
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

PrenuMerata Metama:
Amerikoje ................................. 32.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur ................ 33 00
Prenumerata pusei melu:

Amerikoje ................................. $1.25
Kanadoje ir kitur už Suv.

Valstijų ................................. $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 

Kreipianties su kokiais norą rei
kalais adresuokite:

"KELEIVI S”
253 Broadway, So. Boaton, Maas.

Keleivio Telefonai:
So. Boaton 3071

KELEIVIS
UTHUANIAN VEEKLY

Psblished by J. G. Gegažto t (X

Represents over 75,000 Lithoaniaas ta 
Ne* England. ant about 1,000,000 

in the Unitad Statas.

THE BEST ADVERTI8ING 
• MEDIUM.

Advertising Ratas 
on Appucation

“KELEIVIS“
253 Broadway, Sa. Bastės, Mase.

-------- --------- ■■ t

SO. BOSTON, BIRŽELIO-JUNE 20 D., 1928 M.
“Entared u Sacond Clasa Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879

e

No. 25 Keleivio Telefonai:
So. Boston 3071 Metai XXIII

K1NB REVOLIUCIONIERIAI 
PAĖMĖ TIENTSINĄ.

TURĖS 500,000 KAREIVIŲ 
PEKINO APIELINKĖJ.

Sostinę užėmė gen. Pai Čun- 
hsi, kuris yra sušaudęs 

2,000 komunistų.
Kynų revoliucinė armija 

eina pirmyn šluodama nuo 
kelio visas kliūtis. Pereitą są
vaitę krito prieš ją ir Tientsi- 
n<> miestas. Miestas buvo pa
imtas taip greitai, kad gy
ventojai nei nepastebėjo val
džios permainos.Išvakaro jie 
nuėjo gulti d a prie šiauriečių 
valdžioj o kada iš lyto pa
budo, ant miesto įstaigų ple
vėsavo jau revoliucionierių 
vėliavos. Triukšmo pasidarė 
tiktai sekančią dieną, kuo
met apsupti gelžkelio stotyje 

, 400 šiauriečių kareiviai ban
dė prasimušti į laisvę. Jie 
puolė su bombomis, revolve
riais ir net kirviais policiją, 
ir norėjo paimti šarvuotą 
traukinį, kuriuo butų turbut 
bandę bėgti. Policija tuo jaus 
pradėjo šaudyt iš šešių trum
pų armotų, ir miestas sudre
bėjo nuo jų baisaus baubi
mo. Mieste yra dar daug pa
sislėpusių civilėse drapanose 
šiauriečių kareivių ir bijoma
si, kad jie gali da daug triuk
šmo pridaryti. Tečiaus iš Pe
kino jau pašaukta į Tientsie- 
ną 20,000 revoliucinių karei
vių. kuriems pribuvus nesun
ku bus tvarką palaikyti.

Apie Pekiną revoliucionie
riai dabar turi į 500,000 ka
reivių. Pačiam mieste tuo- 
jaus bus pastatyta 120,000 
ginkluotų vyrų, kuriems va
dovaus gen. Pai Čun-hsi, ar- 
šiausis bolševikų priešas. 
Sakoma, kad po komunistų 
teroro Šanchajaus ir Hankau 
miestuose jisai sušaudęs 
2,000 komunistų.

Londono žiniomis, Tient- 
sino mieste buvę tokių mu
šiu, kad miesto gatvės buvo 
užverstos lavonais. Lavonų 
buvusi pilna ir Pei-Ho upė.

MERGINA PERSKRIDO
JŪRES. _ _____

P-lė Amelia Earhart, kuri 
andai išlėkė iš Bostono su 
dviem lakūnais orlaiviu 
“Friendship” į Angliją, šį 
panedėlį jau pasiekė Angli
ją ir laimingai tenai nusilei
do. Jos kelionė buvo sutruk
dyta dėl nepalankaus oro. 
Orlaivis buvo priverstas 
grįžti nuo jūrių ir laukti 
Newfoundlande kol išsi
sklaidys rūkas. Iš Newfound- 
lando Į Angliją jai ėmė nu
lėkti 20 vadanlų ir 49 minu
tes. Ji yra pirmutinė moteriš
kė, perskridusi oru Atlanti- 
ką. Nora tiesą pasakius ne ji 
skrido, bet vyrai, tečiaus jos 
vardu šita kelionė buvo da
roma ir beveik visa garbė 
priskaitoma jai. Net prezi
dentas Coolidge mušė jai te
legramą su pasveikinimu.
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Sprogo Karo Laivas
Žuvo 51 asmuo, daugelį 

surijo krokodiliai.
Magdalenos upėj, Kolom- 

bijos respublikoj, pereitą su
batą sprogo karo laivas 
“Herkules,” kuris plaukė 
upe aukštyn su kareivių uni
formom ir kitokia armijos 
medžiaga. Sprogimas atsiti
ko nakties laiku laivo kati
luose, ir laivas tuojaus nu
skendo. Iš 73 buvusių ant 
laivo kareivių išsigelbėjo vos 
tik 22, o 51 žuvo. Manoma, 
kad didesnę jų dalį surijo 
krokodiliai. nes lavonų nesu
randama.

i $12,000,000 GELŽKELIŲ 
MAŠINISTŲ PENSIJOMS.

Amerikos gelžkelių maši
nistų ir pečkurių brolija pa
dėjo į šalį $12,000,000 pase
nusių savo narių pensijoms. 
Pensijas brolija moka pasie
kusiems 70 metų amžiaus na
riams. Manoma, kad gauna
mas iš $12,000,000 nuošimtis 
padengs visus reikalavimus, 
o suma galės stovėti čielybė- 
je. Dabartiniu laiku unija 
turi 800 senų narių, kuriems 
nuo 1917 metų yra išmokėjus 
jau $1,113,750.

Europos darbininkai yra 
iškovoję pasenusiems savo 
draugams pensiją iš valsty
bės ir kapitalistų, o Ameri
koje patįs turi tuo rūpintis.

SUSITVĖRĖ MILŽINIŠ
KAS ANGLIŲ TRUSTAS.

Ant Wall Streeto susitvė
rė didelis anglių trustas, į ku
rį įnėjo netik kasyklų kom
panijos, bet ir tos, kurios 
perka ir pristato anglis į mie
stus, kaip lygiai tos, kurios 
pardavinėja kurą miestuose, 
ir tos, kurios anglių kasimui 
bei transportacijai visokius 
įrankius gamina. Trustas ap
rėpė lygiai minkštas ir kietas 
anglis. O yra Shermano įsta
tymas, kuris trustus drau
džia. Prie pono Kulidžiaus 
kapitalistams nėra jokių įsta
tymų.

I

Lietuva Sumokėjo r?usgrumojaTužda- 'TflhalfO StTfiiktlS GrAlkllOi
Amerikai $82,072. RYT visus laikras- i dualiu uucinao uiauujuj

ČIUS.
Ispanijos diktatorius išlei-i 

do perspėjimą, kad jis uždą-r 
rysiąs visus laikraščius, ku-į 
rie “eina prieš tautos labą,” į 

!tai yra, kurie kritikuoja pra-Į 
j gaisringą jo politiką. Dikta
toriai visi tokie: savo kvailą 
ambiciją jie vadina “tautos 
labu.”

Iš viso 13 valstybių sumokė
jo $90,757,665.

Trylika Europos valstybių 
šį mėnesį sumokėjo Suvieny
toms Valstijoms už karo pas
kolas $90,757,665, būtent:
Didž. Britanija $67,200,000
Prancūzija. 11,250.000
Italija....... 5,250.000
Belgija.....  3,575,000
Čekoslovakija .... 1,500.000
Estija ...........„ 100,000
Suomija..... 181.000
Vengrija...........   29.133
Latvija ................ 40,000
uiSjai JSSo akmens piovėių uni»’reika- 

Rumunija..... ........ 400,000
Jugoslavija ........ 200,000

Virsta į Revoliuciją.

Unija Apskųsta 
DefStreiko.

New Haveno “Decorative 
Stone Company” apskundė

laudama $300,000 atlygini
mo už nuostolius, kokių jai 
pasidarę dėl unijos paskelb
to streiko. Kompanija sako,

Visas Kaimas 
Išmirė Badu.

Žinios iš Rio de Janeiro 
sako, kad Brazilijos šiaurės 
rytuose buvo tokia sausa, 
kad išdžiuvo visi vandens 
šaltiniai ir išnyko visi aug- 
menįs. Sao Joao kaime išmi
rė badu daugiau kaip 100 
žmonių ir visoj apielinkėj iš
stipo visi gyvuliai.

1825NORI DEPORTUOTI 
SVEČIUS.

Natūralizacijos komisio- 
nierius Grist sako, kad iš tų 
žmonių, kurie buvo įleisti A- 
merikon laikinai, dabar 
1825 nori gauti pilietiškas 
popieras ir pasilikti čionai. 
Jis sako, kad jie gali būt de
portuoti, nes įvažiuodami 
pasirašė, kad po tūlo laiko 
grįš atgal.

LAIKRAŠTININKAI KER-
• TĄSI KARDAIS.

Kubos sostinėj Havanoj 
laikraščių leidėjas Estaban 
de Varona turėjo dvikovą su 
savo korespondentu Prohi- 
ba. Korespondentas perkirto 
leidėjui veidą kardu. deportuoti.

POL1CMANAS NUŠOVĖ 
KONSTABELĮ.

South Portlande, Maine 
valstijoj, šį panedėlį polic- 
manas Moore nušovė konsta- 
belį Millerį. pastarojo moti
nos akivaizdoje. Motina 
apalpo. Policmanas Moore 
dabar uždarytas už geležinių 
grotų ir kaltinamas žmogžu
dystėj. Šovimo motivas ne
aiškus. Policmanas aiškinasi, 
kad jam pasirodę, buk Mille- 
ris girtas būdamas važiavęs 
automobilium ir nenorėjęs 
pasiduoti areštui, dėl to jis 
jj ir šovęs. Bet kiti tai pasa
kai netiki.

ČAN TSO-LINAS NEBE
GYVAS.

Iš Mukdeno atėjo patvir
tinančių žinių, kad šiaurės 
Kynų diktatorius Čan Tso- 
linas ištikrujų mirė, ir jo vie
ton Mukdeno gubernatorium 
dabar esąs paskirtas jo sūnūs 
Čan Hsiu-lianas. Senis dik
tatorius buvo sužeistas bė
gant jam iš Pekino į Mukde
ną, kuomet j jo traukinį bu
vo mestos kelios bombos. 
Nuo to sužeidimo jis ir mirė.

SUĖMĖ 6 IŠMUGELIUO- 
TUS ATEIVIUS.

St. Albans, Vt. — Šio pa- 
nedėlio naktį valdžios agen
tai čia suėmė 6 čekoslovakus 
ateivius, kuriuos 1 
nadietis buvo iš Kanados

NUTARĖ NUPIGINTI LAI
VAKORČIŲ KAINĄ.
Pereitą sąvaitę Paryžiuje 

buvo laivų kompanijų kon
ferencija, kuri nutarė nu
mušti laivakorčių kainas 20 
nuošimčių ant visų laivų, ku
rie vaikščioja tarp Europos 
ir Suvienytų Valstijų bei Ka
nados. Šitas nutarimas inei- 
na galion nuo šių metų rug
sėjo (Septemberio) pabai
gos. Studentai, kurie važiuo
ja iš Europos Amerikon arba 
iš Amerikos Europon moky
tis, bus vežami už pusę “tu
ristų klasės” kainos.

Mamertai Puolė 
Kasyklą.

Netoli Pittsburgho mieste
lio, Kansas valstijoj, apie 
tūkstantis streikuojančių 
mainerių pereitą |>ėtnyčią 
puolė Pittsburg Goal kompa
nijos kasyklą No. 14, sumu
šė skebus, kasyklos superin
tendentą ir išsiskirstė. Ka
sykloje dirbo 50 streiklau
žių, tai darbas buvo sustab
dytas ir streiklaužiai išvary
ti. Kompanija buvo atidarius 
kasyklą ir pakvietus anglia- 
kasiuseiti dirbti už 1917 me
tų algą, t. y. po $5 į d ieną.

fe C I A Caimn ka(l darbininky organizacija 
lo □vllilU. buvo padarius “suokalbį” iš-

---------- mušti ją iš biznio. Ir apygar- 
Baltimore, Md. — Seimas dos teismas jau pripažino, 

atsidarė 17 birželio. Delega
tų 300. Prez. St. Gegužis pa
skyrė komisiją mandatams 
priimt. Tuoj pašoko apie 50 
žmonių ir rėkia, kad šita ko
misija butų renkama viso 
Seimo. Gegužis aiškina, kad 
Seima^da nesusiorganizavo, 
da nežinia kurie yra delega
tai, kurie ne, ir. kad SLA. 
konstitucija aiškiai sako, kad 
tokią komisiją skiria prezi
dentas. Bet bolševikai to ne
klauso ir taip siunta, staugia, 
kad niekas negali nei žodžio 
suprasti. Triukšmas aptilo 
tik Baltimorės majorai atsi
stojus Seimą pasveikinti. 
Jam kalbą pabaigus, bolševi
kai vėl sustojo ir visi rėkia, 
trypia. Tik pavargę už pus
valandžio aprimo.

Mandatų komisija po pie
tų raportuoja, kad esą skun
dų prieš priėmimą apie 100 
delegatų. 60 bolševikų ir 40 
kitokių. Delegatų ženkleliai 
išdalyti tiktai tiems delega
tams, prieš kuriuos nėra 
skundų.

Komisija siūlo 97 skundus 
atmesti kaipo nepamatuo
tus, o tik 3 svarstyt. Bolševi
kai rėkia, kad svarstyt kiek
vieną skundą. Išrodo, kad 
bolševikai suvažiavo tiktai 
trukdyt Seimo darbą. Pirmą 
diena išėjo, o dar delegatai 
nepriimti.

“K.” Reporteris.

kad “suokalbisbuvo” irdavę 
kompanijai injunctioną prieš 
uniją. Kaip gi ilgai Ameri
kos proletariatas kentės šito
kį teismų despotizmą?

REPUBLIKONAI NOMI
NAVO HOOVERJ.

Republikonų konvencija 
Kansas Cityje nominavo sa
vo kandidatu i prezidentus 
Hooverj, dabartinį komerci
jos sekretorių, o senatorių 
Curtisą pastatė kandidatu 
i vice-prezidentus.

Prieš Hooverį f armėnų 
delegacijos sukėlė didžiausį 
lemia, nes jis yra pasisakęs 
už Kulidžio politikos tęsimą, 
o toji politika, tai pataikauti 
Wall Streeto kapitalistams. 
Farmeriai Wall Streeto ne
kenčia, todėl jie susirinko su 
šakėmis ir pikiais į Kansas 
City protestuodami prieš 
Hooverj. bet policija juos iš
vaikė. Hooveriui bus sunku 
laimėti rinkimus, kuomet 
farmeriai taip griežtai prieš 
jj nusistatę.

LAIVYNAS PERĖJO DAR
BININKŲ PUSĖN?

Atėnų valdžia esanti bejėgė, 
nors ištikima jos policija ir 

kareiviai dar šaudo žmones.
Graikijoj visai netikėtai 

kilo didžiausis triukšmas. Vi
sų pirma tenai sustreikavo 
tabako darbininkai. Kaip vi
sur. taip ir Graikijoj valdžia 
tarnauja plėšriajam kapita
lui, todėl ji tuojaus pradėjo 
streikuojančius darbininkus 
šjudyt. Xanthi mieste jos su- 
žvėrinti kareiviai puolė strei- 
kierius ir šešis jų užmušė, o 
40 sužeidė. Dramoj, Kavaloj 
ir Piraejuse buvo 30 darbi
ninkų užmušta ir keli šimtai 
sužeista.

Dėl šitų skerdynių liaudis 
baisiai pasipiktino ir vėliau
sios žinios sako, kad Graiki-

K1NIEČ1AI ĮSILAUŽĖ I J°j Jau prasidėjo tikra revo- 
AMERIKOS PASIUNTI- l’ucija. Stovėjęs Mitylėnoj 

NIO NAMUS. ; graikų karo laivynas perėjęs 
Iš Pekino pranešama, kad darbininkų pusėn Tokių ži- 

Kuminčuno kareiviai tenai, niV£auta ,
įsilaužė į Amerikos pasiunti
nio Mac Murray’o gyvena- 

ir išnešė daug

MEKSIKOJ DREBA ŽEME.
Meksikos pietuose ir vidu

ry pereitą subatą pradėjo 
drebėti žemė, ir drebėjimas 
kartojosi iki šio utaminko. 
Keliatas kaimų yra sugriau
ta. o kitose vietose žmonės 
išėję iš namų miega laukuo
se, nes bijosi nelaimių.

PER MENESI GAISRAI 
PRIDARĖ $23,200,000 

NUOSTOLIŲ.

LENKIJA ĮSPĖJA SAVO 
KAIMYNUS.

Lenkija planuoja laivyno 
demonstraciją ant jūrių ties 
Dancigu, kad įspėjus kaimy-|mus namus i 
nes šalis, kad jos nedarytų brangių dalykų. 
Lenkijos prekybai kliūčių j --------
ant jūrių. Šita demonstracija 
turbut kreipiama prieš vo
kiečius.

_________
PORTUGALIJOJ NAUJAS 

REVOLIUCIJOS SUO
KALBIS. Io_______ o________

Pereitą sąvaitę Portugali- toks smarkus, kad išbirėjo

! graikų karo laivynas perėjęs
I j • • 1 — m i • * •

i_į Vienos “Tageblatto” ko- 
’ respondentas praneša iš Sa- 

lonikos, kad šį panedėlį visoj 
Graikijoj buvęs apskelbtas 
generalis streikas ir neužil
go busianti apskelbta prole
tariato diktatūra. Valdžia 
esanti bejėgė, bet mobili
zuojanti ištikimą savo polici
ją ir kareivius, kur tik jų yra. 
Laukiama karo stovio pa
skelbimo.

Valdžia kaltina už šitą su
judimą komunistus, ir kelias- 
dešimts jų vadų esą jau areš
tuota.

Bomba Suardė 
Teisino Rumus.

Detroite šį panedėlį ap
skrities teismo rūmuose spro
go bomba. Sprogimas buvo

. .. . _ . ______
joj tapo areštuotas buvusis visi langų stiklai dideliame 
prem jeras Antonia Maria murobildinge ir buvo sužeis- 
da Silva ir pora kitų politi- ta 10 žmonių, trįs labai sun-! 

ikierių. \ aidžia paskelbė, kiai. Bomba buvo suvyniota 
kad jie buvo padarę suokai- j laikraštį ir padėta vyrų išei- 
bį dabartinei tvarkai nuvers- hamoj vietoj. Kada sargai 
ti- į pastebėjo, kad tas paketas

--------------- rūksta, vienas jų užpylė ant|
^KOMUNISTAI jo vandens, o kitas paėmęs į 100,000 bedarbių demornt-

Maskvoj Didelės 
Riaušės.

GRĮŽTA į SOČIALDEMO- rankas išmetė j šiukšles.Į racija; 30 žmonių nušauta.
KRATŲ PARTIJĄ. (Tuojaus pasigirdo baisus! Varšuva sakosi gavusi iš

Vokiečių komunistų parti- sprogimas ir teismo rūmuose Maskvos žinių, kad bolševi- 
i jos opozicija “Lenninbupd” kilo didžiausia panika. Tei-kų sostinėj įvyko baisios 
nutarė susijungti su socialde-’sėjai, klerkai ir kiti teismo riaušės. Sakoma, kad 100,- 
mokratais. , valdininkai, pametę savo 000 bedarbių įtaisė protesto

------------------------------------- į vietas, išbėgo j gatvę. Kas demonstraciją ir pradėjo rei- 
MEKSIKOJE UŽMUŠTA tą bombą padėjo ir kokiais kalauti darbo ir duonos. Bol- 

25 MAISTININKAI. .tikslais, policija negali su- ševikų raiteliai puolė bedar- 
Meksikos valdžios kariu- prasti. bių demonstraciją krikdyt ir

menė pereitą sąvaitę dvie-' 
juose susirėmimuose užmušė 
25 maištininkus.

Perkūnija Sunaikino Naugarduką
Iš Varšuvos pranešama, 

kad pereitą sąvaitę Vilniau* 
ir Gardino gubernijose siau
tė baisi perkūnija. Naugar
duko miestelis esąs visai su-, 
griautas ir visa apielinkė su
naikinta. Audra buvusi to
kia, kad nelikę sveiko namą. 
Stogai nuplėšti beveik visi. 
Daug triobų sudegė nuo per
kūno. Sodai ir šiaip medžiai 
išvartyti su šaknimis. Nuo
toliai labai sunkus. Su Nau-i 
garduku nutrauktas visas su- ■ 
sisiekimas.

Brudno kaime peikimas 
užmušė vieną moterį ir du

---------------mindžiot žmones arkliais. 
JAPONIJOJ TIK TURČIAI Prasidėjo kova, kurioj 30

GALI TURĖT AUTOMO- žmonių buvo užmušta ir 127 
BILIUS. sužeisti. Daug moterų ir vai-

Japonijoj automobilius kų buvo sumindžiota arklių 
kaštuoja dusyk tiek, ką A- kojomis. Tarp užmuštų esą 
merikoj tokia pat mašina. i- kareivių. 
Be to, automobiliaus savinin
kas turi kas metai mokėti 
valdžiai nuo $200 iki $300 
mokesčių, žiūrint kiek maši
na turi arklių pajėgos. Gazo
linas kaštuoja nuo 35 iki 45 
centų už galioną. Todėl dar
bo žmogus apie automobilių 
tenai negali svajoti. Auto
mobiliais tenai važinėjasi tik 
tie, kurie gali šoferius užlai
kyti.

RAGINO SKANDINTI 
STREIKLAUŽIUS.

Australijoj tapo areštuo
tas jurininkų unijos agitato
rius, kuris pasakęs savo pra
kalboj, kad jeigu laivų kom
panijos atmes streikuojan
čius virėjus, o jų vieton pa
statys streiklaužius, tai uni- 
jistai jurininkai mokės su
mesti juos į jūres.

“Journal of Gommerce”Į vaiku. Atrakų kaime pa
sako, . l)el ^B’yzės mėne- nis nunešė 12 namų. Tris vai- 

vienaska- sj Suvienytose Valstijose ir kai prigėrė Lietuvos pasie- 
Kanadoje gaisrai pridarė ny, ietob Veličkavos mieste- 

įvedęs slaptais keliais. Visi $23,200,000 nuostolių. Per- lio, perkūnas uždegė dideię 
jie uždaryti kalėjiman ir bus nai per tą patį mėnesį nuos- giria, kuri paskui visa išde- 
deportuoti. tolių buvo $20,713,000. gč. Ftolių buvo $20,713,000.

ORLAIVIS SPROGO 
PADANGĖSE.

Danijoj pereitą sąvaitę 
buvo nepaprastas atsitiki
mas. Pakilus trims lakūnams 
orlaiviu į padanges, staiga 
virš Kopenhagos miesto jų 
orlaivis ekspliodavo. įmakli
nai iššoko su parašutais, liet 
jų parašytai neatsidarė ir jie 
nukritę ant namų stogų visi 
užsimušė. Orlaivis gi nukrito 
gatvėn i žmonių tarpą ir su
žeidė vaiką. PERKŪNAS PRITRENKĖ

----------------- ' Ž1LINSKĮ.
5,000,000 AUTOMOBILIŲ Haverhill, Mass. — Perei- 

ANT FARMŲ. tą sąvaitę perkūnas čia spyrė
Amerikos farmeriai da- keliatą medžių. S. Žilinskas 

barbartiniu laiku turi 5,007,- buvo pritrenktas iki sąmonės Stružinskių 7 metų amžiaus 
124 automobilius. Tą parodo nustojimo, kuomet vienas šu- vaiką Kazį, kuris išėjo iš už 
automobilių registracija, vis iš debesio kirto i medi kito automobiliaus ir pataikė 
Daugiausia automobilių turi priešais jo krautuvę Brad-tiesiog prieš bėgančią maši- 
'Texas valstijoj farmeriai. forde. . ną.

AUTOMOBILIUS UŽMU
ŠĖ STRUŽINSKIŲ VAIKĄ.

Salėm, Mass. — Šį pane
dėlį automobilius čia užmušė
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įfl APŽVALGAI D
KĄ REIŠKIA PENKIOLIK

TOJI GEGUŽĖS.
Penkioliktoji gegužės yra 

istorinė Lietuvos diena. Tą 
dieną 1920 metais Kaune su
sirinko Steigiamas Seimas, 
kuris įkūrė Lietuvos Respub
liką ir parašė gai konstituci- 
ją-

Tą dieną šįmet šventė Lie
tuvoje net ir tautininkų val
džia — šventė Steigiamojo 
Seimo atmintį tie žmonės, 
kurie >avo rankomis sugrio
vė jo įkurtą valstybės tvarką 
ir sutrempė jo parašytą kon
stituciją.

Smetonos-Vuldemaro kom
panijai šita šventė taip tinka, 
kaip vilkui avies kailis. La
bai teisingai apie tai atsilie
pia V ilniuje leidžiamas “Pir
myn,” kuris sako:

“Perbėkime mintimis visą 
tai, kas buvo ir dėjosi iki musų 
Steigiamojo Seimo, ir pagal
voję suprasime, kieno ranko
mis sutraukyti amžiais nusi
stovėjusio cariško režimo pan
čiai, kieno krauju apšlakstytas 
ir Lietuvos laisvės Kelias.

“Minėdami gegužės 15-ją. 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
susirinkimo dieną — mes turi
me pabrėžti ir tai. kad Lietuvos 
aarbo žmonių mintys ir siela — 
Lietuvos socialdemokratija — 
pirmoji iškėlė nepriklausomo* 
Lietuvos obalsį. pirmoji pasakė, 
kad Lietuvos liaudis per savo 
Steigiamąjį Seimą privalo tarti 
savo žodį apie gimtojo krašto 
likimą.

