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Atvyko Francuzijos Ministeris MAINITIHAI CTORIfTIAC KAIP AMERIKOS ITALAI nAlnlLKIAl oiKlibUvo pasveikino’ atvy-

BET WASHINGTONAS 
ATMETĖ JO PASIŪ

LYMĄ.

O gubernatorius Blaine 
•merkia franeuzus, kurie 
plėšia ir skerdžia silpnes

nes tautas.
Šiomis dienomis Ameri

kon atvyko Francuzijos fi
nansų ministeris Caillaux 
dėl skolų sutvarkymo. Mat 
per karą Francuzija Ameri
kai labai įsiskolino ir ligi 
Šiol tų skolų da nemokėjo. 
Francuzai vis tikėjosi, kad 
Amerika jiems tas skolas 
dovanos. Bet Amerika aiš
kiai jiems pasakė, kad ji ne
mano tų skolų dovanoti ir 
nenori jų ilgiau laukti. To
dėl francuzai ir atsiuntė ko
misiją su finansų ministerių 
priešaky, kad ji susitartų su 
_Washingtono valdžia, kaip 
ir kokiu budu tos skolos gali 
būt atmokėtos.
' Cxillaux padarė šitokį pa
siūlymą : per penkis pirmuti
nius metus Francuzija mo
kės po $25,000,000; paskui 
ji kas metai tą sumą didins, 
taip kad 20-tą metą nuo da
bar ji mokės jau $60,000,- 
000, o paskui per 42 metu 
mokės po $90,000,000. Pa
lūkanų mokės 3%.

Amerikos iždo sekreto
rius Mellon šitą pasiūlymą 
atmetė.

Negana to, Wisconsino 
valstijos gubernatorius Blai
ne paskelbė savo telegramą 
prezidentui Coolidge’ui, ku
rioj jis pataria prezidentui 
reikalauti iš franeuzų visų 
puma sustabdyti begėdišką 
karą Morokoj.

Jo telegrama sako:
“Čionai atvyko franeuzų 

ministeris Caillaux, norėda
mas prailginti skolų atmokė- 
jimą ir sumažinti palūka
nas. Bet vos kelios dienos 
atgal žinios sakė, kad Fran
cuzija nusiuntė Morokon 16 
orlaivių rifams žudyti, ir pa
skui Francuzija gyrėsi, kad 
kiekvienas jos orlaivis nu
metė po 2 tonu bombų ant 
morokiečių namų, žudyda
mas beginklius vyrus, mote
ris ir vaikus.

“Francuzija lenktiniuo- 
dama didina savo armiją, 
stato laivyną ir pavergdama 
ir išnaudodama silpnesnes 
tautas didina savo teritori
jas. Tas begėdiškas karas, 
kurį dabar Francuzija veda 
Afrikos kalnuose žudydama 
ramius gyventojus, net mo
teris ir vaikus, yra niekas 
daugiau kaip tik barbariz- 
mmas. Todėl pirma negu 
bus pradėtos deiybos dėl 
skolų sutvarkymo, Amerikos 
valdžia turėtų pareikalauti, 
kad Francuzija šitą begė
dišką karą sustabdytų. Pir
ma negu bus padaryta Fran- 
euzijai kokių nors nusileidi
mu, Amerika turėti 
kalauti, I 
tusi didinuB savo ai. 
karo laivynus silpnesnėms ir 
mažesnėms tautoms žudyti.

“Vardan žmoniškumo ir 
dorovės aš protestuoju prieš 
sutvarkymą užsienio skolų 
be užtikrinimo, kad Ameri
kos doleriai nebus daugiau

vartojami skerdimui silpnų, 
; beginklių moterų ir vaikų.” 
j Šitoks protestas, tai skau- 
į dus franeuzų imperialistams 
i antausis.

AMERIKA GALI NUBAU
STI LAKŪNUS, KURIE 

PADEDA FRANCUZAMS.
Washingtone pradedama 

kalbėti, kad šios šalies val
džia gali nubausti tuos A- 
merikos lakūnus, kurie nu
vykę Afrikon padeda fran- 
euzams mušti rifus. Valsty
bės departamentas jau mušė 
savo atstovui Blake’ui Mo- 
rokoje telegramą, kad jisai 
praneštų amerikiečiams la
kūnams, jog Suvienytų Val
stijų piliečiai neturi teisės 
kištis į svetimų valstybių 
politiką be savo valdžios 
sutikimo.

PASKYRĖ PO $5,000 UŽ 
KIEKVIENO AMERIKOS 

LAKŪNO GALVĄ.
Morokos rifų vadas Abd- 

el-Krim paskyrė $5,000 do
vanų už kiekvieną Amerikos 
lakūną, gyvą ir negyvą. Va
dinasi, kas suims arba už
muš amerikieti ir pristatys 
ji Abd-el-Krimui, tas gaus 5 
tūkstančius dolerių Ameri
kos pinigais.

RINKIMŲ RIAUŠĖS 
MEKSIKOS MIESTE

Meksikos mieste Vėra 
Cruz buvo vietos valdininkų 
rinkimai pereitą nedėldienį. 
Komunistai irgi turėjo pa
statę savo kandidatų ir ne
norėjo, kad jų priešininkai 
gautų daugiau balsų, todėl 
komunistai susispėtė prie 
vienos balsavimo budos ir 
pradėjo neleisti kitų parti
jų žmonių balsuoti. Iš to ki
lo riaušės ir šaudymas. Pa
sekmės buvo tokios, kad 
riaušėms pasibaigus Raudo
nojo Kryžiaus tarnautojai 
nuvežė nuo mūšio lauko vie
ną užmuštą ir 13 sužeistų.

ALBANIJOJ SUKILIMAI.
Žinios iš Albanijos sako, 

kad tenai labai neramu. į 
prezidentą Zogu buvo mesta 
bomba, bet blėdies nepada
rė. Skutau apielinkėj prasi
dėjo atviras sukilimas ir val
džia turėjo siųsti tenai ka- 
riumenę. Apie 30 sukilėlių 
buvo užmušta. Pietų Albani
joj pradėjo nerimauti kata- 
ikai.

3 CARO GENEROLAI 
AREŠTUOTI.

Austrijos sostinėj Vienoj 
tapo areštuoti 3 buvusio ca
ro karininkai. Jie tenai ren
gė suokalbį prieš sovietų 
Rusijos atstovybę ir, sako
ma, norėjo užmušti atstovą 
Beržinį.

įerika turėt^parei- 
kad Prancūzai liau- 
inue savo armijas ir

ANGLIJA PRIEŠINGA 
NUSIGINKLAVIMUI.
Anglijos atstovas Tautų 

Lygoj pereitą sąvaitę pareiš
kė, kad da peranksti esą 
kalbėti apie visišką nusi
ginklavimą. Iš to yra daro
mas išvedimas, kad Anglija 
nemano atsižadėti militariz- 
mo politiko*

BOLSEVIKAI SUIMTI SU 
BOMBOMIS.

Mandžurijos pasieny, ant 
stoties Pogranicnaja, perei
tą sąvaitę kiniečių valdinin- --------------- .. n„npf|ėli i New Yorka
tai areštavo du rusu .u bom- PRIEŠ JŲ PREZIDENTĄ j . ™ j
tomis. Vienas Jų vadinasi ISLEISTA19 1NJUNC.
Burlakov ir jo pasporte pa
žymėta, kad jis yra sovietų 
valdininkas, o antras vadi
nasi Motvinko, taip pat bol
ševikų valdžios agentas. Pas 
juos atrasta 100 svarų sprog
stančios medžiagos, kelios 
pragaro mašinos ir 50,000 
dolerių pinigų. Abudu buvo 
atgabenti į Charbiną. Bur
lakov buvo iš Charbino pa
bėgęs, bet tapo sugautas ir 
surakintas retežiais.

3 MENESIUS.X' KUSIUS FAŠISTŲ 
ATSTOVUS.

I

Lietuvos Ministerių
Kabinėtas Rezignavo

TIONŲ. •tų į tarpuparlamentinę kon- 
j ferenciją Washingtone.
Kaip tik laivas priėjo prie 
kranto ir kaip tik ant jo pa
sirodė fašistai, susirinkusi 
prieplaukoj minia italų tuo
jaus pradėjo šaukti: “A bas- 
so assassini!” “A basso 
Mussolini!” (Šalin žmogžu-

j Komunistams neleidžia lai
kyt mitingų streiko vietose.

Kapitalistų laikraščiai sa- 
i ko, kad angliakasių streikas 
! trauksis nemažiau kaip 3 
! mėnesius. Kompanijos, ku- 
; rios leido darbininkams pra- džiai! Šalin Mussolini ’) Ir 
} dėti streiką, dabar negi nu- tuo pačiu laiku į fašistus

PRIEŽASTIS: SLAPTA 
KLERIKALŲ DIPLO

MATIJA.
Vesdami slaptas su lenkais 
derybas, krikščionių politi
kieriai perdaug toli nuėjo.
Pereitą sąvaitę Elta pra

nešė iš Kauno, kad lenkų- 
lietuvių deiybos Kopenha-

I

I

I

Mi U?p M tapo pertas, nes
nesiriulys i darbą sU-eiką midorai (tomeitėa) ir kito-|ne«aleta tu!als klaiKima1-'’ 
pradėję. Kiekviena pusė yra kie dalykai. Vienas italas iš- 
pasiryžusi laikytis iki galo ir' sitraukė revolverį ir pradėjo■ 
tikisi laimėti. Taigi negali-1 šaudyt i tuos, kurie susirinko 
ma ir tikėtis, kad streikas į pagerbti atstovus. Du fašis-

susitarti. Spalių 10 dieną 
manoma tui-ėti su lenkais ki
tą konferenciją Italijoj, tur
būt, kad delegatai turėtų 

pasibaigtų Pi™a trijų m^^mpatizatonai buvo 
neikT šiol streikas ėjo ra-j^kas’\un7Vleido1S 
miai. Bet dabar kapitalistai 17 šuvius, pasislėpė minioj “ teriu kabinetas turėio rezie" 

i jau pradeda vartoti smurtą., dingo. nuo“i Mat taS kad
unijos prezidentą Le- Įtūžimas prieš fašistus bu-. Lietuvos užsienio reikalu 

jo!?.b‘ictfsihninisteris Čarneckis nenu- 
. . ionų, drausdami jiems i Amerikos valdžios detektL j S nSmu k del^ 

................ atrastomis, organizuoti neumjmius. ang-; vaj išvedė juos iš laivo apa-t ;a' nuėjusi den bose su len- 
pas jį žiniomis, policija su- liakasius VVęst Virginijos ‘ tiniu tiltu, kuriuo vaikščioja I daug toliaus. neiru Lie- 
ėmė da 100 komunistų. į valstijoj. Bet unijos viiši- Įajvo darbjninkai, ir susodi-;tuVOs valdžia norėio

i > automobilius greitai pa- šitai padėčiai apsvarstyti
grijoj buvo komunistinė Be-i dėlę agitaciją. Fairmonto: 
la Kūno valdžia. Tai vai- mieste, kur pereito j subatoj

VENGRIJOJ SUSEKTA 
KOMUNISTŲ SUO

KALBIS.
Vengrijos sostinėj Buda

pešte tapo areštuotas Matias 
Rakos, buvusis liaudies ko
misaras, kuris įsigavo Veng
ri jon su falšyvu pasportu. i

kad Vengrijoj yra rengia-į kus i 
mas komunistų sukilimas, ijunetionų, drausdami jiems; Amerikos 
Naudodamosi ---------

MKUS einu filius tu aicuaumų xjep<usuįnę j automobilius greitai pa- šitai padėčiai apsvarstvti
mstų veikėjas, kuomet \ en-> ir varo M ėst V irginijoj di-, bėgo. Tik tuo budu buvo iš- buvo sušauktas nepaprastas 

la Kūno valdžia, 
džiai griuvus; Rakos pabėgo kalbėjo Lewis4r kiti unijos 
Maskvon ir ilgai tenai gyve- vadai.

» • *: Įno.

NORĖJO IŠLAUŽTI 
KALĖJIMĄ.

Miami, Florida.—Per pus
ryčius pereitą nedėldienį no
rėjo pabėgti iš Dade apskri
čio kalėjimo kaliniai. Bėgi
mas buvo iš kalno suplanuo
tas ir apie jį sužinojo kalėji
mo vyriausybė, todėl išlei
dus kalinius valgyt pusry
čių, kalėjimo kieme atsisto
jo šautuvais ir revolveriais 
ginkluoti kalėjimo sargai. Ir 
kaip tik 15 kalinių išsilaužė 
ver duris į kalėjimo kiemą, 
iš visų kampų pasipylė i 
juos šūviai. Penki kaliniai 
kilto sužeisti, o vienas už
muštas. Be to da užklydusi 
kulipka sužeidė liuosą žmo- 
yų už kokio bloko nuo kalė
jimo.

t

UGNIS IŠ DANGAUS UŽ
DEGĖ ŽMOGUI CIGARĄ

Laikraščiai praneša ši
tokią žinią iš Topeka, Kan.: 
I Great Bend miestelį atva
davo anądien automobiliu- 
je Bud Griffin, kuris gyve
na i šiaurę nuo to miestelio. 
Ant kelio jį pagavo baisi 
audra. Važiuodamas jisai 
rūkė cigarą, bet smarkus lie
sus užgesino jį. Tuomet iš 
debesio šoVė baisus žaibas: 
ugnis užpylė visą apielinkę 
ir Griffith laikinai net apja
ko. Atsipeikėjęs vėliaus jis 
pamatė, kad jo cigaras vėl 
degė. Pasirodo, kad žaibas 
jį uždegė.

Finansų — Karvelis.
Valstybės kontrolės — 

Starkus. -
Taigi naujoj valdžioj ne

matom jau Petrulio, kuris 
sename kabinete buvo mi
nisterių pirmininku, ir taip 
pat nematome Čarneckio, 
kuris sugriuvusiame kabine
te turėjo užsienio reikalų 
ministerio “ciną.” Vadinasi, 
Petrulį ir čamecki klerika
lai išmetė iš savo*vežimo.

, buvo susirinkę apie 
: 25.000 mainerių. Levis pa
reiškė, kad kapitalistai su 
savo teismais nespės prieš jį 
injunetionų spausdinti. Bet 
šiaip ar taip, už injunetionų 
peržengimą turės prasidėti 
areštai. Tuomet galima tikė
tis ir riaušių.

Wilkes Barrės apielinkėj" 
komunistai bandė surengti 
keliatą mitingų pereitą są
vaitę. Mat, kai maineriai 
streikuoja, tai komunistams 
gera proga savo propagandą 
varyti. Bet valdžia visus jų 
mitingus uždraudė ir prane
šė, kad pakol streikas nepa- į 
sibaigs, komunistai negalės,' 
laikyti jokių mitingų.

GALVANAUSKAS PAKĖ
LĖ TRIUKŠMĄ TAUTŲ 

LYGOJ.
Tautų Lygos Taryboj Že

nevoj buvo svarstomas Klai
pėdos krašto klausimas, ku
ris kilo dėlto, kad kitų tautų 
gyventojai po Lietuvos val
džia padavė Lygai skundą, 
buk Lietuvos valdžia juos 
smaugianti. Šitą skundą 
Tautų Lygos sekretorius iš
siuntinėjo visoms valsty
bėms, kurios tik priklauso 
prie Tautų Lygos, kad jos 
galėtų nutarti, ką reikia su 
Lietuva daryti.

Lietuvos atstovas Galva
nauskas dėl šito labai supy
ko ir mušdamas kumščiomis 

iį stalą pradėjo rėkti: “Ko
kią teisę turi Tautų Lygos 
sekretorius siuntinėti pana
šius skundus Lygos lėšomis? 
Juk jį gali painformuoti už
sienių reikalų ministeris ar 
kitokie diplomatiniai agen
tai. Jeigu jus gaunate prieš 
Lietuvą skundų, tai kodėl 
jus nesikreipiat tuo reikalu 
pirma pas mus ir neduodat 
progos dalyką ištirti?”

Anglijos atstovas Cecil ir 
Belgijos delegatas Hymans 
bandė Galvanauską nura
minti, bet jis trenkė kėdę į 
grindis ir atsistojęs demons- 
tratyviškai išmaršavo iš sa- 

i lės.

I

gelbėtas fašistų kailis. 1
Tai taip italai pasitinka, 19 rugsėjo.

juodašimčius Ameri- ministeriai davė savo broliui 
Kažin kaip jaustųsi čarneckiui velnių, kad jis; 

slapta veikdamas gali Lietu
vą taip įklampoti, kad prieš 
krikščionių politiką gali su
kilti visa šalis.

Čarneckis tuojaus rezig- 
T • * • v • •

kit kitą, jis pasakė. Kilo gin- 
: čai, ir visas ministerių kabi- 
įnetas atsistatydino.

Reikia tečiaus pasakyti, 
kad čia ne vieno Čarneckio 
kaltė. Slaptą diplomatiją 
vedė visas klerikalų kabine
tas. Klerikalai senai jau ta- 

; rėsi su lenkais slapta, bet ša
lis apie tai nieko nežinojo. 
Nežinojo apie tai netik liau
dis, bet nežinojo ir Seimas. 
Klerikalai netiktai slėpė sa-j 
vo derybas su lenkais, bet! 
kuomet užsienio spaudoj pa-! 
sirodė apie tai žinia, tai jų 
agentūra “Elta” driso net 

. ginčyti tą žinią. Girdi, tai 
■ yra melas; Lietuvos valdžia 
, jokių derybų su lenkais ne- 
;veda. Ir tiktai pradėjus už- 
įsienio spaudai plačiai rašyti, 
i kad Lietuvos valdžios dele- 
įgacija veda su lenkais dery
bas Kopenhagos mieste, 
“Elta” buvo priversta prisi
pažinti, kad deiybos ištikru- 

ijų eina.
Pasekmės šitos diploma

tijos buvo tokios, kad Lietu
vos delegacija nuėjo toliau 
negu valdžios buvo nusista
tyta, ir ministerių kabinetas, 
bijodamas užtai atsakomy
bės, padavė rezignaciją.

