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Baisi Amunicijos Arsenalo!sTJnANe?-S,N^
•pi )• •• ; batą čia viena mergina nu-

plaukė pertoli į jūres ir pra- 
lJllOpilV£ilja« dėjo skęsti. Prie jos puolė!

gyvybės sargas, bet mergina 
buvo jau be žado ir jis nega
lėjo su ja plaukti. Ant kran-; 
Jo tuo tarpu stovėjo su svai- 

1 aktorius 
, kuris svaidė ant 

sandokų. Matydamas, kad

• ----------------

SUNAIKINTA 300 TRIO- 
BŲ; NUOSTOLIAI SIE

KIA $100,000,000.

Ugnį į parako magaziną 
įskėlė perkūnas; 30 namų 
nušluota nuo žemės veido 
už dviejų.mylių nuo arse
nalo. Daugybė žmonių su

žeistų ir užmuštų.

Apie 5 valandą po pietų 
pereitoj subatoj perkūnas 
uždegė laivyno arsenalą 
prie Lake Denmark, už 4 ■ 
mylių nuo Dover, N. J. Ug
nis prasidėjo parako maga
zine. Iš amunicijos stoties 
tuojaus buvo išvalyta apie 
80 jurininkų gaisrą gesinti. 
Renkanties jiems prie de
gančios triobos įvyko baisus 
parako sprogimas. Visi juri
ninkai buvo išmėtyti į visas 
puses, kaip plunksnos smar
kaus vėjo pagautos. Kiek iš 
jų buvo užmušta, kiek su
žeista. tai ir ligi šiol da nesu
žinota. Vienas jų atsipeikėjo 
už 4 mylių Dovero miestely, 
bet kaip jis tenai atsidūrė, 
tai jis nieko nežino.

Praėjo pusė valandos po 
pirmo sprogimo, ir įvyko 
antra baisi ekspliozija, pas
kui trečia ir tt. Ekspliodavo 
16-kos ir 14-kos colių šovi
niai karo laivų armotoms, 
visokios jūrių minos, gilu
mos bombos, blėšinės su 
TNT ir kitokia smarkiai 
sprogstamoji medžiaga. Vy
riausybė jau nebandė de
gantį arsenalą gesinti, bet 
įsakė visiems bėgti, kur kas 
gali. Jurininkai ir kareiviai, 
kurie buvo da išlikę sveiki, 
vieni metėsi plaukti į kitą 
pusę ežero, kiti smuko į arti
mą mišką, da kiti sulindo į 
gilias duobes, kurias sprogs
tančios bombos buvo žemėj 
išrovusios.

Ekspliozijos buvo tokios 
smarkios, kad už dviejų my
lių nuo arsenalo sugriovė 30 
namų. Per 4 mylias aplinkui 
neliko nei vieno namo, kur 
nebūtų išnešti langai ar nu
neštas stogas. Yra daug nu
kentėjusių triobų net už 15 
mylių nuo ekspliozijos vie
tos.

Teroras ir sumišimai už
viešpatavo visoj apielinkėj. 
Baisios liepsnos, durnai ir 
apkurtinantis sprogstančios 
amunicijos pyškėjimas pa
vertė naktį į baisiausi praga
rą. Žmonės pradėjo bėgti iš 
visų aplinkinių miestelių to
lyn.

Pirmos žinios sakė, kad 
užmuštų skaičius sieks 75 
žmonių, o sužeistų busią keli 
šimtai. Šitos skaitlinės da 
nepatikrintos. Tik tiek yra 
žinoma, kad 50 sužeistų da
bar guli Doverio miestely 
Generaliame Hospitaly, 50 
kitų sužeistų paguldyta A- 
merikos Legiono būklėj, 13 
sužeistų nugabenta į Morris- 
tovrno ligoninę ir keli desėt- 
kai išskirstyta kituose mies
teliuose.

Nuostoliai apskaitomi į 
$100,000,000. Apie 300 trio
bų tapo visiškai nušluota 
nuo žemės veido, neskaitant 
daugvbės apardytų.

MEKSIKIEČIAI STREI
KUOJA PRIEŠ AMERI

KIEČIUS. . - -v
Meksikos provincijose So- ™?kere

ir Sinaloa 20,000 kai- Gui7?’ 
uanaoiŲ uaivuAC, i\au ‘ - ..
visi pames darbą ir apskelbs gyvybę.3 sargas negali rner- 
streika, jeigu kasvkly kom- f>nos tsnasti, Guiran palei- 
panija neprJšalins'amerikie-‘do savo ,rnesįe'kę, uz 
čio užveizdos. kuris vadina-'““‘H Pe‘IW ,r ka.bl-vs "ukn' 
si Briggs. Kai kuriose kasyk-'‘°.Pne Pat merginos. Gys
lose darbininkai streikuoja bas, sar?as sl?Prat0 kok'uo 
jau nuo 15 birželio, reika- tikslu meškere buvo mesta, 
- - ........ - kabų įkabino į

merginos kostiumą. Akto
rius tada ištraukė ją ant 
kranto ir ji buvo atgaivinta.

i
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Tragedija Baltom I
I

Pereitą nedekiienį Pary
žiuje buvo milžiniška de- 

JONAS BLIUDŽIUS PER- monstracija. kurioje dalyva- 
ŠOVĖ PAČIĄ IR PATS 

NUSIŠOVĖ.

Lietuvių šeimynoj.
MOKĖTI SKOLŲ 

AMERIKAI. *

norą
inakasių pareiškė, kad jie

laudami prašalinimo amen-'ir Paęm£s

ČIGONŲ KARALIUS
Cigonai’tJri^o karalių, U aĮONIUMlRE NUO

kuris vadinasi Timi Bimba. 
Jį garbina viso pasaulio či
gonai. Karalium jie jį turi 
aprinkę dėlto, kad jis esąs 
“septintojo sunaus septintas 
sūnūs.” Šita magiška skait
linė pas čigonus turi labai 
didelės svarbos. Pasakykit 
čigonui, kad pas žiurkes, ka
tes ir kralikus “septintas sū
nūs iš septinto sunaus” pasi
taiko milionais kartų, jis ne
tikės. Čigonai yra didžiausi 
vagis ir daugiausia prieta
ringi žmonės.

PADŪKĘS JUODVEIDIS 
PAŠOVĖ 8 ŽMONES.
Įsikarščiavęs juodveidis 

vardu Lee šį panedėlį Balti- 
morėj pašovė 8 žmones, 
penkis iš jų policmanus. 
Ant galo policija jį nušovė. 
Vienas pašautų policmanų 
turbut mirs.
ŠAUDYMAS ŠERMENYSE

Scranton, Pa.—Laike šer
menų čia Sam Maringo susi
ginčijo su savo žmona dėl

SAULĖS KARŠČIO 
RYTUOSE.

Rytinėse valstijose perei
tą sąvaitę mirė 17 žmonių 
nuo saulės karščio. Vieni jų 
prigėrė besimaudydami, kiti 
ouvo užgauti saulės spindu
liais ir krito prie darbo. 
Elizabetho mieste, Nevv Jer- 
sey valstijoj, karštis siekė 
106 laipsnių Fahrenheito.

VESTUVES PASIBAIGĖ 
ŠERMENIMIS.

Providence, R. I.—Perei
tą sąvaitę čia buvo Langto- 
no vestuvės ir vaikinai prisi
sodinę i savo automobilius 
pamergių pradėjo rodyt, ka
tras jų turi greitesnę mašiną. 
Lenktynės pasibaigė tuo. 
kad vienas automobilius pa
taikė Į telegrafo stulpą, ir 
viena mergina tapo užmuš
ta ant vietos, o 3 sunkiai su
žeistos.

PER “FORDŽIULAJŲ” 
UŽMUŠTA 24 ŽMONĖS.
Apvaikščiojant patriotiš- 

pinigų ir šovė ją netoli gra- ką Amerikos šventę 4-5 He

<

vo apie 20,000 sužeistų ka- • 
reivių, protestuodami prieš į 
tą sutartį, kuria Francuzijos

* — * * • ■» — •
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!
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Nabašninkas buvo dievobai- diplomatai padarė su Ame- 
mingas katalikas ir mirda
mas pasišaukė kunigą su pa

skutiniais sakramentais.

Baltimore, Md.—Pereitą 
subatą Jono J. Bliudžiaus 
namuose čia įvyko kruvina 
tragedija. Dalykas buvo štai 
koks: Bliudžiaus žmona da
rė virtuvėj vakarienę. Kartu 
su ja buvo jos 10 metų am
žiaus mergaitė Adelija ir se
suo, Rožė Žalimienė. Virtu
vėn įnėjo Bliudžius. Pati 
tuojaus pradėjo ant jo bar
tis, kad jis neduoda jai pa
kankamai pinigų. Kilo gin
čai. ir Bliudžius išsitraukęs 
revolverį paleido į savo pa
čią šūvį, sunkiai ją sužeisda
mas į petį. Klykdama per
šauta moteriškė išbėgo lau
kan ir buvo nuvežta ligoni-

I I
kan ir buvo 
nėn.

’ Bliudžius tuo tarpu už
puolė savo žmonos seseri, 
Rožę Žalimienę. Bet kada 
pribuvo policija, jisai užsi
darė ir pradėjo šaudyt. Apie 
namą susirinko didelė minia 
žmonių. Bliudžius šovė du 
dailu virš minlbs galvų. Ka
da policija liepė jam išeiti ir 
pasiduoti, jis šovė į policiją, 
bet niekam nepataikė.

Vėliaus pasigirdo da vie
nas šūvis, ir viskas nutilo. 
Policija įsilaužė į tą kamba
rį. kur Bliudžius buvo užsi
daręs, ir rado jį gulintį ant

• T • V * « •

persišovęs. Nugabentas Uni
versiteto Ligoninėn jis neuž
ilgo mirė. Kaipo dievobai
mingas katalikas, Bliudžius 
prieš mirsiant paprašė, kad 
pašauktų jam kunigą Moc-

rika, pasižadėdami atmokė-j 
ti Amerikai paskolą. Jei ! 
Francuzija turės tą paskolą 
atmokėti tokiomis sąlygo
mis, kaip sutarty nustatytos, 
tai ji neteks savo nepriklau
somybės ir niekad neišsimo
kės, sako franeuzai. Jie nori, 
kad Amerika sutiktų peržiū
rėti skolos atmokėjimo su
tartį iš naujo ir palengvintų 
atmokėjimo sąlygas, jeigu 
jau nenori visai skolų dova
noti.

Suvienytų Valstijų iždo 
sekretorius Mellon šį pane- 
dėlį pareiškė, kad jeigu 
Francuzija nori kokių pa
lengvinimų, tai ji turi kreip
tis į Kongresą. Tečiaus jis 
netiki, kad Kongresas sutik
tų dalyti kokių permainų, 
nes žemesnysis Kongreso

žmonos seseri

Naujas Seimas Panaikino 
Karo Stovi Lietuvoj.

SUMAŽ1NO PREZIDEN- mėnesi paprastos algos ir
TO IR M1NISTERIŲ prie to da 4,000 litų svečių 

ALGAS. n..........................priėmimui be jokio atsiskai
tymo kas mėnesį. Preziden
tas galėjo nepriimti per mė
nesį nei vieno svečio, bet jis 
vistiek paimdavo “reprezen
tacijai” 4,000 litų ir jokių 
atskaitų jam nereikėjo iš tų 
pinigų duoti. Taigi faktinai 

j klerikalų pastatytasai prezi-

I Be to da, panaikintas įstaty- 
' mas varžantis spaudos lais
vę ir viešuosius susirinkimus

Naujasai Lietuvos Seimas 
jau dirba. Grąžino žmonėms 
laisvę ir mažina valstybės I 
išlaidas. Karo stovis jau pa- Į4entas Stulginskis gaudavo 
naikintas, įstatymas varzan- ne 6 000 bet i0 ooo litų kas 
tis spaudos laisvę panaikm-' mėnesį 
tas, viešu jų susirinkimų su- j Dabar šita mokestis tapo 
varžymas panaikintas, pre--numušta lvgiai per pus: pre. 
zidentui ir ministeriams ai-!zidentas črinius gaus 4i000 
gos numažintos, ir dabar. jj mėnesį paprastos algos 
svarstomas socialdemokra-: itooo reprezentacijai
tų mestas sumanymas palei- (SVečių priėmimui) be atsi- 
sti politinius ka imus ku_!ska o kas reiškia 5 000 
nuos kunigų valdžia buvo ytu 
suglaudus į kalėjimus be jo-, Minisįerių kabineto pir- 
kio reikalo. mininkas ir užsienių reikalų

Taigi nors nesenai naujas ministeris prie krikščionių 
j Seimas susirinko, bet atliko gaudavo po 5,000 litų į mė-

butas skolų atmokėjimo su- jau daug svarbių darbų. Pa- nesį. Dabar gi jie gaus tik po 
tartį jau ratifikavo. gal svarbumą pirmon vieton 2.500 litų, ir po 2,000 litų

Šį panedėlį franeuzų fi- neikia statyti karo stovio pa- skiriama priėmimui kitų 
nansu ministeris Cailleu.v naikinimą. Kaip tik Seimas valstybių atstovų, 
padarė sutarti ir su Anglijos i susirinko, socialdemokratai 
valdžia dėl skolų atmokėji- Į tu«jaus įnešė, kad karosto- 
mo. Šita sutartimi Francuzi-1Vls- kuriuo kunigų valdžia 
ja pasižada per 62 metu at- ibuv0 surakinus visam kras- 
mokėti Anglijai $160.000,-’tuirankas ir uždarius bur- 
000. Šiais metais Anglija nas-butl? panaikintas. Sei- 
gaus $20,000,000. “ ’

Šį panedėlį franeuzų fi- rei.kia kar<> ?tovio pa- skiriama
nansų

priėmimui kitų

Prie klerikalų ir kiti mi- 
nisteriai gaudavo po 1,250 
litų į mėnesį “svečių priėmi
mui.” nors jiems jokių atsto
vų iš užsienio priiminėti ne
reikia. Dabar gi Seimas nu
tarė, kad visi eiliniai minis- 
teriai gaus tik po 2,500 litų 
algos į mėnesį, ir jokių kitų 
prodėčkų “reprezentaci
joms” jiems nebus.

Beto, krikščionių blokas 
buvo nutaręs, kad jeigu jų 
ministeriai rezignuoja, tai 
kaipo “prezentą” pasitrau
kiantiems ministeriams iš
mokėti algą į priekį už tris 
mėnesius. Jei koks kunigas 
pabūdavo ministerium nors 
pora dienų ir rezignuodavo, 
tai jis gaudavo 3-jų mėnesių 
algą. Pasinaudodami šitokiu 
nustatymu, krikščioniški

mas socialdemokratų įneši
mą priėmė, ir karo stovi nu- 

Po šešerių 
metų didžiosios priespaudos 
Lietuvos žmonės galės pa
galios liuosai atsikvėpti ir 
pradėti gyventi kaip tikrai 
laisviems piliečiams pride
ra.

Rašydamas apie karo sto
vio panaikinimą, ‘‘Socialde
mokratas” sako: “Mes, Lie
tuvos darbininkri, privalo
me tinkamai įvertinti tą 
svarbų demokratijos laimė
jimą. Krikščionių atkakliai 
palaikomas karo stovis Lie
tuvoje buvo ne kas kita,

PREZIDENTAS COOL- tarė panaikinti. 
IDGE ŽUVAUJA.

Prezidentas Coolidge šį
met išvažiavo atostogų ant 

kur yra didelis ežeras, ir jis 
kas dieną tenai žuvauja, tik 
nelabai jam sekasi — per vi
są sąvaitę pagavo tik porą 
“paikų:” vienas buvo dvie
jų svarų, kitas keturių.

grindų. Pasirodė, kad jjs faunos New Yoi-ko valstijoj, •» -at . -- - lrut» V-B-O rllrlalio aoavoc G-

Dimsru ir sove ja netoli gra- nuienhus šventę ne-11 .- .t'. ...... ,—
bo, kuriame gulijo jų gSd-pos šįmet vien tik Naujoj
nes kūnas. Kada peršautos Anglijoj buvo užmušta 24 . J™?* • 2IURKĖS NUNEŠĖ KREP

ŠĮ SU PINIGAIS.
. I Nevv London, Conn.—Žy-

_ _  _____ velionis buvo jau 51 metų delis vardu Harry Netupsky, 
pribuvusi policija sta visose Suvienytose Vals- am^’aa> žmogus, kriaučius kuris laiko čionai gazolino 
-____ -___ • • ‘ ‘_________ iš amato, ir gyveno su savo stotį, surinko $350, bet bijo-

__________ šeimv na po numeriu 857 damas, kad neužpultų plėši- 
NELAIMĖ NEW YORKO Lombard street

POŽEMYJE. Šitas įvykis buvo aprasy-
New Yorko požemyje šį J38 dtenras-

panedėlį įvyko nelaimė: ^a^iniore Sun.
traukinis atsimušė į stoties *?usų korespondentas, pn- 
bufen ir 10 žmonių tapo su
žeista. Nelaimė atsitiko dėl-į 
to, kad traukinius operuoja I 
neprityrę skebai, nes darbi-! , ,. . - . - y .
ninkai streikuoja. > oiokhauja, pačiomis maini-

kauja, ir pagalios prieina 
prie to. kad griebiasi už šau
tuvo.”

moteriškės dvi seserįs nore- žmonės bešaudant ir sprog- 
jo įniršusį Maringą nugink- dinant visokias petardas, 
luoti, taf jis peršovė ir jas. Kiek buvo užmušta ir sužei- 
Paskui i “ ' . “ 'i .'. ’ '
pašovė jį patį ir visi keturi tijose, da nėra žinių, 
buvo nugabenti ligoninėn.;
Peršautos moterįs gal mirs.

BĖGO NUO ŠUNŲ, PA
SIKORĖ TVOROJ.

South Attleboro, R. I. — 
Netoli nuo čia vieną pereitos 
sąvaitės rytą buvo atrastas 
vielų tvoroj pasikoręs neži
nomas žmogus. Nakties lai
ku gyventojai girdėjo smar
kiai lojant šunes. Spėjama, 
kad tas žmogus po tamsiai MIRĖ KARO SEKRETO- 
paklydo ir šunų užpultas bė- RIUS WEEKS.
go. bet pataikė į vielų tvorą šiomis dienomis mirė Su- 
ir įsipainiojęs joje pasikorė, vienytų Valstijų karo sekre- 
Galimas daiktas, kad jis bu-.torius John W. Weeks. 
vo išsigėręs.

f

!

PERKŪNAS SUDEGINO 
MYKOLO USILKOS 

FARMĄ.
Northfield, N. H.—Perei

tos subatos lytą perkūnas 
čia uždegė Mykolo Usilkos 
daržinę su šienu ir ugnis pa-

nį patepimą.” ir Bliudžius 
mirė.

siųsdamas šitą žinią, pride
da nuo savęs d a šitokią pas
tabą: “Dabar, ‘prohibicijos’ 
laikais, daug žmonių gir-

kai, jisai nunešė tuos pini
gus sklepan ir įkišo tarp bal
kių. Kada uždaręs subatoj 
biznį jis nuėjo tuos pinigus 
pasiimti, jau jų nerado. Nu
sigandęs Harry pranešė po-

kaip kieta ąžuolinė lazda “na, juodavo į- 
klenkaly-smurtininky irkiekynenysyk.
koše. Su ta lazda jie žiauriai | Pa™/’a' 0 P’ 7-500 '*!•.
ir be atodairos mušė per gal- . ^įtą gi aftą naujas Seimas 
vą nepatinkamus jiems žmo- irK1 panaikinę.
ir be atodairos mušė per gal-

nes, nepatinkamus laikraš
čius, jiems priešingas orga
nizacijas, negeistinus jiems 
susirinkimus. Mušė visą mu-

CHICAGOJ SAULĖ UŽ
MUŠĖ 10 ŽMONIŲ. 

______ laikraščiai praneša, kad 
sų liaudį. Karo stoviu pasi- nuo saulės karščio Chicagoj

I

licijai. kad ji apvogė Nepa- remdami, krikščionis reak- pereitą^ sąvaitę.krito 10 žmo- 
sitikėdamas betgi, kad policininkai ir jų sėbrai sumynė nių. Karatis siekė virš 100 
ei ja jam tuos pinigus suras- visas musų laisves, suterlio- laipsnių ranienneito. Dabai 
tų. jis pradėjo ardvt skiepe .1° demokratinę tvarką ir >tenai oras jau atvėso, o karš- ’• v ^nn-innmK. ! tis ntpin i Rvtn« Rn<tnna l»i>_gnndis irsienas. .nr Unw . .. . . - ,. . -.
per visa nakti ir apie rvtme- mindžioti musų liaudies v ei- skutinemis dienomis sunku 
tį, išardęs visą skiepą, rado Prie karo stovio demo- alsuoti.

cija jam tuos pinigus suras- visas musų laisves, suterlio-

grindis irsienas

I
laipsnių Fahrenheito. Dabar

Jis dirbo įprato purvinomis kojomis į tis atėjo į Rytus. Bostone pa-

NUBAUDĖ KUNIGĄ, KAD 
NENORĖJO SUSTABDYT 

PAMALDŲ.
Bridgeport. Conn.—šį pa- 

nedėlį čia buvo nuteistas už
simokėti $5 pabaudos ir tei
smo lėšas kun. Jonės, visų 
Kristaus šventųjų parapijos 
klebonas. Jis buvo kaltina
mas tuo, kad atsisakė sulai
kyt savo bažnyčioj pamal
das, kuomet to reikalavo jo 
kaimynai, kurių namuose 
buvo’šermenįs. Jie norėjo, 
kad per šermenis butų ramy
bė ir tyla, tuo tarpu gi tas

tį, išardęs visą . .T. , . .
savo pinigus nuvilktus į kratinė Lietuva buvo virtusi 
žiurkių urvą. BANDITAS, KURIS PA

PILDĖ 66 UŽPUOLIMUS.
Detroite ši panedėlį tapo 

nuteistas iki 40 metų kalėji- 
man banditas vardu Edward

klebono valdoma despotija, 
_________ klebono dar žiauresnio ir

TERESA DAUGELIUTĖ .• * •* 1^... t
ciausi Rusijos carai. •

Dabar šitam krikščioniš-
AREŠTUOTA.

Teresa Daugeliutė. kuri 
angliškai vadina save 
Hawley, ir kuri nesenai pa
garsėjo kaipo aktorka, kuri 
nuoga prie vyrų kompanijos 
maudėsi šampane, pereitą 
sąvaitę Chicagoj buvo areš
tuota ir nuteista užmokėti 
$50 pabaudos užtai, kad va
žiuodama autorųobilium ne
paisė signalų, reikalaujan
čių sustoti. Paskyręs pabau
dą, teisėjas pridūrė: “Aš

MODERNISTAI IŠVIJO 
KUNIGĄ.

South Dakotos presbiteri- 
jonų sinodas išvijo iš Leado 
parapijos kunigą Crombie, 
kuris buvo užkietėjęs fun- _ ____ __
damentalistas, t. y. laikėsi skui sunaikino visas "triobas. 
tos nuomonės, kad Biblija Sudegė visa Usilkos manta, 
yra Dievo žodis ir kad pa- išskyrus tik karves ir ark- 
saulis buvo sutvertas taip, liūs, kurie buvo ganykloj, 
kaip Maižiaus yra Biblijoj Kiaulės buvo tvarte, tai tos 
parašyta. Modernistai, kurie sudegė. Vištos irgi sudegė.!___
kontroliuoja presbiteri jonų Usilka vertėsi iš pieno, par-i kunigas kėlė savo bažnyčioj v ___
bažnyčią South Dakotoj, duodamas karvių produktą i triukšmingas pamaldas, manau, kad pabauda tamsta 
daugiau tiki mokslui, negu į Franklino miestelį. Ugnis įgaudė varpais, griežė vargo- užmokėsi, nes pas mus čia 

sampa-

jovce kam despotizmui padaryta' Baker. Jis.prisipažino suren-

bažnyčią South Dakotoj, duodamas karvių produktą'triukšmingas _ r ___
daugiau tiki mokslui, negu į Franklino miesteli. Ugnisįgaudė varpais, griežė vargo- užmokėsi, nes pas 
Biblijai, ir todėl šitą kunigą padarė jam $8,000 n uosto- na i ir giesmininkų chorai rė- Bridewell kalėjime 
jie išmetė iš savo sakyklos, lių. kė visomis gerklėmis. no maudynių nėra.”kė visomis gerklėmis.

Į gęs 66 užpuolimus ir plėši-
Kitas sveikintinas Seimo mus. 

darbas, tai panaikinimas tų 
įstatymų, kuriuos krikščio
nis buvo išleidę smaugimui 
spaudos ir susirinkimų.

Taip pat reikia sveikinti 
sumažinimą prezidentui ir 
ministeriams algų. Kuni
gams rūpėjo tik kišenius 
prisikimšti. * Todėl pagrobę 
valdžią i savo rankas jie tuo- 
j-’iv.s pasiskyrė sau riebias 
algas. Savo prezidentui jie 
buvo paskyrę 6,000 litų į jau 7,500.

galas.

CHICAGOJ ŠJMET PA
VOGTA JAU 7,500 AU

TOMOBILIŲ-
Chicagos policija prana

šauja, kad šįmet tenai bus 
automobilių pavogta dvigu
bai daugiau, negu pernai. 
Per visus pereitus metus 
Chicagoj buvo pavogta 8.- 
200 automobilių, o šįmet tik 
iki liepos mėnesio pavogta
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JE JAU PANAIKINTAS.
Lietuvos laikraščiai pra

neša. kad naujas Seimas jau 
nutarė karo stovi panaikinti, 
nors krikščionis demokratai 
tam ir labai priešinosi. Karo 
stovis panaikinamas visose 
vietose, kur jis buvo, išsky
rus tiktai vieno kilometro 
platumo ruožą palei demar- 
kacijos liniją.

