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• į KOMUNISTAI DERASI

Kas Ištikrujų Darosi1 ,R PASV“I^S N0RS
Sovietu Rusijoje.

KOMUNISTU VALDŽIA 
PAVOJUJE.

Nepatikrintomis žiniomis 
iš Berlyno, Sovietų vyriausy
bė persako atstovus vedanti Valsčiaus sargas pakartas; 
Berlyne deiybas su rusų so- kasos knygos sulietos kerosi-
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Metai XXI
2 VYRAI NUŽUDYri 1 
ELEKTROS KĖDĖJ. J 

New Yorko Sing Sing ka
lėjime pereitą pėtnyčią buvo 
nužudyti elektros kėdėj du 
vyrai :”William- Hoyer. pa
smerktas miriop už nužudy
mą savo pačios, ir David De- 
maio, pasmerktas už bandi
tizmą ir žmogžudystę, prie 
ko jis tečiaus neprisipažino 
'ir mirė sakydamas, Kad jis 
nekaltas. Jis buvo 6 vaikų 

[tėvas, kurie paskutinę dieną 
buvo atvesti kalėjiman atsi
sveikinti su juo. Bučiuoda
mas 4 metų-»ergaitę jis pro 
ašaras tarėi “Gud bai, aš iš
važiuoju ilgon kelionėn!”

TROCKIS UŽ ZINOVJE- 
VĄ BLOGESNIS.

Maskva. — Sovnarkomo 
pirmininkas Rykovas, kal- 
bėdamsa partijos centrali- 
nio komiteto plenume, tarp 
kita ko pareiškė, kad nesu
tarimai partijoj Trockio at
žvilgiu esą daug didesni, ne
gu su Zinovjevu, o su Med- 
viedevu nesutarimai dar žy
mesni, negu su Trockiu ir 
Zinovjevu.

Darbininkų Vadai Pietauja
Pas Prezidentą.

I 
cialdemokratais menševi
kais ir socialistais revoliu- 

i cionieriais. Susitarimui įvy
kus menševikai ir soc. revo- 

j liucionieriai gausią vietas 
liaudies komisarų taryboje. 
Be to yra gandų apie dery- 

ivyko tariamojo I bas komunistų partijos iš 
___ vienos pusės ir Il-ro lnter- 

Tuo tarpu Sovietų vai- į nacionalo iš kitos. Komunis- 
džia, valstiečių spiriama, tu-'^ams esanti pastatyta sąlyga 
rėjo vis labiau jiems nusi-i—legalizavimas Rusijoje 
leisti ir atsisakyti nuo kaimo! 
komunizacijos. Rusų kaimas 
iškovojo sau šiokią tokią 
ekonominę autonomiją ir 
pradėjo atgyti. Sovietų val
džia savo nusileidimą kai
miečiams pridengė nauju 
obalsiu: “bendras valstiečių 
ir darbininkų frontas.” 
Traukdamosi ekonominiame 
fronte iš savo senų tradici
nių pozicijų — Sovietų vai-į 
džia norėjo sulaikyti savo

Jų rankose turi būt šalies po
litika.

j Tuo tarpu gi Rusijoj ko
munistai nusileido buržua
zijai ekonomikos srity, o 
valdžią norėjo pasilikti sa
vo rankose.

Dėl to ir
“nepo” krizis.

Suirutė kilo dėlto, kad no
rėta įvesti kapitalizmą ir 
kartu palaikyt komunizmą.

Rusijos padėtis pradeda 
po truputį aiškėti. Pasirodo, 
jog suirutė tenai prasidėjo 
dėlto, kad ekonomikoj ko
munistai norėjo įvesti kapi
talizmą, o politikoj palikti 
komunizmą, kitaip sakant, 
norėjo sumaišyti alyvą su 
vandeniu.

Plačiau apie tai rašo Lie
tuvos laikraščiai. “Lietuvos 
Žinios” sako:

Milžiniškoji Rusija turi 
tokios stambios reikšmės 
Europoje, kad besivystan- 
tieji joje įvykiai negali neat
kreipti į save visų dėmesį.

Kas gi pagaliau darosi v
Rusijoje? Ką reiškia tos.tar-1 pO]itines pozicijas. 
pU?av>o komunistų vadų, Tečiau tatai n • „
peštynes, kurios jau perzen-. ... B Drafuta kalbėti 
Sėtam tikras normales vi-' ap e 
daną partinių.rietenų.ribas? “0^,

Šiaip ai taip, bet dabartį- t v mėginta trauktis ir poli
umi komunistų vadų kivir- tikos fronte Tatai irbuvo 
ciai turi rimto pobūdžio ir .priežastimi, kad užsienv pa- 
visų jų pasekmių šiandien sklido gandų esą Sovietų 
dar negalima numatyti. j tvarka eina “demokratvbės 

Prasidėjo kova ir suirutė i link.”
tarp “senosios bolševikų Į Toks Sovietu valdžios su
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i Rusijoje 
menševikų ir s-r partijų.

TROCKIS IŠMESTAS IŠ 
KONCESIJŲ KOMISIJOS.

Maskvos žiniomis, komu
nistų partijos centro komi
tetas išmetė Trockį iš Kon
cesijų Komisijos, o jo vieton 

i paskyrė AI. Skobelevą. Kar- 
.tu pranešama, kad iš Darbo 
Į ir Pasaugos Komisariato ta- 
■ po prašalintas Leo Kamene- 
vas. Matoma, Stalinas yra 

, pasiryžęs iššluoti iš valdžios 
visus opozici jos vadus. Troc
kis dabar išvažiuojąs ant 
“vakacijų.”

i

I

nu :r uždegtos; valsčiaus 
valdyba areštuota.

Kauno “Lietuva” paduo
da iš Pasvalio šitokią žinią:

Pasvalyje šią naktį (6 d. 
rugpiučio) užsidegė vals
čiaus butas. Atvykus gaisri- f 
ninkams gaisras likviduotas. ‘ 
Likvidavus gaisrą rastas už-; 
muštas ir pakartas sargas. ’ 
Išorinės durys buvo visos i 
užrakintos. Sudegė kasa.' 
Kasos knygos ir orderiai su-i 
lieti žibalu, bet nesuspėjo 
sudegti. Valdyba visa areš
tuota.

Matoma, krikščionįs no
gėjo sunaikinti dokumentus, 
kad paslėpus savo vagystes.

TIKROJI BAŽNYTINĖS 
KOVOS PRIEŽASTIS 

MEKSIKOJE.
Kunigai sako, kad jie ko

voja Meksikoje norėdami 
apginti katalikų bažnyčias 
Bet tai vi a melas. Bažnvčiu

gvardijos.” Naivu butų ma-1 Stalinu priešaky taiKstini- niekas nejudina Meksikoje 
nyti, kad tai yra vien tik as-Įmos prie aplinkybių negalė- ir kunigai gali jose melstis 
menų kova dėl įtakos parti- jo neiššaukti opozicijos iš kiek tik nori.
joje ir valstybėje. pusės “grynos proletaru dik- Kunigai kovoja ne už baž-_ . .. pusės “grynos proletarų dik-

Ne. Dabartinių Rusijos taturos” šalininku. nyčias, bet už turtus, ku-
Gryna “proletai'ų dikta- riuos jie buvo susigrobę ir 

turą,” kaip ją vykdė komu- kuriuos valdžia dabar paė- 
nistai, tai — karo komuniz- ' mė valstybės iždan. 
mas be atodairos. Zinovje-; Turtų Meksikos katalikų 
vas ir jo grupė Rusijos ko- ’ ’
munizmo išsigelbėjimą matė 
ne nusileidime pasaulio ka
pitalistiniams santikiams, 
ne įėjime į.Europos ekono
minę apyvartą — o pasaulio 
socialistinės revoliucijos iš
siplėtime.

Taip atsirado Zinovjevo 
pas,” tai grįžimas prie bur- opozicija, kuriai priklauso 
žuazinių prekybos ir pramo- labiausiai fanatiški komu- 
nės santikių, plius komunis-:nizmo adeptai, 
tų organų priežiūrą ir kont-l Be to, abiejų grupių vy- 
rolę. Toji priežiūra ir kont- riausia nusistatymo idėja 
rolė yra sunkiausias akmuo [buvo surasti būdą, kaip iš- 
ant naujos ekonominės kon- j laikyti toliau savo rankose 
junkturos kaklo. Prekyba ir j valdžią, 
pramonė negali normaliai i Kiekviena gi’upė kitos duoti Zinovjevo, Laševičo 
vystytis, kol kiekvieną va- grupės nusistatymą laiko opoziciją prieš komunistų 
landą gali įsikišti “kontro-: “revoliucijai. pražūtingą.” partijos dabartinius vadus 
- ” J tx įr jų politiką. Suimtųjų opo

zicijos narių skaičius pasie
kęs tūkstančių. Jų tarpe 
daug raudonosios armijos 
karininkų, kurie norėję su 
savo kariumenės dalimis 
stoti opozicijos pusėn. įvyk- 

mo. Todėl reikia laukti, kad'Sta taipgi sušaudymų. Žino- 
Todel “naujoji ekonomi- komunistų Centro Komite- mame slaptame Zinovjevo 

ka” virto pikčiausia spėkų-į tas griebsis griežtų priemo- surengtame susirinkime 
liacija ir vietoj buržuazinių nių prieš tvarkos ir partijos miške visi dalyviai buvę ge- 
prekybininkų ir pramoni- ardytojus. ........................

. . . - i Tuo gi tarpu Rusija dar

įvykių priežastis gludi kur 
kas giliau, objektyvėse Rusi
jos sąlygose. Kariaujantis 
komunizmas, t. y. prievartos 
ir įsakymų keliu tvarkymas 
ekonominio gyvenimo —pa
sibaigė visišku fiasko.

Komunistų valdžia turėjo 
įvesti “nepą,” t. y. naują 
ekonominę politiką, kurią 
kitaip negalima pavadinti 
kaip komunistų programos 
veikimo likvidacija. “Ne-

i 
i

kunigai buvo prisiplėšę $2,- 
500.000,000. Beveik visi ša
lies lobiai buvo nutukusių 
kunigų rankose, ir jie nemo
kėjo valstybei jokių mokes
čių už tuos turtus. Meksikos 
liaudis tuo tarpu buvo taip 
biedna, kad ji neturėjo iš ko 
mokesčių mokėti. Ir todėl 
valstybei reikėjo įstatymo 
keliu atimti turtus iš kunigų. 
Ir dėl to kunigai pakėlė 
riksmą.

SUĖMIMAI RUSIJOJ.
Žiniomis iš SSSR, ten eina 

i dideli suėmimai tikslu likvi-

ICVVHUViJCll £ _____

lė,” suvaržyti ją, konfiskuo-jlš čia — ir arai kova, kuri ar
ti pelną ir net “naujus bur- d o komunistų eiles. Centro 
žujus,” “nepmanus” sukišti1 Komitetas laikinai nugalė- 
į kalėjimą. Pasidaro nei šio-Į jo Zinovjevą, bet jis negalės 
kia, nei tokia padėtis, kai išrauti opozicijos grūdą, ku- 
ekonominis gyvenimas netu- ris jau yra plačiai pasėtas, 
ri pastovumo, jokios siste- Juk ir Trockis dar nenuri- 
mos.

I

ninku atsirado, anot pačių! ' „ .
komunistų, “rvači,” t. y. nėra grabu ir joje dar tebe- 
“plėšikai.” [veikia priešingos komunis-

Kapitalistinei pramonei, į tams srovės, kurios tuo laiku 
kurios svarbiausis tikslas išplės savo įtaką masėse, 
yra pelnas, būtinai yra rei-! Rusijos komunistų pakri- 
kalingos tam tikros saly- kimas ir augantis šalies ak- 
gos: reikalinga neapribota tyvumas daug ką žada atei- 
laisvė ir garantija, kad ryt- tyje. 
po-ryt kapitalas nebus kon- *~ 
fiskuotas ir jo savininkas sekti 

sidura kalėjime.

»

MIRĖ 3 ŽYMUS VYRAI.
Šiomis dienomis Ameri

koje mirė 3 garsus žmonės: 
Dr. Charles W. Elliot. buvęs 
per 30 metų Harvardo Uni
versiteto prezidentas, kuris 
buvo susilaukęs jau 92 metų 
amžiaus; paskui Rudolph 
Valentino, pagarsėjęs judo- 
mujų paveikslų aktorius; ir, 
pagalios, Bert M. Femald, 
Maine valstijos senatorius ir 
plačiai žinomas politikie
rius.

Elliot ir Ferdald mirė nuo 
senatvės, o Valentino mirtis 
da neišaiškinta. Kelios die
nos atgal jam buvo iškelta 
Nevv Yorke puota ir ant ry
tojaus jis buvo nuvežtas li
goninėn. Spaudoje buvo pa
skelbta, kad jam daroma 
operacija dėl aklosios žar
nos užsidegimo. Paskui buvo 
pranešta, kad po operacijos 
jo kraujas užsinuodijo. Da
bar gi. kuomet jis mirė, kilo 
paskalai, kad puotoj jam 
buvę užduota aršeniko. Jo 
gyvastis buvo apdrausta ant 
$1.000,000, ir galimas daik
tas, kad jis buvo nunuodytas 
tikslu gauti tą apdraudą.

1
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NELAIMĖS UŽGRIUVO 
SALANTŲ MIESTELĮ.

Ugnis ir potvinis pridarė 
3,000,000 litų nuostolių.
Nelabai senai, nes tik 7-8 

birželio, Salantų miestelis 
labai nukentėjo nuo didžiu
lio gaisro, kuris pridarė apie 
2,230.000 litų nuostolių, kas 
be abejo atsiliepė ant visų 
valsčiaus 
valsčiaus valdybos biudže- 
ui. Negana to, iš 21 į 22 lie
jos š. m. nepaprastas potvi
nis upės “Salantus” sunaiki
no galutinai du malūnus, tris 
malūnus aplaužė, apie 5 di
dokus tiltus nunešė, bei vie
lomis išardė kelius ir gyven- 
.ojų laukus esančius prie 
upės visai sunaikino. Gyvu
liu aukų vra bpt ned'antr Pajci»iuwius ra areštu namų 
v! i ir numarintųjų teismuose\ anduo buto pakilęs apie 4 . , dairiu 
metrus. Susisiekimas su Kre- __
tinga. Kartena. Darbėnais, pdaįvai NiivroTr ca Skuodu ir Plateliais buvo SA'
nutrauktas.

Potvinis j 
už kokius 800.000 litų, taip 
kad išviso nuostolių, nuo ug
nies ir nuo vandens, pasida
ro suviršum 3,000,000 litų.

KIEK AMNESTIJA PA- 
LIUOSAVO KALINIŲ 

LETUVOJE.
Iki šiol teisingumo minis- 

gyventoju. ypač tejj,oj ?autais
SavbJ 'Tkdant amnestijos istaty-

mą is Kauno kalėjimo pa- 
l' leisti 82 politiniai ir 102 kri

minaliniai kaliniai. Iš Šiau
lių kalėjimo bendrai paliuo- 

’f'suota 86 žm., Kretingos — 
11, Mariampolės — 6, Tel
šių — 5, Ukmergės — 5 ir 
Panevėžio — 21. Tuo tarpu 
dar nėra smulkių žinių apie 
paleistuosius iš arešto namų 

j ir numarintųjų teismuose

i

VO DIKTATORIŲ.
i - ui-j- Pereitą nedėldienį Graiki-j 

SIS j°J taP°, nuversta diktato-
  l iaus Palhgaloso valdžia. Tai 

jau aštunta revoliucija šitoj 
šaly\ nuo dabartinio šimt- 
;meč’ pradžios. Buvusis dik
tate liūs Pangalos norėjo pa
bėgti karo laivu, bet buvo 
sugautas ant jūrių ir atga- 

_r____ _ Ska- bentas į Atėnus. Dabar jis
lacko apskrities srity gink- sėdi kalėjime, kur pirma'

SUSIRĖMIMAI LENKŲ 
RUSŲ PASIENY.

Spaudos žiniomis. 
i„:„ :___
luoti būriai mėgino pereiti iš grūdo savo priešininkus. 
Lenkijos į SSSR pusę. Pasak 
lenkų laikraščių, tai buvo 
ukrainiečiai kareiviai dezer
tyrai. Jie pasieny susitikę su 
lenkų sargybiniais ir tarp jų 
prasidėjęs šaudymasis. Per 
kovą esąs užmuštas vienas 
studentas ukrainietis. Ki
tiems pavykę pereiti sieną, to, kad dabartinės valdžios 
Panašus atsitikimas įvykęs kova su trustais, tai didžiau- 
ir Tyryjczos apylinkėje, betjsios komedijos ir didžiau- 
ten buvo mėginama iš SSSRjsis.humbugas.
pereiti į Lenkijos pusę. Čia į —■-----------
prasidėjusi granatų kova, POLICIJA PAVOGĖ 94 
per kurią užmuštas vienas *' "
lenkų kareivis.

rai apginkluoti. Politbiuras 
žadąs padaryti nuodugnų 
valymą komunistų interna
cionalo sąstato. Jei interna
cionalas priešinsis, jam bu
sią atimtos pašalpos.

REIKALAUJA TRUMPES
NIŲ DARBO VALANDŲ.

Ir priešingi valdžios tarpi
ninkavimui streikuose.
Prezidentas Coolidge pa

sikvietė didžiųjų Amerikos 
darbininkų unijų vadus pas 
save į Paul Smith’s, N. Y., 
kur jis dabar vasaroja.

Pas jį atvyko Amerikos 
Darbo Federacijos pirminin
kas Green, vežikų ir šoferių 
brolijos pirmininkas Tobin 
ir keliatas kitų, kurie važia
vo pro prezidento vasarna
mį į Amerikos Darbo Fede
racijos valdybos konferenci
ją Montreale.

Prezidentas paprašė juos 
ant pietų ir teiravosi apie 
darbininkų sentimentą da
bartiniu laiku.

Federacijos pirmininkas 
Green pasakė Coolidge’ui, 

j kad organizuoti darbininkai 
i dabartinėmis sąlygomis nė- 
• ra patenkinti. Visų pirma, 
! darbo valandos yra perilgos. 
Dabar jaučiama jau over- 
prcdukcija, ir jei darbo va
landos nebus sutrumpintos, 
tai neužilgo prekių bus tiek 

j pridaryta, kad jų nebus kur 
[dėti ir fabrikai turės vėl už- 
Isidaryti. Taigi, kad išvengus 
ikrizio, darbininkai reikalau
ja trumpinti darbo valandas.

Toliaus, organizuoti dar
bininkai yra priešingi to
kiems organams, kaip dabar 
yra valdžios įsteigta Gelž- 
kelių Taryba, kuri tarpinin
kauja darbininkų ginčuose 
su darbdaviais. Kilus strei
kui ar algos klausimui, šita 
taryba visuomet išsprendžia 
klausimą kapitalistų naudai.

Coolidge’o valdžia, kuri 
taip uoliai tarnauja stam
baus kapitalo reikalams, 
yra sumaniusi įkurti panašią 
tarybą kietųjų anglių indust-

I
I
I

SUSEKĖ SUOKALBI 
PRIEŠ MEKSIKOS 

VALDŽIĄ.
Suvienytų Valstijų val

džia areštavo Californijoj 
apie 100 meksikiečių, kurie 
čia organizavosi eit Meksi- 
ken ir kelt tenai revoliuciją. 
Šitos gaujos vadu buvo ge
nerolas Estrada. Jis, mato
ma, veikė iš vien su katalikų 
kunigais. Meksikos prezi
dentas sako, kad jis jau du 
mėnesiu atgal žinojo, kad 
Californijoj tokia šaika or
ganizuojasi, ir buvo jau pa

sirengęs ją pasitikti. Jeigu 
' Amerikos valdžia nebūtų tų 
■ suokalbininkų sukišus kalė-
I
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jiman, jeigu jie butų perėję j rijoj ir visose kitose pramo- 
Meksikos pusėn, tai jie butųjnėse, kurios turi reikalų su 

visuomenės reikmenomis.
Bet darbininkų vadai pa

sakė jam, kad unijos su tuo 
nesutiks.

Apskritai imant, dabarti
niu laiku darbai eina gerai, 
išskyrus tik audimų ir mink
štųjų anglių pramones, sako 
Federacijos pirmininkas 
Green. Namų statyboj šįmet 
buvo daugiau darbo, negu 
pernai. Dabartiniu laiku 
darbai kiek susilpnėjo kaž
kuriose metalo pramonėse ir 
čeverykų dirbtuvėse, te
čiaus esą vilties, kad rude
niui atėjus jie vėl pasitaisys. 
Bedarbės šįmet darbininkų 
vadai nesitiki, nors vėliaus 
ii bus neišvengiama, jeigu 
larbininkai dirbs tokias il
gas valandas, kaip dabar 
dirba.

tuojaus tenai apsupti ir su
šaudyti.

KOVA SU TRUSTAIS, 
TAI TIK KOMEDIJOS.
Prezidentas Coolidge pa

sigyrė anądien, kad ir jo val
džia kovojanti su trustais. 
Garsusis New Yorko advo
katas Untermyer atsakė ant

A. G1LYS UŽSPRINGO 
MĖSOS KĄSNIU.

Ant Dudley farmos, netoli 
Worcesterio, pereitą sąvaitę 
buvo atrastas negyvas dar
bininkas Antanas Gilys. Ma
nyta. kad jis nužudytas. Bet 
valdžios daktaras padarė 
skrodimą ir atrado, kad Gi
lys užspringo mėsos kąsniu. 
•Jis buvo apsidraudęs ant 
$800, bet apdrauda užrašy- 

I ta ne giminėms, bet Juozui 
, Skirkai, kitam farmos dar- 
: bininkui.

i
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KEISUS DEGTINES.
Peabpdy, Mass. — Trįs 

metai 
klupo

A&ąL policija čia už- 
huttegerį Pa pasą ir 

atėmė iš jo 494 Reisus gėri
am ų. Turtingas butlegeris už- 

reitą'sąvaitę audra ?le?'r'sl
(lino žvejų laivą, su kuriuo,,? e*}*!*, ^a<l kon-
žuvo 9 žmones. ! l?n ?u:

PER AUDRĄ ŽUVO
9 ŽMONĖS.

Ispanijos pakraštyje pe-1 °™ef.ens U7rita savaite audra pa-skan-Ke<lc genomą

RUSAI NUGĄSDINO 
LENKUS.

Maskvos “Izviestija” sa
ko, kad lenkai nutarę tuo 
tarpu Lietuvos nepulti, nes 
rusai iškėlę lenkų planus 
aikštėn, todėl lenkai pabijo
ję dabar tuos planus vykinti.

FRANCUZIJOJ UŽDRAU
STA ŠVIEŽIA DUONA.

Francuzų valdžia paskel
bė, kad nuo šiol bus drau
džiama pardavinėt šviežią 
duoną. Kai duona bus par
duodama jau pasenusi, tai 
žmonės mažiau jos suvalgys 
ir Prancūzijai reikės mažiau 
miltų pirktis iš užsienio. 
Valdžia nori taupyt pinigus, 
kad pakėlus nusmukusį 
franką.

r

grąžinti jam atgal. Degtinė 
cadiaiviu iiniia K j per visą tą laiką buvo polici- iLiuiAi2S .^ sandėlyje po užraktu.

• tečiaus kada prisiėjo dabar 
j žiniomis, Harei- ją grąžinti, pasirodė, kad 
laivių linijos galva 94 Reisų iau nebėra. Į Reisą

FLORIDOJ AREŠTAVO 
40 “AGENTŲ.”

Dėl suktybių žemės ir na
mų pardavinėjime Floridoj 

areštuota 
“real estate 

Jie yra kaltinami

Todėl svarbu yra atydžiai
!/J tai, kas darosi d i- pereitą sąvaitę

___ , Kad džiausioje Europos valsty- daugiau kaip 40 
ąlygos kapitalui butų bėję, kad laiku galėtume agentų.” <’* 

orientuotis įvy- naudojimu pašto apgavin-rintos, valdžia turi būt tinkamai 
jačių kapitalistų rankose, kiuose. giems tikslams.

AMERIKOS Į RUSIJĄ.
Berlyno žiniomis, 

mano gari
padaręs su sovietų valdžia eina 12 kvortų. Butlegeris
sutartį atidaryti garlaivių 
liniją iš Rusijos j Suvienytas 
Valstijas.

pi-ot 
nors

, kad jis dėlto ne- 
iąs, nes džiaugiasi 

atgavęs.

PATS VIENAS ŽMOGUS 
SUDEGĖ KEMPĖJ.

Šalia kelio, netoli Fall Ri
ver. Mass., pereitą nedėldie
nį sudegė kempėj Manuei 
Isidor, kuris .-pats vienas b6- 
vo išvažiavęs tenai šventa
dienį praleisti.
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60,000 ŽMONIŲ l 
PRAGARĄ.

Philadelphijoj šią vasarą 
yra atidalyta visasvietinė 
paroda sąrišy su 150 metų 
Suvienytų Valstijų nepri
klausomybės jubilėjumi.

Įtaisymas tos parodos 
miestui lėšavo i $12.000,- 
000. Kad tuos pinigus išrin
kus, miestui rupi, kad paro
dą lankytų kuodaugiausia 
žmonių. Daugiausia lanky
tojų galima tikėtis šventa
dieniais, kuomet žmonės ne
dirba.