“Elta” praneša, kad vie
toj griuvusio kabineto susi
darė nauja vyriausybė ir 
prezidentas .ją patvirtino. 
Jos sąstatas toks:

Ministeris pirmininkas ir 
kartu karo ministeris—Bist
ras.

Teisingumo ministeris — 
Karoblis.

Žemės ūkio—kun. Krupa
vičius.

Švietimo —Jokantas. 
Užsienio reikalų—Reinys. 
Susisiekimo—Sližys. 
Vidaus reikalų — Endziu- 

laitis.

savo
Į koje.
mūsiškiai klerikalai, kurie 
atvažiuoja čionai pinigauti, 

;kad lietuviai surengtų tokį 
'“priėmimą” jiems?

ministerių kabineto posėdis 
— — — - • * •! vv« ’v, •. ir Krikščioniški

NUTEPĖ RAUDONAI navo. Jei aš negeras, išsirin- 
LENINO STOVYLĄ

Paryžiuje dabar yra dai
lės paroda, kurioje ir rusai 
turi savo skyrių. Tarp kitų 
dalykų rusų skyriuje buvo 

• išstatyta ir Lenino stovyla. 
Bet kažin kokie juokdariai 
prisitaikė prie bolševikų tė
vo ir visą jį nudažė raudonu 
rašalu. Sovietų valdžios 
žmonės, kurių atsakomybėj 
randasi šitas jų parodos sky
rius, verkė visą vakarą. Ru
sų dailininkai bando raudo
na rašala nuo Lenino stovy- 
los nuvalyti.

I

EKSPLIOZIJA KASYK
LOJ.

Elm Grove Mining Co. 
anglių kasykloj West Virgi
nijoj ištiko ekspliozija pe
reitą sąvaitę. Trįs maineriai 
tapo užmušti ir du apdegė.

• ------- --- ----
UBAGŲ UNIJA STATO 

REIKALAVIMUS.
Marcelės mieste, Francu-: remti rengiamą šventę pa- 

zijoj, ubagu unija turėjo su- minėjimui Jono Husso, kurį 
šaukus savo konferencija ii- katalikų bažnyčia yra sude- 
padarė šitokį nutarimą: ginusi 500 metų atgal. Reng- 
“Kadangi pragyvenimas yra ti tokią

POPIEŽIUS PYKSTA ANT 
ČEKOSLOVAKIJOS.

Popiežiaus organas “Os- 
servatore Romano” labai 

į įsižeidęs, kad Čekoslovaki
jos valdžia yra pasiryžusi

t

i
; tų ubagai neprivalo imti.”
I
<

pabrangęs,tai mažiau 5 cen- dalyti
X • _ _____•_____ 1 i? t

šventę, tai reiškia 
įžeidimą katalikų 

bažnyčiai ir šventam tėvui, 
sako Vatikano laikraštis.

UŽMUŠĖ KUBOS DARBI
NINKŲ VADĄ

Nežinomi
šį panedėlį užmušė Kubos

BOLIVIJOS PREZIDEN
TAS PABĖGO.

Nesenai išrinktasai Boli-žmogžudžiai;

gelžkeliečių brolijos vadą prezidentas Jose ViL 
Morono mieste. i laneuva pabėgo, nes pnes jj

__________ sukilo militanstai ir norėjo 
i ALBANIJOJ VALDŽIOS iužmu^

KRIZIS.
, Albanijoj rezignavo mi-

pereitą sąvaitę vėl j nisterių kabinetas. Respub-į 
VhiunAiii j arki. • likos prezidentas taipgi atsi-į 

sakė nuo vietos.
IJ — .

I laneuva pabėgo, nes prieš jį 
sukilo militanstai ir norėjo

I

KYNUOSE V£L ŠAUDO
MI DARBININKAI.

Šanchajaus mieste, Ky-, 
nuošė, i . . \
įvyko streikuojančių darbi
ninkų šaudymas. Susirinkus 
streikieriams prie japonų 
bovelnos dirbtuvės, užvaiz
dą pasišaukė kareivius ir 
liepė jiems streikierius iš
vaikyt. Kareiviai Šovė ir su
žeidė 9 streikierius.

Filipinų salose žmonės 
; pradėjo sirgti cholera.'Buvo 
'jau ir keletas ..arčių, bet vie-

2,000,000 KINIEČIŲ 
NAMAI UŽLIETI.

Pekino žiniomis, Geltono
sios Upės išsiliejimas pa
skandino jau 15,000 ketur
kampių mylių plotą, kuria
me randasi 2,000,000 kinie
čių namai. Manoma, kad,l ~------— ---------- — ------ . -------- - -----------

tos valdžia slepia visas ži- šimtai žmonių bus žuvę po-1 
nias apie tai. tviny.

'ANGLIJA RENGIASI DE- 
I PORTUOTI KOMUNIS

TUS.
Nepaliaujamas Anglijos 

spaudos ir visuomenės šauk
smas, kad komunistai butų 
pažaboti, jau pradėjo rodyti 
vaisių. Sakoma, kad greitu 
laiku valdžia rengiasi pada
lyti ant komunistų visuotiną 
ablavą ir visus nepiliečius 
radikalus deportuoti. Visų 
miestų policijai esą jau įsa
kyta veikti kartu su Scot- 
land Yardo (žvalgybos) 
agentais.

ITALAI NEVAŽIUOS 
RUSIJON.

Tarp Rusijos bolševikų ir 
Italijos fašistų ilgai ėjo de
rybos dėl italų imigracijos 
Rusijon, bet iš tų derybų 
nieko neišėjo. Rusai siūlė 
italams žemės plotus Pavol- 
gyje. Sibire ir Tolimuose 
Rytuose. Italai atsisakė te
nai važiuoti, nes žemė tenai 
nederlinga ir oras peršaltas.

ČIČERINAS VARŠUVOJ.
Važiuodamas į Bėdiną 

rusų užsienio reikalu minis
teris čičerinas apsistojo 
Varšuvoj. Jį tenai pasitiko 
Maskvos atstovas ir Lenki
jos valdininkai. ____



I APŽVALGA O
ANGLIJOS GRAFIENĖ 

UŽRAŠĖ SOCIALISTAMS 
SAVO DVARĄ.

Lady Warwick, pagarsė- 
j’usi Anglijos grafienė, pa
skelbė šiomis dienomis, kad 
ji užrašė Anglijos Indepen- 
dent Labor Party’jai visą 
savo dvarą, žinomą kaipo 
Easton Lodge.

Independent Labor Party 
yra Anglijos socialistų orga
nizacija, kuri vadovauja vi
sam Anglijos darbininkų 
judėjimui.

Grafienė Warwick, kurios 
vyras mirė keliolika metų 
atgal, buvo begalo turtinga 
ir įtekminga moteris anglų 
diažiunijos sferose. Jos 
dvare tankiai viešėdavo na- 
bašninkas Anglijos karalius 
Edwardas, Indijos radžos ir 
kitokie aristokratai. Ameri
kos turčiai skaitydavo sau 
labai didele garbe būti pas 
Lady Warwick svečiuose. 
Rooseveltas ir Taftas sve
čiavosi tenai keliatą kartų. 
Mažesni nelabai prieidavo.

Ji buyo begalo graži ir 
maloni moteriškė, ir gar
siausi pasaulio artistai, kaip 
skulptorius Rodin ir piešė
jas Sargent, darė jos bius
tus ir portretus. Vienu žo
džiu, ji buvo laikoma Angli
jos aristokratų karaliene.

Bet apie 20 metų atgal 
(dabar ji turi 65 metus am
žiaus) Lady Wanrick pra
dėjo keisti savo pažiūras. 
Pasiskaičius socialistų lite
ratūros ji pradėjo reikšti 
užuojautos darbininkams. 
Ant galo ji atsisakė sėstis 
Lordų Rūmuose tarpe di
džiūnų, o pastatė savo kan
didatūrą į parlamentą ant 
Darbo Partijos sąrašo. Di- 

' džiunai apkvaito. Toliau La
dy Warwick vis daugiau ir 
daugiau rūpinosi darbinin-1 
kų klasės reikalais. Bankie- 
tai jos dvare pasiliovė. Ir 
kada po to “atsivertimo“ ji 
surengė pirmutinį balių, tai 
ji pasikvietė ne karaliaus 
gimines, bet 600 darbininku 
vaikų.

Apie trįs metai atgal gra
fienė Warwick pasiūlė Inde- 
pendent Labor Party’jai 
įtaisyti vasaros mokyklą jos 
dvare. Ir šįmet toj mokykloj 
buvo. jau apie 300 žmonių. 
Per visą vasarą tenai buvo, 
skaitomos pakaitos ir laiko
mos diskusijos. Rišami buvo 
įvairiausi gyvenimo klausi
mai šitose paskaitose daly
vavo net tokie žymus vyrai, 
kaip rašytojas H. G? Wells. 
Du mokiniai buvo net iš Ja
ponijos, vienas iš Peru res
publikos h* trįs iš Suvienvtu 
Valstijų. , " ;

Užsiėmimų surašąs paro
doj kad iš viso mokykloj bu
vo atstovaujamos šios profe
sijos bei amatai: dailydės, 
raštininkai, krautuvninkai, 
geležinkelininkai, stiklio- 
riai,.apdraudos agentai, uni
versitetų studentai, anglia
kasiai, vienas fabrikos vedė
jas, trįs parlamento nariai, 
mūrininkai, daktarai, vienas 
ukįpinkss, mašinistai, keturi 
socialistų agitatoriai, vienas 
piešėjas, vienas laikraštinin
kas, bet užvis daugiausia 
mokytojų, kurie sudarė vie
ną penktadalį 4 visų mokyk
los lankytojų.

K tos mokyklos žada išsi- 
vy^yt didelis Anglijos dar
bininkų universitetas.

Grafienė Warwick uoliai 
šitą darbą remia ir -šiomis 
dienomis padarė testamen
tą, kad jai mirus visas jos 
dvaras pasilieka socialistų 
Nepriklausomos Darbo Par
tijos nuosavybe.

Padariusi šitą testamentą^ 
ji paaiškino:

"Stambus pehafibbiai už* 
f Bjbkitų man bil« kokią ktiną 
ui tą 1.C0O akrą žrafa, kad 

t įsigijus HU rsearvą madžfok-

lei taip arti Londono. Bet aš 
negalėčiau tokios begėdystės 
padaryti. Aš esu Įsitikinus, kad 
visi dvarai turi būt nacionali
zuoti. kad žemė turi prigulėti 
visuomenei. Bet kadangi Ang
lijoj tokios tvarkos da nėra, tai 
aš užrašau savo žemę darbi
ninkų judėjimui.”
Apie tai praneša Ameri

kos gelžkelieėių * organas 
’Labor” 12 rugsėjo numery.

KATALIKŲ KUNIGAS 
ŽAGINO NESUAUGU* 

SIAS MERGAITES.
Amerikos lenkti darbinin

kų laikraštis, “Gins Robot- 
niczy,“ No. 33, paduoda iš 
Lenkijos šitokią žinią:

"Pnuiešaum, kad GreboU'o 
miestely, Tarno urz-rskio apsk
rity, Mažoj Lenkijoj, kun. Kas
przycki žaginuavo savo klebo
nijoj nepilnametes; mergaites.

“Nusivesdavo jis jas į klebo
niją neva saldainių ir abrozdė- 
lių duoti. Piktadarį išdavė vie
nos našlaitės riksmą*, laike 
prievartos darbo. Ligi šiol jau 
keliolika mergaičių prisipažino, 
kad kunigas jas išgėdinęs.

“Išvarymui vaisiaus kun. 
Kasprzycki duodavo savo au
koms vaistų.

“Tikras skaičius šito smaliu- 
go išprievarčiuotų mergaičių 
kol kas da nėra nustatytas.

“Bažnyčios vyriausybė pa- 
liuosavo kun. Kasprzycki nuo 
dūšių ganytojo pareigų ėjimo, 
tečiaus ligišioi jisai dėvi suta
ną ir vaikščioja luošas.”

Tai ve. kiek doros pas 
suos žmones, kurie vadinasi 
Kristaus mokslo skelbėjais!

IŠŠOKO, KAIP PILYPAS 
IŠ KANAPIŲ.

Tūlas Donatas Malinaus
kas, perskaitęs andai Lietu- 

> “Socialdemokrate“ iš
spausdintą kvietimą apvaik
ščioti ši rudenį 20 metų su
kaktuves nuo pradžios revo
liucijos Lietuvoje ir Didžio
jo Vilniaus Seimo, iššoko 
slerikalų laikraščiuose lyg 
tas Pilypas iš kanapių ir 
pradėjo rėkti, kad socialde
mokratai savinas: garbę už 
sušaukimą Vilniaus Seimo.

Malinauskas sakosi esąs 
vienas iš tų keturių vyrų, ku
rie siuntė caro ministeriui 
Vittei memorialą, kad jo 
‘didybė“ savo manifestuose 
ir paliepimuose nėignoruotų 
Lietuvos vardo, ir todėl jis 
jaučiąs pareigą—

“Kategoriškiausiai pranešti, 
kad tasžFDidysis Lietuvos Sei
mas buvo musų sušauktas Vil
niuje viešai patvirtinti postu
latams išreikštiems tame musų 
'memorandume,’ o socialdemo
kratų partija visomis jai gali
momis priemonėmis veltui tik 
dėjo pastangų, kad sutrukdy
tų Seimo sušaukimą, ir kai tat 
jai nepasisekė įvykinti, sten
gėsi jį vėliau suardyti, nors 
taip pat veltui.”

Vadinasi, garbė už Vil
niaus Seimo sušaukimą pri
klauso ne socialdemokra
tams, bet jam, Donatui Mali
nauskui ir jo vienminčiams. 
Ir šitą pasakęs jisai pradeda 
visaip socialdemokratus plū
sti. Girdi:

“Nekulturingumu, bet ku
rios etikos neturėjimu ir biau- 

' riu ne lietuvišku papročiu 
grėbtis apkalbėjimų, ir tų žmo
nių . pajuokimu, kurie nepri- 
klausd prie jo viennaminčių 
galima išaižanti paniekos ir 
neapykantos žodžiai, ^kuriais 
'Socialdemokratas’ apdrabsto 
net tuos, kurie niekad su jais 

.kovoti nenorėjo. Teėiau begė
diškumo kraštutinumas yra pa
sisavinimas sau np tik visiškai 
svetimų bet net tokių darbų, 
kurion* vfcokiąis budai* Mvb 
•tvngtMd anksčiau pfk^flkd

“Bementagaa melas yra taip 
pat ignoravimas, kad nes «m-

me reikalavę Lieta vo? 
mijcs, tvirtinant- >g 
prašę, kad car;:- 
Didžiojo 'Lietuvi - 
čio titulu. ‘

Ir taip toliau, 
liaus.

Na, ir išeina, kad sočiai

ir taip to.

demokratai ištiktųjų bandi

protestą dėl Saklatvalos ne-; 
Įsileidimo. Ji sako, kad vals-j 
lybės departamentas, kurio' 
galva dabar yra atžagareivis] 
Kellogg, perdaug jau patai
kauja kitų šalių reakcinin-1

. . i
^ngrijos juoda- tais bendro 

ir uždraudė ^ laikyti1 ninkai, kuriems
■> J -
• į ja mums, kad bendrą veiki- į tartis su socialistais < i 

mą (frontą) sumanę sočia-; dro veikimo 
norėdami suskaidyt ' reakciją.

i DELEI BENDRO FRONTO
ii _ w ___________
kams Nelabai senai jisai, Sandarieėiu su 
paklausė V------ - • - '

■ šimčių r ~ _____
1 prakalbas grafui Karolyi* Jie ^^^IkuriTbuvo ZS

Malinauskui tokią ga ę. kon trumpam laikui. Dabar- i 
............ ‘...........b'«“1 gi vaktybfc departamentas.!

• “ . i pataikaudamas Anglijos
nelietu ib- j reakeininkams, neįsileidžia 

Saklatvalos.
11 Į - __

, ri atvažiuoti gen. Semiono* 
----- , • žinoma, la- Yas, ar koks kitas juodašim- 

bai patiko klerikalams ir vi- tis, taj Amerikos duris jam 
chl.: atdaros iki galui.

.___ u “Varpas- ............................... - -
laižytis pradėjo, pa^i-Jka.

Tai ištiki u “ 
luiingumas,“ 
jokios etikos, 
kas paprotys," 
kraštutinumas’ 
ningas melas!" 