Už panaikinimą karo sto
vio reikia pasidekavot
cialdemokratams, nes eida
mi valdžion jie pastatė būti
ną sąlygą, kad liaudininkai 
sutiktų karo stovi atšaukti.

Socialdemokratai visuo
met buvo karo stoviui prie
šingi. Ir kuomet valstiečiai 
liaudininkai būdami su kle
rikalais valdžioje balsavo už 
karo stovio įvedimą, tai so
cialdemokratai protestavo 
prieš tai.

visu* Įvykius, kurie 
galėjo turėti vietos, 
pereito sekmadienio 
mintų elementų

. priešvalstybines eisenas su vi-

♦wo laiku 
Tad ir už 
M«tsako- 
suruoštas

so-1
I

skaičių 71,473. Didžiausia pra
laimėtoja yra darbo federacija, 
prakišusi 54.747 balsus.

"Bet dabar, kada klerikali
niai federantai jau nebegauna 
“sandvičių“ iš valdžios, tai jie 
turės, be abejonės, dar labiau 
susmukti. Tarp fabrikų darbi
ninkų. kur pirmiaus federacija 
turėjo gana stiprius skyrius, 
jų Įtaka yra visiškai nupuolusi. 
Federantų skyriai vienas po ki
to likviduojami ir darbininkai 
dedasi prie profesinių sąjungų, 
kurioms vadovauja socialde
mokratai.“

“Keleivis” ne sykį yra iš
reiškęs nuomonę, kad kleri
kalai amžinai Lietuvos ne
valdys. Nusikratė musų 
žmonės caro despotizmo, 
mes sakėm, tai nusikratys 
jie ir kunigų jungo.

MASKVOS ORGANAS 
LIEŽUVAUJA.

Maskvos bolševikų orga
nas “Pravda” 12 birželio nu
mery rašo, buk Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos socialde
mokratų partijos rengian
čios konferenciją, ir kad to
je konferencijoje busią kal
bama apie sudarymą “bend
ro fronto” prieš sovietų val
džią. Socialdemokratų esą 
jau kaip ir nutarta, kad to
kio “bendro fronto” nugar
kauliu turį būt Lenkija ir 
Anglija.

Pastačiusi tuo budu Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos so
cialdemokratus kontrevoliu- 
cionierių, ir suokalbininkų 
rolėje, Maskvos tovariščių 
gazieta įspėja Pabaltės val
stybes, kad jos tokiose “tam
siose konferencijose” neda
lyvautų ir suokalbių prieš 
sovietų Rusiją nedalytų, o 
geriau dėtųsi prie Rusijos ii 
eitų su ja ranka rankon.

Nors Lietuvos socialde- 
mokr. organe mes nieko apie 
tariamąją konferenciją ne
sam matę, bet kaip praneša 
kauniškė “Lietuva,” tai Pa
baltės socialdemokratai ruo
šią tiktai paprastą partinę 
konferenciją, kurioje nebu
sią svarstomi jokie “blokai” 
ar “frontai” prieš sovietų 
Rusiją.

Taigi išrodo, kad Mask
vos liežuvninkai sufabrika
vo savo “žinią” vien tuo tik
slu, kad gavus progos paloti 
ant socialistų.

REIKALINGA MEKSIKOS 
- TVARKA LIETUVOJ.

“Šiaulių Naujienos” (Nr. 
24) paduoda iš Šiaulėnų ši
tokią žinią:

“Po rinkimų, klebonas per 
išpažinti kiekvieno klausinėja 
už ką balsavo, ir jei pasako už 
3—5, neduoda išrišimo, varo 

; pas vyskupą... *
; “A.' Srieki* jau trečia savai
tė neramus be išrišimo galvą 
nulenkęs vaikšto. kaimynų 
klausinėja kas reik daryti...“

' šitaip kitąsyk “dūšių ga
nytojai” darydavo ir katali
kiškoj Meksikoj. Bet dabar 
tenai tapo išleistas įstaty
mas, kuris šitokiam religijos 
turgavojimui padarė galą. 
Už maišymą politikos į reli
gines apeigas kunigas Mek
sikoj dabar sodinamas kalė- 
jiman ir jo bažnyčia uždaro
ma.

. Reikėtų šitokio bizūno ir 
Lietuvos jegamasčiams.

No. 28. Liepos 14 d., 1926.
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Salin provokatoriosi
įraščių, ir šiandien yra stip- 
riausis vokiečių spaudos 
atstovas vakarinėse valsti
joje.

Tas pats yra ir musų, 
lietuvių, spaudos gyvenime. 
Per 20 melų mes turėjome 
tiek laikraščių, kad ir var
dus jų sunku šiandien atsi
minti. Buvo visokių mėnesi
nių žurnalų, buvo Įvairių sa
vaitraščių ir buvo net <Hen- t pašventė tam ineidentin 
rasčių. kurių šiandien .iau|n)]ivipstl- 
nebėra. Jei mirusioms laik
raščiams butų statomi pa-j 
minklai. tai lietuvių išeivija; 
Amerikoje šiandien turėtų) 
jau dideli savo spaudos ka-j 
pinyną.

Taigi išrodo, kad ir musų Į 
spaudos likimas Amerikoje į 
labai sunkus.

’ Bet tuo pačiu laiku mes 
turime laikraščių, kuriems 
per 20 pastarųjų metų gana 
gerai sekesi. Prie tokių laik
raščių priklauso ir "Kelei
vis.” Taigi, jei kuriam laik
raščiui nesiseka, tai negali- 

• ma sakyti, kad sąlygos kal
tos, nes tose pat sąlygose ki
tiems gana gerai klojasi. Jei 
laikraščiui nesiseka, tai kalti 
turi būt jo vedėjai.

PROF. ČEPINSKAS SIAU
RINSIĄS TEOLOGIJOS 

FAKULTETĄ.
Lietuvos kunigų “Rytas” 

skundžiasi su ašaromis, kati 
naujas švietimo ministeris. 
socialdemokratas prof. če- 

esąs nusistatęs su- į

tų jam reikia suvalgyL Ant 
valgių sąrašo paaiškinta, 
kad 60 kalorijų gaunama iš 
100 gramų keptų bulvių: 
100 kalorijų iš vieno kotleto,

suomenę erzinančiais ekscesais ir tt ‘ d- > i- i > i v ..
yra atsakominga iki sūri dienai) Kitoi kortos imsėi vra Dfl-I •
’ebesalioiusi d *. I . loJ *°.n<* P, .4 • .|. i cialdemokratu kuopa susau-ebegai jum senoji d-r© Bist- rašyta, kiek kalorijų reikia kė hedaib’U mitinga Rotu- ro vynausybe ir specialiai Vid.’kZam darbui atlikti. Pa- .>1 ™

Kauno so- traci ią suruošė ir tur būt 
’ • bandys drumsti darbininkus

_ ______    ____;-įtiek Kaune, liek kitose vie- 
žės salėje apsvarstyti Kauno Į tose žmonė 

valdžiai 
Nespėjo mitingas 
kai mitingo salėr. Įsiveržė 
gau ja provokatorių, ėmė
keki triukšmą ii- kviesti susi
rinkusius gatvėn. Jų sėbrų 
dalis iš anksto įsiterpė be
darbių minicn salėje ir taip 
pat ėmė raginti eiti gatvėn. 
Dėl triukšmo mitingas liko 
nutrauktas ir visa publika iš-

■s su kitokiais tik- 
bedarbiu nudėti ir pareikšti Mais. Mums visai aišku, kad 
. ‘ jų reikalavimus. įduriias. bet pavojingas kurs-

įsipusėtidtvmo darbas eina iš dviejų 
‘ ‘ ‘ ' ‘ pusių. Ir tas darbininkų kur

stymas sąmoningai varomas 
provokatorių iš kairės ir 
žvalgybininkų iš dešinės. 

; Maskvos apmokami agentai 
dar kartą padavė ranką Ra- 

k-iui ir suvienytomis jėgomis 
i bando niekais paversti Lie
tuvos darbininkų laimėji
mus paskutiniais rinkimais.

Kitaip sekmadienio Įvy- 
’kių Katine netenka įvertinti.

Ir iš tiesų. Darbininkų at- • 
į stovai, stipresniais Įėję Sei- 
Įman, tuojau Įnešė amnesti- 
l jos ir karo stovio panaikini
mo projektus. Tie projektai 
bus Seimo priimti. Socialde- 
■mokratai reikalauja padary
ki senosios valdžios darbų 
1 reviziją ir kaltininkus ati
duoti teisman. Socialdemo
kratai reikalauja panaikinti 
žvalgybą ir nubausti kruvi
nus smurtininkus. Socialde
mokratai pastate sąlygas 
naujai vyriausybei, kad bu- 

; tų duoti pinigai viešiems 
darbams, kad butų pataisy
tos ir įgyvendintos ligonių 
kasos, kad darbininkai butų 
apdrausti nelaimingais atsi
tikimais.

Ir su tais musų reikalavi
mais turi šiandien skaitytis 
buržuazinės partijos, nes 
musų liaudis parodė social

demokratams didžiausio pa
mušdavo lazdomis kur kliu- įsitikėjimo ir verčia mus, kad 
vo. Pasikartojo tokios pat įeitume patys valdžion. Eitu- 
scenos, kaip laike “krikščio-ime ir atstatydintume Lietu- 
niškų” demonstracijų per toje teisėtą, demokratinę 
“tautos dieną.” tvarką.

į Laike tų visų įvykių poli-l Mes jau iš anksto perspe- 
mušio; ei ja buvo be ginklo ir laikėsi i jome Lietuvos darbininkus, 

tvarkingai. Ir vis tik, skirs-į kad jie negalės daug ko lai- 
tant publiką Rotužės aikštė- mėti. Bet priversti buržuazi- 
je, neapsiėjo be incidentų:!ją, kad ji sutiktų patenkinti 
iš minios į policiją pradėta;opiausius darbininkų reika- 

kur rabi-Į mėtyt akmenimis ir pora po-lūs mes galime. Tik su viena 
licininkų sužeista. ' sąlyga. Laimėsim, jei eisim 

Trumpai priminsime, kad Jš vieno. Laimėsim, jei s. d. 
prieš sekmadienio demonst-!frakciją Seime nuolat ir są- 
raciją dalis paliuosuotųįmcningai rems darbininkų 
“kuopininkų” byloje bandė [suvienytos minios krašte, 
šeštadieni padaryti mitingai Jei laimėsim, sustiprės 
Liaudies namuose. Kalbėjo‘darbininkų klasė Lietuvoje, 
apie revoliuciją, bet mitin- 'sustiprės jų partija — Lietu- 
gas savaimi nutruko, nes su-:vos Socialdemokratija. To 
sirinkusie ji, išgirdę besiarti- į nenori prileisti nei komunis- 
nant policiją, tuojaus išsi- tai, nei klerikalai-juodašim- 
skirstė. . .. čiai. Ir dėlto, kai naujai su-

Del šeštadienia ir sekma- ldaroma vyriausybė rengiasi 
dienio įvykių Kaune pilna [perimti valdžią, darbininkų 
kalbų. Račio saujoj tris me-į priešai stveriasi provokaci- 
tus auklėtas pilietis negali ;nių žygių, kad pastotų mums 
iš karto susivokti, kas čia kelią. Mes turime žinių, kad 
dabar dedasi ir vieni nerim- [sekmadienio demonstracijoj 
sta, kiti piktinasi demonst- gretimai komunistų būrelio 
rantų smurtu. Nusivokia tik įėjo Račio žvalgybininkai ir 
vienas “Rytas.” Musų juo-;puldinėjo praeivius. Mestu- 
dašimčių smurtininkų laik--rime visiško pagrindo tvir- 
raštis jau nuo sekmadienio įtinti, kad senoji suburbėju- 
ėmė džiaugsmingai kurie- jsio rėžimo valdžia tyčia lei- 
kuoti: girdi, visam kam arti- do įvj-kti demonstracijoms, 
naši galas: revoliucijos pa-[tyčia leidžia kurstyti nesą- 
švaistė žybtelėjo Kaimo gat- imoningus darbininkus prie 
vėse; mes einame prie įve-’ neapgalvotų žygių. Mums 
dimo “sovietų” Lietuvoje ir aišku, kad Maskvos agentai 

į tai, žinoma, tik naujos soeia- surėmė pečiais su musų re- 
listinės valdžios darbas. Iš akcininkais ir smurtinin- 
to “Ryto” kudekavimo pilie- kais, kad bendromis jėgo- 
čiiri, suprask, tenka padaryti mis nedaleistų įsikurti Lie- 
tik vieną išvadą: po krikš-tuvoje žmoniškesnei tvar- 
čionių lazda viskas buvo ra- kai.
mu Lietuvoje, gi demokrati-į Lietuvos darbininkai! Nė
jai laimėjus viskas ima siu- siduokit pavilioti ir suklai-

reikalų min. p. Endziuiaitis.”

“Socialdemokratas” taip 
____ I 

į nušviesti speciali straipsni ir 
Į sako, kad naujoji valdžia’su 
tuo Įvykiu neturi nieko ben- 

!dra. Sukeltąjį komunistų 
triukšmą “Socialdemokra- 

: tas” vadina tiesiog provoka- 
I torių darbu, prie kurio vei
kiausia bus prisidėję ir krik
ščioniški žvalgybininkai.

Darbininkai komunistų 
demonstracijoj visai nedaly
vavo — netik nedalyvavo, 
bet kuomet komunistai įsi
veržė i bedarbių mitingą, 
kui i socialdemokratai buvo 
sušaukę Rotužės Aikštėj, ir 
pradėjo rėkti susirinku
siems. kad jie eitų ir dėtųsi 
prie komunistų demonstra
cijos, tai susirinkusieji be
darbiai taip pasipiktino, kad 
jau buvo gatavi mėtyt ko
munistiškus triukšmadarius 
per langus, tik socialdemo
kratai juos nuramino.

Komunistų' demonstraci
joj daugiausia dalyvavo ir 
triukšmą kėlė jauni miesto

i 
i

“RAUDONOJO SEKMA 
DIENIO” ATBALSIAI.

pinskis, esąs nusistatęs su-i “Keleivio” skaitytojai jau 
siaurinti teologijos fakulte-ižino iš pirmesnių aprašymų, 
tą Lietuvos Universitete. į kad pralaimėjus Lietuvoj

Bet “Rytas” visai nepro-Į krikščionims rinkinius. tuo-{žydukai, viskio plauko; 
testavo, kuomet klerikalinė' jaus buvo išteisinta ir paleis-chuliganai, ir nėra abejonės,* 
švietimo ministerija nelabai ta iš kalėjimo 93 “kuopinin- sako “Socialdemokratas,”) 
senai da užgniaužė Mariam-' kai” (komunistai >. ir kad kad krikščionjs buvo pastatę; 
-polės Realę Gimnaziją. apvaikščiodami šitą “laimė-

Taigi, palyginus su krikš- jimą” Kauno komunistai 
čioniškos ministerijos pa- tuojaus Įtaise demonstraci- 
sielgimu, profesoriaus Če-ją, vaikščiojo miesto gatvė- 
pinskio nusistatymas susiau-; mis iškėlę savo vėliavas, dai- 
rinti teologijos fakultetą da navo, triukšmavo ir mušė 
nėra baisus dalykas. Taiky- žmones, kurie nenorėjo nu- 
damas antrą lazdos galą,įsiimti prieš juos kepurių, 
prof. Čepinskis turėtų pasi-:Tarp apmuštųjų buvo senas 
stengti teologijos fakultetą generolas Bulota ir keliatas 
visai panaikinti, taip kaip kitų žymesnių vatu. Komu- 
teologai padarė su minėta nistų sumas prasidėjo suba- 
gimnazija. įtoje ir tęsėsi visą nedėldienj.

kuomet jis pasiekė jau kul
minacijos laipsni. Tas nedel
siems Lietuvos sostinėje da
bar yra vadinamas “Raudo
nuoju Sekmadieniu,” ir dėl 

94) Traneš^’\ad Klainėdos'to “Raw’ionojo Sekmadie- 

daro slaptus susirinkimus ir " <:’J..*- Žiūrėkit, girdi, vos tik atsi-tariasi ginti tautinius vokie- . • i • * ■ ličiu reikalui kad v^o^e av-!StOjO laisvamanių valdžia.
\ “■ ? tuojaus pakilo priešingi val-venimo sntvse vvrautu vo- “ ? • f . ” ■ s 

barČj?e e^n^a^eiti įriė* ^1 ?

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
VOKIEČIAI NORI 

FREIŠTATO.
“Klaipėdos žinios” (Nr.

į kad pralaimėjus

mėlį ir didi jį Lietuvos Sei
mą. Jeigu šituo keliu “vokiš
kąjį klausimą” išrišti jiems 
nepasiseksią, tai jie reika
lausią Klaipėdos Krašte ple
biscito, kuriuo tikisi padary
sią iš to krašto “freištatą.” ’

<komunistai». ir kad kad krikščionjs buvo pastatę 
savo žvalgybininkus mušti 
kepures nuo galvų, kad pas
kui galėtų šmeižti savo opo
nentus.

di. kad Lietuvos žmonės pa
darė klaidą balsuodami už 
Socialdemokratus - ir liaudi
ninkus?

Ištikrujų betgi liaudinin
kai ir socialdemokratai ne

j turi su ta chuliganiška de- 
; monstracija nieko bendra.

KAS KALTAS, JEI LAIK
RAŠČIUI NESISEKA.
“Taegliche Omaha Tri- 

buene,” vienatinis Ameri
kos vokiečių dienraštis į va
karus nuo Mississippi, šią 
vasarą apvaikščioja savo 20 
metų gyvavimo sukaktuvės.

Mes rašom apie tai dėlto, 
kad Amerikos vokiečių laik- 
raštijos istorija labai panaši 
į musų spaudos istoriją.

Dvidešimts metų atgal, 
kuomet Omahos vokiečių 
“Tribuene” buvo įkurta, Su
vienytose Valstijose buvo iš
viso apie 700 vokiečių laik
raščių. Dabar iš to skaičiaus 
beliko tik apie 200 leidinių. 
Kas gi atsitiko su kitais? 
Vieni jų žlugo sunkioj kovoj 
už būvį, kiti virto anglų lai
kraščiais, da kiti susiliejo po 
keliatą į vieną. Ir taip į 20 
metų Amerikoj išnyko apie 
500 vokiečių kalba leidžia
mų laikraščių.

Šitas faktas, rodos, aiškiai 
sako, kad vokiečių laikraš
čiams Amerikoje nesiseka. 
Bet “Taegliche Omaha Tri-! 
buene,” kuri dabar apvaikš
čioja 20 metų savo gyvavi
mo sukaktuves, rodo ką kitą. 
Iš nedidelio savaitraščio ši
tas laikraštukas išaugo į 
stambų dienraštį, kuris su-

MAISTAS KALORIJOMIS.
Musu dienų mokslininkai: 

vis tankiau pradeda žiūrėti į' 
maistą kaipo kurą, reikalin-Į 
gą kūno energijos pagami-: 
nimui. Kaip anglis ar mal-; 
kos degdamos gamina katile; 
su vandeniu garo pajė
gą. taip maistas virškinamas 
žmogaus viduriuose gamina 
energiją, reikalingą gyveni-i 
mui ir darbui.

Toji energija, kurią mais
tas duoda kunui, skaitoma, 
"kalorijomis.” Pavyzdžiui.' 
veršio kotletas duoda kunui. 
100 kalorijų energijos. Sa-į 
kyšime, kad suskaidyt veži-; 
mą malkų reikia išeikvoti 
200 kalorijų energijos. Iš to 
bus aišku, kad suskaldęs ve
žimą malkų žmogus turi su
valgėt apie du tokiu kotletu, 
ar kokio kito maisto, kuris 
grąžintų jam nemažiau kaip 
200 išeikvotų kalorijų ener
gijos. Jeigu žmogus išeikvo
tos energijos nedapildys, tai

vyzdžiui, knygvedis kas va
landą išeikvoja 7-8 kalori
jas; dailydė į valandą išeik
voja 33^—340 kalorijų. Ap
skritai imant, 35 metų am-i 
žiaus vyras. 165 centimetrų 
ūgio ir sveriąs 65 kilogra
mus, reikalauja kasdien 
1563 kalorijų maisto.

Išeina todėl, kad nesvar
bu, ką žmogus valgo, bet 
svarbu, kiek jis energijos 
gauna iš to valgymo. Vokie-i 
čiai, kurie visuose dalykuose 
yra pirmutiniai, ir šitą pir
mutiniai pastebėjo. Nuėjęs j 
tokią valgyklą, kur maistas 
moksliniu budu saikuoja
mas, vokietys jau nesako: 
“Duokit man dešrų su rau
gintais kopūstais:” jis sako 
jau kitaip: “Duokit man 500 
kalorijų pietus.”

------------- e_
KAIP JŲ EILES PRA

RETĖJO.
Apie susirinkusius naujo

jo Seimo atstovus “Lietuvos 
Žinios” rašo taip:

“Kademų blokas atrodo la
bai mizemas. sunykęs, be ūpo. 
Jau nebesimato jų tarpe nei pa
niurau*. visada piktai žiūrin
čio ir sunkiai sėdinčio p. Lum- 
bio. nei nutukusio ir, kai mėnu
lis. apskrito, veblo "rakiškėna 
Sakia,” nei burliokiškai rau
puoto didelio aroganto Kardi- 
šausko. nei pagaliau zakristi- 
joniško kapralo Aleliuno... O 
juk tik pora mėnesių atgal jie 
čia labai pastoviai jautėsi ir 
drąsiai kalbėjo viso krašto var- 

! du skelbdami Darbo federaci-
• jos vardą. — Tempora mutan- 
I tur...

“Ūkininkų s-ga po 
taipgi nepriskaito savo eilėse 
smarkaus D-ro Draugelio, ku
ris sako, dar niekaip negali? 
užmiršti Vilkaviškio... O kur

; da kazokas Jerinas, 1
j nas Golcbergas. Mieleška?.. 
, ‘Tik ant lauko pliko kelios pu-
• šelės apykreivės liko’... Ir 
, strielčius kun. Dagilis paniuręs 
: ir Antano iš Padvos išvaizdos 
j kun. Steponavičius nusiminęs...

Fiziniai gerai pasiturintis kun.. 
Šmulkštys taipgi, matyti, žy-| 
miai aprimęs; nestebėtina, ko
dėl visų kademų galva kun. 
Krupavičius piktai, “lyg sužei
stas tigras.“ žvalgosi paretė.iu-

' siose eilėse.”

Užtai gi valstiečiai liaudi- 
Įtninkai ir socialdemokratai

Sėjo aikštėn.
Gatvėje minios dauguma 

tuojau buvo išskirstyta poli
cijos, bet mitingo suardyto- 
jai dirbo toliau. Susimetę i 
būrelį, jie iškėlė vėliavą ir 
policijos lydimi pasileido 
eiti Vilniaus gatve į Naująjį 
miestą. Juos pasekė šventa
dienio publika, patraukta 
nepaprastu Kaunui vaizdu ir 
susidarė įspūdžio, kad būre
lis virto minia. Demonstran-

I

I

tų vėliavoje buvo išrašytas 
obalsis: “Tegyvuoja Lietu
vos komunistinė respubli
ka.”

Niekieno nekliudomi de
monstrantai atėjo Laisvės 
Alėjon, dainuodami intei- 
nacionalą ir pradėjo rodyti 
savo “drąsumą.” Jauni pus
berniukai ir įtariami sub
jektai pradėjo puldinėti ša
ligatviuose buvusią publiką, 
reikalaudami, kad nuimtų 
kepures. Kas neėmė, tuos 
puldavo, raudavo nuo gal
vos kepures, o vietomis

i
I

čiai. Ir dėlto, kai naujai su-

nes ji įvyko da prie klerika
lų valdžios. Naujojo minis
terio kabineto pirmininkas 
p. Sleževičius paskelbė “Lie 
tuvos Žiniose” tuo reikalu 
paaiškinimą, kur jis tarp ki
ta ko sako:

“Ligi naujai Vyriausybei pe
rimant valdžią pasilieka veikti 
senoji Vyriausybė, ji privalo li
gi pečiai valdžios perdavimo 
valandai saugoti šalies san
tvarką ir vykdyti Įstatymus i 
tuo pačiu yra atsakominga uz,

jo kūnas eis menkvn ir sv»i- atrodą Labai puikiai įrpubli- 
kata silpnės. ' *a Jais *a®ai įdomaujanti.

Berline jau ir restoranuo- į 
se maistas pradedama sai-Į 
kuoti kalorijomis. Paėmęs į 
rankas valgių sąrašą žmogus 
iki šiol pirmoj vietoj maty-

...... ■ž,....... - - J . ,■ . -

VAISTAS, AR SVAI
GALAS.

San Franciseoj valdžios
davo valgių vardus: “Žirnių agentai sulaikė $1,000,000 
sriuba,” “Kepto kiauliena,' i vertės kiniečių vyno, žino- 
irtt. Dabargi vietoj žodžių ; mo kaipo Ng Ka Pu. San 
“sriuba” ar “kepsnis” žmo-Franciscos kiniečiai impor- 
gus mato: “100 kalorijų,” tavo jį iš Kynų kaipo vaistą. 
“250 kalorijų” “350 kalori-[bet šios šalies valdžia nori 
ju.” ir tt. Žinodamas ką rei-! jį konfiskuoti kaipo svaigi

ai škia kalorijos, žmogus tuo-jnantį gėrimą, nes jis turi 
iau žino, kiek ir kokių daik-muo 47 iki 50 nuošimčių ai- 

—--------- :------------------------- ’koholio.