“Buvo tai tampios ir juodos 
caro rėžimo naktys, tečiaus mu
sų senoji karta tikėjo — beri
biai tikėjo, — kad kovojančios 
liaudies mases išbris iš tos tam
sos ir atras kelią šviesesnion 
ateitim Ne tik tikėjo, bet griež
tos kovos ir revoliucijos keliu 
siekė laisvės. Nors buvo tuomet 
tamsios naktys, tečiau kiekvie
nas žinojo, kad juo tamsiau, 
tuo ryškiau mirga žvaigždės, ir 
todėl kovotojų eilėse nebuvo 
bailių, šiaudadušių ir svyruo
jančių žmonių. Liaudies masių 
revoliucinis veiksmas — štai 
kas lėmė mirtj tironams, kūrė 
naujus laikus ir valė kelią nau
dam gyvenimui, štai kieno dėka 
itgavo savo nepriklausomybę 
Lietuva.

"Ne dąbartiniai aikiatoriai. 
iiisi’ adinę -save ‘tikraisiais tan

ios sunumia,’ ne kokie nors at
skiri ‘didvyriai* ■ ir* Įvairaus 

. plauko krikščioniški spekulian- 
' tai — kunigai bei jiems pana- 
» šąs — kovojo už Lietuvos lais- 
:•, vę. Ne! Visa dabartinių tautiš- 
; kų spekuliantų gauja buvo 

anais kovos laikais caro batlai- 
įžiais ir išvien su caro žandarais 
■kovojo prieš Lietuvos darbo 
•liaudies valią ir iniciatyvą. Bet 
,nežiūrint tų juodvarnių: Tumų. 

Antanavi- 
dar esančių 

‘patriotų’ 
krankimo, kurie viešai per savo 
organus, kaip ‘Tėvynės Sar

gas,’ protestavo prieš Lietuvos 
•socialdemokratijos iškeltą ne- 
; priklausomybės obalsį — revo- 
Jiucinė liaudies valia padarė sa
vo, nusiuodama visas jai stato
mas reakcionierių kliūtis. Ji, 
kartu su revoliucine viso pasau
lio liaudimi, įgyvendino tautų 
apsisprendimo obalsį...

. .‘‘Lietuvos nepriklausomybė 
Era proletarinių revoliucijų Ry- 
f uose if Vakaruose išdava .. To 
.nedrįsta užginčyti dargi di
džiausiai musų reakcionieriai. 
Tik šitoms re\oliucijoms siau
čiant, galėjo ir sugebėjo Lietu
voj liaudis su ginklu rankose 
'imtis kuribinio darbo, šitame 
darbe pirmon vieton teko susi
durti su išoriniais priešais, kol 
buvo iškovotos tokios ribos, ko
jose šiandien yra Lietuvos 

, be. Nemažiau darbo ir 
energijos teko padėti liaudžiai, 
fcol ji aplaužė ragus ir savo tau
tiškiems parazitams. Tuo metu, 
r '• .

> t
■Jakštų. Ofeauskiu, 
hHu ir- visos eilės 
jjjyvų šiandieniniu

i

i

kada visur griuvo sostai, kada 
šimtai milijonu žmonių revoliu
cijos bangose bangavo, tautiš
kieji Lietuvos kukučiai su Sme
tona ir Voloemaru priešaky 
rinkosi karalium Urachą; gal
vojo apie karališkajį dvarą, 
vedė derybas apie supančioji
mą Lietuvos su kaizerine Vo
kietija įvairiomis konvenkcijo- 
mis ir kitokiais ‘patriotiniais’ 
darbais. Bet užteko dar vienos 
revoliucinės bangos, kaip din
go Urachai, nutilo šukavę tau
tiškieji reakcionieriai ir busi
mieji liaudies buadia.

“Po dešimties musą krašto 
nepriklausomybės venimo 
metų ir po astuonių metų nuo 
Steigiamoje Seime linkimo — 
juodoji lautiškai-klerikalinė 
reakcija, kuri prieš Nepriklau
somybes atgavimą kartu su ca
ro žat.darah- '»augė Lietuvos 
liaudį ir kuri atgavus Nepri
klausomybę nebuvo liaudies su
naikinta — sustiprėjusi pasku
tiniais metais vėl pakėlė save 
galvą ir. prisidengusi tautine 
skraiste, paskelbė atvirą kovą 
Lietuves liaudžiai, t. y. lietu
vių tautos kury būnam braM- 
duoiiui. Pasireiškusi visoj nuo
gumoj fašistinei-klerikalim re
akcija. kuri nustūmė musų kra
štą į žiauriausius cariško reži
mo laikus — pastatė i.ieiuves 
liaudį aiškiau — kaip niekad— 
į naujos revoliucinės kovos po
zicijas. Kaip Lietuvos liaudžiai 
prieš karą teko kovoti su cariš
ka reakcija uei spaudos laisvės 
ir savo krašto nepriklausomy
bės. taip jai šiandien tenka ko
voti prieš fašistinę reakciją dėl 
spaudos laisvės, dėl savo nepri
klausomybės. dėl politinių ir so
cialiniu reformų savo krašte, o

, I

kartu ir dėl viso krašto nepri-1 
klausomybės. kurią fašistinė 
reakcija žudo. Ton liaudies ko
von privalo dėtis kiekvienas są
moningas Lietuvos pilietis, ku
riam rupi radikalus žemės re
formos pravėdintas, spaudos, 
sąžinės, žodžio, asmens laisvė— 
žodžiu, kuriam rupi, kad musų 
valstybė* pamatan butų padėta 
griežta demokratinė santvarka, 
kurioj butų užtikrintos plačiau
sios teisės darbo žmonių kūry
binei iniciatyvai pasireikšti 
Nes be tokios santvarkos visiš
kai neįmanoma musų krašto pa
žanga į šviesesnę ir kuiturin-* 
gesnę ateitį. Kelias įgyvendinti i 
tokiai santvarkai mu>ų krašte 
—yra tik revoliucijos kelias. 
Todel kova su fašistine Lietu
vos reakcija1— privalo eiti dis
ciplinuotai. suglaustomis eilė
mis ir organizuotai. Negali būti 
nusiminimo, ištižimo ir degirta- 
vimo iš kovos lanko. Kovos bu
dai ir metodai privalo būti ap
skaityti iryaįjmatyti iki smulk
menų: neprivalo būti avantiū
rizmo ir bandymų. Paruoštas 
mušis turi duoti pergalę.

“Taigi, minint gegužės ,pęh- 
kioliktają. kada priešjaškubnis 
metus susirinko Lietuvos Sei
mas. kaipo lietuvių tautos per
galės simbolis kovose su cariz
mu už krašto nepriklausomybę 
—mums norisi, kad ta diena bu
tų paraginimu kovai prieš fa
šistinę reakciją, kuri pamynė 
po kojomis elementariškiausias 
liaudies teises. Tik tuomet, kai 
bus galutinai sutriuškinta fa
šistinė Smetonos-Voldemaro- 
Plechavičiąus diktatūra — iš
auš musų kraštui naujas liau
dies kūrybos tarpas. Todel ne
bijokim revoliucijos, nes ji. nu
šlavusi visas drumzles ir pikt
žoles nuo musų krašto pavir
šiaus, praskins kelia šviesiai ir 
kultūringai Lietuvos liaudies 
ateičiai ir duos galimybės Lie
tuvai atsistoti į tą pažangos ke
lią, kuriuo šiandien nesulaiko
mu žingsniu žengia pirmyn vi
sos kultūringos valstybės ir vi
sa pažangioji žmonija, kurda
ma naują gyvenimą.”

Gal kai kas pasakys, kad 
tai yra tusti žodžiai. Smeto
nos valdžios niekas nenu-i 
vers,"nes jos rankose kariu--

»■; -e. • » • f 1
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menė. Bet buvo žmonių, ku
rie taip kąlbėjo ir apie caro 
valdžią. Caro valdžios apa
ratas buvo truputį stipresnis, 
negu Smetonos, o vis dekc 
revoliucijos banga jį nušla
vė. Prieis liepto galo ir Sme-

KELEIVIS No.2S. Birželio 20 d-1928.

SKANDALAS RUSŲ BAN- VIETOJ VISOGALIO DIE- 
VO—ANTANAS SME

TONA.

Rašydamas apie paskelb
tą Smetonos “naują konsti
tuciją,” “Naujienų” kores
pondentas Radix pastebi, 
kad senoji konstitucija, ku
rią parašė krikščionįs demo
kratai, buvo taip pradėta: 
“Vardan Dievo Visagalio” 
ir tt. Gi Smetonos paskelbto
ji “konstitucija” prasideda 
šitaip:

“Respublikos Prezidentas, 
pritariamas viso Ministerių Ka
bineto. susirinkusio iškilmin- 
gan posėdin kariuomenes šven
tės dieną. 1928 m. gegužės mėn. 
15 d., su padėka paminėti žygių, 
padarytų per dešimtį metų Lie 
tuvių Tautus, ypačiai jos ge
riausių vaikų, ginklu apgynusių 
nepriklausomą Lietuvos likimą, 
ir nuolat esančių jos sargyboje, 
nusprendė paskelbti šitokią 
Lietuvos Valstybės Konstitu- 

i riją.”

Vadinasi, Dievas Visaga
lis iš konstitucijos iškrausty
tas. Jo vietą užėmė Antanas 
Smetona, kuris vadina save 
"respublikos. prezidentu.”

Skelbti respublikos kons- 
> vardu yra 

staruosius mėnesius iš Rusi-1 kvailybė, o skelbti ją prezi- 
jos buvo atsiųsta ir išmokėta dent0 vardu, kad ir su minis- 

terių kabineto pritarimu, yra 
Labai galimas daiktas,'nuvalė. Konstitucija yra pa- 

kad vien tik tuo tikslu krata matines įstatymas, kuris pa- 
ir buvo rusų banke daroma, rodo, kaip žmonės turi tvar- 
Tie revolveriai, veikiausia, kyti savu šalį. Todel ji priva- 
buvo tyčia bankui siunčiami Io but lokla' Koklos žmonių 
ir tyčia ant gatves paberti,1,.... . . r.. A .
kad davus valdžiai pamato , <’»lZ.uma "<«*• •• llku' 
kratai padaryti. nių vardu ji tegali but pa-

» Įdomus skandalas. skelbta.

KE LONDONE.
Žinios sako, kai! Anglijos 

valdžios Įsakymu Maskvos 
ko-operaci jos banko skyriuje 
Leadone buvo padaryta kra-

tona. Jis neišbu* prezidentui** krato* rusų banko sky- 
nei tų 7 metų, kuriuos “nau-i buvęs uždarytas. Angli
joj konstitucijoj” sau į^gj- --1os P°bcija (ieškanti banke 
briežė. ginklų, kuriuos bolševikai

---------------  siunčią airių revoliucionie- 
KA1P KILO “PLEČKAITI- sioBB .is

iMiNVii adbbiia »• dienomis is Ispanijos atėjęNINKU ARMIJA. . keliaU£ didelių skrynių, ad- 
Juozas Paplauskas, buvu- resuotų minėta jam Maskvos 

sis Lietuvos Sociaidemokra- banko skyriui Londone. Vė
lų Partijos centro sekreto- žaot tas skrynias troku, \ie- 
rius, rašo 10-tame “Pirmyn na jų nukritusi ir sudužusi, 
numery apie tai, kaip gyvena Pasirodę, kad skrynioje bu- 
ir veikia Lenkijoj politiniai, vo revolveriai. Todėl valdžia 
Lietuvos emigrantai. Jo ir įsakiusi “patikrinti” Nlask- 
straipsnis yra įdomus tuoj vos ko-opei acijos banką 
kad parodo, kaip kilo fašistų Londone, 
spaudoj paskalai apie “pleč- 
kaitininkų armiją” Vilniaus 
krašte. Paplauskas rašo:

“Kaip mes gyvename, žiemos 
mėnesiai Duvo sunkiausi. Len
kijoj tuomet prisirinkę buvo 
politinių emigrantų iš Lietuvos 
virs 11 >o žmonių. Nedarbas siau
čia ir ijenkijoje, taigi surasti 
dartia tuo labiau emigrantams 
būvu neįmanoma. Buvo kreip
ta.-! i lenkų visuomenės organi
zacijas. kad pagelbėtų. Galima 
mums prikišt, kodėl ėjome pas 
lenkų, o ne pas lietuvių organi
zacijas. Bet lietuvių organiza-

i

Ar tuos revolverius iusų 
bankas buvo ištikrujų užsi
sakęs, ai- jie buvo siunčiami 
jam provokacijos tikslais, 
sunku pasakyti. Gana to, kad 
jie davė Anglijos valdžiai į 
progos padalyti rusų tinau- ■ 
sų įstaigoj kratą ir susekti,' 
jog Maskva palaiko savo pi-1 
nigais Anglijos komunistu.-. 
Vidaus reikalų ministeris 
Joynson-H icks jau pranešė 
parlamento posėdy, kad po
licija suradusi, jog per 6 pa- tituciją Dievo

l

cHos Vilniui, mus komunimams $40,-
plūdo per savo spaudą. Tiesa, 1 
jie musų ir gi gailėjosi, bet gai
lėjosi... kodėl fašistų kruvinoji 
valdžia mus nesuspėjo iššaudy
ti. I-enkų visuomenė mums reiš
kė užuojautos ir greitu laiku 
suteikė mums materialės pagel- 
bos. Lydoje gauta kareivinė ir 
sudarytas didelis liendrabutis. 
Čion patalpinta apie 70 vyrų. 
Tai ir i>uvo. kaip mus apkrikšti- 
no fašistai, emigrantų “armi
ja.” Pamanyk. 70 vyrų ’ Kita 
dalis emigrantų apsigvvenc 
Vilniuje nusamdytam pačic 
emigrantų komiteto bendrabu
ty Lydoje gyvenimas buvo 
sunkesnis, nes buvo blogesnis 
butas, ir ypač sudarytoji pro
vokatoriaus Majaus tvarka er
zino žmones. Perkentėję “vis- gaikštis Konradas alkvietė iš 
ką" kovo mėn. nuo Raudonojo Šventosios Žemės kryžiuo- 
Kryžiaus gavome geresnį bend- ČIUS kariauti SU lietuviais pa- 
rabutį Gardine. Tokį pat bend
rabutį R. Kryžius bendrai su 
miesto savivaldybe ruošia ir 
Vilniuje. Atėjus pavasariui — 
tikimasi surasti darbų. Jau apie 
20 vyni išvyko į laukų darbus: 
Vokietijon ir dalis į Latviją. 
Atsiranda darbų ir I^enkijoj 
(į kuriuos išvyks ir likusieji 
emigrantai). r.

“Gyvenant ’riandrabtfčiboSe/ 
stengiamasi laikas praleisti 
naudingai. Įkurti bendro lavini
mosi kursai, kur mokinama ra
šybos, aritmetikos, geografi
jos. istorijos.. Skaitomos pa
skaitos iš politinės ekonomijos, 
gvildenama socializmo istorija 
irKoVa. dėl jo. Vilniuje daroma 
3 kart į sąvaitę diskusiniai va-., 
karai įvairiomis temomis. Gar
dino grupei organizuojamv že
mės ūkio kursai. Naudojome 
laiką, kad dabar koyojant su 
fašistais, mokėtumem tinkamai 
tą kovą vesti.Sgi grįžus i Lietu
vą. būti naudingais visuomenės 
nariais. Organizuotieji musų 
draugai Latvijoje ir Vokietijo
je drrba tą patį darbą.”

Lietuvos fašistų valdžia 
dažnai atsiunčianti šnipų ir 
provokatorių, kurie stengiasi 
lysti emigrantų tarpan, siu
tą pašalpos, stengiasi vieną 
kitą nugirdyti i 
nėją apie “slaptuosius” emi- žmogui ^meibrigam^ riedėjo, 
grantų planus. Du šitokių 
provokatorių buvo jau išaiš
kinti — tai garsusis Majus ir 
Bortnikas. Bortnikas buvęs 
tuojaus “likviduotas,” bet 
Majus spėjo pabėgti ir pas
kui pradėjo rašinėti i laikraš
čius provokacinių žinių apie 
emigrantus.

Kas, Kodėl ir Kaip 
Išnaikino Prusus?

Šiemet suėjo 700 metų nuo 
tos dienos, kaip Lenkų kum-

gonimis. Sukaktuves minė
dami, papasakosime apie tas 
skaudžias dienas 
Daukanto žodžiais, 
Lietuvos istoriko, 
dėjosi:

“Visas kryžeivių

Simano 
pirmojo 
kaip tai
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Netoli Medfordo nukrito j 
pelkes lakūnas Lenox. Jis iš
liko sveikas, tik 
sparnas nulužo.

darbas 
buvo su pagonimis kariauti, 
juos krikštyti ir vergti. Kry
žeiviai kariaudami per 62 

" metus antmetė vargdieniams 
Prūsams savo tikėjimą, kurie 
lyg tapę krikščionimis, lyg ir 
vergais tų kryžeivių paliko, 
kurie norėdami amžinai juos 
paneigti, apskelbė raštu, jog 
tie tildai laisvi žmonės tėra, 
kurie vokiškai kalbėjo, bet 
kiti visi, nors krikščionys ir 
pagal tikėjimo (1283 m.) 
broliais vad inosi, vienok ver
gais yra.

Daukanto čia minėjami 
Prusai nėra šios dienos Til
žės ar Labguvos lietuviai: 
prusai arba senprusiai gyve
no anšųyus Karaliaučiaus, o 
musų buvo giminės, kaip ir 
latviai, kuršiai, jotvingiai, 
galindai.

“Gaila buvo veizėti ant 
Latvių, tos taip garbingos 
kitą kartą giminės, apveiktos 
vokiečių atėjūnų, kurie taip 
buvo juos suvarginę, jog ant 

ir vis klausi- vargų pažiurėjus, ašaros

Nuo sunkių darbų kaulai ir 
gyslos per skūrą perskaitomi 
buvo, veidai rodės gimstant 
jau rupesniais išvagoti, ant
akiai nuo vargų užvirtę, ku
riuos tiktai antskaudžio bal
so savo kraugerių teperkėlė, 
patys suk u n>pę, virpėjo maž
ne, sakau, vėjo paputami, 
tarp kurių Kiekvienas tokiuo-. 
se varguole ir bėdose kas va
landą šaukė balsu mirties, o 
Lietuviams, drąsinantiems 
keltis prieš Kaiavininkus, 

orlaivio kruvinas rankas 
sugriaužtas, rodė

gelžiniais 
ir tarė:

ŽUKAS, ŽUKELIS
ŽUKAUSKAS

Arba Kaip Lietuvis, “Milionierius” 
Argentinoje Dilgelėse Nakvojo.
Pilietis Žukas Žukelis Žu-! pabėgo į Buenos Aires, tat 

kauskelis jau virš 30 metų atvažiavau jos jieškot. Is nu- 
Argentinoj gyvena. Šiomis' siminimo pagerdavau, o vai- 
dienomis jisai atvyko į Bue-jkai Patagonijoj kaž-kur iš- 
nos Aires miestą. Čia jį susi-'kriko. Žmonos nerandu, o 
tiko *‘L. A.” korespondentas nuosavybių popierių neturiu 
ir pradėjo klausinėti, kaip Į mano namus mieste gyven- 
seniaus lietuviai Argentinoje tojai manęs neleidžia, o bylą 
gyveno. Žukauskėlis papasa- užvesti pinigų nėra. 
Rojo įdomių dalykų. Sako:

Tais laikais buvo bepigu į 
čia atvažiavus. Kas norėjo— 
gav o žemės nuosavybėn šim
tui metų. Pasiėmiau ir as iš 
kaito normą, o per kelis me
tus jau turėjau kelis simtus 
margų Patagonijoj. Dar 10 
metų praėjo ir jau savo lau
kuose turėjau kelis tuksian
čius avių. Nors ten žiemos, 
laiku sniegti, bet avys kai
nuose tokiomis samanomis 
minta ir būna daug riebes- šimtai bedarbių. O minta 
nės, negu vasarą. Kerpi sau taip; Žukauskėlis turi prie 
vilnas, lupi kailius, stataisi ilgos virvutės prisirišęs blė- 
namelius... Toj pat Lomodo- kine dėžutę ii- nužiūrėjęs 
ro Rivadana apylinkėj dabar simpatingesnį matrosą tą dė- 
yra apie 50 senų lietuviškų 
ūkininkų. Kitų ir tėvai ten 
paseno ir išmirė. Penki bro
liai Šlapeliai turi savo ukius 
ir avis skaito desėtkais tūks
tančių. Dažnai avys stimpa, 
bet jei kailius gauni nulupti > 
tai nesiskaito nuostoliu. Pir-I __ r_r_____
miau piemenims reikėjo mo-1 nis badaujančių 
kėt po 100 pesų į mėnesį ir " 
valgį duoti, o dabar, kaip 
daugybė žmonių privažiavo, 
tai už pusę to gauni kiek no
ri, o atėję čiliečiai už 30 pesų 

j per mėnesį dirba. Tik dabar 
piemenys naktimis pradėjo 
vilkt avims kailius savo nau
dai. Žemių tokiomis geromis 
sąlygomis daugiau gaut nie
kam negalima, o ir valdžiai 
daugiau reikia atiduoti. Išsi
manė geras avių veisles, ir 
štai pernai ūkio parodoj Šla-

Įdomiausia, kaip tas ‘‘mi
lionierius” dabar gyvena: jo 
antrašas prie uosto — Calle 
Brazil 55, bet ten tik šulinys 
ir rietuvė geležinkelio bėgių 
riogso. Duobė prižėlus dilge
lių ir aukštų balandų, patvo
riuose už žmogų didesnės 
rūtos išaugę. Ten tai musų 
Žukauskėlis nakvoja. Ka
dangi darbą Aunku gauti, o 
dar rūpesčiai kamuoja, tat 
jis ir minta ausie, kaip ir kiti

mes jau prapuolem amžinai, 
ir taip nuvargom, jog nebga- ‘ 
lim kardo ranka nuvaldyti, ’ 
jei begalit - gelbėkit^atys “k^'a^ir^
mumis prapuolusius, fągir- k C p0 ke!is tūkstančius 
/lurlomi liatnuiai J -

žutę jam meta. Jurininkas 
įmeta į ją valgio liekanų — 
štai ta diena ir aprūpinta, — 
jis pavalgė maisto net is už
sienių atvežto!

—Ar policija nekliudo 
taip elgtis? — klausiu.

—Tai paprastas kasdieni- 
i sportas. 

Kartais painia uz pakarpos, 
tat naktį gauru pastogėj, net 
gi valdiškoj, pernakvoti.

—Bet tamsta rukot. Kur 
gi gaunat tabako?

—Tokiam mieste tik pyp
kę reikia turėt, o tabako kiek 
tik nori: aš rukau visokių 
markių tabaką — vietinį ir 
importuotą, kartais nei pats 
nežinau koki. Čia pilnos gat
vės tabako! Ypač prie Įėjimų 
Į tunelius, i kinematografu*, 
prie bažnyčių ir visur kur tik 
tramvajai sustoja. O cigarų 
ir cigaretų galiukais užtaisy
ta pypkė, tai vienas malonu
mas!

Žukauskėlis įsitikinęs, kad 
mokant ispanų kalbą, nepre
tenduojant turėti kambario 
ir lovos, nesibijant dieną ki
tą nevalgius pabūti, nesidro
vint sąšlavų dėžės pakrapš
tyti, o svarbiausia is tolo pa
žįstant Juripipkų psichologi
ją — galima libeįpigiai pra
gyventi. Maudytis'įjr.rubus 
plauti nereikia, nes iši plie
ka pati gamta — liehiąį,,;U:.

dėdami lietuviai prisiekė, 
jog pirmiau gyvybę savo pa
dės, ne kaip krikščionimis1 

me įšėlime mažne, sakaujyaziava* Buenos Aires, 
metės Į visas puses naikinti buvo paklaustas 2. 2. 2. 
trikščionis vokiečius, kur už-' —Kaimynai naudojasi,
lenkę, ten žudė, kunigus ties Parduoti ten sunku, o nuva
ikomais bažnyčiose žurdojo, žiuot iš Buenos Aires kaštuo- 
jventus indus maitojo, ger- ja 90 dolerių — tris dienas 
lami vokiečių vyną ir mi-geru laivu reikia plaukti. Jau 
lų.” . (ketvirtas metas rengiuosi ir

“Prusai po du, po kris iu- kaip diena iš dienos lieka, 
ungti gelžiniuose, ašaromis pinigų nėrą. Kiela, kuns 
;rktiieidęirPbon TrtaiS: -i % « »dS^T

•ieni laukus ulėse" kiti vers- dukteris, šįmet pten važnlojk ’’ Pietų Amenkoj yra labai nes, balasdžio^dndami giio- žvėrių kalnuose gaudyti, Uc daug tekių artistų, ToLsto- 
/iuskasė, bet visų didžiau- sakė, kad namuose indai ir jaus senatvės pėdomis einan
čias kančias kentėjo tie, ku- rakandai neliesti ir kalnuose čių pilięčių^. iTuli pasisako, 
ip niiis dirbo kurias’ki-v- dar keli arkliai laipioja. Ma- kad kur-nors, ką nor$ didelio 
'iuočiai, idant juos valdžioje no žmona su vienu ispanu ~ J-
avo ištupėtų, kiekvienoj 
įpygardoj piktino; kas die-' 
lą perkrikštai, perkrikštės,1 
ilkani ir pusplikiai, kruvino-' 
mis rankomis, geležinių nu
daužtomis, akmenis ritinė
jo, ir į bokštus, it į debesis, 
talkius tąsiojo. Tikras krikš
čionis, mylįs Dievą ir artimą 
savo, nusiminė ištolo girdė- 
lamas tuos žvangesius gelži- 
nių, o išvydęs tuos vargdie
niu* nudžiūvusius, akimis įk
ritusiomis, vos paveikslą 
žmogystės turinčius, iš gai
lesčio ašaromis apsiliejo: už
vis, jog tuose pragaruose ap
lipusieji, sergantieji ir mirš
tantieji nei kokios pagalbas, • 
nei paguodos neturėjo, bet 
■okiuose savo varguose ir so-i staboę iiHjrmo, valgių
pūliuose tą tiktai vieną šird-Į 
gėlingą žodį tegirdėjo: dirb
kite, dirbkite skubiai, nuo tų,! 
sakau, kurie tarėsi meilės ai 
timo, meiles krikščioniškos 
moka.” i

pesų už kiekvieną.
__  ____ I —Kas gi tamstos avių ūki 

bus. ir jiems nevergaus, ir 
pu“ėt'na~kmti;buv0 Paklaustas 2. 2. 2.