šitie epitetai

»

Bet kuomet Amerikon no-

_i su socialis-; čių liaudininkų atstovas'rinė sriovė nežinojusi ką 
veikimo prieši-Įgerb. J. Makauskis čia važi- (taryti, ir tik esą actu • an- 

atdaros! nedailias po lietuvių koloni- daros’ redaktoriui A. A. 
“Sandaros“ skiltys, pasako-,jas patarė saiidariečiams Toliui, kuris drįso pasiprie- 

............................vi, — Jei ben- ‘sinti bendram frontui ir paš
iną (frontą) sumanę sočia-'dro veikimo prieš klerikalų kui tvirtai laikytis, sandarie- 
listai, norėdami suskaidyt • reakciją. Tai kodelgi mes čiai buvę išgelbėti iš to pa- 
sandariečius, sužvejoti sau turėtume šiauštis prieš ben-1 vojaus. Bet jeigu, neduok 

Taigi kad jieidra# veikimą su socialistais? Dieve, butų P’^ita prie 
‘ ‘ Tk L...L “bendro fi-ontoAai “sanda

lą bendra veikimą, matomai riečiam* butu buvu*i begalo

siems atžagareiviams. < 
eagos tautininkų “Varpas 
net I „
skaitęs klerikalų spaudoj 
Malinausko straipsnio. Jės 
jį pei-sispausdino savo 37- 
tame numery ir da pridėjo 
nuo savęs šitokį papildymą:

“Matom, kad ne tik Ameri
kos lietuviai socialistai neatsi- 
žiuri i teisybę ir faktus, o ir 
Lietuvos socialistai tą daro, ši 
kartą sutepė savo vardą pats 
rimčiausis ir teisingiausis Lie
tuvos socialistų partijos žmo
gus inž. Stasys Kairys.

“Jei taip elgiasi geriausi par
tijos žmonės, tai aišku, kad iš: 
tokios partijos nieko gero ne-j 
galima laukti ir visokis susidė
jimas su ja gali tik negerumo, 
padaryti tiems, kurie susideda ’ 
su ja. Todėl labai gaila, kad. 
Lietuvos Valstiečiai Liaudi
ninkai tur būt nei perdaug yra 
susiartinę su socialdemokra
tais, kuriems nelabai rupi nei 
garbė nei principai.”

O ištikrujų visi šitie ple
palai neturi jokio pamato, 
nes socialdemokratai nekuo- 
met nėra sakę, kad Vilniaus 

■'Seimas buvo jų iniciatyvos 
vaisius. Tais metais Vilniuje 
socialdemokratų partija bu
vo sušaukusi Kauno, Suval
kų ir Vilniaus gubernijų 
darbininkų ir valstiečių susi
rinkimą, ir apie šitą susiri 
kimą, o ne apie “Didiji , 
niaus Seimą,“ buvo rašomai 
“Socialdemokrate," dėl ku
rio Malinauskas pakėlė tokį 
didelį riksmą. “Socialdemo
krate“ aiškiai buvo pasaky
ta, kad šitas darbininkų ir 
valstiečių susirinkimas Įvy
ko 23 d. lapkričio senuoju 
kalendorium, o “Didisis Vil
niaus Seimas” susirinko 4 
gruodžio senuoju kalendo
rium.

Vadinasi, ?* 
pats dalykus sumaišė ir Įsi
karščiavęs pradėjo rėkti. Ji
sai išsišoko, kaip tas Pilypas 
iš kanapių. Jam patikėjęs ir 
“Varpas” atsistojo žioplio 
rolėj.

tis, tai Amerikos durįs jam
»

Tai vadinasi “laisva Ame-

narius ir tt. ' 
musų partijos nesuskaldytų ‘ Tie sandariečiai. kurie puo 
ir nenusivestų mus pas so- ’ v ’------ — --
cialistus, musų lyderiai lie
pia šalintis nuo bendrd vei
kimo su socialistai. Tie pa
tys lyderiai dažnai rašo, kad 
sandai’iečiai esą apsišvietę ir reakcininkus — korporantus 
protingi žmonės, tečiaus Marčiulionį ir Banaiti, apie Ir tik ačiū 
bendro veikimo klausime jie kul iuos nekurie sanuarie-.’ __ . f
mus perstatė neišmanėliais- čiai labai šliaužiojo ir tuo: duobės apsaugoti.

’ ” ’ ’ pačiu sykiu varė biauriąj Musų organas “Sandara,
kampanija prieš valstiečius vietoje pagerbti išvažiavusį 

j liaudininkus. Veik tuo pačiu valst. liaud. atstovą, kad pa
laikų Lietuvos atžagareiviai kėlus amerikiečių ūpą link 

:tautininkai (Marčiulionio ir valstiečių liaudininkų (ypa- 
. Banaičio vienminčiai) ture- tingai dabar, kada jiems la- 
jo Šiauliuose suvažiavimą, i bai reikalinga amerikiečių 
tai tie sandariečiai ir šitą parama),—vietoj to, musų 
Lietuvos atžagareivių šuva- organas kelia neapykantą 
žiavimą sveikino, ir abelnai 
musų vadai piršo mums tūos 
reakcininkus, tiktai neradę 
eiliniuose Sandaros 
se pritarimo, aptilo. Taigi ar ninku atstovai 
nėra pamato apie tuos san- Natkevičius, 
dariečius manyti, kad jų 
puolimas ant bendro veiki-

, mo turi tikslo pakenkti pa
žangiesiems laimėti rinki
mus ? Dabar net musų orga
ne “Sandaroje“ keliama ne
apykanta prieš valstiečius 
liaudininkus. Pavyzdžiui, 
“Sandaros“ num. 35 rašo
ma, kad J. Makauskiui pa
varius agitacija už “bendra » . „ , ' gien laJiasi aunas niuu
tront, ,, berazmejant jam i;a^ieC.iams liaudininkams 

ir socialdemokratams.) 
Musų Sandaroje daug 
yra “margo svieto,” iš kurio 
tarpo randasi tokių gaivalu, 
kurie savotiškais išrokavf- 
mais drumsčia sandainečių 
—valst liaudininkų santy
kius. Delko taip yra? O tai 
dėlto, kad sandariečiai nėra 
tiek pažangus, kad savo cen
trą ir pačią organizacija ga
lėtų tinkamai sutvarkyti. 
Andai “Sandaroje“ koks 
tai Perkūnas kalbėdamas 
apie bendrą frontą sako, 
kad bendrą frontą reikėtų 
sudalyti tautinio nusistaty
mo laikraščiams, kaip tai 
“Sandarai,” “Vienybei,“ 
“Tėvynei,“ “Dirvai,“ “Var
pui” ir “Amerikos Lietu
viui.“ Matote, ir su “Ameri
kos Lietuviu“! Su tuo, kuris 
gina Lietuvos reakcijų y ir : 
niekina pažangiuosius’ 
“Am. Lietuvis“ ragina Lie
tuvos valdininkus sukurti 
laužą ir deginti pažangiųjų 
laikiaščius, o musų organas 

į “Sandara“ kviečią su juo . 
'daryti bendrą frontą! Tai 
’ ve, kur musų nekurie sanda
riečiai traukia! Jie Vėlina 

| geriau su reakcijos šalihįiį- 
kais sėbrauti, negu stotus^ 

i pažangiaisiais. Visose de- 
• mokratinėse, o ypatingai po- 
j litinėse organizacijose kilus . 
! svarbesniam klausimui lei
džiamą ir nariams apkalbėti 
jį visapusiškai; bet “Sanda
roj” to neleidžiama. Kaip 
jau minėjau, kuomet anais 
metais korporantai kolekta- 
vo čia pinigus ir kuomet tūli 
musų lyderiai norėjo, kad \ 
tuos fašistus remtų ir sanda- ; 
riečiai, tai kilus dėlto gin
čams tų koiporantų šalinirf- 
kai, kurie didžiumoje suda
rė Centro Valdybą, tuojaus 
ėmė šaukti, kad “Sandaroj“ 
butų uždarytos diskusijos, 
kas ir buvo padalyta. O tada 
tie korporantų Šalininkai 
per “Vienybę,’7 “Dirva“ ir . 
kitus varė agitaciją už kor- 
porantus ir šmeižė tuos, ku
rie nerėmė tu reakcionierių. 
Ir dabar bendro fronto klau
sime tas pats: talpinama tik 
bendro franto priešininkų 
straipsniai, o bendro fronto . 

.šalfrunkans nšra vietos' 
'“Sandaroje.“ J. PUa. :

2 - didelė skriauda.“ (dano pa
laimėti rinkimus _ braukta. J. P.).

Ar regit, kokią gilią duo

to Į stovas kasė sandariečiams!
............... i “didvyriui“ Tu- 

sandaiie- liuį sandariečiai liko nuo tos

turi tikslo pakenkti pažan
giesiems
Lietuvoje. Tik atsiminkim. — . .x. .
nelabai senai čia buvusius ;bę tas valst. liaudininkų at-

M1RE.ARNE? ......................... ..
, i avinėliais prieš socialistus. Mes gavome žmių, kad1 1 , . .. .• • * ' Bet mes sandariečiai ne-
|sam tokie “beibės,“ kokiais 
'tie ponai nori mus perstaty- 
I ti. Kaip mes sandariečiai no
rime kuo daugiausia aukų 

j sul inkti valstiečiams liaudi
ninkams, taip socialistai no- 

'ri kuo daugiausia surinkti 
aukų socialdemokratams. Iš 
socialistų pusės (kaip ir 
daugelio sandariečių) ma
noma, kad daugely koloni-i 

į jų neskaitlingi ir sandarie
čiai ir socialistai, ir atskirai 

Į veikiant mažai kas galima 
nuveikti. Bet susidėjus vi
siems krūvon darbas butų 
daug pasekmingesnis. Ot, 
tik dėlto ir kilo bendro vei-> 
kimo klausimas.

i 
Mes žinome, kad Lietuvo- > 

je valst. liaudininkų ir so-{ 
cialdemokratų pažvalgos 

! daug skiriasi. O vienok šie- 
dvi partijos sutartinai Seime 
gina žmonių įaisvę nuo kle
rikalų reakcijos. Ir valstie

te
I

Chicagos tautininkų orga
nas “Varpas“ jau pakratęs 
kojas. Laikraštis sustojęs 
dėl stokos skaitytojų, nes 
tautininkų laikraščių žmo
nės nemėgsta.

Tečiaus paskutinis “Var- 
i po” numeris, išėjęs 19 ntgsė- 
i jo. nieko apie tai nepraneša, 
b juk sustodamas eiti jis tu
rėtų, rodos, apie tai praneš- 

i ti.

SMAUGIA PAŽANGIĄ 
SPAUDĄ.

Lietuvos laikraščių pra
nešimais, šiomis dienomis 
klerikalų valdžia konfiska
vo 182-rą numeri “Lietuvos 
žinių,” visai nepaaiškinda- 

; ma už ką.
“Socialdemokrato” re- 

i daktorių Kauno apskrities 
viršininkas traukia teisman 

; už išspausdinimą rezoliuci
jos, protestuojančios prieš 

j spaudos varžymą.
Reiškia, ir protestuoti 

prieš kierikališkajį despo- 
j tizmą nevalia.
Į

Viilį Lenki

I

organas kelia neapykantą 
sandariečiuose prieš valstie
čius liaudininkus!

Ir anais metais, kuomet 
nariuo- čia lankėsi valstiečių liaudi- 

B. žygelis ir 
Sandara“ pa

našiai juos išlydėjo. Tuomet 
ją redagavo tūlas Balandė
lis, kuris sieliojosi, kad daug 
pinigų-tiedu atstovai išsive
žę. ir kad juodu buvę prie
šingi gerą žodi “Sandarai“ 
ištarti savo prakalbose. (Da
bar tas pats Balandėlis puo
la bendrą frontą per “Vie
nybę“ ir “Sandaią.” Matyti, 
jam baisu darosi, kai pažan
gieji tariasi aukas rinkti

Derybos Pertrauktos.

Elta praneša iš Kauno:
Lietuvių-Lenkų konferen- 

rencija Kopenhagoje turėjo 
antrą posėdi rugsėjo mėn. 
15 d. Lietuvos delegacijos 
pirmininkui Sidzikauskui 
pirmininkaujant. Susipaži
nus trijų komisijų: trafiko, 
susisiekimo ir konsuliarinės

I
i

per Sandaros kuopas, “vidų-

Pagalios 
tas- yra

Malin-’,a-ac ir nuiisuiiai rncs
protekcijos raporuis, konfe- 
•eneija konstatuoja, kad abi 
delegacijos principe priėjo 
prie susitarimo trafiko Ne
munu, pašto, telegrafo, tele
fono susisiekimo, Lenkijos 

'Lietuvos piliečių inėjimo ir 
būrimo atatinkamų Valsty
bių teritorijoj, klausimais.

Bet dar pasireiškia Lietu- j
Pereitame “Keleivio“ nu- vos-Lenkijos nuomonės skir- 

mery buvo rašyta, kad Ame- iumas dėl klausimų įiečian- 
rikos valdžia nutarė neįleisti ėių geležinkelių susisieki- 
Anglijos parlamento nario ir konsularinę protekci- 
Saklatvalos, kuris kartu su ją. Atsižvelgiant į tai» kad 
kitais anglų parlamentinin- negalima buvo išsemti daly
kais rengėsi tarpuparlamen- kai, kurie sudaro Lietuvių- į 
tinėn konferencijon Wash- Į Lenkų konferencijos objek-: 
ingtone. i tą, abi delegacijos nutarė

Atšaukdama duotą Sak-;pertraukti konferencijos'
latvalai vizą, Washingtono i darbus trims sąvaitėms. Še- 
valdžia paaiškino, kad ji da-' kantis konferencijos posėdis • 
ranti tai dėlto, kad Saklat-' Įvyks spalių mėn. 10 d. 
vala yra komunistas ir jau iš ] Rugsėjo devynioliktą ne-; 
kalno pasigyręs, kad jis čia paprastame ministerių kabi- i 
atvažiavęs kurstysiąs žmo- neto posėdyje svarstyta pa-: 
nes griauti Suvienytų Valsti- dėtis susidariusi. dėlto, kad 
jų valdžią. ministerių kabineto nusta-

Saklatvala tuojaus mušė ■ lytosios musų delegacijai 
seniioriui Borah telegramą, Į Kopenhagoje galutinosios 
sakydamas, kad Washingto- svarbios instrukcijos savo 
no valdžia meluoja. Jis prieš laiku nepasiekė musų dele- 
Amerikos valdžią nieko ne- gacijos ir kad todėl musų 
;urįs ir nekuomet neketinęs i delegacija derybų protoko- 
kurstyt prieš ją žmonių. Kai- i luose nuėjo toliau, negu ga- 
po indas, jis kovojąs tiktai ] Įėjo eiti ministerių kabineto 
prieš Anglijos reakcininkus, nusistatymu. Sąryšy su tuo 
kurie smaugia Indijos gy- buvo svarstytas užsienių mi- 
ventojus. Ir Amerikon atvy? nisterio 
cą»' jisai ketinęs papasakoti i dinimo 
apie tai, kas darosi Indijoj, ministerių kabinetas

Pažangus Amerikos pilie- atsistatydinti. Mfr 
„ai savo valdžios pasielgi-pirmininkas Fetralia t

Pilietinių prezidentui atalstatytiitifrųų*

PATAIKAUJA REAK
CIJAI.

kąs jisai ketinęs panaša 
apie tai, kas darosi Indi,

Čiai 
mu pasipiktino.
Laisvių Sąjunga iškėlė net

nisterio Čarneckio atsfetaty- 
> raštas. Rezultate 

ministerių kabinetas nutarė 
inietaris-

Lietuve* Patiuirt. Am.

Jie visuomet norėjo Victro-
la, tečiaus negalėjo jos įsi
gyti.

Dabar, pardavėjai Victrolų turi jums interesuojan
čių naujienų.

Jus galite gaut Victrolų sulyg jūsų skonio tuojaus.
Dabar yra muzikos sezonas namuose—o Victrola 

ir Victor Rekordai muzikoje užima pirmų vietą 
pasauly.’

Užeikit pas artimiausį pardavėją šiandien 
paprašyk, kad jis pagrajitų

ir

NAUJAUSIUS VICTOR REKORDUS

Jonas Butėnas

» ' •*

78215 Sveika Marija
Leiskit į Tėvynę

Justas Kudirka

Dydis

10”

Listo 
Kaina

.75

78196 Pijonkėlės Valcas 10” .75
Vestuvių Polka

Tarpt. Nepaprastas Kvartetas
‘ *

68699 Užmiršai Tėvų Kapus •
Karvelėli 12” 1.25

t

Listo kaina 75c.
77285 Je2au Kristau Mabniausis 

Alyvų Daržely
Jonas Butėnas

77289 Polka Mazurka
Unkštai Draugai—Polka 

čigoną—Trio

77548 Daug Kraujo Pralieta 
Lafrrrč

Aathony Sodeika

Mes taipgi patariant
IJsto kaina 75c.

78004 (Sodeles
Temsta Dienelė

Jonas Butėnas

78019 žavėjantis Mylavimas
Pasigailėk manęs Brangioji 
KiriUoffs Rusiška 

Balalaikų Orkestrą

. 77885 Žurininkg Vakas
Šalies Grožybė—Mazurka 

Domink Barto)
Listo kaina 8145.

69691 Tėvynės Varpai—Vateaa
Gegutio Vėjatfs—Polka 

Stahh’o Kapchja

Pareikalavus.

77660 Bl«ivy b4» Apaktais?
Du Jonio
J. VsiHnm—J. Difcimo

gotafiegaą
Yrą tik viena* Victrola ir U padirba Victor Kompanija— 

myk žemian paMtu vaizba* imki*.

D} kai
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CARNEG1E, PA.
Maitinimas “kontrrevo- 

liucijos.” 
Rugpiučio 26 d. APLA.