MATO VISIŠKĄ KLERI
KALŲ SUSMUKIMĄ.
“Naujienos” yra tos nuo

monės, kad Lietuvos kleri
kalams yra lemta visiškai 
susmukti. Kalbėdamos apie 
praėjusius nesenai Seimo 
rinkimus “Naujienos” sako:

“Didžiausi laimėtojai Šiuose 
rinkimuose yra socialdemokra
tai. padidinusieji savo balsų'pirko 12 kitų vokiečių laik-

> . ‘ ' e * ’ A
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VAIKAS NUŠOVĖ MER
GAITĘ.

Willimantic, Conn.—Pas 
rusiną Tverdi čionai atva
žiavo į svečius Teteckiai iš 
Hartfordo.' Kuomet, suagu- 
sieji užsiėmė savo pasikal
bėjimu, namiškių penkių 
metų vaikas pasiėmė tėvo 
revolverį ir įrėmęs krūtinėn 
atvažiavusiai keturių metų 
mergaitei šovė. Šūvis Išėjo

mu Lietuvoje, gi demokrati-į

buoti. Išvada: šalis suklydo dinti savęs dabar, kaip jus 
pasiųsdama Seiman dabarti- ‘buvot suklaidinti 1919-ais 
nius atstovus ir reikia vėl ir 20-ais metais. Atsiminkit, 

į grąžinti savo vieton šmulkš- kad tik vienybėj būdami ir 
įčins, Krupavičius, Bistrus ir kovodami iš vieno su jūsų 
[Račius. 'atstovais Seime, galėsite pri-

Ką reiškia tie visi įvykiai? veikti buržuaziją prie nusi- 
Komunistų tarpe yra ne-

pagydomai pakvaišusių gal-
kiaurai ir svečiu rnergaitė!v«> kur!"m’ visur ir nsuo-

T . ijmnt vaiHnnasi iwnnilPi 19buvo užmušta ant vietos. • i’2?c5. va’^eJ}abĮ i evoliucija,
i Tokiems užtenka, kad suku- 
•dekuotų išgąsdinta višta, 
kad jie ščyrai pradėtų šauk-JURKA PAKARTAS.

Boise, Idaho.—Pereitą są- ti: revoliucija prasidėjo. Be 
vaitę čia buvo pakartas Jo-i abejo tokio nusimanymo 
nas Jurka, kuris tūlas laikas'žmonių buvo ir paskutiniuo-uac’ uutnaj AUI ic* luicu?

Į atgal užmušė savo biznio J se Kauno įvykiuose, 
•pusininką. Bet sekmadienio

leidimo. Ir todėl vykit nuo 
savęs klastingus provokato
rius, kurie vėl siūlo jums 
dangų palenkti, bet iš tiesų 
ruošia kelią grįžt musų gyve- 
niman Račiams ir tamsiai 
žiauriai reakcijai. Bukime 
tvirti kovoje, bet kovon eiki
me su blaiviomis galvomis. 
Bukime kieti savo reikalavi- 

t muose, bet atsargus ir sąmo- 
Bet sekmadienio demons- ningi. (“S-tas.”)
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Km skaito ir ražo, 
Tas duonos nepraio. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko nereikia, 

To niekas nepeikia.

PHILADELPHIA, P*A 
Seimo Ruošimo Komisijos 

Darbuotė.
Birželio 29 d., š. m., Lietu

vių Muzikalėj Svetainėj įvy
ko susirinkimas reikalu šau
kiamo Visuotino Seimo. Su
sirinkime pirmininkavo Dr. 
E. G. Klimas.

Turime priminti, kad 
pirm atsidarymo susirinki
mo, paprašytas buvo p. Jan
kus, senas Lietuvos darbuo
tojas iš Klaipėdos krašto, 
pakalbėti savo misijos rei
kalais. Gerb. svečias daug 
papasakojo iš praeities dar
buotės, pareikšdamas, jog 
dalinai tų darbų pasekmės 
surišo Klaipėdą su Didžiąją 
Lietuva. Ragino visus eiti 
prie vienybės, dirbti drauge 
Lietuvos reikalais, ypač va
žiuoti Klaipėdos kraštan ir 
tenai imtis visokių galimy
bių, kaip tai įsigyjimo der
lingų ūkių, vaizbos ir tt.

Pu gerb. svečio p. Jan
kau^ pranešimo, atsidarė 
Visuotinu Seimo Komisijos 
susirinkimas. Visų pirma 
bųyc įneštas klausimas ar 
Seimą negalima butų per
kelti ant 22, 23, 24, 25 dd. 
rugp., vietoj rugp. 15, 16, 17, 
kaip buvo paskelbta laikraš
čiuose. Padebatavus klausi
mą, galutinai nutarta, kad 
Visuotinas Seimas atsibus 
rugpiučio 15, 16 ir 17 dd., 
kain iš pradžių paskelbta. 
Jei pasirodys reikalas, tai 
galima bus panaudoti ir 18 
d. rugp. Taigi, klausimas 
perkelti Seimą pasibaigė ir 
jisai nebus daugiau judina
mas. Busimieji delegatai 
Seiman turi tai įsidėmėti ir 
rengtis ant paskirtų dienų, 
kaip viršuj jau minėta.

šiame susirinkime paaiš
kėjo, kad Visuotino Seimo 
reikalas eina labai pasek
mingai. Vietinės draugijos, 
kliubai, kuopos, rateliai ir 
šiaip pavieniai asmenys šau
kimu Seimo didžiai yra su
sidomėję. Nemažai vietos 
draugijų jau išrinko net sa
vo delegatus. Lietuvių Muzi- 
kalės Svetainės Bendrovė 
rūpestingai puošia Seimui 
svetainę, idant priėmus sve- 
čius-delegatus kuopui kiau
šiai. Gaunama daug praneši
mų iš tolimų miestų, kur lie
tuviai labai susidomėję ir 
rengiasi dalyvauti busima
me Seime, šaukiamo Visuo
tino Seimo Komitetas nuta
rė, -pagerbimui svečių-dele- 
gatų. surengti didelį ir šau
nų bankietą rugp. 15 d.; o 
rugpiučio 16 d. — iškilmin
gą koncertą.

Apart kitko, šiame susi
rinkime įnešta ir komisijos 
nariai pasižymėjo Seiman 
įnešti apkalbėjimui sekamus 
klaušimus: (1) Reikalauti 
Lietuvos valdžios išdalyti 
iki vienam Lietuvoje pasili
kusius nepadalytus dar dva
rus ir jų žemes bežemiams ir 
mažažemiams ir, (2) atskir
ti bažnyčią nuo valstybės ir 
mokyklą nuo bažnyčios.

Šaukiamo Visuotino Sei-j 
mo Komitetas susideda iš 
sekančių piliečių: Dr. E. G.j 
Klimas, pirm., Dr. A. Damb-' 
rauskas ir S. Masickas. vicer1 
pirm., J. V. Grinius, susinės, i 
rast., K. Arlauskas, finansų1 
rast., K. Steponavičia, ižd.,! 
Z. Jankauskas ir A. Tvara-1 
navičia, spaudos komisija. ;

Lietuviai ir lietuvaitės,! 
dar kartą atsišaukiamo prie! 
jus ir kviečiame tamistas 
kuoskaitlingiausiai pribūti 
Seiman, nes kaip .jau visiems 
yra žinoma, lietuviai ameri
kiečiai laipsniškai “miršta” 
ir jų gelbėjimui reikalinga 
jieškoti vaistų. Ypač dabar 
su perversmu Lietuvos vai-, 
džioje mes turime labai susi
domėti ir visomis galėmis 
žiūrėti, idant lietuvių ameri
kiečių, kaip ir Lietuvos žmo
nių, gyvenimo reikalai butų

tinkamiau prižiūrėti, negu 
iki šiol kad buvo. Seimas la
bai daug kuo gali padėti 
kaip vienų, taip ir kitų ryš
kiuose gyvenimo klausimuo
se. Todėl pribukite kuodau- 
pausiai Seiman.

Spaudos Komisija: 
Z. Jankauskas, 
A. Tvaranavičia.

i

BALTIMORE, MD. 
Margumynai.

Vasaros skaistutis oras 
beveik visus išvilioja i lau
kus tyru oru pakvėpuoti ir 
žalumynais pasigėrėt. 0 
musų apielinkių gražumas 
neapsakomas, čia yra daug 
gražių juros krantų, ant ku
rių žmonės turi pasibudavo- 
ję vasarnamius, šituose va
sarnamiuose nekurie nuo 
darbo liuosą laiką pralei
džia gana kultūringai, su 
geru pailsiu. Bet didelė dalis

|slą Matulevičius nenorėjo' 
būti kunigu. Jis grižo ant 

•ūkės gyvent, kur sunkiai į 
dirbo, kūlė, arė, karves mel-Į 
žė ir tt. Girdi, su karvėmis 

j jis kartu šalo, nes reikėjo 
kartu su gyvuliais miegoti. 

Į Nuo peršalimo gavo paraly- 
į ranką. Tada jis ėmė

CHICAGO, ILL.
Iš kun. Bučio paskaitos.
Birželio 30 d. man teko 

pasiklausyti atvažiavusio iš 
Lietuvos į eucharistinį kong
resą prof. kun. Bučio pa
skaitos, kurią jam surengė 
Brighton Parko kunigas. Jė- - 
ję< į svetainę radau keturias žiu 
davatkas ir du kunigu. Vė- mokytis socialogijos, ekono- !• -• i x * •• V *• 1

ĮVAIRIOS ŽINIOS
BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ 

BRESLAVE.
Prieš porą sąvaičių Bres-

. _ _ _ . . lave buvo nužudyti dideliu
liaus atėjo dar kelios davat- mijos. Jis buvo žymus eko- žiaurumu du vaikai — ber- 

i kos. Kiek laiko palaukus at- • nomistas, kovotojas ir revo- niukas 12 metų ir mergaitė
įeina ir prelegentas prof.. liucionierius. Ir šiandien jo 
kun. Bučys. įėjęs į svetainę ’ žodis daug reiškia, 
niekeno neperstatomas tuo-; Tai šitokia, maž-daug,! 
jaus užsirioglino ant estra- buvo kunigo Bučio paskaita, 
dos ir pareiškė, jogei jo pa- , to kunigo, kuris tituluojasi 
skaita busianti apie “jo emi-, profesorium, šitokias tuš-

ant socialistų: buk socialistų 
kuopa čai terio neturinti, 
buk socialistų centro visai 
nesą, o pikniką rengią tiktai 
grupė susispietusių žmonių 
-avo naudai. Bet komunis- 
iškų bobelkų priešingą 
nums darbą margis nusine
šė ant uodegos. Žmonės ne- 
-.ikėje jų plepalams ir į so
cialistų pikniką privažiavo 
gana skaitlingai. Teisybė, 
šiame piknike komunistų ne
simatė, todėl ir girtų nebu
vo. Žmonės juokaudami kal-| 
bėjo, kad ten, kur nėra ko-1 
rnunistų, tai ir giltų nesima
to. Suvažiavusi publika link
smai ir gražiai laiką pralei
do.

Kad išsklaidžius 
žmonių paskalus, jog 
listų kuopa neturinti 
rio, musų kuopiečiai 
piknike 
kad socialistų kuopa gavo 

tų vasarnamių yra paversta įjčarterį nuo Ohio valstijos• ui, as u jis esame uu urau-į 
tikras ištvirkimo ir girtuok-j sekretoriaus John C-. Wil-'gu, bet arcivyskupas Matu- 
lystės vietas, čia daugelis j lert, 218 Superior Bldg., ” 
praleidžia visus savo centus iCleveland. Ohio. Taipgi 
ir prageria visą proteli, taip:pranešė, kad socialistai šioj 
kad tyras oras ir žalumynai valstijoj pradėjo atgyti 
paverčiama sau ant nenau-' 
dos. T ■ 
kusį būdą yra gana pamėgę.

tarp 
socia- 
earte- 
šiame 

publikai paaiškino,

' pačią dieną buvo panaši 
žmogžudystė ir Čekoslova
kijoj. Breslave rengiamas 
žvdams pogromas.Į ___________
AUTOMOB1LIUM PADA

RO 132 MYLIAS I VA
LANDĄ.

Vidutiniškas greitumas, 
kokiuo žmonės važiuoja au
tomobiliais, yra nuo 25 iki 

! 35 mylių į valandą. Nuo 50 
iki 60 mylių retai kas va
žiuoja, nes tai skaitosi jau 
labai greitas ir pavojingas 
važiavimas, ir ne kiekvienas 
automobilius gali taip greit 

i bėgti. Tečiaus specialiai 
lenktynių automobiliai netu
ri savo greitumui ribų. Lie
pos 5 d. ant Rockingham ke-

- ' l10 metų. Motina, išeidama Į 
darbą, paliko vaikus priežiū
roje senelių, gyvenančių to
limoj gatvėj. Taip pasilikę 
vaikai bėgiodavo tarp moti- 
Inos buto ir senelių.

Vieną dieną apie 5 vai. 
vakare vaikai buvo nusiųsti 
i paštą parnešti kažkokio 
siuntinio, ir iš ten jie dau
giau nebegrįžo. •

Apie 11 vai. vakaro vie
nos bendroves sargas rado 
prie aukštosios technikos 
mokyklos sienų labai didelį 
pakietą, kuris jam atrodė lio buvo automobilių lenkty- 
įtartinas. Jam jį atidarius nes. Davė Lewis, bandyda- 
iskrito berniuko galva. Išsi- mas šitoms lenktynėms savo 
gandęs sargas pašaukė poli- mašiną, pasiekė 132 mylių į 
cŪa- j valandą. Kitas pramušta-

galvis,lėkdamas 122 mylias į 
valandą, neteko kontrolės 
ant savo mašinos ir ant vie
tos užsimušė.

čias pasakėles Amerikoj mo-l 
ka papasakot bile vienas 
škapleminkas, nereikia nei 
profesoriaus.

Kaip žmonės šventė “for- 
džiulajų.”

Liepos 6 d. nuėjau į teis
mo salę pasižiūrėti, ar daug 
yra suareštuota lietuvių. 
Dievuli brangus, kokia re
gykla! Teismo salė atrodo 
tikras “lazarietas.” Atėjo 
du lietuviai, kurių galvos su
raišiotos, veidai aplipyti 
skudurais, akys juodos. Ne
iškentęs paklausiau, kas su 
jais atsitiko, sakau, gal au- punde buvo 
tomobilis pervažiavo. Jie supjaustytas ...___ _

v Iman. aiškina: Ne automobi- nas. Iš abiejų kūnų yra išim-
ncija arcivyskupas Matu-1 ^aJtas» ^et ™e.s beger-

k. tėvas’dami susimušėm, štai aniedu .............
ir palaimino visą i aL Peiliais supiau- pusės galvos išpešti.

-- . — . ~ Pro oirJ Amo f vvooi fTy * *

kjd vra lietuviai6 ku- "av.°. J)aklet^’ kuriame bu- (iąUg komunistų veikėjų. 
J ’ vo įdėtos tų vaikų kaikunos Vienoj vietoj buvo atrasta

! , •> Po kiek laiko slapta komunistų būklė ir
buvo rasti du vaškiniai bius- paimta daug literatūros ir 
.............""-p ir mergaitės, visekių dokumentų apie ko- 

zuvusiujų vaikų rnunistų judėjimą. Iš tų raš-

nenciją arcivyskupą Matu
levičių ir jo septynių metų 
darbuotę Vilniuje.” Įtempęs 
ausis klausau, ką čio tokio 

■jis papasakos. Pirmuose sa
vo žodžiuose kun. Bučys 

i pradėjo kelti arcivyskupą 
i Matulevičių į padanges. Gir- 

’S-di, aš ir jis esame du drau-

i ir si 
rudenį statys savo kandida- 

Musų broliai šitą neti- tus į valstijos viršininkus.
** \ ~ Publika, išklausius socia-

Rei’kia jiems patarti’kad jie I listų paaiškinimų, pasipikti- 
kaip galint nuo to pikto ša-no komunistų melagingais 
lintųsi, nes tai pragaro gel-j paskalais.
mės, o ne kas kitas. i Nuo šio pikniko atliko so-

Bendras kultūrinis veiki-1cialistų kuopai 15 dol. gryno 
mas vasaros laiku yra pade-1 pelno.
tas ant lentynos, nes žmonių Draugai kuopiečiai, su- 
prie nieko rimto negalima kruskime prie darbo, o vi- 

’ " Tik vienas suomenė mums atjaus. Iš
Petrauskas komunistų niekas nieko ne

mokindamas sitiki, nes visi pamatė, kad

prisišaukti. Tik 
komp. Mikas 
darbuojasi, 
Liet. Amerikos Atletų Kliu- per

I

levičius šiandien daugiau 
reiškia, negu dešimt profe
sorių. daugiau negu di
džiausia organizacija, dau- 

I giau negu visa Lietuva. Štai, 
girdi, faktai. Kiek buvo sių
sta iš Lietuvos komisijų į 
Rymą, tai šventasis tėvas 
nei domesio nekreipė į jas.1 
Bet kai nuvažiavo jo emi-

* nėr 
levičius, tai šventasis tėvas i 

ijį priėmė i
Lietuvą, suteikdamas Lietu
vai kelis vyskupus ir vieną 
arcivyskupą. Tai matot, ko
kie mes laimingi I I

Prof. kun. Bučys prie tojmu®tls> ° daugiau nieko ne- 
aštuonis pastaruosius dar pridūrė, kad, girdi, mes!moka* Laisvamanis.

I

<

Atidarytame punde buvo 
rastas perpjautas Į dvi dalis 
mergaitės kūnas. Kitame 

rastas taip pat 
berniuko ku-

ti viduriai ir išleistas krau
jas. Mergaitės plaukai, ligi

jstė. Prasidėjus teismui pasi-p Už poros dienų seneliai 
rodė, 1“J v---- '
areštuotų yra lietuviai, ku- tu

irie moka poteriaut gert ir kūno daly® 
prie to mu?tis’

bo Chorą. Kaip žinia, ir tas metus, apart šmeižtų ir grio- laukiame daugiau malonių' 
- r- - - — - 1 • A — m a « z\ 4- » »■, 1 r-« nl m <1 t n i ■»1 s\ v\ •»'-■»/-» rlr ▼ » v- 4- y~. t o 4 zv4- 1 z\ 1 Ijau neilgai tęsis, urs g. x et- vuxian.<^ uaiui^. jie mcnuv ov~ixiajjv įtvv, uci numij
rauskas yra pasirengęs apie daugiau nepasižymėjo. —nepasakė.
pabaigą šio mėnesio apleisti 
Ameriką ir vykti Į Lietuvą. 
Gaila, labai gaila, kad jis 
taip trumpai pas mus buvo.

Liepos 16-tą d. yra ren
giamas išleistuvių koncer
tas, kur dalyvaus g. Miko ve
damas choras. Apart choro 
dainuos duetas, kvartetas ir 
sikstetas, kas žinoma, pada
lys, linksmą ir Įdomų vaka
rą. Kazys.

I

AKRON, OHIO. 
Socialistų piknikas.

Birželio 20 d. ant Siderio 
farmos įvyko L. S. S. 20 kuo
pos piknikas. Nors šįmet 
Akrone buvo jau keli pikni
kai, bet socialistų piknikas 
buvo pasekrr.ingiausias.

Kadangi per kelis praėju-
Į'sius metus čia nebuvo lietu
vių socialistų kuopos, tai so- 

jcialistai neturėjo jokių pa- 
i rengimų. Tokiu budu sunku 
buvo iškalno nuspręsti, ant 

{■kiek žmonės socialistams at-

Poliaus prof. kun. Bučys! 
pradėjo pasakoti apie ste-Į 
buklus. < ,
Lenkijos ] 
kis sumanė 
ros Vartų bažnyčioj Vilniu- 

67 metų je. Aš ir arcivyskupas Matu- 
amžiaus, Amerikoj išgyveno levičius nuėjome i bažnyčią, 
apie 32 metu. Paėjo iš Vii- Kadangi panelės švenčiau- 
niaus rėdybos, Butrimonių sios paveikslas buvo uždeng- 
valsčiaus, Kubališkių kaimo. 
Buvo gero budo žmogus, su 
visais sutikot, tcdel visi jo 
gailisi. Palaidotas su bažny
tinėm apeigom ant šv. Juo
zapo kapinių. Liko jo vaikai 
ir brolis Jonas.

Liudvinavo Petras.

SCRANTON, PA.
Nekrologus.

Pastaruoju laiku Scranto- 
ne mirė šie lietuviai:

Raulas Pipčius,

OAKF1ELD, N. Y. 
Už $2800 nusipirko “pini
gams dirbti mašiniukę.” 
Čia gyvena lenkas vardu 

Girdi, J 919 metais Andrius Potockis. Aną die- 
maršalas Pilsuds-į 

pasimelsti Auš-

lai berniuko 
aprėdyti

' rūbais.
į Visas miestas susijaudino 
i tokia žmogžudyste ir visi 
ėmėsi jieškoti žmogžudžio. 
Breslavo policijai į pagalbą 
atvažiavo Berlyno geidausi 
slaptosios policijos eksper-

I

ną_pas jį apsilankė du apga
vikai, kurie įkalbėjo jam nu- ( 
sipirkti “pinigams dirbti' tak 
mašiniukę.” Girdi, prisi-j Buvo paskirtos dienos nu
dirbsi pinigų kiek norėsi irjrikaltėlio medžioklei, kurio- 
galėsi sau sveikas važiuoti įi.’e turėjo dalyvauti visi Bres- 
“krajų.” Tenai visą savo gy-'Ja.vo miesto gyventojai, 

tas, tai Pilsudskis paliepė venimą busi ponas ir nie- 
savo tarnams jį atidengti, kuomet tau nereikės sunkiai 
Suspito visi kareiviai,, ofi- dirbti, 
cieriai, žandarai, supyko, Potockis patikėjo apgavi- 
suvargo, bet panelės šven- kams ir jį apėmė noras tokią 
čiausios paveikslo neatiden- mašiniukę įsigyti. Kuomet 
gė. Kada lenkai iš bažnyčios apgavikai po Potockio akių

Taipgi nesenai persiskyrė išėjo, tai aš tik pajudinau pradėjo sukti mašiniukę ir iš 
su šiuo pasaulių jauna lietu- šniūrą ir paveikslas atsiden- jos ėmė verstis dolerinės, 
vė Kaziunė Macijauskaitė, gė. Na. ar ne stebuklas?— lenkas iš džiaugsmo visai 
Ji buvo vedusi, bet po vyrui klausia prof. kun. Bėčys. pakvaišo. Jis nuėjo kartu su 
jos pavardės nežinau. Velio- Davatkos ploja, pripažinda- apgavikais į banką, išsiėmė' 

* i Lietuvoj ir mos kad tai buvo stebuklas. į2800 dol. ir užmokėjo už
■ Padrąsintas davatkų plo- mašiniukę. Apgavikai nuėjo 

36 metus, jimu. ku.n. Bučys pradėjo di- savo keliu. 0 Potockis par- 
džiuotis katalikų galybe, sinešęs mašiniukę užsiraki- 

tuvių tautinių kapinių, pa- Girdi, ką reiškia prieš mu- no kambarį ir pradėjo ją

l Jnė buvo gimusi
pasižymėjo pavyzdingu gy
venimu. Turėjo 
amžiaus. Palaidota ant lie-

į jaus. Kita kliūtis, tai ir pik-| 
nike vieta gana toli nuo Ak-į

I
I

avo miesto gyventojai. 
: Jiems buvo įsakyta jieškoti 
savo namuose, pastogėse, 
rusyse, garažiuose ir visose 
vietose pasislėpusio žmog
žudžio.

Vaikų kelio eisena ligi 
pašto iau aiškiai susekta. Jie 
dar buvo pastebėti praeivių 

Į 6 vai., jiems išėjus iš pašto, 
i Jų nužudymas turėjo įvykti 
tarp 7 ir 9 vai.

Yra jau nustatyta, kad

tį tarnaujant vyskupui Grite-mis laisvamaniai! Štai kad'sukti. Besukant išsirito 3 do-j 
įnui. :ir Chicagos kongresas rodo, lerinės ir daugiau niekas i
i Nuo pasiutusio šunies į- 
! kandimo nesenai mirė 4 me
ilų Jankauskų mergaitė. Tė- 
jvai pasiliko dideliame nuliu- 
įdime. Palaidojo direktorius 

Savaites bėgiojo po stubas ir Steponauskas ant šv. Juoza- 
pliauškė visokias nesąmones po kapinių. Bačių Juozas.

rono. O reikia žinoti, kad ir 
socialistų priešai nesnaudė. 
Kapucininė brigada iš mote- 

jrų progresisčių kuopos per 2 į

KOMUNISTŲ AREŠTAI 
ROMOJ.

Paskutinėmis dienomis 
Romoje fašistų valdžia pa
darė daug kratų ir areštavo 

komunistų veikėjų.

!ų paaiškėjo, kad Romoje 
komunistai kas mėnuo išlei
džia 50,000 lirų (apie $1,- 
500) savo agitacijai tarpe 
beturčių žmonių. Valdžia 
mano, kad tuos pinigus ko
munistai gauna slaptais ke
liais iš Rusijos.

24,000,000 AUTOMOBI
LIŲ PASAULYJE.

Prekybos departamentas 
Washingtone skelbia, kad 
dabartiniu laiku pasaulyje 
esą 24,000,000 automobilių. 
Kadangi žmonių visame pa
saulyje priskaitoma 1,748,- 
000,000, tai reiškia, kad ant 
k.ožnų 71 galvų išpuola vie
nas automobilius.