..GERESNIS KI RAS

turi, ar .turėjo, bet prarado. 
Toks -pąt “rniiionierius” yra 
ir Žukas jukelis Žukankkė5- 
lis. Jis turi ąr turėjo tukstali- 
čius avių, bet dabar dilgelėse 
nakvoja ir išmatom maitina-

y”** ė

Šumanas Daukantas.
. * ’t . •

I ’

GERIAUSIAS
DĖL

KEPI M O !
TAI yra kaitras ir švarus 
kuras, kurio darbu visuomet 
galite pasitikėti, kuomet jus 
dirbate ką-aors kitą.
Kreipkitės prie vietos geso 
kompanijas, kad pademons
truotą vandens šildymo, ke-

. *

«.

šąldymo ir kitokios vartoji
mus GESO — GERESNIO 
KURO.
Dvi nandes Naujosios Anglijo* 
žmmiy, apart iie, yra atapMa- 
dinta eilė paaiikinimę apie geso 
indnstriję Naujojoj Anglijoj, 

interesingą fakte apie 
GERESNIO KURO — 

ineee ir biznyje.

JiMne yra
GESO — 
svarbą jum

i

BERLYNE SUIMTA 26^ 
> LENKAI KOMUNISTAI.

Vokiečių policija susekė 
Berlyne slaptą lenkų komu
nistų susirinkimą. Padarius 

i kratą, pasirodė, kad susirin
kime dalyvavo 26 lenkai ko
munistai : visi jie turėjo pa
dirbtus pasus. Policija visus 
26 komunistus suėmė. Be to, 
paėmė surastą pas juos Len
kijos komunistų partijos cen- 
tralinio komiteto atsišauki
mą ir sukonfiskavo aįpie 
100,000 markių Amerikos 
valiutoj.

SĄMOKSLAS PRIEŠ SO
VIETŲ DIKTATŪRĄ.
Pranešimu iš Maskvos, 

ten susektas naujas sąmokar 
las prieš dabartinę vyriausy
bę. Suimti vienas karininkai

uir 25 civiliai.
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Kas skaito ir ražo, 
Tas duonos neprašo.

LAWRENCE, MASS. 
Vietos lietuvių veikimas ir 

Tautinė Parapija.
Lawrence’o miestas, pa

saulinis audimo centras, glo
boja ir išlaiko savy musų 
tautiečių, daugumoj Jotvin
gių ainių, dabar dzūkais va
dinamų, Dainavos saliestvir- 
tuolių, dainininkų, šviesia
plaukių, mėlynakių, vaišin
gumu pasižymėjusių, o čia 
audikais tapusių — apie 5,- 
000 sūnų ir dukrų.

Čia 80 nuošimčių lietuvių 
yra Sūduvos (Suvalkijos) 
dzūkai. Jų tarpe pakliuvęs 
kito krašto žmogus jausies it 
Alytaus ar Seinų apskrityse 
besąs, ir keliaudamas many
si Liškavos valsčiuj ilgiau
siai sustojęs. Visi dideli pat
riotai ! O savo gimtini kaimą 
kaip myli!... Veik daugumoj 
namų matysi Liškavos mies
telio, bažnytkaimio fiidelį 
spalvuotą ar kiek mažesnį 
vaizdą, puošiantį garbin
giausią kambario vietą. Pa
veiksle metasi į akis gražios 
kalno viršūnėj puošnios se
nos romantikos, vietomis lyg 
Renaisanso stiliaus bažny
čios vaizdas, apsuptas senų 
lietuviško stiliaus bakužių.

Kai pas ką pastebėsi ir 
šiaip Dzūkijos didvyrių pa
veikslų. Kai kur matysi plika 
galva seno Liškavos klebono 
Sideravičiaus paveikslą.

Giminės, kaimynai, drau
gai, pažįstami — sugyvena 
gražiai.

Vyraujanti lietuvių nuo
monė čia, galima sakyti, vie
na — tautiškai nusistatę. Ro
mos katalikų keletas, šiaip 
visi susispietę aplink tautinę 
parapiją.

Kalbėkim šiaip ar kitaip, 
bet girtis savo tautine para 
pija lawrenciškiai gali.. Juk 
tai didžiausia tautinė parapi
ja Amerikoj. Gyvuoja jau 12 
metų, stipriai laikosi ir ame
rikonuose turi gerą vardą.

Ji turi gana gražią bažny
čią miesto centre, 156 Gar- 
den.gatvėj. Kadangi parapi
jos nuosavybė čia nemaža ir 
parapijonys turi nemaža įta
kos į miesto valdybą, tai de
dama pastangų Garden gat
vę pakeisti į Vytauto gatvę. 
Labai pagirtinas ir sektinas 
sumanymas. Tebūnie ir A- 
hierikoj žymių, kad lietuvių 
trečdalis tautos sugeba pa
likti atminimą. j

Po bažnyčia yra graži sa
lė, kurioj laikas nuo laiko 
surengiama įvairiausių pra
mogų.

Vėliausia pramoga buvo 
koncertas paminėti naujas 
parapijai pianas pirkus.

Programa buvo labai įvai- 
ir ir vykusiai atlikta. Solo 
gražiai* padainavo p-lė Kie- 
liutė, vargonininkas Jonas 
Tamulionis, jaunas daininin
kas Volungevičius ir kiti. 
Akomponavo viena geriau
sių parapijos choro pianis
čių, p-lė Markevičiūtė. Cho
ras sugiedojo tautos himną, 
padainavo liaudies ir šiaip 
dainų. Tenka džiaugtis, kad 
choras 70 žmonių, o tik kele
tas iš Lietuvos; kiti čiagi- 
miai, įtraukti į lietuvišką 
darbą. Ponas Cilcius, kaip 
visada, ganėtinai prijuokina 
savo humoristika publiką. 
Daugiausia reikia pagirti 
jauniausius dainininkus Pes- 
likučius. Vaikučiai 6—8 me
tų taip puikiai Dzūkų liau
dies dainas dainuoja, patys 
akompanuodami, nors klau
syk ir džiaukis. Matomai, 
tautinėj dvasioj auklėjami, 
nes ir amerikonizmo žymių 
balse nepastebima, -užtai 
dzūkiška tarmė giliai įdieg
ta. Baletą pašoko apie 12 
metų mergytė Kirmiliutė. 
Bendrai, šį kartą visa pro
grama gerai pavyko. Gal ge
riau nei kitada dėl to, kad

=

AMERIKOS LIETUVIU
— - - - v •

žiemos programasjmas dailininkas Čiurlionis
jau pavasario sezonas baigia [ mių žmonių. Pasauliui žino- 
stumti žiemos programas) mas 
poilsio. į buvo dzūkas. Rašytojas Krė-

Pirmininkaująs parapijos vė-Mickevičius — dzūkas, 
pirmininkas P. Vidunas tarė Mikas ir Kipras Petrauskai 
keletą žodžių dalyviams ir i d lfa ž j 
dėkodamas publikai uz gau- . .. X. f-L- - dzūkai. Tautieti*.

HERMINIE, PA. 
šis-tas iš musų užmiršto 

kampelio.

© Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

i dabartinio angliakasių strei- j vių, kurios dirba tik po tris ir 
' keturias dienas j sąvaitę, o 
moka paprastam darbininkui 
40—50 centų j valandą, tai 
galima suprasti, koks yra 
vargšų gyvenimas.

Biznieriai taipgi verkia, 
kad pragyvenimas sunku pa
sidaryt. J. S. Jarus.

ko jau neprisidėjo.
Darbas dabartiniu laiku 

Hemiinie miestelis guli • čia gauti sunku. Gegužės mė- 
Westmoi olando paviete. 28 nėšio 

'mylios i lytus nuo Pitts- 
burgho. Darbų čia kitokiu 

[nėra, kaip tik anglių ka< 
Uose, kurios priklauso dvi 
kompanijom. Keystone C 
j- - ---- ---

pabaigoj Keystone 
. Coal & foke kompanija at- 
i ' dieninių darbininkų, o 
1 1 ’cean Coal Co. irgi neduoda 

nauiicms darbo. Todel pa- 
_ __ _ tartina niekam iš toliau ne
ik Coke kompanijos kasykla [važiuoti čionai darbo jieško-

11.

Lietuvių čia nedaug. Se- 
’susirinkimas— bus renka- jau antri metai kaip iaau buvo didesnis būrelis,

per streiką 
u.ug musų žmonių iš čia iš- 

ir paskui jau nebe- 
Pasauiio Vergas.

sų atsilankymą, pakvietė 
kalbėti parapijos kleboną 
kun. St. Šleinį.

Klebonas neperilgiausioj, 
bet labai turiningoj kalboj 
džiaugėsi susirinkusius da
lyvius koncertu patenkintais, 
dėkojo už aukas pianinui 
pirkti, dėkojo už gausų atsi
lankymą, kvietė ir ateity būti 
aktyviais, ragindamas jau
nuomenę lavinti, pratinti lie
tuviškoj dirvoj veikti ir 
džiaugtis jaunųjų nuveiktais noma, komunistai. Didžiau- 
tautai .darbais. sias jų silpnumas tomis vie-

Parapijos tautiškas par- tomis yra tame, kad abudu 
kas Methuen, Mass., 3 mylias labai menkai vartoja anglų 
atstu nuo Lawrence’o, yra. kalbą. O U nijoj yra labai 
vienas puikiausių parkų apy- daug reikalų, kuriuos anglis- 
linkėj, o lietuviai vargu bau koj kalboj reikia perstatyti, 
turi Amerikoj puikesnę vie- Komunistų kandidatai nei

neveltui Naujosios Anglijos [galt Priegtam komunistams, dieną. Anglies sluogsms yra 
lietuviai didžiausius pikni
kus jame rengia. Šįmet, gir
dėt, jau visam sezonui dar iš 
žiemos užimtas.

Šalia parko yra kapai, ku
riuose parapija švente ka
pams puošti šventę. Pamal
dose dalyvavo apie tūkstan
tis suvirs žmonių. Svetimtau
čiai pravažiuodami gėrėjos 
kulturingu mirusių atmini
mu.

Pamaldas atliko ir pamok
slą sakė vietos klebonas kun. 
St. Šleinis. Kun. Šleinis savo 
pamokslo klausytojus taip 
sugraudino, kad nevienas 
ašarą šluostė nuo skruostų— 
taip gražiai ir vaizdžiai pri
minė mirusius.

Vakare tautiškam parke 
įvyko pirmas šįmet piknikas 
—gegužinė. Žmonių buvo 
daug: pėsčių, važiuotų, vieti
nių, iš kaimyninių miestų, 
net iš Nevv Yorko. Viso apie 
pora tūkstančių.

į parką ir iš parko maši
nas tvarkė speciališkai at
siųstas policininkas. Dirbo 
vargšas išsijuosęs. Didelis 
parkas mažu atrodė, nes 
žmonių visur pilna. Parko sa
lėj jaunimas šoko, linksmi
nosi. Virš salės aukštam stie
be iškeltos Amerikos žvaigž
dėtoji ir mūsiškė trispalvė. 
vėliavos plevesavo. < ; j

Taigi, vis dėlto gražių da
lykų turi tautinė parapija. 
Kitoms kolonijoms butų ko 
iš lawrenciškių pasimokyti.

įdomu, Dzūkų sostinėj įsi
gyvenęs klebonas St. Šleinis 
yra žemaitis, plungiškis; vie
tos daktaras Mikolaitis—ra
seiniškis; dentistas — penn- 
sylvanijiškis čia gimęs dr. 
Aleksa; vietos 12 pašto 
agentūros vedėjas ir laivų 
bendrovių atstovas bei ap- 
d raudos agentas Urbšas net 
nuo Latvijos parubežio. Kas 
galėtų primesti dzūkams, 
kad jie blogi žmonės!? J sa
vo sostinę įsileidę “zane- 
munčikus,” “žemaičius” ir, 
Dzievaš, nieko blogo neda
ro.

Visų geriausia kad čia 
lietuviai neišnyks, nes jauni
mas tautinės dvasios įtakoj.

Blogiausia, kad visi bijosi 
“c” raidės — vengia, mat 
dzukuot. Net ir kur kitos rai
dės panašų garsą išduoda, iri 
to vengiama. Pavyzdžiui, čia ‘ 
visi žodį “atsitiko” taria! 
“attitiko.” Visai be reikalo j 
“c” garsą naikina, kur jis net 
būtinai reikalingas. Kitoj ko
lonijoj teko pažinti pora bro
lių Kvaraciejų. Vienas Kva- 
raciejum ir vadinasi, o ki
tas jau Kvaratiejus. Ir tik dėl 
to, jog bijo, kad jį dzūkų ne
vadintų. Dzūko vardas gar
bingas! Paskaitykit Krėvės- 
Mic) vičiaus raštus, pašte-Į 
bėsit, kas dzūkai yra ir ko jie 
verti. Dzūkų mes turime žy-

y*-
em 
oaiBROOKLYN, N. Y.

Pranešimas kriaučiams. _
Birželio 27 d. įvyksta dirba 5 dienas į sąvaitę. <,• 

Kriaučių Unijos nepaprastas Ocean Coal C o. dvi kasyki 
__ ________ L— ’ j "l metai kaip <k. 
mas Unijos delegatas (busi- .tik po 2, 3 ir 4 dienas 

_____________ vaitę.
Angliakasiai čia yra ■ eoi - 

ganizuoti, unijos kasyki. — 
nėra, todel darbininkai dau
giau išnaudojami negu uniji
nėse kasyklose. Anglis yra 
sijojama ant sietų (screeiisi 
ir už smulkiąją anglį anglia
kasiai negauna mokėti.

Dieniniams darbininkams 
moka nuo $6.10 žemyn. Lio- 
deriams už toną rankomis 
prikirstos anglies moka po 1^- TV?_J1_ O___ 1__ i_ j

ness-agent) ir duoklių sekre
torius. Komunistų “lyga” į 
delegato vietą stato didįjį 
Joną,o j duoklių sekretoriaus 
ivietą tūlą Kairi. Abudu, ži- « • • -W^ • V •
sias jų silpnumas tomis vie-

O:
jmau __________
i bet 1922 metais 
l<
[\aziavo
'grižo.

tą vasaros pramogoms. Gal vienas tinkamai atlikt to ne-j $1.25. Dirba 8 valandas 
______ ix_ • vt____ 2____!___ a_____ 11*__ i era Ii Pritartam l/nmnnictamK i Ar»rrh’no oliiArrjnic’ v

menkai santikiaujant su Uni- taip vadinamas “Pittsburgh 
jos viršininkais ir negalint V'"'” ” K ;Vi 1A o ’L- 
tinkamai susikalbėt, Unijos - 
viršininkai visai nenori skai
tytis. Juos įstačius į ofisą lie- kurį angliakasiai turi nu\a- 
tuviai daug nukentėtų. ’ • * " ’ 1

Iš kitos pusės, delegato

vein,” nuo 6 iki 10 pėdų auk- 
Virs anglių yra pėdos 

storumo akmuo — šleita.->.
SC1O.

lyti už dyką.
Prieš šitokį išnaudojimą 

vietai yra statoma J. Makne- šios apielinkes angliakasiai 
vičius; sekretoriaus vietai — lyra jau keliatą kartų strei- 
V. Paškevičius. Šie-du žmo-'kavę. Taip. 1910—1911 me
nės visais atžvilgiais yra tin-[tais streikavo net 16 mėne- 
kamesni ir už juos patartina šių, bet streiką pralaimėjo, 
balsuoti. Kad pastačius m i- Paskui 2 są vaitos streikavo 
nėtus vyrus Į ofisą, visi 1917 metais ir 9 mėnesius 
kriaučiai turite skaitlingai 1922 metais, bet visi streikai 
atsilankyti i susirinkimą ir buvo pralaimėti. Tiek kartų 
balsuoti. Kriaučius. darbininkai nusivylę, prie
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CLEVELAND, OHIO.
Lietuvių nesutikimai. — Be
darbė. — Biznieriai aima

nuoja.
Pas mus taip, kaip ir vi

sur: lietuviai neturi sutarimo 
tarpe savęs ir išsidalinę į ke
lias partijas. Kada vieni ką 
parengia, tai kiti bando pir
ma užbėgti. Bet kaip pasitai
ko du-tris parengimai, tai nei 
vieniems, nei kitiems gero 
nebūna.

Yra būrelis bolševikėlių, 
kurie sušilę laksto ir Broo
klyno ‘ mokslą’* skleidžia, 
bet patis nieko naujo neiš
moksta.

Darbai eina prastai ir tūk
stančiai darbininkų su šei
mynomis vos pragyvena. Di
džiosios dirbtuvės dirba bis
ki geriau, bet darbininkų 
skaičius sumažintas, nes jos 
turi geresnes mašinerijas ir 
paliuosuoja darbininkus. 
Daug yra mažesnių dirbtu-

SCRANTON, PA. 
Majoro dovana lietuviams.
Scrantono miesto majoras 

Germin padarė lietuviams 
labai gražią auką. Jisai do
vanojo lietuvių tautinės pa
rapijos Prieglaudos Ūkiui 
tris geriausios veislės ver
šius. dvi karvutes ir vieną 
buliuką. Perkant šitokius 
veršius reikėtų mokėti po 
$150.

Tas parodo, kad musų 
miesto galva yra labai prie
lankus lietuvių tautinei para
pijai.

Dabartiniu laiku prieglau
dos namuose ant parapijos 
ūkio randasi 7 seneliai, ku
rie ruko sau pypkes ir vaikš
tinėja po tyrą orą. Ant ūkio 
gyvena ir užveizda Kubilius 
su savo šeimyna.

Bačių Juozas,
«

PLYMOUTH, PA.
Kapinių šventės apvaikščio- 

jimas neįvyko.
> Lietuvių Laisvų Kapinių 
Bendrovės apvaikščiojimas

"Nilsus!

ninkas. ar madų sekėja — 
darbo ar liuoslaiky. 

musų ualime
»

Laivininkas, skelbėja, uki-

Nei vienas

MATHER, PA 
Kiek ištikrujų žuvo Mathei 

kasyklos ekspliozijoj 
darbininkų?

“Keleivyje” buvo jau ra
šyta apie tą baisią tragediją, 
kuri 19 gegužės įvyko Ma
ther anglių kompanijos ka
sykloje. Bet laikraščiai ne
vienodai padavė žuvusių 
angliakasių skaičių. Vieni 
pranešė, kad iš kasyklos bu
vo išimta 195 lavonai, o kiti, i 
kad 211. Tikrų žinių apie tų 
juodųjų deimantų kasėjų žu
vimą ir šiandien nėra, nes 
kapitalistai slepia teisybę 
nuo visuomenės.

Man teko girdėti, kad vie- 30 gegužes dieną neįvyko 
nas žmogus iš Herminie yra dėl prasto oro. Lietus lyjo be 
bosu netoli Mather kasyklos, perstojimo nuo pat ryto. , 
ir tas bosas pasakęs, kad jau Žmonių buvo privažiavusių 
gegužės mėnesio pabaigoje mašinomis daug, bet nedaug 
Mather kasyklos kompanija kas norėjo eiti ant kapinių 
yra užregistravus valstijoj žemės, kuomet oras buvo 
255 našles, kuriom reikes toks biauras. Daugelis pasto- 
mokėti atlyginimas (com- vėjo ir grįžo atgal, 
pensation) ’del jų vyrų žuvi- Bet buvo ir tokių, kurie 
mo. Taigi pasirodo, kad už- lietaus nebijojo. Rezultatai 
muštų buvo nemažiau kaip tokie: parduota 5 lotai ir ke- 
255 angliakasiai. Ir tai labai liatas senųjų narių pabaigė 
galimas daiktas, nes sprogi- mokėti už seniau pirktus to
mo metu kasykloj buvo apie tus.
500 darbininkų. . Birželio 24 d. įvyks kapi-

šitos baisios nelaimės kai- bendroves susirinkimas, 
tininkai yra anglių baronai t°del jei dar kas norėtų lotą 
ir valdininkai, kuriems rupi nusipirkti arba už seniau 
ne daroininkų gyvasties ap- Piktąjį užsimokėti, lai atsi- 
>augojimas, bet didesni pel- įanko 1 susirinkimą, kuris 
nai. Kasyklos pilnos sprogs- valandą po pietų, btra- 
tančių dujų, bet kompanijos vinsko salėj, 40 Ferry st. 
neperka reikalingų prietaisų ___ St. Žukauską*,
orui išvalyti, nes tai kaštuoja WATERBURY, CONN.

. r r Miknaitė pakelta į teismo
Mathei miestelis guli valdininkus.

® • BPr'e 
kiekvienas iš 
neiučiomis nusikalsti.

Prakaito atsidavi: 

...kliūtis populeriškum
— vienok dabar galime būti tikri nenusikalsti 

tęsiasi nuo vieno nusiprausimo iki 
Uitam _  vien dėlto, kad vartoja x_
Lifebuov resuliariškai.

Lifebuoy turi švelnias ir apsčias 
putas kurios kvapsnius išnaikina iš 
visu duobelių. Jis neprileidžia pra
kaitui atsiduoti — ne dėlto, kad 
paslepia tą kvapsni, ar suniekina 
__ bet dėlto, kad prašalina jo prie- 
žasti.

Lifebuov taipgi sveikatą apsau
go __nukrato mikrobus. Dėl aiš
kesniu šviežesnių išvaizdų. I ife- 
buov vra stebukladarys

Pastebėkite 1» svarų kvepėjimą! 
Pramokite mėgti Lifebuoy malo
nu. kvepėjimą, kuris sako,
kad I ifcbuov grynina Jis greitai 
pranyksta nuplovus Vartokite 
Lifebuov savaite ir vartosite visą 
gyvenimą Pasipirkite šiandie 

{fVPR CO., Cnrnhridre.

PRAKAITO ATSIDAVIMAS 
niekad kaltininko nepasergsti.

Jis veikta prieš mus — slaptai. Už
muša musų progas prasistumti — 
pažemina mus biznv — jis pasa- 
lingas.

Mes manome, kad esame saugus 
—- kuomet visai ne! .Musu uoslė 
pripranta.

Mes turime prakaituoti nuola
tos — nes kitaip mirtume. Gydy
tojai mums sako, kad net vėsiomis 
dienomis milionai musu odos duo
belių išgaruoja net iki kvortos at
matą per dieną.

muilas kvapsnius naikina

Nėra jokio pasiteisinimo nemalo
niam prakaito atsidavimui __-
ltme dabar būti jau tikri n"c 
jMilionai džiaugiasi puikiu 
— pasitikėjimu ir šviežumu, kuris

ga
ri uo to.

i savęs

▼

II as

>

J

OEL VEIDO

SUSTABDO KŪNO KVĄpšį? apsaugo SVEIKATA

l ranKU-MAUDINES 

>11:

Green paviete ir pnijos tenai i Pereita ^vaitp * teisčiau 
nėra, todėl ir streiko tena.

‘ nebuvo.
I Pakol darbininkai miegos 
letargo miegu ir rinkimams 
atėjus vis balsuos už repub- 
likonus ar demokratus, kurie 
tarnauja ne darbininkams, 
bet stambioms korporaci- 
joms, tai šitokių nelaimių, per ke]js metus šerifo ofiso 
kaip Mather, Pa., bus da la- raštininke. Taigi ji gerai yrą 
bai daug. J su teismo administracija sų-

Darbininkų buviui ,page- sipažinus ir dėlto ji buvo pa- 
rinti yra tiktai vienas kelias aukštinta. Teisėjas Beards- 
—tai balsuoti už socialistų ]ey pasakė: “I am pleased to 
partijos tikėtą (sąrašą), iš- name Miss Miknaitis to the 
rinkti savo užtarėjus Į valsti- position.” 
jos vyriausybę iri šalies P-lės Miknaitės motina 
Kongresą. _ [yra išrinkta SLA. 11 kuopos

[delegate į Baltimorės Seimą.
Vieną naktį išplėšė 4 

bažnyčias.
Iš 10 į 11 birželio naktį čia 

tapo išlaužtos ir išplėštos ke
turios didžiausios protesto- > w w . M • n . * ■ 4

Harrv J.-Beardsley pakėlė 
lietuvaitę Gertrūdą Miknai- 
tę į teismo (court of common 
pleas) valdininkus. Jis pa
skyrė ją teismo administra
cijos vedėjo (clerko) asis
tente.

Pirma p-lė Miknaitė buvo

Pasaulio Vergas.

LAWRENCE, MASS. 
Visuomenei, aukavusiai tau

tinei parapijai pianinui 
pirkti, padėka.

Kun. St. šleinis aukavo nų bažnyčios. Seifai su pini- 
$2: po $1 aukavo: K. Vidu- nigais, kielikais ir kitokiais 
nas, A. Cilcius, J. Tamulio-šventais daiktais buvo iš- 
nis, Pr. Stravinskas, K. Vo- sprogdinti ir visos brangeny- 
lungevičius, Petras Baltuško- bes iš jų paimtos. Pinigų baž- 
nis, Izabelė Akstinienė. Va- nyčiose kunigai daug nelai- 
lerija Mikšienė, Antanina kė, bet vis dėl to per visas 
Raugevičienė, Alfonsas Res- , vietas vagįs susikolektavo 
linas, Nikodemas Kartonas, apie $800. Reporteri*. 
Aldona Bogdaniutė, Rozali-;~ --------
ja Stelmokienė, Povilas Rau- AfgalfynĮąj
gevicius, Baltrus Balevicius, vummvijvo nuujMb 
'Adomas Bozys, Juozas Over- SaneIarui J f ciifside, j 
ika, Veronika Zablackiene.—.Jūsų korespondenciją pa- 
Petras Šimonis, Motiejus Ki- (a]pjnt negalim, nes skau- 
birkstis, Leonardas Balevi- džiai inkriminuojanti. Jeigu 
cius, Petras Baumila ir Pra- « • ------
nė Bajeriunienė.