Bet kunigams rupi, kad! 
šventadieniais žmones eitų i i 
bažnyčias ir tenai paliktų: 
savo pinigus. Todėl jie uzsi-i 
spyrė reikalauti, kad nedėl-i 
dieniais paroda butų užda
ryta. Girdi, šventa diena tu
ri būt pašvęsta Dievui gar
binti.

Žinoma, miestas kunigų 
nepaklausė. Ir pirmą šventa
dieni i parodą atsilankė 60.- 
000 žmonių.

Sulyg kunigų, dabar šitie 
60,000 žmonių turėtų būt pa
smerkti i pragarą. Bet ačiū 
laimei niekas jų nenukentės, 
nes tokios vietos, kaip pra
garas, visai nėra.

Atsisakius miesto vyriau
sybei parodą šventadieniais 
uždaryti, kunigai pradėjo 
reikalauti, kad Pennsylvani- 
jos gubernatorius Pinchot 
nusiųstų valstijos kariumenę 
ir spėka uždarytų parodos 
duris. Negana to, šitie juod
varniai Įsakė savo parapijo- 
nims pasitraukti iš parodos 
choro. Vadinasi, jie imasi 
jau boikoto.

Jeigu šitaip pasielgtų ko
kia kita organizacija, o ne 
juodoji armija, tai ji tuojaus 
outų patraukta teisman ir 
jos vadai sukišti kalėjimam 
Bet kunigų buržuazinė val
džia nenori persekiot, nes 
kunigai padeda jai darbi
ninkus mulkinti.

l cija da nėra formaliai nuo 
partijos atsiskyrusi, bet ji ei
na jau visai kita politikos li
nija, ir nėra abejonės, kad 
anksčiaus ar vėliaus iš jos 
susidarys visai atskira parti
ja. kuri Kovos 
valdonais taip kaip seniaus

pasilsiu, riri. niida jis pri- 
.ruoštas gaidas nuvežęs Phi- 
ladelphijon. tai klerikalai 
jam pasakę, kad jiems rei
kią, tik 25 muzikantų orkest
rai muzikos. Petrauskui jie 
nei už darbą neatlyginę.

Užgautas ir nuskriaustas 
šitokiu pasielgimu, p. Pet
rauskas atsisakęs su tais, 
žmonėmis daugiau ką nors* 
bendra turėti ir išplaukęs

su Maskvos Lietuvon.

revoliucionieriai kovojo su “NEZALEŽNINKA1” LEI
DŽIA LAIKRAŠTĮ.

Amerikos lietuvių nepri
klausomos bažnyčios katali
kai. kitaip vadinami "neza- 
ležninkais,” pradėjo leisti 
savo organą, kuriam vardas 
duota “ Bangos.”

“Bangos” žada banguoti 
j syki i mėnesi. Būdamos mė- 
i nesiniu žurnalu, žinių jos ne- 
! talpina, nes jos v ištiek butų 
pasenusius ir neturėtų ver

caro valdžia.

KODĖL SAU J ALĖ KAPI
TALISTŲ VALDO MIL1O-

NUS DARBININKŲ?
Arthur Brisbane, Hearsto 

laikraščių bendradarbis, 
kartais netyčiomis pasako 
daug teisybės. Pavyzdžiui, 
viename “Boston Ameri- 
can” numerių jis rašo:

“Buvusis Anglijos darbinin
kų valdžios premjeras. Ramsay 
MacDonald. prašė Amerikos 
darbininkų paremti streikuo- meris

l

i

i

iančius Anglijos mainerius. 
Atsiliepimas bus turbut silp
nas. Kapitalas, su kuriuo dar
bininkai KųApja, yra tokioj po
zicijoj, kuri šiandien leidžia 
Anglijai valdyti Indijoj 300.- 
000.000 valdinių. Jie smarkiai 
mušasi tarp savęs dėl religinių. 
nesutikimų ir neturi laiko susi
vienyti prieš Angliją.

“Amerikos darbininkai nesu- 
sitaiko su kitų šalių darbinin
kais politiniais klausimais. O 
kiekvienas Įsitikinimas neap
kenčia kitų Įsitikinimų. Ame
rikos darbininkai nesutinka su 
Anglijos darbininkų Įsitikini
mu. kad darbininkams reikia 
dalyvauti politikoje. Gi Angli
jos ir Amerikos darbininkai. 
bendrai neapkenčia Rusijos į 
darbininkų idėjų. Tuo tarpu ■ 
kapitalas eina tarptautinėj i 
vienybėj. Dėlto jis,ir valdo! 
šiandien pasauli.“

Ir pakui darbo žmonės ne
sueis vienybėn, patol jie 
negales iš kapitalo vergijos 
pasiliuosuoti. Todėl socialis
tų vėliavoj ir obalsis yra Įra
šytas : “Darbininkai visų šą
lu, vienykitės! Jus nieko 
neturit pralaimėti, tik rete
žius, o užkariauti pasauli!”MASKVA PATVIRTINA 

KOMUNISTU SKILIMĄ.
Kuomet Amerikos spau

doje pasirodė pirmutinės te
legramos apie Rusijos ko
munistu susiriejima. tai 
“Laisvė” ir “Vilnis,” Ameri
kos lietuviškųjų komunistų 
organai, tuojaus “išaiški
no,” kad tos žinios, tai pa
prastas buržuazijos išmislas.

Bet dabar tas žinias pa
tvirtina ir pati Maskva. Štai, 
oficialus sovietų valdžios-ži
nių biuras “Tass” praneša, 
kad— . '
, “Komintemo pirmininkas ir 

Politbiuro narys Zinovjevas ir 
RKP. CK. narys Laševičius 

, centro komiteto suvažiavime 
Maskvoje vadovavo opozicijai, 
kuri gynė savo klaidas, pa
smerktas suvažiavimo, ir savo 
kovoje neišsilaikė teisėtose ri- 

' bose, gindama savo pažiūras 
; partinio statuto rėmeliuose.

Paskutinėmis dienomis opozici
ja. sulaužydama paskutinių su
važiavimų nutarimus apie par
tijos vienumą, mėgino sudary
ti nelegalią frakcinę organiza
ciją. pastatytą prieš partijos 
vienumą. Tie mėginimai pasi
reiškė nelegaliais konspiraty
viais susirinkimais, perspaus
dinimu ir išsiuntinėjimu ten
dencingai parinktų .slaptų par
tinių dokumentų ir siuntimu 
savo agentų j kitas partines 
organizacijas, kad ten susida
rytų nelegalios frakcinės gru
pės. Nustatyta, kad šių frakci
nių opozicijos žygių gijos eina 
j kominterno aparatą, kurio 
pryšakvje yra Zinovjevas.“

Kaip jau buvo savo laiku 
“Keleivyje” rašyta, komu- 
įistų partijos centro komite

tas pasmerkė Zinovjevo ir 
Lbše.ičiaus žygius ir išmetė 
juodu iš Politbiuro.

Taigi skilimas Rusijos ko
munistuose oficialiai dabar 
yra patvirtintas. Nors opozi-

NEPATINKA SAVI Į 
VA1STA L

Kajp krikščioMėki despo
tai Lietuvoje smaugė opozi
cijos spaudą, tai buvo gerai, 
o kai dabartinė,valdžia trau- ovarstitm
Kia atsakomyoėn jų orga-maujosios vyriausybės dek- 
nus, tai jie kelia didžiausi daraciją, musų draugas so- 
riksmą. “Naujienos” pašte- cialdemokratas St. Kairys 
bi, kad—

“Persimeiavusi- Lietuvos kle
rikalų dienrašti Rytą' karo va
dovybė traukia teisman clel at- 
kartotino skelbimo neteisingų 
žinių, demoralizuojančių kariu
menę. Jeigu jisai nesugebės ap
siginti teisme, tat bus nubaus
tas taip pat. kaip savaitraštis 
"šaltinis.’ kuris iškoliojo "vagi- 
mis’ Seimo atstovus.

‘"Už šmeižtus ir melus nu
bausti klerikalų laikraščiai rė
kia. kad "bedievių’ valdžia juos 
persekiojanti. Bet klerikalų 
spauda turi dabar nepalygina- —..------------- , —--------------
mai daugiaus laisvės, negu tu-; oponentą išniekinti ar Įžeis- 
rėjo socialistų ir liaudininkų 
laikraščiai prie 
kos’ valdžios. ‘Rytai’ ir "šalti- puses.
niai’ gali gintis teisme, tuo gi! Nors mes, socialistai, iš 
tarpu ‘Lietuvos žinios’ ir ‘So- principo esame karams prie- 
cialdemokratas’ būdavo kon- šingi, tečiaus mes nesame 
fiskuojami ir baudžiami pinigi-'fanatikai ir nesibijome pasi
nėmis pabaudomis be jokio klausyti priešingos nuomo- 
teismo nuosprendžio, vien tik .nės.

■ administracijos Įsakymu.’’

Komunistai dejuoja, kad 
ir jiem nesą laisvės Lietuvo-

i

Ar Reikalinga Lietuvai Kariumenė?
Svarstant andai Lietuvos eik trumpas poilsis pasiruoš

ti kanu.

pasakė, kad Lietuvos vy
riausybė nori būt "perdaug 
karinga.” Draugo Kairio 
nuomone. Lietuva tuiėtų būt 
priešinga militarizmui. nes 
ji vistiek neturi tiek spėkų, 
kad galėtų eiti prieš ką nors 

ii Karą ir tą karą laimėti, 
i Kaipo socialdemokratas, 
drg. Kairys ir is principo ka
rui ir kariumenei yra prie
šingas.

Dabar tūlas X, matoma 
' karininkas, drg. Kairio nuo- 
'monę kritikuoja. Kritika pa- 
1 rašyta švariai, ne tikslu savo

žinoma, visai kitas daly
kas, jei klausimą statytume 
taip, kaip p. St. Kairys kito
je vietoje mano, t. y. kad ka
ras esąs visai nereikalingas. 
Nereikalingas karas, ergo 
visai nereikalinga ir kariu
menė.

Bet čia \el Kyia Klausi
mas: o kas gali užtikrinti, 
kad niekas Lietuvos nepuls; 
ar rasis net tų pačių pacifiz
mo idėjos pasekėjų tarpe 
nors viena grupe, kuri ofi
cialiai sutiktų pasiimti sau 
atsakomybę už toki iv n tini
mą? Labai abejoju. Į ŠĮ klau
simą paprastai atsakoma, 
kad jei Lietuvą mėgintų kas 
pulti, tai kitos valstybės ne
leistų jam to daryli. I aip, 
tas gali būti, bei vėl kyla 
daug abejonių, ypač p»įsi
minus Gruzijos likimą.

Aš manau, kad niekas ne
abejoja, kad “geriausias 
kiekvieno krašto apsigyni
mas yra liaudies kultūrinis 
ir politinis subrendimas, 
tečiau ir čia turime pabrėžti, 
kad musų liaudis iki šiol šio
je srity toli dar nėra gana 
subrendusi. Šiam darbui rei
kia ne vienų-dviejų metų, 
bet ilgesnio laiko, tam reika
linga nepriklausoma valsty
bė, kurią mes turime vos tik 
kelerius metus; o kad tą ne
priklausomybę išlaikytume, 
ir kad liaudies “kultūrinis ir 

į politinis subrendimas” galė
tų pasiekti tinkamo laipsnio,

Teisybė, žmonija nieka
dos nesiliovė sjįvo geresnių 
m: it ••."tojų asmenyse siekti 
taikos, bot, matome,
gražios svajonės viena, o 
žiauri gyvenimo realybė — 
visai kas kita; ir kai politi
nės kovos metodai tarptau
tinių interesų imtynėse lieka 
išsemti. Gordijaus mazgą at
rišti tuo tarpu dar visuomet 
tenka kalavijui.

Žiūrėkime: tie patys ko
munistai. kurie skelbiasi esą 
didžiausi antimilitaristai, 
nuo karo neatsisakė ir iš sa
vo partijos katekizmo šio žo
džio neišmetė, tik pakeitė 
paties karo nusakymą, saky
dami, jog tai esąs ne biolo
ginis, bet socialistinis, te
čiau neišvengiamas, reiški
nys (Žiur. Višniakov i Ar- 
chipov. cto lakoje vojna?). 
Ar tai dalyku esmę keičia? 

faktai pasilieka

ti, bet bešališkai nagrinė- 
‘krikščionis-'jant šitą klausimą iš kitosPirmutinis “Bangų nu

daro neblogo ispu- 
Laikraščio pakraipa 
pažangi ir. žinoma, 

griežtai priešinga 
katalikų kunigija: 
graži ir rašyba gera.

Pažymėjusi, kad
sunku buvo nepriklausomai. 
lietuvių katalikų bažnyčiai į 
savo laikrašti palaikyti. .. ______ ______________
“Bangų” redakcija ižangi- je, nes valdžia konfiskavusi 
niame savo straipsnyje sa
ko:

""Bet dabar jau visai ka. ki
ta. šešių metų Romus chuliga
nų šeimininkavimas Lietuvoje, 
daug ko musų visuomenę pa-Įnos. 
mokė.
Romos
klapčiukai, savo didžiumoje, nai uždrausti visi laikraš- 
yra žemiausios ru-ie> šmugel- 
ninkai (Purickis. Krupavičius. 
Karvelis. Vailokaitis ir ko.), 
savo biednus tautelės piratai, 
despotai ir darbo žmonių engi- 
kai. Jiems rupi tiktai fabrikai. 
Jagomastaitės ir užrubežio ku
rortai, o ne Kristaus Bažnyčia
ir josios mokslas. Jie pardavė; fĮaug karščiuotis, tai ji taiko 
sostinę Vilnių ir nesuskaitytas j jfems ju pačių vaistus. Tai 
kitas aibes žaios pridirbo visai kogj jje‘čia taip spardosi? 
tautai.

“žodžiu. Romos agentai pasi-!; 
rodė visos tautos akyse visiš-, 
kam savo nuogume, kaipo šlvk- * 
ščiausios ir žemiausios rūšies 
demagoginiai politikie.-iai 1 t.

“Ir to visiems, matomai, pa- < 
į kako. nes ne veltui juk liaudis 
į išsirinko sau už valdininkus 

kaip tik tuos žmones, kuriuos 1 
Romos imperialistai taip šlvkš- Į 
čiai pravardžiuodavo ir net nei!

! žmonėmis nevadindavo.
“Dabar dar vieną žingsni ■ 

Lietuvos liaudis turėtu nadarv-i 
ti. tai pastatyti jiems griežtą Į 
ultimatumą:—kad arba atsi-i 

! žegnokite nuo Romos ningo ir 
! nuo politikos, arba —lauk iš •

Lietuvos!“

Ir “Bangos” turi vilties, 
kad lietuvių tauta susijauks 
šviesesnio rytojaus. Kuomet 
“Romos šiukšlės” bi« visiš
kai iš musų visuomenės gy-' 
venimo iššluotos, o ton vie-, 

i ton atsistos lietuvių tautinė tiją, “Lietuvis” 'lygina su 
i bažnyčia. ‘ tvartu.

džio. 
gana

Romos
Kalba

iki šiol

I

NAIKINA DOKUMENTUS
Lietuvos laikraščiai pra-j 

neša Įdomių dalykų. Buvu-' 
rieji krikščioniški vaidinin
kai pradėjo urmu naikinti 
lokumentus. kad paslėpus 
-avo viešpatavimo vagystes.

Taip šiomis dienomis iš i 
Kauno pabėgo buvusis poli
cijos viršininkas Račvs, iš
nešdamas su savim visus re
kordus ir bylas. Jis buvo’ 
uolus klerikalas.

Pasvalyje tuo pačiu laiku 
valsčiaus valdyboje norėta 
viską sunaikinti .ugnimi. Sar
gas buvo pakartas, kasos 
knygos sulietos žibalu ir už
degtos. Kada pribuvo ugna- 
gesiai, triobos duris buvo iš 
lauko užrakintos, o viduje 
kabojo negyvas sargas ir de
gė kasa. Valdyba areštuota 
r. reikia tikėtiš; ’ kaltininkai 
išsiaiškins.

Krikščionys pamatė, kaip 
iesta dabar buvusiems jų; 
ninistenams, kurie išeida- ■ 
mi iš v aidžios paliko doku- j 
mentus, pai ėdančius kaip 
ouvo eikvojami valstybės pi- į 
nigai. Taigi kur tokie rekor
dai d a nebuvo n aujtfs vy
riausybės paimti, klerikalai 
dabar suskato juos naikinti. 
Bet šitaip darydami jie tik 
patvirtina, kad jie yra prasi
žengę Įstatymams.

I 
I

Taigi pasiklausykime, ką 
rašo “Lietuvoje” minėtasai 
p. X.

Niekam ne paslaptis, jis 
sako, kad sprendžiant tau
tos ginkluotų pajėgų klausi
mą, musų .visuomenėje esa
ma Įvairių nuomonių. Vieni 
netiki, kad Lietuva be sveti
mųjų pagalbos vien savo jė
gomis pajėgtų atsispirti bet 
kuriam savo priešui, jie no
rėtų ugdyti musų tautoje pa
cifizmo dvasią, tuo tarpu ki
ti Lietuvos saugumo klausi- 

___________  mą sprendžia, neatsisakyda- 
i protestuoja, kad ji smaugia mi pavaitoti ginklą, 
kitų pažiūrų spaudą.

jau kelis jų šmeižiančius 
spausdinius. O vis dėlto ko
munistų organas “Darbinin
kų Atstovas” Lietuvoje ne
uždraustas, sako “Naujie- 

” Na, o tegul komunistai 
žmonės pamatė, kad Į parodo bent vieną socialis- 

lenkiskai-lietuviški jtišką laikrašti Rusijoj. Te- 
savo

čiai, išskyrus tik komunis
tiškus. O betgi prieš Mask
vos valdžią komunistai ne-

Manau, mes visi turėtumekitų pažiūrų spaudą.
Jeigu dabartinė Lietuvos trokšti pasaulinio taikingu- 

valdžia neduoda klerika
lams ir komunistams per

mo, jei tik jis butų galimas, 
nes tik jame butų mums di
džiausia garantija savo ne
priklausomybei apsaugoti. 
Tuo tampu mums ne visai aiš
ki tikrų musų pacifistų ir an- 

KATALIKIŠKOJ ŽEMAI- timilitaristų * baimė kaž ko- 
TIJOJ — KAIP TVARTE. j kio “Lietuvos militarizmo” 

, ..... ii* net noras į dabartinę vy-
Žemaitija yra katalikis- nausybę žiūrėti, kaip Į “ga- 

kiausia Lietuvos dalis, h’ na karingą.” Kuo, kuo, bet 
dėlto ji yra tamsiausiu musų jau militarizmu Lietuvos
krašto užkampis. . Tik pasp; kaltinti nėra jokio pamato, 
klausykit, ką apie Žemai-} v- - tpiain_ai n Sf
čius sako Lietuvos tautinin
kų organas “Lietuvis:”

“Didesnės nešvaros ir nekul
tūringumo. turi būti, niekame 
pasaulyje neužtiksi, kaip že
maičiuose. O dėl,ko jie tokie?— 
Dėl to. kad tamsus. Juk tam
sus žmogus mažar kuo tesiski
ria nuo gyvulio. Gyvulys neži
no nei dvasinio bendravimo, 
nei meno, nei kitu kultūros da
lykų. Jis. galu gale, pasitenki
na tvartu. Tamsus žmogus ne
toli nuo tų reikalavimų tėra nu
žengęs. niekas jam daugiau ir 
nerupi.“ •

Reiškia, dienotąją Žemai-

Visai 
faktu.

Bendrai 
kad jei pati prigimtis- nelei
džia žmogui virsti antžmo
giu (U bermensch), t. y. jei 
žmogus negali patobuleti 
tiek, kad vieton neapykan
tos, plėšrios savimeilės, ėd
raus godumo liktų skaisčiu 
taikos ir meilės angelu, tai ir 
karai, kaipo to viso pasek
mės, nors ir nereikalingi, bet 
neišvengiami, t. y. jie buvo, 
yra ir ilgai dar ar trumpai, 
bet bus, o Į tai turime ątsi- reikalingi žmonės "n!usiį 
žiūrėti. ... nepriklausomybei ginti, ki-

Ar gali Lietuva apsiginti? tajp sakant, reikalinga ka-
P. St. Kairys, kaipo pama-' riumenė. 

tą savo išvedžiojimams, pa-J ...................................  . •
reiškia Įsitikinimą, kad Lie- Apie Šveicariją ir mihcinę 
tuva pavojaus metu vis tiek 
nieko negalėsianti padaryti. . 
—“Ką gali dabar Lietuva ! 
pastatyti prieš didžiuosius 1 
kaimynus, karui ištikus? 6-7 
divizijas. Ką reiškia tos 6-7 
divizijos, jeigu tektų klausi
mą rišti ginklo keliu?”— 
klausia p. St. Kairys.

Į tai mes norėtume atsa
kyti, kad jei ši klausimą pa
gvildensime karo meno at
žvilgiu, tai pamatysime, kad 
ne tik 6-7 divizijos, bet vie
nas pulkas, pasiryžimu u . - - . .
drąsa apsišarvojęs, kare gali gyyerrt°JŲ apmokinimo 
atlįkti gan didelius darbus. ^e]ias- ■ * 7 * .,
Atskleiskime netolimos mu
sų istorijos lapus ir pažiūrė
kime Į musų kariumenės žy
gius prieš lenkus ties Širvin-. fnic t čir, ;

—    Į

nais, prieš bermontininkus 
ties Radviliškiu, o Įsitikinsi
me, kad buvo atsitikimų, -----------o
kuomet nuo kelių musų kuo- tumo tarp tų ekonominių aų- 
pųbėgo priešų divizijos. Pa- kūnas valstybę leidžią 
galiau. karo istorija duoda nuolatinėms armijoms* 
mums ir kitų pavyzdžių. Štai 
kari ir karai ispanų su Napo
leonu, šveicarų su austrais, 
amerikiečių su anglais, būrų 
su Anglija, rifų su Francuzi- 
ja ir Ispanija. Visi tie pavyz-

ne:

turime pabrėžti,

!

sistemą.
Savo kalbos pabaigoje p. 

St Kairys, kaipo malium ne- 
cessarium, numato, kad jei 
“šiandien krašte gynimo rei
kalams, kaipo neišvengiama 
blogybė, gali būti skiriamos 
lėšos, tai jokiu budu ne tiek 
ir ne tokiais tikslais, kaip 
deklaracijoje sakoma; ir jei
gu dabartinė valdžia numa
to pavojų dabartinei padė
čiai, jeigu tenka tam pavojui 
ruoštis, tai vienintelis kelias 
tikslui pasiekti yra — visuo-

** .• . • 1 • •

Anot p. St. Kairio 
“einant ton pusėn, susidary
tų pilnos galimybės ne tik 
dabartinei kariuomenei su
mažinti, bet kartu žymiai su
mažinti ir jos išlaikymo iš
laidoms.’’ i,.1,’.;/..

Tečiau šisJvirtmrmas ne
gali būti pripažintas visiš
kai teisingu, nes griežto skir-

Visai teisingai p. St. Kai
rys sako, kad “karas yra ne
reikalingas, nes jis betiks
lis.” Bet ką mes galime pa
dalyti, kad kiek tik istorija 
siekia, Įvairiuose amžiuose _ . . 
ir tautose susitinkame su tais ir Giedraičiais, prieš ru- 
krlivinais karais: jie apima sus ties Panevėžiu ir Ežerė- 
ir pirmykščių žmonių gyve-’’ T'°;° 

I nimą, ir klasinės senovės ga
dynę, ir vidurinius amžius, ir 
naujus laikus. i ; .

Jei rašytosios istorijos lai-: 
kotarpiu nuo 1496 metu 
prieš Kristaus gimimą ir iki: 
musų dienų suskaitytume 
karo ir taikos metus, tai ras
tume, kad greta 3151 karo 
metų yra tik 229 taikos me
tai. Kaip matome, taika yra

r.«
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Lietuvon labai nusiminęs.
Sakoma, kad klerikalų “Lie
tuvių Djertos” ren

štai kas liko iš automobiliaus. kuomet tavorinis traukinis jam sudavė. Tas atsitiko prie Dover.
N. J. Tėvas, motina fr du vaikai tapo užmušti ant vietos. Paliko gyvas tik mažas kūdikėlis su 
bonkute pieno prie lupų.

I

cUvių Di,ertos” rengėjai Phi-1 
dadeiphijoį. (iavę jam užsa-‘ 
kymą parašyti 75-kiems mu
zikantams simfoninę parti-' 
turą “Lietuvos Himnui,”; 
“Kripučiui,” “Kluraaąko-! 
jui” ir “Suktiniui.” Mikas Į 
dirbęs ištisas dvi sąvaites be |

p.
i V. r \ ■

' ’ I »»

licijai, šiais laikais nėra. Ge
riausia tai Įrodo šveicarų mi
licija : Šveicarijoje karo biu
džetas 1913 metais siekė 
41.777,894 f ranku sumos ir 
sudarė 44.8*; nuoš. bendru 

džiai aiškiausiai rodo, kad ' girtybės išlaidų, o tuo tar-
ginkluotų jėgų didumas ka
re nevisuomet turi lemian
čios reikšmės..