ŠVEDIJOJ VISI TURI 
MOKĖT PLAUKTI.

senelFams'siųštą'pakietą ad" Švedijos valdžia nut*ė 
i esavo nužudytas berniukas. v«r?t' zmon«s mokintis plau- 
Matyti, k«d jo nužudytojas ktl».nęs perdaug jau jų pri- 
jam liepė pirma parašyti ad- £eria kas P1?13.1- ^uo S1?^ V17 
,.esa j si moKytojai ir valdininkai

Kas galėjo būti tų nekaltų tu,.ės jnekėti plaukti, nes ki- 
vaiku nužudvtojas, tai yra .)le JieKa^es gauti valsty- 

- *• - ■■ bes darbo.į slaptosios policijos galvosu- 
I kis. Buvo manyta, kad jų 
į nužudymas buvo lytinio po- 

daugiau nieko nerado kaipbudžio. bet dabar manoma, 
tik vieną pakelį cigaretų. i kad jis yra tikybinio pobu-l 
Tik dabar Potockis suprato, įdžio, kad juos nužudė žydai; 

Girdi, pabaigęs kunigo mok-kad jis apgautas. Žvejas. įeliginėms pereigoms; tą

2nt kiek mes galingi. Mus 
remia ir su mumis eina visi. 

' Mes iš to džiaugiamės.
Ant galo prelegentas pa- 

i pasakojo apie arcivyskupo 
Matulevičiaus biografija.

i . ..................................

nepasirodo. Netekęs kantry
bės lenkas atlupo mašiniu
kės viršų ir jos viduryje

I

New Yorko siuvėjų masinis susirinkimas, kuriame .jie nutarė išeiti i streiką. Iš kairės pusės Ben rt<>l<|. o i

ANGLAI TYRINĖJA 
FRANCUZŲ ŽVĖRIŠ

KUMUS AFRIKOJ.
Anglų generalis konsulas 

Morokoj reikalauja. kad 
tuojaus butų ištirti franeuzų 
žvėriškumai Morokoj. Mat, 
vietos gyventojai pradėjo 
kųstis, kad franeuzų polici- 
y. areštuoja juos, plaka ir 
Mokiais budais kankina.

II

IŠKĖLĖ PASKENDUSI 
SUBMARINĄ — 25 LA

VONAI VIDURY.
Pereitą panedėli tapo iš

keltas submarinas S-51, ku
ris buvo nuskendęs Connec- 
tieut pakrašty. Jo vidury at
rasta 25 negyvi kareiviai.

ČIGONKA SUGRĄŽINO 
PAVOGTUS $2,000.

“Keleivyje” buvo jau ra
šyta. kaip Franas Bernardas 
nuėjo Montelloj pas čigonę 
“pasigydyt,” ir kaip ji jam 
“nugydė” 2,000 dolerių. Či
gonė buvo užtai patraukta 
teisman, pripažinta kalta 
vagystėje ir pavogtus $2,000 
sugrąžino.



i —šoblę aš turiu nešiot, - , n _
ba aš esu vyčių vaisko gene- LlCtUVOS ^IUOIICS 
rolas.

—Bet kokiom< plynioms 
reikalingas tas tavo “vyčių 
vaiskas.” ir kam tam "vais- 
kui” reikalingas tavo kar
das?

—Na. Maike. jeigu jau tu 
pradedi mane kritikuoti, tai 
geriau aš eisiu sau. Gud-bai.

—Laimingos kelionės!

Laukia Permainų»

Liuosos Valandos.

iskundžia ir kurių permainų' 
is naujosios valdžios laukia.

Iš šios šaknies kerėjo vi
sos aršiausios neteisybės ir 
skriaudos, kurios slegia dau
gumą Lietuvos piliečių.

Kaip Lietuvos Žemes Įstatymas 
. . Skriaudžia Amerikos Lietuvius 

Naujojo Seimo ir valdžios _________"Lietuvos Žinios” rašo:
Nepaprastai didelis rinki

muose dalyvavusių nuošim
tis jau rodo, kad plačiausioji 
visuomenės dalis — valstie
čiai ir darbininkai valdžios 
veikimu susirūpino ir iš pa
syvaus valdžios reikalavimų 
Akintojo perėjo i aktyvaus 
piliečio vietą.

* Taigi naujojo 
naujos valdžios 
laukiant vertėtų

I

pirmiausis darbas bus ta pa- -iskutinę neteisybių šaknį pa- R‘u,niske Lietuva ,a&0- 
šalinti. Žemės Reformos įstatymu

Tai, žinoma, nelengvas einant (“Vyriausybės Ži- 
darbas. Ta šaknis plačiai įsi- nios” 83 Nr.) visi svetimša- 
kerėjus. Bet darbą pradėti liai. turintieji Lietuvoj ne
reikia nuo jos. kilnojamą turtą, privalo tą

Tiktai sauvalės šaknį pa- turtą likviduoti. Paskuti- 
kirtus žmonės pajus permai- niam š. m. “Vyriausybės Ži
ną gerojon pusėn. nių” Nr. paskelbtos ir tai-

Toliau jau turi sekti pačių svklės, kaip perimt valdžios 
iškrypimų refor- žinion iki šiol pačių svetim

šalių nelikviduotą 1.A.1L.- 
jamą turtą.

Ši istatvma leisdamas is- 
tatvmo leidėjas, matyt, ture- lietuvia 
jo tikslą apsaugot Lietuvos 
ekzistencijos pamatus:—jos,i863 m. 
nekilnojamaiį turtą, ypač lietuviai, 
pagrindinį jos kapitalą — inuo tėvynės^buvo dar karš-

Rusijoj. net nežiūrint į Lie
tuvos siūlomoms jiems pri- 
velcgijuotoms sąlygoms že
mės gavimą, statybos pyki
nimą. etc. Lietuvis iš prigim
ties sėslus ne klajoklis. Kur 
paprato gyventi, kur duonos 
kąsnis uždirbt nesunku, iš 
ten jis sunku išviliot. Tokiu 
budu beveik pusė milijono 
lietuvių pasiliko ir Ameri
koj. Visi jie, gyvendami iš 

■ senu laikų, Amerikoj kartu 
'vra ir tos šalies piliečiais, 
nenustodami kartu buvę ir 

is. Mums gerai žino- 
kad minėtieji 1831, 

Rusijos tremtiniai 
gyvendami toli 

žemę, kad ji negalėtų pereiti į tesnį patriotai, kaip čionyk- 
i svetimtaučių rankas. Tiks-iečiai lietuviai: turėjo moky- 
’* įas šio Įstatymo, tar-jtojus lietuvius, išrašinėjo 

negalėjo kelti jokių iiįetuviškus laikraščius. A-

Seimo ir 
darbų be- 
y patingai 

susidomėti tos rinkikų dau- 
•Jeigu nori pasiekti tikslo, gumos reikalavimais ir lau- 

gaudyk laiko dulkes, tuos Rimais, 
kiekvienos dienos likučius ir 
smulkius likučius nuo kiek
vienos valandos, kuriuos di
delė žmonių dalis praleidžia 
gyvenimo tuštybėj.

Jeigu toks genijus, kaip 
Gladston'as. visuomet nešio
jo su savim knygą kišeniuje. 
kad netikėtai liuosai valan
dai ištikus skaityti. — kokiu j 
tad budu turime vartot laiką: 
mes. menkų gabumų žmo- į 
nės? Nevienas didis žmogus j 
pagarsėjo ačiū sunaudoji
mui laiko trupinių

Valanda darbo per dieną, 
laike 10 metų padarys iš ne
mokyto žmogaus — mokytą. 
Su viena valanda per dieną 
jaunuolis ar jaunuolė gali

"Visas amžius neįstengs 
atlygint veltui praleistos 
valandos."

—Maike. pasakyk mar
kas do per viena buvo ta bo
ba. prieš kurią tu nusiėmei 
kepurę pereitos subatos va
karą?

—O kas tau apie tai sakė, 
tėve?

—Nevermai. kas sakė. Aš 
pats mačiau. Pasakyk, kas 
ji tokia?

—Ji mano merginos moti
na.

—Tai ui šitaip. Malk 
mergas pradedi -------------------

ziliot;? Ar nenori. kasei diržą na išradimą padaręs. As esu > daugiausia iaurruomenė pr<

“.‘T1®? apsisaugot. O tai yra Spencer'is įgyjo garbę 
didelis sekretas, vaike, ku- liuobomis valandomis, kada 
rio nežinodami žmonės tan-^uvo raštininku. Franklin’as 
kiai padaro Rusteiką ir pas-į buvo nenuilstančiu darbi- 
kui ruri paKutavot. Į ninku. Greit valgydavo, o

—Kas 
mas?

—Tas 
yra toks, 
mo išsigėręs ir pakirsti. tai 
niekad nereikia poiiemano Sakiausi ba ifctave nu- ^,aioeu
vesidžėii. irnikui ’.urfei ant n-
dalį badėrio. Mano frenus budu iutaup-v
Stahnckas turėjo toki pa- - * * - -
pratimą, tai jį uždarė ant ’ 
dviejų mėnesių. Pirma ir aš 
tankiai i cvpe pat-uidavau. n ir Atrieu* uraunnu pa
i- • t^ - j1“ .darė'.iuosose valandose. Iš-

^niokino aritmetikos budė- 
nr, '’nXt r> 2 damas naktį pne masinos.

Šiandieninis laikas yra 
žalia medžiaga, iš kurios 
dirbame ką norime. Neprisi-

gyvenimo
ma. Demokratinė valdžia 
turi laikytis teisėtumo ir ly
gybės visiems piliečiams, ly
giai kaip teisių taip ir parei
gų žvilgsniu.

Iki šiol, reikia pabrėžti, to 
nebuvo.

Iki šiol musų liaudis lai
mėjo tiek, kad su savo valdi
ninkais gali gimtąja kalba 
susikalbėti. Žinoma, ir tai 
yra laimėjimas.

Atmetus “lietuviškumą,” 
iš esmės musų valdininkai 
santykiuose su liaudimi ma
žai kuo skiriasi nuo svetim
taučių... (išimčių neminint) 
ir vieną turi ypačiai blogą 
pusę, tai kad jie nepaprastai 
greitai išsineria iš liaudies 
ir atsiskiria nuo jos. Šita 
mada ypačiai smarkiai ple
čiasi tarpe aukštesniųjų val
dininkų ir pirmoj eilėj tarp 
jaunųjų jų moterų.

Tuo budu darosi griovys 
tarp miesto f 
valdančių ir valdomųjų ir

nekilno-

Ko laukia kaimas iš nau
jojo Seimo?

Kaimas laukia gyvenimo 
permainų gerojon pusėn.

—Ar nebus bent kiek dau
giau teisybės, ar nepasida
rys kiek nors lengviau gy
venti... — sako žmonės.

Tokie yra bendri nusi
skundimai ir lūkesčiai.

Šių nusiskundimų ir lū
kesčių pagrindas yra ne ko
kie metafiziniai ir teoreti
niai samprotavimai, o gry
nai materialis gyvenimas.

Žmonės laukia gyvenimo 
palengvėjimo ir teisybės; 

! jie nesitiki stebuklų, bet lau
kia, kad valdžia, kurią pa
statys jų rinktasis Seimas, 
daugiau susidomės jų var
gais ir visomis išgalėmis pa
sistengs bent didžiąsias ne-, 
teisybes pašalinti.

Kokios tos i-yškiosios ne
teisybės? . 1

Pirmoj eilėj žmones erzi
na ta neteisybė, kad demo
kratinėj respublikoj, kurios 
konstitucijos paragr. 1 skel
bia,, kad vyriausioji valdžia 
priklauso tautai.o tebeveikia 

. valdvmo sistema beveik to- 
kia pat, kaip prie rasų caro.

Skelbiama buvo demo
kratizmas, visų piliečių įsta
tymams lygybė, bet gyveni
me vyravo biurokratizmas.

Kalbama buvo apie “tvir
tą” bei “griežtą” valdžią, 
bet tas griežtumas paremtas 
ne griežtu ir bešališku vi
siems lygiu įstatymu, bet 
valdančiųjų sauvale ir vien- 

išališkumu. Griežtumas ir 
tvirtoji valdžia buvo taiko-; 
ma tiktai tariamiesiems savo i 
'“priešams.” Iš Maskvos pranešama

Nuolaidumas ir išimtino- kad Ukrainos 
sios teisės tiktai “saviš-; 
kiams.”

Ne tautai tarnavo valdžia, 
bet tauta dirbo valdžiai, o 
valdžia ją valdė kaip tinka
ma.

Štai kur yra pamatas visų 
tų neteisybių ir negerovių 
kuriomis žmonės taip r.usi-

I
I

i

lingu mas
tum, i._o_._w_ ___ ________
abejonių. Bet šio įstatymo merikos lietuviai ne tik ne
vykdyme pasirodė viena la- jštautėjo. bet sukurė laisvos 

Amerikos gyvenimo sąlygų 
dėka, tarsi antrą už vandeni
nę Lietuvą. Prieš karą toj 
(Amerikos) Lietuvoj dau
giau lietuviškų laikraščių 
buvo leidžiama nei tikrojoj 
Lietuvoj.

Amerikiečiai lietuviai 
Į daug kartų daugiau yra pri- 
Isidėię prie atstatymo nepri- 
i klausomos Lietuvos, kaip; 
(kiti čia gyvendami. Ameri-' 
kos lietuvių pastangų dėka,.

Lietuvos valstybę :“de jure.”" 
Sunkiomis 
mis

bai didelė neįžiūrėta spraga. 
! Įstatymas, atimdamas nekil
nojamąjį turtą iš svetimša- 

į lių, ne Lietuvos piliečių, kar- 
■tu atima ir iš lietuvių tauty
bės. bet ne Lietuvos piliety
bės, asmenų. Vadinasi, lie^ 
tuvis, jeigu jis nėra Lietuvos 
pilietis, neturi teisės, einant 
šiuo įstatymu, nei turėti, nei 
įsigyti Lietuvoj, žemės, dirb- 

. - . . tuvės ir k. nekilnojamo tur-
ny kaimo, tarp; to Visokis įstatymas yra 

priemonė tikslui atsiekti. Šio 
nesą musų valstybei ir tautai istatvmo tikslas apsau- 
daug moralės ir materialės įot Lietuvos nekilnojamąjį 
žalos! Naujoji valdžia į; tai tultą, neleisti tam turtūi pa-jmis ameriKieciai aeiuviai 
un ypatmgos domės kre.p-'te^ j etimų Lietuvos yafe.,™i^;af’eX Lietuvos“ęeb 

u"k ... . v , •. tvbei gaivalų rankas. O tuo, t “i iAtiA-iu
Reikia balansuoti kaimo tarnu istatvmas iš dalies■ ---- - JTJmip^tn p-vvpnimas ir išvo • ! * • ■ i dienoj ’ jie surenka apie 250>u miestu gyvenimas n įsve- eina pries ,o paties pasista- .„v j.i-.

sti “vidutinis. Tai bus tik- tvta tikslą- lietuvis kai ka-|l-u • ,nroii rndvklė kain ture ’ i ‘ -ietu\ k. h.ai a j dėl karo šelpti, siun-'akt‘»gas nepriklausomos ,čia pagalVos vagonų:
. . . , , - ^’iorekių už kelius milijonus;

dažnai. bud autas: dėlne dolerių, sūperka Lietuvos; 
jo priklausančių aplinkybių į yliaus paskolos (bonų) už 
svetimos vaMy^s pilietis, i2 milijoįu dolerių; 192o, 21 
netun teises Lietuvoj. m plaukdavo kasdien Lietu-

rimtai įsidėmėti, jei ji neno- ’^au —^net turima nuo tėvu!Y?-n (^esirntys
. .t .. .J .. giau — net tuiimą nuo te\ų. (Rauno paštas 20 m pnim-

is kasdien apie 20,000

gvoltu. kad žmonės ją rata- 
. votu. O nesusipranta, kad ; _
nirštu galima skylę užkišt ir1 perskaityti 20 puslapių gerų 
vanduo i bota neis. Tai ma- minčių —daugiau kaip 7000 
tai. Maike. kodėl žmonės sa- puslapių arba 18 storų kny- 
ko. kad bobos ilgas plaukas, gu per metus. Valanda dar- 
ale trumpas razumas. I bo per dieną gali iš skurdo

T I pakelti žmogų i laiminga gv-| —Jeigu tu. .eve. taip jau. -.-5; venima. \ alanda per dienaktiukuoji moteris, tai Dari- • * , ■žiūrėk ir pats i save. Paša- ne ka,*« Padar0 »e=»omą 
kvk. koki išradimą tu esi oa- ^'u n™au’>• ..y. -__ dingą žmogų — žmonijosuares. arua miiuuu z-isiiu esi _ -r-i - , , •nasžvmėies* geradeju. Tik pamislykit.

; . I kokią progą duoda 2. 3. 4, 6
—šiur. Maike. aš esu nevie- valandos per dieną, kurias

suradęs. kaip” galima nuo ne-ileidžia visai veltui.
Spencer'is Įgyjo garbę

I

Amerika pirmoji pripažįsta 
t ----- —’stybę :“de mre.”'

Lietuvai dieno- 
amerikiečiai lietuviai

ke!
Jau paskui margas pradedi

paimčiau?...
—Tu. tėve, irgi ziliojai. 

kaip jaunas buvai
—Šarap. ba gausi per no

sį už tekią šnektą.
—Ar aš neteisybę sakau?
—Teisybė ar ne. tu d a 

perjaur.as apie tai žinot- Tik 
tu pamislyk. į ką tai padab- 
na. kad toks snarglius jau 
apie mergas sukrus:, prieš 
bobas kepurę kilnotų?...

—Kepirę pakelti, tai 
mandagumo reikalas, tėve. 
Jaunesnis prieš vyresnį visa
da privalo kepurę pakeiti.

—Paketi gali, vaike, ale 
turi žinot prieš ką kelti. Ot. 
pakelti kepurę prieš kunigą, 
arba prieš koki bagotą biz
nierių tai kas kita: ale kelti 
kepurę prieš bobą, tai yra 
pažeminimas žnegui.

—Priesagai, tėve, man
dagumas reikalauja m <en 
daugiau gerbti, negu kunigą 
ar biznien. Aš žinau, kad ir 
kunigai kelia kepurę prieš 
moteris.

—Nemeluok. Malke: 
nigai to nedaro.

—Aš pats mačiau, tėve, 
kaip kunigas ūrieš mergina 
skrybėlę pal-ė'.ė ir paskui 
rankon jai pabučiavo.

—E. ui toks jau tenai ir 
kunigaslKiba koks bambi- 
za ar nezaležnikas. Tikras 
kunigas mergai rankos ne
bučiuos.

—Kodėl? __ ________ _ _______ ,
—Todėl, kad boba yra bobą. Tik tu pažiūrėk, kaip 

dmnas sutvėrimas, ir protin-jos rėdosi! Vasaros laiku, 
kada r.uo karščio nėra kur 
dėtis, jos užsideda ar.t kaklų 
didelius kailius, o žiemos 
laiku, kada šalta, tai anda- 
rokai aukščiau kelių ir pan- 
čiakos permatomos kaip vo
ratinklis. Argi čia yra nors 
kiek razumo?

—Aš. tėve, 
moterų mados 
dalykas: bet 
pats į save: 
kardą vaikio ji prie šono pri
sijuosęs? Arba pasakyk, ko-

V

tume gyventi, darbuotis ir Lietuvos atgimimo dalyvis.
linksmintis.

Paryžius per anksti mums 
vaikyti, kuomet kaimas te
benešioja rusų laikų rudinę.

ei tai per išradi-1 miegodavo mažai, kad kuo- 
daugiausia turėtų laiko mo- 
kslui. Kada jis buvo dar vai- 

kart ^ kas. nuobodi jam būdavoJ ^.. - ? popietinė tėvo malda. Kaną
----- -- jis paklausė tėvą: “Ar nega-

vienu 
kartu, idant užtektų ant vi-

Jurgis Stefenson'as graib- ‘si 
stė liuosą nuo užsiėmimo lai
ką. kaip auksą. Išsilavino 
pats ir keletą išradimų pa-

tai Įlendu kur nors į jardą 
po trepais ir išmiegt. bet po- 
licmano jau neklausiu, kad 
parod-vm kelią.

—tr tu. tėve, nesigėdi sta- mink apie praeitį ir nemąs
tyk apie ateitį, bet griebk 
dabartinę valandą ir imk pa
mokinimą. kokį ji tau su sa
vim atneša, nes dienos ir va
landos artinasi prie musų, 
atnešdamos dideles brange
nybes ir dovanas. Bet jeigu 
jų neišnaudosime, tai jos at
sitraukia pamažu ir nebe
grįžta... Praleistą turtą gali
ma atgauti darbu ir triusu. 
nustotą sveikatą — su vais
tų pagalba, neįgytą mokslą 
galima įgyti darbu, bet neiš^ 
naudotas laikas dingsta ant 
visados—

Todėl rink savo gyveni
mo tuos laiko trupinėlius, o 
iš jų sutversi gyvenimo ra
mus !... Juoz. Kasčhikas

tytis aukščiau už moteris. 
Parodyk man moterį, kuri 
pasigėrus negalėtų savo na
mų atrasti ir nakvotų kur 
nors svetimam kieme po 
laiptais! Tokios moteriškės 
tu nerasi. O tau miegot šiuk
šlyne. tai paprastas dalykas. 
Kas gi tuomet žemiau stovi: 
moteris, ar toks wras. kai o 
tu?

—Palauk, palauk. Maike. 
nešumyk taip drąsiai! Gali 
būt. kad aš kartais perdaug 
išsigeriu. bet tas nereiškia, 
kad aš d ūmesnis už d urna

gas vyras negali prieš ją r.u- 
tižemint.

—O ž kur tu žinai, tėve, 
kad moteris yra "durnas su
tvėrimas?”

—Tonc-reikis nei sakyt, 
vaike. Tą kožnas gali ir pats 
matyti. Tik tu pažiūrėk. 
Maike. kur tu rasi, kad boba 
butų padarius kokį didelį iš
radimą. arba butų atsižymė- 
jusf už chrabrastį ant vai
nos? Ji pamato žiurkę, tai iš 
striokc ant <ienų lipa. Aš >y- 
jq mačiau, kaip boba Įrėši tiems galams tą pypkę nuo 

v.'s ini.k juokais, iatos čiulpi* Argi ta; pm- 
prakiun jai b^a.-* ir r rėkia tinga*

sutinku, kad 
nėra tobulas 
pažiūrėk tu 

kam gi tu tą

TRUPINIAI.
Koks menkas žmogus, jei 

jis nepajiegia aukščiau sa
vęs pakilti. Dantei.

• « •

šalies gerovė reiškiasi ne 
turtų perteklium, ne kariuo
menės daugumu, bet apšvie
stų piliečių skaičiumi.

Luther.

OOtU. ta

» « »

Bendrauk su gerais žmo
nėmis. o busi na skaičiuje.

Herbert

Musų demokratija tai turi nekilnojamo turto; dar dau-i 
rimtai įsidėmėti, jei ji neno-‘gjau — net turimą nuo tėvu' 
ri pakartoti krikšė. dem blo- protėvių paveldėt? turtą pri^*“ kasdien • .,f. 000
ko klaidų ir susilaukti liau- vain ijvv;fiuot Iš čia iau aiš- • Ka>\ny1/aPie ru’vvu- al°.11 K.Y!auo5: -5.Jau ais^dolenų perlaidu). Visą tatdies teismo. _ kus logiškas šio Įstatymo ne-|turint gaIvoj ga|ima pasa. 

tobulumas. t |>e |,ajmaSi ]įetu.
Pažiūrėkim dabar ar šis viai amerikiečiai savo dole- 

įstatymas pateisina musų iriais davė Emisijos Bankui 
■kraštui daromus materiali- aukso atsargą, davė pamato 

, r ., ’jnius ir moralinius nuosto- pagrįsti litą, žodžiu Ameri- 
... , _ ooisevikų. ]ius. prieš karą lietuvis, nors j kos lietuviai svarbiausioji
zvalgj-ba suseke naują šuo- jr tinkamiausiais visais at-į Lietuvos piniginė arterija, 
kalbi prieš sovietų valdžią žvilgiais žmogus, svetimųjų j------- 4.-----i------------ - 1...— . _ ~ -______y
priešaky esąs tūlas Ureniuk, negaudavo; buk nors turtin- 
slaptas generolo Gerua a- gjau<ias, bet žemės iš parce-1 
genias. Generolas Geruada-į j juojamujų Lietuvos dvarų* 
bar esąs Rumunijoj ir is te- • nepirksi. Todėl lietuvis inte- i kitosėTal\\^ ^Betamerikie- 
nai diriguoju kontrevoliucį- jjgenįas priverstas buvo sve-'čiai lietuviai 

įtur duonos kąsnio jieškoti, į piliečiai, 
o lietuvis darbininkas ar u- T „ L’ 
kininkas skurdo ar keliavo būdami ^AmerikoF priimtu 
į Ameriką ir kitus kraštus. Lietuvos pilietybę, butu to- 
Taip emigravo iš Lietuvos į lygu kirsti tą šaka, ant‘ku- 
svetimas šalis daugiau pusės rios pati Lietuvos valstybė 
miliono lietuvių. ..

Lietuvos Nepriklausomy-

SOVIETAI AREŠTAVO 
15 KONTREVOLIUCIO- 

NIERIŲ.