I Po 50 centų aukavo: Jonas 
iPetrukonis, Julė Jurkiutė, 
Marijona Volkovickienė, 

l Marcelė Kurgonienė ir Jo
kūbas Sutkaitis.

Simanas Overka 25 cen
tus, o kiti po mažiau.

Viso aukų surinkta $36.60.
Aukavusiems parapijos 

(komitetas taria širdingiausią 
padėką.

iš tiesų toks atsitikimas bu
vo. tai turėjo but ir vietos an
glų laikraščiuose. Būtumėt 
'geriau padarę, kad būtumėt 
mums prisiuntę apie tą atsiti
kimą vietos anglišką laikraš- 

[tį.
P. Aglinskiui. — Ačiū už 

prisiųstą iškarpą. Atsitiki
mą paminėsime.

J. B. —Ačiū už praneši
mą, bet šitokių dalykų laik
raštyje skelbti negalima, A
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Apie Miritntiis ir 
Atsigaunančias Tiltas. LITERATŪRA IR MOKSLAS.

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike.

—Ką tu čia garbini, tėve, 
kad oras toks šlapias. Jau ke
linta diena kaip lija ir vis ga
lo nesimato.

—Taigi, taigi. Maike. va- 
luk to ir reikia garbint. Ma
tai. gazietos rašo, kad perkū
nijos ir patapai daro iškadas 
žmonėms po visą svietą. 
Reiškia. Dievas užsirūstino 
ir gali Sudną Dieną padaryt. 
Taigi reikia Visagalį garbint 
ir prašyti, kad atitolintų ne
laimę. Juk ir knygose yra pa
rašyta : “Nuo bado, vainos ir 
patapo, išgelbėk mus. Vieš
patie !”

—Maldomis tokių dalykų 
neprašalinsi, tėve.

—Jes. Maike. maldomis 
gali viską padayt. Zakristi
jonas man skaitė iš biblijos, 
kad žydų karali.tA Matuzelis 
maldomis saulę ant dangaus 
sulaikė ir dieną prailgino, tai 
kodėl mes negalėtume lie
taus ar perkūnijos atitolinti?

—Todėl, kad stebuklų pa
saulyje nėra.

—Tu. Maike. taip nekal
bėk. Gali da atsitikti taip, 
kad Dievas stebuklą paro
dys, ba aš jau užpirkau mi
šias. kad panelė švenčiausia 
duotų svietui razumo ir at
verstų prie Dievo. Taigi gali 
būt da taip, kad ir tu prisira
šyti prie mano vyčių vaisko 
ir kartu su mumis maniebnis 
daiysi. Jes, vaike, tau reikia 
dvasios šventos, ba dabar tu 
visai paklydęs. Tik knygas 
skaitai ir paskui mergas laks
tai. O tu nežinai, kad mergų 
reikia iš tolo saugotis, ba nuo 
jų visos nelaimės pareina. 
Juk ir Adomas buvo iš ro
jaus išvytas vien tiktai per 
Jievos kaltę. O dabar aš 
skaičiau gazietose. kad Tibe
te bobų viešpatavimas prive
dė jau prie to. kad vyrai pra
dėjo revoliuciją kelti. Užtai, 
vaike, Dievas ir koroja svie
tą. kad bobos perdaug valios 
turi.

—Niekus kalbi, tėvo. Juk 
ne moteris valdo pasaulį. bet 
vyrai. Visi karaliai ir prezi
dentai yra vyrai. Vyrai taip 
sėdi parlamentuose ir įstaty
mus leidžia, o vyrai teisėjai 
žmones teisia. Visos armijos 
susideda iš vyrų ir vyrai ge
nerolai joms vadovauja. Pa- 

; prasti policmanai, kurie gat
vėse tvarką palaiko, irgi vy
rai. Net kunigai, kurie moki
na žmones doros ir artimo 
meilės, ir tie vyrai. Moterįs 
nuo visko atstumtos, o tu, tė
ve, sakai, kad jos turi per
daug valios!

—Aš mistinu. Maike, kad 
’ tu jau nori ženytis, jeigu už 

bobas taip užsistoji. Ale at-

Praeitą sąvaitę Karaliau
čiuje vienas mokslininkas 
skaitė paskaitą apie pasaulio 
tautų didėjimą ir kai kurių 
žlugimą. Jis sakė, kad prieš 
didiji karą Turkija buvo 
skaitoma “sergančiu vyru 

į prie Bosforo”, bet nuo 1918 
m... kai turkai nugalėjo var- 

'gus ir finansinius sunkumus, 
vedami sumanaus vyro Ke
rnai Paša, pradėjo kelti tau
tišką susipratimą ir šiandien 
visai tvarkingai ir gerai gy
vena.

Indija esanti vadinama 
pasaulio viduriu. Indai buvo 
valdomi kitų tautų ir kitiems 
vergavo. Nežiūrint to. Indija 
išaugino daug žymių, žmo
nių. rašytjoų. politikų. Po 
karo indai ėmė susiprasti ir 
esą vilties, kad jie pasiliuo- 
suosią iš vergijos, kaip ir ki
tos tautos. To siekią indų po
litiniai vadai, kurie turį dide
lį tautiečių pritarimą, pasiti
kėjimą ir su jų reikškiamo- 
mis nuomonėmis dabartiniai 
indų valdovai turį skaitytis.

•Japonai jau prieš karą bu
vo pastebėti tautiniais klau
simais susirūpinę. Pastarai
siais laikais jie labai kreipia 
dėmėsi ir į kulturinius reika
lus. Japonus labai skriaudžia 
ir vargina gamta — nuolati
niai žemės drebėjimai. Be to, 
japonams yra ir kitas pavo
jas — bolševizmas iš kinie
čių pusės. Kalbėtojas paste
bėjo. kad kiniečiai per nepa
prastai gausų veisimąsi, sau

mink mano"žodi, kad sykį 
durnystę padaręs, paskui vi
są amžių gailėsiesi.

" —O ar tu. tėve, nebuvai 
vedęs?

—Aš irgi durnystę pada
riau.

—Galima išaiškinti, tėve, 
kad visas gyvenimas yra
kvailas, bet ne mums jis pa- užtikrina neabejotiną ateitį, 
keisti. Mes esame žaislais jo o kitoms tautoms tuo grąso
rankose ir turim eiti tuo ke
liu. kuriuo jis mus veda.

—Orait. Maike. jeigu jau 
tu pradedi man taip iš gilu
mos gyvenimą klumočyt. tai 
ir aš tau galiu kunigiškai pri- 
klodą pasakyt. Ar tu žinai, 
kad senovės Žemaičių deivė 
Milda, kuri kitiems meilę da
lino. pati visai netekėjo?

—Gerai, tėve, jeigu jau tu 
taip gerai žinai Žemaičių mi- 
.ologiją. tai gal paaiškintum 
man. kokiu budu tavo deivė 
Milda turėjo sunu Kauni, 
jeigu ii buvo netekėjusi?

—0 gal aš misteiką pada
riau. vaike. Aš girdėjau sykį 
kunigą pamokslą sakant apie 
,ą meilės deivę, ka nenorėjo 
ženytis. ale neatsfmenu tik
rai. kokios tautos ji buvo... 
O, jes. jau atsiminiau. Tai 
buvo graikų deivė Minerva. 
Jes. tai ji buvo neženota. kas 
parodo. Maike. kad ženytis 
neverta.

—Palauk, tėve, ką aš tau 
pasakysiu. Žydų karalius 
Salemonas buvo išmintin- 
giausis žmogus visam pasau
lyje. o bet gi turėjo du tūks
tančiu pačių.

—Gud bai, Maike, aš jau 
nenoriu daugiau su tavim 
kalbėti.

IŠPLĖŠĖ 160,000 IŠ 
BANKO.

MOKSLAS, JO EVOLIUCIJA IR REIKŠME. 
(Prof. Čepinskio paskaita).

pagrindais sutvarkytas visas gyvenimas ir mokslas. Jų 
mintys yra pilnos šviesos ir žmoniškumo. Tokių tautų, 

! kaip graikai, daugiau nebuvo. Romėnai mažesnės reikš- 
.2 __ ___ _ _ _ » a • •

Kas yra mokslas? Mokslas yra ortanizuuta. sisteuiatiząąta, vi- mes teturėjo. Jie iškėlė kumščio reikšmę, nuo kurio ir pa
sakinis badais patikrinta ir užrašyta visos žmonijos žinyte^ . tvr4£• tys žuvo.

1 Mokslo tėvu yra Talės. Talės gimė 620 m. prieš Kristų.
* L J O 4U V VF.

Žmogus pradžioj neturėjo nei kalbos, nei rašto. Todėl Mokslo tėvu yra Talės. Talės gimė 620 m. prieš Kristų, 
jis nei negalėjo užfiksuoti savo prityrimus. Su kalba irias- jįs keliavo į Egypto šventyklas, iš kur parvežė elektros jė- 

; gos supratimą. Jis pastebėjo, kad šukuojant plaukus, pasi
rodo kibirkštėlės. Tai pirmas elektros jėgos stebėjimas.

Talės studijavo astronomiją ir daug naujų žvaigždynų 
išaiškino.

Talės buvo mokslininkas, tyrinėtojas iš pašaukimo. Jis 
dirbo ne pasipelnymo tikslais, bet iš pasišventimo žmoni-

tija atsirado ir visos žmonijos mokslas paremtas prityrimu.!
Tas didino žmogaus išmintį. >“7?

Trumpai pasakius, mok«la« yra evoliucijos procceu, iš
einančiu iš gyvenimo prityrimų, išdava.

Žmogus, bemedžiodamas pastebėjo, kad sur kai kuriais 
gyvuliais galima susidraugauti. Iš to kilo gyvulių ūkis.

• Šeima ir gyvulių ūkis vertė žmogų, i
keliauti iš vienos vietos į kitą. Jis keliaudamas pastebėjoj Antras graikų mokslininkas, tai Pitagoras. Jis pirmas 
dangaus ir gamtos nevienodumą, įvairumą ir periodišku- (paskelbė, kad saulė, žvaigždės ir kiti dangaus šviesuliai 
mą. Tas davė pradžią astronomijai ir geografijai, o vėliau yra įkaitinti kūnai. Jis padėjo pagrindus matematikos 
botanikai ir zoologijai. j mokslui. Jis paskelbė mokslą apie dangiškų kūnų harmo-

Šis žmonių prityrimas didėjo ir tobulėjo per šimtus metų niją, kurią ne visi gali girdėti. Tai užuomazga elektronų 
ir sudarė žmonijos civilizaciją. (mokslo. Pitagoras neatskiria meno nuo mokslo. Menas ir

Pirmi civilizacijos ugdytojai buvo kunigai. Kunigai bu- mokslas jo manymu yra tas pats.
vo visų mokslų žinovai. Jie buvo ir teologai, ir inžinieriai, j Tokių žmonių pasaulis žino tik keletą, kurie iškilo rene- 
ir astronomai, ir teisėjai, ir advokatai, ir medikai, žodžiu, sanso metu. Tai Michel Angelo, Leonardo Davinči, ir kt. 
visų sričių žinovai. Todėl kunigai turėjo didelės reikšmės! Trečias graikų mokslininkas yra Anaksagoras. Jis gimė 
pirmykščiai civilizacijai ir buvo pirmieji valdovai. J500 metų prieš Kristų Atėnuose.

Tokia valdymo forma vadinasi teokratija. ’ Anaksagoras išvystė Pitagoro sistemas. Jis surado, kad
Prie šventyklų buvo steigiamos mokyklos, kur kunigai (atomai dar susideda iš homoeomerų, kas šiandien atitinka 

turi išeiti ilgą mokyklų procedūrą. Kunigai pradeda savo atomų sudėtį is protonų ir elektronų.
pastebėjimus surašyti į tam tikras knygas. Jie nagrinėja
gamtą, žmogaus organizmą ir viską, kas juos įdomina, akį. Jie apkaltina jį visuomenės gyvenimo gadinimu ir 
Steigia laboratorijas, iš užrašų sustato metraščius ir kit-ką. jaunuomenės demoralizacija. Teismas nuteisė Anaksago- 

Taip Asirija ir Palestina tampa žinių archyvais, Dvasiš- mirti. Tuo metu Atėnus valdė diktatorius Periklis. Pe
klai nesugebėjo visas surinktas žinias sutvarkyti, ištobu- riklis buvo geras Anaksagoro draugas. Bet ir jis negalėjo 

, linti. Ji išvystė tik teologiją. Mokslą paliko kitoms tau-! jį nuo teismo sprendimo paliuosuoti. Tik jis padėjo Anak- 
. toms. įsagorui iš kalėjimo pabėgti. Mokslininkas gyveno didžiau-

Iš žydų ir egyptiečių išsiskyrė graikai savo nepaprastu riame skurde. Ir štai netikėtai Periklis jį aplanko. Abu 
1 proto ir išminties gilumu. Graikų dievai maža tesiskyrė draugai labai susijaudina. Anaksagoras apsikabinęs savo 
' nuo žmonių. Kaip žmonės pažino meilę ir piktį, taip ir jų draugą pasakė: “Pasirūpink žibalo, jeigu nori, kad tavo 
I « • • • - • w • • . _ I 1 A »-IV,

maistui pasibaigus, į jo^ gerovei.

Anaksagoras savo nauju mokslu krinta ortodoksams į

dievai. Bet dievai nesikišo i žmonių gyvenimą, nestatė sa- lempa žibėtų.
vo dogmų. Tas svarbu žinoti. t»:

Graikai išplėtė prekybą, pramonę kolonizacijos keliu.
Jie sukurė filosofiją, pasiremdami asiriečių ir egyptiečių žmogaus gerovė ir tiesa.
surinktomis žiniomis. Šių dienų filozofija niekuo nesiski- mę. “Visa reik kritiškai priimt” — sakydavo jis.
ria nuo senovės graikų filosofijos. V isos mintys, kurio- Kai Delfų orakulas pasakė, kad jis yra išmintingiausias 
mis mes šiandien gyvename, yra graikų mintys. Graikų Graikijoj žmogus, tai Sokratas tuo netikėjo ir pats norėjo 

= . įsitikinti. Jis nuėjo pas aukštuosius ponus, valdovus, po- 
j litikus pasišnekėti. Bet čia atrado vien tuštumą. Tą patį 
! rado ir kitur, kur jis kreipėsi tuo reikalu.
j Tuo Sokratas įgriso galingiems. Jis buvo sučiuptas ir ati- 
Į duotas teismui. Teismas jį nuteisė mirti. Bet Sokratas ne-
• bijojo mirties. Jis sakė teisėjams:
• “Jeigu jus norite pasmerkti mirti, tai žinokite, kad jus 
į galit nustoti Dievo malonės, nes aš esu Jo siųstas, kad jums 
< ramybės neduočiau. Pavyzdžiui paimkite nupenėtą arklį, 
į Prie jo lenda gylys, kuris verčia arklį judėti. Aš ir esu tas 
i gylys, kuris jums neduoda ramybės. Graikų tauta negali 
1 miegoti. Ji turi dirbti, krutėti."
I>
I I I 
1 
i•I I I I 
I
I 
l! _ _ ________
j gerovei. Už tad svarbu gerai suprasti, kas yra mokslas.
I 
į 
i

pavojumi.
Toliau jis palietė ir Afri- 

į kos tautų klausimą. Afrikos 
j tautas daugumoj valdo ang
lai ir franeuzai. Francuzai 
mokėjo į savo pusę patraukti 
jų valdomas tauteles Alžire. 
Bet Afrikos garsiausioji Rif- 
kabilų tauta sumanaus vado 
Abdel Kl imo vedama, suda
ro dabartiniams valdovams 
didelės baimės. Visos Afri
kos juodukų tautos, kurios 
iki šiol buvo valdokos sveti
mų. pradeda rūpintis laisve 
ir savistovia valdžia.

Amerikai juodukų tautų 
susipratimas sudaro nemažo 
pavojaus, nes Amerika savo 
išradimais, technikos tobulu
mais gali užkariauti visą pa- 

: šaulį, bet jos gyventojai ne- 
1 sudaro savotiškos tautos ir 
; todėl šiuo atžvilgiu Amerika 
' reikia laikyti mirštančia val

stybe.
Australijai, kuri iki šiol 

visų pamiršta buvo, atsirado 
pavojaus iš geltonodžių pu
sės.

Pasaulinis karas Europai 
atidarė akis ir išblaškė gra
žias svajones. Europa neeu- 
ropiškų valstybių jėgomis li
ko nukarunavota.Francuzija 
rūpinantis kaip save apsau
gotų. bet vis sapnuojanti 
apie gražius karo rumus. An
glai iš prigimties esą geri .•F 
pasiruošimus, labai gerai pri- 
siruošią karui. Rusijoj vieton 
daug išžudytų žmonių revo
liucijos metu, dabar pastebi
mas gausus prieauglis. Itali
jos gyventojų dalis stovi po 
fašistų vėliava. Jų norai į sa
vo valstybės žemių didinimą

Hansas City, Kans. — šeši (kariai. per savo “sportiškus 
oatimni (rinVlnnti Kurui it i' ~ _____ r___ :ar astuoni ginkluoti banditai 

čia užpuolė Home Trust Co. 
banką ir išplėšę $60.000. pa
bėgo. Trafiko policmanas, 
kuris stovėjo banditams ant 
kryžkelės, buvo peršautas 
per kaklą ir petį. -Jis turbut 
mirs. Kitas policmanas buvo r . _ ____ ........................ ................... .
periautas per koją. Bėgdami kasdien didėja. Tą gerai nu 
_it?—r - ----------- 1----------• Jplėšikai liuobė iš revolverių 
j visas puses.

Tai genialus žodžiai, kuriuos pasakė graikų filozofas. 
Ketvirtas graikų filozofas buvo Spkratas. Jam rūpėjo 

Jis iškėlė laisvos kritikos reikš- 
” — sakydavo jis.
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ARTOJAS.
Mano žagrė kieto plieno, 
Laukas — žvilgančio granito...
Arsiu čia per visą dieną, 
Arsiu iki naujo ryto.
Arsiu, arsiu... trauk žirgeli. 
Plėškim. verskim dirvą seną! 
čia juk usnės, dilgės želia. 
Piktas vargas čia gyvena.
Trauk smarkiau — kiek neša galios!— 
Plieno žagrė dar nelužta.
Musų norai — erdvės žalios, 
Dar nelinksma, dar nedžiusta...
Nors ir nuovargis mus lydi, 
Vėtros švilpia įšėlę.
Nors mus vagos krauju žydi— 
Skubkim mano juodbėrėli! 
Skubkim! — arsiu dirvą seną, 
•Juk tas laikas verčias, bėga, 
Juk tos dienos blanksta, šala— 
Tolyj liekas ir užmiega.

Juozas Paukštelis.

mato ir supranta franeuzųį 
mirštančioji tauta, bet tyliu-: 
ti... Vokietijos ūkiškoji buk-.

$25,000,000 AUTOMOBI- |ė esanti pastatyta ant visai
LIŲ KELIAMS. |

------- ’* -- O“----

Naujos Anglijos valstijos stebėtino pagerėjimo nesą iš 
ya nutarusios išleisti šįmet |kur laukti, bet esą vilties, 
automobilių keliams $25,- kad priaugančioji kaita pa-

LIŲ KELIAMS.

000,000.

VIESULĄ SUGRIOVĖ 
100 NAMŲ.

Nebraskos valstijoj perei
tą savaitę viesulą sugriovė 
daugiau kaip 100 namų ir su
žeidė 20 žmonių. Daugiausia 
nukentėjo McCook miestelis.

blogo pamato ir todei greitai

darytas klaidas atitaisys.

VESTUVĖSE UŽSINUODI
JO 66 LENKAI.

Iš Galicijos pranešama, 
kad Dobšanų kaime per ves
tuves užsinuodijo namine 
degtine 66 lenkai, šešiolika 
jų mirė, o 50 sunkiai serga.

<

DYKADUONIŲ SPORTAS.

Po teismo sprendimo Sokratas sušuko: “Mirtis! mes ne
žinom, kas yra mirtis. Vieni sako, kad naujas gyvenimas, 
o kiti, kad tik miegas. Jeigu miegas, tai bent prisisapnuo
čiau. o jei naujas gyvenimas, tai nors pasikalbėsiu su nau
jais išminčiais. Dabar aš einu mirti, o jus eikit tęsti toliau 
pradėtą darbą,” tai taręs Sokratas ramiai atsiskyrė su šiuo 
pasauliu.

Daug mokslo žmonių paaukojo savo gyvybę žmonijos

Mokslas, Aristotelio žodžiais tariant, yra apibendrini-
• mas visos eilės panašių dalykų, remiantis dideliu prityri- 
j mų skaičium.
Į: Naujaisiais laikais mokslu vadinamas trumpas, tikslus, 

_L aiškus aprašymas erdves ir laiko terminais.
| Matematika yra tikriausia tokiam aprašymui kalba. 

Pasiremiant mokslu galima numatyt ateitis ir kontro- 
I liuoti, bei kreipti gamtos reiškinius žmonijos reikalams. 
" ' Filozofija stengiasi suvest visus mokslus į vieną sistemą, 

apimančią visą pasaulį.
Į Tikrenybė yra daug turtingesnė ir galingesnė, negu mes 
ją suprantame. Tikrenybė nėra visai tokia, koks yra 
mokslas.

1 Fizikoje turi didelės reikšmės entropijos dėsnis, arba 
energijos išsklaidymo dėsnis.

Į Goetes “Fausto” tragedija tą patį dėsnį parodė, ši trage
dija prasideda Dievo išrinktųjų susirinkimu. Velnias ja
me dalyvauja, kaipo Dievo referentas. Jis praneša Dievui, 
kaip mizemiškai gyvena žmonės ant žemės.

■ —Gaila, Dieve, — užbaigęs velnias, — kad Tu jiems da
vei protą, nes žmogus jį naudoja žiaurumui ir vieni kitiems 
žudyti. Tada Dievas atsakęs: “Žmogus yra palinkęs prie 
ramybės, miego. Todėl aš tave ir siunčiau, kad tu jiems 

Neturėdami jokio užsiėmimo, dykaduoniai rengia arklių lenk- lieduotumei ramybės.”
tynęs ir kamuoja niekuo nekaltus gyvulius, šitas paveikslėlis pa- gito dėsnio prasmė yra ta, kad pasaulio progresą turėtu- 
rodo. kaip Anglijos princas Hales per tokias lenktynes krinta su me išnaudoti, kad jį sutvarkytume dorovės, o ne kum- 
WkBu. Kada biedna., žmogus prikrauna arkliui pęmunk, vežinų. indaU q ų tik per mokslą.
tai teismai u baudžia už žiaurumą gyvuliams; bet kada nenaude- \ ® . • 1 _
liai princpalaikiai laužo arkliams sprandus betikslėse lenktynėse.' Taip baigė prof. Čepinskis savo paskaitą. Gausus aplo
tai čia buržuaziniai teismai žiaurumo nemato. dismentai palydėjo kalbėtoją. *
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Visokios Žinios.
LATVIJOS INVALIDŲ 

PROTESTO DEMONST
RACIJOS.

! UKRAINIEČIŲ JUDEJI-
| MAS PRIEŠ SOVIETUS.

Pasak sovietų spaudos, 
Rygoje Įvyko didelis karo Charkove Ukrainos komuni- 

invalidų susirinkimas. Daly- stinio jaunimo suvažiavime 
vavo keli šimtai invalidu, buvo daug kalbėta apie in- 
Kalbėtojai nurodė; kad in- tensyvišką vadinamųjų “pet-
validų būklė esanti labai lmrovcų (nepriklausomos 
sunki, o dabartinė vyriausy- C krainos .šalininkų) judėji

mą. Ukrainiečių inteligenti
ja veda kovą su “proleta- 
riškaja kultūra.” Komunisti
niai rašytojai spaudoje vadi-1 
narni "lokajais, pardavu-’ 
siais Ukrainos liaudies rei-; 
kalus komunistams.” Akade
miko Mogiliausko knygoje' 
tiesiai rašoma, kad dalis Uk-' 
rainos inteligentijos parda
vusi savo tautą Maskvai, bet 
jaunimas tvirtai laikosi ka- 
zokijos papročių ir jos isto
riškų tradicijų. Knygoje 
.reiškiama vilties, kad atsiras 

nutarė Lat-'jaunimas, kuris išdavikų 
nepriklausomybės su-1 krauju nuplausiąs gėdą. Esą

UŽ KĄ JI GAVO 
DOVANĄ?

LENKUOS DEMOKRATI
JA PRIEŠ SĄJUNGĄ SU 

FAŠISTAIS.
1 “Robotnik” dideliame 
!straipsny antgalviu “Roma” 
nagrinėjo ministerio Zales
kio vizitą Mussoliniui.

“Mes visuomet, rašo "Ro
botnik,” ėjome išvien su to
mis valstybėmis, kurioš nuo
širdžiai norėjo išplėsti Tautų 
Sąjungos Įtaką. Dėjome pa
stangų susiartinti su Didžią
ją Britanija, nenutraukiant

Dirbtinės Kainos. Biblijos 
Studentai

j Nedėlioję, Birželio-J une 21 d.. 
; 1928 m. turėsime lietuvišką pro
gramą iš Stoties "Sarg) bo»» Bok
što" radio W-0-R-D,. 252 m.

bė nesirūpinanti ją pagerin
ti.

Generolai, kurie dabarti
nius invalidus vedė į mūšį, 
dabar juos užmiršę. Valdžia 
norinti asignuoti milžiniškas 
sumas laisvės paminklui sta
tyti, bet jai nerupi gyvi žmo
nės, tą laisvę iškovoję ir dėl 
jos nustoję sveikatos. Be to 
valdžia kviečianti atvažiuoti 
kaž koki Afganistano kara
lių ir jo priėmimui išleisianti 
daug pinigų. Tuo gi tarpu in
validai badaują.

Susirinkimas 

kataviĮ i>- Afg^ista- 'Vkuunos švietimo organika., ‘
no karaliaus atvykimo dienąANGLIJA PLANUOJA !N-

TERVENCIJĄ RUSIJOJ.
Einąs Bielgrade rusų mo-

Kapitalizmas yra žalinga centų svarui, 
visuomenei tvarka netik dėl
to, kad jis kontroliuoja val
džią, sukelia karus ir sker
džia žmones, bet da ir dėlto, 
kad jis dirbtiniu bud u kelia 
gyvenimo reikmenų kainas.