P. St. Kairys pažymi, kad 
“Lenkija vis tik yra mums 
per didelis priešininkas.”

Nors ir sunku Įsivaizdinti 
i tokia politinė situacija, ku- 
Įrioj mums vieniems tektų 
kautis su lenkais, bet man 
rodosi, kad blogiausiu atve
ju, jei lenkai užpultų mus 

. vienus, mes vis dėlto galėtu- 
• me gintis ir apsiginti. Ir štai 
j kodėl: karo menas mums ro- 
■do. kad puolančioji pusė, 
norėdama užtikrinti sau visą 
100 nuoš. laimėjimo, turi iš
statyti bent dvigubai dau
giau kariumenės; jei p. St. 

i Kairys Lietuvai siūlo 6-7 di
vizijas, tai išeina, kad len- 
; kanas reiktų išstatyti - prieš 
į Lietuvą 12-14 divizijų, kas 
f jau sudarytų daugiau kaip 
.trečdali visos lenkų kariu
menės (dabar Lenkijoje yra 

130 divizijų). Artai menkas 
dalykas?

v -Z

pu daugumos valstybių, tu
rinčių nuolatines armijas, 
karo išlaidos mažiau slėgė 
valstybės iždą...</ C. t

Neužmirškime, kad jei 
1919 metais nebūtume orga
nizavę savo kariuomenės, 
tai vargu ar šiandien turėtu
me Lietuvą laisvą, nepri
klausomą. X.

Nėra abejonės, kad šitoj 
kritikoj yra daug tiesos. Bet 
istorijos faktų galima rasti 
kiekvienai nuomonei parem
ti. Belgija tikėjo ginklo spė
kai,'ir 1914 metais tapo su 
žeme sumaišyta. O jeigu ji 
nebūtų prieš vokiečius gink
lo pakėlusi, ji butų pasiliku
si sveika. Šitas faktas kaip 
tik patvirtina drg. Kairio 
nuomonę, kad mažai valsty
bei neužsimoka armiją lai
kyti. Šitą tiesą pripažino jau 
ir Danija, kuri panaikino vi
są savo armiją ir laivyną. Ir 
iki šiol da niekas jos neuž
puolė ir, kiek žinoma, nesi
rengia pulti.

»

£
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Kas skaito ir ražo, 
Tas duonos neprafo.

CHICAGO, ILL.
Antras ‘ Naujienų” piknikas

“Naujienos” šįmet suren
gė net du pikniku ir abudu 
nepaprastai pavyko. Dienos 
irgi buvo labai gražios. Rug
piučio 8 d. Černiausko dar
že “Naujienos” buvo suren
gusios antra savo pikniką. 
Publikos atsilankė gal kiek

®| AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
daugiau ir nėra, kaip pra
kalbos ir prakalbos.

Todėl aš, aprašydamas 
“Naujienų” pikniką, įmai
šau bolševikus, kad bolševi
kai Chicagoje desperatiškai 
nusmukę ir varo atkakliau
sią kovą ’ prieš tuos žmones, 
kurie jiems nepritaria, o la
biausia prieš “Naujienas”. 
K. Jamontas —amžinas pro-* j amonius —amžina* yru-

mažiau, nei kad liepos 27 d.l viniiikas — jau virš penkeri YMbnil’n 1a n i ir\n lunm , • i • i . i. t .  • Tpiknike, bet visgi jos buvo 
gana daug.

Reikia pasakyti, kad Chi- 
cagos istorijoj nieks iš lietu
vių dar nesutraukė į savo pa
rengimus tiek publikos, kiek 
“Naujienos.” O tai reiškia, 
kad “Naujienoms” žmonės 
simpatizuoja, "skaito jas ir 
be jų negali apsieiti nei biz
nieriai. nei profesionalai, 
nei darbininkai.

Į “Naujienų” pikniką su
važiavo keletas tūkstančių 
automobilių ir tai buvo ge
riausi automobiliai, kaip tai 
Pierce Arrovv, Cadillae, 
Packard, Stutz ir tt. Lietu
viai, matyt, perkasi gerus 
automobilius. Net reikia ste
bėtis matant, kai atvažiuoja 
lietuvių šeimyna su gražiu, 
nauju “sedanu.” Vadinasi, 
Chicagoje yra turtingų lietu
vių. Tiktai “Naujienų” pik
nikuose galima matyti įvai
raus svietelio, nes ten suva
žiuoja ir katalikai, ir bolše
vikai, ir tautininkai ir visi, 
kiti.

Tapačią dieną buvo su
rengtas “Draugo” piknikas. 
Mano pažįstami nuvažiavo į 
“Draugo” pikniką, apsidai
rė: žmonių mažai, esą buvę 
gal kokie keturi šimtai, tai ir 
atvažiavo į “Naujienų” pik
niką. Bolševikai tą pačią 
dieną buvo surengę, taip 
sakant, MAMA., PAPA., 
PIPI. ir BIVIDI. “grandio
zišką” išvažiavimą į Jeffer- 
sono girias. Jie atkalbinėjo 
žmones,’ kad nevažiuotų į 
“Naujienų” pikniką, o va
žiuotu i ju išvažiavimą. Jų f - « " -i - •» "--
vimas buvęs tiek mizer- 
nas, kad vargiai buvę 30 
žmonių. Paskui jie kaltinę 
“Naujienas,” kad, girdi, 
“Naujienos” sugadinusios 
jų išvažiavimą, nes visi bol
ševikai tenai buvę.

Bolševikai važiuoja 
“Naujienų” pikniką ne dėl 
to. kad joms pritaria arba

tas “grandioziškas” išvažia- “Namai

metai kaip veda bylas prieš 
“Naujienas.” “Vilnies” šta
bas kiek galėdamas ragina jį 
“provotis” su “Naujieno
mis,” kad išeikvojus jų turtą 
ant bylų. Jau keletą kartų 
Jamontas reikalavo receive- 
rio “Naujienoms,” bet vis 
nieko nepešė. “Vilnis” no
rinti tapti dienraščiu, o nėra 
skaitytojų. Biznieriai kad ir 
už nupigintą kainą neduoda 
gai-sinimų. Ot, kodėl “Vil
nis” nori, kad “Naujienos” 
subankratytų. Deltų bolševi
kų pastangų “Naujienoms” 
nei šilta, nei šalta. Dėl bolše
vikų “Naujienos” nei kiek 
nenukentėjo. Kaip bujojo, 
taip ir bujoja. Tą faktą pa
tvirtina kad ir buvusieji 
“Naujienų” piknikai — pub
likos skaitlingas atsilanky
mas.

Dar turiu pridurti, kad 
bolševikai, atvažiavę į “N.” 
pikniką, kai vilkai stengėsi 
įsigauti į daržą per tvorą. 
Aš stovėjau prie tikietų par
davėjo ir girdėjau, kaip visi 
jie sakė: “‘Mes nemokėsime 
įžangos, nes tai bus ‘Nau
jienoms’ pelnas iš to.” Bet 
daugelis jų susisarmatiję 
visgi užsimokėjo po 50c.

Nežiūrint visų “Naujie
nų” priešininkų kandžioji
mų, “N.” sekasi. Visi rimtes
ni žmonės karštai remia 
“Naujienas,” remiu ir aš, ir 
patariu visiems remti. “Nau
jienose” yra daugelis sky
rių, kas padaro laikraštį 
įvairiu. Jo^e yra “Mokslei
vių Keliai,” “Moterų Sky
rius,” “Padaužų Filozofija,” 

i ir Žemė” skyrius, 
LSS. organas, “The Stu
dente’ Corner” ir tt.

Don Pilotas.

Viskas kas geriausio cigarete
PO puikaus pasimankštinimo niekas tiek 
neatgaivina kaip kvepianti dūmai Camel. 
Kur tik Camels eina—Į pajūri, j kalnynus, į 
ofisą—jie neša smagumą, pilną pasidžiaugi- 
mą rukymu.

Jokie kitas gamintas cigaretas nedžiugino 
skonį tiek daug milionų, nes Camels yra 
padalyti iš parinkčiausių auginamų tabakų. 
Tik vieni Camels patenkina skoni visko kas 
yra gero cigaretuose, kadangi Camel mišinio 
niekur negalima rasti už bile pinigus. 
Camels niekad nenuvargina skonio, niekad

nepalieka cigaretinio atsidavimo. Kas metą 
gamintojai Camels, tai yra didžiausi pasaulio 
tabako organizacija, išleidžia milionus ge
rumui.

Nedvejojant, Camels yra puikiausis sma
gumas, turtingiausias patenkinimas kuris 
kada nors paėjo iš cigareto. Jei dar nerado
te geriausio cigaretų gerume, atsiliepkite į 
populeriškiausĮ pakvietimą rūkyti, bile kada 
sakytą—

Pasiimkite Camel!

R. J. REYNOLDS T O B A C C O COMPANY, WINSTON-SALEM. N. C.
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CL1FFSIDE, N. J. 
triukšme sukėlimą gavo 

juodą akį.
Musų komunistėliams pra

dėjo prastai sektis. Net ir jų

Už

jas paremti, bet dęl žingei-j generolas Vabalas (Prusei- 
dumo. Jie jau gerai žm«o, ka) iš čia išsikraustė. Dar 
kad “Naujienų” piknikai pasiliko jų tarpe trįs ir pusė 
būna skaitlingi, bet negali senberaių.ir keli butlegeriai. 

išsiaiškinti, kodėl jie Iš tokių gaivalų nieko gerosau
taip skaitlingi. Aš gi pasa
kysiu trumpai, kodėl “Nau
jienų” piknikai ir koncertai 
yra skaitlingi. O tai todėl, 
kad “Naujienos” yra visuo
menės laikraštis ir visuome
nei tarnauja, o ne daro taip, 
kaip bolševikų siaurai ma
tantys lapeliai, kurie tiktai 
savo davatkoms pataikauja, 
kad iš jų išmelžus dolerius, o 
šiaip visuomenę tie raudo
nieji šlamštai keikia kiek 
drūti. Kaip gi tada visuome
nė rems tą laikraštį, kuris ją 
kolioja?

Programiniu žvilgsniu, šis 
“Naujienų” piknikas labai 
skyrėsi nuo pirmojo pikniko. 
Prakalbų “Naujienų” pikni? 
kuose nėra sakoma, nes 
publika ne prakalbų čia at
važiuoja klausyti, bet pasi
linksminti. Prakalboms pik
nikas nėra tinkama vieta. 
Buvo žaismės ir duodamos 
dovanos. Buvo geras orkest
ras, šokiai, lenktynės, “bač
kų lenktynės,” kontestai, 
dainos ir tt. Ūpas buvo kuo- 
puikiausias. Tvarka ir pa
tarnavimas buvo geras.

Publika žaidė, linksmino
si iki 10 vai. vakaro, o pas
kui visi automobiliai leido
si namo.

Kita . bolševikų piknikų 
neskaitlingumo priežastis

5
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BALTIMORE, MD. 
Iš Baltimorės padangės.
Rugpiučio 13 d. pavieto 

kalėjime, kaip 8 minutės po 
dvyliktai, nakčia, tapo pa
kartas žinomas garsus plėši
kas Whittemoręr Anais me
tais Richard R. Whittemore 
už vogimą buvo nuteistas 
ant 14 metų kalėjiman, bei 
1925 metais, vasario 25 d. su 
geležine štanga jis užmušė 
kalėjimo sargą ir išbėgęs 
slapstėsi daugiau kaip me
tus laiko. Betgi nesenai New 
Yorke jis thpo pagautas ir 
pargabentas Baltimorėn. 
čia jis tapo nuteistas pako
rimui. Valdžia pakorė ir ati
davė giminėms palaidoti.
Navatni bažnyčios įstatymai

Pereitų metų pabaigoje 
prisigirdė K. Levonavieius. 
Vietos lietuvių kunigas ne
priėmė jo lavono bažnyčion 
dėlto, kad pate nusižudė. 
Bet šių metų liepos 11 d. nu
sišovė J. Kliudžius. Šio lavo
nas buvo priimtas bažny
čion, atlaikyta mišios ir pa
laidotas su visom bažnyti
nėm apeigom. Galbūt todėl 
Bliudžiaus lavoną priėmė 
bažnyčion, kad jis buvo baž
nyčios kolektorius, o K. Le- 
vonavičius buvo tiktai pa
prastas parapijonas. Tai vis
gi keisti “šventos” bažny
čios įstatymai.

Darbai.
hšiuo laiku didesnių firmų 

kliaučiai dirba vidutiniškai, 
bet kai kurie kontraktoriai 
visai mažai siuva. Lietuvių 

į unijos skyrius silpnai gyvuo
ja. Pirmiaus laikydavo susi
rinkimus sykį sąvaitėj ir tai 
badavo susirenka nemažas 
būrys kriaučių, pasitardavo, 
pasiginčydavo, ir daugiaus 
gyvumo buvo. Dabar gi susi
rinkimai laikomi vieną sykį 
į mėnesį ir tai tankiai ne
įvyksta. Be unijos kriaučiai 
negalėsime būti, nes darbo 
sąlygos dar labiaus pablogė
tų? Taigi nepamirškite lan
kytis į susirinkimus ir stokite 
prie unijos.

Šių metų liepos mėnesy 
daug daugiau leidimų išduo
ta namams budavoti, negu 
pereitais metais.

Baltimorietis.

-•

Sandariečiai darbuojasi ir 
jaučiasi daug galingesni po 
antro laimėjimo. Mat, kada 
Lietuvoj laimėjo liaudinin
kai su socialdemokratais, tai 
buvo pirmas laimėjimas. O 
antras laimėjimas buvo S. L. 
A. Seime kovoje su bolševi
kais.

Sandaros kuopų sąrvšys, 
kuris susideda iš šešių kuo
pų, rengia antrą pikniką 
nedėlioj, rugsėjo 5 dieną, 
Amšėjaus farmoj. Pelną 
mano skirt ar Sandaros na
mui ar centro reikalams, 
kur matys svarbesnis reika
las. Todėl visi Sandariečiai 
ir jų draugai turėtų drauge 
dalyvauti ir paremt sanda- 

Iriečių veikimą.
Pittsburghifetis.

savą parką su puikia svetai- leidus jaunavedžius ant “ho- 
ne vasariniams pasilinksmi
nimams. Šitame parke vasa
ros laiku parengimai būna 
kiekvieną šeštadienį ir sek
madienį. Pasilinksminimus 
čia rengia netik pats Kliu
bas, bet ir kitos organizaci
jos, kaip vietinės, taip ir iš

___ w__________ 'kitu kblohijų. £ į 
gėsi. Savo šantėj jie turėjo! Teko girdėti, kad D. L. K. 
pasitarimus. Pasirodo, kad,Vytauto Kliubas rengia mil- 
jie irgi, nutarė važiuoti į 
Yonkers, tik nežinia kokiu 
tiksiu. Didžiuma komunistų 
pribuvo automobiliais.

Piknike viskas ėjo tvar
koj, .kol. priėjo virvės trauki
amas; Rengianties prie virvės 
traukimo, musų komunistė
liai šoko daryti savotišką 
“tvarką.” Kadangi “tvarky
ti” publiką jiems nesisekė, 
tai jie pradėjo stumdytis ir 
koliotis. Kuomet kilo erge
lis, niekas iš cliffsidiečių 
vyra nenorėjo eiti virvės 
traukti. Visi rimtesni vyrai 
pasakė, jog jie nenori muš
tis dėl virvės traukimo. Lai
ke ergelių ir stumdymosi 
vienas smarkus yonkerietis 
uždėjo musų “drutuoliui” 
komunistui juodą akį.

Kadangi virvės traukimas 
iš priežasties komunistų su
kelto ergelio neįvyko, tai ir 
50 dol. dovana liko nelaimė
ta. Dalyvavęs.

Nuvažiavus į pikniko vie
tą, yonkeriečiai tuojaus api
bėrė mumis komplimentais, 
kad, girdi, pas cliffsidiečius 
yra vienybė ir sutikimas. 
Bet veltui tie komplimentai 
buvo duodami.

Kliubui rengianties va
žiuoti į minėtą pikniką, ko
munistai irgi prie ko-tai ren-

negalima nei tikėtis.
Čia aprašysiu jų sukeltą 

ergelį Yonkerse.
Rugpiučio 18 d. Yonkerso 

Lietuvių Amerikos Piliečiu 
Kliubas" surengė pikniką, į 
kurį užkvietė visus cliffsi- 
diečius. Taipgi kvietė cliff- 
sidiečius traukti virvę su 
yonkeriečiaiš ir paskyrė 50 
dol. dovaną laimėtojams.

Šitas yonkeriečių pakvie
timas buvo prisiųstas į Cliff- 
side ant A. L. N. P. Kliubo 
vardo. Įvykus minėto Kliubo 
susirinkimui 5 d. rugpiučio, 
buvo perskaitytas yonkerie
čių pakvietimas ir visi nariai 
nutarė į Yonkers važiuoti. 
Nutarta tam reikalui pa
samdyti du busai. Taipgi bu
vo išrinkta iš Kliubo komisi
ja, kad pereitų per stubas ir 
pakviestų tinkamus vyrus 
prie virvės traukimo.

Šitam važiavimui į Yon
kers niekas iš cliffsidiečių 
nebuvo priešingas, išski
riant komunistus.

Štai atėjo ir 8 d. rugpiu
čio. 12 vai. dieną pribuvo du 
dideli busai, bet publikos 
prisirinko tiek daug, . Jęad

žinišką pikniką, kuris tęsis 
net tris dienas, būtent rugsė
jo 4, 5 ir 6. šiame trijų dienų 
piknike Kliubas tikisi turėti, 
skaitlingą publiką, kaip iš 
Lowellio, taip ir iš kitų kolo
nijų,

Vytauto Kliubas furi pasi
samdęs kambarį mieste, kur 
ateina keletas lietuviškų ir 
amerikoniškų laikraščių. Su
sirinkę Kliubo nariai savo 
liuosą laiką praleidžia prie 
skaitymo. Kliubėtis.

neymoon,” bus svečių šokiai 
prie geriausios orkestras.

Aš, žemiau pasirašęs, esu 
jaunavedžių įgaliotas pa
kviesti į šias iškilmingas ves
tuves netik visos Mass. vals
tijos, bet ir visos Naujosios i 
Anglijos lietuvius. Jaunave
džiai žada visus širdingai 
priimti ir pavaišinti.

Vestuvių kvieslys
J. Endzelis.

P1TTSBURGH, PA. 
Bolševikų nepasisekimai,
Pitisburgho bolševikams 

t -ip sekasi, kai Zablackui 
su muilu. Keli metai atgal 
jiems pasisekė užvaldyti A. 

i’F. L. A. Na, ir kada jie paė
mė tą draugiją i savo ran-EXPODIT, PA.

■ Kompanija apgavo dar
bininkus.

Čia šiuo tarpu anglių ka
syklos dirba prastai, po 2 ar 
3 dienas sąvaitėje. Viena 
kompanija vardu Bythal 
Coal Co. labai nuskriaudė 
savo darbininkus. Kaip atei
davo laikas pėdės, tai kom
panija paaiškindavo savo 
darbininkamą, kad ji dar nė
ra gavusi pinigų už anglis ir 
todėl prašė- darbininkus pa
lūkėti. Darbininkai dirbo be 
algų ištisą mėnesį. Pagalios 
kompanija paskelbė bank- 
rutą, ir tokiu bud u viso mė
nesio darbininkų algos žlu
go. C. K. R.

t 
___ ...

įkas, tai pradėjo vykinti savo
i diktatūrą, neatsižvelgdami
ar didžiuma narių su tuo su
tinka ar ne. Daugelis narių 
pradėjo apleist A. P. L. A. 
Dabar J. Gataveckas verkia 
per “Laisvę,” kad sandarie
čiai griauna A. P. L. A. Mat 
apie mainas, kur žmonės ne
susipratę, tai keli bolševikė- 
liai valdo A. P. L. A. kuope
les, bet pačiame Pitts- 
burghe. kur A. P. L. A. kuo
pose priklauso visokių žmo
nių, tai bolševikų diktatūrai 
vietos nėra. Didžiausias bol
ševikams smūgis buvo, kada 
pirma kuopa pardavė savo 
namą ir pinigus išsidalino 
kuopos nariai, o centrui nie
ko neteko. Per "Laisvutę” 
Čirvinckas buvo surokavęs, 
kaip turtinga yra A. P. L. A., 
sudėjus daiktan visų kuopų 
turtą. Tik kažin ar A. P. L. 
A. centras gautų daugiau 

į nuo kitų kuopų, kiek gavo 
; nuo pirmos kuopos?

S. L. A. 3-čiam Apskrity 
; komunistams ragai nulaužti. 
Jie ir S. L. A. Seime nieko 
nelaimėjo, nors daugelis sa
vo lėšomis važiavo. Tai bėda 
po bėdai. O ta revoliucija 
kaip nevyksta, taip nevyks
ta. Vienos tik bėdos Rusijos 
patriotams.

Sandarietis.

I 
i

WORCESTER, MASS. 
Nepaprastos vestuvės.

Visas Worcesteris dabar 
kalba apie nepaprastas ves
tuves, kurios įvyks nedėlioj, 
5 d. Rugsėjo-September. 
“Jaunojo” rolėj bus Lietu
vos Sūnų Draugija, o “jau
nosios” — Lietuvių Apšvie- 
tos Bendrija. Po “šliubui” l 
šitos dvi organizacijos suda
rys vieną pašalpinę draugi
ja-

Kad tinkamai paminėjus 
šių dviejų organizacijų su
tuoktuves, 5 ir 6 dienomis 
Rugsėje-Sept. yra rengia
mos milžiniškas iškilmės, 

r_______ ___ JB ___ __________ ________ kurios atsibus Lietuvių Ap-
prisiėjo pasaukti trečias bu- gyvuoja geriau, kitos pras- svietas Bendrijos Parke į 

x_.—vm------- --------čiau. Pastaruoju laiku visų (Olympia Park). Į tas iš- šisakė aplenkti Amerikos'
— * - į.ii_____________ — _’t :__x__ • '» • . . r n •  |

..

* •

L0WELL, MASS. 
Iš vietos draugijų darbuotės. 

; i'

Musų mieste randasi ne
mažas skaičius lietuvių 
draugijų ir kuopų, pašalpi- 
nių ir politinių. Vienos jų

sas ir tai publika vos tik su- čiau. Pastaruoju laiku visu

PiTTSBURGH, PA. 
Visokios žiautėa.

Lietuvių Mokslo Draugija 
buvo atsišaukus į visas Pitts- 
burgho Draugijas, kad susi
rinkus ir pasitarus kas link 
šaukiamo Visuotino Ameri
kos Lietuvių Seimo, bet ne
žinia kodėl Pittsburgho 
draugijos mažai tuo intere
savosi ir nesusirinko nei 

i pasitart. L. M. D.-visgi neat- I • 1 — v 1 , • A • 1

WATERBURY, CONN.
Iš draugijų darbuotės.
Rugpiučio 8 d. buvo pa

rengtas piknikas Lietuvos, 
Brolių Draugijos. Diena bu-*

Įvo graži ir publikos atsilan- 
įkė pusėtinai. Prie geros mu- 
izikos visi linksmai pasišoko. 
Draugijai liko pelno virš 60 
dolerių.

S. L. A. 11 kuopa turėjo 
į jau du pikniku, kurie davė 
'nemažai pelno. Dabar yra 
! rengiamas trečias piknikas. 
! kuris įvyks 19 d. rugsėjo, ant 
(P. Kriugelio ūkės, 890 High- 
land avė.

Rugsėjo 5 d. rengia milži
nišką pikniką Waterburioi 
Progresyvių Draugijų Sąry-! 

i šis. Sis Sąryšis yra'šįmet pa
siuntęs $122.38 į Lietuvą; 
Seimo rinkimų kampanijai. 
Pinigai buvo padalinti pu
siau liaudininkams ir social
demokratams. Pikniko vieta 
ant P. Kriugelio ūkės, 890, 
Highland avė. įėjimas į pik
niką 15c., o išėjimas dykai.

Kėdainiškis.

I 
I
I

tilpo į tris busus. Smagu bu- vietos lietuvių atyda yra at- kilmes yra užkviestos visos Lietuvių Istorišką Seimą 
vo važiuoti per didžiulį New kreipta į D. L. K. Vytauto Worcesterio draugijos, kuo- todėl -įgaliojo J- Kazlauską 
Yorko miestą ir žiūrėti į Kliubą, kuris daugiausia iš pos, chorai ir benas. Jauna-'senį ir J. Kazlauską, jaunąjį 

yra ta, kad savo piknikus jie aukštus, debesius siekian-'visų organizacijų parodo gy- vedžiams “šliubas” bus duo-1 atstovauti Pittsburgho lietu-i 
paverčia sorkėmis;ten nieko'čius murus. Ivumo. Mat Kliubas turi nuo- tas nedėlioj. O panedėly, iš- vius L. M. D. vardu. 1

•»
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—Au dju du, Maike!
- —Sveikas gyvas, tėve! 

Kur taip greitai žergi?
—Skubinu i vvčiu mitin

gu
—O ką, gal ruošiatės 

Meksikos kunigams i talką?
—Ne, vaike, i Piladelpiją 

rikiuojamės.
—O ką tenai veiksite?
—Argi tu. Maike, neži

nai? Tenai katalikai rengia 
“Lietuvių Dieną.” Reikia 
pasirodyt svetimtaučiams, 
kad ir mes gyvenam.

—Ar tai dabar svetimtau
čiai nemato jūsų?

