to. naujas įstatymas siūlo automobilium 60 mylių į 
sumažinti ir atstovų skaičių, valandą ir sunkiai ją sužei- 
Dabar per abudu parlamen- dė. Byla buvo įdomi tuo, 
to butu Lenkijoj yra 550 at- kad sužeista mergina skun- 

jstovai; naujo įstatymo pro- ” 
jektas siūlo šitą skaičių su
mažini iki 300. Valstybei 
tuomet pigiau atsieisiąs par
lamento užlaikymas, nes ne
reikės tiek daug algų atsto
vams mokėti.

užtai,

MOKINIAI AMERIKOJE 
TURI PASIDĖJĘ 830,000,- 

000 J BANKUS.
Suvienytose Valstijose 

pradinėse mokyklose yra j- 
vesta štampų sistema vai
kams pinigus taupyt. Ir su
rinktos žinios parodo, kad 
dabartiniu laiku mokiniai 
turi sudėję įvairiuose ban
kuose $30,000,000.

■v
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_ > su- 
------ kaip žlukta, ir žmonės 
pradėjo bėgti iš tos parodos 
ir jieškoti vietos pasislėpi
mui. Besigrudant ir veržian- 
ties vieniems per kitus, keli 
desėtkai davatkų buvo su
mindžiota, kitos jų apalpo ir 
buvo sutremptos po kojų. 
Daugeliui buvo sulaužyti 
šonkauliai, kitiems išsukinė-, 
tos rankos, kojos ir tt.

Kada paroda pasibaigė, 
ir lietus perėjo. Dangus vėl 
išsiblaivė ir diena vėl buvo 
graži.

Taigi dabar žmonės ir sa
ko, kad čia buvo tikras ste
buklas. Dievui nepatiko po
piežiaus agentų suvažiavi
mas ir svietui akių muilini- ___
h?38’ *r Pasenę dieną jis sako. kad miestelis čia kai- pastogės. Biednesnė miesto 
skaudžiai juos nubaudė. ( ’ ’ * ’ * -

dė ne tą žmogų, kuris ją su
žeidė, bet tą moterį, pas ku
rią tas žmogus pasigėrė. Ir 
ji laimėjo. Prieš pat bylos 
atidarymą apskųstoji milio- 
nierė pasiūlė jai $20,000, 
kad ji taikytųsi be teismo, 
ką mergina ir padarė.

ei-

VOKIEČIAI SUMOKĖJO 
FRANCUZAMS JAU 
650,000,000 AUKSO 

MARKIŲ.
Paryžiaus žiniomis,

nant Dawes’o planu, vokie
čiai sumokėjo Francuzijai 
išviso jau 600,000,000 auk
so markių savo prekėmis ir 
apie 50,000,000 markių pi
nigais.

SKUNDŽIA MIESTĄ,
KAD AUTOMOBILIŲ 

NESUVALDO.
Tūlas Henry Fiskali ap-' 

skundė Ashby miestelį neto- kad Meksikoje potvinys su- 
li Bostono reikalaudamas naikino Leono miestą. Žuvu
sia,000 užtai, kad tūlas Ma- šių žmonių skaičius siekiąs 
son važiuodamas greitai au- 1,000. Materialiai nuostoliai 
tomobilium užmušė jo vaiką siekią 30,000,000 pesų. Apie 
išėjusį iš mokyklos. Fiskali 20,000 žmonių pasiliko be

i

1,000 ŽMONIŲ ŽUVO 
MEKSIKOS POTVINY.
Associated Press praneša

KLIUKSAS IŠDINAM1TA 
VO KATALIKŲ BAŽ

NYČIĄ.
Kanadoj tapo areštuotas 

William Skelly už išsprogdi
nimą šv. Marijos Romos ka
talikų bažnyčios tenai. Jis 
pasisakė, kad šitam darbui 
atlikti jį paskyrusi Ku Klux 
Klano organizacija.

tas. kad nesuvaldo automo- dalis, kur gyveno darbinin- AREŠTAVO KUNIGĄ SU 
. ....... bilių ir neturi išstatęs para- kai, esanti visai sunaikinta. MERGINA, 
socialdemokratų * VENTOJ VIETOJ UŽ- šytų lentų, Gi aumuaiįvi^ 

MUŠTA 25 ŽMONĖS. greitai pro moKyklą važiuo
ti.

MUŠTA 25 ŽMONES.

Netoli Mekkos, kurią ma-
skausmo visame kūne ir gal-jgų žingsnių, kad kalinių pa- hometonai skaito labai šven- 
voj ir negalėjau dirbti. 'dėtis butų palengvinta, ir te vieta, pereitą sąvaitę bu-

Visus kitus sumušė tokiu badavimas pasibaigė. Tuo vo užmušta 25 fanatikai. 
t__i xi... v..j.. x... i—i... 2_> i ggjpto valdžia siuntė įpat barbarišku budu, apie pačiu laiku socialdemokra- 

ką tardyme galėsim duoti tų frakcija Seime padarė 
smulkesnius parodymus. įnešimą, kad politiniai kali-

Seka šešių nukentėjusių nai butų paliuosuoti iš kalė- 
parašai. 1 jimų.

Tai šitaip krikščioniški 
budeliai elgėsi renkant žmo
nėms trečiąjį Seimą. Bet ir 
po rinkimų kai kur jie da 
nesiliovė smarkaut. Štai, Sa
lantuose, Kretingos apskri
ty, jau po rinkimų policijos 
nuo5. advS ’ntrtininkas S1Į-

įnešimą, kad politiniai kail

FRANCUZAI DABOS 
ABD-EL-KRIMĄ.

Prancūzai rengiasi ištrem
ti buvusį Afrikos rifų vadą 
Abd-El-Krimą į tokią vietą, 
iš kurios negalėtų pabėgti ir 
pradėti naują sukilimą.

čius Alb. Žilevičiui dovano
jo brauningą ir davė pinigų, 
ir tt.

“Be to tardomasis pasako
ja, kad apie bombos metimą 
žinojo policijos nuovados 
viršininkai Parulis, Jodka, 
Dambrauskas ir kiti: pasa
koja, kad apie visą žinojo ir 
apskrities viršininkas p. 
Stosiunas.

“Žilevičius patalpintas 
sunkiųjų darbų kalėjiman; 
byla perduota valstybes gy
nėjui, kad suimtų policijos 
vadą Paškevičių.”

Tai ve, kokios piktadary
bės dėjosi Lietuvoje po juo
dais kunigijos skvernais!

SULTONAS NORĖJO NU
ŽUDYT TURKIJOS 

PREZIDENTĄ.
Šiomis dienomis išėjo aik

štėn, kad buvusis Turkijos 
sultonas Mohamedas VI kė
sinosi anuomet nužudyti da
bartinį Turkijos prezidentą 
Mustafą Kernai Pašą. Sulto
nas dabar yra jau miręs ir jo 
pienus iškėlė buvusis jo 
draugas.

t

<

AUDRA SUNAIKINO 130 
ŽVEJŲ SODYBŲ.

Atėjęs dabar iš Labradoro 
laivas “Ranger” praneša, 
kad pereitą gruodžio mėne
sį audra nušlavė nuo tos sa
los 130 žvejų sodybų. Lab
radoras guli AtlaRtiko šiau
rėje, tarp Kanados ir Angli
jos, menkai apgyventas, ir 
su civilizuotu pasauliu ne
daug turi ryšių.

MERGINA.
. _ _ Buffalo, N. Y.— Pereitą
vusius nelaukiant pakol jie nedėldienį policija čia areš- 
bus giminių pažinti, nes bi- tavo kun. L. E. Smithą su 
jomasi, kad nekiltų epide- mergina vienam automobi- 
mija. Lavonai verčiami į 
grabes ir užpilami žemėmis, 
kaip karo lauke. Daug lavo
nų esą da neišimta iš po

_ • * •

** VOdllli V ledi O VI I lcl I IV 1 Ii V<T.

draudžiančių!Valdžia įsakiusi laidoti žu-

VOKIETIJOJ DIDELI 
POTVIN1AI.

w ___________ 4 Nuo smarkių lietų Vokie-
Mekką taip vadinamą “kis- tijoj patvino upės Ir pridarė, 
ją,” arba “šventą kaurą,” ir labai daug nuostolių lau- griuvėsių, 
griežė kariumenės muzika, kams. Apie 100,000 akrui -------•----------
Kadangi mahometonų šven- laukų esą po vandeniu ir .PENKI ŽEMĖS DREBĖJI- 

__ ... ... nuostoliai sunaikintais ja- MAI Į 48 VALANDAS.
vais apskaitomi į $30,000,- Nuo pereitos subatos iki 
000. Be to da potviniuose šio panedėlio Washingtone valdininkas, kuris buvo pa
žu vo U žmonių. Tokios ne-įužrekordueta 5 žemės d re-šauktas finansų ministeri- 
laimės nuo upių patvinimo bėjimai. Seismografas rodė, jon pasiaiškinti dėl išeikvo- 
šalis nėra turėjusi jau per kad žemė drebėjo už kokiu tų pinigų. Užmušęs ministe- 
I“ . ~ ‘ -.................................... ’
tvino Elbė ir Oderis.

liuje. Jis yra kaltinamas lau
žymu viešo padorumo.

traštis muzikai yra priešin
gas, tai kaimiečiai pakėlė 
riaušes ir kareiviai pradėjo 
šaudyt, užmušdami 25 fana
tikus. “Šventąjį kaurą” E- 
gipto valdžia siunčia į Mek- 
ką su kiekviena maldininkų 
partija.

NUŠOVĖ PERSIJOS 
VALDININKĄ.

Teherane šį panedėlį ta
po nušautas finansų minis- 
terio padėjėjas. .Jį nušovė 
kitas finansų ministerijos

SUBANKRUTIJO RADIO 
KOMPANIJA.

Radio kompanijų, gami
nančių radio aparatus, Ame
rikoje tiek priviso, kad jos 
nebegali savo produktų iš
parduoti ir pradėjo viena 
paskui kitos bankrutyt. Pe
reitą sąvaitę buvo atiduota į 

100 metų. Daugiausia pa- 5,800 mylių nuo Washingto- rio’padėjėją, žmogžudys ir resyverio rankas De Forest 
,.n -ru-i. nusišovė. Radio Co. Newarke.

is.

MAI | 48 VALANDAS.
Nuo pereitos subatos iki

no.
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LIUI KATASTROFĄ.

Kas yra bent kiek su ast
ronomija susipažinęs, tas 
žino, jog saulė yra tas šalti
nis, L 2__2_ ___ o_____ t
šviesą ir šilumą. Savaimi to
dėl suprantama, kad saulei 
užgesus ant žemės turėtų iš-: 
nykti visa gyvybė, nes tuo-. 
met užviešpatautų amžina 
naktis ir nepakeliamas šal
tis.

Kad prie to gali prieiti, tai 
astronomai visai neabejoja? 

. Bet paskutiniais laikais pra
dėjo atsirasti mokslininkų, 
kurie sako, jog musų pasau
lis gali pasibaigti daug anks- j 
čiau, negu saulė užges. Ga
las gali ateiti urnai, katast
rofos keliu. Tokios nuomo
nės yra Amerikos mokslinin
kai Abbot ir Stebbins. 
“Naujienų” bendradarbis K. 
A. paduoda jų nuomones 
taip: . i

“Dr. C. G. Abbot ir jo asis
tentai iš Smithsonian Institu- 
tion tikrai Įrodė, jog saulės 
temperatūra įvairuoja. Per ke
letą metų jie matavo saulės 
šviesos intensyvumą. Tai-buvo 
daroma diena iš dienos. Tuo 
budu nesunku buvo pastebėti 
saulės temperatūros įvairavi- 
mas. Dr. Abbot surado, jog bė
giu trijų metų prieš 1925 m. 
saulės šilimos intensyvumas 
buvo 2 nuoš. mažesnis, negu 
normalai turėjo būti. Pastąruo- 
ju laiku saulės temperatūra vėl 
pasididino, ir spėjama, kad 
saulės spindulių intensyvumas 
greitu laiku bus normalis...

“Kad tie nykstantieji (tur
būt vykstantieji? “Kel.” Red.) 
saulėj kitėjimai turi didelės 
reikšmės žmonijai, vargu bau 
kas gali abejoti. KJimatologai 
sutinka, kad saulės spindulių 
intensyvumo sumažėjimas 
dviem nuošimčiais žymiai pa
keistų musų klimatą. Jei tai 
prasitęstų keletą šimtmečių, 
tai žmonija susilauktų naujos1 
le.dynų gadynės. Iš kitos pusės 
saulės energijos padidėjimas 
dviem nuošimčiais paverstų 
New Yorką tropikų portu, ko
kiu yra Havana arba Panama.

“Nesunku bus suprasti, kaip 
tas mažas kitėjimas gali pada
ryti stambių permainų klimate, 
jei mes turėsime galvoj, kad 
žemės temperatūra sudaro la
bai juntamą pusiausvirą tarp 
gaunamos šilimos ir šilimos iš- 
aikvotos erdvėj. Net du nuo
šimčiai saulinės energijos turė
tų didelės reikšmės žertfei. Ge- 

;resniam supratimui bus pra- 
į vartų saulės energiją anglies 
’ tdhais išreikšti. Kiekvieną mi- 

nutą žemė iš saulės gauna tiek 
energijos, kiek gautumėme su
deginę 100.000.000 tonų ang-1 
lies. Kas 24 valandas žemė gau-' 
.na iš saulės daugiau energijos. I 
"negu butų galima gauti degi-' 
nant susyk visą žemėj esančią > - 
akmeninę anglį...

• “Dr. Stebbins sako, jog ir 
onažas saulės temperatūros nu-' 
krypimas vienon ar kiton pu- komybės UŽ klerikalų klai- 
sėn kiek ilgesnį laiką pasibaig- ■ das nešti nereikia. V.isuome- 
tų katastrofa. Musų saulė, o i nei teko nešti tiktai tas 
kartu su ja žemė ir kitos pla- skriaudas, kurių klerikalai 
netos sprogtų tarsi iš dinamito jai pridarė. Atsakomybę už-j 
padarytos. Tokie dalykai mok- tai turi nešti viena bažnyčia, j 
slui yra žinomi, šiandien jau nes ji tą kruvinąjį klerikalų 
-nebėra kelių žvaigždžių, kurios į smurtą laimino.
senovėj buvo žinomos, žvaigž- Verkdamas dėl klerikalų 

:dė. kurią pastebėjo garsusis pralaimėjimo, kun. Kemėšis 
danų astrdhomas Tvcho Brahe. podraug ramina save, kad 
šiandien jau yra dingusi. Moks- šitas pralaimėjimas galės iš- 
kninkai tad ir mano, jog tos < .....................
pranykusios žvaigždės susilau
kė galo todėl, kad jųjų tempe
ratūrą reguliuojantis mecha
nizmas sudegė. Energijos atsi
rado perdaug ir žvaigždės, kaip 
dinamitas, sprogo.

“Ar su saule gali tokia ka
tastrofa atsitikti ? Mokslinin
kai tokią galimybę ^prileidžia. 
Erdvėse gan dažnai įvyksta 
katastrofų. Vienos žvaigždės 
pranyksta, kitos susiformuoja. 
Musų saulė, kuri yra Įvairuo
jančios temperatūros žvaigždė,1

vieną gražią dieną gali subyrė
ti į dulkes. Žemė tąsyk, žinoma, 
irgi sveika neišliktų: ji žūtų 
kanu su saule.”

o_______________ Žinoma, tai yra spėjimas,
iš kurio mes gaunam kuris gali ir neišsipildyti.

SOCIALDEMOKRATAI 
REIKALAUJA AMNES

TIJOS.
“Naujienos” rašo:
“Pačiam pftrnutiniam Lie

tuvos Seimo posėdyje, kaip tik
tai buvo išrinktas prezidiu
mas ir sudarytos reikalingiau
sios komisijos, socialdemokra
tų frakcija pąsiulė Seimui Įsta
tymo sumanymą apie amnesti
ją politiniams kaliniams.

“Vadinasi, socialdemokratai 
parodo, kad jie ne tiktai žo
džiais. bet ir darbu stoja už po
litinę laisvę.

“O komunistai ar reikalauja, 
kad jų vienminčiai 1 
duotų laisvę socialistams?”

KUN. KEMĖŠIS VIS 
VERKIA.

Kun. Kemėšis vis lieja 
šaras, 
šo rinkimus 
mą. Jis jieško priežasčių ii 
vis prieina prie išvedimo, 
kad kalti buvo klerikalų va
dai, kurie patekę į šalies 
valdžią nesirūpino žmonių 
gyvenimą gerint, bet bruko 
jiems savo “pasaulėžvalgą,” 
kitaip sakant — klerikaliz
mą. Taip jis rašė “Darbinin
ke” kelios sąvaitės atgal, ir 
dabar vėl kartoja, kad— 

i “...tuo keliu einant už- 
sivylimas ir saklupimas buvo 
neišvengiamas. Susipainioję 
vadai pasirodė silpnajėgiais, 
kai reikėjo Įtikinti tautą, kad 
tik jie tesugebės tinkamai jos 
reikalus vesti. Per daug žo
džiai skyrėsi nuo darbų.

“Vardan pasaulėžiūros lai
mėjimo turėjome tylėti, kada 
musų politikieriai visai ne krik
ščioniškai koliojo lakraščiuose 
savo priešininkus, kada jie 
stengėsi Įtikinti rinkikus, jog 
pav. smetonininkai yra didžiau
si tautos ir bažnyčios priešai; 
vardan tos pačios , pasaulėžiū
ros laimėjimo Ūkininkų Sąjun
gai nebuvo leista nusikratyti 
iškalbingais liurbiais ir gud
riais biznieriais, kada jai nebu
vo leista apsispręsti ir išsitiesti 
ir tokiu budu buvo išmestas iš

esąs bolševikas. Na. o Andriu-! 
lis. protestuodamas prieš prezi-i 
dento Gegužio paskirtas komi-, 
sijas, mikčiojo, mikčiojo ir bi
jojo pasisakyti, kad Gegužis 
turėjo i komisijas skirti ir ko
munistus. ar jų pritarėjus.”

Vadinasi. Andriulis buvo 
nepatenkintas paskirtomis 
komisijomis, bet neturėjo 
drąsos pasakyti, kokių ko
misijų jis nori, kad nepa
aiškėtų jo “viera.” Jis nedrį-i 
so prisipažinti, kad jis ko
munistas, lyg kad niekas ne
žinotų, kas jis per vienas.

Ir šitokie šiaudadūšiai 
bailiai yra laikomi komunis
tų vadais. O kas gi butų, jei
gu tokiems “didvyriams” 
prisieitų vesti darbininkus 
ant barikadų? Tokie And
riuliai pirmutiniai sulįstų į 
“surpaipes.”

KAS APMOKĖS BOLŠE
VIKŲ DELEGATAMS 

KELIONĘ?
SLA. Seimas Brooklyne 

____ ; atmetė 11 bolševikų delega- 
Rusijojei^ nes jie nebuvo legaliai iš- 

9”
I

f

_ a-l 
kad klerikalai praki-Į 

i Lietuvos Sei- i

rinkti. Tarp išbrauktųjų de
legatu vienas buvo atvažia
vęs net iš Califomijos, kur 
kelionė geležinkeliu kainuo
ja apie $200.

Kiti buvo atvykę iš Chi- 
cagos ir kitų tolimų vietų. 
Sudėjus visas atmestųjų de
legatų kelionės lėšas ir su
gaištą laiką, susidarys apie 
$t,000 suma. Klausimas, 
kas šitas lėšas turės padeng
ti?

T

VISKO PO BISKJ

mų kovoje vardan tos pačios 
pasaulėžiūros laimėjimo, kuni
gija vėl ir dar labiau, negu ki
tais kartais buvo Įvelta i poli
tinės kovos sukuri, iš ko pasi
darė labai daug žalo bažnyčios 
autoritetui ir žmonių tikėji
mui. Politikieriams i rankas 
padavus kovos dėl pasaulėžiu- 
ros vadžias — pačios pasaulė
žiūros reikalai nieko nelaimėjo, 
o tik daug prakišo. Už vadų 
klaidas prisieina dabar panešti 

j atsakomybę bažnyčiai ir višuo- 
. i menei.”

Nereikia pavydėti.
1 Vos spėjo pasirodyti 
Įnios, kad Lietuvos švietimo 
į ministerių yra socialdemo
kratas prof. Čepinskis, kaip

1 Brooklyno bimbalienė ati
darė savo kakarinę iki ausų 
ir valiai rėkti, buk Čepinskis 
važiavęs kana tai pas popie
žių “pabučiuot į pantaplį." 
Žinoma, tai yra melas, nes 
profesorius Čepinskis nie
kad popiežiaus pantaplio 
nebučiavo, ir komunistai rė
kia neturėdami jokių faktų. 
Tečiaus jeigu jiems taip ru
pi ką Čepinskis bučiavo, tai 
jiems turėtų, da daugiau rū
pėti ką jų komisarai bučiuo
ja. Pavyzdžiui, jie turėtų 
mums paaiškinti. į kurią vie
tą jų čičerinas bučiavo Hin- 
denburgui. Juokdariai sako, 
kad jis bučiavęs buvusiam 

’riW<i?k?izeri“ » toki?

ži-

menei.
Visuomenei jokios atsa-

vietą, kuri niekad neužgi- 
ja... po ūsais. Bet nereikia 
užmiršti, kad tose iškilmėse, 
kur čičerinas bučiavo Hin- 
denburgą. buvo ir popie
žiaus atstovas. Taigi nėra 
abejones, kad tovariščas či
čerinas ir jam leptelėjo į ku
rią nors rietą.

Taigi matote, ponai bolše
vikai, kad nėra ko pavydėti 
prof. Čepinskiui. Verčiau 
:jųš paaiškinkit, kodėl jus 
niekad neprisimenat, kad 
bolševikų, atstovai pilvais 
šliaužiojo pas Musolinį ir 
tykojo pabučiuot jam kur 
nors. .Jeigu taip butų pada-

tai jus būtumėt Išvertę ant jo 
visas savo pamazgas. 
kad tai darė bolševikų atsto- 

Ivai, tai lietuviškasis Brook- 
llvno Kremlius daugiau negu 
tyli-

Arba pasakykit jus mums, 
kokiems velniams Rusijos 
bolševikai siuntė tą gedulin
gą telegramą, kai pasimirė 
Anglijos karaliaus motina? 
Ar dėl darbininkų klasės la- 

jbo? Bet lai taip butų padarę^ 
socialistai — oi-oi-oi!.. Šve
dijoj buvo socialistų val
džia, o betgi ji jokių telegra
mų Anglijos karaliui nesiun
tė. Kodėl jus apie tai niekad 
neparašot?

Beje, kada bolševikų či
čerinas andai atvykęs į Kau
ną bučiavosi su Lietuvos ku- 
nigais-ministeriais, tai broo- 
klyniškė “Pruslaisvė” kėlė 
čičeriną į padanges! Ji di
džiavosi, kad bolševikų ly- 

. deri s gavo progos pasibu
čiuoti su Romos papos agen
tais. Na. o kas butų buvę, 
jeigu bolševikų lyderis butų 
galėjęs dasigauti iki paties 
“švento tėvo?"