Visuomenės labas reika
lauja, kad gyvenimo reikme-

______________________ nu butų kuo daugiausia ir , ______ -— 
ryšių su Francuzija. stovime kąd jų kainos butų kuo pi- labai senai i Bostoną atėjo J nes bus programa įdomi. Grieš 
už susitarimą su Vokietija ir ginusios. """'
jieškome bendrų kelių su Tuo 
Mažaja Santarve, 
ir Pabaltijo šalimis.

“Specialę gi artimą italų 
lenkų “sąjungos” programą, Karo metu buvo

Šita moteris gavo iš skalbyk
lų trusto tikėta kelionei aplink 
visą pasauli ir $2.300 gatavų pi
nigu kelionės išlaidoms — ir ži
not už ką? Ogi užtai, kad parašė 
geriausi straipsnį antgalviu: 
"Kodėl drapanos turi būt duoda
mos skalbei skalbykloms?” Ji va
dinasi Mrs. Mervyn Dunnagan. o 
gyvena Portlande, Ore.

I

pagandą ir palaiko nepri
klausomos Ukrainos svajo
nes. Platinamos dainos ir ki- z . ,7, ,
ti veikalai, kuriuose atama- narchistų laikraštis “Golos 
nai Machno ir kiti garbinami iernopodannago praneša, 

jkaipo liaudies didvyriai. buk Anglija ruošianti mter- 
I __________ , venciją prieš Rusiją. Esą An-
j VOKIEČIU KLERIKALAI nusistačiusi suskaldyti 

nrciKie-iA ,dabartinę Sovietų valstybę.
LitiintJA. Tuq tjksiu busianti sukurta

į Katalikų centro partija Baltgudijos respublika. Uk- 
nutarė išbraukti iš kandidatų rainai ir Kaukazui atsiskirti 

___ Jį seimą skaičiaus . buvusį padėsianti Italija, kuri jau 
rodą Pragoję ir 10-ties metų I kancleri Virtą. Virto išbrau- mėginanti t J _ j * ' ’ ’ . 7 

yra reakcinių gaivalų Lenkijos. Rumunijos, Turki
jos sukaktuvėmis Pragoję j laimėjimas. Paskutiniuoju jos, Vengrijos Jr Graikijos.

padalyti protesto demonst
raciją. Invalidai demonst
ruosią drauge su atsargos ka
reiviais. Pabaigoje invalidai 
nutarė pašalinti iš savo orga
nizacijos generolą BalodĮ, 
kuris nesirūpinąs invalidų 
reikalais.

MILŽINIŠKA ČEKOSLO- 
VAKŲ DEMONSTRACIJA.

Sąryšy su žemės ūkio pa-J Į 
i r . .- t -
čekoslovakų valstiečių parti-lkimas 
jos sukaktuvėmis s . .. - .. .
Įvyko didelė valstiečių mani-įlaiku katalikų centro partija Karui kilus, Rumunijos ir 
festacija. Valstiečiai pa- pradėjo smarkiai dešinėti. Lenkijos fronte busianti su
darė eiseną, kurioje daly-j 
vavo 160,000 žmonių. Drau
ge su valstiečiais manifes
tantais ėjo ir vyriausybės na
riai. priklausą valstiečių par-į 
tijai ir parlamento atstovai.' 
Valstiečiai nešė vėliavas, ant 
kurių buvo užrašyta: “Mesj 
esame taikos ir darbo šąli-' 
ninkai.” "Šalin fašistų ir ko
munistų diktatūros.” Prago
ję Įvyko čekoslovakų valstie
čių partijos kongresas ir 
tarptautinio valstiečių biuro 
posėdis, kuriame dalyvavo 
Bulgarijos, Francuzijos, O- 
landų, Lenkijos, Rumunijos 
ir Šveicarijos valstiečių par
tijų atstovai. Pabaltijo vals
tybių valstiečių partijos pri
siuntė biurui sveikinimus.

sukurti blokų iš

_________ ______ , Lenkijos fronte busianti su-
Šiandieninė katalikų gent- naudota ir išlikusi generolo 

10 jiartija griežtai "nesutinka Vrangelio kariuomenė. Karo 
su radikalinėmis Virto pa- veiksmai Kaukaze prieš So- 
žiuromis socialiniuose klau- rietus busią vedami Turkijai 
simuose. Politinėse vokiečių padedant. Anglijos politinė- 
sferose manoma, kad katali- se sferose vėl iškilęs projek- 
kų centrui sudešinėjus dau- tas sudaryti buferinę Sibiro 
gelis katalikų dėsis prie so- valstybę. Šitam planui Įvyk- 
cialistų. ’dyti busianti sunaudota bal-

--------------- 'toji rusų kariuomenė; kuri 
LIKVIDAVO DRAUGIJĄ šiandien dar tebėra Toli- 

ARKLIA VAGIAMS t muose Rytuose ir Kinijoje.
GAUDYT.

šiomis dienomis Pennsyl- 
vanijoje buvo išdalytas pas
kutinis Draugijos Arkliava
giams Gaudyt turtas. Jos na
riai gavo po S12.15. Draugi
ja buvo organizuota 1859 
metais ir vienu laiku turėjo 
arti 600 narių. Tais laikais 
Amerikoje buvo tankiai va
giami arkliai, ir šita draugi
ja sėkmingai su tuo piktu ko
vojo. Dabar gi laikai persi- 
mainė ir arklių jau niekas 
nevagia, šiandien daug pel
ningesnis amatas banką api
plėšti arba automobilių kam 
nors nuvažiuoti.

Rodos, 6 cen
tai skirtumo, tai nedidelis 
kapitalas, bet jeigu korpora- 
eja parduoda raudonojo me
talo 100,000,000 svarų i me- 
tus, tai gaudama po 6 centus 
daugiau ji pelnija $6,000,- Pr-Ži^ 2:30 vaTiirt

po pietų. Chicago daylightjsa- 
Tas pats daroma ir su vi-tying time.

sais maisto produktais. Ne-! Prašome visus pasiklausyti, 

vaisių trusty. laivas su bana-Į jaunuolių orkestrą, giedos cho- 
tarpu gi kapitalistų nomis. Pasirodė, kad vaisių'ras, kvartetas, duetas, solo ir 

Austrija tikslas yra kaip tik priešin- Bostono rinkoj buvo tuomet į kalbės Fr. Zavist temoje; “Tik- 
!g^s nukankamai ir ieimi čia ____ z___

Štai keliatas pavyzdžių. .. * --------------- —
____ _____ 1 labai iškel- n^’ neišvengiamu budu ture- kiekvienas, kuris girdėsite minė- 

rėmimo magnatų ir Horthy,ta cukraus kaina. Cukraus kristi jų kainos. Kad tas tą programą, malonėkite prisiųs- 
kampanijos, ii atsitolinimą gamintojai pakėlė produkci- Beatsitiktų, kad žmonės ne- ti savo antrašus, o mes Jums nu- 
nuo Tautų Sąjungos projek- ją. kad pasinaudojant aukšta &aut0 pigiomis kainomis ba-įsiusime knygelę veltui, 
tų — Lenkijos demokratis- cukraus kaina pasida- Banų, kompanija nutaiė risą.galv iu “Laisvė Žmonėm: 

I yti gražaus pelno. Bet kaip laiy« Wsuversti i jūres. ' ------  • —..........
ik rinka tapo cukrum už-į 
versta, kainos tuojaus nukri
to, nes kiekviena korporaci- maistą naikinti, 
ja stengėsi kuogreičiausia tečiaus atsisakė bananas ant 
savo prekes išparduoti ir rinkos statyti, aiškindama, 
mušė kainas. Kubos valdžia,, kad jos atvežamos ant laivo 
kontroliuojama Amerikos pęrnoko, prisirinko nuodin- 

. cukraus trusto. išleido p^- gti <1 uju ir dabai’ jos maistui 
.vai kymą, kad sekančiais jau netin&a. Miesto chemikai 

' metais cukraus gamyba butų tuojaus bananats išanąlizavo 
'<1 ” ‘ *
nepildymą šito Įsakymo grę- tas meluoja — bananos buvo 
sė sunki bausmė. Cukraus pirmos klasės. Neturėdamas 
gamyba buvo sumažinta — kitokio išėjimo, tiustas išda- 
-umažinta tyčia, kad cuk- lijo tas bananas žmonėms už 
raus trustas galėtų pakelti dyką, tečiaus ant rinkos jų 
cukraus kainą. Ir cukrus pa- nestatė, kad "nepagadinus” 
brango. Kapitalas laimėjo, kainos, 
bet visuomenei grynas nuos-j 
tolis." ’ ;

Taip buvo su variu ir žiba-! 
jlu Suvienytose Valstijose. | 
• Stambios šitų pramonių kor-l 
poracijos susitarė sumažinti, 
gamybą, kad galėjus pakelti 
kainas. Buvo uždaryta dau
gybė žibalo šaltinių ir vario 

i kasyklų, kad pagaminus 
(dirbtinį šitų produktų truku
mą rinkoje. Ir vario kaina 
tuojaus pakilo nuo 9 iki 15

upė, užliedama laukus su ja-
• ♦ ____ T T____ J___ ___ j

I

pakanKamai, ir jeigu čia iš- , rasis Kelias.” šiuomi pranešame 
versti da vieną laivą bana- musų radiu klausytojams, kad

tų — Lenkijos demokratis 
koji opinija atmestų visu 
griežtumu. Tokių projektų 
skelbėjus laikome respubli
kai kenksmingais asmeni
mis...

“Telegramos atnešė žinių 
apie pasikėsinimą ant Itali
jos karaliaus. Nesame indivi
dualinio teroro šalininkai. 
Bet iš kitos pusės dalykas 
yra aiškus: “kas sėja vėjus— 
piauna audrą.” Lenkų ir ita
lų tautų draugingi santikiai 
yra visai išmintingas daly
kas. Tečiau Lenkijos respub
likos sąjunga su Mussolinioį 
fašizmu ir Horthy diktatūra 
butų be galo kenksmingas 
istoriškas absurdas."

i

VIENOJ AREŠTUOTA 
DAUG BANKININKŲ.
Iš Vienos pranešama, kad 

tenai areštuota apie tuzinas 
bankininkų, kurie pardavė 
žmonėms $470.000 sumai 
čekių ant neivardinto Ame
rikos banko.

POTVINIS MEKSIKOJ.
Oaxaca valstijoj, .Meksi

koj, patvino Paualoapano

po ant- 
iŠ **

Adresas laiškams; "Sargybos
Miestas pakėlė prieš tai ■ Bokštas" tV.O.R.D.. Webster Ho- 

2150 Lincoln Park, West,protestą ir valdžia uždraudė tel- 
Kompanija Chicago. III.

1į PAJ1EŠK0J1MAI

umažinta 10 nuošimčių. Už ir pasirodė,1’ kad vaisių tn»^

Pajieškau Alėko Rūkančio,
.apie 6 metai jis'gyveno New Yorke. 
Kas apie jį zujo malonėkit pranešti, 
nes yra 'aidu-javarbus reikalas, arba 
pats lai atsikauk'a greitai.

MR3. TEKLĖ ČEPULIENĖ , 
272 New Boston št.’,

North \Voburn, Mass.

Ir vis dėlto yra žmonių, 
kurie nesigėdi šitą suktybių 
tvarką remti.

Pajieškau savo brolio P. Porgetn. 
jis pirmiau gyveno Indian Head, Sask. 
Aš atvažiavau iš Lietuvos j Canadą ir 

I norėčiau savo broli surasti. Jei kas ži
note apie jį, kur jis gyvena, malonė
kit pranešti man, už k? busiu dėkin
ga. Antrašas: *26)

S. AIMJMAITIENĖ
480 Aiexan«ler avė., 

VVinnipejjį\Man.. (ianada.

“Keleivio” Kalendorius 
Dar Gaunamas.

Pajieškau švoperio Antano Girrio, 
I paeina iš I^tukuvos parapijos, Palu- 
ki<tės kaimo. Tauragės apskr. Girdė
jau gyvena Waterbury, Coliu. Malo 

I nės atsišaukti arba kas žino teiksis 
(pranešti. (26)

STANISLOVAS DAUGIS
13 E. 21-st st. Boa 117. Bayonne. N J.

I

SOVIETŲ ŠNIPAI 
LATVIJOJ.

Sąryšy su sovietų šnipų or
ganizacijos susekimu suėmi
mai tęsiami. Iš viso suimta 
15 žmonių. Įtariamų šnipinė
jimu kariuomenėj. -Suimtųjų 
tarpe yra keli karininkai. 
Šnipų centras buvęs pas Oną 
Binžą. Ji laikė butą, kuriame 
dažnai buvo daromi girtuok
liavimai. Pas Binžą ateidavę 
karininkai ir “gražios pane
lės.” Čia pat buvusi vedama 

'* ir komunistinė agitacija. Su
imtoji Ona Binža atsisakė 
duoti parodymus. Pirmiau 
suimtasai sovietų karo atašė 
sekretorius Lange laikomas 
kalėjime. Suimant jis mėgi
nęs pasprukti i sovietų atsto
vybę, bet jam tai nepavyko.

• t _________ _
KIEK GYVENO ŽMONIŲ 

ANT ŽEMES?
Kai kurie mokslininkai 

pradėjo kelti klausimą, kiek 
palaidota žmonių r— 
nuo jo* atsiradimo?

Vienas Europos 
ninkas išskaitliavo, 
šiol palaidota 46> 2 kvadri- 
lionų žmonių. Tai bus skait
linė iš 17 ženklų — 46,500,- 
000,000,000,000.

Jeigu šiam apskaitliavi- 
mui tikėti, tai ant kiekvienos 
žemės paviršiaus ketvirtai
nės pėdos turėtų būti palai- (
(lota penki žmonės, žinoma.'niais puolė Į kalėjifrio ofisą, 
jeigu jie butų buvę laidojami kur jie pasiėmė ginklų, atsi- 
lygiai po visą žemės pavir-rakino vartus ir pabėgo už- 
šių. . veizdos automobiliuje. --

žemėje

niokslk 
kad iki

I
MINSKE RASTA 300 DĖ

ŽIŲ UŽNUODYTŲ 
AGURKŲ.

i Pranešimu iš Vilniaus, 
M inske susektas nepaprastas 
sąmokslas, kurio aukomis 
galėjo būti šimtai Minsko 
gyventojų. Mieste rasta 300 
dėžių su aršeniku raugintų 
agurkų. Agurkai buvo skiria
mi parduoti vietos krautu
vėms.

TEISĖJAS ŠAUDO 
TEISME.

Pittsboro, N. C. — Čia ėjo 
juodveidžio Newsome byla, 
kurioje jis yra kaltinama? 
išžaginimu ir ntižudymu bal
tos merginos. Kada valdžios 
liudininkai pradėjo teisme 
pasakot, kaip mergina buvo 
nužudyta, susirinkę jos gimi
nės ir pažistami puolė juod- 
veidj ir pradėjo šaukti: “Nu- 
linčiuot ji, nulinčiuot!” Kad 
apgynus juodveidi, teisėjas 
išsitraukė revolveri ir pradė- 
jb teisme šaudyt. Šerifas 
taipgi šovė keliatą kartų. Se
kančią dieną apie teismo ru
mus buvo pastatytos 3 kom
panijos milicijos.

vais ir nunešdama daug na
mų. Daug žmonių liko be pa
stogės. Potvinis kilo nuo di
delio lietaus.

TURKIJOJE VALDININ
KAMS IR KARININKAMS 

DRAUDŽIAMA VESTI 
SVETIMŠALES.

Turkijoj vyriausybė išlei
do Įsakymą, kad visi užsie
nių ministerijos valdininkai, 
apsivedę su svetimšalėmis, 
butų paleisti iš tarnybos. Visi 
jie nustoja teisės gauti pensi
ją. Toks pat Įsakymas busiąs 
išleistas karininkams ir karo 
valdininkams.

ANGLIJA NEĮSILEIDŽIA
AMERIKOS ŽMOGŽU

DŽIO M1LIONIERIAUS.
Amerikos mitronierius 

Harry Thaw nuvyko Angli- 
jon Į svečius, bet emigracijos 
vyriausybė neleido jam išlip
ti. Sakoma, kad jis bus de
portuotas atgal Amerikon. 
Thaw yra užmušęs žmogų 
Amerikoje, bet kadangi jis, 
yra milionierius, tai jis yra 
liuesas ir Amerikoje skaito
mas "geru sportu.”

PABĖGO 5 KALINIAI.
ŠĮ panedėli Chicagos prie

miesty pabėgt; iš Dupage ap- __ ,
skričio kalėjimo 5 kaliniai; sttt organus «___ .ii :_______” 4-. ’ i.-J ><
kuris buvo suimtas už api-likviduoti profintemą (ko 
plėšimą pašto Uaukinio munistroių profsąjun; 
Evergreen F . ..." L . .. ,
mą, kuomet buvo išplėšta Sporto IntemacionaTą. Ve- 
$133,000. Jisai bėgimą ir su- liau busiąs likviduotas ir Ko- 
organizavo. įdėjęs i pančeką minternas. 
skardinę kondensuoto pieno,’ 

Į jisai nutrenkė kalėjimo už- 
jveizdą. pagrobė jo raktus ir 
kartu su keturiais kitais kali-

BOMBA SUGRIOVĖ FA
ŠISTO NAMĄ.

Iš Buenos Aires praneša
ma, kad užpereitą nedėldie-j 
ni Italijos konsulato tarnau
tojo namuose tenai sprogo 
bomba. Namų savininkas bu
vo fašistas. Sprogimo metu 
nieko nebuvo namie, todėl; 
tiktai namas buvo sugriau-į 
tas.
LEDAI IŠMUŠĖ FRANCU- 

CŲ VYNUOGES.
Francuzijoj ši panedėli le- . .. Y .. . . . .

dai išmušė Burgundijos vyn-jeių miestą kiangym į pietus 
□ogiu laukus, Nuostoliai ap- nup Šanchajaus, padege jį n 
skaitomi i $2,000,000. Ledai apipiešė. Sudege 24 žmones 
krito kaip kiaušiniai. ir ntiztldyti.

800 PLĖŠIKŲ UŽPUOLĖ 
KINŲ MIESTĄ.

Žiniomis iš Pekino, 800 
plėšikų gauja užpuolė kinie-

KOMUNISTŲ INTERNA- 
. OONALŲ GALAS?

Kairiųjų vokiečių kpmuni-
_____  ___  __  ________ stų.organfs “Folk.rirmfe*’ ra
tų tarpe ir "Lim])y Charlie,’’ 90, kad Maskvoje nutarta

pašto traukinio' munistraių profsąjungų in- 
Parke pereitą žie- ternacionaląl ir Raudona jf

SKIERAL
Connecticut valstijoj jau 

pasirodė skierai ir kai kurio
se vietose apipuolė medžius. 
Jie per 17 metų perisi žemėj 
ir tik sykį per tą laikotarpĮ 
pasirodo.

“Keleivio” Kalendoriuje 
telpa daug pamokinančių 
straipsnių, eilių ir juokų, ir 
daug gražių paveikslų.

Kalendorius reikalingas 
kiekvienam, nes jame su
krauta labai daug mokslo ži
nių. Jis yra kaip ir kokia 
enciklopedija. “Keleivio” 
prenumeratoriams tik 25c. 
Pasiskubinkit užsisakyti.

Pajieškau Stanislovo Navicko, jis 
atvažiavo į Ameriką 1926 metais, gir
dėjau kad gyvena Chicajroje. Malonės 
atsišaukti arba kas žino teiksis pra
nešti A. MARKS <26>

•'<601 N. Crawford avė., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Jono Bepirščio 
ir šiaip draugų ir pažįstamų. Malonės 
atsišaukti, už ką busiu dėkingas. Pet
ras Bepirštis. (26)

PETER BURES
10..29 — 97-1 h street, 

Edmonton, Aitą. Canada.

I

ALIEJUOTAS “100 PROCENTŲ PATRIOTAS

ai ry r.Čia stovi su savo pačia 'l'Ml procentu 
clair. pagarsėjęs alieia - iželiu. 
kad jis nemažai suėda g,-<' ' '

Tik matykit—baltesni 
vienok aš netryniau ir 
nevirinau šių skalbinių

netikėčiau, jei nematyčiau savo 
akimis. Taip snieguoti, skaisčiai 

balti — tik mirkinant ir išplaunant' 
Paslaptis turi būti putose. Aš tuo- 

jaus galėjau pasakyti, kad Rinso pu
tos kitokios. Taip tirštos ir smeto- 
nuotos, maro rankos prapuolė jose. 
Ir kaip ilgai šios putos laiko'

Dabar mano skalbiniai mirksta 
kol aš išeinu apsipirkti, paskui juos 
tik išplaunu. Stebėtina kaip Rinso 
išmirko purvą ii plėtmas. Nereikia 
sunkaus trinimo, kad net purviniau- 
si rankovių tralai išeina balti Natū
raliai šis švelnus būdas taupina dra
bužius ir rankas, taipgi.

As jau daugiau nieko nclrvirinu! 
Rinso yra tikras "ne darbo" muilas 
nestebėtina, kad visos mano kaimyn- 
kos vartoja jį skalbykloj ir varnoj.

Paklauskit pas savo grocerįRinso
Tai uršHuliUotas muilą'-, kuris iš- 

mirkina skalbinius balčiau.

AR NORIT NAUJAS
PA 1)1, AKOMS IžIMNGAS 
arba Iah<j. Sprinjjsus. ar Mat- 
rasą ?

Jus galit gaut geriausius už 
pigesnę kainą, pas

THE VVORTHI.EY 
H RNITFRE ( O.
160 Middlcsex St., 

lameli, .Mass.

APSIVEDIMAL
Pajieškau merginos arba našlė* ap- 

sivedimui, apie 37 meti), aš esu vaiki
nas 37 metų Arčiau susipažinsim per 
laišką. T. WALAN
349 \V. 21 street, New York, N. Y.

Pajieškau draugės j PartneritM. ne
jau nesnės 32 metų; pagyvenę galėsime 
apsivesti. Aš amatninkas, kriaučius ir 
atidariau Dry Klinerį visokios rųšies 
drapanoms prosyt ir valyt Turiu ma
šinų vertės $1,500, da trūksta 3 maši
nų. kurios kainuoja $2,000. Gerai butų, 
kuri galėtų prisidėt su kiek nors pini
gu. T. KANDROTAS

Gen. l>eL .Manviile. N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ini našlės ar gyvanašlės, ne senesnės 
kaip 36 metų. Meldžiu ant juoko nera- 
sinėti. Arčiau susipažinsime per laiš
ką M R. J. MILIUS

91 l.nion st., New London. Conn.

Pajieškau apsivedimui našlės ar 
gyvanašlės, nuo 30 iki 40 metų; pa
geidaujama kad butų tinkama prie 
biznio, minkštų gėrimų. Arčiau susi- 

| pažinsim per laišką. P. C. (2«)
Ros 51, — 193 Grand street,
• Brooklyn, N. Y

Suteikia seniems žmonėms 
naują stiprumą ir jiegą

M r. R. R. Cozine, Redford. Mo.. sa- 
jk<>: "Aš visai buvau nusilpęs. Ką aš 
valgiau, tas man nėjo į sveikatą. Aš 

I būdavo raugėju. mano skilvys išpūs
davo ir labai skaudėdavo. Po vartoji
mo Nuga-Tone aš jaučiuosi kaip nau
jas žmogus ir manau, kad tai geriau
sios gyduolės pasaulyje dėl senų, nu- 
silpusių vyrų ir moterų."

Nuga-Tone yra puikios buiiavotojos 
sveikatos, stiprumo, energijos dėl jau
nų ir semi Jos gamina turtingą, rau
doną kraują, stiprius gerus nervus_
daug smarkesnius vyrus ir gražias 
moteris. Nuga-Tone pagelbėjo tūks
tančiams įgyti geresnę sveikatą, kurie 
kentėjo nuo nevirškinimo, skilvio ir 

( žarnų trobelių, galvos skaudėjimo, 
svaigulio. Koktumo, inkstų, kepenų ir 
pūslės trobelių, silpnų nervų ir nusil
pusių kitų kūno organų. Nusipirkit bu- 
t» lį aptiekoje šiandien. Pabandykit tas 
sveikata budavoiančias gvduoie.s. Tik 

i žiūrėkit, kad Imtu Nuga-Tone — nie- 
l kas negali užimti jų vietos.

PLUNKSNAS, PukM. P»4«ikaa, 
Pitalos, K aid r a n ir vinokiaa Wra 
jrėdmea, parduoda m pigiaamai. 
Kreipkitės ypatiskai arba rašykit

Didžiausia sandė

European Feather Co.
15 Lawell Street, Boaton, Mm.

lis. Gvarantuojam 
Bžsiganėdinim*.
Pu mos gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir po.
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Humoristika
BARBORA. vakaruškom vien gyveno. 

Kartą, jos didžiausiai laimei 
apie jas tiktai temanė, 
atvažiavo net iš Kauno, 
paviešėt gimtajam kaime 
kavalierius linksmas, jaunas. 
Sakė, tas dailus vaikinas: 
valsas nūn esąs pasenęs: 
šokt fokstrotą mokė Anę. 
Ji džiugiai, stropiai mokinos. 
Anė jau siauru sijonu, 
lako blizgančiom kurpaitėm 
per naktis su juo sukaitus, 
šoko džimi ir čarlstoną. 
Nors gulėjo mirties lovoj, 
i skersinį šaltą vėją, 
ir apsirgusi plevritu. 
nebekėlė vėlų rytą! 
Nors gulėjo mirties lovoj, 
■nėgti šokius nesiliovė, 
apie juos tiktai kliedėjo 
naujas kurpes pirkt žadėjo.

t

II
I
l

(Futuristiškai.)
Minkiau duoną, pyragu- 
Musę įmaišiau.
Niekas, mieli, nenusprogs 
Musę jei prarys.
Šaukštai, bliudai Ka n tnazgoi ? 
Jie juk nepražus.
Vieną šuo gal nulaižys. 
Kitas pats nusus.— 
Skverną vyrai gerą tur.
Juo gal nubraukyt.
O jei ne, tai nenusprogs.— 
Purvas ne nuodai.
Kaklas juodas, blauzdos, va. 
Visos supleišės.
Aš m»-rga vis tiek kaip reik. 
Nieko nebijau.
Plaukas riestas ant vinies, 
šilko apdarai.
Jieško vyrai atlaiduos 
Manęs karčiamoj.
Jie nežino, koks tavois, 
O gal žino, man vis tiek. 
Ką gi. vyrai, Barbė nor 
Gaspadine būt.
Jei nebijot amžin zut 
Čiupkit už ėiupro-

KRIAUČIUS motieji s.