Centro Valdyba buvo sušau
kus 3-čįos kuopos ekstra su
sirinkimą delei J. Gatavec- 
ko suspendavimu. Mat, kaip 
tik boĖevikai liko 3-čioje 
kuopoje nugalėti, tai jie su
manė šposą iškirsti savo' 
priešam: padarė savo slaptą 
susirinkimą po numeriu 15 
Willard st. ir parašė net 10 
skundų į Centrą, buk 3-čios 
kp. nariai nepildą konstitu
cijos, griaują APLA, buk 
3-čia kp. norinti atsimesti 
nuo Centro, ir d a keletą ma
žesnės vertės skundų, žo
džiu, buvo apkaltinti visi 
žymesnieji 3-čios kp. nariai, 
katrie tik nesutinka su bol
ševikų politika. Centro Val
dyba, gavusi tokį “baisų” 
skundą, tuojaus pareikalavo 
sušaukti ekstra mitingą ir iš
siuntinėjo registruotus laiš
kus apskųstienisiem na
riams, kad pribūtų ant susi
rinkimo. Susirinkiman atva
žiavo visa Centro Valdyba 
malšinti tos “kontrevoliuci- 
jos” 3-čioje kuopoje, kuri 
sukilusi prieš bolševikus. 
Bet kaip’reikėjo, tai Centro 
Valdyba nieko baisaus ne
galėjo surasti 3-čioje kuopo
je ; paklausinėjo, ir vėl išva
žiavo nieko nenuveikus. 
Skundėjai bijojo viešai pa
sisakyti ir savo vardus. O 
3-čios kp. nariai visai nenu
sigando tokio smarkaus žy
gio iš Centro Valdybos pu
sės, ir dagi nenuėmė Gata- 
vecko suspendavimo, nors 
Centro Valdyba ir sakė, kad 
prasikaltusį narį geriau pi- 
nigiškai nubausti, negu 
spenduoti. Ale juk kuopos 
valdos! taip, kaip jonus išro- 
do gerinus naminiuose rei
kaluose.

Žinoma, jei. kitas kas bu
tų suspenduotas vietoje Ga- 
tavecko, tai Centro Valdyba 
nebūtų taip sujudus ir nebū
tų įžiūrėjus tame “griovi
mą” APLA. arba “nepildy
mą” konstitucijos ir kitų ga
lų; bet Gataveckas, tai stam
bi bolševikų žuvis, todėl jį 
gelbėt labai paklusniai pri
būva ir Centro Valdyba.

* • I

Bolševikų bylos.
Bolševike G. kiek laiko 

atgal turėjo dvi bylas pas 
vietinį skvajerą Davisą už 
liežuvavimą ir buvo nubaus
ta,, bet ji tuom nepasitenki
no’ir nuėjo į teismą, bet teis
mas jos bylos nepriėmė, ir ji 
turėjo užsimokėti pabaudą, 
bet jai nenorint pabaudos 
mokėti, buvo patupdyta į 
belangę, kur patupėjus vie
ną naktį užsimokėjo ir buvo 
paleista. "Tuomet ji sumanė 
atkeršyti savo priešams ir 
apskundė Kuriz'ną su pačia 
ir Nančkį su pačia, neva už 
kreivą prisiegą. Už “advo
katą” ji pasiėmė kun. Delio- 
nį. Byla buvo 31 d. rugpiu
čio. Skvajeris paklausinėjo 
skundikės ir apskųstųjų, ir 
pradėjo abejoti apie to 
skundo teisingumą, sakyda
mas, kad jis čionai nematąs 
jokio skundžiamųjų prasi
kaltimo ir nežinąs ko ta mo
teris norinti iš tų žmonių. 
Kunigas Delionis, išgirdęs 
skvajerą taip kalbapt, kai 
duos kubščia Į stalą ir tuoj 
pradėjo sakyti skvajerui 
“pamokslu." Jei jus, prdi, 
nenubausit tų žmonių ir ne- 
užsistosit už tą motery tai aš 
spendysiu kelis tukstamčhis 
dolerių ir užsistosiu už ją. 
Skvajeras kun. Delionio ne
pažįsta, tai žiuri akis išpūtęs 
ir mano, kad čia tikras kuni? 
gas taip rėkia. Bet lietuviai, 
kurių buvo prisirinkęs dide
lis būrys skvajerą ofise, pra
dėto juokus krėsti iš kunigo mų v 
Deuomo pamokite, klaus- buvo 
darni Uetunškai: “Ardaup davil 
munšaino ant drąsos, kum-j

g ė i i, išgėrei V* Skva jeras | 
matydamas, kad čionai tik! 
juokai, daugiau nieko, visus 
nubaudė po $10: ir skundi
kus, ir kaltininkus. Skundi
kė G. pasitenkina skvajero 
nuosprendžiu ir užsimokėjo 
$10. Bet kaltinamieji nepa
sitenkino, jie užsistatė po 
$500 kaucijos ir atidavė by
lą į teismą, o kaip teisine 
bus, tai da nežinia.

Apie kunigą Delionį nėra 
reikalo daug aiškinti, nes jis 
Pittsburgho apielinkės lietu
viams yra gerai žinomas: ki
tą syk jis buvo net kokiu ten

| SCRANTON, PA. 
Abelna miesto apžvalga.
Scrantono miestas stovi 

žemoj vieloj, šalimis jo di
deli kalnai riogso. Per vidu
rį miesto teka nedidelis upe
lis Lackavvanna. Upelis da
bar negilus, vietomis vos 
čiurlena vanduo. Apie 40 
metų atgal jis buvo vietomis 

buvo žuvies į valias; pame
nam gerai, kaip maineriai 
žuvaudavo. Dabar visai to 
nėra; išnyko žuvis, o su žu
vimis ir vanduo; mat užpylė 
upės dugną anglių dulkėmis.

bes” ekskursija išplaukė 
Lietuvon. J. Olšauskas A- 
meriką apleido 10 birželio. 
A. Vanagaitis ir J. Dikinis 
ruošėsi' i Vakarų ekskursiją, 
bet pastarąjį šeimynos ap
linkybės privertė pasilikti 
Brooklyne ir paskui persi
kelti Bostonan. Vanagaitis 
išvyko į vakarus. V. Dineika 
vasaros atostogas praleido

vyskupu kiek vėliau vysku- ^feai leS
po sekretuilum, o pastai uo- y daugiau užlyja,
J“ la,k“ net^--n“ Smitai vanduo kila įer krantuik 

!ir gązdina žmones ant kran
tų gyvenančius.

Scraniono miestas yra da 
naujas: kaip jisai egzistuoja 
da nėra pilnai 60 metų, — 
nesakau nuo pradžios jo Įsi
kūrimo, bet nuo to laiko, ka
da buvo pripažintas miestu.

> • • v v _ •ir gyvena sau iš gerų žmonių 
malonės, turi gerus santikius 
su bolševikiškom kūmutėm 
ir mėgsta stikleli-kitą išmes
ti. '

J. Gataveckaa byHnėįML
Rugpiučio 2 d. J. Gata

veckas išėjęs iš APLA. 3- 
čios kp. susirinkimo gavo 
į kailį ir sugrįžęs į susirinki
mą reikalavo, kad susirinki
mas nubaustų kaltininkus; 
bet susirinkimas jo reikala
vimą atmetė, nes muštynės 
buvo už svetainės durų. Ga
taveckas palaukęs apie mė
nesį laiko, 25 rugpiučio nu
važiavo į Pittsburghą pas 
aldermaną M. A. Riley ir 
apskundė A. Balčiūną ir J. 
švelnį, buk jie ji mušę. Prieš 
Balčiūną padarė net 2 “kei-! -
su,” kad Balčiūnas jį mušęs| 
ir žadėjęs da užmušti. Gata-1 — £ >-
veckas turėjo liudininkais 
prieš Balčiūną savo j 
draugę šiurmaitienę, 
burdingierką Minevičiukę, 
buvusį šiųrmaitienės bur- 
dingieri Vysocki ii* Šiurmai-* n - -. . .tie/ės įindnaitf J. 
ką. žodžiu sakant — Gata- 
vecko liudininkų štabą su
darė jo geroji draugė E. K. 
šiurmaitienė. Balčiūnas su 
švelniu irgi buvo atsivežę 
apie desėtką liudininkų. Ga
taveckas turėjo pasisamdęs 
advokatą, Balčiūnas su 
Švelniu irgi turėjo pasisam-i 
dę advokatą. Žinoma, advo-Į 
katai tąrp savęs pasivaidijo, ’ 
pasivaidijo ir atidavė bylą! 
teismui. Teisme byla bus 
veikiausia panaikinta, ka
dangi Gataveckas neturi 
liudininkų, kurie butų matę, “Varpas” blogas pranašas, 
kaip jl Balčiūnas su Švelniu Pereitą žiemos sezoną 
mušė. O apie žadėjimą Ga-'mus amerikiečius link smino 4, 1 v • •_ • 1 , |

tarP mylimųjų chicagiečių.
Taip tatai dzimdziai išsi

blaškė vasarai. Vasara jau 
baigėsi ir stojo ruduo. Ne
trukus prasidės vaidinimai 
salėse. Daugelis ėmė spėlioti 
apie dzimdzių veikimą se
kančiam sezone. “Varpas” 
juos apspiaudęs sukasė 
jiems kapą ir pastatė didelį 
paminklą, bet kaip pasirodo 
tą paminklą turėjo pats sau 
užsidėti, nes pereitą penkta
dienį baigė savo dieneles. 
“Pranašas” mirė, o palaido
tieji dzimdziai gyvena ir 
mano gyventi.

Rugsėjo 20 dieną grįžo iš
Apart kasyklų, kitokių pi'a-;ekskui-sijos A. Vanagaitis, 
momų labai mažai. -Miestas!ši0 mgn pabaigoje laukia- 

--------- (L ■ ma artisto J. Olšausko, o gal 
I kiek vėliau ir artistės Bronės 
Dikinienės.

Kiek teko patirti iš Vana
gaičio laiškų ir kitų dzim- 
dzių, “Dzimdzi-Drimdzi” 
nusistatė veikti ir kitą sezo
ną. Tuom tarpu vodevilio 

(dalyviai ruoš naujas progra
mas, o po naujų metų pasi
leis i plačias gastroles ir ap
lankys visas kolonijas. 
Dzimdziams rupi visi lietu
viai ir jų kultūra, tad jie lan
kys .................................
Po
y
v * * _ _ —

amerikiečiams, bet apie tai 
kiek vėliau pranešime. Ne
trukus gausime platesnių ir 
tikresnių žinių, tuomet pasa
kysiu daugiau.

_ Žinąs.

stovi vietomis ant kalnelių.) 
žiemos laiku labai neparan-J 
ku vaikščioti, nes slidu.

Scrantonas yra Lacka- 
vvannos apskričio miestas, 
taigi čia randasi ir teismas. 
Lietuvių profesionalų bei in
teligentų mažai; nei advo
katų, nei daktarų nėra, tik 
yra vienas clentistas. Yra 
taipgi apie pora ofisų. Vieną 

laiko Meškunas su 
z o kitą Fr. Ž i vatas.

• Yra kelintas šiaučių, kriau- 
ee*ra ikalvil^ ir dailvdžių, ke- 
S icr: Bos lietuviškos valgomų 

■ daiktų krautuvės, bet drabu
žių krautuvės visai nėra, o 
čia priskaitoma apie 10,000

i

4 visus, dainuos visiems, 
tų gastrolių dzimdziai 
sumanę didelį siurprizu’

kaip ji Balčiūnas su Švelniu

galima nei suskaityti. Agita- 
torių-organizatorių kaip iri 
nėra. Prakalbų, teatrų. kon-‘ 

; cerių nėra. Rodosi, kadį 
i serantoniečiai pusiau gyvi,
visokis judėjimas užmigęs; 
lOiminiA y?i»«y i voimi? lAZYf fiiv *jaunimo yra i valias, bet tur
būt tiktai prie raguočio tikę. 
Iš tiek daug lietuvių choro 
nėra. Gėda lietuviams už to
kį apsileidimą.

Bačių Juozas.

“DZIMDZI-DRIMDZI” 
GYVAS.

tavecką užmušti irgi nebus 
lengva įrodyti, nes Balčiū
nas jau gana ilgas laikas 
kaip gyvena Carnegie ir nie
ko nėra da nei sumušęs, nei 
primušęs. Jis yra žinomas 
kaipo geros reputacijos 
žmogus ne tik tarp lietuvių,

“Dzimdzi-Drimdzi” vodevi
lis, kuris pradžioje susidėjo 
iš A. Vanagaičio, J. Dikinio, 
V. Dineikos ir J. Olšausko, o į 
kiek vėliau jau ir iš penkių į 
žmonių, — prie jų keturių 
prisidėjo Bronė Dikinienė.

- . _ į Keturių dzimdzių gnipęspė-
bet ir tarp amerikonų, kat-į į0 apvažiuoti nuo Bostono 
rie gyvena su juomi kaimv-į iki chicagos beveik visas 
nystėj-x , ; kolonijas ir suvaidino apie

Aldermanas. M. A. Riley■ go kartu. Chicagoje dzim- 
Pittsburgho lietuviams yra ėdžiai užsiliko ilgesniam lai- 
gerai žinomas, nes kada ku-‘kui ir jau ten veikė penki, 
nigas Kazėnas buvo susipe-J Kadangi Chicaga dideliau- 
sęs su .savo parapijonais ko- $ua lietuvių kolonija, tai ten 
kie 4 metai atgal, tai skuz-1 jiems teko gerokai papra- 
damas savo parapijomis jis,kaituoti. Prie dzimdzių dar- 
darė apkaltabimus pas ai- b0 prisidėjo ir vietos artistai 
dermaną Riley. O kada 1923 ir dėka jų prielankumui 
metais Pittsburghe prieš 1 “Dzimdzi-Drimdzi” pastatėmetais Pittsburghe ]_ 
Pirmą gegužės buvo daro
mos medžioklės ant “raudo
nųjų” ir buvo areštuotai 
Baltrušaitis, Budninkas, 
Budninkienė ir Urbonas, 
tai jų apkaltinimo aktai irgi 
buvo daromi pas alderma
ną Riley.

Gataveckas “pasižymėjo” 
po Pittsburgho medžiokles 
rinkdamas aukas Urbonui kolonijas. Kadangi laiko ti> 
ir Budninkui. Nors jie buvo | rėta neperdaugiausia, tai 
tuo taus naleisti ir Drieš tuos spėta apvažiuoti tik Chica

gos ir Brooklyno ruožto ko
lonijas, o Naujoji Anglija 
palikta. Pastaruoju maršru
tu dzimdziai turėdami tik 1 
mėn. laiko spėjo suvaidinti 
dar 20 kaitų, žiemos sezo
nas užbaigta Mahanoy City 
ir iš Čia artistė Bronė Diki
nienė išvyko Brooklynan, o 
iš ten 30 gegužės su “Vieny-

du kartu “Potašas ir Perla
mutras” ir suruošė keletą 
didesnių pramogų. Be to, 
dzimdziai dalyvavo “Nau
jienų” ir kitų laikraščių ruo
šiamuose koncertuose ir 
Įvairių organizacijų paren
gimuose. Po sunkaus darbo 
Chicagoje, dzimdziai pasi
leido Į gastroles po lietuvių

tuojaus paleisti ir prieš juos 
nebuvo jokio apkaltinimo, 
tečiaus jie buvo pasidavę 
“kankiniais už darbininkų 
reikalus,” tai ir buvo proga 
aukas rinkti. Baltrušaitis 
tuomet nepriėmė to “kankv 
nių vainiko,” tai bolševikai 

...................... “Įš
alų.

AIŠKIAI ADRESUOKITE'ARTISTAS A. VANAGAI-i pakol partijoj neliks nei vie- 
LAIŠKUS IR.SIUNTINIUS.; TIS GRYŽO. Ino nario. Muilo ir nurcJ.y-

Jei siųsite kam laišką ai? Tris mėnesius važinėjęs 
siuntini, tai uzrasyku i:uo-' p0 Vakarų Ameriką, komp. 
pilniausi adresą, namo nu- jr p £ Vanagaitis gry- 
meri, gatvės vardą, vardus:^ Chicagon. Dabar jisai ve-i 
miesto, apskričio, __ “21 „Z." J  C'J  
ir šalies. Ir nereikia užmiršti!^ podraug darbuosis su i 14

“Dzimdzi- Coolidg7"dabar’ nori' duoti 
visa Chicaga ap- Fordui užsakymą padaryti 

« A.^ Va-magesnių “zeppelinų,” lik 
Keletas bumenų pirma jis nori nusiųsti iš sa- 
...... _ • vo kabineto žinovus, kad tas

Birutė 25 rūgs. p. 1 fordo mašinas apžiūrėtų, 
į A. Vanagaičio pagerbimui'get chicagiškio “Herald- 
;suruųsė šeimynišką vakari.e-ĮgXąminer’o” rašytojas Bris- 
;nę Lietuvių Auditorijoj, frane pastebi, kad advokatai 
(Bndgeporte. :įj. Wąll Streeto meklefiai,

11 spalių įvyks “Bii-utės”|ktuįe sėdi Coolidge’o kabį-, 
į koncertas, o 7 spalio pats p. ■ nete, negali duoti Fordui 
A. Vanagaitis pasakos apie -patarimų apie mašinas, 
kelionę po Vakarų Arneri-' « „ » •
ką. Taj bus pirmas pasirody
mas “Dzimdzi-Drimdzi.”

ChicagietU.

I mų apie skalbimą prisiunčia 
Maskva.

♦ ♦ *

valstybės! T V------Dėdės Šamo “zeppelinas”> i da .Buut1es Chieago- jsutruko i tris dalis ir užmušė
.. , < . ir podraug darbuosis su 114 žmonių Prezidentasuždėti savo vardą Ir adresą, mylimu “p—;--- - - • •

* ----- ; 1----------rDrįmdzi.” r“ " ‘
sidžiaugė gryžimu p.

. nagaičio. Keletas bi
• suruošė sutikimo vakarie
nes, o “

—aiškiai parašyti į kampe
lį. Ir prie to da reikia gerai 
bundulvs surišti.