Išvedimas aiškus: ką daro 
bolševikai, tai viskas gerai. 
Bet. neduok dieve, bolševi
ku* pasektų koks socialistas, 
tai “Pruslaisvei" bamba im
tų gelti, kaip katei kumelį 
gimdant.

’ ♦ * «

Jie “smarkiai auga”.„ 
žemyn.

Brooklyno raudonųjų biz
nierių organas, rašydamas 
apie amalgameitų siuvėjų 
konvenciją, giriasi apie di
delį kairiojo sparno augi
mą. Ir yra kuo pasigirti. Tik 

.pažiūrėkite, kaip smarkiai 
'“auga” kriaučių unijoj. Už- 
pereitoj konvencijoj bol
ševikai
z-1 Am augu>, 

j tik 31 ir.
jų." Šitaip komunistų spė
koms “augant," sekančioj į 

; rubsiuvių unijos konvenci-l 
joj jie turės 25 atstovus de-' 

> ficito!
* ♦ ♦

* Ar tai tiesa?
“Pikti liežuviai” pasako

ja, kad komunistai, norėda
mi užvaldyti Susivienijimą, 
pradėję vartoti kokajiną. 
Sakoma, kad nekurie jų va
dų be šitos “liekarstvos” ne
galėtų susirinkimuose nei į 
balso pasjprašvti. Ar tai tie- j 
sa? * * *
Paskalai apie pję Yea-Ye..

Lietuviški bolševikai jau 
du sykiu stūmė p. Yes-Yės į 
Susivienijimą. Dabar, nese
nai įvykusiame Brooklyno 
“visų raudonųjų Susivieniji
mo veikėjų kokuse” nutarė

T
dirbtinis kainų kėlimas yra 
labat žalingas visuomenei ir 
net pačiai gamybai. Visuo- 

Arba kaip valdžios tarnau- inene{ jįs žalingas tuo. kad 
ja kapitalistų reikalams, jį turi mokėti kartais ne-

K KUBOS CUKRUS ; v

eiti klerikalams naudon, nes 
dabar jie turės pasimokinti 
iš savo klaidų.

i
I

MEKSIKA SKUNDŽIA 
SUV. VALSTIJAS.ja kapitalistų reikalams.

Kubos valdžia ėmėsi kon- žmoniškai aukštas kainas, 
troliuoti cukraus gamybą, Gamybai gi jis būna pra- 
taip kaip Brazilijos valdžia gaisringas tuo, kad veda 
padarė su kava arba Angli- prie viršprodukcijos ir suda- 
jos valdžia su guma. Nors 
metodos gali kiek skirtis, 
bet tikslas yra tas pats —pa
dėt savo kapitalistams kelti 
kainas ir krauti didesnius 
pelnus.
• Brazilijai pasisekė savo 
tikslą pasiekti, nes ji yra be- kviečiais, norėdami padaly

ti daug pinigų. Jie skolino 
iš bankų pinigus, užstatyda- 
mi savo žemę ir gyvulius, 
kad tik daugiau laukų užsė- 
jus. Kada atėjo piutė ir spe
kuliantai pamatė, kad far- 
meriai turi daugiau kviečių 
negu reikia, jie numušė jų 
kainą taip, kad farmeriai ir 
už sėklas negalėjo užsimo
kėti. Užstatytas jų farmas-ir 
gyvulius 
pardavė 
tančiai 
ubagais.

Tai ve, kokios būna pa
sekmės, kuomet norima iš
kelti kainas nenatūraliu bu
du. Iš tokios manipuliacijos 
pralobsta tiktai spekulian
tai, visokie parazitai: gi tik
rieji gamintojai ir vartoto
jai turi nukentėti.

Šitokie nenormalumai da
rosi kapitalistinėj sistemoj 
dėlto, kad pramonė ir pre
kyba čia yra paremtos ant 
pelno. Tai yra nesveika sis
tema- Visuomenės ūkis turi 
būt pastatytas visai kitokiais 
pagrindais, 
las turi būt 
aprūpinimas 

' reikalų.

re krachą. Jis išmuša iš vė
žių visą pramonę. Taip buvo 
Amerikoje karo metu su 
kviečių kainomis. Wilsono 
administracija nustatė kvie
čių kaina $2 bušeliui. Far- 
meriai užsėjo visus laukus

c*.

Reikalauja $10,000,000 at
lyginimo už buvusio prezi
dento Maderos nužudymą, 
prie kurio prisidėjęs Ame

rikos ambasadorius Wilson.

Bostono “Evening Trans- 
cript” korespondentas John 
Page rašo iš Meksikos įdo
mių dalykų. Jisai sako, kad 

! dėl nužudymo buvusio Mek
sikos prezidento Maderos 
dabartinė Meksikos valdžia 
ruošiasi iškelti Suvienytoms 
Valstijoms bylą ir reikalauti 
$10,000,000 atlyginimo.

Korespondento praneši
mu, Meksikos valdžia tvirti
nanti ir savo tvirtinimą ža
danti faktais paremti, kad 
prie Maderos nužudymo ir 
jo valdžios nuvertimo prisi
dėjęs Henry Lane Wilsoų,

veik vienatinė šalis, kuri ga
mina kavą. Anglijai taip pat : 
pavyko iškelti gumos kai- : 
nas, nes gumos gamyba yra 
Anglijos kapitalistų ranko
se. šito pasekmėj gumos 
kaina pereitais metais tapo 
iškelta nuo 30 centų iki 
$1.25 svarui. Anglijos kapi
talistai tuo budu padarė d i-' 
džiausius pinigus, o visuo
menė. kuri tą gumą vanoja, 
tapo apiplėšta.

Kubos valdžia mano, kad 
ji gali taip pat patarnauti sa
vo piniguočiams sumažinda
ma cukraus gamybą. Keliais 
paskutiniais metais ant Ku
bos salos užauga labai daug 
cukrinių nendrių, ir dėlto 
cukraus kainos nupuolė. 
Taigi dabar tapo išleista* 
įstatymas, kuris reikalauja, 
kad * cukraus gamyba butų 
sumažinta 10 nuošimčių/ 
Kada bus mažiau cukraus, 

(tai cukraus kompanijoms, 
1 lengviau bus pakelti jo kai
ną, galvoja Kubos valdžią-.

Bet ar jai pavyks te-pa
siekti, tai reikia abejoti, nes 
cukrų gamina ne viena tik 
Kuba, bet gamina ir Ameri
ka, ir Europa, ir kiti kraštai.

Antras dalykas, šitoks

I

turėję 97 savo, 
o dabar buvusioj į 
“kita tiek pritarė-.

i

bankai tuomet iš- 
už skolas, i 
farmerių pasiliko

ir tuks- buvusjs prie Tafto administ-

Gamybos tiks- 
ne pelnas, bet 

visuomenės

Fordas Įžeide Wall 
Streeto Sukčius.

racijos Suvienytų Valstijų 
ambasadorius Meksikoje.

Sakoma, kad 1913 metais, 
17 d. vasąrio, Wilsonas pasi
šaukęs Amerikos ambasa- 
don keturis aukštus Made
ros valdžios valdininkus, 
būtent justicijos ministrių 
Roque Estradą, žemesniojo 
parlamento buto pirmininką 
Luisą Manuelį Roja*ą, par
lamento atstovą ir laikraščio 
“Naujoji Gadynė” savinin
ką Juaną Sanchezą Azconą 
ir gubernatorių Alredo Rob- 
lez Dominguezą. Be to d a ši
toj konferencijoj dalyvavę 
generolas Felix Diaz, kuris 
tuomet vedęs prieš Maderos 
valdžią revoliuciją, ir Ispa
nijos bei Austrijos pasiunti
niai.

šitoj konferencijoj amba
sadorius M i Įso n pareiškęs, 
kad jisai gavęs nuo savo 
prezidento Tafto pilną įga
liojimą versti Meksikos situ
aciją taip, kad tenai butų 
geriausia apsaugoti Ameri
kos kapitalistų interesai. 
Wilsonas todėl pasiūlęs bu
vusiems toj konferencijoj 
Maderos valdininkams atsi
mesti nuo Maderos valdžios 
ir paremti generolą Felixą 
Diazą, nes Maderos valdžia 
Amerikos kapitalistams ne
prielanki ir esanti tikra ne
sąmonė.

Parlamento pirmininkas 
Rojas ir gubernatorius Do- 
minguez. kaipo Maderos 
valdžios nariai, pastebėję 
ponui Wilsonui, kad legaliu 
keliu negalima to padaryti, 
nes Maderos valdžia yra įs
teigta konstitucijos nurody
tu keliu, ir pakol Madera 
yra gyvas, valdžios pakeisti 
negalima.

Amerikos ambasadorius 
Wilsonas sarkastiškai ant*to 
nusikvatojęs ir pareiškęs, 
kad šitoj konferencijoj esą 
džentelmanų, kurie su Ma
dera galį apsidirbti, ir todėl 
naują valdžią galima busią 
pastatyti legaliu keliu. Kaip 
žinia, Madera vėliaus buvo 
nužudytas ir valdžią paėmė 
gen. Felix Diaz.

Kada laike kovų Maderos 
valdžios kariumenė buvo 
apsupus generolo Diazo ka
reivius Ciudadeloj, tai Ame
rikos ambasados automobi
lius, iškėlęs Suvienytų Vals
tijų vėliavą, vežiojęs žinias 
iš apsuptojo garizono į kitas 
sukilėlių vietas.

Kada laikraštis “Naujoji 
Gadynė” šituos faktus pa
skelbęs, tai ambasadorius 
Wilsonas pašaukęs laikraš
čio leidėją Azconą telefonu 
ir grąsinęs jam kerštu, jeigu 
jis nesiliausiąs šitų dalykų 
skelbęs. Ir vėliaus to laikraš
čio spaustuvė buvusi sunai
kinta, padarant $200,000 
nuostolių.

Šituos dalykus dabar liu
dijąs pats to laikraščio savi
ninkas Azconą.

t

niekad nieko nedirba: 
verčiasi suktybėmis ir 
kuliacijomis. Jie daro 
kaip:. susitaria su kokios 
nors kompanijos valdyba ir 
pradeda leisti paskalus. kad 
tai kompanijai biznis nesi
seka. Kanais apskelbia net 
bankrotą ir paveda kompa
niją Į “resyverio” rankas. 
Žinoma, tokios kompanijos 
šėrai labai nupuola. Šimta- 
doleriniai šėrai kaltais nu
smunka ligi 10 .dolerių ir že
miau. Taip atsitiko nelabai 

Jis pasakė stačiai, kad Ame- senai 'su Boston & Maine 
rikos brokeriai yra visi parą- geležinkelio Šerais. Paprasti 
zitai, kurie tunka iš dabarti- r ‘ *“

Fordas anądien numušė 
savo automobilių kainas ir 
pasakė, kad jis piginsiąs sa
vo produktus ir toliaus. Ma
no tikslas yra daryti geres
nius automobilius ir pigiaus 
juos pardavinėti, jis sako.

Jau vien šitoks pareiški
mas galėjo užgauti Wali 
Streeto vagių ambiciją, nes 
pigesnės kainos yra griežtai 
priešingos jų interesams.

Bet Fordas nuėjo da to
liau. Jis davė Wai! Streeto 
sukčiams tiesioginį antausi.

jie
spe- 

ve

da sykį stumti p-lę Jes-Yes kapitalizmo sistemos, o 

blogas daiktas.^ Tik komuni- teisingumą nėra galima.
į tą pačią vietą. Tai yra ne- su parazitais kalbėti apie

stai turėtų elgtis atsargiau, 
negu jie elgėsi 1922 metais, 
praktikuodami “bendrą 
frontą.” Kas tuomet 
’ ė. nesakysiu. A. P.

I

MIEGAMAJAM VAGONE 
SUDEGĖ 5 ŽMONES.
Turistų traukiny Califor-

žmonės nusigąsta ir išpar- 
dacda savo šėrus. o broke
riai slapta juos superka. 
Paskui brokeriai pradeda 
bubnyt, kad tos kompanijos 
biznis žymiai pasitaisė, nui
ma nuo jos “resyverį” ir pra- 

mašinenja. kurios pagalba deda rašyt, kad neužilgo 
Wall Streeto sukčiai apva- kompanija ims mokėti savo 
gia visuomenę. ’ šėrininkams dividentus. Šė- 

Plųtokratų spauda šituo rų kaina tada pašoka dvigu- 
Forrfo pareiškimu baisiai ‘ ;x 1 '
pasipiktino. Ir kaip gi nesi-

Fordo nuomone, birža ar
ba “stock marketas" vra nie
kas daugiau, kaip tik legale

nijoj užsidegė hiiegamas va- piktinti? Prieš Wall Streetą
• l-e-________ bcvrllMAlai IV nVD71_gcnas ir sudegė 5 pasazie- 

ręs koks socialdemokratas, riai.

ANDRIULIS NEDRĮSO 
PRISIPAŽINTI PRIE
SAVO “VIEROS.”

Rašydama apie SLA. Sei
mą, “Vienybė” sako:

“Tarp nepripažintų delegatų . 
yra iš tolimos Kalifornijos at
važiavęs Siurbė, kuriam reikia i 
duoti kreditas už atvirą drąsą, 
nes jis nesibijojo prisipažinti

bai ir keturgubai. Tie patįs 
žmonės, kurie pirma išpar
davė savo šėrus po 10 ar da 
žemiau, dabar perka irmoka 
už juos po 50 dolerių ir dau
giau. O brokeriai dabar iš
parduoda ir padaro milio- 
nus. Tai yra gryna vagystė. 
Bet ji yta įstatymais pripa
žinta, nes ja užsiima visa

lenkiasi kardinolai ir prezi
dentai, Wall Streetas yra 
aukščiausia Dievo-Aukso 
šventykla, o Fordas vadina 
jį parazitų lizdu! Kad taip 
kalbėtų koks socialistas, ka
pitalo priėS&s, tai nebūtų nei 
pikta. -Bet dabar kapitale 
šventyklą niekina žmogus, 
kuris pats yra milionuost 

|paskendęs! Ir todėl Bostono 
“Heraldo” finansų skyriaus 
redaktorius negali suprasti, __ a . _________________

’ kodėl prieš* tokias Fordo vienas korespondentas pa
kalbus šalis neprotestuoja, klausė jo, ką jis mano apie 

O suprasti čia nesunku, “stock marketą,” Fordas at- 
Fordas yra labai stambi žu- sakė, kad jis nieko apie tai 
vis finansiniame prūde, nežinąs ir neįdomaująs. Ir 

į Smulkesnio kalibro žuvįs bi- čia jis pridūrė, kad visi bro-
— ‘ josi jam pasipriešinti. keriai, kurie verčiasi “stock-

Į Su Wall Streėtu Fordas ais” (Šerais), yra parazitai 
nesugyvena dėlto, kad jis nnOn„i;„
teisingesniu budu nori biznį 
daryti. Fordo supratimu, 
turtus gali tverti tiktai dar-

^viešpataujančioji klasė, pra- 
, ded&nt prezidentais ir mi-

nisteriais, ir baigiant papra
stais policmanais.

Fordas prie šitos katego
rijos visai nepriguli. Kada

keriai, kurie verčiasi “stock-
' . . . . i,,

kurie nieko gera pasauliui 
neduoda, tik kitus skriau
džia.-

Tai toks yra skirtumas 
bas; tuo tarpu gi Wall Stree- tarpe Fordo ir Wall Streeto 
to brokeriai į darbą netiki ir manipuliatorių. Dr. Yla.
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jas, kurioms apeina lietuvių 
tautos reikalai, kad išrink-

*__ “---22. K. i 15,16 ir 17 dd. šių metų.
Bacvinka uždyką įdėjo ve-!. Todėl šiuomi atsišaukiant

!
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Paskui maršavo kunigai, mi- kas $5.00, J. Užkuraitis 
nvškos, minykai ir barzdoti $5.00, W. Sadauskas $1.00, 
zokoninkai. Tvarką vedė j A. Janulevičia $1.00, A. 
tiktai aukštieji kunigai ir 
vyskupai.

Po pamaldų, vakare, vėl 
rinkosi į atskiras sales ir te
nai laikė prakalbas. Lietu
viai laikė savo susirinkimą 
Ginkluotuvėj prie Went- 
worth St. Kalbėjo ir Lietu
vos arcivyskupas Matulevi
čius, Bizauskas ir kiti.

Birželio 24 d. pamaldos 
buvo laikomos Mundelein 
miestely, kur buvo specialiai 
ištaisytas Kalvarijos kalnas.

x -į’j i i , i Tenai ir užsibaigė eucharis-
tinfe kongresas .

Prisirengimui pne kong
reso buvo vedama plati agi
tacija. Sako, kad buvę išleis-

CHICAGO, ILL. 
Eucharistinis kongresas.
Birželio 20 d. Chicagoje 

prasidėjo tarptautinis eu
charistinis katalikų kongre
sas. Sekmadieny, pirmadie
ny, antradieny ir trečiadie
ny Grant Parko Stadione 
bv.vo laikomos pamaldos.

Dėl didelio susigrūdimo 
buvo suparaližiuotas miesto 
biznis. Automobilių į vidur- 
miestį policija visai neįlei
do. Buvo nusamdyta keletas 
tūkstančių specialės — rai
tos, motorciklinės ir trafiko 
-r-policijos. Laikraščiai bu-

-------------

kupų ir kitų bažnyčios at
stovų paveikslais. Miesto 
valdyba maloniai priėmė

. Janulevičia $1.00, A. 
Saunoris $1.00, W. Sadaus
kas $1.00, W. Urnežius 
$1.00, W. Jutsevičius $1.00, 
A. Simonaitis 75c., T. Vasi
liauskas 50c., S. Petrikis 50c.; 
ir B. Stungis 25c. Viso aukų 
surinkta $58.00. Pridėjus 
šituos pinigus prie sumos 
nuo smuiko laimėjimo, išvi
so pasidaro suma $208.50. 
Už spaudą užmokėta $8.50. 
Už paminklą $200.00. F

PITTSBURGH, PA. 
Visuotino Seimo Reikale.

Lietuvių Mokslo Draugi
ja, savo pusmetiniame susi
rinkime,laikytame birželio 
13 d., 1926 m., nutarė atsi
šaukti į Pittsburgho draugi
jas dėl aptarimo, ką mes, 
pittsburghiečiai, <’ 
visuotiną seimo klausime. 
Philadelphijos lietuviai jau 
paskelbė Amerikos lietuvių 
visuotiną seimą rugpiučio

OTiseurne popiežiaus lega-u ' ie 65,000,000 dolerių, 
tų kardinolą Bonzano u- pa- Tiksfa3 to kongreso buvo ii 
bučiavo visų kardinolų zie- - - -
dus.

Maistas per keletą dienų 
pabrango ir pasireiškė mais
to stoka. Iš apielinkės mies
tų suvažiavo į kongresą dau
giau kai milionas žmonių. Iš 
visų klebonijų ir klioštorių 
pasipylė j’uodojo ordeno 
žmonės, taigi kunigai, mi- 
nyškos ir minykai. Milžiniš
kame Soldiers Field Stadio
ne iš pat lyto prisirinkdavo 
publikos, kur telpa apie pu- 
sė miliono, o kurie pavėluo
davo, tai už keleto blokų ne
galėjo prisiplakti arčiau.1 
Matėsi daugelis ir kunigų,' 
kurie su paprasta publika 
maišėsi negalėdami dasi- ( 
gauti į Stadioną. Apie 11 ' 
vai. įyto prasidėdavo kiek
vieną dieną pamaldos. Mi
šias laikė kardinolas Bon- ' 
zano specialis papo^. pasiun- , 
tinvs. Pamaldoms laikyti 
buvo įtaisytas altorius 130 
pėdų aukščio su šv. Petro 
bazilikos kupolą. Koplyčia 
taipgi bu\o iškelta apie 50 
pėdų aukštyn, o ant aukštų 
laiptų buvo nutiestas raudo
no aksomo takas. Buvo įtai
syta penkiolika garsą didi
nančių triubų, į kurias per 
mikrofoną kalbėjo kardino
lai ir taipjau vargonai su or
kestru pritarė 18,000 chorui. 
Dainavo “angelų” chorai, 
moterų ir kunigų chorai. 
Kardinolai ir vyskupai pasi
rodė pilname savo gražume: 
su raudono, balto, filjetinio 
ir juodo audeklo sukniomis 
ir kapomis. Vyskupai tarna
vo kardinolų mišioms. 1

Netiktai katalikai, bet ir 
žydai, juodveidžiai ir kiti •. 
grūdosi Stadionan, kad pa
mačius tas iškilmingas pa
maldas. Visa Chicaga buvo 
sujudusi ir net didelės biz
nio įstaigos buvo uždarytos. 
Vidurmie«pu hėbųyo gali
ma nė praeiti. Specialių 
traukinių, elevatorių ir.gat- 
vękarij buvo suteikta, bet 
toli gražu jų neužteko. Po 
pamaldų visos geležinkelių 
stotys buvo perpildytos pub
lika. Moterys pasimetė su 
savo vaikais. Daugelis mote-! 
iu buvo nualpusių. Policijos: 
ir sveikatos ambulansai bu- J 
vo suvąžiavę. ]” 
ninku komandos su motori
niais trekais stovėjo atsar
goje prie Stadiono. Policija 
nuolankiai tarnavo Romos 
trestui. laikraščių reporte
riai suvažiavo su kamero
mis ir ėmė šimtais paveiks
lų. Judamųjų paveikslų taip 
jau nuimta nemažai.

Grant Parke buvo prista
tyta šimtai užkandžiams bu
delių, kurios darė milžinišką 
biznį. Laikraščių trekai ne
spėjo vežti laikraščius. Laik
raščiai buvo suvynioti iš
siuntimui į kitus miestus. 
Kas užsimokėjo 3 centus, 
tam dvkai persiuntė laikraš
tį.

Pamaldoms užsibaigus, su 
visa precesija maršavo kar
dinolai su vyskupais. Ap- 
maršavę aplink koplyčią sė
do į papuoštus automobilius 
ir sargų lydimi nuvažiavo. Mažiukna $5.00, J. K. Ru-

garsinti katalikų tikėjimą, 
žodžiu sakant, eiti su bažny
tinėmis procesijomis tiesiai 
i gatves, kad kiekvienas 
miesto gyventojas tuomi su
sidomėtų.

Reikia pasakyti, kad visas 
miestas žibėjo geltonomis 
(katalikų) ir Amerikos vė
liavomis. Pardavinėjo viso
kius medaliukus, knygeles 
ir specialius bažnyčios laik
raščius.

L 
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Kasyklų savininkai irgi dvasioje — prieš Kz 
vietininkus keliaklupščiais | 
šliaužiojo.

Darkau
Su darbais Chicagoj ne- ] 

kaip einasi. Kur tik nenueisi 
darbo prašyti, visur gausi 
atsakymą: “Nereikia.”
Daug dirbtuvių dirba pusę 
laiko, o Jdtos laike “eucha
ristinio kongreso” visai užsi
darė — bosai liepė darbi- : 
ninkams eit melstis. Bepigu 
melstis tiems, kurie iš maldų 
duoną valgo, bet alkaniems 
bedarbiams ne maldos yra 
galvoj, kuomet pilvas revo
liuciją kelia.
Apie policijos “teisingumą.”