Adiui pilta avycių . vžvilgiais zmogUS, svetimųjų šioii amprikipčin lietuviu ir areštavo la žmonių, kūnų valdomoi I iptuvoi tarnvbos i i °’-* an]eilKieci4 sėtuvių 
nrip^kv p«i« tnl«< T T™ ink 1 kolonija niekad nė nemėgi-

• no nutraukti ryšių su savo 
. Tokių pavyzdingų 

\ emigrantų vargu bau rastum
i

?.į judėjimą Rusijoj. yra Amerikos 
Reikalaut, kad jie 

grįžtų Lietuvon arba kad jie

sėdi. Tai ne per drąsus po
sakis. bet gryna tikrenybė, 

bės atgavimo dienos daug jų Žodžiu, padėtis, kad pusė

Leitenantas lakūnas Bynl (iA kairės). kuris pirmas su savo 
orlaiviu pasiekt si;.un> asjgalĮ. Čia iis sveikinasi su atimi 
rolu Magruder

nas užklupęs musų emigran-; tuvių, yra ne Lietuvos pilie- 
tus pokarinis ekonominis čiai. Toji padėtis reikia pri- 
skurdas. Emigrantų grįžta! pažint neišvengtina ir Lietu- 
daugiausia iš tų šalių, kur j vos valstybei naudinga. To- 
ekonominis gyvenimas buvo dėl ir Įetatymdavėjas istaty- 
juos prislėgęs (Rusija, Vo-'mus leisdamas, turi visada 
kieti ja, Austrija), o mažiau- j turėt gaivoj santyki ruošia- 
sia — kur ekonominis gyve-'mo ir leidžiamo Įstatymo su 
nimas nepablogėjo (Ame-'šia taip svarbia lietuvių gru- 
rika). Kitų motyvų vedami pe. Todėl pradžioje šio 
grįžta susipratę inteligentai'straipsnio minėtas žemės re- 
lietuviai. Bet tai maža iširu- formos įstatymas, nekreip- 
tis. Visi tie, kuriems s et.ur damas dėmesio į šios lietu- 

Igera gyventi, negrįžo. Net n vių grupės interesas, daro 
iš tos pačios Rusijos — ir tai jien .- • kartu Lietu, ai di-

i tie visi grįžo. Pri- džiausią . ;audą. Ir h<*i| 
turi jaustis j; • i- nors A 
menkos pilietis, u,a
o* kad jo taip uolia, mii;! 
n u viė lašo ir ieidzia p 

y a u.- iriais jo nori išsi 
h pta :ė jo šird;

neu uigingi tėvynei 
i.atlieka jausmai!

toli gražu t.e visi grįžo. Pri- džiausią 
įsiminkime heiu’ius, 1831, 
: 1863 m. sukilin b emigran
tus, — ištremtus Sibiiaii 
Saratovan. Toji jų (taii.- ku 
ri pirmoj optantų grąžinm.i 

į bango i sugrįžo, pergyvenusi tau 
j 1923 m. k.isi’os badmeti ir žadėti .
susilaukus pa e, . ;usių eko- augt 
neminiu sąlygų
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Kur Siūlas Nuves?
Ar nepasirodys, kad bom
bas fabrikavo aukščiausioji 

krikščionių valdžia?

Šiauliuose suimti ir paso
dinti kalėjiman policinin-. . .., , ,
le s Žilevičius ir apskrities lVOJ“ ,su "
policijos vadas Paškevičius, jm0,!t ’ I”" / I"
kaltinami teroristiniame ak’Gotl. su P^anguija spauca 
te prieš “Šiaulių Naujienų” 
redakciją. Kaip žinoma, š. 
m. vasario 2 d. į “Šiaulių! 
Naujienų" redakciją nežino-! 
mų piktadarių buvo Įmesta 
bomba.

Kadangi “Šiaulių Naujie
nos" yra aiškiai pažangus ir 
antiklerikališkas laikraštis 
—tai nesunku buvo Įspėti ir 
politinė mestosios bombos 
kilmė. Buvo perdėm aišku, 
kokiame politiniame liogery 
galėjo kilti sumanymas iš
sprogdinti pažangiojo laik
raščio redakciją arba bent 
užmušti ar sužeisti jo bend
radarbius.

Nieks neabejojo, kad tai 
buvo darbas Lietuvos juoda
šimčių. kurie nutarė nutildy
ti drąsų laikraštį bombomis, 
laikydamiesi taisyklės:
“quod. medicamenta non 
sanant, ferrum sanati” ar
ba : jei p. Endziulaičių ir 
Braziul’ėvičių vaistai negelb-|fiksinimas” 
sti, tai reikalinga Paškevi
čiaus bomba.

Gi “Šiaulių Naujienos"

atsišaukimų šaltinis buvo 
i “krikščioniškas.” Tai jau 
'faktas. Kas gi bu* tuomet, 
• kai paaiškės, kad tie patys 
'asmens, kurie savo laiku ko-

mokolu, vėliau pradėjo k•>- 
■ •‘ri su pažangiąja spauda 
bombomis?

“Krikščionys” nesigailė ‘ > 
i žmonėms kalėjimo. Jie kai - 
Ino žmones už laisvės ir de- 
mokratybės troškimus. Rū
sčioji Nemezis lemia kalėti 
jiems už banditizmą. Ponai 
krikščionys! Artai ne “Die- 

1 Ivo ranka” jus baudžia?
(“L. Ž”) V.

I

KAD JĮ GALAS TA 
RIESTAUODEGĮ!

(Feljetonėlis.)

S

Ilgiausias pasauly tiltas, kuris sujungia New Jersey valstiją su Philadelphia. Jį atida
rant buvo surengta didelė parc da.

Matote, gerbiamieji, mu-i 
sų komunistiškos galvos, ku- j 
rios nesenai pasiliuosavo — 
nuo bereikalingos smegenų į0? nej pranašas Bimba 
naštos, buvo nutarę sukelti negalėtų išpranašauti. Den- 
revoliuciją SLA. Seime ir^isto P. Keidė, kuri apsijuo- 
įvykinti komunizmą Susivie-sus Trockio I .* "'*_,
nijime. ; nuolatos deklamuoja apiel

Kadangi revoliucijos “su- revoliuciją, buvo pilna vil- 
nėra lengvas ties. Senas Vincas buvo pa- 

darbas, tai prisiėjo nemaža gaminęs kelis šimtus gorčių 
galvoti. Visiems jau žinom t, munšaino pavaišinimui re- 
kad revoliucija išdega tik voliucijonierių. Andriulis, 

buvo gy d vtos visokiais vais-l giedriame ore — tai kas bu-jZalpis ir Mizara laukėtos 
tais, pradedant nuo katorgi-Į tų Jeigu lytų? Visas proleta-. puikios valandoj kadaga- 
r.io kalėjimo ” 1
Vitkauskui ir baigiant iškė- šuniui ant uodegos!
limu viso šimto bylų! Kad iškalno įspėjus orą, Kokia nežinė ir neapsižiurė-

Todel suprantama, kad tapo pakviestas į prisirengi- jimas! Atbėgo margis ries- 
“jpatriotų” dienotvarkėn bu- mo “besiedą” šlapumo pro-’tauodegis ir užkabinęs an: 
Vp pastatytas griežtesnis | fesorius Dėdelė, kuris p^r( uodegos nusinešė visas ko-
priemonių klausimas. Tos Ikęletą dienų ir naktų komu-(munistiškas viltis. Pasiliko 
jtfiemonės ture jo būti pavar-1 nistų laboratorijoj dirbo, j tik purvina, pasmirdusi ko

munistiška bala, kurioje 
musų r-r-r-revoliucijonieriai 
maudosi jau arti dešimt me
tų. K. Padovinis.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 

RESTORANAS
M.'<irrnišk:<i įlai>yta>. bizni* eina 

gerai. Norintieji platesnių žinių klau* 
kite per laišką arba vpatiškai. <29> 

M S 715 VV. VVASHINGTON ST. 
LOS ANGELES. CALIF.

P KSil l <)I»A Bi čERNftS stiklinis 
i-’> ik r t:k!in:nl kei.sai. lahai pi- 
i<i. Ka n tokie daiktai reikalingi, 
lauskite pas: <291

MRS. P. IJLMSAR IIENŽ
!>!• So. Watcr st.. l’hiLdclphia. Pa.

į PAJIEŠKOJIMAI
l

- .... ’ Prezidentui užėmus savo aš,
kelneraiščiu, vietą. Seimo pirmininkas si<> Amsėjaus, paeina iš karidinų so- 

paskelbė Seimo posėdį ati- 
damą. Kreipdamasis i d-ra I šaukti arba ka 
p.__ ____ ________ lZn.,1 Z nėkite man pra

; Seimo daugumos išrinktas į 
Respublikos Prezidentus ir

' klausia, ar d-ras Grinius su
tinka būti prezidentu. Jam n.

Iškilmingo pasižadėjimo 
ceremonijos.

Aleka Amsėjus, pajieškau Sta- 

. ŠuvąP u vedybos. Amerikoj 
gyvena apie 30 metų. Meldžiu atsi- 

‘ is apie ji žinote, maio- 
*•, . __ tt, nėkite man pranešti, už ka busiu la-Gnnių praneša jam, kad jis bai ^kinga'

~ * * ....... aleka amsėjus
Terris Avė . \Vashington. Pa.

redaktoriui riškas pasiruošimas nueitų lės savo diktatūrą paskelbti. 
Bet koks apsivylimas!

totus; , “privatiškų” žmonių, studijavo, vos ant kojų pa- 
Naiyr’publika. kalbėjo, kad stovėdamas. Jis be paliovos 
bombęs įmetimas esąs “fa- pilstė gana stiprius chemi- 
šistų darbas”... įkalus Į savo kūną, žiurėjo

Visi gei‘ai žinojome, tie- per daugelį stiklelių į “mė- 
slbg jautėme, kad tariamie- nulio šviesą” — ir galų gale 
ii fašistai^ tai “krikščio- surado, kad SLA. Seimo 
nių” valdovį padarinys. dienose lietaus nebus. Duota

Juk visas kademu blokas įsakymas visų kolonijų ko 
iš esmės yra fašistinis, tik munistiškiems “branduo- 
igimtas bailumas neleido jų liams” rengtis prie komunis- 
vadams griebtis atviro tiškos, bolševikiškai-prolet;.- 
smurto, nors jie žūt būt no riškos. leniniškai-trockiškos, 
į ėjo rasti kandidatų Į dikta- trečiojo internacionalo dik
torius. tatoriškos revoliucijos. Kad

Savo tarnams “krikščio pasekmingiau vyktų visi 
nvs” leido vartoti šlykščiau- planai, Dėdelė perskaitė S. 
šia provokaciją, visuomet L. A. istoriją ir pagal praei- 
stengėsi apginti jų juodus ties pavyzdžius patarė drą- 
darbus ir tuo tik skatino šiai žengti į ateitį — per rc- 
juos prie nusižengimų. voliuciją.

Vos tik spėjo papusti nau- Sudarius visus planus ir 
ias vėjas, kaip mes tapome matant viską kaip ant delno, 
liudininkais nepaprastų suė- revoliucinė “besieda” įsakė 
mimų Šiauliuose ir matome savo pisorkai. tavorškei 
apskrities policijos vadą — Yes-Y es, išsiuntinėti visiem s 
bandito vaidmeny. Polici- skyriams atsišaukimus, kvic- 
ninkas Žilevičius parodė, čiant tavoriščius ir tavors- 
kad mesti bombą į “Š. N. re- kas prie revoliucijos, jsaky- 
dakciją jam įsakė jo virsi- ta užvaldyti visas SLA. ku;»- 
ninkas. Dabar kyla klausi- pas ir atstovais į Seimą iš- 
mas, ar nebuvo savo keliu ir rinkti visus revoliucijonie- 
policijos vadui Paškevičiui nūs, kurie moka gręžti ir 
įsakyta teroristinį aktą su- lermą kelti. Komisarais pa
juosti ? Juk jis taip pat ture- skirta tie tavoriščiai, su kū
jo viršininkus. Nejaugi jis riais niekas nepajiegia susi
veikė savo iniciatyva? Ne- kalbėti. Vadinasi, taip su
jaugi jis pats iš savo “katali-|kant, viskas buvo “sufiksin- 
kiškos” neapykantos prie ta” kuopuikiausia ir pasise- 
“bedievių” laikraščio ryžosi kimas užtikrintas. Susivieni
jo redakciją išsprogdinti?! jimui turi būt padalyta ope-

Į šituos klausimus bešalis- racija! — šaukė tavoriščiai 
kas bylos tardymas turės visuose kampuose. Ir dary- 
duoti atsakymą.* mui operacijos buvo paskir-

Lauksimė jo parodymų, iš tas daktaras, kuris yra pa- 
kurių galima bus matyti siuntęs pas Abraomą keletą 
kiek tas 
buvo

KLIUBV IR DRAUGIJŲ 
DOME1.

Kliubai ir draugijos, kurie 
sutinkate ateinančiam žie
mos sezone surengti vakarą 
ir pakviesti magiką Joną 
Cekanavičių “Magijos Ste
buklus" daryti, iš anksto 
kreipkitės laiškais žemiau 
paduotu adresu.

Magikas J. čekanavičius 
ateinančiam žiemos sezonui 
ruošia naujus “Magijos Ste
buklus.” Tai bus paskutiniai 
jo vaidinimai Amerikos lie
tuviams.

Gen. Manager J. Amorski 
5353 So. Turner Avė, 

Chicago, III.

PARDAVIMAI
N‘>’’intK*ji pirktį 

as faroieles. kr«>:pkitės pas 
K'>rina Aš gyvenu ant farmų ir 
da vas lai <> suradau daugelį 
pirkinių. Rei'alui esant rasyl.lt 

iš atvyniosiu. Adresuuklt:
Turnoike st.. No.*'Stoughton, INFORMACIJOS K.ELEIV IAMS 

. Ofi-As 1724a Itorehester j KANADĄ
I><.r.-h. ster. Mass. I . . , . ._ __  __j Žinia tiems žmonėms, kurie non at- 

DYKAI* sikviesti savo gimines, Į Kanadą iš 
Lietuvos a:ba kitų žemių, bus suteik- 

Knygyno lietu- ^as yra reikalinga dėl kiekvieno 
įvairus katalo- Įęgjgjy^ norinčio atvažiuoti į Kanadą, 

’.ųskite jūsų ad- j Kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
' ' . __   ' į musų Laivakorčių Ofisą, o mes su-

1 teiksime visas informacijas ir kokie 
j yra Kanados imigracijos įstatymai.
Aš buvau Kanadoj su tais reikalais 
nuvažiavęs ir viską sužinojau kas rei
kalinga dėl mjinčių važiuoti į Ka
nadą. Aš turiu korespondentus dides- 

■ n.iuose Kanados inie-tuose ir visus 
; mano keleivius jie sutiks ir viskuo 
. aprūpins Su visais reikalais kreip- 

’ ’ - į (29)
GEO. KAUPAS & CO.

(-) j Lietuviška Agentūra Laivakorčių Dn mr. ir Pini«r:i

larinas arba ma-
Miką 
turė- 
jjenj 
lai>- 
(2S» '

DYKAI!
Lietuvių švietimo 

v škų knygą naujus, 
gas-jau gatavas. Pr 
rc.-a,—gausite ji DYKAI. Adresuoki
te taip: (33)

L. š. KNYGYNAS
3106 So. Halsted St., Chicago. III.

FARMOS.

Pajieškau savo brolio Domininko 
i iš Kauno rėdybos, 

_ | ,_____ _ Notėnų kaimo, Gint--
pareiškus sutikima, pirmi- Iiškės parapijos, 14 metų kaip Ameri- 
nin’k'-c nrain ntinia nrP71- ko->* b'iitiėjau. randasi Kanadoj. mie<- mnkas pid&J naują prezi Montreal. Meldžiu brolį atsišaukti 
centą prisiekti ar iškilmin- arba kas apie jį žinote malonėkit? 
gai pasižadėti respublikai iri ^įpranesti’ uz ką bus,u 
konstitucijai. Respublikos suiastika Baronaitė
prezidentas prie valstybės Gen- I)chver>* B^į^onxhYP °
konstitucijai. Respublikos 

I
1

Į
Į

i!
1

vėliavos garsiai perskaito ir 
pasirašo pasižadėjimo for- 
mvlą:

“Aš, Kazys Grinius, iškil
mingai pasižadu visomis sa
vo pajėgomis rūpintis Res
publikos ir Tautos gerove,' 

į saugoti Konstituciją ir įsta-‘ 
'tymus, sąžiningai eiti savo! 
! pareigas ir būti visiems ly
giai teisingas.”

Po apeigą prezidentas pa
sakė kalbą, kuri palydėta 
triukšmingais plojimais.

j 

Įspūdžiai ir kalbos.
Į publiką prezidentas d-ras 

K. Grinius padarė, kaip gir- 
Įdisi, labai rimto, energingo, 
drąsaus ir savistovaus as- 

_ „ _ j įspūdi. Nors ir toks
ko daugybė žmonių, čia pat menkas dalykas, kai tas, kad 

1 id-ras K. Grinius į iškilmes 
(atvyko be cilinderio, su pa-

1 skrybėle, publikos 
tuojau buvo pastebėtas ir 
i * ? ju. j! ? r.-.- * 4 X •

ii įvertinančių kalbu. 
“ " ir Sei-

pasa- 
naują 

Visa 
d-ras

Prezidento Griniaus 
Pasižadėjimo Iškilmės I

i 
į

Birželio m. 8 d., naujo, 
respublikos prezidento prie
saikos dieną miestas iš pat 
ryto pasipuošė vėliavomis. 
Ties dabartinio prezidento 
d-ro Griniaus butu Laisvės 
Alėjoj prieš 12 vai. susirir- mens

‘ ‘ „j teroristinis aktas moterų, darydamas joms
''. J. j asmenišku Paškevi-nelegališkas operacijas ir už 
ciaus darbu ir kiek jis buvo tai nuo buržuaziškos val- 
kclektyvios politinės grupės džios yra pusėtinai nukentė- 
sumanymo vaisiumi. |jęs. Vietiniam “draugui"

atvyko raitelių būrys paly
dėti prezidentą į ramus.

Prezidento ramų kieme prasta 
buvo išsirikiavusi karo mo
kyklos garbės sargyba, o! 
nuo Prezidento ramų iki Sei
mo ramų stovėjo špaleriais: 
išrikiuota kariumenė. Ir čia 
prisirinko daugybė žmonių: 
Seimo ir Prezidento gatvės 
publikos tiesiog užtvenktos. 
D-rai Griniui pasirodžius iš 
buto publika pradėjo šaukti 
jam valio.
Teisėtumas ir teisingumas 

stipresni už fizinę jėgą.
Šiuo kartu likimas žiau- 

riai pasijuokė iš p. Bistro.! 
Tik metai atgal, garsią bir- i 
želio 20 dieną, p. Bistras, 
būdamas Seimo pirmininku 
ir be atodairos vykdydamas 
bloko politiką, sulaužė ele
mentarinius parlamentariz
mo principus, Įvedė Seiman 
ginkluotą policiją ir D-rą K. 
Grinių, visa energija gynusį 
žodžio, spaudos ir susirinki
mų laisvę, jėga išvedė iš Sei
mo posėdžių salės! Visas 
kraštas tuomi pasipiktino.

Visas kraštas tą

i

Pajieškau brolio Pjvilo Užos, is 
Lietuvos Šimonių va’s. Panevėžio »•>. 
1923 m. jis gyveno Chicagoje. Aš at
važiavau į Canadą Mielas broli, pr 

atsiiaul.ti arba žinantieji api«* jį 
malonės pranešti. (2J,

KAZIMIERAS U2A
156 Niagara St., Hamilton, Ont., 

Cartada.

i 
t

FARMOS.
Nepirkite farmų smiltynuose, pakol kjtės į 

nepamatysite mumis ir musų koloni-J 
įą. Rašykit mums, o mes prisiusime į 
jums šių metų kataloga. (

PHILIPS & MATTIS
R. 2, B. 83. Scottvilk, Mich.

FARMOS! FARMOS!
Dabar vra geriausias laikas pirkt f _ ~ 

mą ant juvų. Aš parduodu farmas ant 
lengviausių išmokėjimų, arti Grand 
Rapids miesto. Klauskit katalogo

JOS. STANTON , t,(2i»)
R. 6, LOWELL, MUjlUGAN.

PARSIDUODA FARMA
foO akrų žemės; 50 dirbamos, liku

sioji ganykla ir miškas, R.melžiamos 
iiąryės, .2 arkliai,. 6<>0; yištų, 10 žąsy. 
40 ančių. ėi.-*>kie farmos' įrangai ir 
mašinerija.: taipgi vežimai ir pakin
kai. Didelis vaisinių medžių k<xfa^,; 
gera 8 kambarių, stuba, barnė, viStl- suną greiun. oiyariunr suteikia j>»- 
ninkai ir kitokie budifikai iliektros' ilsinantį miegą, gerai stimuliucuaiilre^ 
Šviesa visuose budir.kuose,; rrąujfert pu- penis ir vidurius, jog išdirbėjai žino- 
sės tono Foado trokafc Kamė ųė vis- darni jo veikmę, prisako visietns apį 
ką tik ?4lj00. piešti $2ū|BD. Aitą Tąrma tiekoriams jį garantuoti arba grąžinę^

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 
6603 St. Clair Avė., Cievetand, Ohio.

Štai Yra Laiminga 
Žmona

farma. Galima matyt žemės derlingų-UX<rrai ir širdis Yra Daug Geresnės’
es ....... < . • A «*<4.. Z.-O.« ▼ C— A v* v _ _—salei poni Ruth Majoru.

Ji rašo: “Aš suvartojau vieną bon- 
kutę Nuga-Tone ir jis padarė man 
daug geriau, negu visos gyduolės iki 
šiolei suvartotos. Aš jaučiuosi stip
resnė, o mano nervai ir širdis yr» 
daug;jįgresnės. Aš jau gajiu gerai, 
miegoti naktimis. Mrs. Rcth Major,’ 
Santa Cruz, Cal.” j

■ Musą skaitytojai atras Nuga-Ton«‘ 
' neblėdingą, malonų ir veiklų gydyto-! 
ją, kuris padidina stiprumą ir.pąįie-. 
gą, pataiso apetįjąi nervus, kraują irf 
kūną greitai. Nd^al-Tone suteikia pa’-'

i

vra. geras.bargenąn. z (21>J
NAjrBAN J53ELSLER 

LmcmviIIc. New Lindam, Conn.

I

Pajieškau brolių ir seserų gyvenan
čių Amerikoje. Kazimiero Poškos ir 
sesers Poškaitės, (laivininkų kaimo. 
Kursčnu vaisė., taipgi Balčiūno ir 
Balčiūnaitės, Lau'.stuč.ų kaimo, Kur
šėnų valsčiaus. Malonės atsišaukti ar
ba žinantieji apie juos teiksis praneš
ti. (2LO

DOMININKAS POŠKUS
Vilniaus gat. 123, Šiauliai, Lithuania.

I

iI
1 
į 
I 
i 
I
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pasidarė priežastimi teigia-: 
mai ii įvertinančių kalbų. ‘ 
Publikoj, žurnalistų “ °’ ’ 
mo atstovų tarpe jau 
kejamos ištisos apie 
prezidentą legendos, 
tai sako už tai, kad 
Grinius, matyti, bus labai 
populiarus prezidentas.

(“Liet. Žin.”)

Pajieškau Augustino Kebeiki 
Kauno rėdybos. Daug metų gyveno 
Rygoj. Pirmiaus gyveno Baltiniai ■ . 
Md. Jo sesuo iš Lietuvos turi labai 
svarbų reikalą. Prašau jo paties atsi
šaukti arba kas kitas gal žinote mel
džiu pranešti. i2t»)

Z. GAPšYS
107 Valley View avė., Baltinio re, Md

Karolina Samulaiiier.t pajieško 
vo brolio .Jono Nerpelio, gyvenusio 
New Yerke. Kas žino apie jį malonė
kit pranešti šiuo antrašu: (->

Karolina Samulaitienr
Marviankos kaimas, Garlevos val.s., 
Kauno apskr., Lithuania.

APSIVEDIMA1
Pajieškau apsivedimui draus*. va: 

kino a'ba našlio be vaikų, tarpe 30 i • 
45 metu. Aš esu našlė, gerai atrodo > 
Atsiliepkite kas turite savo automobi
lį. Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti 
savo paveiksią. Platesnių žinių apie 
save suteiksiu kiekvienam.

ALLA BAP.NEY
P. O. Bos 61. Ward, W. Va.

VILNIUS.
'Brandus Vilniau, musų soste, 
IKiek pakelei tu vargų!
i Kiek lietuvių galvas klostė 
Platumoj tavų laukų!
Kiek nuo tavo įkūrimo,
Nuo didžios garbės dienų. 
Tu patyrei užpuolimų 

'Atėjūnų svetimų...

Kovos griaudė, liejos kraujas. 
Liepsnos laižė muro sienas. 
Bet i sostą Gedimino
Neisi veržė nė vienas.

REIKALAVIMAI.
REiKALING \ SlAlGlSI 

MOTERIS
Apžiūrėjimui namų ir vedimo visos 

ga^padir.ystės. Šeimyna maža, tik <lu 
vyrai. Kuri myktu gyvent ant for
mos, malones atsisaukt. (29)

FR BARTA2CIUS
R. F. D. 1. I Ister, Pa.

Iš anksto galima numaty- graboriui buvo įsakyta pa- protestavo. .
ka/ Paškevičiumi viskas rūpinti atsakantį grabą, ku- protestą rinkimais patvirti- • i • ą * t • cnt a i 1 O . 1 T)« .a... Ati, Lw - ——#-----

nesibaigia kaip, gal, juo ir 
neprasidėjo.

Pakliuvęs uomenei į 
rankas banditiškų pasikėsi-

PARSIDUODA FARMA
LžTMRBK 1200 DOLERIU PIRK

DAMAS MANO -V.VRM \. ’>
58 akrai žemdk. '-kaina ; $7,500, o aš 

parduosiu iž.$6300.,‘Farma randasi 
prie miestuko, geri keliai.' v)sa už-so- 
dvta. gyvuliai, padarai, nauji budin-1 •
kai, tik !) mailės nuo U'aterburib, gra
ži žemė, naujas sodas, labai, gąaži ! 
vieta. Turiu būtinai parduoti, peš'aš' 
einu j biznį. Atsišaukite kuogrėičiau-; 
šia, nes yra geras bargena?. Parsiduo- j 
da be agento. Atvažiuokite‘arba rašy
kite laiškus, o kiekvienam suteiksiu 
platesni paaiškinima. Mano adresas: 

KAZYS SINKEVICH (27)
27 Green st.. Waterhury. Conn.