Jei to nepadarysit, tai jū
sų siuntinys galės patekti į 
“dead letter” ofisą. Ar ži
not, kad 800,000 pakietų ten 
kasmet nusiunčiama? Tai 
vis netikusiai adresuoti arba 
silpnai suvynioti ir suirę 
siuntiniai.

Tokius siuntinius valdžia 
parduoda. Pereitais metais 
suvirs $120,000 surinkta nuo 
tokių pardavimų. Dėdė Ša
mas nenori pinigų nuo tokių 
pardavimų, bet ką gi jis da
rys, jei nežinia kam siunti
nys priklauso?

Taigi tinkamai adresuok 
laiškus. Kur laiškai netinka
mai adresuoti, pašto tarnai 
priversti arba spėti, arba 
vaitoti tam tikrą knygą, kur 
užrašytos visos vietos Suvie
nytose Valstijose. Reikia 
samdyti darbininkus pertik
rinti neaiškius adresus, ir 
Dėdei Šamui kaštuoja apie 
$1,740,000 th darbą atlikti.

Ant 99 nuošimčių laiškų 
“dead letter” ofise nėra už
rašyta siuntėjo vardas ir ad
resas. Jeigu nesulaukiat nuo 
draugo arba giminės atsaky
mo, tai jūsų laiško jie vei- 
ciausia negavo. >

Pereitais metais “dead' 
etter” ofisas surinko $55,- 
523.90 pinigais iš netinka
mai adresuotų laiškų.

F. L I. S.

” lik

vo kabineto žinovus, kad tas

•X

jI

PASTABOS
Kuomet kun. Šmulkštys į 

kalbėjo Chicagoje, tai tūli 
sandariečiai davė jam šitokį 
klausimą: “Kodėl jus išme-i 
tėt iš Seimo K. Grinių?”. 
Reiškia, Bielinį ir Lapinską 
galima išmesti, tik Grinių 
nevalia. Ar tai ne keistas 
protavimas?

u

Aš nieko taip nebijau, 
1 kaip važiuot dabar Lietuvon 
1 arba numirus eit į dahgąus 
karalystę, kur kunigai ir da
vatkos sėdi. Jau geriau pek
loj su velniais smalą maišy
ti, negu kad kunigų žvalgy
bininkai pasodintų tave ant 
elektriškų vielų.

Puatapėdia.

SKIRTUMAS.
“Naujienos” 28 rugpiučio 

numery rašo: “9 sovietų val
dininkai pasmerkti mirti.”

O'kumunistų “Laisvė” 29 
rugpiučio sako: “nusmerkė 

Kada kun. Šmulkštys bu- mirtin devynius didelius 
i vo paklaustas, ar tiesa, kad sukčius.” 
krikščioniškuose Lietuvos Taigi sulyg “Laisvės” iš
kalėsimuose vartojama elek- eina, kad Rusiją dabar val- 
tra kaliniams kankinti, tai do ne valdininkai, bet suk- 
jis atsakė: “Nežinau, nes ne- čiai. Raulinaiti*.
turime rekordų.” Man ro
dos, kad čia jokių rekordų 
nereikia. Lietuva nėra tokia 
didelė valstybė, kur reikėtų 
važiuoti tuksiančius mylių 
faktų rinkti. Kada Vilkaviš
kio kalėjime žmogų kankina 
elektra, tai {Minas Šmulkš
tys ir Kaune arbatą gerda
mas gali girdėti jo vaitoji
mą.

i

YRA

*

NAUJAI IŠRASTA
KATRO-LEK............
GERIAUSIA GYDUOLĖ 

PASAULYJE.
Taip rašo mums p- August Gogovs- 

!;i R. 2, Box 120, lioor, Mich.
“Aš pranešu Jums, kad Jūsų gy

duolė KATRO-LEK yra geriausią, 
kurių aš kada mėginau. O aš mėgi
nau daugumų, bet tiktai KATRO- 
LEK išgydė mane. Aš nariu pranešt 
visiems, kurie tik serga vidurių ligų, 
kad KATRO-LEK .vra geriausia dėl 
to gyduolė, užtai aš visada jų giriu. 
M r. Gogoivski R 2, Dox 120, Duor, 
Mich.”

Ligoniai Uc vilties išgijo, ąr dar 
daugiau jums reikia patikrinimų anie 
naujingunių šių naujų gyduolių? Ne. 
manau. Tik pavartoki! KATRO-LEK. 
Jeigu jūsų agentas ar vaistininkas ne
turės tų gyduolių, nelaukite, bet tuo-

Red. Atsakymai
A- Ūsui.—Už prisiųstą iš

limpą esame labai dėkingi 
draugui. Visą medžiagą su
naudojome šio numerio ap
žvalgoj.

Leonui Tuleikiui. — Dr. 
Gustav Paul, kuris sakoma i 
išradęs vaistą nuo reumatiz
mo, yra vokietys ir gyvena 
Vienos mieste, Austrijoj. 
Taigi pasiekti ji butų ne
lengva. Tečiaus jeigu jo vai
stas pasirodys ištikrujų ge
ras, tai nėra abejonės, kad 
greitu laiku pradės ji vaitot 
ir. Amerikos daktarai.

Pereitą žiemos sezoną

\V. VVojlasinski Urug Co..
114 Erighton St., Boston, Mass.

Skaitykit ir platinkit 
Darbo žmonių laikraštį 

“KELEIVJ.”

I

Ai» pav. parodo perskelta čcveryk* •*- 
ilgai Stori Shank (puoninr atspa
ra).

Mum* taipgi reikalingi agentai, 
kurie savo liuoslsil-iu arba nuolatos 
pardavinėtų reverykus ir paimtų už
sakymus lietuvių kalionijosc.

šis pav. par.ido ėielą ir pušy vevery- 
ko. Brosn Viri (tamsiai rudi). Kaina 
$6.75.

Reikalingi mwns 
Agentai

žumu visada laikvs

padėtyje. Z

mingiausias būdas
pala ik vm ui
svariais ir skaisčiais

sveiciant juos re
guliariai, po kiek
vieno valgio,
t'olgatc’s Ribbon
Dental Cream.
Daktarai ir dentis-

ros sveikatos.. Nu

dien.

Gera Sveikata.

i

$ S S

Komunistų partija turėjo 
Chicagoje savo konferenci
ją, konferavo per 7 dienas ir 
padarė tik vieną nutarimą,

M o t e r iVjiuri di
džiuojasi savo gra

savo dantis švarioje

Saugiausias ir veik-

dantų

taip, kad jie prisi
dėtu prie pagerini-

išvaizdos vra

tai rekomenduoja
Colgate’s. nes jis
nuvalo dantis pilnai
>r prisideda prie ge

sipirk triubefe Šian

Geri Dantys

butent, kad reikia duoti jų ° *iuws
partiją į “landrę” išskalbti, 
nes joje priviso jau negerų 
narių. O jeigu po išskalbimo 
ir vėl atsirastų nekošernų 
gaivalų, tai ii- vėl į “landrę”. 
Ir taip vis skalbti ir skalbti,

Specialiai Pritaikintus Lietuvi? Kojoms t

I ŽM^akykit lietuvių išdirbtus rtif- 
rykus kurie specialiai pritaikinti lie
tuvių kojoms. Tavoras ir darbai gva- 
rantuotąjį. Reikalauk savo saizo porų 
čeverykų tiekiai nuo išdirbėjo.

Buk užtikrintas, kad tokį čeveryką 
taip pigiai niekur nepirksi. Jeigu ne-, 
tiks miera, pakeisim; jeigu nepatiktų 
ta voras, sugrąžinai, ir gausi savo pi
nigus atgal. Duok užsakymų ir pri- 
siųsk pinigus, o mes Jums čeverykus 
prisiųsim per pašto.

I žii^akvdumi rašykit *ek«ttfiai *drr»<:

MONTELLO SHOE CO.
11 Burton Street M0NTEUX, MASS. |
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KAS BUS SU KINAIS?
Jau nuo gegužės mėnesio džios susitarta, kad Mongo- 

pasaulio spauda pilna žinių lija pripažįsta Kinų suzere- 
apieriaušes Kinuose. Tečiau nitetą (vyresnybę), bet pa- 
maža kas težino: iš kur tos siduoda rusų protektoratui, 
riaušės kilo, kas jas palaiko, Rusai tuojaus pradėjo Mon- 
koks jųjų tikslas, kaip ir ka- golijoj šeimininkauti kaip 
da jos gali baigtis. O juk namie: prisiėmė visokių 

----- .—------- koncesijų, pradėjo vesti ge
ležinkelius, paėmė savo ran- 
kosna prekybą ir tt.

Įvykus bolševikų revoliu
cijai, Hutuktu išsigando ir 
pradėjo trauktis nuo Rusi
jos. Jis atsisakė nuo nepri
klausomybės, prašė Pekino 
valdžios priimti Mongoliją 
atgal Kinų imperijos sudė- 
tin ir atsiųsti pagalbos prieš 
bolševikus. Pekinas atsisa
kymą priėmė ir 1913 m, su
tartį panaikino, bet pagal
bos atsiųsti negalėjo. 1921 
m. Mongolijos sostinę Urgą 
užėmė baltosios kariumenės 
vadas Sibire 
Stemberg, kurį palaikė Ja
ponai. Jis privertė Hutuktu 
vėl paskelbti Mongolijos ne
priklausomybę. Bet bolševi
kai nugalėjo šternbergą ir 
Įvedė Mongolijoj sovietus. 
Hutuktu bolševikai neišdrį
so pašalinti, nors visą val
džią paėmė sau. Tuo budu 
Mongolijoj turime “sovietų 
monarchiją.”

Tibetas.
Vakarų dalis, (2,109,000 

ketv. kil. ploto apie 2 mil. 
gyventojų) atsiskyrė nuo 
Kinų vienu laiku su Mongo
lija.

1914 m. sutartimi tarp Ki
nų, Anglijos ir Tibeto, šis 
pastarasis priėmė anglų pro
tektoratą, pripažindamas 
Kinų suzerenitetą (vyresny
bę). Tibetas interesuoja an
glus, nes turi ilgą sieną su 
Indija. Tibete yra aukš
čiausias pasauly kalnas 
Mount Everest (8840 mtr.) 

Tibetas kaip ir Mongolija 
—teokratinė valsty’bė. Mo
narchas — dvasiškis virši
ninkas Delai Lama. Prie jo 
—taryba iš vienuolynų at
stovų.

Pietų Kinai.
Pietų dalis taip jau atsi

skyrė nuo Pekino. Čia kon
centruojasi demokratinis są
jūdis, kurio vadu buvo mi
ręs š. m. badandžio mėn. 
d-ras Sun Y'atsenas. Pietų 
Kinų valdžia yra Kantone.

Pietų Kinai neturi stiprios 
kariuomenės ir užtat jie ne
galėjo vaidinti tokio vaid
mens kaip kitos provincijos.

Šiaurės Kinai.
Ši dalis su sostine Pekinu 

yra generolų, atskirų pro
vincijų gubernatorių, ran
kose. Valstybės prezidentas, 
Tuant-Chi-Jui, ir ministerių 
kabinetas yra tų generolų 
tik žaislu Galingiausi yra 
du generolai: Čangsolinas 
—Mandžurijos , gubernato
rius, ir Vupeifu — Tšili gu
bernatorius. Jie valdo nuo 
centralinės valdžios visai 
nepriklausomai, turi savo 
armijas, kurias jie patys or
ganizuoja, veda ir išlaiko. 
Jie patys renka mokesčius ir 
veda savo finansus. Kitų 
provincijų gubernatoriai yra 
vieno arba kito šitų dviejų 
generolų šalininkai.

šitokiu budu be Mongoli
jos ir Tibeto randame Ki
nuose tris faktinai nepri
klausomas grupes: Pietų Ki
nus su Kantono valdžia; Vi
durio Kinus su šainhajum ir 

;Pekinu, kur viešpatauja Vu
peifu bei jojo sekėjai: ir 
Šiaurės Kinus, kur valdo 
Čangsolinas.

Generolų karas.
Pernai bemažne visus me- 

prie Ru- tus ėjo karas tarp Čangsoli- 
Rusija sutiko priimti no ir Vupeifu už Pekiną ir 
"‘j savo protektora- centro valdžią. Vupeifu bu- 

Po ilgu tarp Rusijos, i vo sumuštas ir turėjo bėgti. 
Mongolijos ir Pekino vai-Bet tada prieš Čangsoliną

Kinai — gausiausia pasau
lio tauta ir beveik didžiau
sia valstybė.

Gyventojų skaičius.
Visai tikros Kinų statisti

kos nėra. Apytikriais davi
niais, 1921—1922 m. surink
ta statistika nustato gyven
tojų skaičių — 440 milijonų. 
Be Mongolijos ir Tibeto 436 
milionai.

Tokiu gausingumu negali 
pasigirti nė viena tauta tiek 
dabarty, tiek praeity. Indų 
tauta turi apie 232 milijonų, 
rusų (be ukrainiečių, gudų, 
kaukaziečių ir kitų) apie 71 
mil., vokiečių pridėjus Aust
rijos ir Čekoslovakijos vo
kiečius. — apie 70 mil. Apie 
amerikiečius kol kas sunku 
dar kas tikrą pasakyti, nes 
čia didžiausias tautų bei ra
sių mišinys.

Visame pasauly priskaito- 
ma žmonių 1689 milijonų. 
Taigi, kiniečių bus daugiau 
ketvirta dalis. Vadinasi, su
maišius risus pasaulio gy
ventojus, daugiau kaip kas 
ketvirtas žmogus butų kinie
tis.

Valstybės forma.
Iki 1911 m. Kinija buvo 

absoliuti monarchija. Val
dančioji dinastija buvo 
mongolų kilmės ir laikėsi 
daugiausia ginklais. Kaip 
tik ginklų pajėga susilpnėjo, 
negausingai revoliucionie
rių grupei, susidedančiai 
daugiausia iš studentų (kua- 
mingtang) pavyko gana len
gvai mančų dinastiją nu
versti.

Tečiaus nuvertus dinasti
ją, išnyko valstybėje ramu
mas. Prasidėjo nebaigiamos 
riaušės ir karai. Tiesa, buvo 
sušaukta rinktųjų atstovų 
steigiamasis susirinkimas. 
Buvo surašyta, Europos val
stybių pavyzdžiu, konstitu
cija : dvejų ramų parlamen
tas, prezidentas, atsakomin- 
gas ministerių kabinetas. 
Visa tai buvo sudalyta ir 
pradėjo veikti, bet tvarkos 
ir ramybės nedavė. Masės 
politikos nesupranta ir lai
kosi nuo jos nuošaliai. Val
dė tas, kas turėjo ginklų pa
jėgą. Tarp prezidento ir 
parlamento kilo ginčai. Par
lamentas daug kartų buvo 
išvaikomas ir vėl rinkosi. 
Prezidentas Yuan-šikai pa-į 
siskelbė 1915 m. imperato
rium ir norėjo atstatyti mo
narchiją. Bet prie to nepri
leido Japonija, kuriai pra
vartu, kad Kinuose butų 
anarchija. Japonijos pagal
ba, prieš Youan-Šikajų suki
lo pietus vadovaujami seno 
revoliucionieriaus d-ro Sun 
Yatseno. Prasidėjo kovos. 
Youan-šikajus buvo priver
stas atsisakyti ir 1916 m. mi
rė. Po to, prasidėjo nuolati
nis prezidentų ir valdžių 
keitimasis. Du kartu buvo 
atstatyta ir vėl nuversta mo
narchui..

Esant tokiai netvarkai • 
valstybė pradėjo irti.

Mongolijoj sovietų mo
narchija.

Šiaurės dalis (2,787,600 
kil. ploto, 2,400,000 gyven
tojų) jau 1912 m. atsiskyrė 
nuo Kinų ir pasiskelbė ne
priklausoma. Jos dvasiška
sis viršininkas Hutuktu pa
siskelbė imperatorium. Ka
dangi Pekino valdžia jo pri
pažinti nenorėjo. tai Mongo
lija pradėjo šlieti 
sijos. Rus"’“ 
Mongoliją 
tan. f

Ungem

ti didžiosios valstybės visur 
■ laiko savo kariumenę, kišasi 
Į muitų, finansų ir apskritai 
i visus vidaus klausimus.

šitas didžiųjų valstybių 
šeimininkavimas pagaliau

Sakoma, kad kiniečių su
kilimas — tai bolševikų dar
bas. Dabar labai madoje, jei 
tik kur atsitinka riaušės bei 
sukilimas, kaltinti bolševi
kus. Bolševikai yra sukėlę 
Aigiptą, bolševikai sukėlė 
rifkabilus, bolševikai dabar 
sukėlė kiniečius!

Gal bolševikai vienui* — 
kitur ir pakišo savo ranką, 
bet šitie sukilimai išeina ne 
iš bolševikų ar kieno kito 
oropagandos, o iš atbundan
čios tautų sąmonės ir susi
pratimo.

Kuri gi susipratusi tauta 
leis save amžinai naudoti ir 
eksploatuoti? Ypač kinie
čiai—gausingiausia pasauly 
tauta, tauta kuri savo didu-____________
mu neprivalėtų bijoti ne tik Jeigu šiame Pekino uni- 
kurios vienos did. valstybės, versiteto rektoriaus atsišau-

I
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sukilo kitos provincijos. Pe-i V.F1 1,:_
kine Įsistiprino buvęs V u- 
peifu sekėjas — gen. I en- 
gas. Jis užmezgė artimus 
santykius su bolševikais. Pa
staruoju laiku centralinė 

i valdžia pamažu stiprėja. 
Gal pavyks Kinams vėl susi
tvarkyti.
Kinai ir didžiosios valstybės

Kinai yra viena turtin
giausių pasaulio šalių. Ten 
guli bene didžiausieji pa
sauly anglies sluogsniai. ge
ležies ir kitų metalų neiš
matuotos rūdys, auksas, si
dabras, varis, žibalas ii* tt. 
Tur būti nėra tokio dalyko, 
kurio nebūtų Kinuose. Jū
rės, daugybė didelių upių, 
ežerų labai palengvina susi
siekti. Darbininkų kiek nori 
ir labai pigiai.