Į trumpą laiką Chicagoj 
man teko susipažinti ir su 
policija. Mano draugas tapo 
areštuotas už užgavimą au- 
tomobilium vaiko. Nuėjau į 
policiją savo draugą “išbė- 
luoti.” Priėjęs prie langelio 
klausiu, ai* čia randasi tokia 
ir tokia pavarde žmogus ir 
kiek už jį kaucijos reikės už
dėti. Klerkas vartė ir vartė 
knygas ir nieko į mano klau
simą neatsakė. Aš ir vėl pa
kartojau savo klausimą. Jis 
mirksi, krutina pečiais ir at
sakymo man neduoda. Ma
ne paėmė piktumas ir jau 
norėjau užkeikęs eiti lau
kan. Bet šalę stovintis mano 
draugas man pakuždėjo, 
kad reikia duoti kyšį, nes be 
kyšio nieko nebusią. Aš pa
klausiau ar galiu telefonųoti 
iš čia į savo namus. Policis- 
tas atsakė man, kad galiu ir 
parodė kambarį, kur yra te
lefonas. Vos spėjau įžengti į 
tą kambaij, kaip priėjęs po- 
licistas man sako: “Duok 
penkinę, tai viskas tuoj bus 
padaryta.” Ką beveiksi — 
daviau. Ir ištikro, policistas 
tuojaus pamerkė klerkui ir 
tas viską surado —*ir už ke
lių minutų visą reikalą poli
cijoj užbaigem.

Chicagos policijai tinka 
šitas lietuvių priežodis: 
“Nešmereosi —nevažiuosi.”

Laisvamanis.

nutarė nepasiduoti. Jie irgi 
laikosi savos teisybės. Ka
syklas operuoti ir pasilikti 
be jokio pelno jie nenori. 
Jie veda kovą ne tiek su dar
bininkais, kiek su valdžia, 
kuri apkrovė kasyklų opera
torius visokiomis taksomis ir

darysime tokiu budu atėmė iš jų pel- 
11 “ ną. Jeigu valdžia nesutiks

duoti paramos kasyklų savi
ninkams, tai, galų gale da
lykai prieis prie to, kad pati 
valdžia turės kasyklas ope
ruoti, nes angliakasiai nesu-

lionio paveiksią, kas butu i visas Pittsburgho draugi- tiks už apkapotas algas dirb- 
lėšavę $10.00. --i—---------- .................. ....................................* -

Lietuvių Tautiškų Kapų, kur Hmet. atst.ovuf i Pittsburgho 
velionis palaidotas, šiuomi i konferenciją, kuri
A. Varašienė ir L. M. D. ko-liepos <L» Prasidės 
misija taria visiems aukavu- į' 
siems ir prie laimėjimo pri- 
sidėjusiems širdingą ačiū.

J. Maskeliūnas,
J. Blažaitis,
J. Virbickas.

j 8 vai. vakare. Šioj konferen
cijoj aptarsime, ar mes siu
sime į seimą savo atstovus, 
ar ne.

Geistina, kad šioj konfe
rencijoj dalyvautų ir parapi
jų atstovai, taipgi tie pavie
niai lietuviai, kurie mano 
važiuot į Philadelphiją Pa
saulinės Parodos pamatyt, 

i Konferencija bus L. M. D. 
Svetainėj, 142 Orr st., Pitts
burgh.

L. M. D. Komisija:
J. Virbickas, 
E. Paurazas, 
J. Urlakis.

ti. Ir kaip gi darbininkai ga
lėtų nusileisti, kad jie ir pir
miau, kol algos buvo neap
kapotos, tik su dideliu skur
du'galėjo šiaip-taip su savo 
šeimynomis pramisti.

Broliai darbininkai! 
Stengkitės išmokti kokį-nors 
amatą, kad tik jums bei jū
sų vaikams neprisieitų būti 
angliakasiais, nes angliaka
sių padėtis yra rusti. Anglia
kasiai yra gyvieji nabašnin- 
kai. Aš diihu angliakasyk- 
lose per 17 metų ir per visą 
laiką jaučiuosi taip, kaip gy
vas žmogus i grabą įdėtas.

Angliškas is.

N. S. PITTSBURGH, PA.
Mirė Juozas Platakis.

Gegužės 27 d. mirė pla
čiai žinomas muzikantas ir 
muzikos mylėtojas Juozas 
Platakis, palikdamas di
džiausiame nubudime mote
rį Barborą ir dvi dukteris, 
Getrudą ir Mortą.

Velionis Juozas Platakis 
si^go apie 7 mėnesius ir 
sirgdamas vis galvodavo 
apie jo numylėtą muziką. 
Juozas Platakis pittsburgie- 
čiams buvo tuo, kas yra chi- 
cagiečiams J. Grušas. Velio
nis Platakis netik kad pats 
su savo orkestrą grajidavo 
lietuvių parengimuose, bet 
ir jo namuose bifvo myli
miausia užeiga visų muzikos 
mylėtojų. Savo vyresniąją 
dukterį Getrudą jis leido Į 
aukštąją muzikos mokyklą 
ir lavino ant smuiko. Velio
nis vis sakydavo, kad jei jis 
sveikas busiąs, tai stengsis 
savo dukters muzikalius ga
bumus ištobulinti. Bet... liki
mo buvo kitaip skirta —Pla
takis negalėjo savo planų 
i vykinti.

i Velionis Juozas Platakis 
paėjo iš Telšių apskrities, 
Varnaičių sodžiaus ir buvo 
senas Pittsburgho gyvento
jas.

Pittsburgho ir apielinkės 
lietuviai, katrie kviesdavo 
ant savo parengimų Plata- 
kių orkestrą, lai kreipiasi ir 
dabar tuo pačiu adresu, nes 
Platakių duktė Getrudą užė
mė mirusio tėvo vietą ir su
darė orkestrą. Iš šitos orkes- 

■ tros Getrudą mano turėti pa- 
-------  gaiėjus lankyti 

Net ir <rai\ri aukšta^ mokyklą ir toliaus 
«e "SJ Avintis muzikoje. .

BROOKLYN, N. Y.
Iš kriaučių susirinkimo.
Birželio 23 d. buvo laiky

tas mėnesinis lietuvių kriau
čių susirinkimas. Lokalo de- 
lagatas raportavo, jog Mi- 
čiulio dirbtuvės darbininkai. 
streiką laimėjo ir ketverge 
rytą grįžta prie darbo. Tos 
dirbtuvės, po trijų dienų 
streiko, laimėjo pakėlimą ai-į 
gos po 2 dol. į sąvaitę. De
legatas taipgi priminė, kad 
tūli komunistai streikui ken
kė ir tuos streiklaužius įvar- ( 
dino. Po delegato praneši-1 
mo, visi komunistai pasijuto švti ke|eta tei bės z(Kiži 
kaip ant zanjų. Vieton pa-,..Ke]eivio.’. ^10^ a’| 
draudus savo tamsesnius Anglijos mainerių lo-i 
brolius nuo provokacijos n j-auta 
ardymo streiko, visi komu- stirnoj spaudoj tankiai!

-losi, žiiij’kdd.Anglijos 

senis'hkena* bad* irtai" P*’ a tūlas senis n sako Na, našiai. Tos žinios nevi. 
L? falšai teisingos. Aš ei vienas

mėjome ta išrieto i ^okiu!iŠangliakasili ir gerai žinau
užouldinėiimu turime džiau- arighak^il* ^ėtį. Beveik į mulkintojų čia privažiavo 
gtis ir paploti rankomis lai-' ,_ • _ ,. i * i ‘, ,. - . . — ~ - *
mojusiems darbininkams.” 
Senio pareiškimui publika 
pritarė ir paplojo rankomis. 
Potam pirmininkas uždarė 
diskusijas tame klausime.

Komunistų atakų ant de
legato paslaptis gludi štai 
kame: birželio 30 d. įvyks
ta tasai mitingas, kuriame 
bus perinkti delegatas ir se
kretorius. Jie daro visokias 
“svinstvas,” kad pakenkus 
dabartinio delegato vardui. 
Jie nesidrovi net laužyti 
darbininkų streikus.

Vincas Brundza.

BURNBANK, LANARK- 
SHIRE, SCOTLAND.

Šis-tas iš Anglijos maine- 
rių lokauto.

Septynias sąvaitės pra
leidęs be darbo, noriu para
šyti keletą teisybės žodžių 

; "Keleivio” skaitytojams a- 
fFpie Anglijos mainerių lo-

CH1GAGO, ILL. 
Šis-tas iš Chicagos padangės

Man bejieškant po šį did
miestį darbo, teko sužinoti ir 
pamatyti visokių naujany- 
bių. Pastaruoju laiku visi 
Chicagos gyventojai buvo 
labai susidomėję “katalikiš
komis sorkėmis” arba “eu
charistiniu kongresu,” į kurį 
privažiavo mulkių ir mul
kintojų iš visų pasaulio kraš
tų. Žingeidumo apimtas ir aš 
nukeliavau į minėtą “sor- 
kių” lauką. Brolyti mano, 
žmonių, kai uodų baloj, tik 
zvimbia, ūžia, dūsauja ir de
juoja dideliame susigrūdi
me. Ne viena kvaila moterė
lė palydėjo savo sveikatėlę 
šiose “sorkėse.” O jau tų

: raudonų, juodų,
baltų, mėlynų, barzdotų ir 
plikų — kitus sunku butų at
skirti nuo gorilų. Abelnai 
imant, šiose “sorkėse” kata
likai demonstravo visą savo 

_ galybę. Bet tikrojo Kristaus 
kiekvienas vaikas. Vyrai ne-i mokslo šiame jo pasekėjų 
gauna nieko. Streikieriai yra suvažiavime nei su žiburiu 
gerame upe ir pasiryžę kovą dienos šviesoj negalima bu- 
laimėti, nepaisant kaip ilgai vo rasti. Kuomet Kristus 
jiems tektų be darbo būti, mokino nusižeminimo, mei- 

Anglijos spauda pajuokia lės artimo ir broliškumo, tai 
rusus. Girdi, Rusijos maine- šiame suvažiavime jo vieti- 
riai dirba už vieną svarą są- ninkai — kardinolai ir vys1 
vaitėj ir po 10 valandų die- .kupai — demonstravo savo 
noje ir dar siunčia aukas puikybę ir puošnumą. Pa- 
Anglijos bedarbiams. prasti maldininkai — vergai

dauja, nes angliakasius šel
pia taip vadinamos savival
dybės, kurios yra gana tur
tingos. Kiekvieno streikie- 
rio moteris gauna pašalpos 
po 12 šilingų ir po 4 šilingus 

i I 
j

Kristaus POLICININKAS DĖL PEL
NO SUIMTĄJĮ

. NUKOVĖ.

1923 metų balandžio 16 d. 
Liubavos vai., Reketijos 
kaimo gyventojas Antanas 
Kreipavičius, pavalgęs pietų 
išėjo ties demarkacijos lini
ja savo laukų arti. Išvyks
tant, motina įdėjo pavaka
rių, įdavė 70 dolerių ir auk
so ląikrodėlį, nes pinigai ir 
brangesnis turtas dėl kas
dieninių partizanų susirėmi
mų buvo pavojinga namie 
laikyti.

Bejojant į Tribarčių kai
mą Kreipavičių sulaikė pa
sienio policija, iškratė ir nu
sivarė į ukin. Širvinsko grį- 
čią. Čia suimtasis buvo ap
muštas, atimta iš jo pinigai, 
laikrodis ir keletas lenkiškų 
laiškų. Paskui vyr. polic. Ka
lėda ir polic. Remidavičius 
išvarė jį link Liubavos mies
to. Varant, Kreipavičius ėjo 
priešaky, užpakaly lydėjo jį 
Kalėda ir šalia suimtojo ark
liais jojo Remidavičius. Pra
ėję ukin. Dedurkevičiaus 
grįčią, upelįf jie išėjo į lau
kus ir čia Kalėda su Remi- 
davičium pradėjo tartis, pa
suko suimtąjį iš kelio į krū
mus ir ties beržu Kalėda iš 
kariško šautuvo šovė į Krei
pavičių. Suvis pataikė į gal
vą ir Kreipavičius krito ne
gyvas. Šį vaizdą teismui nu
piešė liudininkai Dedurke- 
vičius, jo duktė ir Račiuvie- 
nė, kurie visą laiką sekė 
Kreipavičių ir policininkus, 
ir šaudant, begalėdami pa
kelti sunkaus vaizdo, nuo 
lango pasitraukė.

Velionio dolerius Kalėda 
pasisavino ir vėliau dalino 
policininkams. Laikrodį Ka
lėda paliko sau.

1923 metais Mariampolės 
apygardos teismas, pasirem
damas klaidingomis žinio
mis, kad žuvusis buvjęs lenkų 
partizanas — prie lavono 
buvo atrasta tyčia padėta 
rankinė granata — patikėjo 
kaltinamųjų žodžiams, kad 
Kreipavičius kėsinosi bėgti 
ir buvo nukautas ir šią bylą 
nutraukė. Bet Vyriausias 
Tribunolas dėl motinos

S. Bakanas.
-------- <

PITTSBURGH, PA. 
Gražus paminklas ant Karo- 

liaus Vara šiauš kapo.
Velionio Varašiaus žmo

na Adelė, pasitarus su ke
liais draugais, sumanė iš
leist ant išlaimėjimo velio
nio smuiką ir už surinktus 
pinigus pastatyti ant jo kapo 
paminklą.

Kad darbas butų pasek- 
mingesnis, Varašienė krei-' 
pėsi su tuo reikalu prie Lie
tuvių Mokslo Draugijos, ku
ri išrinko komisiją iš Maske
liūno, Blažaičio ir Virbicko 
tam darbui varyti. Už tikie- 
tus surinkta $150.50. Auka
vo: APLA. 1 kp. $15.00, 
L. M. D. $10.00, Ali Nations 
Deposit Bankas $10.00, J. K. i Paveikslėlis iš baisios geležinkelio katastrofos ties Pittšhttrghu. Greitasis Cincinnati trauki

nys įsirėžė j Washingtono ekspresą, šioj katastrofoj 15 žmonių užmušta ir daug sužeista.

i .• t

4 I

CAMBR1DGE, N. J. 
Šis-tas ii naujos kolonijos.

Musų kolonija dar visiš-l skundo bylą atnaujino ir 
kai nauja, tik pradedama per tardymą paaiškėjo, kad 
apgyventi. Kol-kas dar netu- ne velionis, bet jo tikras bro- 
rime nei gerų gatvių, nei ce- jis buvęs lenkų partizanas ir 
mentinių šaligatvių. Yra'' ’ r ’* * -
viena pradinė šešių skyrių 
mokykla. Miestavo vande
nio stubose irgi neturime; 
prie kiekvienos stubos yra 
pumpos4 su kibiomis prisiei
na vandenį pumpuoti. Eleki 
tros Šviesą • turi tik kelios 
stubos, bdt mahoma, fcad ne-»L 14 K#*1ACŽ1 *v7X 11C*j -C»v 1 llv* ■

trukus elektra bus suvesta 
visur. Daugiausia. eMętroš 
suvedime darbudjata liėtjk 
vis elektrikierius F. Jąnutis, 
kuris atlieka darbą gerai if 
už prieinamą kainą. Susi
laukėme vieno barzdaskučio 
(lenko) ir vieno čeverykų 
taisytojo (lietuvio). Valgo
mų daiktų krautuvės yra 
tris, dvi lietuvių ir viena len
kų. Viskas parduodama pu
sėtinai brangiai, daug bran
giau, negu kituose miestuo-Į 
se.

Apie munšainą nėra klau
simo, čia jo užtenka visiems. 
Lietuvių gyvena apie -20 
šeimynų ir keletas pavienių, 
laikraščius mažai kas skai
to. Ateina keli egzemplio
riai “Keleivio,” “Tėvynfeš,” 
“Garso” ir “Laisvės.” Čia 
yra kelios moterėlės, kurios 
savo “gazietas” išleidžia ir 
po stabas išnešioja. Tos “ga- 
zietninkės” su savo liežu
viais kartais ir lermo suke
lia. Adomo Sūnūs.

toj apylinkėj prieš lietuvius 
kariavęs, kad jokios grana
tos velionis neturėjęs ir kad 
jis tyčia nukteutas.

Kariuomenės teismas Ma- 
riampolėj gegužės mėn. pri
pažino vyr. polic. Kalėdą 
Vincą kaltu tno, kad tyčia 
dėl pelno nužudė Kreipavi
čių ir.nubaudė 10 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo. Bet 
turėdamas galvoj, kad Kalė
da tarnavo savanoriu Lietu
vos kūrimosi pradžioj Lietu
vos kariumenėj, kari kovoj 
su lenkais jis keletą kartų 
buvo sužeistas, bausmę su
mažino iki 6 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Kitą kaltinamąjį Remida- 
vičių teismas pripažino ne- 

; kaltu ir išteisino.

I

I

...

[Zabliackas 2 birž. naktį kuo
met jo žmona flirtavo su ko
kiu tai kavalieriumi, šovė ją 
ir sužeidė.

NUŠOVĖ ŽMONĄ. 
Keturvalakių valse, pil.

GYVĄ PAKASĖ.
Kvėdarna. Gegužės mėn. 

:»<» <1. nuo Kvėdarnos miest. 
pusę kilm. rastas truputį ap
kastas moteriškos lyties kū
dikis. Žmonės pamatę labai 
išsigando, ėmė žiūrėti. Pasi
rodė, kad kūdikis dar gyvas. 
Ištraukę iš žemės nunešė
prie vandens, nuplovė, ir kū
dikis atsipeikėjo. Tuojau 
buvo nuneštas į Kvėdarnos 
bažnyčią ir pakrikštytas. 
Kūdikio motina surasta: 
pradėjus policijai tardyti 
prisipažino, kad vietoje pa
gimdžiusi ir pakasusi.

Kaltininkė ir kūdikis abu 
yra policijos priežiūroje.I

f



manėlio laipsnį.

KELEIVIS No. 26. Birželio 30 <!•> 1926.

Argi skaitymas metų nuo 
Kristaus gimimo neparodo, 
kad Kristus yra buvęs?

—Visai ne. tėve.
—Tai ką tas parodo?
—Tas tik parodo, kad bu- 

!vo ir yra žmonių, kurie tiki, 
ant kriti- kad Kristus gyveno. Bet ti

kėjimas da nėra žinojimas, 
’—Turbut norėjai pasaky- tėve. Juk nesenai da žmonės 

ti, kad nori eiti į diskusijas, tikėjo, kad žemė yra plokš- 
tėve, ar ne taip? čia. Vaikai ir šiandien da ti-

—Jes, Maike. ki. kad yra Kalėdų Diedu
kas arba Santa Claus. Bet 
mes žinom, kad tikrenybėj 
jc nėra. Senovės graikai ti
kėjo, kad Zeus yra vyriausis 
dievas. yJo stovylas ir šian
dien galima matyti muzie
juose. O bet gi mes žinom, 
kad tikrumoj tokio dievo vi
sai nebuvo. Taip pat gali 
būt ir su Kristum.

—Palauk, Maike, aš’tuo- 
jaus tave sukirsi u. Tu sąkai, 
kad vaikai tiki į Kalėdų Die- 

nors tokio žmogaus

—Na. Maike, šiandien 
mudu galiva moksliškai pa
sikalbėti, ba aš pradėjau iš 
katalikiškų raštų mokintis ir 
tenai radau geių faktų prieš 
bedieviškus jūsų argumen
tus. Kitaip sakant, vaike, aš 
noriu eit su tavim 
kų.

poterių. Taigi savaimi aišku. į 
kad šitas “mokytas" tavo 
kunigas plepa niekus. Pas
kui. moterystė. Žmogus, ku
ris nepripažįsta moterystės, 
yra gyvulys, jis sako. Jeigu 
taip, tai visi kunigai turėtų 
būt gyvuliai, nes jie mote
rystės visai nepripažįsta, i 
Apie drapanas jis taip pat 
niekus tauzija. Jam rodos, 
kad kuo daugiau drapanų 
užsidėsi, tuo šventesnis busi. 
Jeigu taip butų, tai visos 
šiaurinės meškos turėtų būt 
danguje, nes jos apžėlusios 
labai dideliais kailiais; o 
kai-štų kraštų žmonės, ku
riuos klimatas verčia gyven- 
ti visai be apsirėdymo, turė
tų eiti į pragarą. Bet tu ir 
pats, tėve, gali suprasti, kad 
taip negali būt. Taigi aišku. 

, kad tas kunigas, iš kurio raš
tų su nutarei mokintis, apie 

, mokslą nieko nežino. Jis- ne
supranta net to. kad kaip 
žmonių, taip ir gyvulių odos 
apdengimas priklauso ne 
nuo kokios ten doros ar sar- 

į matos, bet visų pirma nuo 
klimato. Gamta, kurią kuni
gai vadina Dievu, nepažįsta 
jokios doros nei sarmatos. Ji 
turi tik įstatymus. Šaltuose 
kraštuose ji reikalauja, kad 
žmonės butų gerai apsiren
gę, o tenai, kur dideli karš
čiai, ji verčia vaikščiot juos 
be drapanų.

—Na, tai ačiū. Maike, už 
gražų papasakojimą. Pasi
rodo, kad tu daugiau žinai 
ir už kunigą.

—O apie ką gi norėtum 
diskusuoti?

—Aš norėčiau pasiginčyt 
su tavim apie tai, ar buvo 
Kristus, ar ne.

—Tai yra labai nuobodus 
klausimas, tėve. Istorijos ži
novai ir kiti senovės tyrinė
tojai yra prirašę tuo klausi
mu šimtus knygų, ir vis dėlto 
nei vienas aiškiai neprirodė, 
ar Kristus buvo, ar nebuvo. 
Taigi aišku, kad ir mudviejų 
diskusijos šituo klausimu dūką, 
butų tuščias laiko eikvoji- Bet užtai apie to
mas.

—Matai, Maike, kaip tu 
nežinai istorijos. Aš tau ga
liu keliais žodžiais prirodyt, 
kad Kristus buvo.

—Na, prirodyk!
—Ar tu. Maike, turi kokią 

nors bedievišką gazietą su 
s^virn ?

—Su savim neturiu, bet 
turiu namie. _ .

—Dac oraįt. vaike ’. O ko- lų- Be to, aš turiu daug atvi- 
kiais metais ji išleista? rukių su Kalėdų Dieduko

—Ji yra išleista šiais 1926 paveikslėliais. Taj ką dabar 
metais.

—Na, tai dabar, tu man iš- 
virozyk, Maike, iš kur jus. M .......
bedieviai, žinot, kad šįmet Ale jeigu tu toks kytras, tai 
yra 1926 metai?

—Žmonės, tėve, i 
klausimą visai - nesigilina. 
Pirmutiniai krikščionįs pra
dėjo metus skaityti nuo me
namojo Kristaus užgimimo, 
ir taip krikščioniškos tautos 
skaito juos iki šiol.

—Matai, Maike, kaip tu 
susikritikavai. Pirma sakei, 
kad niekas nežino, ar Kris
tus buvo ar ne, o dabar pri
sipažįsti, kad ir metai yra 
skaitomi nuo Kristaus užgi
mimo. Taigi tas aiškiai pa- gyvuliai. Gyvuliai nepote- 
rodo, kad Kristus buvo. riauja, ir bedieviai nepote- 

—0 iš kur tu, tėve, tokį riauja. Gyvuliai neturi mote- 
argumentą iškasei? rystės, ir bedieviai jos nc-

—Iš kunigo profesoriaus pripažįsta. Gyvuliai nepa- 
daktaro Vaitkevičiaus mok- žįsta gėdos, vaikščioja neap- 
sliškų raštų, vaike, ką eina sirengę, ir bedieviai prade- 
per “Draugo” gazietą. da jau drapanų nebenešioti.