I i 
l 

i
I

KAUKAZIEČIŲ MĮSLĖS.

Kiekviena tauta turi savo mįs
lių. Bet ypatingai keistų mįslių 
turi Kaukazo tautos, ypač arine- 
nai. Čia paduodame keletą jų pa
vyzdžių.

1. Pirmasis gali vaikščioti, 
antrasis gali vaikščioti, trečiasis 
ir ketvirtasis irgi gali, bet penk
tasis — ne. Kas jie toki? (Mano 
penki vaikai — taip įmins už
duotą mįslę armėnas).

2. Ties stotim sėdu į vežiką n 
važiuoju į viešbuti. Važiuoju, 
penkioliką minučių; arklys bė
ras ; už kelią užmokėjau litą.1 
Kiek vežikui metu? (48. nes jis 1 
pats man pasakė)

d. Aplinkui šilką.. o 
cholera. Kas tai? (Mano 
šilkinėj’ suknelei).

įh Kas tai bus: šešios
dvi galvos, vidury kryžius? (Gai
lestingoji seselė ant žirgo), 

į . 5.’ Kas tai: ; juodis, keturios 
kojos, lekia oru? (Dušjuodvar
niai). ,»

6. Priešaky —r- didelė šviesa 
užpakaly —- didėlis ’ triukšmas ' 
aplinkui visai tamsu, vidury vie- j 
nas .nriega. Kas tai? (Tai as už-( 
Sfiudati muvinkpikčių bežiurėda- 
rfras.)
c 7. Jis baltas, keturiomis kojo-( 
mis, valgo žolę, šieną, duoną ir, 
užpakaliu mato taip pat kaip 
priešakiu. Kas tai? (Aklas-ark
lys).

Arl>a Lietuvos fašistų agitato
rius ant bačkos.

I.
Naujai erai prasidėjus. 
Pagarsėjo toks Motiejų.- 
Kuris nieko nemokėjo.
Tik sermėgas siuvinėjo 
Bet turėjo tokį dėdę. 
Ką dabar jau šalį rede. 
Taigi kriaučius pagaisėio 
Akuliorius užsidėjo.
Neturėdama.- diplomų 
Tuojaus tapo agronomu, 
rime kaimą tuoj mokyti. 
Visus špygomis badyti 
ir didžiuotL- savo stonu. 
Kad jis tapęs tokiu ponu. 
Pora menesių praėjo. 
Ir Motiejus jaust pradėjo, 
jog ponaut nėr taip malonu. 
"Agronomo sunki duona”— 
Aimanavo sau Motiejus... 
Agronomas — ne siuvėjas... 
Kalbi, net gerklėje sausa: 
Kalbi jiems, o jie neklausi-. 
Patys žino, kaip reik sėti, 
Kaip reik arti ir akėti.
Apie kuliamą mašiną.— 
Viską smulkiai patys žino. 
Ir. bendrai, jie kelia nosį. 
Sako, skaitom laikraščiuose. 
Tai dėl laikraščių ir knygų 
žmonės mokyti atpigo.

II.

v.
Dingo šventės ir Motiejui: 
Vėl prasti laikai atėjo... 
Baigęs mišką kupėiavoti. 
Ruošėsi Kaunan važiuoti... 
Jis iš iždo gavo raštą.— 
I.itus reik už mišką vežti... 
Bet tai baisiai nemalonu: 
Trūksta pusės milijono. 
Ach. visai butų kas kita. 
Jei truktų taip šimto litų; 
Bet čia pusė milijono... 
Kriaučiui baisiai nemalonu... 
Jis nubalęs ir išblyškęs. 
Veidas jo kaip moteriškės, 
Kuri vyrui prasikalto.
Kai pamąsto: daros šalta, 
ir krutinę kažkas ėda. 
Dumia jis stačiai pas dėdę.

VI.
"Ach. dėduli, štai naujiena. ' 
Gelbėk vargstantį sūnėną. 
Ach. tie žvėrys, be malonės. 
Dar piktesni užu žmones, 
štai dabar. — Kaunan važiuoju, 
O vilkai kely sustoję 
Laukia sau. kaip nusamdyti. 
Mane gyvą sudraskyti... 
Aš kovojau, kaip galėjau. 
Vos galvos nepaly dėjau. 
Bet... man baisiai nemalonu... 
Dingu pusė milijono.
Čiupę portfelį skurinį. 
Jie nudumė i tankynę. 
Oi. išgelbėk, mielas dėde! 
Pinigus vilkai suėdė...

Jei juos rinksit, bus jums kapas 
Šitoj žemėj ir anapus.

. XI.
Mano partija geriausia.
Rinkit ją — neapsigausit. — 
Ji programą turi gerą.— 
Ji šioj žemėj rojų daro.
Kas balsuos už šią programą. 
Pastatys sau naują namą. 
Gaus darmai veislini bulių.
Ir bendrai, kas jam priguli: 
Porą zuperio maišelių.
Porą veislinių paršelių.
O jei kas ilgesnių rankų. — 
Gaus ir pinigų iš bankų.
O kam reikia, gaus ir žemės. 
Vis tai iš geros programos.

XII.
Tad jei norit būt laimingi. 
Ramus, linksmi ir turtingi, 
šitoj žemėj ir danguose— 
Aš jums sąrašą tuoj duosiu.— 
Jus už j j visi balsuokit. 
Ir ramiai tada gyvuokit.
Iki pat kitų rinkimų. 
Vyrai, man gerklė užkimo.
Aš kalbu—jus triukšmą keliat, 
Pastovėt ramiai negalit 
Užu toki gerą daiktą...” 
Bet Motiejaus kalba baigta.
Minia staiga sujudėjo.
Kaip giria nuo rudens vėjo. 
Ir Motiejus virst pradėjo 
Nuo tos bačkos, kur stovėjo.

FK2VRE THtt OUT f
“Uhere dl4 yon b«y that mlrMle 

hatt' •
“l m aony, bat I te*t tblak I ka»w 

what hat yon art rtMrrlng to.“
• Kelt, yeeterday paa had a netų hat 

on and I tnderstand tome on^ was 
« lt a airaeie tat

-1 remember t~įm one teilifcj: me 
how weU it btopMa me. bot ,1 ean r 
-ertu tt rteall aayoaa cailtag tt a uiir- 
m le hat."

“tRdireetiy mbm taa 4M. a hat 
caa beeeat a girt I wou!<l
- all it a atlrtcM hat'

vidury 
žmona

kojos.

Jaip Motiejus aimanavo 
Ir parašė dėdei savo 
Platų skundą ant sodiečių : 
Sako.—šviesti aš juos šviečiu. 
Bet nešvinta tie sodiečiai— 
Kalbi, net gerklėje sausa; 
Kalbi jiems, o jie neklauso. 
Jiems pamokslai nusibodę. 
Ginčija kiekvieną žodi. 
O jei burnai duoti valia.— 
Opoziciją tuoj kelia...
Dėl kačių pelningo ūkio 
Vos nesumušė man snukit. 
'Bloga man. dėduk, tikėk. 
Tamsus narodas. ir tiek...

ITI.

■

•I.

Aistriai mėgo šokius Ant... 
Dar kaip buvo tik piemenė, 
ganant šlaite karvių bandą. 
"Nopu miego” šokti bandė... 
Paskui valsą su berniokais 
kp^ šeštadienis

Ir Motiejus per savaitę 
Pašaukimą savą keitė.' 
Gavo jis iš-dėdės rasta 
Keltis* į šviesesni kraštą. 
Kur miškų daug užsiliko. 
'Kur veik nėra sklypo pliko... 
Tiip kaip buvo ir norėta.— 
Kriaučius virto Į urėdą. 
Valdė jis medžius ir žvėris. 
Ir šautuvą nusitvėręs 
šaudė stirnas, šaudė zuikius. 
Kirto ąžuolynus puikius.
Ir pušynų negailėjo
Medžiai virto, kaip nuo vėjo. 
Girios nyko ir tuštėjo.

IV.

vis šoko;• J
R

O Motiejui ne galvoje! 
Jis su kupčiais uliavojt 
Ir gyvena, kaip karalius... 
Skundžiasi sodžiaus žmonelės. 
Tam sienojo,, tarp vėl kuro. 
Tam klojimo kertės kiuro... 
Rėkia jis žmonėms iš tolo: 
“šįmet nėr materijolo.
Ir žmonelės kantriai kenčia. 
O Motiėjus balius švenčia. 
Ir kortomis, ir šampanu 
Puošia laiką, kaip įmano. 
O tas laikas greitai bėga. 
Saulė ėmė ryti sniegą. 
Upės ėmė laužti ledą. ' ? 
Ir keliai visi sugedo.

VII.
Dėde ranka barzdą kasė 
O kita sūnėną grasė:— 
"Vilko girioj nrpagausi. 
Kiek ten buvo, nepaklausi.— 
Pusę milijono litų. 
Paėmė vilkai be kvito. 
Parašyk man pareiškimą... 
Tegul juos kur galas ima... 
Rezoliuciją uždėsiu...
Tu tylėk ir aš tylėsiu... 
Bet nesiseka tau. vaike. 
Tau mainyti verslas reikia. 
Mesk darbuotis tu dėl kaimo. 
Nori pravesiu į Seimą. 
Ten ramiai sau ponavosi. 
Algą imsi ir miegosi. 
Liežuviu reikės pamalti 
Ir žinot, kur ranką kelti... 
šiaip tu tikras deputatas. 
Iš darbų jau tavo matos." 
Taip mus dėdė nuramino 
Nusiminusį vaikiną. 
Ir išleido konstituciją 
(Kiti sako: prostituciją) 
Nuraminti tamsų kaimą. 
Prižadėjo šaukti Seimą.

VIII.
Mus Motiejus dabar ima 
Ruošti žmones prie rinkimų. 
Ir storojas. kiek tik gali. 
Iš miestelio i miestelį. 
Valdišku automobiliu 
Jis kasdien po dešimt mylių 
Važinėdamas padaro: 
Priešams baimės daug Įvaro. 
Dėdei daug padaro gero. 
Ir. be to. dar (entia dvaro 
Renka sau dabar. Motiejus. 
Tai jam dėdė vr’ žadėjęs. 
Jei gerai rinkimai baigtųs... 
Na..o centras—geras daiktas.

IX.
Ar kur turgus, ar kermošius. 
Kriaučius dumia atsilošęs 
Ir žmonių sušaukęs minią 
Jis politikos mokina: 
"Ei. piliečiai, čion į buri! 
"Kas galvoje proto turi. 
“Tas privalo man pritarti. 
“Žinot jog rinkimai arti? 
“Ar jus žinot, jog rinkimai 
"Jūsų išsprendžia likimą? 
"Ką jus rinksit, ar galvojot? 
"Ar programą kieravo.iot? 
“Žinot, jog kiekvienas paršas 
’’J atstovus jūsų peršąs. 

“Tad dabokit su ųvoga. 
“Kad išrinkti gerą žmogų.”

X.
Daugel partijų mes turim. 
Ir daug partijų programų. 
Ir vadovų turim btirį. 
Bet daugiausia latrų, chamų. 
Mano partija geriausia! 
Rinkit ją — neapsigausit 
Ji programą turi gerą. 
Ji šioj žemėj rojų daro. 
0 kiti visi, man regis. 
Sukčiai, latrai arba vagys. 
Jie tik žmones suvedžioja 
Duoda peklą, siūlo rojų. 
Ir kiekvienas jųjų vadas 
Yr’ pridaręs daug iškartos. 
Kratos jų padorus žmogus. 
Nes programos jųjų blogos. 
Jie žmonėm užstato pinkles 

' Paskui lupa į pakinkius.

XIII.
Jau Motiejų baimė ima. 
Kad tik ne prakišt rinkimų. 
Butų didele nelaimė.
Ima jau ir dėdę baimėj 
“žmones, sako, taip Įpykę. 
Kiekvienam įie velniui tiki. 
Tik Motiejaus nebeklauso... 
Sako, jieško beržo sauso. 
Susitarę kart Motiejų.
Ot tai tau. laikai atėjo.
Kad tai liaudis, tamsi, juoda 
Agituoti nesidU'Kla.
Kad kiekvienas prastas chamas 
Kratosi nu«> mus programos.” 
Taip mus dėtie aimanavo 
Glostydams barzdelę savo.

K. Alijošius.

LIETUVIŲ LAISVES 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 

WAl KEGAN. ILL.
Valdybas Antrašai:

Pirmininkas VINCAS GABRIS, 
730 McAllister Avė.

• >‘irmininkas R. RULIS, 
S38 So. Jackson st.

• r< • Sekr. A. SALUCKAS, 
xir. _ g-th st.

. kr. SLZANA GABRIS, 
7 <0 !>•• Allister Avė.

Iždii i kas CHAS WHITE, 
72č - 8-th Street. ,

Iždo c lokė'ai: 
DAMBRAUSKAS,

SIS — 10-th st.. No. Chicago, III.
J. SKALELI Ienox Avė.
7) Knygiai:
JURGIS JOKŪBAITIS,

328 T ib -rtv St.
J. K. POVU AITIS.

102C Lincoln «t . No Chicago, IIL
8) Maršalkos:
JONAS STOCKU . I.enoa Avė. 
JONAS JOKLBA1T1-, 

712 So. ( eresee St.
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VISŲ ŽINIAI

garsinimus, kaip tai: pajieškoji 
mus apsivedimų, įvairius praneš, 
mus, pardavimus, pirkinius, sicai 
tome po 3c. už žodį už sykį. N>> 
rint tų pati apgarsinima patalpin- 
kelis sykius, už sekančius sykiu- 
skaitome 2c. už žodį už sykį

bav«
tore.“

-iro
biun. "The trooMe with <>tne of ‘eiti 
:s t ha t tbey can't drev a crowd on 
their owa aeroeat aad upnt to take 
l«.'se»»ioa of au audlenep that sotue 
•ne el*« haa astMabied.”—Wartiin4tou 
Star.

n

3)

4) Turti

5)rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirma aykį skaitome po 2c. 
už žodį.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio’’ prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laikraštį, 
uz pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1c. už žodį.
Pajieškoj’imai su paveikslu kai
nuoja dau^r brangiau, nes kainuo- 

J ja padarymas klišės Todėl norint 
laJpint pajieškojimų su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją įr 
klausti kainos.
Jeigu norit kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
BROADWAY,

SO. BOSTON’, MASS.

i «*

PJIORAM.Y WOT

FARMOS
GERIAUSIOS FARMOS!
New Jersey valstijoj, aplink didelius 

miestu*, aš turtu visokių farmų. dide
lių ir mažų. Platesniu žinių klauskite 
nas: TON Y MARKŪNAS t25»

Hox 71, Sand Bruok. N. J.

f

•M 
K.

Tel South Bostot M20 
r<e*ri4etnt bnt'•ėraity 1463-J. 

S. H. raithte-ShtlIii 
lietuve moterį? 

ADVOKATE 
to*> Kroadway. So. Boataa. Maaa 

Room 2.

VISOKIOS ŽINIOS

Kid (espying ti|rt»t-w!re vralker)— 
:»h mother, why ls that iuac vralking 
:•n a rope ’way up there in the air?

Motiier (vairinis at crossing)—Pr<<h- 
ably i-eeause tie wx»n t abl« to eruos 
.he e'reet in any u t her way, dear.

I

PERDŪRĖ PORTO RICO 
SENATO PIRMININKĄ.
Porto Ricos mieste San 

Juan šį panedėlį buvo per
durtas Senato pirmininkas 
Antonio Barcelo. Jis buvo 

(tik ką sugrįžęs iš New Yor- 
iko, kur Columbijos Universi
tetas buvo davęs jam garbės j 
daktaro laipsnį, ir todėl jo 
šalininkai buvo surengę di
deles iškilmes jam pasitikti. 
Laike tų iškilmių jis pradėjo 
sakyti susirinkusiai miniai 
prakalbą. Tuo tarpu per mi
nią prisiplakė prie jo jaunas 
vyras ir dūrė jį aštriai išga
ląstu kaltu. Policija užpuoli
ką tuojaus peršovė ir mirš
tantį nugabeno kalėjiman. 
Jis vadinasi Matos. Perdur
tas Senato pirmininkas buvo 
nuvežtas ligoninėn. Tarp jo 
šonkaulių padaryta 4 colių! 
pločio žaizda, bet ji nepavo
jinga ir jis turbut pasveiks. 
Užpuolikas Matos turbut 
mirs. Kokiais motyvais įisi 
dūrė'Senato pirmininką, ži- 

iBioą nesako.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
FARMERĮ.

Mžnchester, N. H. — Ne
toli nuo čia šį panedėlį per
kūnas užmušė Napoleoną 
Labonte'ą, 62 metų amžiaus 
farmerj, kuris dirbo ant lau
ko. žaibas pataikė jam tie
siog i g»lvą.

MIRĖ SUFRAG1SČ1V
VADE.

Pereitą sąvaitę Anglijoj 
mirė Emeline Pankhurst, 69 
metų amžiaus sufragiscių va
dė. Ji buvo smarkiausia ko
votoja už moterų balsavimo 
teises Anglijoj.
aeMssgsg^y—--------- j _

Trherio Kartusis

Livc on CroJit
Hope ls the dupe.

Go vroo and wm it. 
Who ltves on bope

.May liva on credit.
-------------------- r

Familiar Incidont
been up in

v

an alr-

Senator Sorghom. 
uu guod. Things

• Have you ever 
ship?”

-Ne,“ ansroered
“The pufelieity D
have g»>tteu »o that yuu’re liable tu 
“et ouly half a eolutuu va au ia»ide 
pa^e. even lf von fail oot."—Wa»biug- 

Star.

Bachtout Wiuiom
A yu'jrig married vroman who was 

learning to drive a car bedame suuie- 
what confušed ever the detalia nnd 
escla’.med: “Būt h<rw <-an I think <>f 
vhat to do?”

••t»h, just imagine that your husband 
is driring,” was tbe lnstrnctor'a 
j->in<!er.

re-

A Fratomiior
I.ady fharing aeen n>ai<! cnt 

we)l-known būt now elderly tenor) 
— Mitina. who t h“ gentlemar. you 
jrere vrith lašt night?

Mai«1—He was my brotbee, majam. 
Mistree—Ves. be iras my hrother 

,wi years a<o.—Der Mfch. Beriin.

with

FARMOS MANO KOLO
NIJOJ.

Kurie ronte (sie-y'i ęerą farrru?, 
kreipkite* į mane. Mano kolonijoj yra 
4 pieno faktorės. Daugiau informaci 
ju norint, kiausKit laišku i26>

W. MFŠKAUfeKAS
R. F. Na. 1. CORRY. PA.

PARSIDUODA FARMA
133 akrai žemės, 70 akrų išdirbtos, 

dau? vaisių, malkų, 8 kurni ariu į er<.s 
namas. 3 barnės ir kiti budingai, vištr- 
nvčios, 5 karvės, visi fanuos įrankiai, 
mašinerija ir vežimas. Tik puse mailes 
iki didelio išdirbysėių miesto, arti uat- 
vekarii} stoties, tik 13 minutų nuva- , 
žinoti į vidurį miesto. Kaina už viską į 
.<3.500, įnešti šSOO. Meldžiu visus rašy
ti angliškai (25)

MR. KIRMAN, 
Saratoga Spria^s. N. Y'.

Visi Lietuviai. Važiuojantieji 
pro Klaipėdą maloniai kviečia* 
mi apsistoti

“Ryto” Viešbuty
TAI RAGĖS GATVĖ 48—49. 

KLAIPĖDA.
Tai Vienintelis geriauis Lie
tuviu Viešbutis Klaipėdoje.

Viešbutyje yra visi patogu
mai. o kambariu ir valgią kai
na. palyginamai labai žema.

JOKŪBAS STIKLIORIUS, 
šeimininkas.

Naktinius 
PŪSLES 

Silpnumą ar 
Inkstų

Skausmą
T uojaus 

palengvina
Santai Midy

Nepavojingas

Farma Parsiduoda arba
• Išmainoma

7 kambarių Namas, visi įtaisymai, 
taip kaip 2 šeimynų namas, netoli Bos
tono. J. M. GOODRICH <2«)

31 Taft street. l'pton. Mass.

UKES! ŪKĖS!
K) akerių. prie Akmeninio kelio, tik 

2 rnailės iki miesto, visi budinkai, pui
kus sodnas; tai graži vietukė; parsi- į 
duoda už $1.150. Mažai reikia įmokėt I

Kita farma 80 akerių. prie cemen- * 
tuoto kelio, U. S. 31, arti miesto; gera ; 
vieta» gasolino steišinui: visi budinkai. | 
didelis sodnas; tik $3.100. įmokėt kiek 
gali.

Kita Ūkė ant ežero kranto, parsi-' 
duoda visai pigiai, už $€oo. Jeigu nori 
kas bargenų, rašvkit man, aš parody
siu. JOSEPH GERYBA (2X> 

SCOTTVILLE. MICH. •

i

NEVER OUT AT N1GHT

kaloswao—Let 
nifhtshirtft

Timer—No—never go ou* «t 
riight. . f

BtMy Sifuihy
Roneath the spreadlng chestnut 

'fhe sralth verkt likę the deuce;
For novr he’s seilina gazoline. 

Hot dors end oran re Juico.

tree

OPEROS.
Su padėka Clevelando rėmė

jams. parduodu liaudies operą 
BIRUTĘ po VIENĄ dolerį.

EGLĘ, ŽALČIŲ KARA
LIENĘ — šešių aktų operą, 
ačiuodamas Bostonui ir kitų 
miestų rėmėjams, parduodu ją 
—vieton DEŠIMTIES dolerių 
—už PENKIUS dolerius.

Papiginamas tęsis iki 1 die
nai Liepos, š. m.

SEPTINTAS SĄSIUVINIS 
CHORUI. — Vienas doleris.

Rašyt reikalavimai, siųst 
pinigai— 7 (-)

MIKAS PETRAUSKAS 
2263 — 24-th St.. 
DETROIT, MICH.

i

c
i.

Lietuviška Aptieka
Me» aitai kome visokie Vaisto 

ir šaLaų
Nuo Reumatizmo, nusilpai jiaae 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligi?. kosuliu, patrūkimo, ote. 
Taipr> ąžlaikom [Helių iš Lietuves. 
Patarnavimas knogeriauaiae. Įvai
rios Šaknys, partrauktzm iš Lietu
vos. Vaistų prisianciuM ir per 
paštų. Masu Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

IttO SALĖM STBEET, 
BOSTON, MASS.

RBM-OLA
"•V.CYDO

HEMOROJIDUS
(Raudonąja Gysla)
AKLIEJI. KRUVINIEJt'VADL’UL 
NTAI IR IŠLAUKINIAI HE.MO 

ROIDAI PAGYDOMI.
Kam Kentėt, kuomet REM-OLa'1 

pagelbėjo ir išgydė kitus per 17 m.
Paklauskit ’ savo aptiekorių. Jis 

žino, kad REM-OI'.A jšgydo hemo- 
roidus < pilės >.

Rašykit laiškus reikaladttanpi dy
kai Gydymo Išbandymui. Gausifr-ji . 
paprastame pakelyje.

HENRY THAYER & CO.. INC. 
CAMBRIDGE, MASS.

5 - . . .  .  
Į

Irrational Raliont
i.aundress—I couldn’t rome yester- 

<1av. Mtss Johnton; I had snch a pnln.
Mistress—TVhat vrae tt, Mellssa, <ys- 

pepsla?
T.aundress—WeiJ, ma’an:, 

somefhfnjf I eat; the docfor 
acute Indi«cretion.

lt vas 
esHed tt

h
’ . 1 r I

I
i

Now Sho Knnw»
Wife—Jf I were to Ola, what ahoold 

,on do?
Hi>«band—Oh, tht mum u yon 

yoitrealf.
Alfe—Ton irretch! Tra aiwaya ana

K. ' •

e

nas
neturi lygaus. “Muskeaon, Mich., GejtJ 
4 d. Aš bandžiau visokios skilvio-vais
tus, kad prašalinus nemielą ir nerviš
kumą- tik Trinerio Kartusis Vy
nas man pagelbėjo. Dabar aš miegu 
gerai, mano nerviškumas dingo. John 
Bordzeck.“ Išbandvkit šį atebėtiną to
nika! Gaunama- visose aptiekose

Pladng tho BUuno
“Oh. why did I Imv« boa* 

mot h»r?“ ahe robbed atter thetr. 
ijiiarrel.

“Cliiefly broauae yoar faaUy 
too stiogy to take r.s ta," M «Mweivd 
bltterty.

Flm tJk Floppert
Smith—What do r<W thhrk of flap- ( 

pers, m a mle?
Smart—N«t the best rele to folio*. 

Hn the other hand, a foo< reM to <o 
bf.

— ■ - - -

Jei nemyli pajuokaut. 
Gali rimtai paprotaut;
Skaityk kitą lapą!

Geri Bargenai iš Didžiulio Storo! s
Gvarantuotos 14 colių žoliai Piauti Mašinos ....... $5.98 
Gvarantuotos Daržams šmirkštynės 50 pėdu ilgumo— 

'/r coliu — $3.89; % colių — $4.48.
SCREEN DRATAI UOLIUOSE 100 PĖDŲ: 

Galvanizuotas 2'/ic. ketv. pėda; Vario 5%e. ketv. pėda, 
žemos kainos už Screens ir screens duris.