—Matyt, vaike, tai mato, 
ale jie nežino, kas mes per 
vieni. O per tokią “Lietuvių 
Dieną” mes apsirengsime 
tautiškom drapanom ir pa-

^-Nevermai, mes
turėsime kitokių daiktų, ku
rie parodys musų lietuvystę.

—Kokių daiktų?
—Mes turėsime papuošę 

šventą Kazimierą, kuri veši- 
me ant didelių ratų.

—Jeigu jus taip padarysi
te. tėve, tai jus gausite ak
menų nuo lenku.

—Už ką?
—Užtai, kad šventas Ka

zimieras buvo lenkų karalai
tis. Jie pasakys, kad jus pa
vogėt jų šventąjį.

—Tai kaip tu mislini, 
Maike. ką mes turėtume pa
rodyt svetimtaučiams 
tavo nuomonės?

—Man rodos, tėve. 1 
: mes. kaipo atsilikusio krašto 
žmonės, neturim nieko pa

rašysim ant savo flagės, kad rodymui. Mes turėtume eiti 
mes esam lietuviai, sy! ‘ ‘ ; 1 kitų žiūrėt ir iš jų mokintis,

—O kaip tu, tėve, manai 0 ne savo skurd^ r<vt. Bal

i

Sandarietis Kalinauskas 
užsimanė atskaitų, taip kaip 
senmergė žer.ytis. Jis atsi
minė. kad apie 11 metų at
gal Laurence buvo audėjų 
streikas, ir nori žinoti, kiek 
buvo tam streikui aukų pa
siųsta per "Keleivi." Žmo
nės,- tuomet siuntė aukas 
strpįkieriams per visas lietu
vių laikraščių redakcijas, 
bet- Kalinauskas atskaitų no
ri tik iš “Keleivio."

Nors mes jau anąsyk 
aiskinom. kad visos au 
buvo paskelbtos sav iai 
kad streikui pasibai; 
strėi n’erių komitetas isle 
bendrą atskaitą, n ..ud 
budo visas aukų ku.n>ū 
yra senai jau užbarta. 
uždarytas, bet Kalinu li
tas neaišku, ir gana, 
kaip ta akla višta, 
grūdą ir kudaksi. 
kad-kad-nematau!"

štai. .i~i aso "K 
redakcijai laišką 
kad- -

"...\ tieužganėti
ir a< kaipa aukautoja.- pra 
kad šitą mano laišką pask 
tumet sa\ o laikraštyje dėl 
suomenės žini >s kas yra re 
laujama. Būtent: kad utą 
skelbta abelna suma pini 

buvo gauta ir nuo k 
buvo išmokėta: La’.v 
streikieriams. kauk:

L
A

• i \

ii
19 
ko.

sacingos informacijos ir 
ypač Lenkijos oficiozinių 
sferų tylėjimas tikrai suda
rą bauginanti vaizdą. Kai 
kas mano, kad tai esąs jau 
visuomenės nuomonės pri- 
rengimas, “artilerinis apšau
dymą^" prieš muši.

Pilsudskio agresingumas 
Lietuvos link turis dvejopų 
pagrindų — programiniai 
politini ir asmenini. Belve
derio programa Lietuvos at
žvilgiu aiškiai išreikšta žy
maus Pilsudskio Šalininko 
S. Bukoveckio knygoje “Ne
priklausomos Lenkijos poli
tika.” Joje pasakyta: Lenki
ja turi žūt būt stengtis Įgyti 
lemiančią politinę Įtaką Lie
tuvoje ir tuomi Įvaryti klyną 
tarp Rusijos ir Vokietijos, 
kurs butų daug tvirtesniu 
Rygos traktato sudalyto ko
ridoriaus. Lenkijai susitarus 
su Lietuva, lenkai turėtų an
trą išeiti jūron — Klaipėdą. 
Rytprūsiai, tas pavojingas 
skaudulys lenkų organizme, 
butų iš visų pusių lenkų Įta
kos apjuostas.

Savo “susitarimo” su Lie
tuva pagrindu Pilsudskio ša
lininkai ima žinomąjį Hv- 
manso projektą.

Betgi svarbus esąs ir Pil
sudskio asmeninis pagrin
das. Juk Pilsudskį su Lietu
va riša romantingiausi jaus
mai. Jis gimė ir augo Lietu
voje ir jo širdžiai labai arti
mas Mickevičiaus išsireiški
mas "O Litvvo, ojezyzno mo- 
ja...

Gi iš kitos pusės reikšmin
gas endekų susirūpinimas 
Lietuva. "Lietuva pavojuje" 
—šaukia kasdien dešinioji 
spauda dei Pilsudskio planų. 
Betgi endekų vadas Grabs- 
kis, siūlydamas savo globą 
Lietuvai štai ką sako:

“Lietuves klausimas dar 
* . neišrištas Vilnių prijungus

Grobuonišku Planu. Lenkijai Lenkiją n^ali pa- va kęStir kad po buk tai nepn-
~ klausomos Lietuvos firma

Maskva, 27. VII (Elta), vokiečiai praplėtė savo Įtaką 
"Izvestija” talpina savo ko-i iki pat Kaunijos rytų sienų 
respondento laišką iš Var-‘ir varo kyli tarp Lenkijos ir 
šuvos, visą ' perdėm pavestą Lietuvos.* turime rasti prie- 
Lenkijos agresingiems pla- monių vokiečių viešpatavi- 
nams prieš Lietuvą nušvies- mni T‘.iotuvnio likviduoti. li
ti. Pasak korespondento, 
Varšuvos politiniuose sluog
čiuose pirma tyliai ir slap
tai. o paskui vis garsiau ir at
viriau ėmė kilti gandų apie 
Belvederio ruošą ir jo pla
nus, nukreiptus prieš Lietu
vą. Dabar tie gandai apėmę 
plačius sluogsnius ir išėjo 
net gatvėn, o per endekų 
’Gazeta Poranna” ir karo 
ministerio “Polska Zbrojna” 
pasklydo po visą pasauli. 
Svarbiausia gi esą. kad ofi- 
cialės sferos ne tik nesisten
gusios tuos gandus atšaukti,

»r- 
reika-

didesnė butų nesąmonė 
skelbti iš naujo visas aukų 
atskaitas, kokios yra tilpu- ......... i--i-’’-'

Vatikano Užsienių 
Politikos Krizis.sios per keliolika praslinku

sių metų. Rusijos revoliuci
jai aukos buvo renkamos ir 
skelbiamos nuo 1905 iki 
1917 metų. Surinkti dabar 
visas jų atskaitas iš naujo, 
tai reikštų peržiūrėt net 
12-kos metų laikraščių kom
plektus! Tai reikštų kokiam 
mėnesiui keliems žmonėms 
darbo! Ir kas gi už tą darbą 
užmokėtų?

Ne, to nebus. Visos at
skaitos. kokios reikėjo “Ke
leiviui” paskelbti, senai jau 
paskelbtos. Jeigu koks Ka
linauskas jų nematė ar per 
12-14 metų pamiršo, tai tas 
da nereiškia, kad dabar mes 
turim jam aiškinti viską iš 
naujo.

Ot, jeigu jau tas žmogus 
turi toki nenugalimą pašau
kimą būti aukų kontrolie
rium. tai tegul jisai pareika
lauja. kad sandariečių poli- 

. tinis iždas paskelbtų bent 
syki pilną atskaitą, aiškiai 
parodydamas, kiek jis yra 
išviso pinigų Lietuvos reika
lams surinkęs, kiek ir kam 
yra išsiuntęs, ir kiek da turi 
ant rankų.

šitokia atskaita dabar 
butų kaip tik vietoj, nes 
sandariečių renkamos aukos 
yra šių dienų klausimas, o 
kadangi prie to visa Kali
nauskas yra sandariečių 
žmogus, tai jam čia turėtų 
rūpėti d a ir savo partijos ge
ras vardas.

Taigi, baigdami jam pa
sakysime : žiūrėk, sveikas, 
kad* tik savo panosėj butų 
švaru!

1

Įsikišimas į Meksikos reika- žiaurus atžagareivis dikta
tus nepavyko. ; torius Parfirio Diazas. Jo

o . valdymo būdas buvo gana
, S.ay,° sumanymams vyk- j dabartinį fašizmą

dyti Vatikanas, kaip Anglį- f 
ja,. Francuzija ir Sovietai? -1 - 
turi užsienių ir vidaus minis- 
tenjas. Pirmąją veda popie-;. pasekėjams kuo plačiau- 
ziaus sekretorius kardinolas L ‘ ivilegiju. ir spaudžiant 
Gasparn,. antrąją, jei ne--^ tiRybų žmones. Tada klystu, magistras Pizzanh.; v -jkan-as- nek(?iė ba]so 
Pastaraoju laiku kardinolo RaU(,žiamienls gjntii 
Gasparo užsieniu politika ; j pagalba siuntė bu- 

laimių. Atsirado daug “ne- 
! paklusnių” valstybių, kurios J 
(nebenori lenkti sprando 
j prieš Vatikaną ir. kaip Įvy
kiai rodo, tu valstvbiu skai- 
čius auga. Priminus, kad at
šalimas prie Vatikano didė
ja po nesenai Įvykusių Ro- 

' moj “šventųjų” jubilėjaus 
. metų, lengva suprasti, kad 
'Vatikano gudraus diploma- 
j to ir politiko Gasparri padė
tis pasidarė nepavydėtina. 
: Per “šventuosius” metus no- 
irėta Vatikano Įtaka sustip- 
i rinti visam pasauly, o čia iš- 
’ėjo atvirkščiai. Daug valsty
bių užprotestavo prieš Va
tikano joms antmetamą glo-, 
bą ir dėl to žymiai padidėjo l ?ani 
Gasparri disputų skaičius.:.e

Pirmoj vietoj reikia pažy-i 
mėti Vatikano santykiai su 
savo tiesioginiu šeimininku 

. —Italijos vyriausybe. Iš ofi- 
jcialių santikių atrodo, kad 
i Vatikanas gana smarkiai su 
į Mussolini kovoja. Bet tai tik 
(taip atrodo. Iš tikrųjų, ne
oficialiai, Vatikanas gana 
gerai sugyvena su fašizmu. ( 
Nei vienas, nei kitas, nepri- 

i pažindami demokratizmo,' 
randa bendrą pagrindą arti-: 
mesniems santikiams palai
kyti.

Daug blogiau Vatikanui ir 
jo diplomatui Gaspan-i seka- 
si su Čekoslovakija, Olandi
ja, Vengrija. Meksika ir ki-| 
tomis “nepaklusniomis” val
stybėmis.

gaudinėję save tuščiomis] Čekoslovakija pakartoti- 
viltimis, kad lenkų teritori-;na’ pabrėžė, kad ji savo vi
jos išsižadėjimu (? “Iz.") jdnus reikalus sugeba sutvar- 
mes Įgysime lietuvių tarpe atikano globos. Ji1
lenkų — lietuvių unijos šąli- net davė suprasti \ atikanui. 
ninku. Lietuva turi suprasti, jKac^ -1? kišimasis Į jos grynai' 
kad jos sąmokslai prieš Len- vidujinius reikalus kain 
kiją baigsis jai blogu. Ne tik tautinio didvyrio Jono Hus- 
musų, bet ir visuotinos tai- s<? minėjimas, yra nedrau- 
kos interesai reikalauja len- gingas iš V atikano pusės ak-i 
kų politikos griežtumo. Tai;tas. Tečiau Gasparri atsimi-į 
supras ir visuomenė, kai ji j n£s Habsburgų galią, kuriai: 
bus tinkamai painformuota.: kadaise priklausė visa da-j 

Taigi ir endekai nebūtų partinė Čekoslovakija, yer-j 
priešingi išmėginti ranka cia pnpazinti popiežiaus:

- - -............. ;autoritetą. Verčia ją pripa-
jžinti tokiuo, koki pripažino: 
despotinė Austrija. Laisvai 
ir demokratinė Čekoslovaki- J

Diazo svarbiausias 
uždavinys buvo favodizuoti 

į kataliku bažnyčią, teikiant

I

i —- i x *,

rius jėzuitų, pranciškonų, 
augustijonų ir kitų vienuo
lių. Tie. favorizuojami Dia- 
jzo ir remiami Vatikano, šei
mininkavo Meksikoj, neleis
dami laisvai gyventi kitų ti
kybų pasekėjams.

Bet ir Diazo despotizmas, 
kaip ir kita neribota jėga 
paremta valdžia, griuvo. 
Meksika pradėjo tvarkytis 
ir. žinoma, kiek tai leido są
lygos. taisyti Diazo ir jėzui
tų padarytas skriaudas. Pa
pratę krašte šeimininkauti 
kunigai sukėlė triukšmą. 
Popiežius užstojo kunigus ir 
prasidėjo Meksikoj sumiši
mas. kurs privedė prie da
bartinių ekscesų. Mes nega- 
.... c tų ekscesų teisinti bei 
juos ginti, bet atvirai turime 
pasakyti, kad jų didžiausias 
kaltininkas yra Vatikanas. 
Dėl jo jėzuitiškos politikos 
susijaudino Čekoslovakija, 
Olandija. Vengrija, dėl jos 
nukentėjo Lietuvos reikalai 
ir dėl ios šiandien vejami 
kunigai iš Meksikos.

Yksas.

kiek
kiek
ce'o
niams ir Rusijos rev liuci. ui... 
Mes gi nuo čia paduoto reikala
vimo neatsisakysime. bet 
stumsime ji iki pat galo...”

Musų reikalavimas, mes 
nuo io neatsisakysimi, o ant 
galo iš visų tų “mes" ir “mu
sų” pasirašo viso labo tiktai 
vienas “J. K. Kalinauskas."

Sprendžiant iš laiško logi
kos, išrodo, kad to žmogelio 
galvoje ne viskas tvarkoj.

_____ jis sako, kad
'“visuomenė neužganėdin- 

Tai reikštų lyg ir kad
(visuomenė reikalauja at
askaitų. Bet gi ten pat jis pra
šo paskelbti jo laišką, kad 
visuomenė žinotų, “ko rei
kalaujama." Tai jau reiškia, 
kad visuomenė visai nežino, 
kad koks ten Kalinauskas 
nori atskaitų.

Kaip matote, viena min- 
įtis su kita čia visai nesiriša 
Netik nesiriša, bet viena ki
tai prieštarauja. Sveiko pro
to galvoj šitokie dalykai ne- 
apsįreiškia.

Jeigu šitas. “Sandaros" 
Kalinauskas nėra visiškai 

iglušas, tai jis yra labai žiop
las melagis. Jis nori meluoti. 

,bet nežino kaip melą pa
slėpti. Jis nori pasakyt, buk bet dar pačios per savo o 

—.3 neužganėdin- ganus pabrėžiančios įJL. 
neišpil- lingumą kažkokių rimtų žy- 

reikalavimų. ir tuč- gių prieš Lietuvą:
Toliau korespondentas ci

tuoja jau žinomus “Polska 
Zbrojna” straipsnius ir ame- - - - > •« « - —-

i

. * J gaivoje ne
' Pa£ai I Pavyzdžiui.

K • ' 
kadĮta/

I 
I 

pasipuošti? b tem kelinėm pasaulis neido-
—Su tuo. Maike, tai aš da mauJ?' turetu-

nežinau. “Lietuvių Dienos" I !”* k°kl« n<?rs t??hnlaos 
komitetas prisiuntė mumsl^^ybiy-naujų mašinų, ku-| 
vieną gromatą iš Piladelpi- 
jos, kad visas vyčių vaiskas 
butų apsirengęs baltais 
marškiniais ir juodom keli
nėm. Paskui atėjo kita gro- 
mata, kad kelinės turi būt 
baltos, o juodos tuksydoš. 
Bet mes nesuprantam, kas 
yra tos tuksvdos. Vargo- 
mistra aiškino, kad tuksyda, 
tai toks poniškas žiponas, ką į _ , _ „
iš užpakalio turi perskeltą pypkė yra, :daug-^pį-esnė uz 
v.uodegą. o iš priešakio spar- naują.- Nauja ir prie Gantų 
nai nukirpti rundinai. Ale netinka, Ar sausi jos aumai 
rnusų ščeslyvos smerties su- an* krutinės atsihepia. O 
saidės prezidentas sako, kad ka,.P ūztrauki senos, tai taip 
Lietuvos žmonės tokių rūbų. aiP medus-

4C

irių pasaulis da nėra matęs— 
tokie dalykai, tai galėtų lie
tuvių vardą pakelti. Bet ro
dyti da primityvi žmonių ap- 
sirėdym^U ? hrbfi 3 kokį ten 
šventą KaŽmTO?i-ą.;1tai reikš
tų tik pažė’ftlhiti lietuvio var
dą svetimtaučių akįse.

—Tai tu sakai. Maike, 
kad senoviški musų daiktai 
nieko-neverti. O kodėl sena

I

1

“Izvestija” Dėl Lenkų

I

i “visuomenė
ta," kad "Keleivi 
d o jo 
tuojaus parodo, kad šita vi- 
suomenė nieko apie tai ne- 

nenešioja tai ■tuksĮydos.nel | -Tautos p.vvenimo, tėvo, ; k ki ,|iskusi- rikieėio Gil>b^ro1>n*acin-
bus tautiškas apsirėdytas, negah lypnti prie pynkes. jas fU įokiu žm į kl',ri "h,ec,° Gibbsono sensaein 
Tai dabar. Maike. jie Fnus J auta turi visuomet eiti su ’ 
visai subalamutino ir Tncs prt’g’resu', -'turi Visuomet būti 
nežinom, kaip apsirėdyt. jauna. :
Užtai nutarėm sušaukt'mi-' Na. aš pefdaug užsiŠnc- 
tingą ir apsvarstyt, Kaip kėjau, Maike. Reikia s’;u- 
mums geriau butu Į tą Pila- bint ant mitingo, kad nenu- 
delpi ją važiuot: ‘aršu bal- fainuotų už pavėlavima. 
tem kelinėm, ar su juodinu,! 
ar visai be kelinių.

—Ar gi jau tu. tėve* ?už- [ 
mirša i, kokiom drapanom! 
Lietuvos kaimiečiai dėvi?.] 
Žiemos laiku — kailiniai ir 
sermėga, o vasaros metu — 
baltos drebinės kelinės ir 
balti marškiniai ant kelinių 
išleisti. Bet jeigu jus norit 
tikrai tautiškuose kostiu

muose svetimtaučiams pasi
rodyt, tai jus turit netik bal
tas kelines ir maršKinius įsi- ___ _____ ________
gyti, bet turėtumėt ir'vyžas dusas Krishnamurti.taip pat 
pasirūpinti... atvyko Į teosofų konferenci-'

—Jeigu mes taip išeiluūle ja ir. . aftsigyveno, skyrium 
ant stryto, tai miesto yaifcai nuo kitų Vierto didelio dvaro 
užmuštų mus akmenais. ■ rūmuose. Visi atvykę i kon-1

—Bet jeigu jus apSireng- ferenciją tėosfifai niekam 
site kitaip, tai jus nepa/o- nepasakoja nieko apie kon-' 
dysit svetimtaučiams tikros ferencijoš darbus ir atsisako ’

___’*_____ ____ii'__lietuvių tautos.

niui Lietuvoje likviduoti. Ir( 
jų atsiras, nes liausimės ap- j

J V -C**

f
i

gas ir alaiTnuojančias infor-t 
pats su savim nesusikalba, macijas. Tie straipsniai, sen-

- ——x—į % t--  -
- r ■. : n
TEOSOęU KONFEREN

CIJA.
Besthneiberge, OlandJ 'j, 

šiomis dienomis prasidėjo’ 
teosofų “Rytų žvaigždės” į 
ordeno konferencija. I 
Besthnerbergą ir kitus arti- 
jo esančius miestelius atvy
ko^ ^piė '3000 teosofų, ’J 
rie'rris Vadčvaui^ žinbrhas 
teosofų vadas ponia Besant. 
Naujas teosofų pranašas in-'

apie kon-'
>*!••»• • • * į. ---------

kalbėti su reporteriais.

Paryžiuje Sudaužytas Amerikos- 
Francuzijos Brolybės 

Paminklas.
Francuzų ir užsienių dip

lomatus ir politikus Paryžiu
je nustebino vieno rusų emi
granto nedraugingas veiks
mas prieš Amerikos Suvie
nytas Valstijas. Dalykas bu
vo taip. Prieš Suvienytų Val
stijų ambasadą Paryžiuj sto
vėjo francuzų ir amerikiečių 
broliškumui išreikšti pa- 

roikaliKs ~ kain!minklas’ kurs atvaizdavo- - ’ — j francuzų ir amerikiečių ka
reivius. kovojusius greta 
viens kito per buvusi karą. 
Šiomis dienomis nišų emi
grantas Javorenko tą pa
minklą sudaužė geležiniu 
kuju. Suimtas policijos ir 
paklaustas, dėl ko jis taip 
vandališkai pasielgė. Javo
renko atsakė, kad tai buvo 
keršto aktas prieš Suvieny
tas Valstijas, kurios neno
rinčios panaikinti Prancūzi
jos karo skolų. Paklaustas, 
dėl ko jis sudaužė abiejų ka
reivių statulos, nusikaltėlis 
paaiškino, kad jis, nežino
damas kuris yra prancūzas 
ir kuris amerikietis, nutaręs 
abu sunaikinti. Bet prieš 
franeuzus jis neturėjęs blo
go jausmo.

Francuzų gydytojai spe
cialistai tyrinėjo Javo- 
renkos proto stovį ir at
rodo. kad nusikaltėlis esąs 
visiškai sveikas. Amerikos 

■ Suvienytų Valstijų ambasa
da atsisakė tą atsitikimą ko
mentuoti. Ji tik pažymėjo, 
kad tą vandalizmo aktą atli
kus ne Francuzijos piliečiui, 
incidentas galima laikyti 
likviduotu.

Spėjama, kad Javorenką 
prie to negražaus darbo pa
ragino francuzų spauda, ku
ri šiuo metu aštriai kritikuo
ja Suvienytų Valstijų nusi
statymą Francuzijos karo 

;skolų klausimu.
I Kai kurie Paryžiaus laik- 

_______ ___ raščiai dabar rašo, kad Ja- 
tiesioginis Vatikano keistos vorenkos aktas bus dar vie- 
ir žalingos politikos vaisius, nas minusas Amerikos ir 
Per 35 metus, nuo 1876 iki Francuzijos draugingiems 
1911 metų, Meksiką valdė santykiams palaikyti.

kad lenkų teritori-1 nai pabrėžė, kad ji savo vi 
? ”Iz. ) į daus reikalus sugeba sutvar

* •’ ■» t -r

Taigi ir endekai nebūtų 
priešingi 
prieš Lietuvą. Delko gi jie i 
priešinasi Pilsudskio pla
nams ta kryptimi? “Gal jie 
pavydi naujų lauru jo laimė
jimų vainikui” ■ 
respondentas

IU1VY ja tai padalyti atsisako ir
baigia k šiandien mes matome kon-

Darbininke! “Keleivis*’ tavo 
draugas, platink jį tarp <avo

Orlaivis, kuriuo francuzų lakūnas Rene Fonk žada lėkti per Atiantiką. Kampe matosi fotogra
fija inžinieriaus G. O. Novill.

fliktą tarp Čekoslovakijos ir 
Vatikano, arba teisingiau 
pasakius kovą demokratiz
mo su klerikalizmu.

Dar ši mėnesi Olandija 
buvo priveista dėl vidaus

j politikos atšaukti savo mi- 
nisterį prie Vatikano. Vati
kano užsienių reikalų minis- 
teris Gasparri ir čia nusikal
to tarptautiniam diplomati
jos kodeksui. Jis parėmė ka
talikus jų kovoj su kitų tiky
bų žmonėmis Olandijoj ir 
susidarė naujas su Vatikanu 
konfliktas.

Pastaruoju laiku viso pa
saulio akis Į save traukia 
Įvykiai Meksikoj. Ten visu 
smarkumu prasidėjo kova 
tarp valstybės ir bažnyčios. 
Iš spaudos esančių žinių at
rodytų, kad katalikai Mek
sikoj yra skriaudžiami, per
sekiojami. kad jiems ten da
roma didelė neteisybė. Bet, 
pažvelgę dar Į netolimą 
Meksikos praeiti patirsime, 
kad Meksikos Įvykiai yra
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REIKALAVIMAI.

Praną taipgi atsiliepti. (35)
Adomas Butkevičius-.Muliorius

254 C st., So. Boston. Mass

I
- PARSIDUODA SALDŽIŲ 

Damės Butkevl- ! GĖRIMŲ DIRBTUVĖ
< t.„._ Biznis išdirbtas per 4 metus. 3 tro

kši. mašinos išdirbimui sodės ir selt-

. . (34)
ALFONS VIGELIS

1201 Thurman uL, Camden. N. J.

Paiic-škau apsivedimui turtingos 
merginos. Atsišaukite, o arčiau susi
pažinsime per laiškus. (37)

TOM PETRULIS
411 Webster st., Grand Rapids. Mich.