—Jeigu tas kunigas taip —Tai nesąmonės, tėve,
mėgsta titulus, tai prie kum- Žmogų nuo gyvulio skiria ne 
go,_ profesoriaus ir daktaro poteriai, bet išsilavinimas, 
aš jam pridėsiu da ir neiš- O tie, kurie daugiausia po- 
manėlio laipsnį. teriauja, kaip tik ir yra ma-|

—O kodėl tu vadini jį ne- žiausia išsilavinę. Jeigu tik ( 
išmanėliu, vaike? j tas butų žmogus, kuris pote-(

—Todėl, kad jis nesąmo- riauja, tai ir arklys galėtų 
nes kalba. ’but geras parapijonas, jei

—Kaip tai nesąmones? tik jį galima butų išmokinti

kurios gali veikti visos šalies 
atstovybė. Kad liaudininkai 
ir socialdemokratai butų no
gėję, jie butų galėję vieni vi
są prezidiumą užimti. Bet 
jie. matyti, ne siaurai parti
nių pažiūrų, ir kviečia į ben
drą darbą visus visuomenės 
sluogsnius.

Mums, klaiuėdiškiams, y- ves 
pačiai pasirodo charakterin-; gj ^kažkokiais 
ga, kad Seimo sekretorių iš- jap. j 
rinktas atst. Kinder’is nuodus' jarb pašant, 
Lietuvos vokiečių partijos,- — 
kuri iš 85 atstovų Seime te-; 
turi tik — 1. Tas vienintelis 
atstovas dargi į prezidiumą 
imamas! Čia jau netik de
mokratija, o tikra vokiečių 

pirmąjį posėdį. Labai daug protekcija, kas rodo, kad-j- T ------ neJ per
Respublikos pre- plauką neturi to “tautinio 

užsispyrimo,” to perdėto !vf- 
kurį'vo pastebėti pilvo sulčių

Pirmieji Naujojo 
Lietuvos Seimo 

žingsniai.
DRAMA JUROJE.

Kartą, vieno rusų 
laivo jurininkai |

>

karo Musų kapitonas, kurio 
“•'akyse įvyko toji scena, iš 

nuostabumo net žado nete
ko.

—Ką iri. ar iš proto jus, 
vyrai, išsikraustėte, keikė 

į atsipeikėjęs kapitonas. Kas 
tai matė, kada musų gyvybė 

I kaip ant plauko kabo, o jie 
reikalauja 8 vai. darbo die
nos! Apsvarstykite gerai ką 
darot!

—Gana, jau gana, tau šū
kaut. kapitone! — atsiliepė 
musų “Profsąjungos” pirmi
ninkas. Turi džiaugtis, kad 
pas mus pabudo klasinis Ai- 
sipratimas, o jis mus nieki
na. Ar ne taip draugai? Gal 
aš ne tiesą sakau?

—Puikiai, puikiai, atsįlie- 
pėm nustebinti savo draugo 
mitrumu.

Trečiadienis. Mes nu
sprendėm irtis po 4 valan
das priešpiet ir po 4 valan
das po pietų. O musų pirmi
ninkas pareikalavo iš kapi
tono padidinti maisto porci
jas. kitaip, streiku grąsino. 
Kapitonas iš piktumo net 
verkti pradėjo.

—Juk jums, velniai, aš ir 
taupau maistą, o jus norit 
tuojau visą suėsti, o paskiau 
badu dvėsit...
—Na kam tos tuščios kal

bos,—suriko Aleksas,—jei 
proletaras dirba, tai ir turi 
gerai maitintis, priešingai 
bus minimumas darbo.

Ketvirtadienis. Šiandien 
musų pirmininkas išsitraukė 
iš kišenės kalendoriuką, .pa
žiurėjo ir kad suriks; -— 
“Draugai, šiandien 
darbininku šventė! 
irklus!..”

PanL-torlX V Allk VlAU 
streiko diena. Tas 
dėlto, kad musų "Profsąjun
gos” pirmininkas pareikala
vo iš kapitono lėšų, “Savi
šalpos kasai” įsteigti, me
džiaginiams “Profsąjungos” 
narių interesams aprūpinti. 

Į Kapitonui atsisakius mes su- 
strei kavom. Tokius 
kius su kapitonu 
mininkas vadino 
su išnaudotoju.

—Ogi ir galva 
mininko?

Jei jis Anglijoje ar kur 
kitur butų, tai tikrai į minis- 
terius išrinktų?

Šeštadienis. Streikas tę
siasi normaliai, bet maistas 
visai baigiasi. Kapitonas 
maisto porcijas sumažino. 
“Profsąjungos” pirminin
kas grūmoja kapitonui su
laužyti irklus, kaip ženklą 
protestui pareikšti.

Atsirado daug ryklių. Ko 
čia toms bestijoms reikia?

Sekmadienis. Pabaigėm 
maistą. Rykliai tiesiog siuste 
siunta. Slankioja pagal valtį 
dieną ir naktį, matyt, jiems 
dar nėra žinoma S valandų 
darbo diena. Bet kažin ko
dėl musų “Profsąjungos” 
pirmininkas taip susirūpi
nęs, nepriima jokių rezoliu
cijų. Iš vakarų pusės kyla 
baisus debesys — matyt bus 
audra. Rykliai bando į valtį 
įsirioglinti, iš kurių vieną 
pirmininkas net kumščiu pa
vaišino. Vėjas s^prėja. Pa
kilo audra. Musų pirminin
kas pradėjo verkšlenti.

—Vyručiai, atleiskite man 
nenaudėliui, jog per mane 
jus visi pražuvot. Ach, musų 
valtį vos neapvertė didžiulė 
vilnis. Užpakaly musų vėjo 
blaškomo laivo nardžioja iš
tisos ryklių gaujos... Bet jau 

_ . 'vėl artinasi milžiniškas van-
Profsąjungos” įdens kalnas. Vyruliai, kas

Vietoje paskutinio skie- 
as i>- kreivas 

Matyt, 
1 rofsą- 

Han

pagavo di
delį ryklį ir su kabliu įsitrau
kė i laivą. Tuo laiku ten bu- 

laivo gydytojas panorė- 
mokslo tiks- 

patyrinėt ryklio vidu- 
, vienas 

jurininkas vienu smugiu. 
aštriu peiliu, perplovė ryk
lio pilvą ir kitų jurininkų ra
ginamas pradėjo grabinėt 
ryklio pilvą, tikėdamas ką 
rasti. Ir ištiktųjų. visiems 
stebintis, jurininkas ištrau- 

i kė iš pilvo kaukolę ir pasta
bų knygutę su tvirtais odos 
viršais, ant kurių galima bu-

Apie naują Lietuvos Sei
mą ir jo prezidijvtią jau tu
rėjome žinių, b«A tai buvo 
tik trumpos telegramos. Pla
tesnių žinių dabar praneša 
atėję iš Lietuvos laikraščiai. 
“Klaipėdos Žinios” rašo:

Trečiadienį, birželio 2 d. 
įvyko iškilmingas III Seimo 
atidarymas. Kaune šventa
dieniškas ūpas. Visi susirū
pinę. kaip patekti į Seimo 
Pi---- r---------f ----
atvažiavusių iš provincijos. Lietuvos partijos

12 vai. F 
zidentas Stulginskas atvėrė 
posėdi ir. Seimo prezidiumą “grosslitauer’iškumo,” r vo 
išrinkus, ilgesne prakalba dažnai minėdavo Klaipėdos. darbus, 
minėjo senojo Seimo ir vals-• vokiečiai. j —žiūrėkit, žiūrėkit!—su-
tybės darbus ir kvietė pa- Išrinkimas seno tautos suko jurininkai, — juk 
gerbti mirusius Seimo atsto- darbuotojo d-ro Staugaičio beždžionės kaukolė.

panašaus, 
gydytojas: 

iš formos,

!

darbus ir kvietė pa- čia

SKRISKIE, TAD...
Žinai mano širdį 
Ir balsą jos girdi.
Kaip plaka dėl tavęs karštai. 
Bet tu, jei nemyli, 
Iš nuobodžio tyli 
Ir turi kentėti už tai— 
Tad lėk, kaip paukštelis, 
Svajonių sparneliais. 
Padangėn aukščiau debesų! 
Lekiokie. skrajokie, 
Laisvai sau alsuokie, 
Nuo mano krutinės balsų...

J. Steponaitis.

Už KĄ?
Už ką?—liūdnas manęs klausiai, kratinių pažymių.

i

ki Dieduką ir jokių prirody
mų ant rašto nėra, o apie 
Kristų yra užsilikęs metų 
skaitymas. Tai ką tu ant to 
pasakysi ?

—Ne tiesą kalbi, tėve, 
kad apie Kalėdų Dieduką 
nėra jokių prirodymų raš
tuose užsilikusių. Aš tunu 
namie senų laikraščių, kur 
yra net keliolika jo paveiks-

Kuomet t&u išnešė sprendime 
Ir tu likai auka nelaisvės. 
O laisvė—saldus atminimas... 
Už tai, kad pančius tu 

nutraukiai. 
Pasmerkdamas vagis tiesos; 
Už tą. už ką nemyl’ apuokai 
Visiems taip laukiamos šviesos. 
Už tai. kad tu kovot norėjai 
Prieš darbo žmonių skriaudikus. 
Kad jų vargus matyt mokėjai. 
Ir jų bealkstančius vaikus. 
Už tai. kad prakeikimą tu leidai 
Ant kapitalo-siurbėiės... 
Tad tau saulutė-r.usileido. 
Bet ji ir vėl tau užtekės!..

Ant. Skrinskis.

vus. Palietė ir Vilniaus klau- Seimo Prezidentu mums iš-į —Nieko 
Išimą. Keliais žodžiais prisi- rodo pilna garantija ta link- prieštaravo 
įminė ir Klaipėdos krašto at- me, kad naujojo Seimo dar- sprendžiant 
stovus. ,

Po prezidento kalbos at- • sėkmingas, 
stovai sustoję užgieda Tau- — 
tos Himną ir daro priesaiką, . .. _ . . a
vieni sulig katalikų, kiti su įVaksci]Q rnsiega Susu- 
lig evangelikų, dar kiti be-. . * .
dieviškoje formoje. Renka
ma dar mandatų komisija.

Prieš išrenkant prezidiu- Į o , , , , .,
ma posėdi veda metais se- ,Su mokyklų užsidarymu 
niausiąs atstovas, Finkel-1 tūkstančiai vaikų tapo paleis 
šteinas, sekretoriauja jau- i11 vakaajoms. Daugelis tų 
niausią atstovė — Galdikie-: vai,k^ P7 .vasarą dirb- 
nė. Prezidiumas išrenkamas bet kiti praleis du;inėne- 

!šioje sudėty: 1S1U vien pasilinksminimui.
Seimo prezidentas—d-ras Vakacijos laiku kiiėkvie-

Staugaitis (liaud.) 55 bal- nas vaikas turėtų prisilaiky
mais. ti prie sekančių

1 Seimo vice-prezidentas— patarimų: 
; inž. St. Kairys (socd.) 54 i. Išnaikinsiu 
.balsais. musę, kurią rasiu.
'JT............... ~
34 balsais.

Sekretorius — atst. 
deris (vok.) 49 balsais.

Jau pirmas šio Seimo pa-į indus ir statines, 
sirodymas trečiadienį birže- 
įlio2d. rodo tikrai demo-
, • ___ *1_____ T>___________1_____A vldlo

naujnin Spimo prezidiumą, 
dabartinė į 
dauguma neužsitvėrė kinie-

tai
bas bus pavyzdingas ir pa-į yra ne kas kitas, kaip lauki- 

. sėkmingas. i nio žmogaus kiaušas.

rukių su Kalėdų Dieduko

tu, tėve, pasakysi?
—Orait, Maike, tu mane 

ant šito punkto sukritikavai.

pasakyk tu man, kodėl žmo- 
į šitą nės tuojaus ištvirksta, kaip 

. tik atsitolina nuo Kristaus 
mokslo?

—O kas tau tokią pasaką 
pasakojo, tėve?

—Zaknstijonas skaitė 
man iš to paties kunigo pro
fesoriaus daktaro Vaitkevi
čiaus moksliškų raštų. Te
nai, vaike, kad kaip pirštu 
ant delno parodyta, kad 
žmonės netekę tikėjimo tuo
jaus pradeda gyventi kaip

—Netikiu, tarė tarp dura 
'stovįs karininkas. — Ne
tikiu dėl to, nes prie kauko- 

■ lės dar yra ir pastabų knygu
tė, o. kaip žinoma, laukiniai 
jų nevaitoja. Aišku, jog 
kaukolės ir knygutės savi
ninkas yra vienas ir tas pats 
asmuo. Tuo tarpu gydyto
jas atskleidžia knygutės vir
šų ir iš nuostabumo sušuko: 

—Vyručiai, juk čia rusiš
kai parašyta ir šitos kauko
lės savininkas yra musų tė
vynainis.

—Nagi, vargšas, kaip’jis 
čia pateko?

Gydytojas atskleidęs kny
gą, ėmė skaityti:

—Ši pastabų knygelė pri- 
įduov vxxxpux jL/i xrvxxxxux

“Profsąjungos” nariui.
Sekmadienis. Vargas, var

gas ir dar kartą vargas. Mu
sų senas žuvims gaudyti lai
vas nuskendo. Išsigelbėjo
me tiktai šeši jurininkai ir 
kapitonas. Dabar iriamės 
mažoj valty, o kur.—ir patys I 
nežinome. Gerai dar, kad 
kapitonas turi kompasą ii 
žemėlapį. Jis sako, kad mu
sų laivas yra 80 mylių atstu 
nuo kranto ir jei gerai irsi- 
mės, tai per šešias dienas 
pasieksime krantą.

Pirmadienis. Iriamės. 
Šiandien tikriname maisto 
“sandėlį,” ir pasirodė, jei 
kiekvienas jurininkas gaus 
per dieną po du sausainiu ir 
po šmotelį sūdytos mėsos, 
tai maisto užteks penkioms- 
šešioms dienoms. Iriamės

1 Antradienis. Mums besi-
8. Atminsiu nevalgyti per iriant, staga atsistojo Alek- 

daug saldainių ir šaltos ko- sas Gaikinas ir sako: 
šės.

9. 
rankas prieš valgant, ir ypa
tingai po pasibovinimui su 
naminiais gyvuliais.

gusiems ir Vaikams.

dešimties
. •

* Ji V41 X CA X C4O1 llvC f*'’1 C* X

II Seimo vice-prezidentas žinau ant kiek jos yra pavo- Ct pnzin oi’i’Zi / Lrl \ __ _r\L4xx. Ott y vjic* * a va

2 Išnaikinsiu kiekvieną 
ivm* uodą, nes jie gimdo maliari-; 

ją. Švariai užlaikysiu visus

3. Stengsiuosi negerti van- 
iš visokių šaltinių ir 

Renkant p^du girioj. Žinau, kad ši- 
z A luO muūu ZiTiOiiCS Šlitine UZ-parlementanne sikr€Čia

. . 4. Kuomet valgysime lau-ciu muru prieš silpnesniąsias > t:_ \ 'ke, nemetvsiu popierų. Jas■ partijas, bet demokratiniu • . < . v .
i proporcingumu pneme į _ TZ ą, 7*
prezidiumą net opozicijos, . p- Kasdien pasimaudysiu; 
krikšč. demokratų atstovus, nebus galima kasdien
o davė prezidiume vietos net maudytis, tai nors tns sykius 
atstovui Kinderiui, kuris tik i sąvaitę.

;vienas teįėjo nuo savo parti- 6. Atminsiu nors dusyk 
jos: Lietovos vokiečių. i dieną dantis šepetuku ap- 

I Vis tai aiškus įrodymai, svarinti. Tuoj duosiu blogus 
kad naujasis Seimas, vadi- dantis pataisyti. ■ • 
naši jo dauguma, yra linkęs 7. Per vasarą gersiu dau- 

K sudaryti valstybinio bendra- giaus vandens negu peržie-. 
darbiavimo platformą, ant mą gėriau. Nors šešius stik- dieną ir naktį, 

lūs į dieną. ‘

tuO buu u ZiuOnCS Šiltine uZ-

i

i —O ką draugai, juk tai 
Visuomet nusiplausiu sunkus darbas irklavimas,

- - - —Nelengvas, atsakėm vi
si vienu balsu.

—Na, jeigu taip, tai juk 
10. Stengsiuos, kiek tik ga- Fn,°mt “ <1?r'

lesiu, būti geru ir sveiku pi- tvarkingai ertų,
liečiu F L I S reikalinga, kad jis gerai bu-neciu. r. u. i. o. tų organizuotas Taigi darbo

‘i

Tai yra paveikslėlis Floridos gražuolės Violetcf Anderson, 
kuri nesenai tapo žiauriai sumušta. Turčiaus Wehnerio sūnūs iš 
tos pačios valstijos, supykęs antp-lės Anderson, nusamdė tulus 
padaužas, kurie pasigavę Andersoniutę, prievarta įtempė į savo 
automobilį, nuplėšė nuo jos drabužius ir botagais žiauriai suka
pojo jos kūną.

t
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didelė
Meskit

• j
<1 itin-j A N.

atsitiko

Sand
ro ūsų pir- 
konfliktu

musų pir-

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius pasi- 
zaisinimus. kaip lai: paji.-skoji- 
rr.us apsivedimu, įvairius praneši
mus. pardavimus, pirkimus, akai- ; 
tome po 3c. už žodį už syk*. No
rint tą patį apgarsinimą pacalpin*. ■ 
kelis sykius, už sekančius sykiu, ' 
skaitome 2c. už žodį už syki.
' Keleivio” skaitytojams, kūne tu r 
užsiprenumeravę laikrašti ir ui ; 
pirmą sykį skaitome po 2c. už žodį. ; 
Už pajieškojimus priminių arba 
drauprų ska-tome po 2c. u> žodį 
pirma sykį: norint tą patį paj eš- 
kojimą tai py t ilgiau, skaitome po 
1c. už žodį už kiekviena sykį.

"Keleivio” skaitytojams. k-irie ! 
tur užsiprenumeravę laikraštį, už ; 
pajieškojimus priminių ir draugų, t 
skaitome ir už pirmą sykį po lc. 
už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu ri
kiuoja daus brangiau, r.es p*d?ry- 
mas klišės dabar prekiuoja b*an- 
priai. Todėl norint talpint paj eško- 
jimą su paveikslu, reikia pr siųst 
fotografiją ir klaust kainos

Siunčiant pajieškojimą arba ap- ! 
garsinimą reikia prisiųst kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
256 BROADWAY, 

SO/BOSTON. .MAS8.

1

našumui pakelti ir musų 
proletariniams interesams 
apginti siulau įsteigti “Prof
sąjungą.”

Kapitonui, matyt, nelabai 
patiko Aleksos Gaikino pa
siūlymas.

—Ką jus, vyručiai, darot, 
kokios jums čia sąjungos 
reikia? — irkimės sau ir ga
las, — sako kapitonas.

—Pala, pala sušuko Alek
sas, ant kranto bus per vėlu. 
Mes turime dabar organi
zuotis.

—Na tai ką, draugai, rink
sime musų ‘Ti jungus utim namas, 
pirmininku? Mes visi be ka- čia to.... 
pitono, numetėm irklus ir! 
vienu balsu pirmininku iš- mens, tęsias; 4 
rinkome, žinote ką? Spėkit? pieštuko brakšt

—Ugi tą patį Aleksą Ga> kažkas .ukliude 
kiną- 'j.ingos” sekretorių
—Tokiu atveju, rėkė Alek- buvo ut prirašyti JaKšta. 

sas (geram upe), kad jau iš-’ —Ac > k »kia keista išturi 
rinkote mane pirmininku, ja—susui-. gydytojas 
tai aš reikalauju 1 apitono mesdamas Ka. t 1 i jurą 
8 valandų darbo dienu- Arkadijus Averčenka.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
ČIGONĖ “NUGYDĖ” LI

GONIUI $2,000.
M- ntello, Mass. — Fren- 

1 is Bei naudas čia nuėjo pas 
čigonę Oną Mauks, kad iš
būt ių jam laimę. Bebuuda- 
ma čigonė atuado, kad jis 
turi “pavojingą vidurių li-t 

kuuią ji tečiaus gali tėvas iu aš manom?

lakstytuvus ir aš mtnau, 
kad jie turės Europos rinkoj 
daugiau pasisekimo nei 
Amerikos, nes Europoj do- 
minasi daug daugini skrai
dymu, nei Amerikoj. Jų P i
nos nebus aukštesnės, kaip 
900—1200 dolerių. M no 

kurią ji tečiaus gali tėvas ir aš manom?, kad pa
burtais išgydyt. Bernardas mas Europoj dirbtas av. o- 
r utiko. kad čigonė jį gydytų. mobilius 
Čigonė paaiškino, kad bur- ateinančiais 
tams reikia Įdėti i jos puodą! ’ ”
$2,000. Bernardas Įdėio. | 
Bet kada būrimas pasibaigė, 
io pinigai puode prapuolė. 
Bernardas kreipėsi Į polici
ją ir čigonė tapo areštuota, j 
Teisme ji pasižadėjo savo 
“pacientui” pavogtus $2,- 
000 sugrąžinti.

*--------------
NELAIMĖJE VISI 

DRAUGAI.
Veserio upės pakrašty per! 

potvini vanduo buvo staiga 
apsupęs 2 kiškiu, 7 kralikus 
ir vieną lapę. Vanduo kilo 
aukštyn ir aukštyn, ir sala 
darėsi vis mažesnė ir mažes
nė.Galutinai sumažėjo taip, 
jog visi gyvuliai susispietė Į 
vieną ki uvą. Lapė tarp kra- 
likų ir kiškių išbuvo tris die
nas. Nors alkis jai labai bu
vo Įsipykęs, tečfaus ji nelie
tė nei vlėho savo nelaimės 
draugo. Bet lapė pamačiusi 
artinantis *žmones šoko Į 
vandeni, teoi^u būdama la-

------:i.........1--------

gelbėti ir žuvo vandeny.

.cą,

ir lakstytuvas ; u 
metais pasiro

dys Europos rinkoj.”

ATSKILĘ NUO P\SAU- 
LIO ŽMONĖS.

Seniau buvęs rusų k- r 
ninkas Popovas, kuris tūlą 
laiką priklausė prie Sibiro 
ekspedicijos korpuso. Ledi
niuose vandenyno pakraš
čiuose prie Indigijo upės Įta- . 
kos, užtiko kaimą, kuris iš 
trijų pusių yra apsuptas am
žinomis tundromis. Tūks
tanti kilometrų aplink nėra 
nė vieno kito kaimo; jis sto
vi vienas, išsiskyręs nuo ki
tų.