Geriausias Tyras Baltas Lead — $11.45 už 100 svaru 
OUŽEN ’ANNE PENTAS— $2.25 už GALIONĄ. - 

16 Spalvų ir Baltas.
Turime visko iš Geležies. Pentų ir Plumhingą. 

Vietinis Pristatymas Dvkai.Tel. Hancock 6105—6106 
Ilgiausias Hardware Storas Naujoj Anglijoj. 
Visas musu tavorąs gvarantuotas

i

*
t

. i

.. *■

SOUTH END HARDWARE CO.
WASHINGTON ST„ arti Dover EI. Stoties. BOSTON.

I
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespandentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

F armėnam s Patarimai
NUŠAUTAS ŠNtPAS.
Kučiūnai. Apie 18 metų 

amžiaus Aleksandras Polio- 
nis iš Kučiūnų 1927 metais 
ėmė šnipinėti lenkų naudai. 
Tais pat metais jis išmėtė 
lenkiškų popiergalių musų 
pusėje ir dėl to truputį pasi
pelnė, nes lenkaį užtai jam 
užmokėjo. Tais pat metais t 
Kaipo geras pavasarininkas • terijos pasų skyriun ir išeivy 
i katalikas) nuvažiavo į pa-1 bės biuruose 
va^arininkų kongresą Kaune* ----------------
ir kartu buvo gavęs iš lenkų MOKYKLOS PRIEŠ KARĄ 
žvalgybos uždavinį atlikti. ‘ 
Lenkai ant kelio buvo davę 
jam apie 35 doleriu*,

VĖL VAŽIUOJA 
BRAZILIJON.

' Balandžio mėn. daugiau
sia emigravo Kanadon. šį 
mėnesį Kanadon emigruo
jančių skaičius sumažėjo, o 
padidėjo Brazilijon ir Ar
gentinon. Dabar kasdien di
deli būriai emigruojančių su
sirenka vidaus reikalų minis-

Iš skystųjų atmatų, kom- 
postan galima dėti: srutos, 
pamazgos ir suterštas skal
byklų bei prausyklų vanduo. 
Šios skystosios atmatos de
damos. kompostan drėgnu
mui jame palaikyti, kuris 

;atsakymuose” trumpai. Da- ^to purimi“^eitinti'.! " 
ibargi galime paduoti apie. su minėtomis arma
dai platesnį straipsnį, k^į kompostan reikalin-
;i ašo Žemėje agronomas J.
Gedminas. Štai jis: 

! Kiekviename ūkyje atsi
randa įvairių atmatų, kurios 
besimėtydamos ne tik kad

KAIP PASIDARO KOM 
POSTONĖ ŽEME.

j Keliatas musų skaityto
jų nesenai da klausė, kas tai 
vra “kompostinė žemės” ar
ba “kompostas.Mes tuo-
met paaiškinom “Redakcijos “£abJ£ai reikalingas kom- 

tnimnai IMU * ___ •__ :_____

400 ŽVEJŲ NUĖJO JŪRIŲ 
DUGNAN.

Apie Hokaido salą audra 
sunaikino visą japonų žvejų 
laivyną. Žuvo viso 400 žve.ių 
ir visi jų laivai.

daus surenka daugiau kaip 
kitos, todėl ir pelningesnės.

6. Italų bitės daugiau at
sargios ir akylesnės, todėl 
geriau gina savo avilius nuo 
užpuolimo kitų bičių.

7. Gerai gindamosios nuo 
priešų, pačios taip pat mėgs
ta užpuldinėti kitas, bet suti
kusios atatinkamą pasiprie
šinimą, greitai nusiramina ir 
vagiliauti paliauna.

Italų bitės paviršutine sa
vo išvaizda skiriasi nuo pa
prastų bičių tuo, kad ant tri
jų pirmutinių liemens žiede
lių turi šviesiai geltonas arba 
šviesiai oranžines juosteles, 
iš kraštų tamsesnes, dėl ko 
jos atrodo lyg auksuotos. 
Motinėlės pilvo apačia ar vi
sas pilvelis oranžiniai gelto
nas.

Kitos taip pat taikingos ir 
ramios bitės veisiamos Kau
kaze. Savo išvaizda ir darbš
tumu jos panašios i itališką
sias. Jos labai spiečia ir turi 
dideli palinkimą vagiliauti, 

’uo užpuolančių vagilkų gi-

kusiu (perpuvusiu), kada vi
sa jo medžiaga atrodo vieno
da tamsia mase. Nokimo lai
kas tęsiasi 1—3 mt., atsi
žvelgiant iš kokios medžia
gos daromas kompostas.

Kompostas geriausia tin
ka pievoms, daržams ir sod
nams tręšti. Tręšti juo daug 
vloniau kaip mėšlu ir vieno- 
lai paskleidus, tuoj prideng- 
i žeme, kad nežūtų jo leng

vai tirpstančiosios maistinės 
Medžiagos.

Agr. J. Gedminą*.

te ta i

LIETUVĄ
HEM MEMEN I 

•nt didelio Vekiečią laivo 

COLUMBUS
ar®a Kitąja uų> Liaijoa 

laivais
TIK A*TLOMAS 

DIENAS
Puikios kajutOM Trečiai 

Riešai—Tiktai 
StcitruKiąi 

pas vietos agentus arba
<6 Stale SU feMon. Maaa. ■ 

NORTH GUMAJm zB 
LLOYDčS

ga dar sluoksniais Įmaišyti 
žemės ir negesintų kalkių.

Tinkamiausia kompostui 
žemė — turtingas puvėsiais 
juodžemis, durpinė žemė, 
ravų ir kūdrų dumblas ir t. p. 
Smėlis skaitosi netinkamu.

Įmaišyta kompostan že
mė, sutraukia į save ir ne
duoda pražūti pasigaminu
sioms laike puvimo maisti
nėms medžiagoms. Be to. že- 

__________ w mė sulaiko komposte dau- 
Kariuomenės teismo sesija lavonai, skerstųjų gyvulių giau drėgnumo.

Kalkės gi panaikina kom
posto rukštingumą ir tuo su
teikia geras sąlygas bakteri
joms, kurios taipgi greitina 
komposto puvimą. Jos nau
dingos dar tuo, kad sulaiko 
pasigaminusį laike kompos
to puvimo amoniaką, kuri- 
skaitosi brangiausia trąši;

1R DABAR.
P P"es karą Lietuvoje bUVG „eatnešį naudos> bet dargi 

■ . o pa-8 Mtuntakleses gimnazijos, bereikalingai užima vietą ir
starasis juos imdamas uzsta-dabar yra 48. Vidurinių n dina so|vbos vaizdą. Ge_ 

a,“k5t_T!U.Jy, >ai šias atmatas sutvarkant,
> , <r.v, >«vrv .. sutaupytume nemažai gerų

trąšų, kurios paprastai vadi
namos kompostu.

Kompostui tinka kritę nuo 
neųžkrečiamų ligų gyvulių

Matyti vargšas uzdav inio ne- 37, dabar 117; pradžios mo- 
atliko ir duotų pinigų len-kyklų buvo 175, dabar yra 
kams negrąžinu, per ką tie 2367. 
grūmojo nužudymu. šj pa va-! 
sarį vėl nuvyko pas lenkus. * 
Bet šie, matyt, kitaip pažiu-;____
rėjo j toki tarnautoją. Fo ke- kauliuose' 
lių dienų Polioms rastas nu- Onos jr petro Valužių gyv. matos, kanopos ir tt), bul- 
sautas ir pluduruojąs negy- Salantų vaisė., F ’ '....................... -

APIE BITININKYSTĘ.
Daug kas Lietuvoje norėtų 

siveisti bitelių, kad galėtų 
)asinaudoti jų medučiu, ir 
artu, kad apie jas betrius-

NUŠOVĖ TĖVĄ.

nagrinėjo bylą liekanos (viduriai, odos, at-

Reketės kai- yienojai, sugadintieji paša- 
me. rai, daržovių liekanos (ko-

I Kai kurį laiką p. O. Valu- pustų, kotai, runkelių ir kitų 
žienė nesugyveno su savo vy- daržovių sugadintieji lapai 

KAUNE manuma oi a- ini Kaziu ir pasirįžo nuo jo ir smulkiosios šaknys, suga- 
TYT NAUJA ROTUŽE. atsikratyti. Prikalbino savo dintos daržovės ir tt.), pikt- 
Kauno miesto valdyboje sūnų Petrą, kad nužudytų tė- žolės,'lapai, kiemo ir namų______  ___ ___ __  --r--,

iškeltas naujų Rotužės rūmų v4- Kaipo palankus motinai sąšlavos, skiedros, piuvėnos dalimi. Neturint kalkių, gali- 
statybos klausimas. Naują sūnūs, 1927 m. birželio 26 d.; (druožles) skudurai ir kitos ma tam tikslui pavartoti me- 
Rotužę manoma statyti arba pasitaikius tėvui būti daubo- panašios liekanos, 
greta dabartinių Rotužės ru- Je» kur niekas nevaikšto, vie- ( — ■ ■. . - ——
mų, arba Vienybės aikštėj, nuJa^uv£ šuviu jį nušovė.^ I atsitikimas SU MERGI

. ..................  NA, KURI JIEŠKOJO

vas demarklinijos upėj Al
noj.

i Kariuomenės teismas O.- 
Valužienę nubaudė 6 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo už 
sunaus pamokymą, o sūnų, 
P. Valužį, pasmerkė mirties

greta Karo Muziejaus.
Kauno miesto valdybos 

statybos skyrius ruošia nau
jos Kotužės statybos projek
tą ir sąmatą.

Jei nauji Rotužės rūmai 
bus pastatyti, tai dabarti
niuose Rotužės rūmuose bus 
sutalpinti visi Kauno miesto -
valdybos skyriai, šiuo laiku sunkiųjų darbų kalėjimo, 
išmėtyti po visą miestą. t

—
APIPLĖŠĖ GIRININKĄ, į

Nesenai čia nakties metu 
nežinomi piktadariai įsilau
žė pro langą pas Babtų giri
ninką gyvenantį Valantkie- 
mio kaime ir paėmė iš spin
tos 8D0 litų ir dokumentų.

DARBO.
Viena tarnaitė nustojusi 

vietos Kaune ėmė klausinėti 
bausme, bet teismas konsta- pažįstamų kas jai galėtų nu- 
tuodamas, kad P. Valužia ,<x,įrtl .. ... - - 
kaltėje prisipažino, vieton 
mirties, paskyrė 15 metųa • • V a 1 • • • *

KIRVIU NUŽUDĖ MO
TERIŠKĘ.

Šiauliuose Kariuomenės 
teismo sesija svarstė krimi- 
nalę bylą. Tai buvo p. Pr. 
Sipavičius iš Žeimelio mies
telio, 19 metų bernioko, by
la. Jis pernai gruodžio 3 d. 
Kriukų valsč., Lieponių-Bra- 
žo dvaro žemėje kirviu suar
dė Valerijai Rimgailienei 
pakaušį, perkirto didžiąsias 
kaklo gyslas, nuo ko Rimgai- 
lienė mirė.

Nusikaltėlis buvo pasmerk-

TRYS SAVI2UDYSTES.
Žemalėj, Šiaulių apskr., 

šiomis dienomis nusinuodijo 
girininko žmona. Po kelių 
dienų kitoj vietoj, nežinia 
kieno paplautas Engelėtis.

ANGLŲ KARO LAIVY
NAS ATVYKSIĄS . ,

( . KLAIPEDON. (
A.” praneša, kad šią va-

sis anglų karo laivynas. Jis 
aplankysiąs ir Klaipėdos uo-1 
stą. • ‘ :■ . • • • ‘ ■ ...• 
EKSPORTAS-IMPORTAS.

Š. m. balandžio mėn. Lie
tuvos eksportas siekė 14,6 
mil. litų, o importas 24,5 mil. 
litų. Tuo budu importas di
desnis už eksportą 9,9 mil. lt.

hŽ • ------------------------------

RIMŠĄ PAGAVO. •
Pranešama, kad Rokiškio 

'Uk. s-gos skyr. pirm. Rimša 
esąs suimtas laive, kuris 
plaukė į Braziliją ir jau grą
žintas į Hamburgą. Rim£a 
Lašų dvare buvo * gavęs iš

- - -__ _ — _ — _ « •

valdė tėvas. Dabar kilnoja- vyras, apie 30 metų. Kaipo 
masis Rimšos turtas skubotai kariuomenės savanoris, bu- 
esąs išvežamas. Gyvenamo jo. yęg gavęs 14 ba. žemės, ant 

kurios esą pastatyta jo brolio 
trobesiai. A»t jo judomo tur

Tuo tikslu ji užėjo i vieną 
krautuvę. Ten kaip tik sėdė
jęs jaunas vyrukas užsiįdo- 
mavo panelės likimu ir pa
siūlė jai vakare 7 valandą 
užeiti pas jį Į kaž kokį biurą. 
Sutartą valandą panelė už
ėjo Į minėtą biurą ir rado te
nai jos “geradarį” ir dar du 
vyrukus. Panelei užėjus, du 
svečiai pasišalino, šviesa 
tuoj pageso. Vėliau tie du su
grįžo. n

Gydytojas nustatė, kad ji 
buvo išžaginta. Byla jau yra 
perduota teismo tardytojui.

džio pelenus. Jie veikia daug 
silpniau, už tai reikalinga, 
2—3 kartus daugiau dėti. į

Jeigu ūkyje minėtų atma
tų prisirenka gana daug, tai 
naudinga daryti dvi kom 
posto krūvas. Į vieną krūvą 
talpiname lengvai pūvančias 
medžiagas, į kitą — sunviau 
pūvančias. Jei atmatų nela
bai daug, tai pakanka ir vie
nos krūvos. Tada viename 
gale talpiname vienos rūšies, 
kitame — kitos rūšies me
džiagą.

Komposto-‘krūvos prižiū
rėjimas taip pat paprastas, 
kaip ir jo primosimas.

Vienas iš svarbesnių pri
žiūrėjimo darbų — palaiky
mas komposto drėgnumo. 
Trečias darbas, tai piktžolių 
2—3 sąvaitės palaistyti. Pa
togesniam laistymui, krūvos 
viršus reikalinga padaryti su 
Įlinkimu, arba prieš laistant 
viršuje išrausti keletą duobe
lių ir į jas laistyti. Palaisčius 
krūvos viršus reikalinga pri
dengti plonu palaidų žemių

MIŠKO PARDAVIMAS.
'Miškų departamente įvy

tas mirtimi, bet kaipo nepiL ko varžytinės pagamintai 
namelis, vietoj mirties, pa- mwko medžiagai parduoti. Ai 
škina sunkiųjų darbu kal^i-’ ^rduota ųz apm 500,000 h, sluoksngi tarų apsaugo
mas iki mirties. ’ t*.,... , . . . krūvą itadiMitvamoi Ant-

...  .1 Vėliau parduota pagąmin-ras svarbus prižiūrėjimo dar- 
l . įL. A.” praneša, kart šią va- dar APIE ROKIŠKIO tos m^ko medžiagos už apie bas — krūvos perkasimas.;
Starą Baltijos juroj lankysią- RIMŠA 105,000 litų, daugiausia iš kuris patartina atlikti kas
sis anglų karo laivynas. Jis ^vdu dienraščio “Kauno Kaišiadorių urėdijos. 2—3 mėn. Perkasant gerai

sumaišome visas atmatas ir 
Įleidžiame krūvon oro, kuris 
greitina komposto puvimą j 
Trečias bardas, tai piktžolių 
nuo komposto krūvos naiki
nimas. Jos prinokinusios sė
klas gali jomis užkrėsti krū
vą.

Neturint pakankamai lai
ko pilnam komposto prižiū
rėjimui, galima pavasari ant 
jo pasodinti dynų (tykvų), 
agurkų ar kitų plačialapių

'RIMŠA *
. žydų dienraščio “Kauno Kaišiadorių urėdijos. 
Kurjerio” žiniomis. Rokiš
kio ūkininkų s-gos banko di
rektorius J. Rimša išbėgda
mas išnešęs apie 12,000 litų 
pinigais, čekį 380 sv. sterlin- 
išnešęs daugiau kaip 80,000 
litų, kurie manoma esą reali
zuoti vietos bankuose. Viso 
išnešęs daugiau kaip 60,000 
litų. Be to, sąryšy su jo pabė
gimu teksią nukentėti vie
nam dideliam pirkliui Klai
pėdoje, kuriam nesą apmo
kėta už du vagonus cukraus. 
Šiomis dienomis daroma re
vizija, tad greitai paaiškės 
smulkmenos.

KRATA ŽEMES ŪKIO 
AKADEMIJOJ.

Gegužės 10 d. 11 vai. nak
tį Kėdainių apskr. viršinin
kas su policija padarė kratą 
pas Ž. U. Akademijos stu
dentus P. Mickų ir J. Bulavą. 
Padarę kratą sustatė proto
kolą pažymėdami, kad nieko 
įtariamo nerasta. Vis dėlto 
minėtus studentus areštavo 
ir išsivežė į Kėdainius. P. 
Mickus gyveno Akademijos augalų, kurie dalinai pakei- 
bendrabuty, esančiame Aka- čia prižiūrėjimo darbą ir be 
dėmi jos rūmuose.

___ x _________ _ __ ------------------------------------------------------------ 
valdžios 16 ha. žemės, kurią | Rimša buvęs dar jaunas KUPIŠKIO PADANGES,
valdė tėvas. Dabar kilnoja- vyras, apie 30 metų. Kaipo Naktį iš 9 į 10 gegužės prie

Kupiškio-Alizavos vieškelio 
kažin kokie mechanikai nu
ėmė telefono vielas nuo 6 
stulpų.

Gegužės 10 d. Kupiškio 
šaulys P. savo bute mankšti
nosi šu karišku šautuvu. Be- 
simankšinant šautuvas nety-

to, teikia derlių.
Kompostas skaitosi prino-

rūmo langai jau esą išimti.

PAVOJUS KLAIPĖDOS to (meblių ir kitko) esąs už-
UOSTUI? c ,

' Klaipėdos spauda reiškia esąs broliui parduotas apie 
didelio susirūpinimo dėl Ka-kovo mėn. Jei teisybė, tai 
raliaučiuje keliamo projekto Rimša prie savo ^sumanymo čia iššovė ir kulka pro langą 
statyti naują uostą Krante, jau iš anksto ruošėsi. Sako, pataikė, tuo laiku pro šalį va- 
perkasant Kuršių kopas ir greitai paaiškės ir daugiau žiavusio ūkininko arkliui, 
sujungiant .Kuršių įlankos įdomių dalykų, kurietamp- kuris krito negyvas.
pietinį galą sU jura. Toks riai surišti su jo asmenim.1 Iš 10,į 11 d. gegužes mėn. 
eventualus kopų perkasimas Kyšiai ir kit. vietos politinė policija darė
esą sudarytų labai didelį pa-l Spėjama, k‘ad Rimša iš- kratą pas Sm. Kr. Banko bu- 
vojų Klaipėdos uostui, nes bėgęs Afrikon. Keliomis die- halterį, J. Palšiuną. Jieškojė 
tada negalima butų išgelbėti nomis atgal* vienas pilietis, priešvalstybinės literatūros. 
(?) nuo užsekimo F........................
įlanką ties Klaipėda.

UOSTUI? dėtas areštas, bet tas turtas

lami, galėtų pasilsėti nuQjdi 
casdieninių rupesnių, netiK
lesirižta to daryti kiti sta-. naši labai atkakliai ir apši
lai bijodami jų įkandimo.'gina. Jų liežuvėlis taip pat 
štikrujų musų vietinė bitelė ilgesnis kaip kitų bičių, todėl 
avė nuskriausti neduoda: i jos taip pat gali imti medų iš 
iž kiekvieną netinkamą su raudonųjų dobilų.
a pasielgimą ji skaudžiai i Tai yra dvi bičių veislės, 
įaudžia — skaudžiai gelia. * kurios galima rekomenduoti i 
)el to pradedantiems biti-;pradedantiems bitininkams.! 
linkams reikėtų įsiveisti to-1 Butų gera įsigyti tokių bičių 
uųgerų bičių, su kuriomis J riša šeimyna, bet kadangi 
•irbti butų patogiau, kad jo šeimynas mažai kas parduo- 
nažiau kąstų ir kad josme-'da ir parsisiųsdinti labai 
lauš surinktų ne mažiau į brangiai atsieina, tai galima 
įaip mūsiškės. pasitenkinti išsirašius vien

Tokios bitės yra Kaukazo ra<^tin£lę-Davus ją paprastai 
r italų veislės. Iš visų esamų bičių šeimai, 
vairiose šalyse bičių veislių naW

Kuršių grįžęs iš užsienių,pasakojęs, Nieko neradusi, paėmė kele- 
- kad Rimšą matęs Hamburge1, tą privačių laiškų.

r italų veislės. Iš visų esamų seimai, is jos išaugs
vairiose šalyse bičių veislių naujos veislės bites. 
Mačiausiai yra žinomos italų Vienok ne kiekvienas mo-1 
eislė, taip vadinama Ligų- išsirašytą motinėlę pri-i 
i jos bitė į *elstl Pne s*vo šeimynos. Pa- i
Sibilė yra žinoma dau-l?aroji Į?’??1’ * ;

iau kaip 2000 metu, iršian-' 1̂. ,!n0‘,ne*‘?. k“P. ™k,.al 
lien ji paliko tokia kokia bu- Ui bites ją;
o aprašyta Aristotelio dar 
ries Kristaus gimimą.

Dėl savo vertingų koky- 
ių, būtinų racionališkai bi- 
ininkystei, ši veislė išsipLati- 
'.o visame pasaulyje ir visur 
u lygiu pasisekimu. Visose 
alstybėse visuose pavyzdin- 
ruose ir mokslo bitynuose 
eisiamos tik italų bitės.
Buvusioj Rusijoj Izmailo- 

o ir Petrovsko-Razumovsko 
nokslo bitynuose, kur buvo 
ruošiama daugybė patyrusių 
jitininkystės instruktorių, Į 
buvo taip pat laikomos italu i 
bitės.

Kuo gi šios bitės taip pa
garsėjo ir kodėl jos taip auk- 
tai vertinamos? . z
OštjMdfD:" ■'
1. Italu bitės gana taikhi- 

;os, nepiktos, elgtis su iomis 
engva ir patogu, dirbti su 
omis galima ramiai jr moko- 
nuosiuose bitynuose jos- ne- 
>akeičiamos. Pavyzdžiui, Iz- 
nai lovo i r J’etro vsko-Razu-, 
novsko bitynuose profeso- 
•iai ir klausytojai visuomet 
dirbdavo atviru veidu.

2. Anot Langstroto tyrinė
jimų, italų bitės mažiau bijo 
šalčio ir prie šaltesnio klima- 
o pripranta lengvai.

3. Jų motinėlės labai vai
singos. > ..

4. Darbininkių bičių liežu
vėlis ilgesnis kaip kitų veis
lių bičių ir jos net gali paimti 
medų iš raudonųjų dobilų.

5. Jos labai darbščios, me-

užmuš ir išsiperės sau kitą.
J. Laurinavičių*.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO ISTORIJA 
šiame tomą kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

Romos imperiją, joe demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išpliti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą čingi* Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga brigiad straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.“ ,

Knygoj* yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

? % . Kaina .... I2-28- <
keleivis

2M BMADWAT.: *»•
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CUNARD UNUA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš Nev Yorko { 

Southampton kas Sereda vieęu iš miltinų ekspresinių latrų

BERENGARIA AQUITAN1A MAURETANIA 
lš BOSTONO: SCYTHIA BiržeKo 24.

CALEDOMA 
o paskui sausžetnių į Kauną 
Pamatykite Londoną pakely. 
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyčią nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės j abu galu iš 

CUMAKD Lll

LACONtA l.iepoa S.
f.iepm 18
New York i Kaun* J203 ir bra»> 
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, gerai naminis valgia, 
mandagus patarnavimas. Dai lu
tų informacijų klauskite tilt 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street,
Boetan, Mate.

VALIO!
____ -tfc-.j. , r .. . . ...

VALIO!
. _____________ ______  •

f

F* «
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LIETUVON
’ TIEStlOG | LIETUVOS UOSTj^?

KLAIPĖDĄ
Be Jokių PėnUiaBų 

BALTIKO - AMERIKtS^y 

; LINUOS LAIVAIS
M** f

f 
10-tie* Metų Liėtaeoe Nepri* 

kleusomybės Jubilieįaw . 
Apvaikičiojimui. Į r -

v r... * i

f 
Ji ■t
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•EsašSH.-----------------------------
PENKTA, EKSKURSIJA 

Rengia Baltiko Amerikos Linijoe Bendrovė 
LIEPOS-JULY 21 DIENĄ Laivu “ESTONIA? < 

“LITUANIA” ................. Birželio 30 <L
“ESTONIA” ............................. Liepos 21 d.
“LITUANIA”........................... Rugpiučio T d.
“ESTONIA” ............................Rūpėjo 1 d.

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS ŲETUVIS pnvąlo aplankyt savo gim

tąjį kraitę. Kas metai vis daugiai (r daugiau amerikiečių 
važiuoja atlankyti saviškius Lietuvoje arba taip sau Lietu
voje pasisvečiuoti. Lietuviai deda visas pastangas, kad tie 
svečiai butų gerai priimti ir išsivežtų malonius įspūdžius iš 
Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog j Klaipėdą ant Baltiko-Ameri- 
kos Linijos be jokių persėdimų prie dabartinių aplinkybių 
yra malonus ir visiškai keleivių nevargina.

Patartina visiems; kurie trokšta pamatyti ginjtajį kra
štą neatidėti, bet Važiuoti pas savuosius šią vasarą su viena 
iš viršminėtų ekskursijų iš Amerikos tiesiog j Klaipėdą.

žiniom Kreipkitės į Vietos Agentą ar į Bendrovę
BALT1C AMER1CA LINE

• Bridfe Street, Nev York, N. Y.