PARDAVIMAI
BARGENAS!

prv-ža'dies nesutikimų šeimynoj 
pigiai parsiduoda mūrinis na-

Kas nori, gali

ir Rugsėjo mėn. Toliaus nesiunti-

?! I » i l < ( < f '
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Dėl Rankų Bučiavimo
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Viešas Paklausimas.Lietuvos Kunigų Algos.
Musų jauna valstybė gy

vena naujakurio sąlygose. 
Kaip gavusiam naujakuriui 
kelis hektarus plikos žemės 
tenka skursti ir sukti galvą, 
kaip pradėt gyventi, taip ir 
Lietuvos valstybę tvarkant, 
ypatingai dabar po kademų 
okupacijos, reikalinga rim
tai apsvarstyti, kuriam daly
kui yra būtinai reikalingos 
išlaidos ir be kurių gelėtume 
apsieiti.

Šių metu liepos 21 d. Sei
mas, norėdamas taupyti val
stybės lėšas butiniausiems 
reikalams ir gelbėti kraštą iš 
bedarbės ir skurdo, svarstė 
kunigų algų panaikinimo 
klausimą.

Kunigų algoms kiekvieni 
metai išmokama iš valstybės 
iždo vienas milijonas penki 
šimtai septyniasdešimt pen
ki tūkstančiai šimtas aštuo
niasdešimt du litai. Bet ar 
būtinai reikalinga tokiu sun
kiu valstybės kūrimosi metu 
eikvoti iš valst\ bės iždo mi
lijonines sumas sunkiai su
krapštytų pinigų kunigų al
goms apmokėti? Ar negali 
kunigai pragyventi iš para
pijų ir bažnytinių pajamų? 
Kiekvienas teisingas žmo
gus pripažins, kad kunigai 
tik gobšumo vedami šūkau
ja dėl algų, bet jos jiems nė
ra būtinai reikalingos. Kelis 
pirmuosius metus jie nieko 
negaudavo iš musų valsty
bės iždo, bet gyveno niekuo 
neblogiau, kaip ir dabar gy
vena. Tiktai kademams ga
lutinai Įsiviešpatavus buvo 
paskirtos didelės sumos ku
nigų algoms, o bedarbiams 
ir šiaip gyviausiems reika
lams nieko neduota. Šian
dien bagočiausias Lietuvoje 
luomas, tai kunigai. Visur 
jie skverbias Į pelningas 
ekonomines vietas, turi ku
nigų organizuotus bankus, 
fabrikus ir kitas Įmonės ša
kas. Stambusis Lietuvos ka
pitalas jau kunigų ir pirklių 
rankose. Jiems valstybinės 
algos, tai tik skanėstas po 
gardžių pietų, bet Lietuvos 
biedr.uomenei didelė netei
singa skriauda ir plačiai vi
suomenei sunki nereikalingų 
mokesčių našta. Negalima 
taip galvoti, kad kas turi 
daug, tai tam dar ir pridėti, 
o kas veik nieko neturi, iš to 
atimti paskutinį centą ir ati
duoti turtingam kunigui.

Bet pradėjus šį klausimą 
Seime svarstyti, kademai, 
tautininkų padedami, grau
dingomis kalbomis ėmė 
skųstis, kad panaikinant 
kunigams valstybines algas 
esanti griaunama bažnyčia, 
kad jau einama prie bažny
čios atskyrimo nuo valsty
bės ir tam panašiai.

Valstybė ir bažnyčia yra 
du skirtini vienetai, todėl ir 
jų veikimas turi skirtinus už
davinius: valstybė rūpinasi 
ekonominiais ir politiniais 
krašto reikalais, o bažnyčiai 
turėtų rūpėti žmonių dvasios 
dalykai. Atskyrimas bažny
čios nuo valstybės nėra koks 
nors baubas, kaip jį kad 
vaizduoja kademai. bet gy
venimo būtinybė, kad baž
nyčia nebūtų paverčiama 
kad e miškų partijų agitacijų 
centru. Jų kalbos visai su
prantamos. nes pas juos to
kia taktika: kuomet nori 
ginti savo kišenę ir neaprė
piamą turtą, tai kalbėk apie 
bažnyčią ar apie Dievą, kad 
žmogus tikrojo noro nesu
prastų. Antra vertus, ne
svarbu ką jie kalba norėda
mi apginti kunigo kišenę ir 
atimdami paskutinį grašį iš 
nokstančio badu suvargusio 
darbininko, bet svarbu pa
žymėti kas dar palaiko kuni
gų algas. , „ . .

^Balsuojant projekto svar- spaudą, per paskaitas ir ki- —Tas

tininkai, lenkai ir, matyt, 
vienas valstiečių liaudinin-' 
kų: prieš palikimą—visi so
cialdemokratai ir 2X valst. 
liaud. Vieno balso daugu
ma kunigų algos tuo tarpu 
yra paliekamos, bet kiek il
gai bus eikvojamos valstybi-

Kur dingo dusių ganytojas 
Dvaranauskas?

Kas atsitiko su kunigu ir | 
Mariampolės klebonu Dva- 
ranausku? Toks ‘žymus” 
asmuo, tokią svarbią rolę 
mariampoliečiuose vaidinęs1 
ir susyk lyg sudegtas dingo' 
—nė atsisveikinimo, nė iš-' 

šešu-nėsIžoZ pe.įiMVmUi kun jleįstuvju - tarytum 
gų kišenių parodys netoli- jI' 
ma ateitis.

Dabartinė Seimo daugu
ma turėtų suprasti, kad vals
tybė remiasi ne įsipenėjusių 
kunigų buržuaziniais įgei
džiais, bet plačiomis darbo 
žmonių masėmis. Einant 
prie išvadų galima tiek pa
sakyti, kad kai socialdemo
kratai vieni turės Seime 
daugumą, tai panašus klau
simai bus sprendžiami be jo
kių tupčiojįmų. (“S-tas’’)

I Dabar paslapčiomis da- 
jvatkos šnibždėdamosi (kad 
“bedieviai” neišgirstų) dali
nasi netikėtomis sensacinė- 
mis žiniomis, buk kun. Dva
ranauskas tupįs Amerikos 
kalėjime...

Visa ta istorija, anot da
vatkų, šitaip įvykus: Kun. 
Dvaranauskas ir Kiti kunigai 
važinėję Amerikoje aukų 
rinkti, kad pastačius prie
glaudos namus labiausia 
nuo karo nukentėjusiems 
našlaičiams ir seneliams. Iš 
tų aukų tapęs 
pastabias didžiausias 
mas — klioštorius. <’ 
statymas kainavęs 
1 milijono litų. Ir vietoj naš
laičių ir senelių ten tapo su
leisti jaunikaičiai, iš kurių 
auklėjama klerikalų armija. 
Išgirdę aukojusieji pinig7is 
Amerikos lietuviai, kad jų 
aukos ne ten nuėjo, kam jos 
buvo prašomos, renkamos ir 
skiriamos, apskundė Lietu
vos kunigus Rymui. Popie
žius tuoj buk pašaukęs kun. 
Dvaranauską pas save pasi
aiškinti. Nuvykus kun. Dva- 
ranauskui i Rymą popiežius 
pasiūlęs atsiprašyti Amei i- 
kos lietuvių ir tą klaidą ati
taisyti. Nudrožus kun. Dva- 
ranauskui į Ameriką atsi
prašyti, buk už apgaulę ta
pęs atsakomybėn patrauktas 
ir į džėlą įkištas. Teismas jį 
pasmerkęs 10 metų sunkių
jų darbų kalėjimo. Davus 
apeliaciją ir pasiaiškinus, 
kad tuos surinktus pinigus 
ne pasisavinęs, bet sudėjęs Į 
rumus, kuriuos galįs atiduoti 
aukotojams, tapus bausmė 
sumažinta, teksią kalėti tik 6 
metus. Dabar juvenato mo
kiniams esą pranešta, kad 
ateinantiems metams pasi- 
jieškotų kitų butų ir mokyk
lų, nes vienuolynas busiąs 
uždarytas. Dievuotos bobe
lės jau dūsauja, kad, girdi, 
bedieviai jų klioštorių atim
siu.

Kiek tame teisybės.—sun
ku pasakyti.

Kun. Dvaranausko nėra ir 
jo vieton jau kitas klebonas 
paskirtas: jo netikėtas Ma- 
riampolėj išnykimas .paslap
ties rūkais pridengtas. Apie 
tai nė “Šaltinis,” nė kun. 
Bumša. savo “paskaitose-pa- 
moksluose” nė žodelio ne
pranešė, nors gerai žino, kad 
tokios paslaptingos žinios 
labai žemina klerikalų auto
ritetą.

Tad kaipgi ištikrujų yra 
su buv. Mariampolės klebo
nu kun. Dvaranausku, su 
vienuolyno rūmais ir su juo
se gyvenančiais mokiniais? 
Kun. Bumša pamoksluose, 
paskaitose ir “šaltinyje” lai 
paaiškina.

(“šeš. Bangos”)

Mariampolėj
ru- 

Jo pa- 
■> virš“Lietuvos Žiniose” buvo 

gydytojų pakeltas klausi
mas apie rankų bučiavimo 
nesanitariškumą. Aš nuošir
džiai sveikinu ir pritariu iš
keltam klausimui, tik d ir 
noriu pridėti, kad reikia vi
suomenę perspėti ne tik r’io 
rankų bučiavimo ponioi is, 
bet ir aplamai nuo bučiavi
mo . visokių daiktų. Jeigu 
mes norim apsaugoti žmones 
nuo užsikrėtimų įvairiomis 
ligomis, tai kalbėkime atvi
rai ir visapusiškai. Visų pir
ma, pažvelgkime, kas dedas 
už bažnyčios slenksčio. Vi
sokių “eudaunų” kryžiukų, 
abrozėlių, patnių, atpuskų, 
bučiavimas skleidžia milio- 
nus bakterijų. Kiekvienas 
žmogelis, nukeliavęs į baž
nyčią, stengiasi pabučiuoti 
muką, kuri apteršta, apdul
kėjusi, apskretusi. Ją bu
čiuoja šimtai, tūkstančiai 
žmonių sveikų ir ligotų, šva
rių ir su visokiais išbėri
mais, apšašimais, veneri
niais spuogais ir vėžiais ant 
lupų ir tt. Kiekvienas palie
ka apteršęs savo seilėmis, 
kurios kitam limpa ant lupų 
ir tokiu budu vienas sergan
tis kokia nors liga (pavyzd, 
dizenterija, vidurių šiltine, 
džiova, kolera, sifiliu ir tt.) 
užkrečia šimtus. Toliau, įėję 
į bažnyčią, žmonės kiša pir
štus Į šventintą vandenį ir 
daro juo ženklą ant kaktos, 
lupų, krutinės. Tas vanduo 
nešvarus, prikrėstas, paži- 
liavęs, dvokia. Bet nors jis 
butų ir švariausias, tai tuo
jau užsiteršia nuplovus vie
nam kitam pirštą, tą patį 
pirštą, kuriuo prieš valandė
lę šnypštė snarglį, ir kaip tik 
jį dabar nuplovus, kiti tą io 
snarglį tepa ant kaktos, lu
pų. Argi reikia didesnio a-i- 
tisanitariškumo? Argi t ii 
nėra tiesioginis užsikrėti
mas visokiomis nosies, gerk
lės ligomis, taip pat difteri
tu, škarlatina ir aukščiau mi
nėtomis ligomis. Dar vienas 
ligų šaltinis, tai “šventos že
melės” bučiavimas. Žmonės 
prineša į bažnyčią su pur
vais visokių biaurybių, ne
švarumų, o čia bučiuoja. Dėl 
to musų nelaimingoje tėvy
nėje tiek daug džiovininkų, 
trachomininkų ir kitų pali;- 
gėlių.Parsineša kokia bobeiė 
švęsto vandens, kažin kokio 
šventojo ir plauna akis sau 
ir savo vaikams, kad nesirg
tų ir kad greičiau išgytų. 
Taip ir sukamės ligų maiše, 
žūstame. Kas tą visą gali 
prašalinti, kas gali patarti 
visuomenei? Žinoma, ge
riausiai tai pritiktų kuni
gams. Bet jie, perskaitę šį 
straipsnelį, kalnus vers ant 
manęs už tokį patarimą. To- ...... ... , _
dėl čia reikia griežtai įsikiš- ginčyk, nes aš du universite- <iirbo ant Marein <ioką.

I . ° - i Ali Ao.iLt; arka '/inuantiPii r[ti gydytojams: kovoti per tu esu lankęs.
______*__«x__ x_ *_• r,. ( nieko nereiškia.

styTinumą" už palikimą algų taip, kad tą piktą išrautų iš Mano tėvas turėjo avinuką, 
balsavo visi kademai (su šaknų. kuris dvi avis žindo, tečiau

Gydyt. Stasys Žąsinas, jis vistick avinu užaugo. l
balsavo visi kademĄi (su 
darbo fed.). uk. partija, tau-

APS1VEDIMAI ? FARMOS.
1‘ajieškao apsivedimu, mergihbs ar-’ *

ba našlės nuo 18 iki 30 metų genomo.; t
i
S ___________________ - 1 

Aš esu vaikinas 31 metų PARSIDUODA FARMA įo.-.e,, .Butų geistina kad mergina sutiktų 
imti civilį šliubą Atsakymą dulksiu 
kiekvienai. Mr A. L (34)

193 Grand st.. Box 74, 
Brooklyn, N. Y’.

Pajieškau apsivedimui merginos . _ 
arba našlės, nesenesnės kaip 35 metų. įrankiai, 
Gci t'na kad butų laisvų pažiūrų. At- grasai 
sišau! it šiuo adresu: (34)

J KUSMIS
1 Štate st.. tVilsun, Pa.

Juodveidis Eugen Pearse buvo suareštuotas už vogimą Muto- 
mobiliu. Kuomet ji nuvedė Į policijos stotį, tai jis staiga ištrau
kė iš detektivo Singero kišeniaus revolverį ir trimis šūviais pa
tiesė ant vietos Singerį. Vėliais kiti policmanai juodveidį suėmė.

Gr£i farmuke, susidedanti iš / 
akerhį žemės, . prie pat N«>Twou«k> 
miestelio, tiktai 13 mylių nuo Bosto
no ir prie gero kelio Jauna* sodnu*, 
viena karvė ir viena telyčia, ark^s.i 
apie 86 vištų, 12 kiaulių, visi uKės' 

daržas gerai apsodintas ir: 
atrodo. Žemė'visa dirbama, 

šešių rūmų stuba. su elektriko šviesa 
didelė barnė, taip-pat su elęktriko; 
šviesa, vištininkas ir kitos .pašiūrės.' 
Parsiduoda pigiai ir ant lengvų i.dy-! — ... ■ — ---y
išvšžiuoti į Lietuvą greitu laika.* 
fcreipkitės pas

. ' A. K. NEVI.ŪKAS į į 
1126 NVashington St. Noraood. Mass. 
Telephone: Norwood 1009.

EXTRA! EXTRA! ;
Ar tamsta nori pasinaudot gera# 

auksine- proga Ji čia yra, pasisku
bink-! (

80 AKRŲ geros žemės. 10 akrų 
sodnas, lygus laukai, gera 8 kambarių! 
stuUi ir kiti budinkai. Kaina $1,600. Į

10 AKRU žemės, 21) akrų dirbamosj 
20 akrų girios, 2 mailė.s j miestą# 
Kaiija $700.' . ’ į * *

80 AKRŲ gerus žemės, geri budin
kai, 11 įjalvijų, 2 arkliai, jąvai, pa
dargai Kaina $4.500. '

100 AKRŲ geros žemės, geri bu
dinkai, gvvuliai, padargai. Kaina 
$4,800 ; ‘ ... ■ ; j

I 90 AKRŲ geros žemės, geri budin-

$1350. Visos minėtos ūkės parsiduoda 
i ant išmokėjimo ir visai arti miesto. 1 
I F 
t ! :
I ' *

sLr 157 AKERIŲ FARMA 
K • Išdalytą i mažas fannukes, nuo

r progresą. Turi bti>i ilį Pakertų. Ubai .gera že
mokanti gaminti mals- į** K Jar™- --—įT” .-- - ,.v -IX —1jrlioS. Pąrsi-

jfflto po $6001.*1 ųsVI. 4ciuau,2 v.”> . . 1- r’ 2 t. t / '
žcnoto.s moteris ir vyrai lai., ^eris.-. Aplinkui tą farmą lotus P31"*

M. J LINSON dumta po $l.»0 00. (-)
Brooklyn, N. Y. M. T. TRAKIMAS/,/'

------------------------------ i .AVoodbury Heights. N. J.
Pajieškau susipažinimui vaikino ai-j Tc).; Woodbury 712-W. 

ba našlio, kuris* turėtų kiek'turto ar-Į--------------------------------------------------
ba gerą darbą. Aš esu našlė 41 metų, pa D1UIOQ1 FADMfYG*
su vienu vaiku. Turiu turto daugiau rAIVITlAzO.
500 dol. 
no apielinkės.

MRS. M. MICHUS
655 Somerville avė,

Somerville, Mass.

aj ^škau merginos arba našlės 'zų, nes savininkas turi apleisti, mano 
ap-ivvilimui. nuo 40 iki 50 metą; aš 
esu 51 niet.i. turiu vieną vaiką 15I 
mc»ų Malonės arčiau susipažinti per' 
laišką ir prisiųst savo paveikslą, kurį 
parci alavus grąžiusiu. 
pa-ei’’alavus grąžinsiu. <341

Bux 14, Claytonia. Pa.

I

Pajieškau apsivedimui senmergės 
aiba našlės, kad ir su dviem vaikais 
nejauresnės kaip 35 metų ir nęsenes- 
nčs kaip 45 metų. Aš esu našlys 4* 
metų. Platesnių žinių suteiksiu per 
laiška. ;34)

A AGANAUSKAS
11555 Nagel avė , Hąmtramck, Mich.

I

Pajieškau apsivedimui vaikino arba 
našlio, tarpe 32 ir 42 metu amžiaus, 
kad butų kiek pasiturintis ir nevarto
tų svaiginančių gėrimų..Aš esu našlė 
37 metų, tuiiu du mažu vaikučiu. 
Taipgi turiu savo namą ir biskutį pi
nigų. Moku kelias kalbas ir tinku' 
prie biznio. Esu dora moteris. Mel- j _ „ .. . _
džiu atsišaukti ir su pirmu laišku sa- kai. 13 galvijų, 2 arkliai, javai. Viskas 
vo paveikslą prisiųsti, kurį ant parei
kalavimo sugrąžinsiu.

M. MIKULIENĖ
1S01 E Falls st.,

Niagara Falls, N. Y.
D. ANDRĖKUS (35)

PENTW TTER. MICH..<

Eajieškau apsivedimui merginos 
t irpo 17 ir 24 metų amžiaus, kuri su
pranta šeimyniško gyvenimo užduoti/ 
myli mokslą ir progresą. Turi tailį —— -j- --------
rimta, dora ir mokanti gaminti mals- į** l-Jarn’.; Zt?4”“1 ’r
ta. Meldžiu tuoiaus atsišauktj it. wt- Pu’laik’lphŲOs, tik < . _mį 
veikslą pri,iųsti. Perdaug “šven’os” duoda ant leiųfvo išminoj 
katalikės i 
ne rašinėja.

22 Stagg st..
‘ duoda po $150,00.

Meldžiu atsišaukti iš Bosto-. Dabar yra geriausias laikas pirkti 
j farmą. Galima matyt žemės derlingu

mą ant jasų Aš parduodu farmas ant 
lengviausių išmokėjimų, arti Grand 
Rapids miesto. Klauskit kataliogo.

JOS. STANTON (35)
R. 6, l.OWELL. MICHIGAN.

Redakcijos Atsakymu.
Viską Mačiusiam, Cliffsi- 

de, N. J.—Tamstos kores
pondencija netilps. Patalpi- 
nom anksčiau prisiųstą.

D. K., Nashua, N. H.— 
Tamstos prisiųstas straips
nelis po vardu “Bimbos 
Frontas” netilps. Nesvarbu.

Jonui Bariui, Chicago, III. 
—Gimdymo kontrolės klau
simas yra rimtas, ir tamstos 
straipsnį tuo klausimu mie
lai patalpintumem, jeigu jis 
butų rimtai parašytas. Pole
mika su “Vienybės” bendra
darbiu Gelučiu musų skaity
tojams bus nesuprantama.

! Pajieškau vyro .Jono Balnio, kuris 
prasišalino nuo manęs du metai at
gal, palikdamas mane su dviem mer
gaitėm ir sununi. Malonėk pasigailė
ti vaikučių ir sugrįžk. Žinantieji jo 
adresa malonėkite pranešti, už ką bu- 

' siu labai dėkinga
JUGASĖ BALN1ENĖ

Į 42 — 2-nd st.. So. Boston. Mass. ,

Pajieškau savo brolio Petro Kerna
gio. paeina iš Kauno rėdybos, Ukmer
gės aps -r., Kovarsko parapijoj, Dau- 
ginčių kaimo. Taipgi pajieškau pus- 

; brolio Petro Vilučių, Žvirblionių kai
mo Malonėkite patįs atsišaukti arba 

; žinantieji malonėkite pianešti. • 
MIKE KERNAGIS

243 Dici.ir.son st., Philadelphią, Pa.

Pajieškau Ariną Radęsis. Pirmiau 
buvo St. I.ukes HospitaI, 1116 Ir.d. 
Avė., Chicago, III. Dabar nežinau kur 
;i randasi. Prašau atsišaukti, nes tu
riu svaibi reikalą. Žinantieji malonės 
pranešti. (31)

JOHN VASILIAUSKAS
1721 So. Halsted St.. Chicago, II!.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaikų, doro pasivedimo, 
darbininkės. Aš esu darbininkas vai
kinas, ramaus buvo. Norėčiau išmin
tingą draugę gauti. Meldžiu atsišauk
ti ir savo paveikslą prisiųsti. (35) 

J. P.
301 Baltimore st.. Dayton, Ohio.

Pajieškau gyvenimui draugės, be 
skirtumo tikėjimo ir pažiūrų, r.uo 25 
iki 40 metų amžiaus. Aš esu 37 metų ■ 
amžiaus, turiu savo nuosavybę ir esu 
mekanikas ant medžio darbo Plates
nių žinių suteiksiu per laišką. (35) 

JUOZAS ATKOČA1TIS
211 Hamilton St., New Haven, Conn.

FARMOS.
Nepirkite farmų smiltynuose, pakol 

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

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

Pajieškau apsivedimui apysenės 
merginos aiba našlė.-, kad ir su vienu 
vaiku, nesenesnės kaip 10 metų. Aš 
esu vaikinas 12 metų, negirtuoklis, 
laisvas ir apsišvietęs, turiu mažą biz
ni ir pinigų. Merginas meldžiu rašyt 
ir paveikslą prisiųsti, kurį ant parei
kalavimo grąžinsiu. Platesnes žinias 
suteiksiu per laiške. (35)

M R PA UI. BILLUT
1107 IVashington Elvd.. Chicago. III.

Kas naudingesnis?
—Pasakyk man, kas yra! 

naudingesnis, — saulė ar 
mėnulis.

—Žinoma, kad mėnulis!
— Kodėl?
—Nagi va kodėl. Mėnulis 

pašviečia naktį, kada tamsu, 
rųjrs akį durk, o saulė švie
čia dieną, kada ir taip švie
su.

Vistick avinas.

—Tamsta su manim nesi-

e

VIS v ŽINIAI!
L z ' rūšies smulkius pasi- '
garsinimus. kaip tai: pajitškoji- I; 
mus ao''ivedimų. įvairius praneši- i 
mus, pardavimus, pirkimus, skai ; 
tome į.<> 3e. už žodį už sykį. No ; 
ri.it tą patį apgarsinimą patai pi n 
kelis sy.ius, už sekančius Fykiu* 
ska't’-me 2c. už žodį už syki. • I 
"Ko’< skaitytojams, kurie tvi I 
užsiprenumeravę laikraštį ir ui J 
(>• n>-.i kį skaitome po 2c. už žodį ; 
I'z <>» iieškojimus giminių arba ; 
draugu <ka:tome po 2c. U> žodi ■ 
pi-ina syki; norint tą nati tiaj eš ' 
kojima talpvt ilgiau, skaitome p* ' 
lc. už žodi už kiekvieną sykį.

"Keleivio" skaitytojams, knrie 
tur užsiprenumeravę laikraštį, už i 
pa >i< skojinvis giminių ir draugų ; 
si aitzio>«' ir už pirmą sykį po lc. ; 
•iž žodį.
Bajies ėjimai su paveikslu pre 
kinui* daug brangiau, nes padsvy- 
nvs ll'šės dabar prekiuoja bran- 
giai l odei norint talpint paieško- ! 
j iro.-, si. paveikslu, reikia prisiųst J 
fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pa j ieškojimą arba ap- ; 
garsinimą reikia prisiųst kartu ir ■ 
mokestį. !;

"K ELEI V13”
255 BROADWAY,

SO. BOSTON. MAS8.
, r r -i----------- - - -- - - - - — *  * .

Pajieškau barzdaskučio pusinin'. o, 
kad ir nemokančio to amai >, aš išmo
kinsiu. Galima moterei arba merginai 
tas amatas išmokti, o darbas ant viso 
gyvenimo. Atsišaukit šiuo adresu:

BARBERSHOP (35)
480’2 —7-th St, So. Boston. Mass.