Popovas išgyveno tame 
nuošaliame kaime dvejus 
metus ir vedė net vieną to 

j kaimo mergaitę. To kaimo 
gyventojai neturi mažiausio 
supratimo apie buvusį Didi-! 
jį Karą. Jie vis dar pripažįs
ta baltojo caro valdžią, bet 
jų pripažinimas pasireiškia 
tik maldose, 1 
Dievą laiminti Aleksiejų Ni- 

bai nusilpusi,1 negalėjo išsi- kolajevičą. Jame gyvena ne 
’ . vietiniai sibiriečiai, bet iš

------------ - Rusijos atvažiavę emigran-
DEL KUNIGŲ ‘ALGŲ tai. Jų kalba yra rusiška,! 

PARLAMENTE KILO maišyta su slovėnų kalba.
RIAUŠĖS., Jie pravoslavai. Kaime nėra

Čekoslovakijos parląmen-b' kios valdančios Įstaigos, 
tp pereitą panedėlĮ buvb di-| Jie neturi kalendoriaus ir 
dėlės -riaušės dėl kunigų ai- neturi apie ji jokio suprati- 
gu'?:. Mat . Čekoslovakijoj, |mo.

Tečiau jie švenčia Kalėdų 
ir Velykų šventes, ir tų šven
čių reikšmę pakankamai ži
no. .

Jų svarbiausias verslas 
yra medžioklė elnių, brie
džių, lapių ir kitų gyvulių. 
Taip pat jie atsidėję gaudo 
žuvis. Iš banginio riebalų jie 
daro aliejų, kuriuo apšvie
čia savo bakūžes. Duonos 
jie neturi ir nežino, kas ji 
yra. Kaip jiems pasakojama 

į apie automobilius, telefonus 
i ir šiaip apie visus naujuosius 
[išradimus, jie juokiasi ir r.e-

gų'.^ Mat . čekoslovakij’bj, 
kaip ir Lietuvoj, 'katalikų 
kunigai £auna i&' valstybės 
iždo pinigų. Svarstant dabar 
iš naujo, p$:lųtk valstybė 
gali kunigams*niokėti, ko
munistai pradėj<>,! dainuoti 
dainas., pašiepiančiaĄ baž- 
nyčias ir kunigus. Kilo ter
mas. laike kurio komunistai 
nutraukė nuo katedros par
lamento pirmininką ir pra
dėjo laužyt ministerių kė
dės.

Jersey Citv mieste tiltas užgriuvo ant gatvekarių. Du gatvek iriai tapo sulaužyti, bet iš 
žmonių niekas nenukentėjo.

bari. Vieni lamos pasilieka 
tamsybėj tam tikrą laiką, ki
ti visą amžių. Paprastai tam
sumoj sėdima 3 metus, 3 mė
nesius, 3 sąvaites, 3 dienas ir 
3 valandas. Tibete pilna ere
mitų, atsiskyrusių nuo gyve
nimo visam amžiui.

Juos maitina tikintieji ar
ba jų mokiniai.

ŽMOGUS, KURIS VISA
DA JUOKĖSI.

Yra pasauly linksmu žm o
nių. bet nėra tokių, kurie vi- 
-ada butu ramus, natenkir .i, 

________ kurių širdyse nuolat džiaug
tai‘jie prašo‘gyventų. Istorija betgi

REIKALINGA SUAUGUSĮ 
MOTERIS

Apžiūrėjimui namų ir vedimu visos 
gaspadinystės. Šeimyna maža, tik du 
vyrai. Kuri mylėtų gyvent ant far
mos, malonūs atsišaui t. (29)

ER BARTA2Č1US
R. F. I). 4. L’lster, Pa.

REIKALINGI 
DARBININKAI

prie asties [*ųjiilimo musų alumi- 
niukcijos. me» galime naudoti 
.larblnmkus pr.e alumino for-

N u.a i ris daibi-s, astuonios va- 
:aii<ios darbo į dieną, darbas ant šif- 
tų. 56 vai indos per savaitę, po 50c į 
valau ią n bonusai. i

Geros užlaikymu ir gyvenimo šųly- 
gos. Vyrai turi būt gevo.. sveikatos, 
tarpe 20 ir 15 melą, privalo turėti ge
rą regėjimą ir galinti dirbti prie kar
io
Ateikite arba rašykite: (28)

ALUMINUM COMPANY OF
AM EKIU A 

Massena. St. Laureate Co.. N. V

7in ii RaŽnVČioi ! Pajieškau <l:aug<> Juozu Kai-lo.z.in Ka> u soye. Daznytiuj m gyveno 524 e. ipj >-t. n-w 
(IHUgiaU ŽmoniŲ beveik ne- ( York ir Jono Kerševičiaus, 1919 m. 
buvo ir šoviko niekas nema-. P>\enX1,-2'>’}- Sld< avt ’ ’ !XV<” ... . i j /n ‘ Ohio. Is Lietuvos paeina iš Dar-
tė. Policija spėja, kad ton- į suniškių miestelio. Kas apie juos žino 
tani prigulėjo prie degtinės--“1^ p^^Vchell1 at"' 
smugelmnkų ir kad ji sove į 630 Hamilton st., San Francisco, C ai. 
jo konkurentai. Jis tuoj mi- *-------------------------- ---------
rė. Pajieškau savo kūmo Kazimiero 

Grikalskio. Paeina iš Panevėžio apsk. 
Ilgus metus jis gyveno apie Pitts- 
burgh. Pa. Meldžiu atsišaukti ar ba 
kas apie jį žinote, malonėkite man 
pranešti, už ka busiu labai dėkingas 

STANIS URBONAS
Box 126, Lavrence. Po Wash Co. Pa.

MONTREAL, CANADA
L. D. K. Vytauto Kliubas veikia 

sparčiai
Lietuviu Kliubas gyvuoja jau

19 metų ir per visą laiką ka-p 
komitetas, taip ir visi nariai 
stropiai darbuojasi kliubo nau
dai. 1924 m. per pastangas komi- ševičiaus, kuris 1918 i

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO.
P. O. Box 177, 
St Charles, III.

VALDYBOS ANTR.1AA1:
Pirmsėdis Juozapas Misevičius, 

117 West Main St.,
Pirmsčdžio pagelb. Antanas Jurpalis 

585 West 5th St.
Nutarimų Rast -J. Stanislovavičius, 

193 West Statė St.,
Turtų Rast. Mykolas Sablickas, 

P. O. Box 342,
Iždininkas Antanas Norkaitis, 

85*4 West Main St.,
Knygius Kazimieras Tamašiunaa, 

42 West Walnut St.,
IŽDO GLOBĖJAI:

Martinas Bargavanskas, 
P. O Box 243, 

Jonas Sadauckas, 
164 West Indiana St., 

Boleslovas Alekna, 
158 Monroe St,

LIGONIŲ KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas, 

110 West Illinois St, 
Bronislovas Einoris, 

117 West Main St,
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Jonas Tamašiunas,
P. O. Box 37,

Romualda Gričiunas, 
85 West Main St.

MARŠALKOS: 
Petras Kišonis, 

P. O. Box 324, 
Liudvikas Gruožis, 

R. f i ra t, Box 10.

I

I
REIKALINGAS DARBININ

KAS prie mėses. Kreipkitės ypa- 
tiškai arba per laišką.

L. B. COMPANY
561 Cambridge St., Cambridge. 
Tel. University 7810-W.

i

I

eina *i
i
i" 
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PARDAVIMAI
PARSIDUODA 

RESTORANAS
Moderniškai įtaisytas, biznis

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

W. S. 755 W. M ASH1NGTON ST..
LOS ANGEIT.S, CALIF.

PIRKITE NAMĄ IR 
BIZNI

Štai jums gera proga nusipirkt, na
mą ir biznį provincijoj, už labai žen.-j 
kainą. Randasi Higganum, Conn. Ci- 
mentinis budinkas, kuriame įtaisyta 
guzikų dirbtuvė, tai|lgi tinka ir kito-Į; 
kiai dirbtuvei. Parsiduoda sykiu su 
mašinom. Dirb’.uvė varoma vandens 
pajiega. Ai ypatiškai išmokinsiu ju
mis biznio. Taipgi kartu parsiduoda 8 
kambarių įnamas. garadžiuą, barnė iri 
vištininkaš. Daug yra medžiais apau- Į 
gų.sjoi* žemės ir ganyklą/ Arti prie 
vieškelio, galima akmėtfiu damesti. i 
Žemę arba budinkus galima pirkt at- i 
ąkirai. Turi būt parduota greitai dėl; 
šeimyniškų dalykų Pasiaukavimo 
kaina 14,500 Aitt- lengvų išlygų. Mai- : 
nyčiau ant nuAiavybės Brooklyn, N.. 
Y'. Dėl platesniu informacijų rašv- ; 
kitę pas: L MATULĖM’ICH (26)

230 Bushsęitk ave^ Brooklyn. N. Y.

LIETUVIŲ LAISVĖS 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 

VALKEGAN, ILL.
Valdybes Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS GABRIS
730 McAllister Avė.
ž) Parelbininkas KAROLIS DIMtA 

716—8th SL
3) Užrašų Sekr. A. SALUCKAS

810—8-th St. . >
4) Turtų Sekr V. S. ELZBERtlis

>4 • .

j Pajieškau savo draugo Juozo Ka'i- 
i do. kuris 1918 m. gyveno po numeiiu 
524 E 119 st.. New York Citv. o ur 
jis dabar randasi, nežinau.

T-’ipgi pajieškau draugo Jom K<--- 
jr jjjięi metais 

T gyveno po numenu 2054 La’.e Si-ie
lėto. pirm. A. Janusos, prA. .ave., Cleveland, Ohio. Tiedu draugai 
rast. J. Pečkaičio. kas. Ig. Ski-.P“eina >? Darsūniškio miestelio Mal
kos. fin. rast. A. Stanulio. o taip
gi visų nariu. Kliubas Įsigyju ra
tu namą pu num. 1165—1167 St. 
Catherine, E. šiais metais, pir
mininkaujant Ig. Skikai. su p ’i- 
tarimu visų narių Kliubas atida
rė savam i
St. Catherine st.. E.. 

1 Lithuanian Cafe). 
lietuviai, kurie atvažiuejat Į 
Montreal su reikalais arba apsi
lankyti, malonėkit aplankyt ir 
musų valgyklą. Čia galėsit ska
niai pavalgyt, o kurie mylėsit ir 
išsigert, ir susipaži'ri^i'tSj alopt- 
'real lietuviais. • ■ mr ~

Kliubietis.

mini žmogaus vardą, kuris 
vjsą^ia juokės. Kas gi tai bu
vo: galingas valdovas, drą
sus karžygis, kurs visada 
kovas laimėdavo ir kuriam 
keliai garbės vainikais klo
ta? Gal didžiausias turtu >- 
lis, kuris viską pasauly galė
jo už auksą nupirkti, o gal, 
pagaliau, tai buvo lairning’ is 
žmogus mylimas ir mylintis 
šeimos narys, gyvenęs pasi
turinčiai, nežinojęs vargo, 
rūpesčių ir si ei vaitų, ir todėl 
visada skambiu juoku save 
linksminęs?

Ne, ‘
da juokės, buvo tiktai var
gingas, neturėjęs nuolatinės 
vietos besibastąs filozofas 
vardu Demokritas, kilęs iš 
miesto Abder ir gyvenęs 
Graikijoj ketvirtame amžiu
je prieš Kristaus gimimą. Ne 
galingumas, ne karingumo 
dvasia ir garbė, ne turtai ar
ba kitokia laiminga padėtis 
visada linksmino tą garsų fi- 
lozofą, bet tik dvasios ramu
mas. nereikalaująs jokių pa
saulio gerybių.

klajodamas iš šalies i ša
lį, iš miesto i miestą, “žmo
gus kurs visada juokės" mo
kė savo artimus nuošir
džiai, rimtai: “Musųgyveni
mo tikslas, — sakė jis.— pa
sitenkinimas, bet nelaikykit 
pasitenkinimu galingumą, 
garbę ar kitas paviršutines 
gyvenimo gerybes. Ne, tik 
tas žmogus visada bus pa
tenkintas, kuris mokės apsi
eiti be to visko. Laimingas 
tik tas, kuris gali panašiai 

tibetiečiai ’ vadina Į“‘P M ramia s,žine k!ajoti 
tsam,” reiškia, rėmai, arba kur tJk non, i .

žmogus, kurs visa-

džiu atsišaukti arba kas apie juos ži
no. malonėkite pranešti žemiau nuro
dytu adresu, už ka busiu labai dėkin
gas. Mano tikra pavardė Karolis Jti- 
čiulis. CARE MITCHELL

6:50 Hamilton st., San Eranęisca; Cal.

Pajieškau sesers Marijonos G:ii- 
džiutės, po vyrui Marčiulionienės. Pa- 
e*na >š Vilniaus ųrėdybųs;'Trakų vaisiame. po nnm. ‘‘^-Čiaus, Marcinkonių- nįsrapijos, Mar- 

" " valgykla gionių kaimo.'- PiojiSū gyveno Wdr-
Amerik >s kur-Jitiu^iu tfvirduiui a; apie ja

) žinocei ąjalductete pranešti šiuo ari- i i bsm ■ n • -zi<vm a s gahm s 
iL.Ftį M- sTĮ»T.ox 24. -.Rome, N^ Y. 

j Prfjilškau zPvviio Andiiuiaįčio. p,- 
erna iš Paskinit) kalniu, $irrkaičių lai
sčiau*. gyveno po numeriu 1302 She- 
ridan Road. Ešcanaba, Mich Meld iu 
atsišaukti, nes turiu svarbų reikalą 
kasiink tamsios žemės Lietuvoj. Ma
no adresas: <27)

ANTANAS ČIPA INSKAS 
101 Sčholes st.. Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA BUČERNĖ 
į IR GROSERNĖ

Vieta užgyventa 
Žmonėmis? " Biznis išdirbtas 
ifuoda pigiai.' Kreipkitčį iaišku ur 
ypatiška?šiuo, adresu: . (26)

B. L.
1F3 Union »t.. Lanrence, Mass.

1015 Jacksoh St. 
No. CĮticago, III.' -,.

5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS 
736-^8-th St.
6) Iždo globėjai: 

M. NAURECKAS
1717 So. Park Avė., 

No. Chicago, III.
; J. VISOCKIU į ; 6 

(s..,.. 718 Lincolio tit. !
Parsi-
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FORDAS IR JO PLANAI.
Edselis Fordas, Amerikos. . 

automobilių pramonininko norituo tikėti. 
Fordo sūnūs, viešėdamas Manoma, kad tie žmonės 
Francuzijoj ir Anglijoj, da- pen nuvyko dar Ivano Kolco 
vė spaudos atstovams žinių vedami, valdant Rusiją dar 
apie Fordo ateities planus: Aleksiejui. 
“Mes esame įsitikinę, kad -- ------------
Amerikoj musų automobilių TJBETO VIENUOLIŲ 
pramonės nebegalėsime pla- GYVENIMAS,
čiau plėsti, nes ji ten neras Viena drąsi tyrinėtoja ke- 
rinkos dėl automobilių per- liauninkė Aleksandra Ncel 
tekliaus. Todėl, kad praplė- aprašo Įdomių smulkmenų 
tus musų pramonę, mes iš kiniečių tibetiečių dvasi- 
stengsimės ateity patraukti nio gyvenimo. Kiekvienas 
Į savo pusę europišką rinką, lama (kunigas), norįs įsigy- 
Tam tikslui važinėju aš jau ii gyventojų akyse vardo ir 
keletą mėnesių po Francuzi- pagarbos, turi tam tikrą lai- . 
ją ir Angliją ir studijuoju Į ką praleisti visiškai nuo pa- P1 

šaulio užsidaręs. Tą užsida
rymą tibetiečiai 

locAin. i i knieti,
siena, skirianti ji nuo pasau
lio.

Lama užsidaro atskirame 
kambarėly ir nieks nepriva
lo su juo matytis, išskiriant, 
namiškius. Jis niekur neišei
na, nieko nepriima. Savo 
kambary temato tik vieną 

i ir šiaip Į savo tarną. Lankytojai lei- 
darbų jėgos. Tokiu būdu ižiami pasikalbėti su juo, 
mes prieisime prie to, kad bet užleista užlaida nelei- 
n ūsų automobiliai bus par- Jžia jo matyti, 
duedami Europoj taip pi- Kiti lamos apleidžia na- 
giai aip Amerikoj. Angli- mus ir užsidaro kur urve, 
joj jau mes Įsigijome tam uoloj, kalnuose, miškuose, 
tikslui žt nės plotą, ir neuž- Patarnaut gali tik vienas 
ilg-o prasiu fabriko staty- mokinys. Prieš jo nameli pa- _ ® i 1 • __ _ • J | _4. 4. _  J 4.bos darbai. r ------ 
bar vedamos derybos dėl 
pirkimo vieno e^mo fabri-lietų matyti pasaulio. 
ko tam pačiam tikslui. Dani- - ’
J 1 
p* 
isteig.

‘Be
n??-

ją ir Angliją ir studijuoju] 
rinkos sąlygas: taip pat vyk-Į 
siu Į Vokietiją, Austriją ir 
Skandinaviją. Mes norime 
Įsteigti fabrikus Anglijoj, 
Francuzijoj, Vokietijoj, Au
strijoj ir kitose šiaurės šaly
se. Šituose fabrikuose bus 
dirbamos ne vien atskiros 
dalys, bet visos tofc sri
ties darbo šakos. Kiek gali
nu’, darbams bus samdomi 
Ei ropos inžinieriai i ‘ *_

’-ancuzijoj da-| statoma dviejų žingsnių at
stume muro siena, kad nega-

MONTELLO, MASS.
A. a. Antanas Ūsaitis.

Dirželio 18 d, 1926, mirė Antanas 
Usait.s. 4s m. amžiaus. Paėjo iš Lie
tuvos Zapyškio parap., Kuru karpio. 
Veli- n s sirgo apie 4 sąvaites; pa’. o 
nu iudime savo žmonų, dvi dukteris ir 
sūnų, visi jau suaugę. Palaidota^ O- 
bažnytinėm apeigom, Kalvarijos i li
ninėse. BrocKtone

Pas utini patarnavimą suteikė gra- 
borius, .Juozas Motėjunas.

PAJ IEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Povilo Kleizos, iš 

Lietuvos paeina kaimo Pakampiškių. 
vai sčiau- Klebiškio. Prienų parapijos. 
Nežinau kur jis randasi Girdėjau, 
buk. Amerikoj, meldžiu atsišaukti ar
ba ka.- apie jį žinote, malonėkite pra-

ANTANAS KLEIZA
Box 12'. Buck*ind. C-oar.. •

, neapsunkinęs 
savo pečių sunkiuoju turtu, 
nekvaišindamas g a 1 v o s 
menkais siekiais arba kuo 
nors panašiu, kas skaitoma 
aukščiausia gerybe musų 
gyvenime. Kada nekankins 
tave joki norai — surasi pa
sitenkinimą.”

Kalbėdamas tai, filozofas 
linksmai šypsojos. Mažai 
kas rasdavo jėgų eiti rodo- — 
muoju filozofo keliu ir pa
siekti filozofo mokslo, - bet 
kas paklausydavo — tas, pa- 
siliuosavęs nuo visų gyveni
mo sunkenybių, pradėdavo 
juoktis, kaip ir senis filozo
fas Demokritas.

Aš. Alex-indra Kalvaitis, iš kaimo 
Jumiiių. Sintautų valsčiaus ir -para
pijom. šakių apskr.. pajieškau savo 
brolio Jono Kalvaičio, atvažiavo į A- 
meriką 1900 m. ir gyveno apie 8 me
tus Sberandoah, Pa. apielinkėj. o pi- 
skiavsia Phiiadelphijoj, Pa. Labai 
prašau, kad isai pats atsišauktų ar 
kas apie >į žino, praneškite man jo a 1- 
:-<-s8. u:. ką Ims u labai dėkingas Tu
riu sva b i reikalą ir noriu su juos su- 
sižinet.

ALĖS KALVAITIS
Box 22. Lošt Creek, Pa.

BAŽNYČIOJ NUŠAUTAS.
Italų Panelės

_ _ - - sios
lesti esamus fabrikus ir I neprivalo matyti. Gauna anądien tapo nušautas tūlas 

a'ijus. r
, ralių, mano-Į dviem durimis, 1

b’i w»a7H«lneisiveržtU i tamsumos kam- nasitenkč

•I Užsidarymas į visišką 
ir Vokietijoj manome tamsumą. Uždarytasis nieko

nepnvalo matyti. Gauna anądien tapo 
valgi pro skylę sienoj su Peter Contani.

ą • i • 1___ i ve • » • .

Švenčiau-
bažnyčioj New Yorke

. Jisai nuėjo
kad šviesa tenai pasimelsti, ir kaip tik

....... > r>rie« altorių kp

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui doros nr r- 

ginos. tarpe 27 ir 10 metų. Aš e-u do
ras ir blaivus vaikinas, neblogai at-o- 
dau.-38 metų amžiaus, turiu turto ver
tės 6OOO doleri#, esu biznierius mėsi
ninkas ir dailydė. Mergina, norinti 
-usinažinti. prašoma p įsiusti s i > o 
paveiksle. | ur: smt mveikalavimo su
grąžiusiu. TIE CH

15 Niagara st, Nesvark. N. J

PARSIDUODA GROSER- 
NĖ IR BUČERNĖ

Geioj vietoj, arti kitų bučemių nė
ra ir niekad nebus. Apielinkėj gyvena 
daug turtuolių. Priežastis pardavimo 
—nesutikimas tarp partnerių. Užtik- 
rinam, jog kas atsilankys, tam pa
tiks. Kaina nedidelė.

ECONOMY MARKET
1078 M’ashington st., 

Roalindale. Mass.
4

FARMOS.

.. 
d

AKERIŲ KARMA PARSIDUO- 
lž TREČDALI VERTĖS. Karma 

žemė gera, yra reikalingos ' 
Prie gero trakto, ■

Pajieš’—u 
arba n- šlė-. 
adreso:

' •»<
>R

56
DA 
apsėta, 
mašinos ir triobos _
parsiduoda už $1,700. Platesnių žinių 
klauskit. (26)

A. RUDZEV1CIA
Lac Supereur, P. Q. Canada.

Aš. Vincas Kartonas, pajieškau sa
vo švogerio Mikolo Grigo. Paeina iš 
Vilniaus rėdybos, Trakų apskr.. Mer
kinės valsčiau-, Šklerų kaimo. Pir
miau gyveno apie Bostonų, o 1913 
metais išvažiavo į Indiana valstijų ir 
nuo to laiko aš apie jj nieko negir
džiu. Meldžiu atsišaukti ar 'kas apie 
jį žinote, malonėkite man pranešti, 
nes turiu prie jo labai svarbų reika
lų.

VINCAS KARLONAS
1121 l.loyd st.. Scranton. Pa.

Pajieškau savo pusbrolio Prano Gu- 
recko. paeinančio iš Narindočių vals
čiaus, Telšių apskričio. Ilgas laikas- 
atgal jis gyveno Schenectady, N. Y. 
Turiu prie jo svarbų reikalą. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jj žinote ma
lonėkite man pranešti, už ką busiu 
labai dėkingas.

JERONIMAS GURECKAS
67 Union st., Manchester, Conn.

7) Knygiai K. AM BRAZIŪNAS ’
845 Ląueln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) Maršalai: A. DELKUS ’
738 Jackson St.
JONAS JOKŪBAITIS
1014—10-1 h St.
Susirinkimai atsibuna paskutiniame 

nedėldienyje kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po piet. Liuosybės Svetainėj, ant 8-th 
ir Adams gatvių.