Šitas viskas traukte trau
kia didžiausias valstybes 
Kinuosna pasipelnyti. Kinų 
silpnumas duoda geros pro
gos. XIX šimtm. viduryje 
Francuzija atėmė iš Kinų 
pietų dali — Tonkingą, o 
Anglija — Burmą.

Be to šios valstybės išsi
derėjo sau visokių koncesi
jų ir privilegijų. XIX šimtm. 
pabaigoje i šiaurės Kinus 
pradėjo lįsti Rusija. Ji butų 
Dasisavinusi riša Mandžuri-I ** • . . . .

dėti: Kiniečiai darbininkai 
Šanhajuje yra labai blogai 
traktuojami’ Visose kultūri
nėse šalyse Įvesta 8 valandų 
darbo diena ir atlyginimas 
yra ne mažesnis kaip du ki
nų doleriai (96 centai Ame
rikos pinigais). Tuo tarpu 
japonų dirbtuvėse šanhaju
je dirbama 12—13 valandų 
ir atlyginimo gaunama 4C 
kiniečių centų.

“Vasario 28 d. vienas ja
ponas dirbtuvėje Fong Tien 
nušovė iš revolverio darbi
ninką. Gegužės 15 d. dirbtu
vėje Nei Vai japonai nušovė 
vienuolika kiniečių darbi
ninkų. Dėl šito baisaus atsi
tikimo iškilo visuotinas 
streikas.” Toliau rektoriaus 
atsišaukime aprašoma kaip 
japonų ir anglų kariumenė 
šaudė ir daug užmušė kinie
čių darbininkų ir studentų 
ėjusių su demonstracija. 
Tuo budu buvo išprovokuo
tas sukilimas.

PASAKOS APIE 
ADOMA ir JIEVĄ

r~--j----—.--------■ ■ ■ ■ ■'■li^1

bet ir visų kartu.
Pekino universiteto rekto

rius, Tsai Yuan Pei, nesenai 
paskelbė atsišaukimą, ku
riame jis Įrodinėja, kad ne 
bolševikai ir ne kas kitas, 
bet didžiųjų valstibių politi
ka pagamino dabartinį suki
limą.

Tame atsišaukime tarp ko 
kita sakoma: “1842 m. Ang
lija ginklais privertė Kinus 
pasirašyti Nankingo sutartį, 

i Nuo to laiko Kinai buvo 
dažnai verčiami pasirašinė
ti panašias sutartis. Aš čia 
priminsiu tiktai svarbiausius 
ir aršiausius sutarčių punk
tus: konsulų teismus, di
džiųjų valstybių išnuomotas 
žemes, didžiųjų valstybių iš- \ 
gautas teises, pa v., laikyti 
Kinuose kariumenę, laisvai 

Kini fa i naudoti vandens kelius;
‘ ! mums atimta teisė oatiems M* *V**ZX^ X VA V** & CZVVV/V/AAV* MI VJ # • •

tektoratą. Tečiau Washing- savo muitus tvarkyli, sveti-

kime paduotieji faktai ata- 
tinka tikrenybei, tai kinie
čių sukilimo priežastys yra 
visai aiškios ir suprantamos.

Pasak paskutinių žinių, 
kiniečiai reikalauja, kad bu
tų pašalinta kapitaliacijos ir 
visos privilegijos, kuriomis 
naudojosi iki šiolei didžiųjų 
valstybių piliečiai Kinuose. 
Toliau, reikalauja, kad butų 
uašalinta visi minėti suvar
žymai, ir pagaliau, kad butų 
jvesta 8 valandų darbo die
na ir pakeltas atlyginimas 
už darbą dirbtuvėse.

Nors visi šitie reikalavi
mai yra ne labai malonus 
Įpratusiems prie privilegijų 
svetimšaliams, tečiau, turi 
būti, teks juos priimti.

Bet klausimas ar nurims 
ir tada Kinai? Ar susipratę^ 
ir pamatę savo pajėgą kinie-į •

ją ir Mongoliją, jeigu jai ne
būtų pastojusi kelio Japoni
ja. Sumušusi Rusiją. Japo
nija paveldėjo josios politi
ką kai dėl Kinų eksploataci
jos šiaurėje. 1915 m. Japoni
ja, pasinaudodama tuo. kad 
visi buvo užimti Did. Karu, 
privertė Kinus pasirašyti su
tartį, einant kuria F 
priėmė faktinai Japonų pro

tono konferencijoj (1921 m. ptieji pas mus leidžia savo 
lapkričio mėn.— 1922 m.; įstatymus, kūnais stengiasi 
vasario mėn.). kur dalvvavo’^daiyti ypatingas pnvilegi- 
visos didžiosios valstybės, jas ravo prekių g^emmui ir 
išskiriant Rusija ir Vokieti- pardavinėjimui. Kinai yra 
ją, Japonija būro priversta^pnveret1 savo valstybės pa- 
atsisakyti mažne nuo visų ta Fam^ ”a - “ėĮi užsienių ban- 
sutartim Įgylu teisių Kinijoj. 1 ^uose- Svetimšaliai gah Ki- 
Toj konferencijoj buvo ga-: nu?^ meko nesiklausdami, 
rantuota Kinų teritorijos ne- i stigti ^vo mokyklas. Nuo 
liečiamybės ir vadinamasis i ma^nabų sąntytaų iki dva- 
“atvirų durų principas.” Tas kultūros, nuo privataus 
principas pašalina “Įtakos valstybės ūkio mes esa- 
žonų” sistemą, kurią einant me užsienių suvalyti ir su- 
kiekviena didžioji valstybė nstl* Tečiau kaip tik pas 
turėjo savo Įtakos zoną (te- Jautims^ susipratimas j 
ritorijos gabalą), kurią ji F’”. " F- '. F naudojo; Washingtono kon-^ne^eFalesime 
ferencija pašalino “itakos m,2 Pakelti. Kai dėl pnezas- ventojų mažne septynis kar- 
______________j____________________ - ___ėin kurine ičcniiVo Hahsrtini tus d antriai 1 už

Kiekvienam musų jau iš 
mažų dienų kalte kalė i gal
vą, kad pirmuosius žmones, 
Adomą ir J ievą, sutvėręs 
Dievas. Adomą nulipinęs iš 
molio, o Jievą — iš Adomo 
šonkaulio. Ir dabar dar šitą 
pasaką daugelis laiko už tik
rą tiesą manydami, kad 
žmonės iš tikrųjų prasidėjo 
iš Adomo ir Jievos. Taip 
mokė mus iš senų senovės, 
taip moko kunigai, taip at
rodė ir turi būti. Bet mokslas 
apie Adomą ir Jievą dabar 
jau ką kita sako. Visa tai, 
kam žmonės iki šiol tikėjo, 
pasirodė, yra tik paprasta 
pasaka, kaip ir daugelis kitų 
panašių pasakų, atsiradusių 
senovėje.

Kaip galėjo atsirasti žmo
nės Šiame pasaulyje, seno
vėje niekas nepajėgė moks
liškai išaiškinti. Mokslas 
tais laikais buvo dar per 
silpnas. Įvairių tautų žmo
nės apie tai sudėjo Įvairių 
pasakų. Žydų tarpe atsirado 
mums žinoma pasaka apie 
Adomą ir Jievą, kuri teko 
vėliau krikščionims ir išliko 
iki musų laikų.

Panašios pasakos apie 
pasaulio atsiradimą, žmo
nių, gyvulių ir šiaip Įvairių 
Įvairiausių reiškinių pradžią 
atsirasdavo todėl, kad seno
vės žmonės, nesuprasdami 
ir neišmanydami juos teisin
gai išaiškinti, aiškindavo la
bai paprastai, pasakiškai. 
Jau prieš kelis tūkstančius 
metų žmonės stengėsi pa

išinti pasauli, jo paslaptis, 
Įvairius jame apsireiškimus. 
Žmogus ir tada galvojo, 
mąstė. Pasaka apie Adomą 
ir Jievą nėra paprasta pasa
ka, bet žmonių mąstymo pa- 

. jo vaisius, ši pasaka

Į

čiai neužsimanys visai išvyti 
svetimšalius išnaudotojus?

Į šituos klausimus kol kas 
sunku atsakyti.

Iš viso aukščiau pasakyto j0 vaisiįtf. v-
matome, kad Kinai pradeda |n.a senovfe žydu raštį. Bib. 
atbusti ir susiprasti. Ar Ki- ]ijoje Bet įti Biblij
nija nueis Japonuos pėdo- kį,Įa d kas vadiJna
mis — nežinia. Bet jeigu nu-1 ..šveįtu rašt5u>- nevienodai 
eity tai sis faktas galėtu pasakoja apįe pasaulio pra- 
padaryti daug perversmų ne !gži? įirnfuos‘ius gyvins ir 

i žmogų, Adomą.
Vienoje vietoje sako vie
naip, kitoje—kitaip. Tat ro- 

’ J i ir tais laikais 
apie pasaulio pradžią butą

. • ■» • /• T . n — z i C1VXIIU lUCVUj XXV V lvllVklGl

A3! S1S ^aktab galėtų pastoja apie pasaulio pra- 
irvti daug nerversmu ne) • • •

tik Azijoj, bet ir visame pa-1 ;■
šauly. Jeigu Japonija, salis'V- r-*
labai neturtinga su 70 mil.

A . J - • • T x* HO1U, AKVIC“gyventojų pradėjo vaidinti d r k , • 
toki svarbu vaidmenį ne tik , ■ •

a • • i x** • • CIMIU L/ItllU f'idVIZJld ML4LCAzijoj, bet ir visame pašau- „'^„3 bet kįiju pasaku. 
Kr tai LrnLrc vairinėm rnLrtii 7 *- x *•

toki svarbų vaidmenį ne tik

Iy, tai koks vaidmuo tektų ■ 
ritorijos gabalą), kuria ji j vis labiau auga,, mes ilgiau, Kinams, kurie turi turtin- 

, - i . . šitų suvaižy-; giausia pasauly šalį ir gy-
I pasalino naKOSi“** . **'“•------ -
ir davė visiems ly-!clV’ kunos iššaukė dabartini tus daugiau uz Japoniją?

(“L.”) Vygandas.ZOnas ’ Ii uave visiems iv-1 ”p."——--- ~~ 77’-----
gias teises: visi ir visur gali Į sukilimą reikia štai kas pri- 
derėtis su Kinų valdžia dėl j- ■■ 1 ==
koncesijų ir kitų turto nau
dojimo būdų (atviros du
rys). Niekas neturi privile
gijų ir pirmenybės, šios 
tvarkos Įvedimu daugiausia 
pasirūpino Jungi. Amerikos 
Valstybės. Kitos did. valsty
bės pritarė, nes visiems buvo 
svarbu užkirsti kelią Japoni
jai, kuri Įsivyravusi Kinuose 
galėtų pasidaryti visiems la
bai pavojinga.
Kinų sukilimas prieš didž. 

valstybių naudojimo 
politiką.

Didžiosios valstybės nelei
do niekam perdaug Įsigalėti 
Kinuose, bet užtai juo la
biau kiekvieną jų naudojo ir 
plėšė Kinų turtus. Visos did. 
valstybės — Rusiją ir Vo
kietiją išskiriant, turi Ki
nuose vadinamų “Kapitu
liacijų” teises. Einant tomis 
kapituliacijomis, visi did. 
valstybių piliečiai, apsigy
venę Kinuose, yra eksterito- 
rialųs, t. y. jie visai nepri
klauso nuo vietos teisių, nei 
teismų. Francuzas, anglas, 
italas, amerikietis, nors pa
darytų didžiausią nusikalti
mą, negali būti nei suimtas, 
nei teisiamas be savo konsu-i 
lio žinios ir sutikimo. Iš tik-____
ro did. valstybių piliečių ir klasei ir visam pasauliui, 
neteisia vietos teismai. Jie Karo šmėkla slankioja po 
teisiami tik savo konsulų. {visą pasauli, pasiutęs visų

Neva konsulatams saugo- kraštų ginklavimosi, karai

i į

i
I
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Socialistinis Darbininku
Internacionalas.

I-me perskyrime sakoma: 
“Ir Dievas sutvėrė Didės 

bangos žuvis ir visokius gy
vulius, krebždančius ir vebz- 
dančius, ir iš vandens išduo
tus, kožną pagal savo veislę,

Azijoj, jų pavojus 
visa tai liudija,

Rugpiučio 22 dieną Mar- Afrikoj, 
sėly (Francuzijoje) Įvy- Europoje, 
ko Antrasai Socialistinio kad imperialistų (užgrobi- 
Darbininkų Internacionalo kų) apetitai vis auga ir au- 
Kongresas. Kongreso posė- ga. Reikia suvaldyti tuos be- 
džiai tęsėsi šešias dienas šia (sočius, — tarptautinis pro- 
Intemacionalo Pildomojo letariatas tuo klausimu tarė 
Komiteto nustatytąja dieno- savo žodį Marselyje. Antras 
tvarkė: 1) tarptautinė sočia-; klausimas — bedarbė. Kas

ilistų taikos politika, a) In
ternacionalas, saugumo ir 

• nusiginklavimo problemos, 
ib) darbininkų klasės kova 
su karais, 2) darbininkų gy- 

Įvenimo sąlygos ir bedarbė, 
:3) Washingtono Konvenci
ja ir 8 v. darbo diena, 4) 

i tarptautinės moterų konfc- 
Įrencijos pranešimai ir nuta- 
! rimai, 5) organizacijos klau
simai ir 6) einamieji reika
lai.

Be abejonės ši dienotvar
kė kongreso dalyvių bus pa
pildyta naujais klausimais, 
bet ir patiektieji svarstymui 

j klausimai turi begaliniai di- 
dclės reikšmės darbininkų 

i ir visam pasauliui.

ir visokius plunksnuotus 
paukščius, kožną pagal savo 
veislę.” Iš čia matyli, šie 
žmonės gyveno pajūry, nes 
žinojo jurų žuvis ir vandeni
nius gyvulius.

Il-me perskyrime kiek ki
taip sakoma:

“Nes kaip Pons Dievas 
buvo padaręs iš žemės viso
kius gyvulius ant lauko, ir 
ir visokius paukščius po 
dangum, atvedė juos prie 
žmogaus kad regėtų, kaip 
jisai tuos pramintų.” Čia, 
kaip matyli, kalba apie že
mę ir žemės gyvulius, bet ne 
apie vandeninius sutvėri
mus, kaip kad buvo pirma
me perskyrime. Čia yra jau 
antra, sausumos (ne pajū
rio) gyventojų pasaka.

Nuostabesnė Biblijos vie
ta yra ta, kur kalba apie dvi
lytį Adomą, t. y. tokį, kurs 
kartu ir moteris. I-me per
skyrime sako: “Ir pons Die
vas sutvėrė žmogų Į savo 
veidą, i Dievo veidą sutvėrė 
ji, ir sutvėrė juodu vyrą bei 
moteriškę.” V-me perskyri
me taip pat panašiai: “Die
vas žmogų leisdams sutvėrė 
ji Į veidą Pono Dievo. Ir su
tvėrė juodu vyrą bei mote
riškę, ir peržegnojo juodu, ir 
praminė juodu žmogumi, 
tuočės kaip juodu sutvertu 
buvo. O Adomas buvo šimtą 
ir tris dešimtis metų sens, ir 
jam gimė sūnūs i jo veidą ir 
praminė jį Setu.” Kaip ma
tyti, Adomo sūnūs Setas yra 
toks pat dvilytis, kaip ir 
Adomas.

Dvilyčių žmonių pasauly
je nebuvo ir negali būti... 
Aišku, kad čia yra tik pasa
ka. Bet kaip galėjo tokia pa
saka atsirasti? Apie dvilyti 
žmogų turėjo pasakų seno
vės persai ir. kitos Pryšaki- 
nės Azijos tautelės. Buvo ir 
Graikuose padavimų apie 
milžinus su 50 galvų ir 100 
kojų. Iš tikrųjų buvo ne 
žmonės, ne koki milžinai, 
bet atskiros gentys, giminės 
vienu vardu pavadintos. 
Vieną kokią narsią ar plėš
rią giminę iš 50 žmonių pa
vadindavo bet kokiu vardu. 
Toliau ar daug vėliau gyve- • 
nę žmonės, ypač jų kaimy
nai, manydavo, kad tai butą 
vieno milžiniško žmogaus su 
50 galvų ir 100 kojų. Taip 
atsirasdavo panašios pasa
kos.