, jei Jus .nebūsit. užr 
Rekomemlun jaiąiis*? ka-’ 

pa rxla v ingjamOs bet, 
į?.ąri)H JUTsiuskį V.OO. 
š Nntional Laboratoi- 

, [Chicago,: 
Ūč- j

ti atgal pinigus, 
ganėdintas. P 
rantuojamos ir ;

_ . visus aptiekorius^ 
. i ir gausi tiesiog fš ______

rv. 1014 So. VVabash Avė.. 111 pp: - '
MagijosMwų StebaikktrV

VISŲ ŽINIAI!
• Už visokios rūšies smulkius pasi- 
garsinimus, ka<p tai: pajikAkoji- 
mus apsivedimų. įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykV Go
rint ta patį apgarsinimą pataipint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už syki.

: "Keleivio” skaitytojams, ku-ie tvr 
J užsiprenumeravę laikraštį ir ui 
; pirmą sykį skaitome po 2c. už žodį.
; Už pajieškojimus priminiu arha 

draugų skaitome po 2c. ui žodį 
pirmą sykį; norint tą patį paješ- 
kojimą tai py t ilgiau. skaitome po

; lc. už žodį už kiekvieną sykį.
"Keleivio” skaitytojams, knrie 

J tu r užsiprenumeravę laikrafttį, už 
; pajieškojimus (riminių ir draugų 
; skaitome ir už pirmą sykį po lc. 

už žodi.
; Pajieškojimai su paveikslu rre- 

kiu**ja daug b angiau, nes padn-y-
! mas klišės dabar prekiuoja bran- 
I giai. Todėl norint talpint pa/eško- 

jimą su paveikslu, reikia pr’siųst
; fotografiją ir klaust kainos.

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

"KELEIVIS"
255 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS.

i

!

f Garsus lietuvių
rąatrikas. prof. 
Jonas Cckanavi- 
čius išleido 10 
Stebuklinjrų Ma
gijos Paslapčių. 
Visi paaiškinimai 
lietuvių kalboje. 
Kurie įsigysite 
šitas paslaptis, 
tie ptikrėsite kur 
susirinkimuose 

baimės, juoko ir 
nuostabumo. Rašydami prisiųskite 1 
(vieno) dolerio money orderį arba 
įdėkite į laišką vieną dolerį. Ailresuo- 
kit: (33)

PROF. J. CEKANAVICH
5353 Se. Turner are- Chicago, IR.

J Lietuvą nesiunčiu, nerašykit už
klausimų.

i i

Pranešimas
Skaitau sau už garbę pra
nešt visiems, kad priimu 
LIETUVOS BONŲ KUPO
NUS pilnoj vertėje kupo
no kainos nuo tų, kurie 
pirks musų krautuvėje rei
kalingus sau daiktus iš ap- 
rėdalų ar apsiavimo.

Užlaikau didelę krautuvę 
prie Millbury gatvės, su di
delių pasirinkimu rūbų. (3f

A. J. KATKAUSKAS, 
372

V\ ORCESTER. MASS.
Tel. Cedar 7206

•376 Millbury Street

KAS PADARE DIEVUS?
Parsiduoda Balandžiai.

Lietuviški, su 
šukom, verstiniai 
balandžiai viso
kių spalvų Ant 
orderio prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų. S*, užklausi
mu rašykit laiš
kus ’ <31»

GEORGE FF.sDORAITIS
520 VVilson Si.. Uaterhury. Conn.

REIKALINGI 
DARBININKAI

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

Geros užlaikymo ir gyvenimo sąly
gos. Vyrai turi būt geros sveikatos, 
tarpe 20 ir 45 metų, privalo turėti g •- 
ra regėjimą ir galinti dirbti prie kar
ščio.

Ateikite arba rašykite: (28)
ALUMINUM COMPANY OF 

A.MERICA
Massena. St. Lawrence Co.. N. V.

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

’ mfų |r žemą eutvė- 
re ir pate pa
sidarė.

Tri» Dievaitės (Pa
nelės Sveniiausiosb 
Dievaitė Juno, ran
dasi net už ksrs- 
lieną Dsnfuje.

Tris Dievų Sunsi 
▼įsi tyvena dsn<u

i KUS
Rrnokl’

iH.vaa Slėniu. peršu
le Hladmu Jv. trele,.

Knyga 5x8 32 pusl 
kaina tikta' 25c 

du<xiutn* 
didelis nv.cšimt:s.

eiao 10 egz. 4
........ *1.<> /

■/
tliolija ir kitos knyr-y,
.erteje $3.00 tik -z . ..

K. RI
35 Scholes St •

Tik klasta ir juodas melas 
Vilniaus galią nugalėjo 
Tik per smurtą apgaulingą 
Priešas sostinėn įėjo.riame butų galima SLA. la- '.no, — 12 vai. p. Bistras turė- 

voną nuvežti į kapus. SLA.'jo lydėti D-rą K. Grinių uz- 
palaikus nutarta supilti į ta- imti aukščiausią Respubli- 
voriščiaus Nedakišono tar- kos Prezidento vietą.

i Posėdv dalyvavo vyriau- 
sisemti raudonojo biznio rei- svbės atstovai* diplomatinis 

įkalams. ----- --- — - f ..
, padaryti tokiu "vargonų,

nimų siūlas be abejo siekia ibą, iš kurios lengva butų p i-, 
in„/r fnlkn ir rnikia tikptiJciopmti raiidnnnin biznio roi-laug toliau ir. reikia tikėti, 
u <1 greit prieisime ir prie 
pat amuolio.

Kilk, o Vilniau, mes padėsim! 
žūt dėl tavęs mums brangu; 
Kol gyvensim ir judėsim 
Nenustosime jėgų.

<

Tėvynę” nutarta korpusas ir daug publikos, 
“vargonų,” Prie prezidiumo stalo stovė- 

Viesv/ opinija pirštu ro- (kokiais yra “Laisvė” ir “Vii- jo garbės sargyba iš dviejų 
, fašizmo” Įkvėpėjus; nis.” Planai puikus! žodžiu raitelių karininkų ir viršilosdo *fašizn*o” ... _ w ______ _

>riešvai>iv bliu pogrominių sakant iš revoliucijos laukta prie valstybinės vėliavos

Tik tada bendrai silsėsim
Mus sostinėje laisvoj
Tik Uida aplink regėsim 
Skaisčia laime Lietuvoj.

E. Ventys.

REIKALINGI 
AGENTAI.

Mums reikalingi agentai tuojaus 
visose kolonijose nuolatiniai arl>a tik 
liuoslaikiu. Atlyginimas yra geras ir 
proga gera paprastam žmogui pasi
daryti pinigų nuo $50 iki $100 kas 
sąvaitė. Reikalaukite vi«ų irfonnaci- 
jų dykai. < •*•*’>

DEKSNIS OINTMEM (<>.
5H Main St.. Hartford. ( onn

DR. MARGERIS
Gydytoja^ ir Chirurgas

H —
Valandos: 10—2: 
Sekmadieni; i

3327 So. Hcuaicd Stirti
Hl: aGO. II T .

1 ei. Boulr’ » 848-3
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Lietuvos Daktarai Smerkia 
Rankų Bučiavimą.

Lietuvoje iki siu. tbc-rui 
yra užsilikęs paskolintas- 
lenkų senovės paproty 
niuiems rankas bitė 
Pirmutiniai šitą vergi 
kaną pasmerkė grįžę 

Amerikos lieti

- • • v • • • • , •ma ilga, gręsiancis. j<u miin 
mi.

Paprastai kyšį gali paimti 
kiekvienas vaidininkas ta?-, 
nautojas. kuris už savo dar
bą gauna tam tiki a atlygini
mą. vis viena ar tai bu.' vals
tybės tarnautojas ar priva
čios įstaigos. Papirkinėti 
gali kiekvienas asmuo, kurio 
reikalai priklauso nuo tar
nautojo. Įstatymai d: audžia 
imti kyšį už tai. ką tarnau
tojas turi atlikti kaipo tai ny- 
binę pareigą ir dar labiau už 
tai. įei tarnauto ?as ima kvši v < • -
už tokį veiksmą, kurio jis ne
turėjo teisės daryti.

Bet dar griežčiau įstaty
mo baudžiami tie tarnauto
jai, kurie savo veiksmais 
verčia duoti jiems kyšį. Pa
ti aukščiausia bausmė — ligi: 
6 metų kalėjimo — taikoma 
tam. kasima ai duoda ky
šius tikslu padanti sunkų 
tarnybinį nusikalstamą dar
bą.

Įstatymai baudžia ir tą,!
kas ima kvšius ir ta kas duo-

• da juos ir tuos, kurie vilioja 
pusiau alkaną arba gobšų 
tarnautoją siūlydami jani 
brangius daiktus ir pinigus.

Kyšiu gali būti ne vien tik 
pinigai, bet ir visokie daik
tai: turtas ir net skalikai šu
nyčiai, kuriuos imdavo Go
golio kyšininkai ir tt.. nei 
gražios moteriškės glebščio- 
jimai bei pabučiavimai.

Tokiuose atsitikimuose i 
mažai kultūringose šalyse 
kokios yra Persija, Rum.un.i-: 
ja. Bulgarija ir kokia buvo i 
caro Rusija, kyšių ėmimas! 
buvo tiek prasiplatinęs ir 
aukštieji valdantieji sluoks
niai buvo taip pripratę prie 
jų. kad net daugelis valdi
ninkų patys duodavo kyšius Lenkinti savo kultūros reika- 
kitiems vaidininkams, ne-gavimus. Iš kitos pusės rei- 
matydami visai tokio pasiel-ikia griežtai ir be jokio pasi
ūgimo gėdos ir žalos. j gailėjimo persekioti ir baus-

Taip, pavyzdžiui, visaga-'ti už kyšių ėmimą.
lis caro vidaus reikalų mi-. Kaip jau buvo pasakyta, 
nisteris ir namų savininkas musų įstatymai lygiai bau- 

' Durnovo nuolat siuntinėjo džia ir už kyšių ėmimą ir už 
Kalėdų ir Velykų šventėms' papirkimą. * ne’tiktai kalėji- 
pc 25 rublius tos nuovados 
pristavui, kur buvo jo, mi-i 
nisterio. nuosavus namai.

Caro Žiemos Rūmų. t. 
caro žiemos buveinės vald 
ba taip pat siųsdavo savo 
nuovados pristavui (virši
ninkui ) “šventpinigius.”

Nusikalstamas kyšių ėmi
mo darbas yra tame, kad 
asmuo, kuris tarnauja visai 
valstybei t. y. visiems pilie
čiams ir iš kurių už savo 
darbą jis gauna atlyginimą 
—virš to ima dar antrą atly
ginimą iš tam tikro asmens 
už tai. kad jis tik pildo savo 
pareigas, kurias apmoka 
alstvbės iždas.

i prie apnuž:
! >v.a’.st:reos. kad .• 

----------------------— O_.ia;jos įjaii sudaryti
yra tame, kad gaunamas;^.*™*- -L; :i 
dvigubas atlyginimas už vie-; Lr,'■
na ir tą patį darbą, kad rei---<ar!lis r;'cePt 
kalaujama dl įgubai apmo-įkad šimtai rn i rinkių jį nuolat 
Rėti vieną ir tą pačią prekę -'ria 
—darbą, kad gaunama galy-! 
bės neteisėtu budu praturtę-' 
ti. ką šiame atvejuje įstaty-’; 
iriai ir visuomenė laiko pra- i 
.-įžengimu. Kyšiai yra žalin
gi visuomenei tuo. kad tar-Į 
lnautojas, gavęs kyšį, labiau 
domisi reikalais to piliečio,* 

(kuris davė jam kyšį, negu vi- 
i r A • p n* i isukitų piliečių, dar nedavu- Aas, J. Čeponis, E. Paulaus-; jam kyšių. !
rcas, Slonimskis, B. Zachan-f Kyšių ėmimas sudaro pa- 
n.asK*_• lercijonas, P. Kaį” ankias sąlygas ir dirva atsi- 
riukstis, ^.<>C'T Blažys, J. rasti, išsiplėsti visokiems ki- 
Marcinkus, J. Laas, A. Pę- tje?n? nusižengimams, nes ;iz.;;<l.

J?' a®’, K ivietcj įstatymu ivykdvmo j?- ta duor.a
Ozelis, Prof. P. Radzvickas.;?avo piijetįnjų pareigų atli- 
----- ----------------- i Kimo tarnautojai pradeda“ 
Atsakomybe už PjnjrJ™1?^3 Yal^b« niMUiviiijuv ua lepi oai išimtinai savo asmenis-

P—t__ i kai gobšiais motyvais ir pil- ■KltllcĮ ir KyŠtll jdyti vien turčių ir kyšių dn-
-------------- (Vėjų norus, o ne visų kitų pi- 

Papirkimas ir kyšių ėmi- liečiu, kurie tokioms apysto- 
mas — tai du veiksmu, ku-voms esant negalės atsiekt 
»ie drauge sudaro vieną nu-to, kad jų teisėti reikalavi- 
sikalstanjajį darbą. Jie ardo mai butų išpildyti, 
ir pūdo visuomenės ir valsty-! Veikliai kovoti su kyšių 
bės organizaciją lygiai taip.‘ėmimu yra du budu, kuriuos 
kaip sifilis pūdo žmogaus reikia vartoti sykiu:—tai

I

ekantis bučiuotojas lengv 
. ų mikrobų sau į bumą gau
ta. Tiesa, šansų tuo budu 
rpsikrėsti labai nedaug, 
bet niekas negali tvirtinti, 
kad jų visai nėra: o jeigu ! 
viena> iš kelių milijonų ran
kų bueiuotojų tuo keliu apsi
krėtė, tai jau apsimoka ran
kų bučiavimui paskelbti ka
rą. Čia paminėta sifilis: yra 
.'.ar daug ligų, kuriomis ap- 
. ikrečiama pro burną ir ku
rių mikrobus rankų bučiuo
to jai turi daug šansų gauti 
;tuc bučiuojamos rankelės. 
;<av„ vidurių šiltinė, dizente
rija, cholera. Ištikus, sakysi
me, choleros epidemijai 
varbiausią vietą tarp apsi

saugojimo taisyklių užima 
ši: “Prieš kiekvieną valgy-‘ 
mą nusiplauk rankas virintu į 
vandeniu su muilu.” pas mus 
reikėtų ši taisyklė praplėsti: 
“Prieš kiekvieną valgymą ir 
mankos bučiavimą nusiplauk 
lankas...” ar šią taisyklę mu-i 
;ų ponios galėtų pildyti. Į 
\ pač, sakysime, baliuje, la
šai abejotina.

Kadangi visa, kas liečia 
viešą etiketą, neturi jokios 
absoliutės reikšmės, o yra 
ik susitarimo dalykas, tai 

: rgi mes negalime tuos pri
imtinumus pakeisti, kai ką 
nepatogaus, netinkamo visai 
atmesti? Juk. rodos, neatsi
ras niekas, kas imtųsi tvir
tinti. kad rankų bučiavimas 
yra ir labai patogus ir higie
nos reikalavimams nesiprie
šina. O jeigu taip, tai ar ne
galime susitarti, kad rankos 
paspaudimas pagarbai pa
reikšti yra pilnai pakanka
mas, net ponių atžvilgiu? 
Eidami dar žingsnį toliau, ar' 
negalime net rankų spaudi
mą žymiai sumažinti, pava
duodami jį daug patogesniu 
budu — paprastu nusilenki
mu, kuris yra ir labai gražus 
ir daug pagarbos gali savimi 
išreikšti ir, kas svarbiausia, 
jokiems higienos reikalavi
mams nesipriešina?

Mes, gydytojų grupė, ryž
tamės padaryti šiuo musų 
viešojo etiketo reformos 
reikalu pirmą žingsnį ir, kad 
išvengtume nesusipratimų ir 

j kartais nepamatuotų užsiga- 
’ yirnų ir kitų negerovių, skel

biame savo pavardes, prašy
dami musų ponių nepalaiky
ti mums rankų nebučiavimą 
per kokį tai nenorą jas pa
gerbti. .

Laikydami čia išl__ _t .
lyką ne kokiu nors išdykavi
mu ar kokio tai originalumo 
pasireiškimu, bet visai rimtu 
ir pamatuotu reikalu, kvie
čiame visuomenę išdrįsti at
sisakyti nuo šio lenkiškai-ru- 
siško papročio ir pasekti 
Vakaru pavyzdį.

Gydytojai: Jonas Brund- 
za, Juozas Stasiūnas, V. Vai
čiūnas, B. Atkočiūnas, B. 
Matulionis, V. Bendoravi-j 
čius, M. Nasvytis, V. Ingele- 
vieius, Prof, Dr. P. Avižonis, 
J. Prialgauskas, Ciplijaus-

a
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Lietu- i 

von Amerikos lietuviai. ’ 
Jiems atrodė keista ir nešva
ru, kuomet pražilę ii nupli- i 
kę seniai su didžiausiu nusi
žeminimu laižo jaunoms po
niutėms rankas

Dabar šitą paprotį jau pa
smerkė ir 24 žymesni Lietu- 
\os daktarai. Jų pareiškimas 
tilpo “Lietuvos Žiniose,” ku
rį mes ištisai čionai per- 
spausdinam.

Paskutiniu iaiku “Lietu
voje” pasirodė vienas kitas 
straipsnis apie rankų bučia
vimą ponioms: autoriai, pa
gvildenę ši klausimą, nieko 
tikro, bučiuoti ar nebučiuoti, 
nepasakė ir baigė savo išva
džiojimus daugtaškiu. Klau
simas ne pirmaeilės svarbos, 
bet jeigu jau kaitą viešai iš
keltas, tai apsimoka jis ir iš
rišti, o ne statyti daugtaš
kius, juo labiau, kad. kaip 
tenka pastebėti ir patirti, tas 
šio musų viešojo etiketo ak
to kaip ir priverstinumas 
daug kam yra tam tikrais 
motyvais nemalonus, suda
ro kartais keblių ir dažnai 
komiškų padėčių, o kitoje 
pusėje sukęlia visai nepa
matuotų užsigavimų ir kitų 
negerumų.

Aišku, kad šitą paprotį, 
kaip ir kitus musų viešojo 
etiketo veiksmus, mes pasi
skolinome iš rusų ir lenkų, 
pas kuriuos šitų visų gudry
bių ir tesimokėme; kad ki
tur civilizuotame pasaulyje 
to papročio nėra, ar bent jis 
neturi tokio universalumo ir 
priverstinumo, kaip pas 
mus, tą mes gerai žinome ir 
patys pas save matome (už
sienių svečiai ir net musų 
tautiečiai amerikonai “de- 
monstratingai” poniom* 
rankų nebučiuoja). Kodėl 
tasai paprotys kultūringes
nėse šalyse išnyko? Mato
mai ne tik dėlto, kad rankų 
bučiavimas yra vergijos lie
kana, bet gal daugiausia dėl 
to, kad jis yra nepatogus, 
daugeliu atvejų gal daugiau 
kaip nemalonus, o svarbiau
sia — nehigieniškas. .Jeigu 
prileisti net.' kad visos bu
čiuojamųjų rankelių savi
ninkės labai žiuri savo ran
kų švarumo (ko iš tikrųjų 
bėra), tai juk jas begaliniai 
užteršia daugybė bučiuoto- 
jų, kurių pav. baliuje, vienai 
rankelei tenka gal keletas 
dešimčių: ne tik sutepa, už
teršia imdami Į savo nešva
rias rankas, bet ir ne vieną 
ligos mikrobą ant jos užso
dina : gerai kam tenka pir
mam pabučiuoti tik ką nu
plauta rankelė, o ką besaky
ti apie koki dvidešimtą — 
trisdešimtą iš eilės? Juk po 
kiekvieno bučiavimo ranka 
neplaujama, vadinasi kiek
vienas sekantis turi šansą 
gauti to, ką yra palikęs ant 
pabučiuotos rankelės prieš 
jį bučiavęs: o ką jeigu šis 
turės ant lupų ar burnoje, 
kad ir beveik nematomą si
filio opelę ir su seilėmis 
(jomis uolus bučiuoto jas
ranką būtina? sutepa) paliks 
spirochetą, kurią sekantis 
bučiuoto jas užsilipys sau ant 
lupos, ant kuries bus kad ir 
visai nematomas nudrėski- 
mas? Juk tokiu keliu galima 
apsikrėsti baisia liga!

Dar lengviau galima ap
sikrėsti tuberkuliozu, kuris 
pas mus taip prasiplatinęs ir 
kurio bacilų sergančiojo sei
lėse yra daugybė: kiek uo
lesnis rankos bučiuotojas vi
sada nors ir labai mažai sei- kūną. ’ _
lių, o tuo pačiu ir ligos mik-bės pajėgų kupina tauta’pri-į atlyginimas tiek, kad jie ga-

Standard ir Challenge Pieno

Bandyk Borden’s Konden
suoto Pieno kavai baltinti 
per vieną sąvaitę. Geras 
suderinimas grietinės su 
cukrum, pagamina tikrą 

kavos skoni

Nuo viag pilvo ir žarnų «<««■ 
maxui'iy. kurie paeina nuo 
dantų augimo nieko geremuo 
Kūdikiams ir vaikania nėra, 
kaip

Jūsų grosernmkas turi 
šviežio stako

Moteriškės 
Švarumui

Šviesesnės moterį# dabar 
vartoja Zonite vieton nuo- 
(i.r.gų mišiniu šitam svar
biam tikslui. Zonite yra vei
klus. bet nekenkia švelniems 

kūno audiniams.

Tai yra poniutė Madeline Pross Axteil, kurią besimaudant 
Atlantic City “byčiuose? pasigavo tūlas “nuogalius” ir Įsi
traukęs : savu kambarj kapstai išbučiavo. Ji yra pati tur
tingo advokato, kuris dabar vieši Paryžiuje.

I mu, bet ir kyšio atėmimu iž- 
; cio naudai arba išjieškojimu 
įjc vertės. Jeigu gi teismas 
pripažins, kad kyšis buvo 

įgautas reikalavimo keliu, t. 
y. buvo priverstinas, tai jis 
grąžinamas tam asmeniui, 
kuris priverstas ji buvo duo- 

V. B.

į Tokiu budu šitokio veiks-' 
>keitą da- rao nusikalstamumas ir «ėda:

Naudok kondensuotą 
pieną į kavą

Bames Leve It

Mrs. Wznslow’S
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Telefonas 6112- W.

Or A. Gorraan-Gsmaaskas
LIETUVIS DENT1STAS 

VALANDOS:
Nuo 10—12 diena
Nuo 2—o po pietą
Nuo 6—8 vakare 

Nedėtomis Nuo 10—12 diena
705 N. Main St. kam p. Broad St.

MONTELLO. MASS

VALET

AuloStrop
Razor

Lsigelan- 
gx pati.
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RODYKLĖ NO. 18.

Itališki Armonikai.

Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra vienatiniu bu

du. kuriuo kūdikis Rali jums pa
sisakyt!, kad jis jauėasi nesma
giai. t

Kiekviena motina žino ar jos 
kūdikis verkia de! išalkimo, 
skausmo ar pykčio.

BAMBINO
K'Jdildc Ceriiuvs Draugu

nrpatmkins kūdikio alkio, tačiau 
jis tikrai paleagvius jo skausmą 
ir apgalės jo pykti, jei viduriu 
užkietėjimas yra to priežastimi. 

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinės bor.kutės.

Banbino galite gauti pas savo 
vaistininką arba tiesiai iš labo
ratorijos po 35c. 'tS. bonką. 

V P AD. .RICHTER 4 CO.
Berry ar.d So. 5th Sts. 

Brooklyr.. N. Y.

—

Virimo Receptai
Smetoninės zuiiės yra jreras būdas 

idėjinnd sykiu daržovių ir pieno : 
’r.-. > va!;rynio ir yra taip ■ 

kad su duona ir sviestu 
'■'.lyf vyriausi vaisi arba i 

.iptri gaijnia duoti i 
. apibarstant !a- : 

petruškom. Se- I 
užtenkamas <iei šešių: 

receptas buvo toks peras, ■ 
nau- '

n-.a.stsrpo;
los ėaii s

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikir.ėjant pareigas Kaipo šei- 
rr.i:'.: ;ė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę ti.ps straips- 
nėL.ai. ku.-L bus idomųs kožnaj Lietuvei šeimininkei.

O
ZUPe 
kamblių 
vandens

2 puoduke e-ap<- ited pieno
2 šaukštai miltų
1 šaukštukas druskos
i sauk'tii'u.s trintų .vogunu 
ce'arpink skarvadoj,

nūs ir sutink palengva
■r.k'as minjitis; dadėk miltus, nuo- 

•• iki ’ouri.uiuoDadėk pa- 
ngva pienų, atmieštą daržovių van- 
■niv. niu-iat maisa.-it iki aptirštės. 
:<.<A darzov: ; kainbiius ir užskonį 

;>:ak vieliniu menturiu arba kiau
nių plastuvu. Putos susidarę šiame 

T"-‘ : -i i.'-t skurai ant ame
n*.s ar pie:s> : jpįų. Duok į stalą 
'■j «u g. iždai.. trapiais krekiais ar

su- 
per

KELLOGGS
TASTELE5S CASTOR OIL

S 
Tyrai išvalytas Castor Oi) 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ir neatsi
duoda. Imkit Kellogg’s. Su 
piltas Laboratorijose.

Tel. So. Boston 606-W

DAKTARAS

A L KAPOČIUS
LITUV1S DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 diena
Nuo 2 iki 9 vak 
NEDEGIOMIS:
Bei 1 v. po piečę

* Seredomis iki 12 diena
• Ofisas "Keleivio” namo 
» 251 Brr>ad-rav. tarpe C ir P
► SO. boston. m ass.