Pajieš au ap.-ivedimui merkiu-,s 
arba našlės, nejaunesnės 30 metų, 
laisvos, tinkamos prie bizni ', pasitu
rinčios Aš turiu propertę vertės <•- 
’ių desėtkų t ikstančių. Malonės p-i- 
siųsti savo pavei šią. o daugiau žinių 
šutei’-s’u per laišką. tV. P

16 Sheldoh st., Hartfoni, Conn.
• ------ --------------------T-------------------------------------------------

Myiėčtau susipažinti su Ameri oj 
augusią mergina, tarpe 20 iki 28 metų 
amžiaus. Norinčios apsivesti rašykit 
ir jei "alinia prfeiųskit jūsų paveikslą 
su pirmu laišku. Paveikslų sugrąžini
mas užtikrintas. Aš apie save apra
šysiu su pirmu atsakymu į jūsų laiš
ką. Juokdariai nerašykite, taupy it 
stempas savo reikalams.

M. I. P LEv ICH
121 E 101-th place. Chicago. III

Paiieš au apsivedimui vaikino, tar
pe 35—45 metų amžiaus. Katras my
lėtų gražų šcinnn šką gyvenimą mel
džiu atsišaukti ir su pirmu laišku pri
siųsti savo paveikslą, kurį ant parei
kalavimo grąžinsiu. Alano antrašas:

M. Uznis, rr Adolfina Švirka
Wilgelminas iela No. 33,
Liepaja, I^itvia. <27)

Pajieškau apsivedimui vaikino. Aš 
esu graži mergina 25 metu, iš amato 
siuvėja. 5 pėdų ir 6 colių aukščio, 
sveriu 150 svarų, nesenai atvažiavu
si iš Lietuvos Meldžiu vaikinus atsi
šaukti šiuo adresu: (27)

M. JASIUNAIČIA
567 E. Columbia st., Detroit. Mich

REIKALAVIMAI.

FARMOS.
Nepirkite farmų smiltynuose, pakol 

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

PHILIPS & MATTIS
R. 2. B. 83. Seottville, .Mieli.

I

i
FARMOS! FARMOS! 1
Dabar yra geriausias laikas pirkt 

fai .ną. Galima matyt žemės derlingu
mą ant juvų. Aš parduodu farmas ant 
lengviausių išmokėjimų, arti Grand 
Rapids miesto. Klauskit kataliogo 

JOS. STANTON (29 >
R. 6. LOMELE. MICHIGAN.

I

FARMOS! FARMOS!
Dabar yra geriausias laikas apsi

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

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1. Box 17. Eountain, Mich.

PARSIDUODA KARMA
80 akerių, :>O išdirbtos. 8 akeria: 

rugių, I avižų. 2 bulvių, <> kiti šienas;! 
16 raguočių, 7 melžiamos karvės, 3' 
kiaulės, vištų ir kalakutų: visai prie 
miesto. Kadangi viena moteris far-' 
mos apdirbt negaliu, parduosiu pi
giai Atsišaukit šiuo adresu: (20)

MRS M. RARTUSEVIčlENĖ 
IRONS, MICH.

Aš. Ona Jokšičia, pajieškau savo 
brolio Kartulio Jokšio. Jis -paeina iš 
Akmenių ->dos, Panevėžio apskričio. 
Kauno rėdybos. Pirmiau aryveno New 
Haven. Conn. Septyni metai atjral jis 
ta miestą apleido ir dabar nežinau 
kur jis randasi Mylimas broli, mel
džiu atsišaukti, arba kas apie jį ž; 
note. malonėkite man nranoi*: •; 
adresu:

MRS. AN'

PAJIEŠKAU BAREERIO. kuris turi 
gera patyrimą tame amate. Unijos 
valandos, mokestis geriausia, darbas 
ant visados. Taigi, kuris nori pastove 
darbų turėt, atsišaukit greitai

M. .MACONIS
174 Millbury st..
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NAUJAUSI LAIŠKAI
Su gražiomis dainomis pas Tėvus, 

Motiną, Brolius. Seseris, Merginas, 
Vaikinus ir tt. 50 laiškų už $1.00; 10 
laišku už 25 centus. Visados parašy
kite kokii. ..uriie. (27)

ii OZO SPAUDI
? i:< ( larion St.. PhiUdelphia, Pa.

RAZBAININKAI IŠSKER
DĖ DAUG KAIMŲ 

KYNUOSE.
Londone gauta žinių, kad 

paskutinėmis dienomis gau- 
ioc razbainirkų K ynuose iš
skerdė keliatą kaimu v i«ac 
turtas išplėštas.

sLSTABDO SK.\LSM> 
Niekas nesuteikia t»kio 
malonaus palengvinimo, 
faip originalis Baume 
Bengue. Jis pradeda praša
lint skausmą nuo pat už
tepi mo.
Gauk originali francaziaką

BAUME BENGUE!
( ANALOŽSKZVK )_________ .___ _______ .___________

PLAYERPIANAS

LAUTER-HUMANA
________ PLĄygP P, A -r O_____

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

PARDUODAM ANT 
LENGVŲ MOKESČIŲ.

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

Cumberland Player .. 
Chandler Player..........
Rudolf Player $550 ir 
Haines Player..............
Lauter-Humana $725 i.

Pasiųsime katalot’

$385 
$475 
$675 
' <00
$850

dykai. 
(27)

JONAS LIZDAS
r7 7 S. MAIN ST

VVILKES-BARRE, PA.
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Valgant pietus.
Motina:—Jonuk, aš tau; 

sakiau, kad įtinkama yra i 
su rankomis'siekt valgis iš 
iš tolo: ar tu liežuvio neturi, 
ar kas?

Jonukas: —Tai kad mano 
liežuvis daug trumpesnis už 
lankas.

Pasauly 
Ryžiu Pudingas

€

Ryžių pudingas su Bor- 

den’o Kondensuotu Pienu 

yra nepaprastai skanus, 

sveikas ir maistingas

PruseikoG Internacionalas.

Pakilk, stikleli. 
Man lig nosH*>

O busi sausas
Tu tuojau.“

Jau galionuką 
Baigiu tuštini -

Reiks parsinešti 
Dar daugiuos.

Kas buvo x i>kas, 
Tas man yr’ nieks

Ir munšainą gerti 
Man nėra grieks.

Tai dar nėr 
paskutinis 

Stikliukas 
man šiandien—

Tas munšainas, 
Kad ji galas,

Aš myliu 
Jį vis vien.

Nei Trockis, 
Nei kits komisaras

Jie vodkos savo 
Man neb’duos.

Aš mauksiu munsę 
Kaip ir maukęs,

Nors man ir protas 
Išgaruos.

Kas buvo viskas, 
Tas man yr’ nieks,

Kaip aš lakiau, 
Taip ir laksiu,

Kiek tik leidžia 
Mano vieks.

Tai bus jau 
Paskutinis

Pasiutimas 
Už skriaudas

Munšainionalas 
Mums laimę tikrą ras.

Pustapėdis.

Mokytojas:— Tamošiuk,
ar tu gali pasakyt, kur ran
dasi ainonija su pneumonija 
ir koks skirtumas tarp jų?

Tamošiukas: — Skirtu
kas tarpe pneumonijos ir a- 
monijos via didelis, nes vie
na randasi bonkutėje. o kita
- krutinėję.

—Kad-gi mano vyras tu
rėtų tokius ilgus plaukus.
kokie yra tavo, Juozeli, tai ■ 
neapsakomai aš ji mylėčiau, 
—pareiškė Murmuiienė, ap- Į 
kabinusi Juozeli.

—O mano pati, vakar su- ■ 
rado ilgu plaukų ant mano, , T . , ,

ižipono!r»i sudaiže apie tu- M "įmylėsiąs. - paretske Kazy.-:- Jurgi pa-aayk 
zina torieiKu ant mano gal-.... . uian. kaip outy galima gįėįt

; —Taigi, taigi, Jonas apsi- pfaturtei turet daug . pmi- 
__________ jženijo su Karolina, todėl jo> ,gu?

ir nebemyli. , .Jurgis: — Apsidrausk ap-
-------------- tlraudos kompanijoj bent _______  » __ 

Mokytoja (priimdama vai- ant keliolikos tūkstančių ū-: ■ “mMiiuoja keper.u. ir labai gerai re- 
ką i mokyklą):— Pasakyk, numirk, tai tuomet busi tur-!r*n^V"jĮo£^^ 
vaikeli, koks tavo vardas? ■ringas.

Vaikas:— Steponiukas. 
Mokytoja:—O koks pir

mas vardas?
Vaikas:— Tamošiukas.
Mokytoja:— Tai katra 

yra tavo pavai-dė?
^Vaikas:— Mano pavardė

yra Šiaučiulis.
Mokytoja:— Tai kaip tu 

įgali turėt du vardu?
Vaikas:— Mamė sakė.;centą teturiu.

kad kai aš gimiau, tai nuo

Jūsų groserni tikas turi 

šviežio stako

Babies Lovelt

Tone. torte! jaučiuosi kibai dėkin-

I

V. J. z.

I,

♦

tai ji

i

i

TASTEIE5S CASTOR OIL

i 
i

Išlen«f-

nešioiami

šaukštas prirengtos muštardos 
šaukštai tomatų katsupo 
kietai virtas kiaušinis, kapotas

Justinas:— Baltrau, jei

!

I
Ponia Artine Curtis Kelly gavo per paštą “prezentą,” pavidale grasaus paketo, kuri atrišant 

pasigirdo smarkus sprogimas. Ponia Kelly tapo užmušta ant vietos. Policija Jieško tūlo Ralph 
Seargero. kuris nužiūrimas bombos pasiutime.

i —O, jis dabar jos nebe- 
’jmyli, — atsakė Juozukas.

—Tai melagis! O visada “’-uka 
įsakydavo, kad ženysis su Pakrikštijo Stepomuku. 
Karolina ir kad kitų mergi- 

jnų nemylėsiąs. — pareiškė

Standard ir Challenge
>

tos dienos per tris mėnesius 
mano vardas buvo Tamo- 

o po trijų mėnesių

—Mama, ar kurčias gali 
;girdėt per lupas? — klausė 
! vaikas.

—Ne, vaikeli, to negali 
i out, — pareiškė motina, 
į —Tai kodėl vakar vakare 
Jokubienė musų papei ka-; 
žin ką sakė į lupas, o ne į i 
ausi, — pasakė vaikas.

J U Pasunkėjo 13 Svarų
Jaučiasi I^bai Dėkingu.

L. R Tayloi iš \VHlow Bend, \V. Va. 
rašo: “Aš dėkavoju Jums už pagelba. 
karių esmi apturėję-- iš Jūsų gyd’jo-. 
lių. Aš netiktai atgavau sveikatų, bet 
ir pasunkėjau 13 svarų. Aš dabar jau, 
imu ketvirtų bonkutę Nuga-Tone 
Mano gyvastis priklauso nuo Nuga- 

gas.”
Musų skaitytojai atras Nuga-Tone 

neblėdingą. malonų ir veiklų gydyto
jų. kuris padidina stiprumą ir pajie- 
ga. taiso apetitą, nervus, kraują ir 

t kūną.,. Jisai suteikia tinkamą miega.

gainioja vidurius. Nuga-Tone vra ga-

■rąžinama jūsų pinigai. Pastebėk ga- 
! rantiją ant pakiuko. Rekomenduoja- 
• mas, garantuojamas ir- |>ardavinėja- 

T ii hnvn laikai knn-i^A- per v“as aptiekaii; arba prisiųsk.1 <11 DU v O ldlKdl, KUO-f $1.00 ir \gaus-.t tiesiog iš Nat:onal
' l.aboratory, 1«1 i So. Wabash Avė., 
Chicago, III.

Mm. WiN>unr6 
Stbuf

Moteriškes 
Švarumui

Šviesesnės moteris dabar 
vartoja Zonite vieton nuo
dingų mišinių šitam svar
biam tikslui. Zor.ite yra vei
klus, bet nekenkia švelniem* 

kūno audiniams.

Daktaras No. 1:— Ar dar 
tebegydai tą ligoni?

Daktaras No. 2:— -Taip. 
-Jo bankinė knygutė rodo 
dar 5G0 dolerių.

t

I

I

met aš sakydavau, kad pini
gu turiu daugiau, negu pro

nto. bet dabar to negaliu pa-
-• akvt. — uareiškė Pranas. JEIGU SKAUDA KOJAS i *

—Kodėl ne? — paklausė
Vincas.

—Todėl, kad tik vieną

Dr. MiUer'io Garsus Pėdos Paiai- 
kytojai prašalins skausmą jūsų pėdo
se, riešėliaose ir užpenčiuose. Išleng- 
'o atstato muskulus ir kaulus ir nor- 
mališkumą. Jaučiami ir ________ j
puikiai. Padaromi jums ypatiškai. 
i>K. E. W. Mil.l.EK l Keg. Podiatr'stf 

68 Pemberton Sąuare, Boston, Mass. 
Tel. Bomloin 378?>-W. ($3)
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TatefmM «112-W.

1 Dr. L Gviaan-GoMiKkas
LIETUVIS DENTISTAS

S VAIJKNDOS:
£ Nuo 10—12 dieną
£ Nuo 2—5 po pietą
£ Nuo 6—8 vakare
X Nedėlkimta Nuo 10—12 diena

7«S N. Maia St, kamp. Bread St. 
MASS

ODOS LIGOS
TŪKSTANČIAI LAIŠKI PRIPA-
RGDO. kad šis antiseptiškas, ste
bėtinai pageibingas , skystimas 
FREEDOL išgydo visokias odos 
ligas greitai. Geros pasekmės ma
tosi po pirmo išlepimo. Prisiųskit 

■ SI.00, o tuojaus aplaikysite didelę 
bonką FREEDOL. Adresas: (-)
Fneedul Remedy Ca. 47 HumbeMt

1 Ave„ Bnston 19. Mas».

AuioStrop 
Razor

igelan- 
da pati.

Vaikinas:— Ką tu, Mar
cele, sakai, ar aš galėsiu tave 
matyt skersai gatvę rytoj po 
pietų? 

i Marcelė:— Jei tu negalė- 
, si matyt mane skei-sai gatvę, 
tai matyk akių specialistą!—

Jonas:— Aš žinau vieną 
žmogų, ant kurio visi vaikai 
pyksta ir verkia.

Barbora:— Tai pasakyk, 
kas jis per vienas?

Jonas:— Kastorijos išra-
Kodel mergina bučiuodama dejas, 

užsimerkia? -------------------
Petras:—- Pasakyk, Jonai, i Ponas:— Patarnautojau, 

kodėl mergina bučiuodama žiurek ant šaltsmetonės at- 
vaikiną visuomet užsimer-' nešei gyvą muse! 
kia? . ... Patarnautojas:— Tegul

Jonasjir-—0 artu žinai, dar ji tenai pabus, 
kediff gaidys giedodamas sušals kai tarakonas! 
užsimerkia ?
^Peti-as:—.Ne, nežinau. 
įVJonas:- _____ 7 __ ............... .. .................. ........ ________
^avo giesmę gerai moka is Lietuvoj, danguje ir kitur, 
atminties. i Kunigas (pašiepdamas):

------ r—— —Ir pekloje. . f
Perspėjimar medikams. Kalbėtojas:-^ Labai ge-
Vienas niėdikas, tai yra gai! Kalbėkit kiekvienas už ■ 

studentas, kuris mokinasi savo kontrę. ,w ,
ant.^dbktaro, išvažiavo ant i —■——
fgftnos pasilsėt. Pabuvo jis Petras;— Aš prašiau duo- 
tėnai porą sąvaičių ir aną- ti drinkso yu. 25c., o mano 
dien vėl sugrįžo South Bos- frentas — už 50c. ir abiem 
tonan. Tą patį vakarą kiti davė iš to paties butelio, 
namiškiai išgirdo;kad musų Jurgis:— Tas paprasta 
medikas . , savo I 
smarkiai pučia.

ko tu tenai 
prunkšti? , _____
burdingięrių.

’ —O kad tave plynios! — tu taip gudrus 
atsiliepė atsipeikėjęs metfi- kas yra meilė? 
kas. —Norėjau užpusti elek-į Baltrus:— Aš labai gerai lurj ,
tros lempą. žinau, ką poetai sako apie si jllOs cukrum.

Pasirodo, mat, kad ant meilę. į
farmos buvo kerosininė lem-; Justinas:— Tai kągi jie ■ Pa-ėk kur (fa.
pa. ir musų medikas visuo- sako? ’,=-

jiužpusflavo, kada tik1 Baltras:— , ,rono^„
atsisėsdavo pne jos su far- viena mincia ir dvi .ardys su kppus inkišk 
merio dukteria. Jis taip prie vienu mušimu-pląkimu.” j’ 
to pūtimo priprato, kad par-į Justinas:—Tai dar ne- 
važiavęs namo ir elektrą no- viskas.,; t ’ 
Fe jo užpusti. J Baltrus

Jo ekselencija pohas Hu- daugiau? 
įhorišUkos redaktorius skai- T'"*; .
to *vo pareiga perspėti vi- tertimas dvieju širdžių be į 
šus medikus, kad pusti žibu- draskymo. į
ri yra priešingas etiketai pa-' ---------------
proįrs, nes jei L'1 '
rys pasitaikytų gazo, 
ji užpiltus gali pasidaryti 
gardus kvapas kambary.

•—-Ne, nežinau. Kalbėtojas:—Mes norim,
:— Todėl, kad jis kad butu darbininkų valdžia

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips
neliai. kurie’bus idomųs kožna; Lietuvei šeimininkei.

FLOOD SOUARE
HARDUIARECO.

Jeiąu ką nori pirkti, ateik į 
Flood Sq.Hardware Co. Ten gau
si visko; kas tik prie namų rei
kalinga. Mes užlaikome visokių 
įrankių, Vaišių. taipgi visokių 
pentų. varnišių. stiklų, pleisterio, 
cemento Nupirktus daiktus nu
vežam į namus.
FLOOD SQ. HARDHARE CO. 

6S6 Broadwav. So. Boston.
Tarpe I ir K gatvių.

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

A. J. Alekna ir J. Greviškis.

RODYKLĖ No 16
. - Virimo Receptai • vandeniu, paskui patepk plunksnai

, . __ į 'amirkvta mutiate acte, arba su už-Į
. Uždaras valgiams . : | kamšaiu acto butelio, ir nušluostyk
zoliai ir .-kanskor..-i, aip , z' .'tuoj su tyru skaruliu pamirkytu ver- 
uogos. žiedai, sekrąs ar sekios. Mus-. <)an-.iame vandervje FPakartok. Xe. 
tarda yra vienas m semąu-ia.žinomų; (|uok acUj Ta? .
uždarų. Ji daroma is trijų skm.ngų. iiK? , b„t ncbo= tftks
rusių juodos ar rudos, baltos ir Bras- kaj juodv)o lėtnlaįi 
’>caJimeea. Puikiaum mustaida Nuval ^Ul Pkark!inių rakandu ru
tulyje auga Fen d>stnkte A^J-l-ink su šepečiu, naudojant drusfe-i 
MusUrda tun pazymetma v.rskimm, . xjetoj mui)o x lauJ. J t ĮV2„ai 
veikmę Ji sukelia apet.tą valgomam Rku(ju xa o-mas rPjHa

| daiktui. Bandykit £ su daugiu ™ nertai
vairiu Jei mepstat tikra, zerą u/.aa ma< .aį palaik>^ virintam
m, sekantis yra genansms ką žmona vanrtenyjf per ^nuta.

RUSIŠKAS UŽDARAS šaukštukas acto paskutiniam’ v~.n-!

i
4
T .
ią šaukštuko acto, biskis paprikos
1 šaukštas kapotų žalių ir raudony i 

pipirų
2 šaukštai alyvų aliejaus
Sumaišyk aliejų. : 

muštardą pilnai. Paskui maišyk pa-
IS* 

Duok am

i denyj neduos juodoms Įfaneinkom.- i 
j nustoti savo spalvos. Z

Grožės Patarimai 5
Oda atlieka reguliares lankei jas.1 e 

i uiip kaip širdis, plaučiai, kt Oda Ii=- "4 
[■neta dusyk tiek ne: eikaling.»s rie-:^ 

, . • Jėgos negu plaučiai. Todėl r< ikalir.- :g
actą, katsupą n [ užlaikyti odos skylufes atviras.

. • - - , , ”” ; " l'”'"; T inkamas maudvmasi užlaikys žmc- :M
, _ ‘•■lengva sakute įdedant pipirus, pas- : ,ų Iriausioj sveikatoj Maudymosi

kambarv Ant musu gatvės vra groser- , klausia kapotą kiaus’.™. Duok ant , aika- neturi būti ilgesnis 20 minutų. i;
-............................... ....... ’ • •• trapių žalių salotų ląpų. ; ;eras muilas reikia naudoti. tokis‘;

-e Virtuvės Reikaluose Į (1TP a,.ba. ?,iFer’no- ’,ei L. • y__ . , , . ... ... oda >ra laba: jautn ir trūksta, puse f
Pądarymui formukese jellv. gaukit f svaro krakmolo dadėta į vandeni ap- 

puskVortę jelly kaip paprastai paga- mažin.s trūkimą. Jeigu labai prakai- 
mintą ir lai nusistovi: paskui patau- tuoj, dadėk nu.^e puoduko atnmonijof 1 
kudkit Uesinukę arba molinę formą į vandenį. Nereikia maudytis iki ne
su biskfhu sviesto ir pilkit į ją jelly: į praeis. dvi valandos po valgymo. Rei-I 
lai pastovi per naktį ir ji įsois fra- - kia naudot šepetį vietoj sponžio. 
žioj formoj. ! ii« ..t—i—

1 Pyragai turi būti šalti kada apden- į 
j_____ _______________. (Geriausia būna vie-

j ną diena iškepus pyragus kitą dieną 
apdengti cukrine koše.

— - ! i Padėk pieno bonkas kur pienius ga-
i lėtų jas kasdien gaati. Neduok stisi-

“Dvi dusios SU rinkt daugybei bo"kų
1 Išbandymui ar kiaušiniene gerai 1.;- 

: i vidurį peilį. Jei pei- 
! lis' bus sausas ištraukus, kiaušinienė 
' yra gatava išimti.
į Mažas minkštas patiesalas palei 
ainką sutaupys nuovargį ir virėja

Tai ka<4 dar rnpr<’ij8 sutaupys Prosijant pasidėk 
I tą patį patiesalą prie lentas ir turėsi

_ ' lengTer.bi darbą prosijant.
Justinas:—Meilė yra kų- Nammi.i r^ibėjimai

ninkas, kuris duoda trijų rų- 
nv vm vc.to! taip ^ių arbatą iš vieno bakso. 

ikšti? — sušuko vienas, 
lingierių. •

tu taip gudrus, tai pasakyk,
I. ne" 1 

. jis atidaro odos skyles ; l;
Ypališka Sveikata o

Peršalimai niekad nereikia užleis
ti. nes nors maži gali pavirst i dide- . 
uus nesmagumus. Šaltis paeina nuo 
paviršutinio nušalimo nuo oro trau; 
kulio, sušlapinto kojų. kt. Peršalimai 
.yra nevojingi. Išgydymui šalčio, iš- 
simaudvk karštame vandenyje pirm 
eisiant gulti ir išgerk ką karšto dėl 
prakaitavimo, po ko rrikia gerai iš
miegoti 12 valandų, ir šaltis uerei< 
i galva. Geriausias šiltas gėrimas 
yra lemonadas arba karštas pienas 
Jei bijai karštai maudytis, tik pa
merk kojas karštame vandenyje iš
tirpinus du šaukštu muštardos, su- 

. maišytos pirma šaltame vandenyje.
lh. - x .Reikia užsikloti šiitai blanketais ir

; Nuėmimui juodylo pl«mų nuo c<?J jei galima padėti karšto vandenin 
, verykų. sušianyk ta vietą verdančiu butelius prie kojų.