Pajieškau pusbrolių Antano ir Kas
tanto Grybų. Antanas vadinasi Tony. 
o Kastantas — Gas, abudu paeina iš 
Bonkiškės kaimo, Gelgaudiškio par., 
Sakiu apskričio. Kas apie juos žino, 
malonės pranešti aiba patįs lai at.-i- 

' šaukia. (:J5)
KRANK GRYBAS 

j C. Y IVilmington, Gali f

PAJIEŠKAU BAKBER1O. kuris turi 
gerą patyrimą tame amate Unijos 
valandos, mokestis geriausia, darbas 
ant visados. Taigi, kuris nori pastovų 
darbą turėt, atsišaukit greitai. (35) 

M. MACON1S
171 Millburr sU W.urcester. Mass.

Stebuklai ir Dvasių Vai
dinimai Namuose.

Garsus Magikas Jonas čekenavi. 
čivs. išleido stebėtinas monų pas
laptis. kurias galima padaryti be 

ypatingo 
mokslo, ga
bumo ir be 
prietaisų. Su 
tuom galima 
prikrėsti kur 
susirinkimuo
se, baimės, 
juoko ir nuo
stabumo.
Visi paaiški
nimai “lie
tuvių kalboj.” 

doleris, pareika-

arba įdėkite dolerį į laišką.

Kaina tik vienas , r_____
faudami prisiųskite “money orde
rį,” arba įdėkite dolerį į laišką. 
Pareikalauti galima tik Rugpiučio

nėšiu. Adresuokit: (36)
PROF. J. CEKANAVICH

5353 So. Turner Avė., 
Chicago. III.

i
||

Pajieš au draugo Prano Jackevi
čiaus. Jis paeina iš Vilniaus rėdybos. 
Trakų apskričio, Kruno valsčiaus, 
Aglinmkų kaimo. Jis gyveno Phila- 
•Jelphijoj ir lai-.ė kriaučių šapą. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie j) ži.ioi-. 
malonėkite pranešti .šiuo adresu. (35) 

PETR.iS LABANAUSKAS
232 Su. raUz.ic s'., Ha/.ieton. Pa

Aš, Eiara Papuėaa. pajieš tau sa- 
o brolio An'an Pzpuckio. Js da i

giausia gyveno Boston, Mass. B.ola i. 
ats-.sa ik, yra rci aias dėl žemės. Kas 
žinote kur jis gyvena, malonėkite pra
nešti. už ka b.iSiU dėkingas. (35) 

I RANAS PAPLA KA
Kauno rudy b-s. Rokiškio apskr.-pal
tas ir miestelis Svėdasai. Lithuania.

REIKALINGI 
AGENTAI.

Mums reikalingi agentai tuojaus 
visose kolonijose nuolatiniai arba tik 
liuoslaikiu. Atlyginimas yra geras ir 
proga gera paprastam žmogui pasi
daryti pinigų nuo $50 iki $100 kas 
sąxaitė. Reikalaukite visų informaci
jų dvkai. (35)

DEKSNIS O1NTMENT CO.
518 Main St.. Hartford, Conn.

PRANES1MAS BALTIMO- 
RIEČIAMS.

IšSIR AN DATOJ A gražiai ištaisytas 
Ruimas, vienai ypatai. ant antrų lubų 
Klauskit pas (36)

MRS. M. STANKUS
16 N. Sfrikcr st., Baltimore. Md.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio \aitiekaus Gu

tausko, Šiaulių apskr., I.uoponių kai
mo. Du metai atgal išvažiavo į Ar
gentina ir dabar nežinau kur jis ran
dasi. Meldžiu atsišaukti arba žinan
tieji praneškite

KRANK GUTAUSKAS
:JO46 Trovbridge avė., 

Hamtramck, Mich.

Pajieškau Kazimiero Meškio. Bar- 
galių kaimo, Salantų vaisė. Mes kartu 
atvažiavom 19)2 m. į Montreal. Ca- 
nada, bet dabar nežinau kur jis ran
dasi. Malonės pats atsišaukti arba ži
nantieji teiksis pranešti. (35)

MAGDEI.EN.\ VIKIENĖ
64 Hillyard st,

Hamilton, Ont., Canada.

u
labai
mas. užeigos vieta (eafe), šokių salė 
ir 5 I aru garadžius.
užeigos biznį pirkt atskirai. Apielinkė 
apgyventa lietuvių ir lenkų. Pigiai 
parduosiu tam, kas greit atsišauks.

I. CZOPEK (35)
tuo N. 3-rd st.. Harrison. N. J.

Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra vienatiniu bil

du. kuriuo kūdikis Kali jums pa- 
cisakyti, kad jis jaučasi nesma
giai.

Kiekviena motina žino ar jos 
kūdikis verkia dėl Vilkimo, 
skausmo ar pykčio.

BAMB1NO z
X’>dik>ų Geriausia Draugiu ' 

nepatenkins kudikio alkio, tačiau 
jis tikrai palengvins jo skausmą 
ir apgalės jo pyktį, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastimi.

_ Pareikalaukite veltui siuas 
čiatr.-js pavyzdinė* bonlratės.

Rambino galite gaeti pas savo 
vaistininkų .aiba tiesiai iš labo
ratorijos 35c. už bonką.

F STCHTKR > CO 
and So Srh Sm.

! Pajieškau savo dėdės Boleslovo 
I Vcnjrro. paeina iš Kauno rėdybos, 

Šiaulių apskričio, Kuršėnų miestelio. 
Pirmiau* jis jryveno Ncw Yorke ir 
_______ ’ .. Meldžiu atsi
šaukti arba žinantieji malonėkite pri
siųsti jo adresą, už ką iškalno tariu 
širdingą ačiū Taipgi pajieškau gimi
nių ir pažįstamų. Malonėkite atsi
šaukti šiuo adresu: (35)

M R. C. C. URBAN
I’ S. Navai Academy, Tatlor Shop,’ 

At’tiapoli , Md.

Pajieškau sesers 1
čiutės-Alaburdienės. iš Aigirdžių kai
mo, Stakliškių parapijos, Vilniau.' rė- .........
dybos. Seniau* gyveno kurtai apie 7Crjo ,r įrankiai, daug bonkųrvis- 
Ne'.v Y orką. Meldžiu ir brolius Joną ir k kiu už $i3 000.
Prorin Y "r .

I

Pajieškau brolio Mykolo Dargio, 
Andrejavo parapijos Seniau dirbo 
ant farmos vardu "Narvija,” 10 centų 
nuo Chicagos. Brolau. atsišauk, arba 
kas iš pažįstamu malonėkite pranešti 
man jo adresą, už tai jums tarsiu šir
dingą ačiū. (36)

ANDRIEJUS DAUGIS
231 Inslcc Placc, Elizabethport,-N J.

LAIŠKAMS POP1EROS.
Virš 10 skirtingų, su paveikslais, 

dainomis ir pavinėavonėmis, tinkami 
dcl visų į Lietuvą. Dailiausios popic- 
ros 
S 1.00. 
kitę:

tuzinas 30c Keturi tuzinai už 
Reikalaujam agentų. Adresuu- 

(35)
J. YERUSEV1CIUS

1 La^rcnce. Mass.

PŪSLES 
KATARAS 
Skausmas 
Prašalina maa 
Greitai su 
Santai Midy 
Neimkite 
Padirbi m v 
Žiūrėkit vardo 
“MIDY”

Parsiduoda 
Aptukome
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Humoristika

Klebonėli, ko liūdi?

Su ja drožia sutartinį— 
Tik ne džimi. nei suktini.
Muzikos garsai banguoja. 
Kląigi kaukolė sviruo.ia, 
Prakaitu jis veidą vilgo. 
Ir paraudus plikė žvilga.
Nagi pnetelius Įkaito;
Ji :.cibinkaulius tik raito. 
Lupos pradeda jau vėpti. 
Bet nėr laiko atsikvėpti, 
vtezikantai dar truputi. 
Jam vistiek priseis supūti. 
Sukis, sukis kiek tik nori. 
Ryt diena jau nebetoli.

Pirmeivis.

Oi. krikščionys demokruUi.
Ko taip girgžda jin ų ratai? ~ 

Ko liūdi, ko huui ?
Klebonėli, ko liūdi?

Ar jau tepalu prarūko. 
Valdžios aai .c kai užtrukti?

Ko liūdi, ko budi ?
Eederante. ko liūdi?

Ilgai vaktet. uiiavojpt.
Žmonės smaugėt. kotavojot. 

Ko liūdi, ko liūdi?
Tu, žvalgyba, ko liūdi?

Žmonių litai upėm plaukė.
Už juos ponai vyną maukė 

Ko liūdi, ko liūdi? 
Spekuliante, ko liūdi?

žmonės tūkstančius mokėjo.
Valdžia fašistus penėjo.

Ko liūdi, ko liūdi ?
Ateitininke, ko liūdi ?

Mokyklas uždarinėjo
Vienuolynu pnperėjo.

Ko liūdi, ko liūdi ?
Jėzuite, ko liūdi?

Kai Krupaucius ministeriavo
Dykaduoniai centrus gavo.

Ko liūdi, ko liūdi ?
Dvaro buože, ko liūdi?

Badu mirė darbininkai— 
Tuko, lobo bankininkai—

Ko liūdi, ko liūdi ?
Vailokaiti, ko liūdi?

Kunigėliai spekuliavo— 
Darbo žmonės juos sugavo.

Oi lylia, oi lialia ’
Tai tokia jūsų dalia.

Kunigų valdžia sugriu<o—- 
Klerikalams baimės buvo.

Oi lylia, oi lialia!
Tai tokia jūsų dalia.

Jus. krikščionys demoKjratai. 
Biauriai cypia jūsų ratai.

Oi lylia. oi lialia!
Tai tokia .jūsų dalia.

Darbo žmonės balsą metė.
Ir krikdemus jąįė-atstatė.

Oi jylia. oi-tialia!
Jitot tokia jųjų dalia.

Darbo broliai, susipraskir^ie^v 
Ponų valdžias šalin verskim !' 

j ’
■ '/>Oi lylia, oi lialia! , . .

ItailMi klasės pvsrvaliA
H»rnužėlis_ 

s'
--------------

Piemeniška*T ■>' -
VaiintMtamas žalmargei, 
Piemenaitei dainavau^ 
Vakare, i kaimą einant. 
Bučki lupoms pagavau.

t

Daržinėj, ant šieno gulęs..-
Piemenaitę sapnavau-, 
išsivaręs ryte bandą. 
Vėl jai dainas dainavau.
Vakare, parginęs tiandą. ’’
I pakluonę nuėjau. 
Ir raudonos rožes žiedą 
Dovanų nuo jos gavau...
Dingo dienos. Išvažiuoju. 
—laki sveika! Bet atmink! 
Piemenaitė ašaroja... 
Skrendu greitai miesto link.
Miesto mergų dekoltuotų 
Grynos meilės neradau. 
Prisiminęs piemenaitę. 
Tyliai. liūdnai dainavau...

P. Maž.

*
> 3

šoki*

aptrūniję tarška.Dantys
Jo kišenėj auksas barška. 
Jr kai juodu apsisuko, 
Rodos, restorans padūko.
Kampe žvilgy. plieno dalgė, 
Jis. pamiršęs net ir valgi.

No. 34. Ruaoiučio 25. 1926.

Tik bandyk per vieną savaitę—bet štai 
tikra pasarga—po to tu be jo neapsieisi. 
Tavo grocerninkas jo turi ir jis ir Bor- 
den kompanija stovi uz jį.

Telefonas (>i98

DR. JOSEfB L. ALĖS
(ALEKSA)

Lietuvis Dantistas
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 iš 
ryto; nuo 2 iki 5 ;x> pietų ir nuo 
(l iki X vakare. Seredomis nuo f) 
iki 12 dieną Ni.'h-idieniais pa
gal sutarimą.

^NME3S3SK3CX9S3S3OCXSt30(>3S3£9£30C9S3kX< 
TBLEFONA* »O37

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIK0H1TIS 

Valanda*: nu* S iki 4 po pietų, ! 
nuo 7 iki > vakar*. J 

107 Summer St, į 
> LAVVRENCE, MASS. !

Juokdario pašiepmi^-
Karaliaus Alfonso iš Ara

gonijos laikais gyveno 
nas žymus tame krašte juoa- 
darys. Jis turėjo Įprotį pazj- 

Imėti sau knygoj visu auio-ui- 
vaklžių asmenų 
sakymus ir darbus, -'is 
dina tą knygą- -o ai.- 
ga* ....Apie tai išginto Karalius' 

J ir nuėjęs pas jį liepė jam pa* 
i rodyti * tą knygą. Karalius 
1 bevartydamas knygą, nusie- 
ba radęs savo vardą Kvailiu 
tarpe ir užklausė, ką tai rei>- 

|kia.
“Ar J tisų DktcHvov :.<<ia- 

Ivėte nepažįsuuaKaRr >\viiin- 
šaliui penkius tukstanciu* 

! dukatų, kad jis nupirktų L n- 
Įgarijuj arklių, -Jusu Dkirhj - 
i bė sutiksite, kad tai buvo pr
idaryta didele kvailystė — 
duoti tokią didelę- pinkų su
mą, nežinuHiam žmogui? 
—“Na. o kas tada* jeigu ji? 
grįžtų su arkliai'?” — tatė 
karalius. — “Tada išbrauk
čiau J u>ų I)kirr<vbė> vaidą 

j ir toj vietoj įrašyčiau o

i

Klausimai ir atsakymai.

Klausiniai: Gerbiaina* po
nas Humoristikos darakto- 
iau! Ar negalėtų tavu k*a- 

’encija duot man rodą. Aš 
tiriu didelj patraukus prie 

dailių merginų, ale netioė-ki 
ženvtis. Kas num daryt?— 

i Cibukas.
Atsakymas: Jeigu nesi da 

I senas, tai eik i kunigus.
I ♦ *

Klausimas: Prabočyk, pa- 
įas Humoristikos ksalenci- 

ja, kad aš nepažįstamas aci- 
ažuoju pas toki dideli piso- 

rių rodos prašyt. Aš ruLkti- 
mis negaliu užmigti, ba vis 
velnias mane mueyja. Ir-rą
žančių kalbu, ir devildreki 
:eriu, ale niekas nemačija. 
Pasakyk, širdele, kas man 
dary^ kad zlyduka< nelįstų? 
—Davatka Cecilija.

Atsakymas: Užsirašyk
“Keleivį” metams, o velnio 
daugiau nesapnuosi.

* z *

—Kam žmogus turi 
.-is?

—Kad turėtų ant ko aki
jus užsikabinti. Kas nešio- 
a akinius įgnybęs į nosį, 

i.am ausys nereikalingos.
*

—Kodėl moteris nešioja 
• trumpas dreses?
į —Kad vyrai į jas iš apa
čios, o ne iš viršaus žiūrėtų.

e # *

—Kokią muziką labiau
sia mėgsta įsimylėjęs vaiki- 
iiias?I

M-': *bumą.

Į

 IUHI 
hvefcanda. k • y ’

i

au-j

i 
i

Tarp draugų.
An*ana>:— Kaip einasi, i 

Jonai?
J : — Bioę<>s naujie-

nos, AnunėiL
Antanas:— Kas gi ’aip 

bloga’? Kame dalykas?
•Jona>:— manu

moterį pagavu autuinubiii' 
ir ]Xirtre»kęc nulupu nuu jos; 
ko joti visas mėsas. Turėjau 
vežti ja. ltgonbutm, kur da-- 
rė jai iteraciją. Gydytojai! 
išpiovė šunies mėsos ir igy- 
dė mano moters kojon. l)a- Į 
bar ji sveika ir gyvena su' 
manim.

Antanas:— Tai ačiū Die
vui, kad išgyjo. Vadinasi, 1 
dabar bėdos nėra.

Jonas:— Bėda yra tame,i 
kati kuomet ji eina gatve 
prieina stulpą, tai žiūrėk 
kelia koją.

l

I

—Savo mylimosios knar-

Būtentomenį p -

Į KAVĄ”

T
U laekuomet nežinosi, kaip kava Ik
rą gardi tol, kol tu neužbaltysi ir 
nepasaldysi savo garuojančios ka

vos dviem arbatiniais šaukštukais rie- 
bztus, tiršto kondensuoto pieno (pasal

dyto) vietoj paprasto cukraus ir papra
stai vadinamos grietinės. Toks švelnu
mas — toks kveoėjimas — toks GA.R- 
DUMAb.

Judžių žvaigždė Rudolph Valentino, Į kuri žiūrėdamos dūsavo 
visos Amerikos thiperkos. Šiomis dienomis Rudolph Valentino 
-taiga susirgo ir jam tapo padaryta operacija. Išsyk jis pradėjo į
lyg ir sveikti. l>et po kelių dienų jis gavo vidurių Įdegimą ir rr.i- X 
ė. IM jo mirties labai nusiminė jo sužiedotinė Pola Negri. ''

Apciriko. Ir jis žinotų.
Žmona:—Tu mane vedei, Blaivininkas:— Žiūrėk, ir 

nes manei, kad aš šiek-tiek gyvulys žino, kada paliauti 
'pinigų turiu. gerus, o tu nežinai.

Vyras:—Ne šiek-tiek, bet l Jonas:— Yes, aš irgi 
;•'aš maniau, kad tu daug pi-Į nočiau kada paliauti, 
!' nigu turi. * I vandeni gerčiau.

Betvarkė bažnyčioj.
i * Pampi jonas: Pasakyk, 

kūmai, kas reikia daryt su 
Ciprijonu Kikiliu? -Jis visai 
nesilaiko tvarkos bažnyčioj.

II Parapijonas: Tas teisy
bė. Per naktis rupužė kazi- 
i-uoja, o nuėjęs ant mišių 
miega. Pereitą nedėldienĮ 
jis lomkoj atsisėdęs taip 
knarkė, kad ir aš pabudau.

Sarmatlyva panelė.
—Kodėl, panele, taip

•s?
j —Man baisiai sarmata

* e

—Kodėl blakės žmogų greit išbėgai iš parodo:
kanda? f ___ ____  ___

—Todėl, kad žmogus ju ten buvo, tik pamislvk. vie

f'
Bambuką filozofija.

Vigu i tave kas me‘T 
meniu, mesk i ji duona, jei

, : • j
r'-v *' *Nekask duobės kitam, nes

ai.

Telefonu S112-W.

Dr. L Gaman-GuMai M

LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS:

Nuo 10—12 diena
Nuo 2—5 po pietų
Nuo 8 vakare 

Nekėliomis Nuo 10—12 diena
705 N. M am St- kam p. Broad SU 

MONTELLO. MASSv

Z1

I

5

I
I

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigus kaipo šei
mininkė in motina, šitose skiltyse kas savaite tilps straips
neliai, kurie bus idomųs kožnaį Lietuvei šeimininkei.

name paveiksle stovi basas 
tyras.,

—Tai kas tokio, kad jis 
basas?

—Ale kari jis basas iki 
kaklui.

dalis 
mui

lino maišelį, užrišk viršų ir palengva 
i trink, kočiok juos per keieta minutu 
1 rupiniai liks smulkus ir geri bile rei
kalui.

___ _ __  ! Naminiai Pasigobėjimai 
šokoladas padary- ! rfąliavdtos siet '-s

RODYKLĖ No. 24
Į tai ir lengvai, nupjauk minkštas 

maistas ! -uio seno bakano. sudėk , tyrą

i
•v
s upelėjusios turi 
r

UUVVKl IHMm, UCR, .JI.---- IX UI HIIKIU UI
kai pačiam reikės, neturėsi sim, tai aš dalinguos ? 
išsikasęs.

Tada bus kiek reikia.

Ji:—Kai mudu apsive-
, -------------------------s su ta-1

, vim visomis tavo bėdomis ii
* * į vargais.

Šuo be uodegos ir ožys be Jis:— Bet aš dabar jo- 
ragu — tai vistiek kaip mer- kių bėdų neturiu. 
<:a be andaroko. 1

[ « « e

b Didelis pilvas žmogui rei
kalingas tam, kad kniūps
čiam atsigulus nebūtų kieta 
gulėt.

I
$ e ♦

Ožys nešioja barzdą to
dėl, kad jis neturi pinigų 
britvai nusipirkt.

. : •* • * $ e e

Iš visų pasaulyje sutvėri
mų nelaimingiausias yra 
paršas, nes jis turi tik vieną 
motin# ir ta pati yfa kiaulė.

į « « ♦

1 Kiekviena žmona mano, 
kad laimingiausias pasauly 
žmogus yra jos vyras.

* * $

Šuo kariamas-apsipranta, 
o vyras pačios ujamas-kur-gi 
neapsipras.

1 šluotos reikalingos tam, 
kad žmonos girtus vyrus tu
rėtų kuo mušti.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3327 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tėl. Boulevard 8483

CREGG BLDG.. Raoan 302. 
Cor. Amesbury ir Common Sts. 

LAWREN( E. M ASS.

KELLOCCS
TASTELESS CASTOR OIL

Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ir neatsi
duoda. Imkit Kelloeg’a. Su
piltas Laboratorijose

TeL So. BoKton 5dA-W J

DAKTARAS

AL. KAPOČIUS
L1TUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo V iki 12 dieną

NEDĖLIOMIS:
1 v. po viett 

Seredomis ikLJj diena 
Ofisas "Keleivio* name.

25! B**adw*v. taąro C ir it St.
SO. BOSTON. MASS. 

.iixAAruvm-*ic -'A *!**** * * *

VALET

Nuo vigą pilvo Ir žarnų naa- 
migumi,’, kurie paeina nuo 
dantų audimo nieke geresnio 
Kūdikiam* ir vaikams nėra. 

. kaip

V irimo Receptas
šokoladas yra populiaris

■ ; muose, nes šeimininkės daug juo- 
nasinaudoja valgių gaminimuose.

N tik tiek, ’.iet šokoladas yra ir la- 
br.i sveikas maistas ir pagelbsti bu
di vojime kūno, šokolodas yra leng- i 

virškinimui, šokoladas padarę-! jfąliavdtos sieros ir medis gaiiraa 
'iš rankom išrinktų kokoa grudų, Į lengvai nuvalyt; naudojant, lygia, dalį 
k iria auga tropiškose srityse. T’e • acto ir kerosite Numazgok skani- 
i- portuojama į šią šalį ir paskui iš- į;u įr trink gerai/ tuo . .:y<: :niu. po to 
':rl>ama į įvairias rūšis. Geriausias. ^.jĮ-juostyk sausu skaruliu. Galima 

ias naudojimui šokolado yra prie taipgi naudot: nevilto krakmdlo so- 
k >imo. Sekantis receptas parodys • Unciją. •

• ' • ---- '--------- Užlaikymui šiurpios (suėdė) odos
čcverykti gerame stovyje, reikia valyt 
trinant šiurkščiu : . 
kada nusiauni.

Jeigu sunaudojat daug 
b'niino tikslams, galit 
nmavima aplopant 
ru ir getai išdžiovinant, 
trintis nuo šoi’.a taukam/ 
žvakės degimo laika.

Grožės Patarimai
Tamsių lankų po akimis priežastis 

yra ar tai dėl i uvargimo kūno vie
naip ar kitaip ir rūpinimosi bei de' 
fiziškos sistemos nuer.gimo. Gali bu- 

Išrdak sviesta, po biski iplascr.t. t- taipgi de! stokos rfdego arba pert- 
_ g-'irrii vidurių veikimo. To paiai-

• ladą pirma iškarpyta ant karšto į symui, reikia gerti daug vandens ir 
vandenio. Supilk krūvon sausus da-ibati tyrame ore kuo.-.augiausia. Gaii 

' ’ ~ ' ant nakties ištepti veidą
bazei ar kuo kitu dėl odos.
r-ikia r.kkad Ii 
da, tik paplaksnoti jas Jeigu 
piėtmai dar vis bus, geriausia 
lart su gydytoju.

Vpatiška Sveikata
Vaistų teikia vengti kiek tik 

n a labiausia, nes jie yra nuodingi, 
i imant va-stus ir pakartojant juos su-

•l'.e 1 acto ir keroiifco
• liu ir trink įrefayttMJ

_ : ___ ___ ______ Geriausias . n,jjjuostyk sausu
naudojimui šokolado yra prie taipt'i naudot:

Sekantis receptas parodys ■ Unciją.
Užlaikymui šiurpios (suėdę} odosp padaryti šokolado pyragą, kuris 

■a skanus ir geras. 
\ ::lnio maisto sluogsntnis 

PYRAGAS 
puoduko cvaoorated pieno 

puoduką* cukraus 
_ maži kiaušiniai 

puoduko sviesto arba sviesto pn- 
vaduotojo 
puoduke vandens 

ipuoduko miltų 
šmotų šokolado 

šaukštuko kepauiio* sodos
Diskelis druskos

i šaukštuko vanilos
Išplak sviestą, po bi«k: J"'? ?"*', . ..
:ių, kiaušinio, trynius, vanilą jr so-|g-jliano 

koladą pirma i—~ *! _ 
Mindenio. Supilk krūvon sausus da-; b;gi 
! kus ir sudėk pieną ir vandenį. Da- 
<:<-k miltų miširį į suplaktą sviestą su . 
r nu. ir dėk taip viską iki susidės. 