Adomas ir yra ne kas ki
tas, kaip vienos ar kelių se
mitų genčių tikrinis vardas. 
Kad taip galėjo būti, rodo ir 
tai, kad dar šiais laikais pus
laukiniai Japonijos ainosai 
vieną ir kelis žmones vadina 
“aino.” Taip turėjo būti ir 
semitų tarpe. Toje gentyje, 
kurią vadino Adomu, žino
ma, buvo vyrų ir moterų: 
todėl ji ir atrodė vėlesnių 
laikų žmonėms, nesupratu- 

■ siems to vardo, dvilytė. Ka- 
,da šioji Adomo gentis padi
dėjo, neišsiteko vienoje vie-

I
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Soc. Darb. Internacionalas.
• Tai svarbesnieji klausi- 
; mai, kuriuos nagrinėjo So
cialistinis Internacionalo

i Kongresas.
Daugeliui lietuvių darbi

ninkų mažai žinomas Inter
nacionalas, jo organizacija, 
sąstatas ir pajėgumas. Prie 
Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo priklauso 34 
valstybių organizuoti socia
listai darbininkai. Jo sąsta- 
statan Įeina ir Lietuvos S. ________
D. Partija. Internacionalui toje ir turėjo skirtis i"dvi da- 
priklauso daugiau 50 sočia- lis, atsirado nauja gentis, 
listinių partijų su 6 milijo- vardu Setas, kuri Biblija va-

I I

i

. Kas 
; Lietuvos darbininkų nepaty- 
bado°S SltinėS nežSfreleTi nais 280 tukstanči^ 304 na* dina Adomo sunūmi7"fuo 
akfe 11 uonio" Ta b“du ™
ii «• -i - • i *01,841 moteris, rne Inter- Adomo sūnūs bet dalis tosdarbo dienos ir kova uz jas • i • -i-- • uei u<uis msA,:_:. i.“.. . nacionalo yra pnsislejusios

ir darbininkų jaunimo orga
nizacijos su 263,252 nariais. 
Internacionalui priklausan-

j čios partijos per pastaruo
sius rinkimus yra gavusios 
25 milijonus 600 tūkstančių 
balsų (25,600,000). Virš 20 
milijonų organizuotų Į pro- o _______
fesines sąjungas darbininkų čių žmonėms, kur jungtuvių 
savo žygius derina su Soc. tarp giminių jau nebebuda- 
Darb. Internacionalu. vo ir jieškodavo sau žmonų 

Teprisimena kiekvienas kitose negiminingose genty- 
lietuvis darbininkas, organi- se, šios primitiviškosios at- 
zuotas musų partijoj, kad jis nxlė lyg vienalytės. Taip at- 
yra nevienas, kad jo draugai rodė šis reiškinys egzoga- 
ir vienminčiai sudaro galin-“I~‘t---- x ’
gą milijonų armiją.

“Socialdemokratas.”

II

—eilinis proletarų kovos už
davinys. Kol šito uždavinio 
nejvykinsime, tol darbinin
kų klasė negalės siekti visiš
ko savo pasiliuosavimo.

Tarptautinė socialistinė 
moterų konferencija, kuri 
Įvyko ten pat, rugpiučio 21 
d., pranešė Internacionalo 
Kongresui savo nutarimus. 
Šiandien moteris darbinin
kė išnaudojama dvigubai už 
vyrus; jų balsais ir pasitikė
jimu naudojasi visokia re
akcija, ypač klerikalų 
nigų. Lietuvos cF.

giminės, kuri atsiskyrė nuo 
pirmosios, pavadintos Bibli
joje Adomu.

Tokios giminių kuopos, 
gentys, gyveno primitiviš- 
kai. Vyrai imdavo sau žmo
nas iš giminių, kartais visai 
artimų. Tokia buvo ir Ado
mo gentis. Todėl kitų gen-

I

J — ku- 
Lietuvos darbinin

kams ir darbininkėms tai la
bai gerai žinoma.

rodė lyg vienalytės. Taip at-

mistams, t. y. tiems, kurie 
ėmė moteris ne iš savo gen- 
ties. Jn. N—u».



Margumynai
tas reiškinys, kuris apsireiš
kia prie tinkamų sąlygų. Yra 
vietų, kur miražai matomi 
nuolatos ir iš tam tikros vie
tos, kitur tik kaltais atsimu
ša labai tolimi ir įdomus

Dirbtina* pašaras.
Pasaulinis karas, be blogų 

išdavinių, davė žmonėms 
kai-ką gerą ir naudotinų tai
kos metu. Karo metu Vokie-
tija, mažai tur«lama paša-ro, greit pradėjo jo stigti, daktat Miražų apąreiŠKi- 

jmas aiškinama nevienoduTeko galvoti apie dirbimą ir 
jieškoti Įvairių būdų, kaip to 
atsiekti. Po kiek laiko buvo 
rasta būdas paprastus rugi
nius ir kitokius šiaudus pa
versti maistingu pašant 
Smulkus šiaudų akselis tam 
tikram druskų skiediny vi
rinta sandariam katile po 
keliolika valandų, paskui 
kiek ataušinta masė skii’siy- 
ta atatinkamo didumo ir 

\svanimo gabalais, kurie iš
džiuvę turėdavo plytos pa
vidalą. Šitas pašaras buvo 
tamsiai rausvos spalvos ir 
daug maištingesnis už pa
prastą pašarą. Be to, šis ;>a- 
šaras turi tą gerą ypatybę, 
kad yra koncentruotas ir 
mažai reikalauja vietos ir 
patogus yra pervežti ir lai
kyti.

Po kiek laiko pašaro ga
minimą pasunkino Vokieti
joj kuro stoka. Iš tos padė
ties rasta išeitis ir tas pats 
akselis per ilgesnį laiką bu
vo paverčiamas tokiu pat 
pašaro “šaltu” budu. mir
kant kiek kitoniškam drus
kų skiediny dideliuose io- 
viiįose.

Dabar šitas būdas žymiai 
pagintas, pašaras pritai
kintas stambiems ir smul
kiems gyvuliams, o jo mais
tingumo "šantikis, bekeik su
lyginta su Sėlenomis.

Pats pagąminimas nėra 
sunkus, bet kaimo žmonėms 
tiek plačiai neprieinamas, 
nes reikalinga kar kurie 
prietaisai, Įrengimas ar kitos 
smulkmenos.

* Į
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Kova su žiurkėmis.
Kai kuriose valstybėse 

karo metu užleistoje ir tebe- 
dirvonaujančioj žemėj pri
viso labai daug žiurkių ir 
pelių, kurios sunaikinę vie
toje augmeniją, pulkais ke
liauja iš vietos vieton ir nai
kina pakeliui javų laukuos 
pasėlius ir, be to, dar gręria 
pavojum gyventojams, nes 
jos dar platina Įvairias už
krečiamas ligas. Daugiau
siai žiurkių yra privisę Rusi
joj, kur jos naudojasi ir da
bar didede laisve, be to, 
daug yra žiurkių Vokietijoj: 
Rytprūsiuose, Silezijoj ir ki
tur. Šičia su žiurkėmis žmo
nės atsidėję kovoja labai 
rimtomis priemonėmis. Ko
vos budai yra švirkšlės, ku
riomis žmonės eilėmis eida
mi laukais Išvirkščia Į urvus 
tam tikro chemiško skysti
mo ir uitus žemėmis užkem
ša. {trykštąs skystimas pra
deda garuoti ir pavirsta 
nuodingomis dujomis, ku
rios skleisdamosi urve iš
nuodija žiurkes, šis būdas 
traputĮ brangokas, tad rasta 
kitas, kiek pigesnis. Vietoje 
tų chemikalų, Į uitus lei
džiamos iš švirkšlių nuodin
gos dujos (gazai), kurios 
yra atlikusios nuo didžiojo 
karo. Ypač šitas būdas yra 
vartojamas Rusijoj.

Šitos priemonės tečiaus 
turi tą blogumą, kad gazai 
išnuodija ir kurmius. Kur
miai gi yra naudingi gyvū
nėliai, nes išpurena žemę ir 
išėda kirminus.

Miražas Palangoj.
Miražas arba oro atspin

dy:. vra vaizdas ore daiktų 
ar ŽL.onių tolimam arba ar
timam itstume. Reiškinys 
tikrai Įdo. uis y ažhirėti, ilgą 
laiką buvo neištirtas ir lai
komas tamsių žmonių kurio 
nors įvykio pranokėju lšty- 
i »i«. pa-irodn labai p»nras-

KELEIVIS S

oro Įšilimu, (lėliai ko jis su- 
i sisluoksniuoja, sudaryda
mas lyg veidrodį. Daugiau
sia miražų matoma šiltuose 
ir šaltuose kraštuose. Lietu
voje tokie reiškiniai labai 
reta retenybė.

šięmet Palangoje, pajūry, 
iš vyrų maudyklės, kokiam 
metro atstume nuo žemės, 
pažvelgus Birutės kalno 
link, kada giedri ir šilta die
na tai p 11 ir 2 vai., matomas 
labai Įdomus reginys. Rodo-, 
si, kad Birutės kalnas butų 
toli nuo krašto, visai juroj. 
Žmonės einą iš kalno, rodo
si dideli ir plačiai žingsniuo
ja vandens paviršiumi.

Pažiurėjus iš aukščiau ar 
žemiau, jau miražo nematy
ti. Pirmas šį regini pasteJ>ė- • 
jo p. Grinkevičius, kuris pa
rodė jį ir kitiems kimcrii-Į 
ninkams.

Laiškas pas 
Tėvą.

(Lš anglų kalbos)

Aš rašau laišką pas tave, . .
tėveli, nors tu esi negyvas 'žodžiams 
1‘au suviršum trisdešimts me-' _ 
*nVU. |

PARDAVIMAI

JaTouraine Arbata ir Kava

J
ums patartina 

pasirinkt 

geriausia

PARSIDUODA 2 lotai, vienas 
30x125 pėdos — 350 lotas, ant
ras 60x125 — 700 lotas, taipgi 3 
ir 3 ruimų medžio trioba, par
duosią už 28 šimtus. Parduosiu 
greitai, nes perku namą ir reikia 
pinigų. Savininkas: (42)

P. Sl’BLINSKAS
116 Hart St., Chicago, 11L•9

PARSIDUODA 6 STALŲ PUL-
RLTMIS ir visi Dengimai. (43)

M. BLSLEY
i>!3 We*tern avė.. Lynu. Mass.

PARSIDUODA GERAS PIANAS pi- 
g-iai. Matyt gali bile laiku. < 41)

11 Orvis Road. Arlinglon.
Tel. Arlington 1592-M.

Geriausiai pirkti Pupas 
ir sumalt šviežiai.

PARSIDUODA PUSĖ DALIES TO- 
MK1NĖS. biznis išdirbtas per C me
tus. Priežastis pardavimo — uesvei- 
kutą. Atsišaukit pas, (11)

S. MORKIS
33 Valley St.. lrawrencc, Msss.

Tikrai Nepalyginama Kombinacija PIGIAI PARDUODU
10 lotų žemės, 6 kambarių S t ubą, 2 

barnis ir daug kitų dalyki). Atsišau
kite raštu ar ypatiškai pas (40) 

STANISLAH LEM1K 
Le.vingtu 
NORTH

on st.. Stevens Corner,
1 ANDOVER, MASS

prataiL Aš dabar viską tik
rai ir šviesiai matau.

Aš. dabar žinau kokia 
brangi ir neapribuota, ir 
kaip nesuprantama man bu
vo meilė ir mielaširdingu- 
mas tavo, ir tas norėjimas 
pamokyt mane. Aš dabar 
tą viską suprasiu, nes aš 
pats dabar esu tėvas.

Tai yra mano paties sū
nūs, kuris davė man noro u- 

Į grįžt prie tavęs ir su tikra 
meile tau pasakyt, kaip 
kvailas ii" silpnas aš buvau.

Tėveli brangus, kaip aš 
noriu, kad tu galėtam išgirst 
mano žodžius ir itikėt tiei

F. B

PARSIDl ODA DU SĖRAL
Bridgewater Kooperatyyča Bendrovė* 

sc-i.kui.v, v h' i v - —y — —, Šerai
Iš amato jis yra gerai pakilę ir verti pinigų, bet man 

•‘džitnės šoferis."’ Birželio 25 d. 'jis dabar labai reikalingi pinigai, nes 
prasišalino pats būdamas kaltas d< l turiu savo užsiėmimą, tad'parduodu 

........... ................... po $100. Klauskit ypatiškai arba per 
laišką. (

JOS A. PECHULIS 
1219 E. 83-rd at, Clevdand, Ohio.

rv < TTT’ATZZN 1111 A M pąjie.škau Magdi.len s R» Isklut. s-, Pajieškau savo vyro Jurgio Budrec-J
r A III* II IIIVIAI ’Gričenienės, iš Lietuvos Mariampo- kio, paeina iš Raseinių parapijos. Pa- - -------------- ------- —
* j-s ^pskr^ Jevaravo vaisė., Gudi'-'s kautų kaimo, 35 metų senumo, 5 pė-j Geros čeverykų isdirbystės, serai

__________ .įairno. Kas apie ją žino malonė .t dų 8 colių aukščio. ------------ ------------------- : G 
pranešti 3rha puti t-iksi-. atsisaukt

VERONIKA GRICENAITĖ
Calh l'aula 72, H

Pajieškau draugo Antinu Juozape- 
no. Anykščių miestelio, Utenos api-kr. 
Jau 3 metai Amerikoje. Malonės 
šaukti arba kas apie j; žino teik zis 
pranešt:. JOS SNIUKA M Į t
5676 Trentcn st., Detroit, M.eli.

pinigiškos netvarkos. Sugrįžk, bus 
viskas dovanota. Pasigailėk sūnų Jo
nuko it Jurgio ašarų. Vaikai kasdien 
klausinėja, kada pape pareis. Kas pir
mus praneš jo adresą, tam skiriu 5

I
II
! mas praneš jo adresą, tam skiriu 
dcL do\anu.

^KAZIMIERA BUDRECKIENĖ
358 Bond st., Elizabeth, N. J.

Aš, Petronė Greičiui ienė, paiš
iau savo vyro Ambraziejaus Grei
čiaus, aš ji palikau isviižiuodam? į 
Lietuva lš2! metais. Hazk-ton, l’a 
Paskutinį laišką nuo jo gavau iš 
Voreester, Mass. Atvažiuvus iš 
tuvos neradau ir nežinau kur jis 
dari. Prašau atsišaukti arba kas apie , 

šti ant

MRS. PETRONĖ GREldUVIENĖ j 
16 So. Riverside st., VVaterbury, (,'t.

Ta poru, kurių paveikslus čionai 
matot, yra neženoti. Jie gyveno šią 
vasarą Philadelphijoj. Vyro vardas 
Vilimas Balsevičius, bet vadinasi Bal- ___  ___________________
čiunas; moters vardas Marė Spudvi- jj jino malonėkite pra.ie. 
laičititė, ji priguli prie progresisėių.; adreso:

Lie-]
rar.-'

Š'to
Gerbiami braukai ir Draugės:
Atraskit kuosą laiką ir parašykit 

man laiškelį.

FARMA, 175 akrai, lygus laukas, 
netoli nuo Sehuyler ežero, N. Y. gele
žinkelio linijos kaimas; nauja 10 kam
barių stuba, nauja berne, 24 karvės, 4 
arkliai, 50 paukščių, įrankiai, derliu*; 
kaina $8,500, jmokėt $3,000, išmokė
jimai lengvi. Bus parduota Spalio 10 
d. Rašykit ” ’
N. Y.

FARMA.
ežero. N. Y. gelžkelio linijos kaimas, 

i geri oudinksii, 12 raguočių, 2 arkliai, 
200 paukščių, derlius, įrankiai; kaina 

iSJ.OO*1, įnešt $1,»ŽOO; išmokėjimai len- 
ig\i. Rašykit pas C. M. Dougias, 
! Merkimer, N. Y.

Country (provincijos) Storas, meti- 
[nė apyvarta abelnai virš $30,1)00. Far-Į 
i menai šioje apielinkėje daugiau iąi 
i svetimšaliai. Kaina $10,500. {nešt 
$7.V ’O, lengvi išmokėjimai. Rašyldtl 
Mr Dougias, Herkimer, N. Y.

Motelis 30 kambarių visas įrengta*, 
Kaina $15,000, 

Rašykit

Mr. Douglas, Uerkimer,

Kas tokią porą patemys, prar.eškrt 
šituo adresu:

MRS. ELENA BALSEVICIENĖ 
316—9-th Stn So. Boston. Mass.

Aš turiu pasakyt tau d.ug! Daib» IT
■ z.. 1------- , a£<

kada aš buvau Į 
| 

kada ašbsusS
; darbą stsakar.i iui. Kalbu Ii

— i ir angl -škui.
PRANAS I’AUI.AUSK.'S

lt lYe.-t st„ Middlchjni. Mass

Darbininkudaigių, tų daigių, kurių 
nesupratau 
vaikas tavo namuose.

Tiktai dabar, 
pats perėjau per vai-go mo- • ? 
kyklą, kada mano paries į 
galva yra balta, aš galiu -u-Į 
prast tave. j

Tau turėjo būt sunkios tOSimkste arba ant farmos. < !•’»
MRS. M. EtfLES

173 Millbury st., Worcester, Ma.is.

NORIU GALT DARBĄ PRIE 
, muku dirbt abeiuai 

"tU V.,

JfEšKAl DARBO PRIE NAMU

dienos, kada aš silpnas skai-1 
Hau save vyresniu ir dau
giau žinančiu už tave.

Bet dabar aš suprantu, 
koks durniukas aš buvau 
statydamas savo išmintį 
augščiau tavosios.

Labiausia aš noriu prisi
pažinti prie savo klaidos, 
buk “tu esi senas ir nieko 
nesupranti.”

Tiktai dabar, kada aš pa
žiūriu atgal, aš matau, kad 
:u supratai mane geriau ne- i 
gu aš supratau pats save. 
Tavo protas sėmė mane taip, 
kaip jūrių vandenis apsemia 
ssfias.

Bet kaip pilnas mielaŠir- 
dystės tu buvai! Nors tu 
kentėjai didžiausi skausmą 
savo gyvenime, tu visada su 
meile Į mane kalbėjai.

Aš dabar suprantu kaip 
tu norėjai prieit prie manęs, 
kaip tu norėjai išbudint ma
no apmirusią meilę prie ta
vęs. kaip tu norėjai kad aš 
tave suprasčiau.