žibu-' —Ar dai^tebemyli Jonas' 
vtai jau j/aoi- j

paklausė Birka >
pasitaikytų gazo, tai Karotiną? Gal jau kitą pasi- i 

v. i ne-rinko? — —1J—r
Juozuką.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS: 
l*rad«kite šiandien taupyti leibelius Standard ir Chatlenn Pieuo nes už 

juos gausite dovanas šitų rūšių pienas yra geriausią- i šg» t užtinta: pie
nas ir vartojamas visur, kur tik yra reikalingas pienas ir cukius. Ar 
to už jo leibehus duoda geras dovanas Prašykit pas savo groeerninka tik 
šių rusiu pieno ir temykit, kad gautumėt. *

Telefonas 6498

M. J05EFI L AL£X
(ALEKSA)

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

CREGG BLD4L. Room 3W2. 
Čir. Amėsbory ir Cmnmon Šis. 

LAWREN( Ė. MASS.

TCLCFONAS m?

MEDICINOS DAKTARAI

C. J. MIKOLAITIS
IK4 *t ylatv. 
T ari a TĮten.

107 Summer St£- 
LAWRENCE, MASS;.

Tai. Soutk Boston 4006

Ir. J.
LIETUVIS

381.BreMlway, S*.
Ant antrų lubų 

VALANDOS-
Nuo * ryta iki •

Uetmris Ost«wtmtu

Tyrai išvalyt** Certor Oil 
padarytu medicinos reika- 
nuba Be k*a^ank> Stipru
mu ir tyiamaa nepehnėi*- 
nuu. Be Mtoąio tr ne m tirt 
deoda Imkit Kellogg’a. Sųš 
ffltes Laboratorijose.

ToL So. Boatoa 604-W ;

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS 

irruvis DKirnsTAb 
VALAKUOS: Nuo 6 iki 12 dteaą

2 iki • vak 
NEDALIOMIS:

1 v. *o alėta
Soredomii iki 12 diena. 

Ofisui "W«W name, 
ii Btuaėnsy, taršo C Ir D Bt.

80. BOSTON. KAM

&
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraifių.

į KERŠTAS DĖL MEILĖS, jie A. Goluboviene, matyt,

LAIKAS JAU SUDRAUST
Viekšniai, Mažeikių apsk. 

Viekšnių kapelionas kun. J. 
Raibis, gegužės 30 d. saky
damas pamoksią bažnyčioje 

___________ o nebalsavusius už krikščionių 
sus sieros vanduo. Mediči- į demokratų partijas žmones 
nos žinovų padarytais tyri- ;---- „•
mais, tame vandeny rasta 
didelis nuošimtis sieros, ir 
daug kitų naudingų minera
linių vandens dalių.

Praeities faktai rodo, Kad 
šio šaltinio vandens vonios 
daugybę ligonių išgydė, net 
tokių, kurie bu\o nevaldę 
rankų nei kojų nuo paraiy- 
žio ar reumatizmo.

Prieš pasaulinį karą daug šventvagiška, ir tam... tikrai 
ligoniu atvažiuodavo gydy- pragaras.
tis i Pasvalio sieros vandens Kapelionas Ruibys yra 
vonias ne tik iš Lietuvos,!Viekšnių krikščionių demo- 
bec ir iš kitu valstybių, nesėtų vadas ir agitatorius, 
šitas sieros šaltinio vanduo!Jo “krikščioniškas” veiki- 
yra jau senai ir Europoje ži-;mas jau gerai žinomas Skuo- 
nomas. ide ir Viekšniuose. Ir neste-

. Didysis karas šitą gydy- * lėtina, kad Lietuvoje atsi
mosi aparatą buvo dalinai randa toki^ fanatikų šeško- 
sutrukdęs, nes vokiečių oku- įninku Ruibių — juos įš- 
pacija neleido ligoniams perėjo buvusi “katalikiška” 
laisvai suvažiuot gydytis. politika. Bet kad jie jau vie- 

Nuo 1922 metų jau vėl bu- ša1 pradeda neigti konstitu- 
vo šis gydymosi metodas at- ir tyčiotis iš žmonių tei- 
naujintas/ Dabar kas metai S1S>tai Jau Per dau£- Laika.- 
visas darbo aparatas tobuli- Jau 6us tokius sudraust, 
namas. Jau 1925 metais pa- . ,
statytas specialus senatori- DIDELIS SALANTUOSE Į sau patogią valandą, 
jai namas. ( A A ° 1

Šio sieros šaltinio van
dens vonios gydo nuo sąna- lantuose, Kretingos apskri- ’ 
rių ir kitų kūno dalių, reu- ty, įvyko gaisras, kuris su-1

PASVALIO SIEROS 
' ŠALTINIS.

šiame Lietuvos šiaurės 
krašte Pasyalio mieste, tar- 

. pe Panevėžio ir Birtų, yra 
nuo senų laikų žymus ir gar-

išvadino bolševikais ir pri- 
gązdino, kad balsavusieji 
už opozicijos partijas, ku
rias jis išvadino irgi bolše
vikiškomis ir bedieviškomis, 
neišskiriant ir tautininkų, 
labai sunkiai nusidėję ir turį 
prieiti išpažinties, pasisaky
ti kunigui, už ką balsavę ir 
atpakutavoti. Jeigu kas ne
pasisakys, tai išpažintis bus

Kapelionas Ruibys yi a

Panevėžio ąpskrities, De- žadėdamas ją vesti arba 
gonių kaimo, turtingo ūki-'drauge kur nors išbėgti. Ne- 
ninko sūnūs Mykolas Kabe- nusimanėlė apie 1 mėnesį 
lis, 19 metų amžiaus, asista- prieš savo nelaimę pardavė 

trobesius ir nuo to laiko kaž
kur dingo. Bet galvažudžiui 
Laškovui turbui buvo reika
lingi tiktai pinigai, o ne apy
senė boba, iš kurios, kaip 
spėjama, išviliojęs pinigus 
nukovė ir įmetė į Nevėžį.

KAIP NEKALTAI ŽMO
GUS NUKENČIA I 

Gegužės 2 d. i Žąslius at-j 
vyko mitinguoti federantas' 
Kasakaitis. Kadangi buvo; 
turgaus diena, tai tuoj fede- ’ 
rantą apstojo didžiausias' 
būrys ir apipylė paklausi
mais. Kada p. Kasakaitis 
negalėdamas atsakyti į pa-

vo panelę Elzbietą Kazlaus
kaitę, ir buvo tikras, kad ji 
už jo tekėsianti. Bet čia jam 
pasipainiojo konkurentas 
Juozas Markevičius, kuris 
tuojaus ir susivedė su Elz
bieta Kazlauskaitę. Mykolas 
Kabelis, karšto kraujo vai
kinas, prižadėjo konkuren
tui atkeršyti.

Kartą jis norėjo jį sumuš
ti, bet nepasisekė. Tada jis 
vieną vakarą, norėdamas 
Markevičių nužudyti, šovė iš 
oro per langą j jį iš revolve
rio. Kulka sužeidė galvos 
kaulą, bet Markevičius liko 

i gyvas. ... . ,
Panevėžio apygardos tei-,klausimus vieną žmogų pa

šinas Mykolą Kabelj uz pa- vadino chuliganu, tai šis at-, 
sikesinimą nužudyti nuteisė siivgindamas drožė Kasa- 
puspenktų metų sunkiųjų ka-čiui j žandą pasipiktinus
darbų kalėjimo. I

!l

JEIGU JUS NORITE VYKT! LIETUVON 

RUOŠKITĖS IR PRISIDĖKITE PRIE ( ANTROS) 
MILŽINIŠKOS VASAROS EKSKURSIJOS

MkftANKIAUSlĄS
KELIAS

TIESIAI I KLAIPĖDĄ

T«rk aty

j

<

PŪSLĖS 
KATARAS 
Skaamnas 

linamas

SKAUSMAS KUR?

Greitai mi
Santai Midy
Neimkite 
Padirbimų 
Žiūrėkit vardo
“.mIdy- 

Parsiduoda
Aptiekese

Ant mes tn-sriabinių laivų

Įlipkite La ivan New Yorke-fclipkite Klaipėdoj i!

Laivu LITUAMA Liepos 171
ri_ 1__d__________ niiTir t iwr • v__ •Ekskursiją RengiaBALTIC AMERICA LINE ir Kuršą Palydės 

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

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

BALTIC AMERICA LINE
8—16 Bridge Street, New York City.

kant yra visišką baLų dau
gumą* sumetę socialdemo
kratams, tat ar nepravartu 
pasirūpinti dėl nervų sveika
tos į kurio nors vienuolyno 
išlaikomą mokyklą išsineš
dinti?

Jlauk po Acžerikcj Vooavg1

Nupiginta taa ir atgal betone į

LIETUVĄ
tik »203.80 ir brangiau

T'VŽIAUGK'ITf.S k
•■-^patogumais laivų, kurty; vai
to ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
ctalėmis ekalnusi jomis, neprilyg- 
•tamais paraakuamia bile laivo 
Uaited Statos Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

KnoikitCs dabar ėksharsi jai

SX (SORGE VASHINOTON 
via Brcmen

kari išplauks iš New Yorko Lie
pos 7. Važiuosite karta su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
tarą p. Jono W. Luth. Vedėjo 
UMavių^cprMa prie United 

Dėl pilna informacijų apie ii- 
pteukimus Uaited Statės Linijos 
aivų—LeviatKaa, George Wash- 
iagtoa, America, RepuHic. Prea- 
ideat Roosevelt, President Hard- 
iąg ■ ■klanslr jasų Agentų ant vie-

minia, vyrai ir moters, pra
dėjo p. Kasakaitį stumdyti 
ir tik atvykusį policija Kasa- 

minios. švilpimas ir rinka
mas palydėjo p. Kasakaitį.

Nuėjus p. Kasakaičiui, at
eina V. Kazlauskas ir suži
nojęs kame dalykas, pradė
jo juoktis. Bet tuo tarpu 
nuovados viršininko padėjė
jas jį areštuoja dėl Kasakai- 
čio sumušimo. Susirinkęs 
žmonių būrys neleidžia poli
cijai areštuoti nekalto žmo
gaus, nors ir policija šaudė 
iš brauningų į viršų, bet 
žmonės Kazlausko areštuoti 
neleido.

Tuomet policija jį arešta
vo ant rytojaus. Gavo du 
mėnesiu kalėjimo ir be tei- 

, sės pasilikti gyvenamo] vie
toj. Kad nekaltas yra V. 
Kazlauskas, gali paliudyti 
visas Žąslių miestelis, bet į 
tai šiandien bene atsižiūri
ma?

VĖL NUSIŽUDĖ.
Šakiai. Gegužės 18 d. per- kaiti išgelbėjo iš įniršusios 

sišovė Šakių apskr., Sudar- 
gio girininkijos eigulio Gu
daičio duktė 18 metų mer
gaitė. Pirmuoju šuviu patai
kė stačiai į širdį. Nusižudy
mo priežastys neaiškios. Bet 
kiek matyt, ar nebus tik jau
nystės meilės nepasisekimo 
padaras? Motina kalba, kad 
duktė senai buvo nusista
čiusi nusižudyti ir rinkosi

GAISRAS. I .----------------
Naktį i birželio 8 d. Sa-; PASIKORĖ MOTINA IR

— - i
I

KAIP KYNA1 TĄ 
PERMATO.

Perdėm Kynijos miestai 
ir kaimai apsiausti sienomis, : 
kurios buvo pastatytos dėl 
apsaugos. Musų iliustracija 
parodo iškabą ant šių sienų, į 
kuri yra labai pažįstama, to
dėl kad ji atvaizduoja Kinų 

ie kovą su ligo- į 
netvarkomai

DUKTĖ.
Krivasalyj (Linkmenų v.) 

matizmo, nuo nervų suirimo, naikino apie 200 trobesių, praėjusi rudeni pasikorė 
nuo gyslų uždegimo, ir chro-Yra žmonių aukų. Sudegė vietos gyventojos p. Ramo- 
niškų ligų, nuo vidurių už- daug gyvulių. Į nelaimės vie- nienės motina. Duktė dėl to 
kietėjimo, nuo\visokių nervų tą skubiai išvyko kovai su labai graužėsi ir apsirgo, 
ligų, nuo nugaros kryžiaus ir gaisrais referentas p. Šie- i Pagaliau nutarė ir pati nusi- 
šonkaulių skausmo, nuo pa- maška išaiškinti gaisro prie- žudyti. Gegužės 10 dieną ji
MO I v vrv v v v 1AM. M ~ » -r. z. 4- - — -M -   - — — : --.4- O ■=-!. ~ O V v O. v

I
ralyžių, chroniškų slogų no
sies ir plaučių, nuo spuogų, 
nieštėjimo, voties ir tt.

Reikalaujantiems daromi 
masažai, viskas pagal gydy
tojų nurodymus.

<Jž vonią imama po 4 li
tus, valgis dienai 5 litai, 
kambariai nuo 1 iki 2 litų 
parai su baldais, tik patarti
na kas gali atsivežti savo pa- 
tilines.

žastis ir smulkiai ištirti ne
laimę. a

rasta pasikorusį savo pirkio
je.

Važiuokite į

LIETUVĄ 
ir atgal 

PER BREMENĄ
Ant didžiausio ir greičiausio 

Vokiečių laivo 
COLLMBUS

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

NUŽEMINTA KAINA 
Dėl informacijų kreipkitės: 

NORTH GERMAN 

LLOYD
15 Water St. Boston, 

Cor. Devonshire St» 
arba pas vietos agentus.

KAS AUKLĖJA MUSŲ 
JAUNUOMENĘ.

Tauragėj Komercinės mo
kyklos direktorius J. Avižo
nis (sacharino I bylos daly
vis) gegužės 1 dieną gatvėj 
sutikęs vieną mokinį paste
bėjo, kad šis turi anty j rau
doną popieriuką. Avižonis 
popieriuką iš mokinio atėmė 
ir kelioms dienoms praslin
kus sušaukė mokyklos peda
gogų tarybą, kurios posė
džio metu reikalavo mokinį 
paliuosuoti, mat, Avižonis 
raudonos i _ * 
neęali. Vistiek 
ryboj matyti <

NUŠOVĖ IR PASKAN
DINO.

Vendžiogala. Kauno aps. 
sidegė ūkininko Žibo kluo- Nesenai aukščiau Babtų 
nas. Ugnis persimetė į šalia miestelio Nevėžyje atrastas 
stovėjusį to pat ūkininko: lavonas A. Golubovienės, ki- 
gyvenamajį namą, taip kad lusios iš Vendžiogalos k.: 
per 20 minučių abu trobe
siai su ūkio padarais virto 
pelenais. Nukentėjo penkios 
ten gyvenanusios nuominin
kų šeimynos; jų visas turte
lis buvo sukrautas ant aukš- mas iš Šiaulių į Kauną žy- 
to, ir viskas žuvo ugnyj. Tro-; mus prasikaltėlis vagis ir 
besiai buvo neapdrausti, plėšikas Laškovas, kilęs iŠ 
Dėka vietos gaisrininkų, ki-, Vendžiogalos kaimo. Dikta
to arti stovėjusio ūkininko darys i' * ’ Ven-
trobos liko nuo .gaisro išgey 
betos. - '

GAISRAS.
Virbalis, Vilkaviškio aps 

Iš nežinomos priežasties už-

i

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

VARĖ ŽMOGŲ PRISIRI
ŠĘ PRIE JIENOS.

Važiuodamas per Laibga- 
lių kaimą (rodos Jūžintų 
vai., Rokiškio apskr.) susiti
kau važiuojant man nepa
žįstamus žmones. Vežime 
sėdėjo du žmonės ir vedėsi 
prisirišę žmogų prie jienos. 
Važiavo kiek arklys gali ris
čia bėgti ir sykiu turėjo ir 
tas prie jienos pririštasis 
bėgti. Kaimo žmones labai 
stebino tbks nepaprastas re- 
ginys. Piliečiai sako, kad tai 
važiavęs Rokiškio krimina
linės policijos valdininkas.

lusios iš Vendžiogalos k.; 
lavoną apžiurėjus, rasta re
volverio šūvio žaizda.

Pradžioje 1926 metų pa- Į 
bėgo iš sargybos (rodos, iš 
traukinio pro langą) veža-

apy
linkėse ir susikalbėjo su nas-

spalvos pakęsti 
ta- <

Reeolute, ReHaoce, Altaert 
BaiHn. Deutseiiland. .

KOKS GYVENIMAS, TO
KIA IR MIRTIS.

Rokiškio miešte gyveno J. 
Žiburkštas. Jis tik vienas 
tėvų buvo sunkiai ir vargin
gai išauklėtas. Augindami 
sūnų, tėvai manė sulauksią 
tos dienos, kada iš sunaus 
jiems bus pagelba ant se
natvės. Bet čia visai kitaip į 
išėjo. Kol dar sūnūs buvo 
tėvų valdomas, tai gražiai 
gyveno, bet kaip pradėjo 
savo protu gyventi, tai šun
keliais nuėjo. Išpradžių jis 
buvo gavęs tarnystę pas Ro
kiškio taikos teisėją ir tar
navo apie 4 metus. Bet taip
visada yra, kada žmogui 
gerai, tai jis jieško blogai.
Žiburkštas pradėjo drau-Į 
gauti su blogais draugais, 
baltakę gert ir blogus dar
bus dirbt. Nuo ta, matyt, 
žmogeliui protas pradėjo 
maišytis. Birželio 6 d. gim
nazistai rado Žiburkštą už 
Rokiškio, netoli Sarapiniš- 
kio, miške bekabantį eglėj 
ant šakos...

Tai ve ko sulaukė seneliai 
nuo savo sūnelio.

Pabaigoj birželio mėnesio kapitonas Morrissey ant šio laive i 
plaukia tirinėt Grenlandiją.

I 
išminties, kad mokinys liko i tMl raiykit pas Joaepk •r 
tik Įspėtas. Vienas tėvų po- »» Company, Chicago, III. 
sėdžio metu, sako, direkto-; ------------- --------- ----------
riui padaręs lyg ir užmeti
mą, kad mokyklą jis pūdąs.

Gegužės 15 d. r iškilmių 
salę Avižonis atsivedė ir vi
sus mokinius. Iki kalbėjo 
nuobodulių pasakas pats 
mokyklos direktorius Avižo
nis, buvo viskas gerai, bet 
kai pradėjo kalbėti socialde
mokratų ir kitų partijų var
du, p. direktorius jau ne
rimo. 0 kai V. Serbentą sa
vo kalboj užsiminė, kad Sei
mo rinkimus laimėjo opozi
cija ir kad dabar pravartu 
pirmoj eilėj reikalauti' grą
žinti spaudos, susirinkimų ir 
žodžio laisvę, tai ponas Avi
žonis pritrukęs kantrybės 
sušuko: “Visi, komersantai, 
išeikite lauk.” Publika juo
kėsi ir sakė: “ot tai tau ir 
laisvė, štai kas ir kaip auklė-; 
ja musų .jaunuomenę.” Ką 
dabar neišdrįso padaryti po
licininkai. tą mėgino atlikti 
aukštesnės mokyklos direk
torius.

Čia dar prieš Seimo rinki
mus buvo susidaręs pusiau 
slaptas krikščionių veikimo/"*™™* 
komitetas, kurio pirmininku d 1 rht* 
yra bene ponas Avižonis, tat 
pilnai suprantamas dabar 
to pono lygsvaros nustojęs 
ūpas ir jo ligūstas raudonos 
spalvos nekentimas.

Ponui Avižoniui turi būti ul"r°-ltur' dykai. <-
žinotina, kad Tauragės mie-, *catta serenei.li & co. 
stas su valsčiumi Seimą ren-1

t
GYVENIMO LINKSMYBĖ.

Kelias į-sveikatą taipgi yra 
■ kelias i pasisekimą ir turtą. To
dėl dabokite savo sveikata. Dae-j 
gelis kūno netvarkumu nraside- 
da viduriuose. Kuomet jus jau- 5 
čiatės negerai ir nustojate ape- 2 
tito — gal jūsų virškinimo sis- S 
tema nėra tvarkoj. Imdami / 
Severa’s Esorką. pilvo liuosavi- 
mo toniką, jus tuojaus pajusite j 
grižimą į sveikatą ir smagumą. / 

i Jis prašalins mažus nesmagu- < 
mus. sugrąžins apetitą ir su
teiks laimę. Įsigyk Severa’s Į 
Esorką šiandien nuo jūsų aptie-'. 
koriaus; $1.50 ir 75c. už bonką.; 
W. F. Severą Co., ( edar Rapids. j 
Iowa.

iĮ
i
I
Skaitykit.ir platinkit Darbo 
Žmonių Laikrašti “Keleivi.”I • -

Itališki Armonikai.I
I
Mes išdir
bant ir im 
portuoja 
me viso- 
kiu rūšių

5 
įdirbtas

Itališkas
Akordinas 
geriairsias 
pasaulyje, 

į Ant 10
fhctų gvarantuotos. Musų kainos 
mesočs negu kitų tšdirbčjų. Dykai 
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka

ir ant populi*riskų vieno
dais kambariais laivų Cle- 
retend. Westpltalia. ir TH- 
riogia.
Sąvaitiniai išplaukimai iš 
New Yorko. Laivai Thurin- 
F“ ir Kestphaiia atplaukia 
! Bostoną.
Pei Banaliai lydimi j Europa 
išvažiavimai.

Dėl sugrJŽimo leidimų ir kl- į 
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

a----- •— f*_-_
vnM ADKnOH UH 
f““*

131 Stata St.

PAMINKIT

1.
2. * J

VRA GERAS DĖL;
Rmnatiško gėlimo.
Nerviško galvos skausmo.

3. Neuralgijos skausmo.
4. Mėšlungiško traukimo.
5 Kietsprando 
6. ir

*

Skausmo šonų, krūtinei 
pečių

7. Apsideginimo ir žaizdų.
S. Apsisaugojimo nuo uodų.
0. Skaudančių muskulų.
0. Apsisaugojimui nuo užnuodi- 

jimo. nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.
Prekė 35c., 65c. ir $1.25.
I patarimo arba knygutės 

rašykite j:

AI.BERT G.
GROBLEWSKI & CO.,

Dept. 3»>. I’lymonth. Pa.

I>el

!

Darbininke! “Keleivis” taM» 
drangas, platink jį tarp saM» 
draugu- ' , j

Kodėl
Bambino? ■<

Todėl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

✓

Todėl, kad Bambino paleng
vins užkietėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau!

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių Geriausis Drangas.