8 KELEIVIS
V i Svečiai iš Chicagos.

VipHnA^. 7inin^ ^towp'An.Mufecšu^ V ^ill na iš Chicagos. Kadangi po
nia Andriulienė seniau buvo

...............  - i So. Bostonietė. tad aplankė 
TAUTYBE — DIDŽIAUSIS prieš ištvirkimą, prieš skur- ^novės draugus ir na- 

dą ir prieš valdininkų vagi s- žis.amus< ir pavieVjus po^ 
.... 'dienu Bostone išvažiavo i

Per paskutini karą 20.- Baltimore> į Susivienijimo 
.Lietuvių Amerikoje Seimą. 
Į “Keleivio" personalas palin
ki laimingos kelionės.

ŽMONIJOS PRIEŠAS.
Apsvaigę patriotizmu, žmo- r .... „

nė* skerdžia save kaip be- 000,000 žmonių buvo užmuš- 
pročiai, sako redaktorius. į ta arba mirė nuo visokiu li- 
“Žmonės eina i karą dėlto, i>* katastrofų. Kiekvienam 

kad jie girti.” pasakė * Kirbv kareiviui sunaikinti kariau- 
Page, laikraščio “World jančios valstybės išleido po 
Tomorrovv” redaktorius, ku- 315,000, bet ir to da neužte- 
ris kalbėjo aną vakarą Sym- 
phony Hallėj.

“Žmonės apsvaigsta ligi centai eina karo tikslams, 
aklumo,” jis sako. “Apsvaig-' . Karas yra didžiausis žino
sią patriotizmu. Ir apsvaigę nijjii nuostolis ir biologiniu 
jie neprotauja. Juk jeigu jie žvilgsniu, nes jis išžudo stip- 
protautų, i karą jie neitų. i riausius žmones, o palieka 

“Nors pramonės žvilgsniu tiktai senius ir palėgėlius.sa- 
pasaulis šiandien vra suvie- ko prof. Mann.

................................. Visa tai yra tiesa, bei ko
dėl karas kįla ir kaip jį pra
šalinti. tai prof. Mann irgi 
nepasakė. Buržuazinės ideo-

ko. Amerikoje ir šiandien iš 
kiekvieno dolerio mokesčių

Aštuntas Metinis ALTS. Pirmo Apskričio

PIKNIKAS
LIEPOS-JULY 4, 1928.

LIETUV1Ų TAUTIŠKAM PARKE
Prie North Lowell Road, Methuen, Ma*a.

Pikniką- prasidėt II vai. rvte. orkestrą 12 vaL dieną ir *rąji* iki vė
lai aaLtirs. \ i*us kviečiam dalyvauti.

įžanga 35c. ALTS. 1-maa Apskrity*.

No. 25. Birželio 20 d., 1926.

SPECIALISTAS NERVU I* 
KKONTSKV LIGŲ PER SU
VIRS 23 METUS. VISOS GY- 
OLOL&S SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI Ll- 
GAL GYDYMAS ELEETRA, 
KAS NORI.

nytas, tautybės žvilgsniu jis 
vis dar suskaldytas. Taigi 
nacionalizmas yra didžiausis 
žmonijos priešas.”

Ir ponas Page siūlo vaisių 
nuo karo. Tik gaila, kad tie 
vaistai netikę. Pavyzdžiui, 
jis pataria tautoms nesisku
binti griebtis viena prieš kitą 
ginklų, bet stengtis išrišti sa
vo ginčus diplomatijos keliu. 
O kada tautos prie to pri
pras, tai paskui jos galės ir 
visai nusiginkluoti.

Tai yra labai vaikiškas pa-

PIKNIKAI, IŠVAŽIAVI
MAI, PRAMOGOS.

22 d. liepos Cambridge ir 
So. Bostono socialistai ren
gia gražų pikniką North Eas-, 
tone, vieta graži, ant ežero 
kranto. Bus įvainis žaislai, 
atsižymėjusiems bus duoda
mos dovanos. Kitų draugijų 
meldžiame ant tos dienos pa
rengimų nerengti.

* ♦ ♦ ♦

1 d. liepos, Cambridge’au* 
Lietuvių Kooperacija, rengia

i

I

I

* * X. C* K. G4 • l_z L4* V4 V4X> 1 A.v k. *\lv KZ j •“ » r ** ,
logijos žmonės ir negali u/pikniką ant Sabansko ir j
pasakyti, nes jie nemato ši
tos sistemos blogumo, taip 
kaip žuvis nardydama jūrė
se nemato vandens.

TM. S.. Baatea SM-V.
DAKTARAS *

A.L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

Nuo 9 iki 12 dk-ną 

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOM13:

i 1 v. po pietų 

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” narna.

2*1 Broadvay. tarpe C ir D St, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr.KILLORY
M 8COLLAY 84} U AR R '

BOSTON. *’ TrTT7Jiki
OLYMPIA TH1ATRR BLOG. c 5W---------------------------- ATRK BLOG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS rao 
9 iš ryto iki 7 vakare.
4VENTAD1ENIAI8: ate !• M 
1 dieną. ”

t>Specialis Nupiginimais
Norėdami pasitarnauti lietuviams, darome speciali nupigininią ant 

visokių rakandų. Didžiausiam pasirinkime turime:
PAKLOK. DIN1NG IK BEl» Rl IMlf SETUS. įvairių lovų, kamo- 

džią. stalų, kėdžių, aisbaksių. pečių, kenčiu, matrasą, klijonkią, karpe- 
tų ir tt. Užeikite ir persitikrinkite, ■ pirkdami daug pinigų sutaupysit.

Mes priimame senus rakandu.- .^mainydami ant naujų.
Pristatome rakandus ir į B«»t<>. •> apielinkės tolimesnius miestus. 

Kurie iš toliau atvažiavę pirks, tems kelio liesas apmokėsime.
Lietuvių kiautuvė lietuviams tu sa.r.iuus.ai patarnaus. Užprašome 

visus užeiti ir pasikalbėti. ,

LITHUANIAN FURNITURE CO. 
326—328 Broadway, So. Boston, M***.

Tel. So. 1618-^.
Duodame ir ant išmokėjimo. Atdara vakarais iki 7.45 vai.

DR. LANDAU
32 CH AM BERS ST, BOSTON. 

Gydė Veneciškas Liga*.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10, nu« 1 iki 3 ir nim 6 iki 8. 
Netlėldieniais nuo 9 iki 12.

Lietam OitMaetnstis

P.J.Akunevičhu
Lietuvi* Graboriu*

Suteikia geriausj paskutinį 
patarnavimą Už -pilną pagrabą 
galima apsieiti su *80 ir aukš
čiau už didelius, o už vaikus r.uo 
*20 ir aukšėiaus. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyveninio adresas: 

82* E. fr-th Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel.: So. Bestos 44**.

Aleksandros ūkės, So. Sud- 
bury. kitos draugijos malo
nės ant tos dienos parengi
mų nerengti.

$ £ 2

29 <1. liepos, Cambridge 
Lietuvos Simų Dr-stė, 1___
terų ir Sūnų Dr-stė ir Liet 
Kooperacija, rengia viešą iš
važiavimą ant McAna Ūkės, 
North Kaštone. Kitų draugi
jų prašom tą dieną parengi
mų nerengti.

Nori numušti šermenų kainą.
Brangus yra kapitalistinėj 

tvarkoj gyvenimas, bet mir
tis da brangesnė. M iltis yra 
didžiausia šeimynoj nelai- 

siulymas. Ponas Page. matyt, mė. Ir šitokioj nelaimėj atei- 
nežino, kad tikrasis karų šal- na kunigas, ateina grabelius 
tinis yra ne patriotizmas, bet ir iškrausto šeimynai kiše- 
privatinė nuosavybė. Patrio- nius. Tas plėšimas Ameriko- 
tizmas yra tiktai priemonė, je pasiekė jau tokio laipsnio, 
kurios pagalba viešpataujan
čioji klasė varo savo karei
vius Į skerdynę. Taigi, no
rint panaikint karus, reikia 
visų pirma panaikinti priva
tinę nuosavybę. Kuomet “pa
triotai" negalės naudotis ka- savo kalbą pašventė agitaci-lmu <iary: neleidžia, l>et Lietevių 
ro grobiais, tuomet išnyks ir jai. kad žmonės protestuotų! čiliečiu Kliubui. pasidarbavus 

‘ ’ '* ” ’ * ' " ' - ' ’ ' ’ —' tarnauja ka
ri u menė e. valdžia leido naudo
ti.-. ' Vieta graži ir žingeidu yra 
pamatyt kiekvienam.

Laivai išplauks iš Army Base, 
vienas kaip 8:15 iš ryto, antras 
išplauk- lygiai 9:15 ryte. Tikietų 
kaina: -jaugusiems $1.00; vai
kam- 25c. Tikietus malonėkit nu
sipirkti iš anksto, kad geriau su
tvarkius išvažiavimą. Nuvažiuot 
iki Army Base iš kur išplauks 
laivas, labai paranku. Nuo So. 
Station. reikia paimt Summer st. 
karą, kuris priveža prie pat Ar
my Base. Važiuojant iš So. Bos
tonu. taipgi reikia imt Summer 
street karą ir išlipt prie Army 
Base.

Tikietus galima gaut Lietuvių 
Name, kampas E ir Silver sts.. 
nuo 6kiekvieną vakarą; Šid
lausko aptiekoje; pas P. Stanį, 
kampas E ir Athens sts.: “Kelei
vio” ir "Sandaros” redakcijose; 
Paul Liko krautuvėje ant Broad- 
way ir pas kiiubo narius.

Visus lietuvius kviečiame šia
me išvažiavime dalyvauti, nes 
bus tikrai daug -magumo ir pir
mu kartu lietuviai galės pamatyt 
gražiausią vietą.

Kniečia L V. Kiiubo Komit.

kad net bankieriai pradėjo 
prieš jį protestuoti. Štai, pe
reitą sąvaitę Bostone kalbėjo 
American Exchange-Ining 
Trust Co. bankininkas Moo- 
re iš Ne\v Yorko. kuris visą

I

IŠVAŽ1AVIMAS LAIVU.
S<>. IJostono Lietuvių Piliečių 

i Kliubas. rengia puikų išvažiavi
mą. nedėlioję. 1 l iepos, ant Geor
ge- Island. Ant minėtos salos 
yra Suv. Valstijų tvirtovės. Val
džia ant tos salos jokių parengi-

IPilipčiil Kliubui. 
prieš nesvietišką šermenų1 garbės nariui, kuris 
brangumą. Jisai nurodė, kad j 
brangiausia šermenys atsiei
na katalikams: airiams ap
skritai šermenys kaštuoja i 
New Yorke 3452. o italams 
$421. Pigiausia apsieina žy
dai.’ kurie savo rabinams ne
moka tokių didelių šuniu už 
visokius religinius burtus, 
kaip katalikai moka. Bet 
daugiausia šeimynų apiplė
šė grabų trustas su grabo- 
riais susitaręs. Už grabą, ku
rį galima padalyti už $15. 
graborius paima nuo $150 
iki $200. ir sako, kad grabų 
kompanija tiek jam skaitan
ti.

Šitoks plėšimas daro bai
sia skriauda beturčiu šeimv- 
noms. nes žmonės, kurie turi 
pasidėję į banką mažiau 

panaudodamas jį kaip 31.000. šermenims pa-
‘ ........... 'prastai išima apie 62nuo

šimčiu savo pinigų. Įsivaiz- 
dinkit padėtį tokios šeimy
nos. kuri neteko savo penė
tojo ir prie to da turi išmokė
ti paskutinius centus jo pa
laidojimui!...

jų “patriotizmas.”
Šiomis dienomis Bostone 

kalbėjo ir kitas kalbėtojas 
apie karą. Tai buvo Chica
gos Universiteto kalbų pro
fesorius Dr. Louis L. Mann. 
Jis taip pat kritikavo patrio
tus. kurie sako: “My coun- 
try. right or \vrong." Tai esą 
vistiek. kaip sakyti: “My 
uncle. drunk or sober.” Jis 
pasisakė nesąs nei pacifistas, 
nei militaristas. bet žmogus, 
kuris i viską žiūrįs kritiko 
akimis ir protaująs. Karo aš 
nekenčiu dėlto, jis sako, kad 
karas neišriša pasaulio klau
simų. bet daugiau juos supai
nioja: dėlto, kad karas su 
svetima valstybe visuomet 
reiškia valdžios karą su savo 
žmonėmis namie: dėl to. kad 
karas padaro prostituciją iš 
mokslo, i 
žudymo ir naikinimo tikslais, 
ir. pagalios, dėlto, kad karas 
apsuka žmonėms galvas ir 
sutveria klaidingą protavi
mą.

“Stipresnė tauta gali iš
plėšti žemes iš silpnesnės 
tautos, bet tai da nereiškia.

»
»

1

!
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Dtdc- Policija užklupo ištvirkėlių 
“teatrą," kur tris jaunos 
merginos ir vienas vyras ant 
pagrindų paleistuvavo, o su 
viršum 100 susirinkusių vyrų 
žiurėjo ir gėrėjosi. Buvo 
areštuota iš viso 120 žmonių. 
Šimtas vienuolika jų buvo 
ant rytojaus nubausta po. 
$10, o pačių “aktorių" byla 
perduota į aukštesnį teismą. 
Mergina, kuri turėjo lytišką 
aktą su vyru, yra vos tik 17 
metų amžiaus.

Kai kurie žiūrėtojai teisi-! 
nosi, kad jie nuėję tenai visai 
nežinodami, ką jie matys. Jie 
manę, kad busiąs “smoke- 
talk.’’ Bet policijos kapito
nas reikalavo visus nubausti, 
sakydamas, kad jeigu kurie 
ir butų nuėję nežinodami iš 
kalno, ką jie tenai pamatys, 
tai vistiek jie kalti, nes "per
statymą" pamatę iš salės ne-į 
išėjo, o žiurėjo kartu su ki
tais ir gėrėjosi.

Suėmė paleistuvių susi
rinkimą.

Pereitų sąvaitę Roxburyje

Reikalingas Barbens.
I’uii būt patyręs prie plaukų kirpi

mo vyrams ir moterims.
771 AVashington st, Stoughlol*. Mass.

SKOLINI PINIGUS ant i mu ir 
2-rą morgiėių. (.)

M. STANAMHITE
S (.reen*ood Park. Itorchester, Mass.

Itegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblytipiškose (aklose) aky
se sugrąžiau šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PASAK ARN18. O. O.
447 Braadvay, 8a. Boston, Mana

PARDAVIMAL
Parsiduoda Hops ir Malt*

Krautuvė. Kreipkitės j “Ke
leivio” ofisą. (26)

PARS1PUODA FORNIŠIA1
<it-l keturių kambarių.

69 I Street. South lio»ton, Mass.

DR. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9 VAL. RYTO IKI 9 VAL. VAKARO. 
373 BKOADMAY. KAMPAS E IR BROADWAY, 

Viršuj Šidlausko Aptiekęs. SOUTH BOSTON. MASS.
Tel.: So. Boston 2445.

į

PARSIDUODA
2 šeimynų su storu Narna*. Galima 

pirkti ir biznį kartu. Vieta gera, prie 
didelio skvero. Kaina visai žema. <26) 

67 I Street. South Boston. Mass.

PARSIDUODA
PLIKI S IR GERAS PIANAS labai 

pigiai, taip pat gramafonas. (26 i
JOHN B.ARTOL

7 < odman Hill st, Roxbury. .Mass.
Tel.: 8725-M.

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistai Slaptų ligų moterų .ir vyrų, kraujo ir odos. Kalbą ter
miškai ir rusiškai. Tefefeaaą Haymarket SSM
1 ALLEN ST., Cer. Chamberr 8L. BOSTON, MABfL

Pranas Margolis važiavo 
East Bostone automobilium 
ir netekęs kontrolės užvažia
vo ant šaligatvio, kur užmu
šė vieną moterį ir sužeidė du 
jos vaiku.

DRAUGYSČIŲ ŽINIAI.
Puiki vieta Piknikams. P. Z3 GELIS 

Saesheen st, Te»kabary. Mass. <25,

KARPENTER1S
Taisau Namus. Stogus 

Darbas geras. kaina žema.
Telefonas: (olumbia 51.'>9.

ir tt.
(26)

PARSIRUODA
krėslų barbernė. Dabar tai geras 

alkas pirkt — mažiaus ekspensų, 
.laugiaus biznio. Fornišiai pirmos kle- 
><•><. Viskas moderniškai įtaisyta. Ren- 
<Ja pigi. Biznis geras. Galima padaryt 
"beauty parlor."

REIKALINGA mergina barberė. 
Gal: būti pati ant savęs bosas. Gera 
vieta (2b >

61 Fairmount avė, Hyde Bark. Mass.

i

PARSIDUODA MURO NA
MAS IR STORAS.

5 šeimyną. 24 kambarią ir naąjau- 
-i<»- mados storu. Storas didelis, švie
sus. pilnas jrero tavoro. vyrams, mo
terims ir vaikams aprėdalų ir čevery- 
kų. Geriausiam lietuvių apgyventame 
centre, tik vienas lietuvis su tokiu 
bizniu per 2S metus. Kaina bus labai 
prieinama, morgiėių duosiu didelį. 
Priežastis pardavimo — senatvė ir li
kau našliu (26)

DOM. BOCKLS
211 Kirst st- Elizabetb. N. J.

AJ. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Tel. South Boston 1662 — 1373.

REAL ESTATE 
Ant Pardavimo

SO. BOSTONE
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ kampinis na
mas ir krautuvė su įtaisymais.

*EA1Ų ŠEIMYNŲ namas su di
delių kiemu, elektra, gesas, stai
by nes.

TRIJŲ ŠEIMYNŲ medinis namas 
3-4-4 kambariai, su įtaisymais.

NAUJAS DVIEJŲ ŠEIMYNŲ 
namas su naujausiais įtaisymais, 
gražiausioj vietoj, ant Marine 
Road.

MEDFORDE
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ namas, su 
vieta dėlei dviejų garadžių ir nau
jausiais įtaisymais.

kad išplėštoji žemė stiprės-j Pavogė troką ir karva. 
nei tautai priklauso.” sakoj Aną savaitę netoli B*»sto- 
prof. Mann. “Karas yra nie-jno buvo apvogtas farrnerys 
kas daugiau, kaip militariz- 
mo padūkimas.'

“Amerika buvo prisidėjus 
prie paskutiniojo karo, kad 
sunaikinus militarizmą, kad 
įkūnijus pasaulyje demokra
tiją. Tai buvo karas karui 
pabaigti. Bet ištikrujų tiktai 
vokiečių militaiizmas buvo 
sunaikintas, gi Japonijoj, 
Anglijoj. Francuzijoj, Itali
joj ir Amerikoj šiandien 
daugiau militarizmo, negu 
pirma buvo. Ir-laisvės šian
dien yra daug mažiau pa
saulyje. negu prieš karą bu
vo. Taigi tikrenybėje tas ka
ras ne karą pabaigė, bet ra
mybę palaidojo."

Jeigu žmogui yra prasi
žengimas užmušti kitą žmo
gų. tai ir valstybei turi būt 
prasižengimas žudyti žmo
nes, sako prof. Mann. Vals
tybės ar tautos dora negali 
būt kitokia, kaip asmens do
ra. Kasyta nedora asmeniui, 
tas turi būt nedora ir tautai.

Jeigu jau karas kur reika
lingas, tai jis reikalingas

Lincoln. Pabudęs iš ryto jis 
pamatė, kad jo trokas pavog
tas iš kiemo. Kada nuėjo i 
tvartą, pasirodė, kad ir kar
vės išvežtos ant to troko. Jis 
pranešė apie tai policijai, ku
ri iki šiol vagili nesusekė.

V. Jenkins laimėjo taurę 
už golfą.

MassachusettsReal Eslate 
E.vchange buvo surengus 
golfo turnamentą. Geniau
siems golfo lošikams buvo 
paskirti keli prizai. Lietuvis 
V. Jenkins-Jankauskas su
mušė visus amerikonusgolfi- 
ninkus ir laimėjo pirmutinio 
prizo taurę.

Bravo, Vincai!

Bostono protestonų kuni
gai reikalauja, kad degtinės 
skandalas butų tyrinėjamas 
toliaus. Jie sakosi turi faktų, 
kad valdininkai išvogę daug 
degtinės iš valdžios sandė
lių. Bet kadangi visi yra tos 
degtinės ragavę, tai niekas 
nenori pradėt tyrinėjimų.

PIKNIKAS ANT 
“SPOT POND”!

Liaudies Pašelpinės Drau
gijos ir Lietuvių Žinyčios 
įvyks puikus piknikas, nedė
lioję. 24 d. Birželio-June, 
1928 m., Spot Pond’e.

šiame piknike žmonės ga
lės puikiai praleisti laiką, 
ne.-, turėsime labai gražų pro
gramą prirengtą iš Lietuvių 
Žinyčios jaunuomenės. Pro
gramas susidės iš žaislų, dai
nų. tautišku šokių, moterų ir 
pipkorių lenktynių. Visiems 
lai mėtojams kontestuose,bus 
duotos dovanos. Skanus už
kandžiai bus pardavinėti ant 
pikniko.

Daug žmonių važiuos kar
tu kaip 9:30 vai. ryte nuo 
Lietuvių žinyčios, kampas 
4-th ir Atlantic sts. Tamsta 
malonėk ateiti ant laiko, tad 
važiuosim drauge visi į Pik
niką. Įžangos nebus.

Komitetas kviečia Tamistą 
dalyvauti.

Pastaba: .Jei lietus lytų, 
piknikas bus atidėtas ant se
kančio nedėldienio

IJSIRANDAVOJA
6 kambariai -u vėliausiai įtaisy- 

mais, mokyklos ir gatvekariai netoli- 
rančos *40 į menesį. Kuris sutiktų >a- . .
vininkui duot kambarį ir pagaminti pusė ariamos, naujas sodas, prie gero 
valgįt tam atiduosiu už *25 į mėnesį, i ‘
.Matykit savininką. (26|

JACOR LAPENAS
146 Hovard st, Doerhestcr. M;t>

1 LIETUVĄ 
ir atgal

UŽLAIKAU 
LAIVAKORČIŲ PAR
DAVIMO IR PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ.

1NŠIURINU tik Ma**a- 
chu*ett* valstijoj nuo ug
nies ir nelaimė* automo
bilius, fornisius, gyvastį, 
namus, stiklus, sveikatą 
ir paiMsiai.

ANGLIS ATPYGO, PIR- 
KIT DABAR. Pristatome 
ir Malka* netoliau kaip 
12 mailių nuo Bostono.

READV1LLE
DVIEJŲ šEI.MYNV namas, su 
įtaisymais, vištininkai, ir daug 
žemės.

TURIU
Daugybę namų, farmų :r 
krautuvių ant pardavimo 
ir mainymo, kurių čia ne
galima suminėti.
"galima kreiptis 

ypatiškai, laišku arba per 
telefoną.
OFISOVALANDOS: 

Nuo 9 vai. ryto iki 9 rak,

ME1)WAV. MASS.
Parsiduoda puiki vieta, 

nauja siūba, barnė, 19 akerių žemes.
J ' . ' . ’

kelio, 5 rr.inutos nueit į miestelį. Kas 
iš lietuvių norėtu pirkt tą arba kitą 
farmą. klauskite, aš aprašysiu smulk- 
nieniškai ir jokio komišino mokėt ne
įtikės. Rašykit greitai. (25)

JOSEPH MIKALOP 
Main Street, Med*ay. Mass.

ISSIRANDAVOJA
5 ruimai ir vanė, elektra ir jrazas. į 

risi parankumai. renda pigi, tik $25 į ' 
nėnesį.

Caatbvidre'au- Liet. Kooper. Varne.

I KANADĄ
Atitrauksiu Jusų gimines, pažįsta- I 

nua, kaip vyru.’, taip ir moteris ar 
nerginas iš Lietuvos i Kanadą. Manoj 
jatarnavimas yra sąžiningas, saugu- ' 
^ęttas. Mano patyrimas laivakorčių ■ 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi! 
tie, kurie jau per man- atsitraukė sa- | 
ro gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestingą patari.avimą. Kaip mergi
noms, taip ir visiems keleiviams pa 
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentą. Dėlei platesnių informacijų 
visad kreipkitės pas mane -iuo a<ir<-- i 

alerander s. lemis
Toari-t Ageat < i

745 W indser St.. Montrcal.
P. Q.. Canada.

MUZIKOS AKADEMIJA
Duoda profesionales pamokas 

ant visokių instrumentų, kaip ve 
piano, smuiko, saksofono ir tt.

Užlaiko visą eilę instrumentų 
ir muzikos reikmenų pardavimui. 
409 Broadway. So. Boston. Mass 

IgL S. Boston 1079
— ir — (-)

Kastp. Beacon ir Broadway, 
Cheteea. TeL Chelsea .1841.

I
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I
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DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas slaptų ir kroniškų li
gų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 

Taipgi reumatizmo.
261 llanover St, Boston. Room 7. 
Tel.: Richmond 0668, Rox.. 18JM4. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

RANDOLPH
AŠTL'ONIŲ KAMBARIŲ namas 
su visu fornišiumi, ir šeši akeriai 
žemės.

E.BR1DGEW ATER
FARM A 5» AK ERIŲ žemės. 22 
karvės. 1 bulius, arklys ir 10 kam
barių stuba, yra visokių farmos 
mašineriją.

SUN PROOF PENTAS
. NEBIJO LIETAUS NEI SAULES SPINDULIŲ 

NUPENTYK SAVO NAMĄ SU

TdcfMM *12*4

MEDICINOS DAKTARAS

C. j. Mikolaitis
V*I«ndoc: nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET, 

LAVRENCE, MARŠ.

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir CMrarga*

Valandot: 10—S; *—4 
Sekmadieniais: 10—1 

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL 

Tel. Boulevtrd 8481
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O JL»V NAMAS ATRODYS KAIP NAUJAS Už PENKIŲ METt.
Mca tūlaikom popieras visokią spalvą dcl aieną karmabią ir vara - 

šia- dėl grindą. Taipgi užlaikom šakią. grėblių, lopetą ir kas tik re • 
kalinga prie darbo daržą; dratva dėl tvorą ir sietas dėl langą.

SPEC1AL: Kvorta varniiio ir bruiis už 95c.

UNIVERSITY HARDWARE C0.
1147 Cambridge Stn

TaL Portar *755.

J. H. SNAPKAUSKAS. Savininkas