Naminiai Pasigelbėjimai
Baltas šilkas ir satinas perinu 

,-ilaikys jei suvyniosi juos į mėlyną 
-ronieri :šv<rgia:u: pajreltor.avimo.

Sau«nis būdas bikyt nuodus nuo 
onr.audcj.“ "o vietoj vaistų įkišant 
^pilkute ai fonografo a.iaLj iš vidaus, 
arba apačios korko kad smailis iš
lystų per viršų.

Baitų miliny kepurę galima išvalyt 
I padarius iš arrow reot ir magr.esin 
'koše, sumaišant su saitu vandeniu ir 

ištepant ant kepurės ar <-.kiybūič». 
Leisk visai Įs.išiut. tada nu’.rias.

Skalbiant šviesiai gei.-vas langines 
krakmolų reikia nudažyti arbata arba 
kava.

Sidabrinį krepšelį pamerk mr.si.on- 
kose per naktį Ryte nuplauk drung
name vandeny ir nusiuostyk sausai 
-•'inkštu skaruliu, ir išrodys gražus.

Nudegus pirstę, uždėk ar.t tos vi; - 
05 tuoj miltų, ir skc.u .mo nejausi, 

'.įiltai apsaugo skausmą nuo salt •
oro.

Taukų plėtmos galima nuimt nuo 
vilnonio patie.-alo trinant tv. tai *u 
klorofonr.e padažytu ska-jiiu.

Sveikatos Patarimai
Rouge (veido dažai > ;miima pirkti! RUATTA SERENELLI fc CO. 

dviejose formose, pu-i.a ir kieta. -lą lftJ4 W||e Ijltan<J Į)cpt
.' naudoti reikia pr:e svmsos. .r reikt.-. CHICAGO. JLL.
J uždėt biskį pudros a:r. tų visų pirm

! tepcr.t. Rotige reikia naudot laba: ma-į 
!įžai. Daugelis mėgsta naudot ‘m.-kj, 

cold cream ant odos pstm roug.- te-i 
■ nant. Reikia žiūrėti jų pasirenkant,Į

Į 
I 
I 

I I 
r J

Ją I

ant tų visu )rir

že-
RU-

Mes išdir- 
bam jr im 
porino ja
me viso
kių rūšių 
rankomis 
dirbtas

Itališkas 
Akordinas 
geriausia* 
pasaulyje.

Ant 10
Metų irvarantuoto*. Musų kainos 
mesnės negu kitų išdirbėję. Dykai

, teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka- 
i talono, kurį pasiunėiam DYKAI. (-)

e

žai. Paupelis mėsrsla nandot 1 ,,
cold cream ant odos piim rouK-'’ te-i 
pant. Reikia žiūrėti ją pasirenkant, 
nes ji skiriasi j- pritaikoma prie na- 
turalės spalvos. Visi apsidažymai rei
kia pirma nuvalyt naudojant cold 
cream. Garo maudymas yra Kerai, 
nes visai atidaro odos skylutes 
rišusią pasitart su vaistininku 
tai. kuri rouge geriausia jums

Ypatiška Sveikata
Vanduo yra vienas iš svarbiausbj 

dalykų duodančiu žmogui sveikatą. 
Žmogaus kūnas susideda iš "0 nuor 
svorio vandens. Reikia kasdien sunau
doti bent šešis stiklus vandenio. Tas 
nereiškia, kad tai turi buf "ryr.rs 
vanduo, tra’dma sunaudot arbatos. La
vos ir sodu pavidale. Kaktas via. kart 
skystimai išeina pirmiaus iš vidurio 
neeu tirštimai.

Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligą moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLF.N ST., Cor. Chambers St., BOSTON. MASS.

L ' '<

Virtuvės Reikaluose
pyra,:a.čius su sviestu rei- 

!k su i'perkarštą. Pyra-
i 'to reikalauja greito karš- 
•• Kepant pyragaičius pečius 
iizsildy.as greitai prie vidu- 
•' •'.,,’rc'aturos. Jei molasai 

a. pyragai iškeps dar grei-

•'i;; iomona ar orandžį tuoj
■ •‘.v Į-.'i'•■?va. Ta:; išvengs nerei-. 
ingo triūso vėliau.

' ė r.ikia ^--skalbt kar- 
ijni ir išplaut karšta- 

P kiekvieno naudo ji-

paskanink dapi- 
'.ogių skystimo, lemeno 

•nu ir arbatos.

utį 
svi<

t >j s<y)

mo.
Zc 

i2Ht 
' . k\ .
I

Todėl jauna ir gyvy- reikia pakelti tarnautojams į
-----------t-------  „ , _____ . .. „ ’l 
rd>ų, ant rankos palieka ir, valo kovoti su šita užkrečia-1 lėtų iš jo pragyventi ir pa-j

1

Ge- 
apie

^ES REKO.'JENDUOJAME SEKANČtVS PRODUKTUS:
;,:n,;ninkė, vttrtoja * ChaHen»ę py na v.-uose

valgiu paminimo reikaluose. Apart to. kad jame yra genaus.** pienas iri 
cukrus, u< jo kibelius yra duodamos geros dovanot.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
■Jeign norite teisingu vaistu žemomia kainomis, tai visada ateikite 

ant HM Salėm St., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių iipj. kaip tai: nuo galvos skaudėjimo. ru<> užsisenėjusio reuma
tizmo. nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čiu, nuo kosulio ir kitokiu ligų Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausiu* patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogerifcusiai. pašaukiame geri.insins daktarus 
per telefoną uždyl.ą. Todei, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigas, tai ateikite j APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

l v

A
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
į (Nuo mutų korespondentų ir iš Lietuvos laikraAčių.)

SUDEGĖ GAISRININKU 
SALĖ.

Rokiškis. Birželio 13 d. 
čion, gastroliavo Valstybinio 
teatro artistai Šulginas n 
Žalinkevičaitė (baletas). 
Sėkmingai jiems užbaigus 
savo programą. vietinio ki
no savininkas pil. Kvasniau- 
skas, vasarai persikėlęs i 
gaisrininkų salę, rodė filmą 
“Jeruzalei gaisras.” Seansui 
besibaigiant, pil. K. rengėsi 
besiskirstančiai publikai lei
sti ra kietas ir čia pat prie 
aparatu ėmė jų vieną užtai- 
sineti, bet nevykusiai. Ra- 
kieia sprogo ir savo kibirkš
timi* uždegė kino filmą, 
įvyko dar didesnis sprogi
mas ir ugnis pasipylė ant 
scenos, salės sienų.

Persigandusi publika me
tėsi lauk ir dideliam siisigi-u- 
dime gerokai apsistumdė ir 
apsidraskė drabužius.

Salė buvo statyta iš lentų 
ir, nesant čion jau visas mė
nuo lietaus, gerokai Įdžiuvu
si, tai i kokią 10 minučių su
degė iki pamatų.

Susirinkusiems gaisrinin- | 
kams ir žmcnėms liko tik i 
gelbėti aplinkinius trobe-J 
sius. Gaisro nuostoliai siekia 
iki 210,000 litų. Sudegė be 
sales, kuri priklausė miesto 
valdybai, visas kino Įrengi
mas, priklausęs pil. Kvas- 
niauskui: aparatas, piani
nas ir kėdės ir apie 2,000 lit. 
pinigais. Mat pil. K. nusivil
kęs švarką mėgino juomi 
užgesinti užsidegusį apara
tą, bet švarkas, kurio kiše- 
niuje bu>o ir pinigai greit 
sudegė.

Žmonių aukų nebuvo, tik 
pil. K. sunkiai apdegė ran
kas, veidą ir, kaip girdėt, ne
tekęs viso savo turto, nusto
jo proto.

Salė buvo apdrausta 
7,500 litų.

Gaisras, galima sakyt, už
sibaigė dar visai laimingai, 
nes artimai stovėjo daug 
medinių trobesių, kurie 
esant dideliam vėjui neiš
vengiamai būt užsidegę, ir 
ugnis galėjo sunaikint visą 
miesto centrą su krautuvė
mis ir prekių sandėliais, tuo 
labiau, kad Rokišky labai 
stokuoja vandens.

I

7

*•

jis buvo suimtas ir nuvarytas 
t Grumodziškės sargybą. 
Viršininkui ištyi-us ir nera
dus kaltu buvo paleistas. 
Apie tai sužinojo Buickų 
sargybos viršininkas Jab
lonskis. Praslinkus dviem 
dienom jis pasiuntė s:u e 
sargybinius antrą kaną su
imti P. Kemeri, kurie, suė
mę nuvedė Burokų sargyb 
butan. Apie 10 vai. vak. p 
darė savo sprendimus ir a 
ksti lytą 4 vai. išvedė iš na
mų neva varyti Į Seinus, pas 
aukštesnę valdžią. Neužilgo 
P. Remeris rastas užmuštas. 
P. Remeris sudraskyta šir- 
džia ir burna krito ties pat 
demarkacijos linija. Tą atsi
tikimą matė ūkininkas N., 
bet bijojo liudyti, kad ir jam 
oanašiai neatsitiktų, nes uki- 
įinkui, pas kuri gyvena, grą
žinta, kad ir jis bus nudėtas. 
Burokų sargyba po šio Įvy-

Į do pagarsino, kad P. Kerne- ■' 
is bėgo Į Lietuvą, tat užtai: 

į jie ji nušovę. Tardomajai 
i komisijai apžiurėjus lavoną, 
jis buvo palaidotas Punsko 

Į Kapinėse. Nelaimingasai bu- 
ro vos 33 m. amžiaus, ener-

. ringas ir darbštus lietuvis.

įJarmalą, gyvenanti Ukmėr Iri pasikinkę* vežiman savo 
a. Kų, kai tų su nežinomu ki- 
t'i šlubu elgeta, išvažiavo el
getauti, ir š. m. birželio mėn. 
o t. įastas nužudytas ant 
plentu Joniškis—Mintauja, 
i* k1 ot<»> paaiškėjo, kad jis 
l ivu nužudytas savo “kole
gos,’ t y. to pačio šlubo el
getos, su kuriuo jis išvažiavo 
elgetauti. Nužudęs Bytautą, 
šlubis jo arklį pardavė Jo 
niškio mieste nežinomam či 
gonui už 100 litų, vežimas g 
paliktas nusikaltimo vietoje 
Vežime rastas kirvis ir kair 
natyti jis buvo vežime nu 
sūdytas ir, pavežus toliau 
išmestas.

Be to, nustatyta, kad By 
auto -‘kolega“ irgi važinėj: 
X) apylinkes elgetaut? kaip< 
ladegėlis.

Jį sulaikyti kriminalės po 
icijos valdininkų dedamo 
įsos pastangos.

i ges gatvėje.
šių eilučių autoriui ;• u 

būti artimu žiuicvu apiple 
'šimo scenos: 
Į tas jojo nuo 
liaji Kalną

antras palaidas arklys, kuris 
KakinamaJh7ūiIiky-: Pasibaidęs čia stovėjusios 

J ■ paneles, grizo atgal. Jarma- 
las norėdamas, sugauti ark- 

! IĮ, grįžo atgal ir čia pat už 
kokios trisdešimties žings- 

!nių iššoko iš krūmų du plėši
kai ir su pusės metro ilgic 

i durtuvu dūrė Jarmalui. Vie
nas sugriebė arklį, o antra? 
suriko “atiduok pinigus.*

Nukentėjusiai tuojaus bu
vo suteikta medicinos pagal
ba, o po te nugabenta ligoni-; 
nėn ’ ’ • *
tas.

J armaia^ ia>- 
laneliaus . / a 

Micke\ičia.is 
lėnio pienteliu. Greta l>ė^-

Vedama kvota.

RANDA SENOVĖS 
LIEKANŲ.

Veiveriai. Už Veiverių 
randasi kalnelis Bobekalniui 
vadinamas. Ūkininkai ji ar 
darni randa pinigų, senovi i *• i i • i. ‘surmu čtutiuun

pi® 
šikai dar keiis sykius dūri 
Jarmalui ir arkliui, bet pa 
matę ateinant daugiau žmo
nių, nušluostę peili Į žolę 
skubiais žingsniais pasislė 
pė krūmuose.

Jarmalui padalytos ke- 
• lios sunkios žaizdos šone i. 
perplautos dešinės i anko 
gyslos. Taip pat ir arkly 

, sunkiai per durtas.

- - 0 
wPlauk po Amerikos Vėliavą**

Nupif: ta ten ir atffzl keboue f 

LIETUVĄ 
t-.k S203 00 ir brangiau 
per Bremen ar Chcrbourg

i* vienu ii

liraui

laivu, 
Santo.

’ in- 
rr. ažino 

iausio pa- 
S. I.ines 

pente apie 
pas

United Statės Lines
75 S.ate L>t.. Kosto.., -nasj.

pATOCTlĄ. greitą lceliert .L — 1L 
puikiausiu pasauly lu’vt;, ruimingą 

kambarį, erdvų deeį pasivaik'- 
ir apšviai gero maisto—visk; 
Kaunate, kada vaz uujute b; .e laitu 
Uruted Statės Line s, jūsų 
prikiausatK iu laivynu: £>ėdčs

Apsimoka visados g-utl p 
formacijų apie i-plauk :r •• . 
gražuolio Leviathan—-cni; 
šauly laivo taipgi kitų U. 
laivu. Paklauskite vietos 2 
pigias laivakorte^ arba rzšyk-re

e

ir k’tų senovės liekanų. Rei
ktų kam nors tuo kalneliu 
susidomėti.

NETIKĖTA MIRTIS.
Duokiškis, Rokiškio apsk. 

Gegužės 16 d. per neatsar
gumą pašautas A. Chmie- 
liauskas, Duokiškio vargoni
ninkas. Jis su savo drangų 
čiupinėjo revolveri, kuris 
netikėtai iššovė i’- minėtą A. 
Chmieliauską mirtinai su
žeidė. Sužeistasis pasimirė.

45 PfO2dwzy. Ne*v Yo: r. City

PASiLtUOSUOKIT 
NUO NIEŽĖJIMO 

Jeigu jus kenčiate nuo ikiraus 
odos niežie.jimo, jus tikriausia ir 
greičiausia galite pasiliuosuoti 
nuo to su Severa’s Esko. 'l ai t ra 
gera ir pagelbinga antiseptiška 
gyduolė. kuri tikrai prašalins 
niežėjimą ir odos trūkimus. Įsi
gykite už 5d centų bonkutę nuo 
jūsų aptiekoriaus šiandien ii tė- 
myki'e, kad gautumėt Severa’s 
Esko, o ’ie kokią kitą. Netikėki- 

:d a gyduolė butų taip 
Jeigu a pliekoje negalite 
rašykite pas \V. i '. Severą '

Iš IR J

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ar.t mus tri-'rlubiniu laivų 
Kesotute, fcctanec, ? i beri 

iiaiiiM, D<-clschk:r.<l.
llantburx

•r ant |»Of>u,iarišxų vieno
dais kambariais laivų Cle- 
vcland, VAestphalia. ir Thtt- 
ricgte.
Savaitiniai išplaukimai iš 
Nėr.’ Yarko. f .ai vai Thurin- 
jria i.- VTestphalia atplaukia 
j Bostonų.
PersoaaiiaI lydimi j Europą 
išvažiavimai.

ADVOKATU IŠLEIS
TUVĖS.

Kaunas. Birželio 18 d. va 
•care advokatų tarybos na 
iai suruošė “Lietuvių Kliu 

De” vakarienę išeinantiem 
s advokatūros ministerių 
pirmininkui ir teisingume 
ninisteriui p. Sleževičiui i 

Į ridaus reikalų ministeriui p
V. Požėlai pagerbti. Vaka 
rienėj dalyvavo apie 40 ad 

jų padėjėjų, ji■» 1 
gauta ir pasveikintom 

_____ telegramomis. Visoj eilė 
sužeistas ir; kalbų pp. Sleževičiui ir Po : w _ -w •*’" •iv. n • 1 — • •

•sėkmingai dirbti naujam at 
!-akomingam darbe.

VĖL ŽUVO LAKŪNAS.
Birželio 8 d., 7 vai. rytą 

{žinomas musų lakūnas inž 
į Dobkevičius, mėginęs nau- 
'jai pastatytą savo konstruk 
cijos vienatini lėktuvą “Do- 

, nusileisdamas ties 
naujasiais universiteto ru-Įvokatų ir 

. mais, užkliuvo už medžio, i tarpe daug iš provincijos, 
? ; Lėktuvas nukrito ir sudužo i į kur 

beverdant alų, pro Į3keveldras_ Lakūnas Dobke-
I b, b , y, • w. •» • • v • • ’____ ; sunkiai t_____ -~Iw_ .

nugabentas i karo ligoninę, įžėlai pareikšta linkėjimų pa

SUDEGĖ BRAVORAS.
Birželiu 16 dieną sudegė 

Šateikiuose. Plungės v., Tel
šių aps. didžiulis alaus bra- .įjf ~įtį 
voras. Nuostoliai dideli. Su-i 
degt 4 bravoro trobesiai ir 1 
gyvenamasis namas. Dieną 
2 vai., I 
kaminą išlėkusi kibirkštis*vičius sunkiai 
nukrito ant bravoro stogo, 
kuris greit užsidegė. Gaisro 
užgesinti nebepavyko.

Bravoras priklausė Šatei
kių dvarui, kuris yra p. Ele
nos Plioteraites. Iš garsaus 
Žemaičiuose Šateikių alaus 
bravoro beliko tik alui virin
ti Įrengimai. Kitkas viskas 
supleškėjo.

tą pačią dieną pasimirė.

PREZIDENTAS PAGER
BĖ ŽUVUSIUS.

Birželio 9 d. 13 vai. Res
publikos prezidentas d-ras 
K. Grinius ir Seimo prezi
diumas, dalyvaujant Seimo 
atstovams, kariškai vyriau
sybei ir didelei miniai žmo
nių, uždėjo vainikus ant pa
minklo žuvusiems už tėvy
nės laisvę. Po to prezidentas 
priėmė kariumenės paradą. 

_ i susirinkusioji 
š. m. birželio 13 d..,publika šaukė prezidentui

AR NE LAIKAS SUDRAU 
STI KUNIGUS?

Tauragniai, Utenos apskr 
Čia darbštus kr. dem. bažny
tinis 
Graži 
sekmadieni, sąkydamas pa
mokslą perskaitė klausyto
jams kelias ištraukas iš 
“Liet. Ūkininko” Nr. 23, 
birželio mėn. 8—14 d., ypa-; 
čiai iš straipsnio “Trečiasis 
Seimas sėkmingai pradėjo 
darbus” ir visokiais bliuzni- 
jimais išdėstė visas “žalin
gas,” anot jo, naujo bedie
viško Seimo darbuotės pu
ses.

Laikas gi butų . pagąliaus
v 1 • 1 Z * •

agitatorius dzekonas. Skaitlingai 
iŠ

valio.

te. kad 
gera.

Įgauti
iCo.. Cedar Rapids, lova.
i
I
I

UŽPUOLĖ POLICIJĄ.
Malušičų kaimo, Nesviežc 

ipskr. (Vilniaus krašte) 
ikinir.kai apsiginklavę kir- 
iais, dalgiais ir šakėmis, 
ižpuolė vietos policiją ir no- 
ėjo ją nuginkluoti. Iššauk
us raitosios policijos buiys; 
ninią išsklaidė. Ūkininkų 
:arpe padaryta suėmimų.

• NEPRIKIMŠKIT JŲ!
Kisenius išrado apie pa

baigą 16-to šimtmečio, ir iš 
nekuriu atžvilgiu., iai buvo • * “ * - *vKise- 

š. niai viliojo juos pripildyti. 
Ar gali suskaityti kiek kartų 
esate įsakę sunui, 
nių

9
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Jei Jus Turit 
PŪSLĖS 
KATARĄ 

arba
Skau*ming!j 
šlapioimtsi 

išbarvivkit 
Santai .Midy 
Par.’iduoda 
A pliekose 
Gelbsti nuo 

■'■ SkOHMHM

A A A Ne’ry||Vj Ks-.-.nų ir atgal 
Aljtl fl’rtdčjus S. V 
" w v khjų T*fcnes.)

Oel sugrįžimo reiZimv ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas 

ftated Anericaa &es
(■airiai* !»*•) Joiat Strvice with

Hambor^Aaericafilhe
131 Statė St., Bosten. Maee.

I I

'LIETUVOS EŽERAMS TY J 
RINĖTI EKSPEDICIJA. 1 nekuriu atžvilgių, 
Lietuves Universtieto pro-’ abejotinas išradimas.

! fesorių grupės iniciatyva f 
m. liepos mėn. 1 d. rengia
ma moksliška Lietuvos eže
rams tyrinėti ekspedicija, į 
kurią Įeina geografai, hy- 

idrologai, geologai, gamti- 
j ninkai, meteorologai ir etno- 
! grafai. Tai yra pirmas ban
dymas išdirbti plačius meto
dus tolimesniems tyrinėji
mams. Tyrinėjimo objektu 
‘pasirinkta žinoma Alytau.- 
apskrities Metelių ežerų gru
pė, kurių plotas siekia apie 
4200 ha. Ekspedicija užsi
brėžusi išmatuoti tų ežeru 
gilumą ir ištirti jų dugną 
vandens savybės, augmeni
ją ir gyvūniją, jos tarpe ir 
žuvis. Nuo 1904 m., kuome 
buvo suruošta prof. Zografo 
ekspedicija, t. y. antra iš ei
lės tokia ekspedicija, r i ~ ’ - U—> . -
i

i Važiuokit* j

LIETUVĄ
ir atgal 

PER BREMENĄ
Ant didžiausio rr greičiausio 

Vokiečio laivo 
COLLMBUS

arba ant kitų šios linijca laivų 
TIK 8 DfF.N. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, steitruimiai 
TIKIETAI I TEN IR ATGAL 

NVžEMtMTA KAINA
Dvi informacijų kreipkitta: 

NOKTI! GER51AN 

LLOYD
13 Water St. Boston, 

C*v. Devonnbire St. 
arba pas vietos agentus.

Į į

kad kiše-
perdaug neprikimštų?

i

ELGETA ELGETĄ 
NUŽUDĖ.

Birželio 6 d. ant plento 
Mintauja—Joniškis, 4 kilo
metrų atstu nuo Joniškio, 
rastas nežinomo asmens la
vonas. Nuvykus nusikaltimo 
vieton kriminalės policijos j 
valdininkams ir gydytojui Į 
pastarasis apžiūrėjęs rado, į

■ - kad galvoje kirvio smūgiais]
sudrausti pandsius kunigų padarytos trys žaižjibš ,'if 
pasieigimus mainos namuor saj sutriaškifttai --7 .ųt _
se, nes ne ten vieta skaitine-. į.jaušas. Prie lavono ras^Aš Lenkų pasienio sargyba nu-

* — • 't * jo vidaus pasas, iš kurio ma- i! žudė lietuvį ūkininką,
raščius. Laikas sustabdyk, tyti ^ad lavonas yra pii. By-; Punskas. T.—------ —
panašų niekinimą tikybinių taUĮ0 Stasio. 60 m. amžiaus, Į me, Suvalkų anskr., pas uk 
<>ru>!<ni ir nacifvmmima is. ti- ,• • . t-. _ rr______:_______
kybos.

NELAIMĖ SPROGDI
NANT AKMENIS.

Šiauliai. Birželio 17 d. 
pie 7 vai. vak. akmenų skal
dytojui Juozui Kerui betai
sant akmenų sprogdinimui 
pirok^ilidą šis netikėtai spro 
go. ^tekilusiais akmenimis 

sulaužyta dešinioji 
loja ir sužeistas veidas ir 
rankos. Nelaimingasis nuga
bentas miesto ligoninėn.

SIAp€iA PLĖŠIKAI. ,;ap-e g vaj vaĮęare, Mickevi- 
Kolainiai. Čia pradėję ^iaus slėnyje, durtuvais gin- 

siausti plėšikų banda, kuri kiuotj plėšikai užpuolė Kazį

a-

apeigų ir pasityčiojimą iš ti-

SUBADĖ ŽMOGŲ IR 
ARKL|.

Kaunas. Birželio 17 d..

Įt’čĮdjPUOTO KRAŠTO.