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonką, arba 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė bonkute siunčiama 
veltui ant pareikalavimo. Į

X —*

F. AD. RICHTER A CO.
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.
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Vietines Žinios
Lynnfieldo kratose areš

tuota 35 žmonės.
Vienuolika Bostono uoli?- 

manų iškrėtė Lynnfieldo k^ 
liolika namų, kuriuose rado kurių 
apie 250 galionų alaus, daug žmonių, 
munšaino ir areštavo 35 
žmones. Krata buvo pad -- 

apielin- r.vta subatos naktį, kada biz- 
tiesiog nieriai buvo prigaminę ne-

Iš Lietuviu Socialistu
Pikniko.

Cambridge'aus ir So. Bos
tono socialistų kuopos perui 
tą nedėldienį turėjo jau ant
rą šiais metais pikniką ant 
Aleko fanuos, Noruoode. 
Diena buvo graži ir svečių 
privažiavo iš visos l.. 

kės. Publika buvo tiesiog,nieriai buvo prigaminę ne- 
rinktinė ir darė labai malo-! deldiemui daug gėrimų, 
nų įspūdį. Visame matėsi di- 
džiausis draugiškumas. Visi j 
buvo geram upe, šoko. dai-| 
navo ir žaidė.

Jaunos merginos, Kairai- 
čiutė ir Lukšiutė iš Camb- 
ridge’aus, linksmais veide
liais pasitiko kiekvieną sve
čią ir kiekvieną pasveikinu
sios prisegė po ženklelį.

Apie 5 valandą prasidėjo 
laimėjimai. Pirmutinis lai
mėjimas buvo pypkė, kurią 
laimėjo Vaitiekus išCamb- 
ridge’aus.

Antras . laimėjimas už 
lenktynes buvo sidabrinė ci
garetėms dėžė, kurią laimė
jo Povilas Jovaišas iš Nev; 
ton Upper Falls.

Trečias laimėjimas už 
lenktynes jauniems bernai
čiams; pirmą dovaną laimė
jo Stasiukas Veilautukas iš 
Hyde Parko, antrą — Vin
cas Paulauskutis iš Camb- 
ridge, trečią — Jonas Pages 
iš Noru’oodo.

Ketvirtas laimėjimas bu
vo mažoms mergaitėms: pir
mą dovaną laimėjo Milda 
Anesčiutė iš Dorchester, an
trą — Domicėlė Teraškiutė “UI“ jc
iš Norwoodo, trečią Anelė‘?atvės įu vaiku. Nusigandus 
Gaigaliutė iš Norvoodo.

Penktas ir šeštas laimėji
mas buvo merginoms ir mo- 
terims.Prudencija Urpšaitie- 
nė iš Arlingtono laimėjo ka
vai virdulį, o Bronė Žukas iš 
Dorchestėrio — kvepalų 
bonkutę.

Gražų įspūdį šiame pikni- 
ne darė tas, kad lankėsi di
delis skaičius Amerikoje au
gusio jaunimo. Nauda iš to 
didelė. Jaunimas, kuris lan
kosi gražiuose musų paren
gimuose, išsiauklėja manda
gesniu, susiartina su musų 
dvasia ir reikalais, ir kartu 
arčiau susipažįsta tarp sa
vęs. Linkėtina, kad ir atei
tyje jaunimas stengtųsi da
lyvauti gražiuose parengi
muose. Reporteris.

ŽYMUS ŽMONĖS GIRI V 
SIUVĖJĄ k. žll RINSh \.
Geram mekanikui nėr? a . 

jriuis. Ji pagiria k:ti už i ! 
bą. Kostumerišku drabuž:u - 
veja? K. \V. žiurinskas (Žiu ' 1 
kurio dirbtuvė -andasi p > name 
riu 344 Broaduav. So. Best >n<. 
irgi niekuomet nemėgsta girti- 
bet už tai jį giria jo kostumeriai 

i tarpe yra gana žynui

- j. man reikalingus drabužius duo- 
ii -uiti tamstai.

-u |>:<sarba,
J. l..indžius-Seymi*ur, M. 1>.~

- r ’t -'d ’. kad iš koštu
: kriaučių geriausį vardą 

/. žiurinskas.

Brooklyno banditas John 
Miller, kuris su trim sėbrai • 
andai apiplėšė A. & P. fir
mos krautuvę Cambridge’- 
uje ir sumušė jos vedėją, ta 
po nuteistas 25 metams ka- 
Įėjimo.

I Ant Washington streeto 
tapo sutriuškintas Jonta- 
šiaus automobilius, kuris Įsi
skverbė tarp gatvekario ir 
elevated stulpo.

Trokmanas Blakeley, no
rėdamas pralenkti automo
bilių, užvažiavo su savo tro- 
ku ant šaligatvio ir užmušė 
3 metų vaiką, kuris sėdėjo 
ant laiptų. Blakeley areštuo
tas.

Štai ką rašo žiurinskui vien 
žymiausiu Bostonų edvoka’ 
George E. R «wer. J r:

"Man Brangu- l’una- Z u- '
"Sugrįžęs iš vakacijų ral"' 

ofise tamstos pasiutą mm g r 
Turiu pripažinti, kad tai vr> Ii 
puikus darbas ir tinka m n k 
riausiai. Tai p’-niu" ins taip fu U 
pasiutas garniiuvas. kuku- a- e-u 1 
v ėjęs Snvu gyven me. Tam-t - pu 
k:u darbu esu daugiau neg a užga « 
dint-s.

"Žadu Tamstai duot pa-iut mar. 
į garniturą (siutą).

"Pasilieku »u dėkingumu
"George E. Roe»er. J r."

O štai kokį laišką parašė Bos
tono Sveikatos Departament" 
narys ir žymus lietuvių gydyto
jas Dr. Landžius-Seyntour:

"Mano Brangus Ponas Ziury : 
"Kaslink garnituro (siuto), 

tamsta man pasiuvai, turiu 
kad jis pasiutas geriau, negu aš 
jausi. .Materija, primieravimas ir dar
bas yra puikus.

“Užtikrinu tamstą, kad ir ateityj

: \RBUS PRANEŠIMAS.
Lietuvių M. Žinyčios va-

• nė mokykla vaikams at- 
>!<larys 30 d. birželio. Moky- 

valandos bus nuo 9-niv 
i; įyto iki pietų kiekviena 
3ieną. Mokykloje bus moki 
nar.'.a lietuviu kalba, Įvairų 
rankų išdarbiai, dora ir reli 

ja. Apart mokinimo, ture 
:: vaikam< ekskursijas i
kilikus. . ■P!
Tėvai, siųskite savo vaiku 

i naują Lietuvių Žinvčią 
kampas 4-tos ir Atlantic gat 
viu. So. Bostone.

Lietuvių M. Žinyčioje bu: 
laikomos pamokos ir religi 
;:nės ceremonijos kas nedė
lios vakarą nuo. 7:30 ik: 
9:00. Lietuviai yra kviečia-kurį

Pa,ak?i. mj atsilankyt ir išklausyti 
’ ’■ 1 gerai priruoštų programų.

L. M. Ž. Komitetas.

I

I
Jonas Saburskis ir Alber

tas Dešon. kurie nušovė po- 
licmaną Comeau, tapo nu 
teisti kalėjiman iki gyvo 
galvos. Abudu jauni vaikė 
zai.

Moteris vardu Ivy McDo- 
nald važiuodama automobi- 
lium Quincy’je užmušė ant

Iji apalpo prie automobi- 
l liaus vairo.

Lynno majoras uždraudė' 
daryli miesto pinigais fajer-: 
verkus “Fordžiulajaus” 
šventei. Deginti piliečių pi- j 
nigus yTa neleistinas dar
bas, jis sako.

Apgavikas pateko j polici
jos rankas.

Pereito nedėldienio naktį 
du broliai policmanai, atlikę 
savo pareigas, važiavo auto- 
mobilium namo. Jiedu buvo 
apsirengę civilėm drapa
nom, o savo uniformas turė
jo pasidėję ant užpakalinės 
sėdynės. Staiga už akių 
jiems užbėgo didelis auto
mobilius ir atsistojo skersai 
kelio, priversdamas juodu 
sustoti. Kada jiedu sustojo, 
iš ano automobiliaus išlipo 
vyras ir žibindamas elektriš
ka lempa prisiartino prie jų 
sakydamas, kad jis esąs po
licijos agentas ir turįs juos 
iškrėsti. Jis parodė ir kokią 
tai blėtą po atlapu. Bet pa
matęs jų automobiliuje poli
cijos uniformą, jisai susi
maišė ir pradėjo trauktis at
gal, sakydamas: “Well, aš 
turbut nekrėsiu jūsų, nes 
manau, kad jus geri vyrai.” 
Bet policmanai jo nepaleido 
ir parvežė atgal į Bostoną. 
Pasirodė, kad tas “policijos 
agentas” yra tikras žulikas, 
ir toji blėta, ką jis rodė, bu
vo ne policijos žymė, bet pa
prastas numeris, kokius Fo
re River laivų kompanija 
duoda savo darbininkams.

RISTYNES uz campijonatą
ĮVYKS ŠIAME KETVERGE, 1 D. LIEPOS-JULY

Pradžia 8:30 vai. vakare. BR ES IIELD. BOSTONE
Risis už pasaul i čampijonu diržų

ED. “STRANGLER” LEWIS SU JOE MALCEW1CZ

Pametė Rėgistraciją ir 
Laisn*.

Mrs. Albina Versiaskas, 
'7 biržel’<» ant pikniko, pa
tu tė : ut< mobiliaus registra
ciją ir leid:mą važinėt. Jei- 
<u kas nore r (’to iš lietuvių, 
malonėkit sugrąžint savinin
kei po num. 1200 Washing- 
ton st., Norvood, Mass.

PARDAVIMAI, i
PARSIDUODA LODGiNG I1OUSE

17 kambarių su forr.išiais ele tr»s 
šviesu ir v;sas įrengimas. J«>igos būn i 
<Oie $65.0ti savaitėje. Vieta gera. 
Klauskite per telefoną.

Bačk Bay 7676.

PARDAVIMUI AR IšRANDAVOJi- 
Ml i naivias 6 šeinis nų. b?karnė su 
lvietns pečiais ir storu. Duosim labai 
nieinamas išlygas idant sutvarkyt,’ 
r. uosa vy bę K rei pkitės:

Mr. Kaplan. 132 Hanover Streit.
Boston. Tel : Richmond 0390.

ANT PARDAVIMO
Chelsea. mūrinis namas ant kampo 

susidedantis iš 5 tenementų ir storo 
Gera įeiga. Mažai įnešti ir lengvi mo
kėjimai. Kreipkitės pas (28)
M. A. SMITH. 17 Court St.. Boston

Tel.: Main 8661.

NES PERKAM LIETUVOS BONUS
Nuo tu, kurie pirks pas mus Player Pianą arba Grama- 
foną. tad priimam Bonus kaipo dalį mokesties.

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

VĖLIAUSI VICTORO REKORDAI
—K. 
—K.
-Jos 

—Jus
Kast. 

—Kast.
—Justas 
—Justas

75c.

78676 (Pas Darželį Trįs Mergelės 
(išėjo Tėvelis į Mišką

78675 (Tautos šventė 
(Mes Be Vilniaus Nenurimsim

78684 (Muzika-Valeas 
(Paukščių Veseilė

78403 (Kaitink Šviesi Saulutė 
(Vai Močiute Manu

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

Kreipkitės ypatiškai arba per laišką.
GEORGE MASILIONIS

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

Sabonio 
Sabonis

•

Vaičkus 
Vaičkus
Sabonis
Sabonis
Kudirka 
Kudirka

ĮNEŠTI $300
RONBURY — 3 šeimynų medinis 

namas, gazas. toiletai. rendos $39 i 
mėnesį, kaina $3,000. Lengvi išmokės- 
čiai. Mes turim keletą mažų 2 ir 3 
šeimynų namų su gazu, kurie gali 
būt nuplikti bargeno kainomis ir ant 
lengvų užmokesčių. Kreipkitės pas 

MacLELLAN, (27)
1270 Colutnbia Avė, Roxbury, Mass
Tel.: Highlands 8401

K. W. Z1URINSKAS
KOSTU.MERSKAS KRIAUŠIUS 

Vien tik vyrišką drabužių.
Apie storumą klauskite mano koė- 
tumerių. kurie jau dėvi mano da
rytus drabužius.
Valandos: Kasdien nuo 8 vai. 
iki 8 vai. vakare.

.144 BROAinVAY.
SO BOSTON. MASS.

V
&
K

Italų restorane ant Wash- 
ington streeto vienas išsigė
ręs žmogus, supykęs kam sa
vininkas atsisakė jam pa
tarnauti. išsitraukė peilį ir 
subadė tarnaitę ir vieną pa
šalinę moterį.

/ ------------------
Apsivedė A. J. Nemaksy.
Pereitą nedėldienį buvo 

vestuvės A. Nemaksio su p. 
Katarina Shea, duktere 
OnosParakšlienės iš Stough
ton. P-lės S. Lukiutė, M. 
Armiliutė ir Sofija Kazlaus 
kaitė buvo pamergės, Titus 
Greviškis su Juozu Galiniu 
buvo jaunavedžio pabro
liais. Vestuvės buvo Brock- 
tone, kuriose dalyvavo dau
gelis jaunimo iš So. Bostono, ______________
I^awrence, VV orcesterio ir 
kitur. Jaunavedžiai išvažia- ' “
vo aplankyti kaikurias Ame
rikos vietas ir apie 20 liepos 
grįš į Bostoną.

“Strangler” Le*is uždėjęs savo garsųjį "head lock."
Apart Lewiso su Makevriczium risi- dar keturios poros garsiausių pa 

šaulio ristikų, būtent:
STANI.EY STASIAK su JOE TOOTS MONDT 
URANAS JUŠKA su FARMER STEVENS 
NED McGl'lRE su h DU ARI) ( ANTO3V1NE 
LEONE LABR1OLA -u JA( K McPHERSON

Roslindalėj policmanas 
užtiko aną naktį du plėšiku 
laužianties į krautuvę ant 
Poplar streeto. Plėšikai šovė 
jį ir pabėgo; vienas jų pali
ko tik savo šiaudinę skrybė-
k.

ARTI THOMAS P ARK
Tikras bargenas — “2 šeimynų. ir 

kambarių namas, šilto vandens šilu
ma, elektriką, puikioj padėtyj. Tinka 
mas namas dėl išdavimo kambariu 
Kaina $<‘>00. įnešti $3,000. Kreipki 
tės pas savininką ir sutaupykit pini 
KU. . „ J 27)

21 Atlantic St, So. Bosto'rf Stass.

PARDAVIMAI
Norintieji pirkti farmas arba ma 

žas farmeles, kreipkitės pas Mik: 
Koriną Aš gyvenu ant farmų ir turė
damas laiko suradau daugelį gerų 
pirkinių. Reikalui esant rašykit laiš 
ką, aš atvažiuosiu. Adresuokit: (28 > 

MICHAEL CORAN 
1579 Turnpike st. No. Stoughton 

Mass Ofisas 1724a Dorchestei 
avė, Dorchester. Mass.

iyte

Atsidaro lietuvių mokykla.
6 d. liepos, nuo 10 vai. ry

te, atsidaro Simano Daukan
to lietuvių vaikams mokyk
la, Lietuvių Salėje, So. Bos
tone. Tėvai, malonėkit vai
kučius atvest paskirtu laiku.

Išvažiavimas!
Rengia Cambridge'aos Lietuvių 

Koopcratvviška Bendrovė 
NEDĖLIOJĘ

4 D. LIEPOS-JULY, 1926 
ant Sabanskio ir Aleksandro Farmos 

61 Maynard Road. Sudbury. Maso.
Visiems žinoma, jog minėta Bend

rovės Krautuvė kas meta turi savo 
išvažiavimą, ir visada užganėdindavo 
publika geriausiai. Taip ir šiais me
tais stengiasi, kad patensinti svečius 
Vieta puiki. Kviečiame visus Camb- 
ridgeaus ir apielinkės lietuvius ir 
lietuvaites į šį išvažiavimą. Bus gu - 
džių gėrimų, šaltos košės, gerų valg į 
ir tt. Trokai išeis nuo Lietuvių Koo
peracijos, t. y. nuo Main st. ir kamjo 
Portland, kaip ln:30 vai ryte.

KELRODIS: Važiuojant iš Camb- 
ridge ir apielinkių reikia važiuot i 
U’altham. iš ten paimt Woreester Rd. 
ir važiuot iki Concord Rd: pavažia
vus. pasukt j Hudson Rd., ir tuo jaus 
rasite 64 Maynard Rd, So. Sudbury, 
Mass.. t. y. Pikniko vieta.

Kviečia Kooperatyviška Krautuvė.
Jei lytų, tai bus perkeltas kitame 

sekmadieny, Liepos (July) 11 d.

I PIKNIKAS

I
SESTAS METINIS

RENGIA ALT. SANDAROS PIRMAS APSKRITYS

\

i

PANEDĖLYJE

Liepos-July 5 d., 1926
CHAUNCEY PARK. WESTBORO, MASS.

Prasidės 10 vai. ryte ir trauksis iki vėlyvam vakarui.

Orkestrą pradės grajiti lygiai 1 vai. po pietų. Taipgi 
šiame piknike dalyvaus ir S<>. Bostono Gabija ir Worceste- 
rio Aušrelė, kurie išpildys visą eilę gražiausių ir naujau
sių dainų. Taipgi bus ir kitokių žaislų.

Chauncy Parkas yra gražiausias visoj Naujoje Anglijo
je. ant ežero kranto, su gražiausiais Įtaisymais. Salėje gali 
šokti virš, tūkstančio porų. Taipgi, kas myli luoteliais pasi
važinėti, ant vietos galima gauti.

KELRODIS: Iš Bostono reikia važiuoti VVorcesterio ke
liu iki Marlboro. Iš Marlboro reikia važiuoti Framingham 
keliu ir visą laiką reikia laikytis po dešinei. Važiuot E. 
Main st., iki Lyman st., tenai i Chauncy Parką.

Važiuojant iš VVorcesterio reikia važiuoti iki Westboro. 
Davažiavus VVestboro. reikia klausti parko. Bušai išeis 
nuo Sandaros Svetainės 10:30 ryte, kurie norit važiuoti, 
tai užsiregistruokit iš kalno Sandaros ofise. 327 E St.. So.x 
Boston. KVIEČIA VISUS RENGĖJAI.I____

V

Naujas Lietuviškas Geležinis Storas.
162 BR0ADWAY, 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 kainą.

Mes parduodam pentus, varnišius po $150. $2.25 ir $3.65 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 musą trokas atveš į namus. Taipgi dirbam visokį plumbe- 
rišką darbą.

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

Visokie Plumberiški Prietaisai

I 
I 
i
I 
j

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydyste aar- 
ganėią: Kraujo ligomis. Ner
vų suirimu. Reumatizmu ir In
kstų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moterie pa
sekmingai.

Dr.KILLORY

t * +4-
PARSIDUODA TIESIAI JUM 
TIKRAI AUKŠTOS RŪŠIES 
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.

BOSTON PLUBING & 
LIGHTING SUPPLY CO.
147 Portland St., Boston 
netoli North Station

60 SCOLLAY SUVARĖ 
Skersai Hanover Street 

BOSTON. MASS.
Oiympis Tbeatre Baildisg 

Room 22
Patarimas dykai tik per paskirtą 

laiką.

DR. I. H. LANDAU
Specialistas K Tonišką ir Se
kretnų Ligų. Reumatizmo 

ir Kraujo Ligą.
Valandos: nuo 12 iki 9 vaka

re. Nedėidieniais: nuo 9 ryte 
iki 2 po pietų ir pagal sutartį. 
Tel. Haymarket 1436.

32 CHAMBERS ST, 
BOSTON. MASS

DR. J. MARCUS 
UBTVVIMAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter SU, Boston. MaM. 
< Prie Hanover St.)

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

Tel. South Boston 3626 
Residence University 1463-J

S. N. PuiSiute-Shallna 
LIETUVĖ MOT E R13 

ADVOKATĖ
M* Broadoay. So. Boataa. Mum.

Room l

Telefonas So. Boston 2360.
LIETUVIS DENTISTAS

Dr. St.». GALVARISKI
(GALINA USKAS)

Ofiso valandos: Nuo ]<• ryte iki 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare. 
Nedėiiom is pagal sutarties.

414 BR-lAD^UY i
SO. BOSTON, MASŠ.

Clean Up

»

I 
I 
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Žemos kaire, s 
ant Maliavų ir 
Geležinių daiktų.

Qt EEN Anne MALIAVA
$2.25 Gal. — 1G spalvų 
ir Balta — Gera rūšis žema 
Kaina.
Tamsiai žalia ir Ruda 
Maliava ................$1.25

Gera barnėms. tvoroms 
ir stogams

Sietų Maliava . $1.15
Išlaukinis Spar Varnish

$2.50

Gal.

Gal.

(*al.
Du Ponis (Morris) Grindų
Varnish ...............  $X50

SIETŲ. VIŠTLMNKŲ IR 
TVORŲ DRATAI žemiau- 
siomis kainomis.
Mes sutaupysime jums pinigų 

ant sietų, durų ir langų.

Balti puodukai ir spotkeliai .. 5c. 
setas. Didelės baltas tnrielkos 5c. 
Geros dėl kempių, kotadžių ir kiek
vienos dienos vartojimsi.
Specialiai bargenai Base Bali Dai

ktą ir žuvavimo įtaisų.

Guminė Šmirkštynė. 50 pėdų 
$4.89 ir aukščiau.

Atlaakykit musų bargenų beis- 
mentą.

So. End Hardware Co.
1095 H'ashington St..

Arti Dover St.. BOSTON.

I

I

Vese & Sors rioM 
ftfiiy 

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

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

ruotą kataliogą.

V oš e &. Sons 
Piano Co.

160 BoybtOn SU Boetea. 
įkurtas 1861 m.

NAUJA GYDYMO METODĄ FRA- 
ŠALINIMUI SENA LIGŲ. 

Be operacijų ir vaistų
Aštrias ir chroniškas ligas gydau 

natūrali vis budais.
Patarimai dykai. Jus persitikrink t 

apie nepaprastą ir galutiną naują n,- 
turalę gydymo metodą.

Df. Wen’worth, L. M. 

1761 VVashington »t.» 
Priešais Noi thhamplon 

elaveito stotį, 
Boston, Mass.

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

Nedėldieniais nuo 9 ryte iki 
2 po pietų.

M

Didelis Pasirinkimas
AUKŠTOS RŲSIES RAKANDŲ

JUMS REIKALINGI RAKANDAI PRIEINAMA KAINA Mes 
trokštame netik jums parduoti, ’>et i>- iižgarlėdint jumis. Krautu
vė, kuri gyvuoja virš 45 metų. PRIVALCJ TURĖ2T tūkstančius 
UŽGANĖDINTŲ KOSTUM ERIŲ.

ŠTAI TIK KELI Iš DAUGELIO BARGENų'
DABAR
DABAR
DABAR

VAIKŲ KARIETU'KfiS 
REFRIGERATORIAI 
PLIENINĖS LOVOS

THE JAMES
405 BROADWAY

ĮVERTĖ $30.0)
VERTĖ $25.00
VERTĖ $14 09

ELLIS FURNITURE CO.
SOUTH BOSTON (26)

$23.(mi 
$19 IMI 
$ 9.95