. •’ -k gerai, pai!a.žjk suplaktame kiau- 
• na) bailyme ir sudėk į taukuotus, 

iiž mnl-Kk ? i k-pjmp .induą. KcpL vidutiniame rę;-
ouje, |>er apie 15 nūnutas ir sudek 

----Tai, Žinoma. juk be D' 'imuą vieną ant kjtw .SU cukri.u ko 
mokslo žmogus gali gyventi, ar <>ko,a<‘o m,;,niu 
o be lašiniu Virtuvė. Reikaluose

as ir sakau,

Kiaulės ir mokslas.
—Antanai, kodėl neleidi 

savo, sunaus i mokyklą?
—O kas kiaules ganys?
—Argi tau kiaulės bran-

i

t šiurkščiu šepečiu kožrtą sykį

•žvakių ži- 
pailgint ju 

balta liake! 
Tas neduos 
ir pailgins

I.
Itališki Armonikai

Mes išdir- 
bam ir im 
kortuoja
me viso
kių rusių 
rankomis 
<1 i r btas
ItaMka*

Akordinas 
geriausias 
pasaulyje.

Ant 10
Pietų gvAant-uotea. Musu kautos 
mesnės negu kitų isdirbėjų. Dykai su 
teikiant pamokinimus. Reikalaukit ka
talogo. kuri pasiunėmm DYKAI. (-)

RUATTA SBRENELLi * CO.
1014 Bta* Island Avė, Dept. 39. i 

CHICAGO, H L,

f

. Gaii 
su witch 
Akių ne

ri: r.'.az.'zojant vei- 
juodi 
pnsi-

i
I 
i 

i<ed razmke's nėnuškę’tu i apačią j skfcio pnprotis Sykį palieki vaistų! 
pn».

b'I> .svaria: ir ranitansKai,
!uikias.tipe popiera

Kad pirštai i______ —
■ aulukus vaisių arba : .
voga-.. naudok jų Taikymui
i - pliukea.

Diduiit maistą į 
M jį_ u stiklo dangčiais.

krautuvę sukasėjau, na'ir ^u^u^stovV^ <enWs’ 
įkliuvau. i*U<iurymui dūonos

—O kodėl areštuojamas ' 
nesakei savo vardo?

—Todėl, kad iš mažens
mane tėvai mokiuo: “sūneli.1 
saugok savo gerą vardą.”

o be lašinių negali.

Savo vardą saugojo.
—Kalėjime sėdėjai?
—Sėdėjau.
—Už ką?
—Už kosulį.
—Kaip tai už kosulį?
—Naktį Įlindęs Į svetima

jrali-

5 ir opiam niekad nereikia 
Išdėli jį I raudoti jeigu nepataria gydytoj*-. 

I Daug yra vaistų vadinamų patentuo- 
nennsidažvtu išimant tomis medicinomis pardavimui, kūne 

apdarinėjant yra pavojingi jūsų sistemai. Gėri- 
cukraus mas svaigalų, kaip: vynas, alus, deg- 

j tinč, turinti daug alkoholio nepaleng- 
k.lo šėpa padengk j vina sirgime ir nepašalina nuovargio, 

Juos gulima ; tik apramina jj. Juo daugiau gersi, 
o matvt bus tuo daugiau norėsi ir daugiau nuvar

gęs liksi. Taipgi nepatartina gerti 
trupinių grei- perdaug arbatos ar kavos.

Razor
išsigelan- 
da pati.

Mrs. W’NSLOW’S
Syrup

MIEGOK SMAGIAI— SĖDĖK RAMIAI
Nuvyk šalin piktus uodus su 

BRAND LINIMENT 
Ištrink Kur Skauda!

Me« RekomeikH»«i*"’« Produktus:
, . ■ .„;_i.,; .-ra reikalingi tūli virtuvės daiktai, ir kiekvienaSSSSti M i«*« » p“’ S“”4“'"1 f '•hanen« O.n-

Pkn«. kStio Iritelivs >'•» d~«tai»o« "j'*™“ A»*rtl
to. šT pienas yra geriausias ir vartojamas vtsur, kur tik nedalingas p«Ty. 
ir’< tikrus Parduodamas visose grosernesc.

Lietuviškai * Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teiaingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm St, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nao nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, aeo kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausiai, patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių H Lietuvos ir jvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jųma patarnausime kuogsriausiai, pašaukiame geriausius daktaras 
per telefonų uMvĮie* Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite j APTIEKĄ po numeriu ■
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.■<
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KAS GIRDĖTI UETUVOJE
(Nuo aram korespondentų ir is Lietuvos laikraičių.

7S Šute Street. Boston, Mass.

t

! liepos nlėii. Vei apVcigict 
pilės vargonininką Kreie- 
mari jam pačiam kambaryje 
bemiegant pro langą Įlindęs 
vagis; išnešta drapanų i 
1,000 litų ir mandalina. Va
gių jokiu budu nepasisekė 
policijai surasti, nors ir viso 
pastangos buvo daromos. 
Viekšnių valsčiuje užsidegė 
valdiškas miškas (18 d. lie
pos) ir nusiskubino Viekš
nių policija i gaisro vietą: 
ten begesinant ugnį, policis
tas pamatė einančius vyrą 
su moterim, kuriuos pasivi-

KYŠININKAS.
Čekiškė, Kauno apskr.

■ Vietos valsčiaus raštininkas 
taip Įsipyko kyšių ėmimu, 

! kad dabar daugelis piliečių 
sukruto ir pradėjo jį iš visų 

'pusių pešioti. Nors kai ku- 
1 riuos piliečius ir pasisekė su
taikinti, bet kai kurie vis 
tiek žada traukti atsakomy
bėn ir nieku būda nenusilei
sti. Iš kai kurių raštininkas 
išreikalavo raštelius, kad 
_ ' ■ Tečiaus
piliečiai duoda skundus ir 
laukia tos dienos, kada susi
rūpins atatinkamos Įstaigos 
ir pašalins ji iš musų vals
čiaus.

1
Į

LIETUVOS AKLŲJŲ SU-’; tas pranešė musų gintaro i 
VAŽIAVIMAS. ' ’ ” ................... .....

Kažin koks Lietuvos aklų
jų sąjungos komitetas iš
siuntinėjo v alsėiams raštą, 
prašydamas paraginti visus 
akluosius atvykti i Kauną Į 
aklųjų suvažiavimą, šaukia
mą liepos 24—25 dd. aklųjų 
sąjungai stęigti. Toks sąjun
gos tikslas busiąs “bendro
mis pajėgomis pagerinti ak
lųjų būvi bei Įsteigti aklųjų 
institutą.”

Ir štai jau liepos 23 d. 
Kauną užplūdo aklieji. Su
važiavo iš pačių tolimųjų 
užkaapių, kas tik pasiju
dinti galėjo. Kur nevažiuosi, 
kad žadėta ir nakvyne vel
tui, ir kelionės išlaidos grą
žinti. Nelaimingieji vargšai 
“išskaitė,” kad busią atva
žiavę iš užsienio, iš kokio tai 
didelio miesto “didieji dak
tarai,” kurie dykai v įsus ak
luosius gydysią. O kuris mu
sų aklųjų, kad n kelias de
šimtis metų išbuvęs aklas, 
neturi vilties, kad reikią tik
tai atitikti daktarą, ir jis 
praregėtų.

Susivažiavusiems ir liau
dies namuose liepos 23 d. su
sirinkusiems, koks tai mažu
tis “ar policininkas, ar karei
vėlis” pasakojąs, kad bu
sianti Įsteigta ar mokykla, 
ar prieglauda, tenai mokin
sią akluosius muzikos, ama- 
tų, skaityti, rašyti ir tt.

65 metų senutė nuo Kros
nos, 10 metų išbuvusi akla ir 
supratusi šaukiama gydytis, 
nębeiškentusi verkdama 
prašo savo dukters nebesi
klausyti pasakos, o vesti pas 
gydytoją. Jos keli pažįstami 
akli nuo Krosnos ir nęt nuo 
Alytaus taip pat pasipiktinę 
iškeliavę namon, tik nebe
turėdami pinigų geležinke
liui (manę, kad dykai vešią, 
o čia ir Kauno konkėje iš jų 
ir jų palydovų atėmę po 40 
centų) keliausią pėsti pasi- 
ubagaudami, gal per kokią 
savaitę ir pasieksią namus.

Ar tikras kelias pasirink
tas aklųjų būklei gerinti? 
Susiprastų bent padaryti 
Kauno gatvėmis aklųjų de
monstraciją, gal ką Įtikintų, 
kad kovai su aklumu reika
linga akių ligoninė, o nepa
gydomiems — aklųjų insti
tutas.

I 
Į

fabrikams, kad jie iš Prūsi
jos gintaro žaliavos nebe
gaus, nes jie varą konkuren
ciją Prūsų fabrikams ir nu
muša gintaro išdirbinių kai-

kyšių neduota.r aklinai musų fabnkai oi
darodo, kad jie savo išdirbi
nius pardavinėja uz dar 
aukštesnę kainą negu Piu>ų 
fabrikai.

Dabar musų gintaro pra
mone yi:a keblioj padėty ir 
lodei Klaipėdos fabrikantai 
kreipėsi i p. finansų rniniste- 
ri su plačiu memorandumu, 
kuriame jie nušviečia musų 
gintaro pramonės stovį ir 
prašo vyriausybę i visa, tai 
atkreipti domės ir nedaleisti 
svarbiai musų pramonės ša
kai suirti.

niekinsiu!” ir mosikuoda
mas ten buvusiam Teatro 
direktoriui p. Steponavičiui 
nagaika. šiam paprašius už
kulisy netriukšmauti ir pa
aiškinus, jog laike koncerto 
/ ie pilnos salės atmainų da

lyti negalima, smarkusis ko
mendantas pasišaukė du po
licininku ir Įsakė p. Stepona
vičių areštuoti ir vesti i III 
nuovadą.

Nuovadoj pasirodė, jog 
policijos valdininkai dau
giau už komendantą infor
muoti anie karo stovio nuė-

7Plauk po Amerikos, Veik,.c ‘ 
Kugigityp ten ir atgal kelicr .. j

LIETUVĄ
. . tik 1203.00 ir brangiau 

per Bremen ar Cherbourg
Daryi: e dabar planus važiuoti tėvynėn •rr.i-’o-' 

draugijoj taniiečių. Rugsėjo mėne>; yra arcv>‘... 
tam tyčia p r įrengimą, t 1 .ietuLiiuflckurie plaoks ant 
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kuris išplauks.iš Nevr Yorko Rugsėjo 9 
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S. S. GECtfcGE WASHLNGTON 
kuris iiplauk* rugsėjo 29.

įrengimą, ant tisų United Statės Line* laivą yra 
guraca po - Rx,.;e eruvius kambarius,
003 dėnias, apetite'gero maisto.

uptaekirr.u' laivai 
S.S. LEVIATHAV
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klauskite virtus ttfestu arba ra-ykit, a<
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J
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mimą ir apie tai, kad be kai-; jęs pareikalavo dokumentų, 
lės dabar nebegalima pilie- į vietoje dokumentų vyriškis 
cių po gatves tampyti — ir Į išėmė iž 
sustačius protokolą areštuo- gą ir šovė 
.a j Į tuojau paleido.

Paprotis — kaip prigim
tis, prie visko galima pri
prasti, tečiaus šis atsiduoda: 

tuo pačiu atpuolė kariume- krikščioniškąją gadyne prie- 
nės vado pareigos. Sąryšy su vartos aktas tur būt bus jai 
tuo. einant įstatymu, gene- naskutinis pono komendan- 
rolas Žukauskas, iki šiol bu- to Braziulevičiaus 
vęs kariumenės vadas, pra
dėjo eiti kariumenės inspek
toriaus pareigas.

GENEROLAS ŽUKAUS
KAS KARIUMENĖS 

INSPEKTORIUS.
Panaikinus karo stovi.

dyma
“pasiro-

KAUNO MIESTAS PAS
KOLĄ PAIMS.

Paskutiniame posėdy Kau
no miesto taryba, susipaži
nus su siūlomos amerikonu 
firmos “Juien” paskolos są
lygomis, 
sąlygas kaipo bazę dery- jo tilto statyba užtruksianti 
boms ir pavedė miesto vai- dvejus metus ir kainuosianti 
dybai derybas vesti ir jas 8^ milijonus litų. Senasis 
baigti. Paskola bus naudo- tiltas, nors gerai taisomas 
jama vandentiekiui ir kana- daugiau kaip dvejus metus 
lizacijai mieste Įtaisyti. Ma
noma, kad tie darbai kai
nuos su viršum K milijonus 
litų. Pajamų iš tų Įmonių nu
matoma apie 1 milijonas li
tų per metus.

TILTAS PER NEMUNĄ iŠ 
KAUNO Į ALEKSOTĄ.
Jau baigiama tyrinėti vie

ta naujam tiltui per Nemu- 
nutarė priimti tas ną iš Kauno Į Aleksotą. Nau-

i

I

iš kišeniaus braunin- 
__. 5 i poiieistą. bet lai

mė kad negalima buvo iš
šauti. Tuokart mėgino bėgti, 
uo tarpu policistas šovė ir 
unkiai sužeidė i strėnas. 
Pasirodė, kad jis yra Uosis, 
dlęs iš Papilės ir gyvenąs 
Šiauliuose, moteris kokia tai 
Vinčienė iš Mažeikių: rasta 
)as juos Akmenės klebono 
r Papilės vargonininko dra
panos. Spėjama, kad pir
miau buvusios visos vagys- 
ės (lašinių ir kitokių daiktų 
švogimai) tai vis Uosio dar
ias.

S-
I 1

i

DIDELIS PONAS.
KAUPIŠKIAI. Valsčiaus 

viršaitis, būdamas geras 
“krikščionis,” dar neuž
miršta praėjusių laimės lai
kų. Paskirtom dienom būna 
raštinėj tik pora valandų, c 
po piet niekad negalima jc 
rasti. Žmonės su svarbiais 
reikalais turi bėgt pora kilo
metrų pas “poną” i namus, 
kad gautų parašą. Kartai: 
tenka du tris kartus eit i val
sčių iki gauni liudymą.

IŠSILIEJO UPĖ.
Salantai. Vidaus reikali 

ministerija gavo iš Šąlanti 
pranešimą, kad užėjus smar
kiam lietui, labai pakilo Sa
lanto vanduo ir išnešė 2 til
tus. Salantų padegėliai, su- i 
skatę atsistatyti trobesius Į 
dabar nebegali gabentis rei- • 
kalingą statybai miško me- j 

jdžiagą, kadangi miškas yra 
Į antrojoj upės pusėj. Salan
tiškiai prašo vyriausybės su- 

! sirupinri tuo reikalu.
1 ___________________________

Kaltinėnai, Tauragės aps.(NUKRITO NUO BAŽNY-
• • • ’ - --r ČIOS STOGO.

I

Kovarskas, Ukmergės ap. 
ę iš Aukštaitijos. Jie žmo-; Kovarske yra atstatomas 
įėms iš kortų, rankų, veido i per didįjį karą nugriautas 
jei akių “pranašavo” viso-; bažnyčios bokštas. Darbą ir 
•du laimių: vieniems, kad (darbininkus’prižiūri techni- 
rreit apsives, — kitiems, i kas. Dirba 13 darbininkų, 
tad turtų daug Įgys, garbės Trečiadienį, liepos 21 dieną, 
pasieks ir bus taip laimingi, per pietus darbininkas Alek- 
caip Adomas su Jieva rojų- sandras Kiaulys nukrito nuo 
e.

Kai kurie tamsesni žmo
nės tuo tikėjo ir už Jų plepa
us mokėjo po 3 litus.

naudotis netiks.

APGAVIKAI.

Nesenai šioj apylinkėj vaik
ščiojo du apgavikai. atsibas-Į

Jie žmo-; Kovarske yra
• 1 ’ v • 1 1

SUSTOT? NIEKAD! EIK!
300 metų, atgal, Phiilip 

VlaSsicger, Anglijos drama- 
urgas rašė: “Sunkus daiktai 
ankiai prašalinami lengvais 
judais.” Jei kenčiate nuo 
tokos apetito, gaivos skaus- 
no, generalio nesveikumo ir 
nesveikumų turinčių bendrą, 
u prietvaru, yra visai leng- 
za juos prašalinti, nes jeigu 
prietvaras įsako viduriams

“Aš noriu sušukt
pi. girdamas Severa’s

nes
nuo niežtanč-iu odftk'ligu;
Mr.
Ind. “Aš turėjau nuolatos kasv- • 
lis ir ne-.-atėjau užmigt. Po iš- i 
bandymui visokiu gyduolių, ku-: 
i ios nieko negelbėjo, aš paban- j 
tižiau Severa’s Esko. kuris po 1 
pirmo išlepimo suteikė paiervg\i j 
nimą. o po šešių dienų aš visiš- 1 
kai išsigydžiau nuo nepakenčia- į 
ino niežėjimo.“ — Parsiduoda 
aptiekose po 50 centų Ijonkelė. j 
•Jeigu negalite gauti, tai rašykit 
pas W. E. Severą Co-.. - fedar 
Rapids. Iowa.
------------------------ - ---

I 
Esko, į 

tai yra geriausia gyduolė! 
V*. ----- _:r rašo

Alike Zorovicn, Wabash, j

. . - v.,

bažnyčios bokštas. Darba ir
• . . _ *■

AMNESTIMJTI KALINIAI 
JAU-^ALIUOSUOTL
Jj&įos28 d. jau paliuo- 

0trr)ti iš kalėjimo visi tie kali
niai, kuriuos liečia amnesti
jos įstatymas. ,/

Visų pirma buvo paleisti 
politiniai areštuoti. Tai buvo 
pusė 7 vai. ryto. Jų pal i uoga
vimas pasižymėjo pavyzdin
ga tvarka. Prieš paliuosuo- 
jąnt jle-^ražiai ir drausmin
ei laikėsi kalėjime. o išėjus 
jieireds kalėjimo vartų, jie 
tuojau išsiskirstė i visas pu
ses ir ramiai išsivaikščiojo 
kiekvienas Į savo kampelį.

Tą pačią dieną buvo pa- 
liuosuoti ir kriminaliniai 
baustiniai 124 žmonių skai
čiuje. Pastarieji buvo gerai 
sutvarkytomis grupėmis at
gabenti i kriminalinę polici
ją. o iš ten. liuosuo jami.

TIESIOG Į

KLAIPĖDĄ
Be Jokio Persėdimo

Laivu ESTONIA
Rugsėjo-Sept. 21, 1926

Lietuviai, kurie mano atlankyti sa
vu -imtąją šalį arba mano grįžti na- 
1 
ir važiuokite iš X>» ) orko

Klaipėdą.
Geriausias ir Parankiausias 

Kelias i Lietuvą.
Supranta,uss dalykas, joj; paran

kiausiu koliH bits visada tas, kuriuo 
važiuojant visų nejiaraaku-
mu ir nesmaieumu turistų su kelione 
per svetimas šalis.

Baltijos Amerikos Linija 
yra tai vienatinė linija, kuri dabar 
leidžia laivas iš New Yorko tiekiai Į 

KLAIPĖDĄ.
Važiuojant tiesiai Į Klaipėdą iš

vengsite kitų visų valstybių ir suma
žinsite išlaidas ir vargą. Ypač šei
mynom* su buriu vaikų ir su didės- 
niaio bagažais yra labai paranku va
žiuoti be jokių persėdimų tiesiai į 
Klaipėdą.

Kainos Laivakorčių i Klaipėdą:
3-čia kliasa $107. J abi pusi tik 

Sutaupysit $44.50.
TarbtG 3 kliasa $117. J abi pusi 

Sutaupysit $44.50.
2-ra kliasa $142-50. I abi pusi 

Sutaupysit $30.00.
“Revenne Tax” ir ‘ Head Tax” 

atskirai.
Sekantis išplaukimas laivų:

Laivas “LITEANIA” Rugp. 31
Informacijų kreipkitės i vietos 

agentus arba stačiai j kompaniją
BALTIC AMERICA LINE,

8—10 Bridge St- New York.

mo. prisidėkite prie šios ekskursijos 
tiesiai

i

Jis Pasunkėjo 13 Svarų. 
Jaučiasi Labai Dėkingu..

I . R. Taylor iš Willow Benį!, \V. | 
Va. rašo: “Aš dekavbjū Jumšluž pa- | 

' cellą, kurią e.^nri apturėjęs iš. Juču į 
gyduolių Aš netiktai ątgavau sveika- | 
tą. liet ir pasunkėjau ’73 sVarų. ' Aš į 
dabar jau imti: ketvirtą bonkutę i 

Nuga-Tone. Mano gyvastis priklau- 
| so nuo Nujra-Tone, todėl aš jaučiuosi 

labai dėkingas." • •
Musų skaitytojai atra» N'ujra-Tone 

nebledinga, malonų ir veiklų {gydyto
ją. kuris padidina rtipriirnsj. ir pajie- 
<zą, taiso apetitą, nervus, kraują ir 
kūną. Jisai • suteikia 'tinkamą miesrą. 
stimuliuoju kepenis, ir labai, jrerai re
guliuoja vidurius. Nugra-Tone yra ga
rantuotas,' joji patenkins jumis, arba 
grąžinama jūsų pinigai. Pastebėk ga
rantiją ant pakiuko. Rekomenduoja
mas, garantuojamas ir pardavinėja
mas per visas aptiekas; arba prisiųsk 
$1.00 ir gausit tiesiog iš National 
Laboratory. 1014 3b. Wahash Avė., 
Chicago, III.

į

I

f
|

$181.

$196.

$270.

bokšto, kuris buvo apie 20 
metrų aukščio. *

Apžiūrėję nelaimingąjį 
Ukmergės apskrities gydy
tojas su vietos nuovados 
viršininku A. Linkevičium 
rado sulaužytus penkius 
šonkaulius ir dešinę koją. 
Už dviejų valandų Alek
sandras Kiaulys mirė.

JEIGU SKAUDA KOJAS.
Dr. Miller'io Garsus Pė
dos Palaikytojai praša
lins skausmą pėdo
se, riešeliuose ir užpen- 
či uos. Nešioja

mi puikiai. Pa
daromi jums 
vpatiškai.
DR E. \V MILLER (Reg. Podiatrist) 
68 Pemberion Sųiiare, Boston. .Mass.

Tel. Bowdoin 378“-W. • . (34 >

’ASKUTINIS BUVUSIO
JO KAUNO KARO KO
MENDANTO PASIRO

DYMAS.”
Liepos 29 d. laike Sibi- 

•iakovo koncerto Vasaros 
Teatre Kaune Įvyko gan ne
įprastas incidentas. Pulk. 
Braziulevičius atėjo i kon
certą su merga ir senu pa- apvogtas Papilės klebonas;; 5 d. Jeigu negalite gauti pas 
oročiu pareikalavo sau, kai- išėmęs langą Įlindo Į miega- jusu aptiekoriu ar vaistą 
no karo komendantui, dvie- maji kambarį vagis ir išėmęs., pardavėją (1 bonka už $1.25 
jų nemokamų vietų. Tečiau iš drapanų raktus kunigui ir biskutj brangiau Pietuose 
Teatro direkcija, remdamo- ten miegant, atsirakino štai- ir Tolimuose Vakaruose), 

| si tuo, kad karo stovis nuim- ’ ’ J
itas, nemokamą karo komen- ir kokių ten brangios atmin- Company. Chicago. III. Taip 
danto vieta panaikino. Pulk, ties dalykėlių, niekam ne- gi išbandykit Trinerio Fli- 

vėl išbinešino pro Gass jūsų namuose, jis už- 
Vėliau vėl tapo ap- muša muses ir uodus tuojau.
Tryškių klebonas. Trinerio Linimentas yra pui- 
kambario išvogta kus nuo išsinarinimo ir suri

štai iš 15 i 16 d. nimo.

sustot, tad Trinario Kartusis 
Vynas tokius Įsakymus su- 

i muša ir sako: “Eik!” Jus nu
sistebėsi* pajutę kaip greit 
jis palengvina, išbandykite! 
“Visi myli Trinerio Kartųjį

KUNIGU NAUDĄ VĖL- Vyną, tai yra musų pirmoji 
NIAI GAUDO. pagelta,” rašė Mr. B. Svec-

Papilė. Birželio mėn. tapo ko iš Kencsha, Wis., Liepos

I

čių, pasiėmė apie 3,000 litų rašykit pas Joseph Triner

i

f

«

' SUSTABDO SKAUSMĄ
Niekas nesuteikia tokio 
malonaus palengvinimo, 
taip originahs Baume 
Rengue. Jis pradeda praša
lint skausmą nuo pat už- 
tepimo. _ ...
Gauk originali franeuzišką

"įįnfc
Moteriškės 
Švarumui

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

kimo audiniams.

--
Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
apimtus arba pas .

■v

Hamburg-Amerrcan Line
United Ameriean I.ines. Ine. 

General Ajrents
131 Statė St.. Boston. Mass.

IŠ ir i

LIETUVĄ
PER H IMKI RGĄ
mus

Re.solute.

BAUME BENGUĖ
( ANALOCSIMUM )

ŠUNDAKTARIS.
Beržupiai, Jankų valse. 

Šakių apskr. Pas pil. Vincą 
Jurgilą buvo apsistojęs ne
paprastas gydytojas, kuri: 
iš rankos spėliojo visokias 
ligas. Bobelės pradėjo net iš 
tolesnių kaimų slinkti pas 
gydytoją ir nešti po 20 ir 3C 
litų. Per trtimpą laiką tas ne
paprastas gydytojas surinkę 
iš tamsuolių žmonių apie 8 
šimtus lit. Čia gerai pasipini
gavęs, šundaktaris persines- 
dino Į Tamošbudžio kaimą 
pas pil. P. Mureiką. Ten taip 
pat pasielgė. Vietinei polici
jai reikėtų tą nepaprastą 
paukšti sugauti.