žudė lietuvi ūkininką.
Punskas. Trumpalio kai- 

,gyv. Šiaulių miest., Pagyžiųininką Petrą Kemeri nesena’ 
gatvėj 136 nr. įsiveržė pasienio sargyba j

robą ir užpuolė šeimininką, 
rinėjimą nustatyta, kad By-! sakydama, kad kaž kas per- 

■ Degęs demarkacijos liniją, ir 
Dasislėjęs jo namuose. Ūki 
Tinkas teisinosi, kad visi na
mie buvę ir niekas pas ji ne- 

mėn. 31 pasislėpęs. Bet nežiūrint to.
labai drąsi ir net dienos me- . 
tu plėšia žmones. Bfrž. 3. 4 
ir 5 d. ųetoK Krakių mieste-■ 
lio vieškelyje buvo apiplėšti 
keti žmonės, o kita dieną ne
toli Grinkiškio jie užpuolė 
vieną ukinika vienkiemy gy
venanti. Policija deda pas
tangų jiems suimti, bet nesi-į 
seka, nes plėšikai moka gud
riai pasprukti, žino gerai 
vietas, matyt, yra vietos, 
žmonės ir turi kur pasislėpti. 
Be to, apvogtas kun. Žukau
skas, Pociūnėlių klebonas 
mėginta taip pat ir Baisoga
los dekana pasiekti, bet ne- ’ 
pasisekė. Plėšikai veikia la
bai smarkiai, drąsiai ir atvi
rai. Ūkininkai be galo Įbau
ginti.

gatvėj 136 nr.
Vedant valdininkams tv-

• - — ... . . I
1
tautas. Stasys minėtoje gat- • 
vėje turi nuosavus namus. 
Paskutiniu laiku nežinia ko
de! jis pradėjo elgetauti. 
Taiu, š. m. gegužės i

Bet perdaug prikimšti skilvi 
yra daug blogesnis papro
tys. Ypatingai vasp.ros laiku 
klaidos valgyme yra labai 
E‘ingos, todėl laikykit 

rio Kartųjį Vyną po 
! Šis vaistas prigelbsti 

^Ssaros parankumui. Jis iš- 
Sluoia visą nepriimnią me

le gą, ir pilnai pataiso virš- 
:inimą. “Nuo vartojimo Tri
lerio Karčiojo Vyno, aš 
aučiuosi kaip naujas žmo
gus,” rašo Mr. Felix Perez. 
i-os Angeles, Cak, Birželio 
5. 1926. Išbandykite ji šian
dien! Jeigu jūsų aptiekorius 
ir vaistų pardavėjas jo ne- 
:uri, rašykit pas Joseph Tri- 
ler Company, Chicago, Ilk

LSTABIK) SKM SMĄ, 
Niekas nesuteikia tokio _ 
malonaus pa!ensrvimr.*», • 
taip oririnalis Baume 
Bengue. Jis pradeda praša
lint skausmu nuo pat už
temimo.Gauk originali francuzisKą

BAUME BENGUĖ 
(ANftioisia'.t > ;

i

NORĖJO NUŽUDYTI 
SAVO ŽMONĄ.

Kaunas. Birželio 7 d. 
Jasčemskis- neblaivame sto
vyje kėsinosi peiliu papiauti 
savo žmoną. Padaryta jai 6. 
sunkios žaizdos. _k

K.

j SKAUSMAS KUR? 

$ PAMtNKCT

ir

jr- knysrutės

l.

K,
9.
0.

G. 
a <»». i

New Yorke tęsiasi požeminių tramvajų darbininkų streikas. Kompanija prisigabeno streiklaužių, kuriems įtaisė rubvese 
gyvenamuosius kambarius.

4.
5 
«

™ i..
i i l į 

į . į ■U - ■ /: *• '' '■

t. 1___ t*’*'

YRA GERAS DĖL:
Ramatiško <črim<>. 
Nerviško galvot skausmo.

i.
9

3. Neuralgijos skausmo. 
McšhingiŠko traukimo. 
Kictsprando.
Skausmo šonų, krutinta 
pečiu

Apsiri^ginimn rr žaizdų.
. Apsi.-augojimo nuo uodų.
. Skaudančių muskulų.
. Apsisaugojimui nuo užnuodi

jamo, nuo silpnų atsitikimų, 
jdrrskimo ir tt.

J'rekė 36c.. 65c. ir $1.25.
Dėl patarimo arba

rašykite į:

M. VERT
gkob:.ewski

Ifrpt. .Irt, l’lTinonta, P*.

i
I

• —M«--<r
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Vietines Žinios
Girtuoklis gauna $30,000 

kaipo “aktorius.”

No. 28. Liepos 14 d., 1926.
------ ------------------------- ' ' ■ ......------

..st*. Kaip žmogžudystė piknikus dviem busais. Šį-; 
• :.<>, niekas nežino, nes met “įėjo į madą” sutilpti į;

tuo laiku buvo tiktai vieną busą, kaltais ir tas bu-j
Plovė kojas gazolinu, ivvko 

ck'pliozija.
Kvailas ainrn>-. 

vadinasi ?»Iessak Par 
ir gyvena Watert<'\vnc. 
dėjo nuo kilų kvaii’U. 
gazolinas yra "eras v;, 
nuo reumatizmo, 
jame pamirkyti 
vietą. Kadangi P 
rėjo reumatizmą k< 
jis prisipylė gaZ' ii: 
ii Idiudą ir islalt - ’■.< 
rūkė cigaretą. Gaz- 

ir e k si

I

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius 

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

Tip-Top. Pasitikėjimas.'
Mes Įsigyjome pasitikėji

mą nuo didelio skaičiaus! 
musų kostumerių laike 45 
metų musų gyvavimo, geru 
patarnavimu ir žemomis 
kainomis. Mes norime įgyti 
toki-pat pasitikėjimą nuo 
naujų kostumerių, tokiomis- 
pat metodomis.

Šitoj krautuvėj jus gausi
te pilną vertę už savo pini
gus. Mes esame pasirengę 
parodyt jums musų rakan
dus ir pasakyt jų kainas. At
eikite ir susipažinkite.

THE JAMES ELLIS 
FURNITURE CO.

405 Broadway,
SOUTH BOSTON.

x .na >tanieviciaus mergai- na nepilnas. 
. \,.i; ■ ■ ■■ —

!’<Tegė.
Vi. jaut

■ ■ - al-.is

\ t a nuo prigimimo 
Ji girdėjo tėvą 

su žmogžudžiu, 
nieko nematė.

ko- 
bet

Pranešimas.
Limvin M. žinvčios reli

gines ceremonijos ir pamo
kos bus laikomos kiekvieno 
nedėldienio rytą nuo 10:30 

gerai iki 12 vai., kertėj 4-th ir At-

A'isokiais reikalais kreipki
te

TITUS H. GREV1S 
Bruajuay, So. Boston.
So Boston 2340. 4

giausia tokie kūdikiai, kur ą 
i motinos neturi v.tu. P» i - 

’ ’ ’ i k ri
tinamos už neregistravimą 
gimusių kūdikių. Amerikon 
Įstatymai nereikalauja, kad 
kūdikiai butų krikštyti, bet 
reikalauja, kad jie butų re
gistruoti valdžios įstaigoje.

Krata šitoj prieglaudoj 
buvo padaryta po to, kai > 
laikraščiuose pasirodė skel
bimas. kad dviejų mėnesi-.; 
kūdikis, priklausantis p-lei 
Edith Sweeney iš Nantaske*. 
yra atiduodamas norintiem; 
ji auginti.

Policija dabar tyrinėja tos 
prieglaudos biznį.

neturi vyrų.
Vienas bomas. būdamas;glaudos savininkės yra

girtas, įlindo andai Franklin 
Parke Į tą užtvėrimą, kur 
laikomi strusiai (dideli 
paukščiai I ir atsigulęs tvar
te užmigo. Nakties laiku 
strusis pradėjo ji kapot. Bo
mas nusitvėręs strusiui už 
kaklo tol paukštį smaugė, 
pakol pasmaugė. Pasku 
girtuoklis iš tvarto pabėgo 
bet paliko tenai savo švar 
ką. Paėmus tą švarką polici 
ja susekė kaltininką ir areš 
tavo jį. Teismas jį užtai nu 
baudė, o kada jis savo baus 
mę atliko, tai vienas Basto 
no teatras padarė su jut 
kontraktą, kad per 30 savai 
čių jis kas diena išeitų an 
pagrindų pasirodyt publika 
kaipo “įdomus žmogus." Te 
atro kompanija padarys jan 
guminį strusį, ir jis rodys an 
pagrindų, kaip jis tokį pauk 
štį smaugė Franklin Parke 
Ir už šitą kvailystę teatre 
kompanija sutiko užmokėti 
jam $30,000, kas reiškia p< 
1,000 dolerių kas sąvaitę.

Tai ve, kokiomis šiukšlė
mis Amerikos teatrai peni 
savo publiką!

3

tik
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bbbum!
Nuo ekspliozijos 
namas ir ugnis pi 
nuostolių. Be to. 
d;Jbar guli ligon 
apdegintom k<>i, 
nia kada gale- vai

v 1

;\ <
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395
Tel.:PASTABĖLĖS.

Ik liksas Zaleckis, _ ___ ,.v>. „
:.as ant. Broadway, apie lantic gatvių. Publika kvie-

vn. ąmetų atgal savo gra- čiama ateiti?
automobiliuje išvežė

. i kr.dzių-Drimdzių grupę i 
ri;riią Ameriką. Nesenai Fe?

grižo i South Bostonr
: be automobilio. Dabar

v. , > "važinėja” pasikinkęs ’
"porą arklių.”

Kai-ūidatas į artistus p ’ 
i aks įsigyjo mažą šuniu- < 
-airis yra gerai pamoky- 

b=-t nelabai nori tęsti 
rią toliau, žinoma, mu- 
k ir dainoje. Dabar, 
vakacijų laikas.•? s * į
B. Ambrose įbumpino į

..no policijos viršininke
C>o\viey automobilių. P-nas
Crovcley išlipęs iš limozino 
įžiūrėjo teisių studentą 
nu<> galvos iki kojų. Mr. 
Ambrose pasidrąsinęs pa- 
kiausė pono, kas turi progą 
jį kamantinėti. Policijos su-l_______________________
uei intendentas drąsiai pasi-i ant pardavimo 
•iiškino. kas jis per vienas. ' ? kambarių rakandai, kas tik reikia

Ambrose. žinoma, įkliu- giai parduosim.
vo. bet ir vėl išsiteisino. Ki-| 1H c St - ------- -------------- .
tiems tai daryti nepatartina,. 14,000 pėdę žemės su i ortab>e 1 
nes gali būti bereikalingos™ ^atb Boston 4000 
bė(1 !< , e a į Mc^st.toKMry-________ į > j. Landžius Seynoer

, . A li u i GROSERNĖ \*Ą LIETUVIS GYDYTOJASKartantaS Si(i.auska> ap- • Turj bus parduota į 48 valandas už' t 381 Broadway, So. Boston, MaM.
’ VALANTOS:antrU

__ ___________ , So. Boston, Mass. j >

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.

L. M. 2. Komitetas.

PARDAVIMAI
I

FLOOD SOUARE
HARDWARE CO. 

•Jz-igu ką nori pirkti, ateik į 
Flovd Sų.Hardware Co. Ten gau
si visko, kas tik prie namų rei
kalinga. Mes užlaikome visokių 
įrankių, tulžiu, taipgi visokių 
pentų, xarnišių, stiklų, pleisterio, 
cemento Nupirktus daiktus nu
vežam j namus.
FLOOD SQ. HARDWARE CO.

636 Broadu ay, So. Boston. 
Tarpe I ir K gatvių.

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

A. J. Alekna ir J. Greviškis.

gerk proga įsigyti gera n a- 
M A IR VISAI pigiai:

:» jų šeimynų narna • Durchc stery, 
•■e oj vietoj, galina nupirkti už .<10,- 
O00. Priežastis pardavimo—mirtis šei- 
•'ivnoie. Nori it platesnių žinių, mel
džiu kreipti® pas

MARĘ BAGOCIENĘ
25.1 Broadviay. So. Boston. Mass. 
Telephone: So It ston 2C13.

I
7> » 
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Juozas Jakaitis nusiio
Bostono priemiestv 

įsea pereitą sąvaitę m 
'Juozas Jakaitis. 
•amžiaus vaikėzas h 
nai sužeidė Anelę • 

,17 metų amžiai 
mylimąją. Priežastis i 

> pasielgimo 
fieldo. Juos surėmė tokie i pavydas. Jakaitis mylėjo J 
skausmai, kad jie pradėjo Į vorskiutę ir jam vi 
raitytis požemę ir baisiai j kad ji eina su L'>J 
vaitoti. Gelžkelio kompani-jnais. Pereitą 
jos agentai nugabeno juos Į įsispyręs pradėjo ją klausinė- 
stoti ir sutalpinę į paskutini ti, kur ji buvo per 
traukinio vagoną atvežė i šventes. 
Massachusetts General Hos- kad ji buvusi 
pitali Bostone. Čia iuos pasi- Shirlev, Mass.. pa 
ti’ ’ " ' — *
detektivai 
nesakyti 
ties jie apsirgo. Bet vis dėlto

■

(
t i

Užsinuodijo 9 darbininkai.

Pereito nedėldienio vaka
rą staiga susirgo 9 darbinln kiutę

1,

t\! ) 1

Kelia taksas ant namų.
Majoras Nichols nespėjo 

užimti savo ofiso, tuojaus 
pradėjo kelti taksas. Visu 
pirma jis norėjo apkrauti 
automobilius nepaprastais 
mokesniais, bet automobi
lių savininkai pakėlė triukš
mą, tai majoras savo suma
nymo nepravedė. Užtai gi 
dabar jis sugalvojo pakelti 
taksas ant judomujų ir ne- 
judomuių nuosavybių iki 
$32.35 nuo kiekvieno tūks
tančio įkainuotos vertės. Tai 
bus $5.65 daugiau, negu da
bar žmonės moka. Tuo bu
du majoras tikisi surinkti 
$11,500,000 daugiau, negu 
iki šiol žmonės sumokėdavo.

Namų ir žemės savininkai 
rengiasi kelti prieš tai pro
testą. Bet vargiai tas ką nors 
pagelbės. Jeigu namų taksos 
pakils, tai sunkiau bus vi
siems. nes tuomet ir namų 
rendos turės kilti.

• >?■> v •

Javui s-
,«s save
- to bt -

buve
ii” 

is rodėsi.
Kitais vaiki- 

ąvaitę jis pn- : rt.. .:..a

4-5 liepos 
Mergina atsakė, 

išvažiavus i 
is savo tetą.

ūko kompanijos pasamdyti i Drebėdamas iš pavydo Ja- 
ir liepė niekam įkaitis užrakino duris Javor- 

iš kokios priežas- skiutės kambaiy.
, , „ ________ j revolveri i. ii

išėjo i aikštę, kad prieš su- kartus. Viena: 
sirgimą jiems buvo duota jai Į' 
pasenusių "ham senvičių” ii ” 
užteršto Y'andens iš sušvin- ’ 
kusios balos. Taupydami pi- kaitis ________ ____ ....
nigus kapitalistų agentai už- tuoj mirė. Point ant vakacijų, kur pra-
nuodijo darbininkus ir pas-1 ----------- leis laiką ant šiltų Yandenų
kui da nori slėpti, kad visuo-; Bostono policija suėmė <lel “recreation.” 
menė apie tai nesužinotų. Į italą Pelino Fresutti. kuri.- 
Tarp užnuodytų buvo vienas 20 birželio paplovė Augustą 
ir lietuvis, Juozas Norkus iš Stanievičių pastarojo na-
Fitchbuigo. Dabar juos vėl 
išgabeno į kompanijos kem
pę ant gelžkelio.

kai. dirbantis ant Ne\v Ha- i 
veno gelžkelio netoli Mans- protiško

Juos surėmė

išsitraukė 
revolveri ir šovė ją keturi> 

is šūvis pataikė 
i Į kairiąją koją, kitas i 

šlauni, trečias i nilva. o ket-

1

v
V » .
j x S;

•i-ių ŠEIMYNŲ NAMAS So. Bostone. _ 
Parsiduoda labui pigiai,'turi būti grei- j 
ai parduotas Platesnių informacijų 

norint, meldžiu kreiptis pas <
MARĘ BAGOčIENĘ ■!

253 Broadway. So. Boston, Mass. ;! 
Telephone: So. Boston 2613.

I
i
į

PARSIDUODA RŪBŲ 
SIUVYKLA

Kostumerska kriaučiaus dirb
tuvė uždėta 10 metų atgal ir 
nuolatos turi darbo. Klauskit 
“Keleivio” ofise. (28)

DR. BALABAN !
Iš Rusijos—Gydytojas. Chirurgas J 

ir prie Gimdymo.
35) Dorchester St.. So. Boston. 

arti Andrews Sq., 
Tel. So. Boston 4768.

I<

!
Tb1. South Boston 8620 
Residem-e University 1463-J 

S. N. Puiiiute-ShallM 
UETUVe MOTERIS 

ADVOKATE
Btm4wbv. S«. Boston. Mase.

_ So. Bost-»n i2-ros lubo>)

i Telefonas So. Boston 2300. 
LIETUVIS DENTISTAS

| Dr. St. A. GALVARISKI
£ (GALINAUSKAS)

0 Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 
5:30 dieną. Nbo 7—9 vakare.

£ Nedėliomis pagal sutarties.
414 BR<»ADWAY.

> SO. BOStON, MASS.

5
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virtas i blauzda.* Paskui Ja- leido "Sidlavą” ant visos są- Į pigiausią kainą arba ant 
kaitis šovė sau krūtinėn i/vrij.ės. Jis išvažiavo į City _th su s*. Bosi

Dar tik metai atgal mūsiš
kiai bolševikai važiuodavo į

I i

I p

Ant antrų lubų

Nuo 9 ryta iki 9 vakara

<
<
<

f

I

i

j
TEL.KFONAS

MEDICINOS DAKTARAI t

C. J. NIKOLAJUS \ 
Valandos: bm f iki 4 pa pietą. J 

bbo 7 iki 8 vakaro į
107 pummer St, J 

LAWRENCE, MASS. į

Nei ant kapinių nėra 
ramybės.

Lynno majoras įsakė po
licijai areštuoti visas jaunas 
poreles, kurios viešose vieto
se myluojasi. Viešomis vie
tomis paprastai skaitosi suo
lai parkuose, laiptai prie na
mų, tamsios gatvės ir šiaip 
įvairus užkampiai, kur karš
tos širdįs mėgsta jieškoti 
sau ramybės: bet niekas ne
žinojo. kad prie tokių vietų 
prigulėtų kapinės, kur tik 
atšalę kūnai ilsisi ir visokie 
špukai vaidinasi. O betgi 
pasirodo, kad policija ir ka
pines skaito prie viešų vietų, 
kur jaunoms porelėms drau
džiama ramiai romansuoti. 
Tūlas William Doucette ir 
E. Miliauskaitė nuėjo aną 
vakarą ant kapinių ir pasi
slėpė į didelę žolę antkapių 
tarpe, manydami, kad čia 
svieto akįs jy tikrai nepa
matys. Bet kur čia tau!.. Vos 
tik prasidėjo kilniausias mo
mentas, tuojaus užmakleno 
fiolicija su elektriškomis 
empomis ir sugadino jaunai 

porelei visą laimę. Netik su
gadino laimę, bet nugabeno 
abudu į belangę ir uždarė 
tenai kiekvieną skyrium, 
kaltinant juodu girtybėj ir 
nepadoriu elgesiu.

Pabėgo tarptautinis žulikas.
Šiomis dienomis iš Bosto

no policijos rankų išspruko 
James Davis, žinomas visoj 
Amerikoj ir Europoj žulikas H 
ir kišenvagis. Jis yra daugį] 
kartų sėdėjęs kalėjime Ang-j 
lijoj ir Amerikoj, ir dabar ji? i j 
buvo iš čia deportuojamas.]! 
Bet gabenant jį policijai ant]į 
laivo jisai dingo — inėjo ; 
klazetą vagone ir prapuolė. 
Manoma, kad iš klazeto jis 
išnėrė per langą ir pabėgo.; 
Jis paliko policijos rankose į 
savo kepurę ir švarką.

Davė daugiau laiko Sacco- 
Vanzetti bylai.

Teisėjas Thayer pratęsė 1 
laiką iki 16 liepos padavi-H 
mui reikalingų affidavitųį 
dėl naujos Sacco-Vanzettiįj 
bylos. Tokio pratęsimo pra į; 
šė pasmerktųjų gynėjai. Ke-j 
liatas affidavitų jau užre-į 
gistruota Dedhamo teisme.

—
Ugnagesių inžinas sužeidė 

6 žmones.
Ant kampo Washington ir 

Statė gatvių pereitos pėtny- 
čios rytą, suvažiavo keliata 
ugnagesių mašinų ir dvi jų 
beveik susidūrė priekis prie
kin. Vengdamas kolizijos, 
vieno inžino operaotojas pa
suko ant šaligatvio, kur bu- 

' vo daug žmonių, ir sužeidė 6 
praeivius. Jie tečiaus nieko 

• užtai negaus, nes už ugnage- 
’sių padalytą blėdį miestas 
neatsako.

Policija paėmė 7 “nelega
lius” kūdikius.

Pamatę inžiną iššoko iš 
automobiliaus.

Quincy avenue važiavo 
automobiliuje trįs vyrai. 
Privažiavę prie geležinkelio 

Į ir pamatę, kad skersai kelio
Pereitą sąvaitę Cambrid- eina garvežis, du važiavu- 

ge’aus policija su “Viešos šiųjų nėrė iš automobiliaus 
Doros Komitetu” užklupo per langus laukan, o trečias, 
“nelegalių” kūdikių prie- kuris sėdėjo prie vairo, no- 
glaudą ant Auburn streeto ir;rėjo automobilių sustabdyti, 
paėmė 7 kūdikius, kurie ne- bet jo breikai neveikė ir jis 
duvo i egistruoti kad jie gi- atsimušė į inžiną. Jo maši- 
mę. Toj prieglaudoj, kaip na buvo sudaužyta ir ji- pats 
rodus, buvo laikomi dąu- sužeistas.

NAUJAS VAGONAS DIDELIŲ BARGENŲ PAS

SOUTH END HARDWARE CO.
1095 WASHINGTON ST., arti Dover St., BOSTON

$73,000 V ertes Daiktų
IŠ THOMPSON HARDWARE CO. LOWELL, PIRKTŲ IŠ SALVAGE CO.

SENSACINIAI BARGENAI
KAINOS, KURIOS SUTAUPYS JUMS 1-3, 1-2 ir 2-3

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TEIS tori patyrimo gydyme «er- 
gančių: Kraujo ligomis. Ner
vą suirimu. Reumatizmu ir In
kstų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SUVARĖ 

Skersai Hanover Strset 
BOSTON. MASS.

Olympia Theatre BuiMinf
Roeai 22

Patarimas dykai tik per paskirtą 
laiką.

Telefonas 6498

DR. JOSEPH L ALEX ;
(ALEKSA) ;

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

GREGO. BLIm; , Room 302. 
Cor. Amesbury ir Common Sis.

LO RENCE. MASS.

VINYS
Truputį ■O O E
Surūdiję keg fcodCO

PLIENINIAI 
GRIEBLIAI 

49c
ŠPATAI
19c

LANGŲ VIRVĖS
J 00 pėdų 75c

r
 ra, Viduriniai 
gį: DURŲ

A |G ZOMKAI 
sL’Js" 45 c

Stiklo Knobsai
98 cSetas

Plated Būtis
19c pwa

3'/įx3<2

Iltaiitic Outside
VELVETOiA

COLUMBIA DRY CELL 25 C
TIK pėlnyčioj ir
sonatoj Vienas

200 KIRVIŲ

"2 98 cbotai

DR. I. N. LANDAU
Specialistas K toniškų ir Se
kretnų Ligų. Reumatizmo 

ir Kraujo Ligų.
Valandos: nuo 12 iki 9 vaka

re. Nedėldieniais: nuo 9 ryte 
iki 2 po pietų ir pagal sutarti- 
TeL Haymarket 1436.

32 CHAMBERS ST, 
BOSTON. MASS

POŽEMINIAI 
IŠMATŲ KUBILAI

( EMENTINIAI KEISIN’GAI 
įtalpos apie MO AR
r> gorčių .................................. *••"»**
ir alfos apie $Q ČIA
10 GORČIŲ ..........................

VIŠT1NINKAMS DRATA1 i 
it>liuosc po 150 pėdų, biskutį sugėdyti. 

2” mesh. 21". 36" 1Z-€ I
18". 60". H /Z |

1- »esh. 12" I C 
36~. sfl- ft *

25 METŲ
SUKAKTUVIŲ 

IŠPARDAVIMAS
NUPIGINTA KAINA

D A UIT Ga,av"' ’n^aišyta 
lAllll 'i-okių s;iaGų be ItUlU baltos. Gal.

g b Bostono
Į.K11 II Tyra. Baltas<41405/ j n0 svarų

AtUntic Floor Vamish 1,95

SHELLAC
Molinės puodynė*, vienos kvortos, 

kitokių Bar genų

98c

Paini A Vamish Rem. 1,25

ŽOLEI KIRSTI 
MAŠINIUKĖS 
Pusė Kainos

Tulžių Barger.ai 
Visokių rusių

Budavojimui 1’opicra
500 pėdų rolis 5C

Juodi—
2c sq- ft.

Gahanizneti— 
Žhc sq. ft.

SIETUI Al 
DRATAI

Roliuese po 100 
pėdų.

5-II». cnt. SO 7E 
„range or whitc. Gal. B

KELETAS BARGENŲ Iš MUSŲ BARGENV BEISMENTO 
Aluminum Arbatos Katilėliai 9gę Plieniniai pečiukai, 1 degimu ,48

SOUTH END HARDWARE CO.

I ■

I

I

f

i

Vose & Soss fiiN
Ctnpany

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

Grand Piana, 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. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už ji gerą kainą Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylston SL, Boetoa. 
įkurtas 1851 m.

1

DR. J. MARCUS 
UETUVUKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter SU Boston, Mase. 
(Prie Hanover St.)

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

»

V

Naujas Lietuviškas Geležinis Storas.
162 BROADHAY. palei B STREET

Mes atidarėme So. Bostone naują lietuvišką geležini *torą. Dabar visi 
lietuviai kaip .Bostono, taip ir apielinkės turės progą gauti visokių geleži
nių namams reikmenų už pigiausią kainą

Mes parduodam pentus, varnišiu* po 81.50. $2.25 i: $3.65 už galioną Ir 
namams maudynes, boilerius, skalbynnes. gazo pečius, visokius vamzdžius 
(pipes), sijukus. Vienu žodžiu, ko tik reikia dėl namo, tai mos tuojaus pa 
rūpinsime ir niusų trokas atveš į namus. Taipgi dirbam visokį pluir.be- 
rišką darbą.

JURGIS LAUKAITIS & COMPANY
162 BRO.ADAVAY. SOUTH BOSTON. MASS. Tel. So. Boston 2-J73-M.

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

BOSTON PLUBfNG & 
l.IGHTING SUITLY ( <>. 
117 Portland St„ Boston 
netoli North Station

ot.

I 
t

b