I

MUSU GINTARO PRA
MONĖ.

Gana išvystyta pas mus. 
Lietuvoje gintaro pramonė. 
Turime keturis gintaro fab
rikus: du Klaipėdoje, 1 
Kretingoje ir 1 Palangoje. 
Be to, esama dar apie 10; 
smulkių gintaro dirbtuvių. 
Visi tie fabrikai ir dirbtuvės 
Į metus išdirba apie šešis 
tonus visokių gintaro išdir
binių. Žaliava buvo gauna
ma iš Prūsijos. Dabar ?. m. 
kovo mėnesį Prūsijoj tapo 
sudarytas gintaro pramonės 
valstybinis sindikatas. Ge
gužės mėnesį tasai sindika-

danto vieta panaikino. Pulk, ties 
Braziulevičius nuėjęs Į už- juntant 
kulisį iaike koncerto ėmė langą, 
kelti triukšmą ir grumoti vi- vogtas 
sokeriopcihis baisybėmis, jam iš 
šaukdamas “Aš tamstą pa- drapanos.

Važiuokite j 

LIETUVĄ 
ir atgal 

PER BREMENĄ
Ant didžiausio ir greičiausio 

Vokiečiu laivo '
COLUMBUS ‘ 

arba ant kiti} šios iir.ijoa JaJej 
TIK 8 DIEN. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, steitruimiai 
TIKIETAI I TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA ■ KAINA • ’
Dol informacijų kTeipkitėa: 

NORTH GERMAN

LLOYD
15 Water St. Boston, 

(’or, Devonshire St, 
arba pas vietos agentus.

į 3 a ■■ę’" |

įl-“ ■ 1

, Kuri tenai siautė ana savaitę. Nuostoliu padaryta už milijonus doleriu.

i’- ’*X } • ik.- ■'L.

t: A i? ' ‘'’f •-
■ J ‘

t. .. p____ ;___ _

tri-šrhrfHnirt laivu
Reliaacr.' Albcrt 

Bailiu. Devthschland. A 
Hamhury '5

ir'ftrt popui iarišku vienodais?
’ kMnfiatiais i.tiv:.: CleveJandJ

YVestphsUa ir Tfkrmgia. 
Savaitiniai iš-plmitfftnai iš New 
Ytirkn. Laivai Tnutriagia ir 
\Vestphalia atplaukia į i><>st<>uą. 
Personaliai dilini i Et:. .vp«a Pa
važiavimai.

AA Ay Jt*”' Varlio 
#!■ «į Kauna ir atgal 
A liti (Ridėjus S. V 

v jeigu Takaus.)



S KELEIVIS No. 34. Rugpjūčio 25, 1926. .

Vietinės Žinios
i Bostono policija ar< 
du ugnagesiu. kurie yre 
mi gaisrą vienoj m’*’ 
pavogė dvi lempas.

P2T*y^ RAYMOND’S
. . . . • • a —

Nepirkit “caro deimantų.” (
Šiomis dienomis Bostono 

apielinkėj šaika žulikų pra
dėjo pardavinėti “caro dei
mantus.” Jau 3 žydeliai tapo 
apgauti, ir visi 3 jie rubsiu- 
viai.

Pirmutinis buvo apgautas 
Louis Rosenthal, kuris turi 
drapanų dirbtuvėlę Lynne. 
Pas jį atėjo rusiškas žydas,' 
apie 35 metų amžiaus, visai 
nepažįstamas, ir sakėsi tik 
ką atvykęs iš Maskvos. Kal-

Atvažiavo iš Pittsburgho 
Kazlauskai.

šiomis dienomis iš Pitts
burgho atvažiavo Bostonan 
į svečius adv. Bagočiaus 
uošviai Kazlauskai su sū
num Jonu. Jie irgi važiuoja 
Philadęlphijos Seiman, bet 
jie, rodos, važiuos automo- 
bilium.

D-ro Kapočiaus ofisas bus 
uždarytas.

____  __________ ___ Nuo rugpiučio 27 iki rug-
bėjo rusiškai, grynai mask- sėjo 6

Vienon apta 
Broathvay ate <• 
vaistų nusipirkti 
krito negyvas. •) 
Charles Hum ir 
širdies ligos.

Roxbuiyje 
saliuną po N t 
<t. ir areštavo 
konfiskavo iaipt 
nu munšaino ir 
bonkų.

t*Ko!

Iv
V<U
lll’v

polic
- .) ) •)•>

c'

Nesenai mirusi.- : 
nisteris Weeks paii6 
000.000 vertės turto, 
vo Wall Streeto br< 
prigulėjo prie Hori 
& Weeks firmos.

I ------- 77T7Bostono policija 
rie v 
prohibic 

agentais ir kolektavo p 
gus iš munšainieri’,:.

u

_ #_______ _ ____ _____ a dentisto Kapočiaus
vietišku akcentu. Jis pasiša- ofisas bus uždarytas, nes 
kė norįs nusipirkti naują oer ta laika jis bus Phila- 
“siutą,” bet turįs tiktai ru- delphijoj. Jis tikisi sugrįžti 
siškų pinigų. Kuomet Btri <int Labor Day. 
senthal pasiėmęs paišiuką' 
bandė išskaitliuoti, kiek da
bartiniu kursu jam reikėtų 
gauti rusiškų rublių už ame- žymus Nonvoodo biznierius jo apsimetę 
rikoniškus dolerius, krautu- A. K. Neviackas su p-le Ona 
vėlėn įnėjo da vienas žydas Lazauskiute iš Hudsono.
ir žydelka neva drapanų pa
žiūrėti. Nugirdę savininko 
pasikalbėjimą su pirmuoju 
“svečiu,” jiedu pasisakė irgi 
norėtų nusipirkti rusiškų pi
nigų. Maskvietis pardavė

Žada apsivesti.
Netrukus žada apsivesti du apgaviku, u

Klaida.
Praėjusiame “Keleivio” 

numeiyje buvo paskelbta, 
jog Lietuvių Vaizbos Buto 
metinis piknikas jvyks 15 d. 

jiems už 1 dolerį 15 bolševi- rugsėjo. Tai būva klaida, 
kiškų rublių. Besikalbant iš- Minėtas piknikas įvvks ne
ėjo aikštėn, kad šitas mask- dėlioj. 12 <1. rugsėjo* ant p. 
vietis turi ir deimantų atsi- Čapliko ūkės, Hudsone. 
vežęs iš Rusijos, kuriuos jis; _________
norėtų čia parduoti. Moteris 
paėmė iš jo vieną deimantą 
ir pasakė nueisianti pas arti
miausi jubilieri < '
kiek jis vertas. Sugrįžus ji ‘ 
pranešė, kad jubilieris ap- 
kainavęs tą deimantą į $1,- 
000. Tai tik vieną, o čia 
maskvietis turėjo du tokiu ’ 

“Na, jeigu jie tiek verti!” 
sušuko Rosenthalis, “tai aš 
atiduodu už juos visus pini
gus. kiek yra mano kasoje!”

Nors niekas nežinojo, 
kiek jo kasoje pinigų buvo, 
bet maskvietis pasakė imsiąs 
“čenčiiu” Jis atidavė abudu 
deimantu krautuvėlės savi
ninkui, o tas atidavė savo 
kasą ir išmokėjo iš jos $65— 
tiek kasoj tebuvo.

Kuomet visi “svečiai” 
prasišalino, Rosenthal nubė
go pas pažįstamą savo jubi- 
lierj parodyt savo pirkinį ir 
patirti, kiek jis čia pelno tu
rės. Jubilieris jam pasakė, 
kad tie “deimantai” yra pa
prastas stiklas ir neverti 
daugiau, kaip 10 centų. Ro
senthalis nubėgo policijon, 
bet buvo jau pervėlu.

Paskui Max Bricker, kitas 
žydelis kriaučius, buvo ap
gautas tokiu pat bud u Rox- 
buryje. Jis užmokėjo žuli- 
kams $1,500 už vieną “ca- 
rienės deimantą,” kuris pas
kui pasirodė 5 centų vertas 
stikliukas.

Trečia žulikų auka buvo 
Benjamin Dubinsky, irgi 
žydelis rubsiuvys, kuris gy
vena Cambridge’uje. Jis nu
sipirko paties “nabašninko 
caro deimantą” už $350. Vė
liaus tečiaus pasirodė, kad 
tai nėra joks deimantas, bet 
nupirktas iš 10-centštorio 
blizgutis.

Rado 196 keisus degtinės 
jūrėse.

Plaukiodamas jūrių pa-V • • • *• * * * \j v« a a J Va * A 1

sužinot, ki aščhi. valdžios agentu lai- □rrrzuc ii ‘_ -.-i ■ ••• --vas užtiko vienoj vietoj iš
krauta į vandenį didelę krū
vą degtinės keisuose. Iškė
lus viską laukan, pasirodė 
196 keięai geros degtinės.

12 rugsėjo bus LSS. VI Ra
jono piknikas.

LSS. VI Rajonas ruošia 
didelį pikniką 12 rugsėjo, 
apie ką jau buvo paskelbta 
mėnuo atgal. Piknikas įvyks 
Haverhillio Lietuvių Kliubo 
kempėj.

Tajeras pamestas.
Užpereitą nedėldienį tarp 

So. Bostono ir Blue Hills bu
vo pamestas automobiliaus 
tajeras, U. S. Rubber Royal 
Cord 32x4^. Jei kas jį rado, 
tegul praneša į “Keleivio” 
redakciją. Savininkas žada 
duoti dovanų.

Iššoko per langą.
Walter Preble aną naktį 

pabudo ir* n pajuto, kad jo 
kambarys-pilnas durnų. Ma
nydamas, kad namas dega, 
jisai nėrė nuo antru lubų per 
langą ir krisdamas žemėn 
nusisuko sprandą.

Girard Landers nuėjo pas 
savo mylimą merginą Cam- 
bridge’uje ir išsėdėjęs su ja 
iki 12 valandos nakties no
rėjo nusižudyti. Jis persidū
rė save peiliu ir išgėrė nuo
dų. Mergina pradėjo, klykti 
ir visi namiškiai pabudo iš 
miego. Landers buvo nuvež
tas ligoninėn ir turbut mirs.

Bo*toniečiai važiuoja Phila- 
delphijos Seiman.

Šios sąvaitės pabaigoje iš 
Bostono išvažiuoja Phila- 
(telphijos Seiman daug lietu
vių inteligentų ir veikėjų, 
būtent, adv. Bagočius su 
žmona, d-ras Kapočius su 
žmona, “Keleivio” redakto
rius Michelsonas su žmona, 
p. V. Jenkins, drg. D. Pilka 
ir daugelis kitų. Iš Bostono 
jie visi kartu plauks laivu į 
New Yorką, o iš tenai trau
kiniu į Philadelphiją.

Socialistų piknikas davė 
gražaus pelno.

Laikytas LSS. ir LDLD. 
kuopų piknikas 15 rugpiu
čio davė $174.55 įplaukų. 
Išlaidų buvo $109.55, ku
rias apmokėjus gryno p'elne 
Lietuvos moksleiviams liko 
$65.00.

MES PERKAM LIETUVOS BONUS.
Nuo tų. kurie pirks pas mus Player Pianą arba Grama- 
foną. tad priimam Bonus kaipo dali mokesties.

Prie pat jūrių Citv Point’e 
parsiduoda du nauji 2-šei- 
•nvnų namai su visais pato
gumais. Kambariu yra ana- 

• Apati
niai jau-išnomuoti. Parsi
duoda nebrangiau Įnešt rei
kia apie $3.000. Puiki vieta 
gyvenimui. Dėl platesnių ži- 
n'ių kreipkitės “Keleivio”, 
edakcijon pas S. Miehelso-

na.

am
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VIEŠAS UŽKVIETIMAS.
Vaizbos Butas užkviecia 

visus Mass. valstijos lietu
vius dalyvauti metiniame iš
važiavime Rugsėjo-Sept. 12 
d., ant p. Chapliko ūkės. 
Brigham st., Hudson. Mass. 
Bus labai įvairus programas. 
Vieta labai graži ir didelė, 
lengvai galės sutilpti visi 
Mass. lietuviai. Nepamirški
te Rugsėjo 12 d! I - •

Vaizbos Butas.

PIKNIKAS!
Rengia Liet. Moterų Apšvietus 

Draugija.
RUPIUČIO-AU(

Ant 
Wikon St..

Piknikas 
gražus. Bus

Bušai iš:
Lietuvių s 
važiuot bosais turė?
siregistruot “Sandaroje."

Kelrodis: Važiuot karais arba 
automobiliais iki Norv.ood Cent
re. nuo ten paimt M'alpole St. iki 
Wilson. pasisukus i Wilson St.. 
važiuoti iki pikniko vietos.

Visus kviečia Rengėjos.

Nedėlioję.
. 29 D.. 1926

Aleko Farmos
Noruood. Mass. 

bus visais atžvilgiais 
: Įvairių žaidimų, 
•eis kaip 11:3c nuo 
velninės. Norintieji 

kalno už-

M.

VAIKAI! VAIKAI!
Gramafonai Dykai.

Už mažą pa-.arna’ irr.r. Prisiu.- 
centu štampą, o :rau.s:t paa:<;.ir.

JUOZO SPAUDA
233 N. ( larion st_ Philadelphia

rr,x.

RAYMOND’S
Naugahyde 

Krepšiai
Jie yra 3 mierosc ir galit

pirkt

16 colių viena už

18 colių vienas t:ž

6.25

PAS1NAUDOKIT PROGA.
\ ; UPIIAMS CORNER. Dorches- 

ar-idui-da su visais įtaisyma s 
.embarių na nas. kuris yra lengva 

į dviejų šeimynų namą, ž?- 
r vra arti T.'HJO pėdų. Didelė vieta 
. .- ic .i iT.s Toj vietoj vien tik žemė 

v..r-a 7.*>00 dol. Namą su žeme 
r. .pirkti už 8 5*Mt dol. Naudoki-

- i'.-otra. nes savininkas yra priveri-
< ;,pi.->s‘ tą vietą pataitėj šio mė- 

. Uph-uns Corner yra parankiau- 
an-z'ausia ir "gražiausia vieta vi-Į 
Ik>rchesteryje. Vidurį namo tra- 

arnatyti tarpe 6 ir 8 vai vata-Į 
Namas randasi po numeriu 65 i 

ushinjr \ve . ant kalno, nuo kurio 
>» visas Bostonas. Linksma :«■ 

, ■ • J vietoj gyvent

LENGVASIS SKLEPAS 
Vir’.vvės Indai 

PAKLOK ŠLUOTOS—EXTRA 
‘•ušies koma I srsiutes. lygios 
rankenos. 50c
DULKIŲ ŠEPETUKAI—Nuglu
dintos ranken, geros rūšies 35C 
TATES CLOTHES LINIJOS — 
50 pėdų ilgio, manila linija 40c 
DOVER GARBAGE VIEDRAI 
— t kvortų mieros su koštuvo 
viršum 75c
F1RANKŲ TEMPTUVAS —Pa
darytas iš parinkto medžio. Mie
ros 6x10. 1.75
TORIELKŲ KLIUDĄS — Pada
rytas iš geros rūšies aluminum. 
10 kvortų mieros. 75c
ARBATOS PUODELIS—Pada
rytas iš sunkaus matuoto alumi- 
numo. I puodukų mieros. 1.00

• \RS1DUOD \ ČEVERYKV TAISY
MO DIRBTUVĖ. Biznis išdirbtas, ant 

a< :<>> gatvės, apielinkė apgyventa 
raviu, lenku, rusų ir kitų tautų. 

Pardavimą priežastis — savininko 
'.(.sveikata. Atsišankit »as (34) l

J. P RAULINAITIS
»39 ( ambridge st^ Cambridge. Mass. į 

Į

i

PARSIDUODA BUČERNė. viena 
š Keriaužių, daroma biznio >700 per 
avait“. randos 40 doleriv už Storą ir 

'• rainiai gyvenimui. Gry..o pelno ga
ma padaryti per metus $3,000 — 

rantuota. Savininkas eina į kitą 
■ iz.ni. Klauskit “Keleivi-j“ ofise.

(35)

PARSIDUODA MOTERIŠ
KŲ SKRYBĖLIŲ 

KRAUTUVĖ
tavoro, geras biznis. Renda 
Kaina greitai parduodant tik

6.75
Ant Washington streeto ar cl. vienas už 

policija sučiupo South Bos
tono bomelį Grealish’ą. ku
ris kartu su dviem kitais va
gimis nakties laiku išmušė 
akmeniu langą ir bandė įlįs
ti į auksinių daiktų krautu
vė ..........

t-

Priė statomojo gažo kom
panijos bildingo ant Colum- 
bus avė. nukrito nuo 35 pė
dų aukštumos darbininkas 
Doyle. Jis išsilaužė ranką, 
kelis šonkaulius ir įsidūrė 
kaklą..

Per 8‘ šių metų mėnesius 
Bostone buvo areštuota 25,- 
385 žmorfės už1 girtybę. Per
nai per tą patį laiką buvo 
sulaikyta 24,140 girtuoklių.

:—f|---- ;
Cambridge uje- du plėši

kai užpuolė* gatažą,*apiplė
šę sltvfninką, paskui surišę jį 
ir įmetę į klazętą pabėgo.

ALUMINUMINAI INDAI— 
Skauradų setai. 9 coliu colen- 
ders. 3 kvortų apgaubtas ka
tilas. po 50c

ALUM1NUM KEPTUVAI— Pa
daryti iš sunkaus matuoto alu- 
minum. 1.65

r 
i

I'au;
: 15.O0.
$275.
Kamp. E St. ir Bruadway. So. Boston.

PRANEŠIMAS
Kam reikalinga paskola i mortgi- 

: j>) ant namo, ar norit pirkt ar par
duot namą ar storą, arba popieriuot ir 
ocntyt namus, kreipkite* prie mus.

181 (Tark St, Cambridge. Maa>.

Užbaigti Patrina! Pietams 
Indai. Zupės 4
Torielkos. "
Pietams Torielkos vienas 
Oat Meal Torielkos 
Stiklinės Vaisių Taurės

ELEKTRIKINIAI ŠVIESOS 
PRIETAISAI—Baltos dangty* 
r taurė 
nui.
BUCK 
.'rėmai, 
menys

su prietaisais išvielavi- 
po 50c 

PI E LOS — Kiet medžio 
geros rūšies plieno aš- 

95c

t >
i

>>>

> »>> >>
Lietuvis Optometristas j

i
Kuris norėtų apvalyt namą 
lai atsišaukia { .“Keleivio” 
ofisą.

!
LIETUVIS 

BUDAVOTOJAS IR 
ARCHITEKTAS

Mes pabudavojame geriausius' 
namus ir pigriai Taipgi padarau ’ 

• i-okiu.- planus, išmėruoju žemę ir 
; etc. Visokiais reikalais kreipki-; 
: tės (-> ;

TITUS P. GREVIS
395 Broad»ay. S®. Boston. 

; Tol.: So Boston 2:340.

» 
» 
»>>>
» 
»
>
>>> > >

I’a.
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DAKTARAS 
LANDAU 

32 <11A M BERS ST, BOSTON- 
Gydo ypatiškai ir pasekmingai 

Veneriškas lagas.
Valandos:-*— Kasdien nuo 8 iki
10. nuo 1 iki 3 rr nuo 6 iki 8. 
N’edėMicniaie nuo 9 ikit 12.

1

IiegMininuoju aki*, priskiria S 
•kinius, kreivas skis atiu«*uiu < 
ir ambiyopiskoss (aklos*> aky- } 
SS sugrąžiau Šviesą tinkamu į 
laiku. S
J. L. PAAAKARNIS 0. D. į
447 8roa4wa». So Rnttna **•»• J

Naugahyde yra nepcršlapa- 
mas, minkštas, liaunus, ne
susitrauks ir nesiglamžys, 
padarytas iš tyros odos.

TREČIOS LUBOS

Prie to mes turim krūva
apie 50

Gladstone 
Valizų 

$5 Viena
Jo* ANTRARANKĖS, 24 
colių ilgumo, ir jos Nauga
hyde*. Pasiskubinkit, kol 
jų yra*

TREČIOS LUBOS.

1

I

Mes parduodame geriausius Pianus. Gramafonus ir užlai
kome didžiausi pasirinkimą Lietuviškų Rekordų ir Gerų 

Piano Rolių.

VĖLIAUSI VICTORO REKORDAI
.... K. 

.......... K. 

.... Jos.
... Jos.

Kast. Sabonis
. . Kast.

. . Justas 
. . . Justas 
. . Jonas 
. .. Jonas 
. . . Jonas 
. .. Jonas

Sabonis 
Sabonis 
Vaičkus 
Vaičkus

78676 (PAS DARŽELI TRYS MERGELĖS ..........
(IŠĖJO TĖVELIS I MIŠK N ..........................

78675 (TAUTOS ŠVENTE...........................................
(MES BE VILNIAUS NENURIMSIM 

78684 (MUZIKA—VALGAS .......................................
(PAUKŠČIU VESE1LĖ ...................................

78103 (KAITINK ŠVIESI SAULUTĖ ......................
(VAI MOČIUTE MANO. .. 

16037-E (K AD\ NOKIU VERKIU
(ANT EŽERĖLIO ................

16«3S-F (LAKŠTINGALĖLĖ .........
(AGUONĖLĖ .........................

16039-F (SENELIS—POLKA ............. Igrajino Colunibijos Orkestrą
(GRAŽUOLĖ—POLKA............. įgrajino Columbijos Orkestrą

VICTOK REKORDAI 10 COLIU—75c
Reikalaudami Mašinų. Rekordų arba Rilių Kataliogo. prisių.-k>t už 2 
centu štampą. Kreipkitės ypatiškai arba per laišką

George masilionis
233 West Broadway, South Boston, Mass.

Sabonis 
Kudirka 
Kudirka 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas

t

Telefonas So. Boston 2300. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Dr. St. L GALVARISKI 
(GAL1NAUSKAS)

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

411 BROADIVAY,
SO. BOSiON. MASS.

i 
i

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

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SŲUARE 

Skersai Hanover Street
BOSTON. MASS.

Olympia Theatre Building 
Room 22

Patarimas dykai tik per paskirtą 
laiką.

DR. BALABAN
iš Rusijos •Gydytojas. Chirurgas 

ir prie Gimdymo.
351 Dorchestcr St.. So. Boston. 

arti Andrevrs Sq^ 
Tel. So. Boston 4768.

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

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

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

K. W. ZIURINSKAS
KOSTUMERSKAS KRIAUČIUS 

Vien tik vyriškų drabužių.
Apie gerumą klauskite mano kus- 

J tumerių, kurie jau dėvi mano da- 
; ri tus drabužius.
; Valandos: Kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vakare.

314 BROAD'VAY.
SO BOSTON. MASS.

1

SOUTH END HARDWARE CO.
APSIVALYMO IŠPARDAVIMAS

LIKUSIOJI DALIS LOWELLIO TAVORO
IR KITI TAVORAI. KURIUOS MES UŽPIR- 
KOM TURI BŪT TUOJAUS IŠPARDUOTI. 

PIRKITE DABAR « SDTADPYKITE PINIGŲ! 
; g 81: fSS M ES KS «S SS SIS

RADIO B i»<TTERIES 1> v- 
UUEEN AN'NE Maliava. 1« »P- 
balta, dėl vidau* ir !»»»*“>•
PURE M'HITE LEAD 

*12/>0 už 100 svanp- _
VEI.VETTNA FLAT WHITE 

$1.69 GALIONAS.
DUPONTS FLOOR VARNISH

$2.25 GALIONAS-

SLATE SUfiEACE IIOOILNG 
82.50 ROLLS.

ŽALIAS IR RAUDONAS 
SUPAKUOTAS SU VINIMIS 

IR CEMENTU.

TAMSUS. ŽALIAS IR RIDAS
PAIMT $.98 GALIONAS.

TŪKSTANČIAI BARGENV VISOKIUOSE DALYKUOSE.

SOUTH END HARDWARE C0
1095 WASHINGTON ST- ^,r St Eleveil» Sl“li“

BOSTON. mass.

Ii

it

M r. Joteph P. Šarkiui*.PM 
Vest & Sons Piano 

Crapay 
jau viri 20 metu.

Jei manot pirkti Player-Pianą, 
Grand Pianą, Upright Pianą. Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. Sarkiunu. 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 jį gerą kainą. Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 BoyUton St, Bostou 
įkurtas 1851 m.

Ruffles
“Chariestono
Šokis.
šok ir strepsėk ir Kalvi kraipyk! 
Bet saugokis neprikrėsk savo 
šokėjui akis pleiskanom.

Tštikro yra apgailėtina, kuo
met žmogus apsileidžia pleiska
nom.

RuffJes
Pleiskanų mirtinas priešas tuo

jau apvalys jus nuo to įkyraus 
ir naikinančio parazito.

Pamėginkite bonka per sa
vaite ar dešimtį dienų, o busite 
nustebinti.

65c. vaistinėse arba 75c. per 
paštą tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER 4 CO. f 
K Berry and So. Sth Stą 
A Brooklyn, N. Y.

Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrograd i, • 
. asEPSiUs?"" K*lba

1 ALLEN ST, Cor. Chambera St., BOSTON. MASS. »
(