Bet aš nesileidau prie ta
vęs. Aš negalėjau. Kaž kas 
laikė mane nuo tavęs! z\š 
nežinau, kas tai buvo. Gal 
tai nepereinama siena, kuri 
išauga tarpe tėvo, siena silp
nybės, per kurią vaikas ne
gali matyt kiaurai.

Bet kad tu butum čionais 
dabar, prie šito stalo, sale 
manęs, nors valandą laiko, 
tai aš pasakyčiau, jog toji 
siena jau dingo. Aš dabar 
suprantu tave, tėveli, ir my
liu tave, ir kaip aš norėčiau 
grįžt atgal zir būti vaikučiu 
tavo namuose antru kartu!

Dabar aš žinau, kad aš 
galėčiau palinksmint tave 
kožną dieną, nes aš dabar 
suprantu tave.

fimė daugelį metų šitam 
paklydusiam sunui susipras
ti, bet gal visi sūnus yra dau
giau ar mažiau paklydę. 
• Dabar aš sugrįžau. Aš ausi-

REIKALINGOS .MOTERIS
Prie Sveterių siuvimo; (laibas 

rankoms, mokestis ruo štukų. ( 1 
DAKES BROS.

G Richmund st., Jamaica Plain, Mass.

S <1

V)

4

JIEŠKAU DARBO BITERNĖJ. - su 
patyręs darbą atsakančiai; kalbu lie- 

j tuviškai. latviškai, lenkiškai ir ang
liškai. Darbą norėčiau gaut Bostono 
apielinkėje. (41 t

M. KARAS
99 Bc-.vdoin avė., Dorchester, Mass.

PAJIEŠKAU senyvos moteries prie 
dabojimo namą ir vaikų, malonėkit 
atsisaukt šiuo adresu: i 41)

MRS A. VAITKEVYCIENĖ 
4623 Filmcre st.. Pittsburgh. Fa.

1

Pajieškau savo vyro Antano Sta- 
siunaiči'i,, kuris iuiuic apleido aštuur.i 
metai atgal; girdėjau kad buk gyvino 
Chieagūj< ir kokioj ten dirbtuvėje tu
ro užmušta.-. J< i gyvius malonėk at
siliepti. arba žinanti ji apie jį teik
sis pranešti, už ką busiu didelei dė
kinga.

AGOTA STASIUKAITIENĖ
58 Wtll st, So. Mar.chester, Conn.

Pajieškau švogeri >. Pranciškaus 
"alentino, Užberzinės kaino, Luokės 
»-ap., Telšių apskr., keturi metai at

gal gyveno Maharoy City. Pa., ir 
Juozo Sročio, Gentinės sodos, Luo
kės psrap., Telšių apskr. Turiu svar
bą reikalą. Malonėkit atsišaukti, ar
ty* kas Jpie juodu žinvv teiksitės pra
nešt, uz ka busiu dėkinga. (-42) 
MRS. MARIJONA VAl.ENTINIENĖ 
5M E. 4-th St., So. Boston, Mas:.

Pajieškau Antano .Junevičiaus, pir- 
l miaus gyveno Brooklyne, N. Y. Gir- 
‘ dėjome buk jis yra prigėręs ar šiaip

Baiaševiėiaus,
835 

Street. Chicago. Pas jį turi 
reikalą Juozas Mikuckas, 

E'tiašo-.iėiutė.'- sūnūs. Lietu- 
VINCAS KAUNAS < i!) 

\ >. Monte’lo st.. Montello, Mass.

Pajieškau Stasio
koki laika gyvenusio po adresu: 
Helis
svarbų•
Agotos 
voje.

718 N

Tajieškau tikro brolio Igro Kaz- 
’nusk'v, paeina iš Liekaviėių kai- to, 
Kelaviškiu parap.. T; akų apskr. Kas 
apie jį žino malonėkit pranešti aiba 

‘pats lai atsišaukia, nes turiu svarbų 
reikalą.

LEONORA KAZLAUSKIUTĖ 
843 Bank st., Taterbury, Con

i
v.

75 akrai, prie Schuyler

Merginos Reikalingos |
Mokintis GAITERIŲ darbą. į 
AMERICAN RUBBER CO.

Netoli Kendall Sq.
Cambridge, Mass.

I’ji« škau brolio Boicsio Gailevi- 
čiaus. Šiaulių apskričio, Radviliš ;io 
vaisė.. Kanevičių kaimo, 1013 met lis 
išvažiavo Amerikon ir pokarės nieko 
apie ji negirdžiu. Visų lietuvių mel
džiu kurie žino apie jj ką nors mc:<>- 

; mar pranešti.
M T K A1.1N A G AILE VIC r A 

.••Jie Nueva York 1627 
Beris o !' C. Sud. Argentina.

1913 metai-; aš atvykau į laimingą 
Ameiirą ir laimingai gyvenu. Skai
tai! mano draugą "Keleivį” virš 10 
lietų ir neatradau nė vieno pajiešlar- 
jinio iš mano krašto. Aš paeinu iš 
Kauno gub.. Telšių apskr., Varnių 
valsčiaus. Patilčių kaimo. ( 41)

ANTANAS STIKELIS
General Dcliv., St. Paul, jlinn.

APSIVEDIMAI

■ darantis didelį biznį.
| įnešt $6,<>0V, išmakėjįjįųų. ’ 
! Mr. Dengias, Hs'rkilner, N. Yi 
k *-• ’ * ............
h

\ l’ĄRSIDUODA GERA UK£ 
j Priežastis pardavimo yra staigi 
i mirtis mano vyro. Ūkė yra dideli 
Visokiais _Įifl7Yl1FV'r ——>fa»- 
dinkai visi geri. Žemės yra 280 ake- 
riai, yirš 120 skėrių dirbamos, apie 
75 akeriai didelio miško ir daug ga
nyklų. Raguočių galvijų 18, arklių 2; 
visos mašinos prie ūkės ir trokas. 
Pusantros naailės j miestelį. Ūkė ver- 

!ta apie $15,000; aš parduosiu visai 
1 pigiai, nes negaliu pati apdirbtu
Kreipkitės pas: (-)

i MRS K. MEŠKAUSKIENĖ 
• R. F. D. 2, COLCHESTER, CONN.

Tel. 48, King 12.

-jvę>. •
.t.-išrj 
orėkite pranešti, 
iėkirgas.

JUOZAS GRAŽULIS
J«-> E. 22-nd St.. Bavonne. N. -I

Jis pats, jei dar yra gyvas, lai
."a. arba kas apie jį žino, ma- 

už ką busiu laitai

$
I

«■

Yra reikalingas pasirenka nl atsakančius vaisius Jūsų 
’igczns. Tūkstančiai pažen kinių šeimynų rekomenduo-

Severos Šeimyniškas Gyduoles.
Jus y ra atsargiai sutaisytos ir jas rekomenduoja visi, kurie 
jas yra vartoję, už gerą ju' v<ik:ir.ą ir te’slngą kokybę. Var
tojant laiku, daugelis sulaikė pavojingas ligas prašalindami 
bcre;kal’ngas išlaidas ir ken įėjimus.

♦

SEVEROS ANTISEPTOL
Antiseptiška sudėtine vietiniam 
vartojimui. Plovimui burnos, gur- 
guliavimui nuo dvokiančio kvapo, 
skaudamos gerklės, užkimimo ir 
dantų smegenų skaudėjimo.

Kaina 35 ir 50 centų.
SEVEROS REGI L1 ATOKU S.

Skystis (Tonikas) gydymui abelnų 
funkcionalmių ligų, ypatingai mo- 
te rims. Kaina $1.25.

SEV EROS ESKO.
Antiseptiška ;uostis. Sutaisyta • 
prašalinimui niežėjimo ir kitų odos 
suerzinimų (iritacijų)

Kaina 50 centų 

f

SE\ EROS BALSAMAS.
(Severą’s Ccugh Balsam). Priim- 
nas ir geras gydymui kosulio, pa
einančio nuo uždegimų koserės, 
užkimimo ir mėšlunginio kosulio. 

Kaina 25 ir 50 centų.
SEVEROS GOTHARDOL

I.inimcntas- tik išlaukiniam naudo
jimui. Rekomenduojamas gydymui 
romatiznio ir neuralgiškų skaudė
jimų. išsukimo, sumušimo, sutini
mo. sopančių raumenų, traukimo 
muskulų, ir skaudančių arba su
stingusių narių. Kaina 30 ir 69 c.

PILĖS
galvos

SEVEROS
Nuo prietvario, _
mo. svaigulio, ir nuo tulžies nesvei
kumų. paeinančių nuo užkietėjimo 
vidurių. Kaina 25 centai.

skaudėj i-

I 
i

SEVEROS ESORK t
Brangintinas vidurių .-t: nuliai - 
rius ir paliuosuojantks tonikas, ku
ris sustiprina ir atgaivina vidurių 
veikmę. Rekomenduojamas re- 
niems, jautriems ir pradedantiems 
pasveikti žmonėms, šis vaistas 
ypatingai gerai pritaikyta.- nuo 
blogo skilvio virškinimo, tulžies- 
nesveikumų ir nesveikų virškini
mo organų. Kaina 75c. ir $1.50

SEVEROS NERVOTON
Ir Nervoton Tablets. Tai skysčio ;r 
Tabletų sudėtinė. rekomenduoja
ma palengvinimui dirksnių nuvar
gintų ir nenriego. paeinančio nuo 
nerviškumo. Kaina $1.25.

Bandykit gaut Aptiekoje. W. F. SEVERĄ CO., Ced«r Rapids, Iowa.

T •t—

Pajieškau apsivedimui doro vaiki
no; kuris norėtų su m ; tim a-ciau su
sipažinti. malo’ės atrasyt laišką ir 
orisiųst .-aro paveiksią, kurį pareikn- 
avu~- sugrržir.-iu. Vš "su mergina 

21 metų. E. JONAITIS
Tomas iela 14. I.iepaja, Latvia.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 17 : i 25 met i amžiaus, manda
gios. dn>-b;rmkės, kuri mokėtų ang
liškai. Norint: arčiau susinažint, nn- 
ionės parašyt laišką ir prisiųst savo 
paveikslą. .J B. I.URlN

18 Strigs st., Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA FARMA
• 53 akrai, geri bvdinkai, naujos ma
šinos, geros ganyklos, gerų sienojų 
miškas. 2 arkliai. 3 karvės, 1 telyčią ir 
vištų. Pusę jm.ikėt. kitkas ant iš io- 
kėjinio. P:rrsidu<»da pigiai.

J. LENARTOMICH 
RICHLAND, N. Y.

1.

Gerbia n merginos ar našlės, ku
rios nor.tu turėt gerą ir Unksnių gy
venimą savo tėvynėje Lietuvoje ir 
kai i's l ir nors S JOČ’D. bukit mano 
jrauge. j>:ig< man; aš busiu ge
ru v . u jums ant v’ rados ir tikrai my-į 
lesiu. \š turiu gražų gyvenimą I.ietu-1 
voje t-k stoki, pinigų ir negaliu gerai 
nradėt gyvert. Esu išmokęs gerus 
darbus, esu 14 metų, n-vejęs. Plates
nes žinias sutriksiu per laišką. Mer- 
gin-'s malonės atsisąu't ru-» 30 iki 15 
metu ( !2i

TIULIAM RIMKUS
P. O. Rok J i. Kensington. Conn.

FARMOS!
Visokios farmos parsiduoda pigiai 

Nevv Jcr.- y valstijoj, prie turgaunų 
miestų ir prie vandenio. Mes turime 
visokių farmų ant pardavimo, kokių 
tik norėtumėt. Klauskite: (42)

ANTANAS MARKŪNAS IR 
JOKŪBAS KĖLA

Bot 41. Sergeantville, N. J.

FARMOS.
Kurie norite pirkt kokią nor6 far- 

mą šioje apielinkėje, apie Scottville, 
Pentvvater, Custer ar Fountain, Mich., 
rašykit mu-"s. Mes prisiusime jums 

I katalogus > nurodymus. Mes esiuu 
pirmieji lietuviai farmeriai toj apie- 

|Jinkėj. (42)
F1LVPS and MATTI.Y

R. 2. Bjv S3. Scittiillc. Mich.

!’•. .'-škau m-rginos arba našlės, 
protingos, sveikos ir teisingos. Aš no
rėčiau ai.sjeesti ir turėt sau tikrą 
draug • A. švarus, užsilaikau do
rai. tnr:u savo namus. ’’ienam nuo- 
balu gyv-nt Kuri norėtų arčiau su- 
stpažinr. ira^on 
lę. R. i". D.

■t prisiųst psveiks- 
2, Eox 1J3 D.,

VVaircn, Mich.

PARSIDUODA FARMA
i 65 akrai žemės, pusė ganyklos, kita 
dirbama, 1 mylios nuo Rainbridge, 
kur yra pieno faktorė. Yra 1 kamba
rių namas.- baimė, vištinyčia. cellaris 
ir kiti buuinkai; 2 arkliai, 2 karvės, 3 
veršini. 3 kiaulės su paršiukais, 100 

.vištų ir visokio pašaro; visokį farmos 
įrankiai. Par.-iduoda uz. $4,500. Rašy
kit savininkui angliškai. (40)

Gvi .lašli'ite-, baigusios — klasę mo-■ EMIL DRIAPSA
Ikyklą ir išmokusio., amatą, norėtu-' R- R. L Bainbrigde, Ohio.
lutėm susipažint fu Amerikos jauni
kei m i-.. turu 22 ir 30 metų amžiaus. 
M- ' Iz.iam kreiptis laišku ir prisiųst 
sava paveikslą. Adresas:

T. E. ANDRUEVSKA 
l’uc .ia i.da 26. t.iepaja. Fsrtvia.

P;iji< ši i u gfisivedimui laisvos mer- 
g.nos^ ;<i ba i ašie.-, vidutinio amžiaus, 
turinčios kiek turto ir mandagios. Aš 
esu pasiturintis; plate.-nias žinias su
teiksiu per laišką. Malonės prisiųst 
savo paveikslą. (42)

M R. S. O. S.
Nevv Britain, Conn.

L’Jt

B<> ?.

Geriausi Laiškai
S i graz:omis dainomis E.\TRA dėl 
alė.-lų, už $1.00 duodame 6Zi laiškų 
60 koncertų. V isados parašykite

koKių norite. Adresuokite; (42>
GKIKSONO SPAUDA

’?33 N Clnrion <f_ Philidclnhi c

K 
ir

<

Pagarsėję nuo Galvon skaudė
jimo MILTELIAI, turėtu būt 

Kickvienuęse NamuoM*.
Suskaudėjus galvą, paimk vie- 

ą ir greitai pagelbės.
25c. už 12. Siųsk 25c. .Plampoms

URBA TREJANKA 
Gen, švarią šaknų. 35c.

URBA LITHUANIAN 
DRUG MFG. CO.
82^ Bank Sticci- 
*¥aterbvr:*, Conn.
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' MuZgoj&nt langus reikia 
(Įdėti i vandeni truputi uksu- 
so (vinigerio): nuo to ge
niau blizgės stiklai.

TĖMYKIT, AR JŪSŲ VAI- visą parą per širdį pereina1 Ki>miel šluota nevarto ia- 
------- ’ * ’ ’ ---- *- ma, ją visuomet reikia suuyi 

ant koto, šiaudais aukštyn: 
tuomet šiaudai nesulink< ir 
šluota ilgiau laikys.

Sveikatos Kampelis.
:rjžiau>ia damų ir neuž-jGAISRAS NUO PERKŪNO 
į!.■ ksi nuodingais gazais: jei 
gali, am galvos užsiniesk 
vilnoni audeklą, da geriau 
ei lai- sušlapintas.

KAI NETURI ADENO1DŲ.

Gamta reikalauja, kad 
žmogus per nosį kvėpuotų. 
Bet beveik dešimtas nuošim
tis vaikų turi adenoidus ir 
negali per nosį lengvai 
kvėpuoti. Adenoidai labai 
kenkia sveikatai ir kiekvie-

daugiau kaip 7 tonai kraujo. 
Kas tris miiiutos per širdį 

pereina visas žmogaus krau
jas. ‘ .

| plaučius telpa apie 3 ga
lionai oro, kuomet jie būna 
pilnai išsipūtę.

l. turą 
ši!*

!l:0* 
gius tilo vaiub. -

Kad atnaujinus 
. . (karpetą), reikia Įdėti i

Mes kvėpuojam, apskritai tą vandeni keliat? laš,. 
imant. 1.200 kartų i valan- nijos ir suvilgi 

nas tėvas turėtu apie tai pa- 3«. >r per nius^ plaučius oro -a. 1-
SSrti su daktai-u. . Į ««> «*•
Adenoidai randasi burnos; -^.000 ^°rtų1

pačiam užpakaly ■ 1............. . ....
Tci turime Pas suaugusi vyriški yra tris 

drėgną, ’paduškaite * pusė svarų, o pas moteris- 
-viaJ To — du ir vienas ketvirtda-

Apskritas svoris sniegenųviršuje, i 
gomurio. Mes visi 
mažą. < _
g-ale gerklės. Ta paduškaitė j - - 
sulaiko visus oro blogumus, i s''a,’U- 
ir ji susideda iš taip vadina
mų “adenoid tissues,” p 
šių i tonsilius. Kuomet ta pa- 
duškaitė nenormąliškai iš-.' 
auga, tai pasidaro adenoi
dai, kurie stabdo tinkamą ir. 
normališką kvėpavimą.

Vaikas su adenoidais kvė
puoja per burną. Tokiu bu-! 
du oras Įtraukiamas tiesiog1 
i plaučius, per šiltas arba 
per šaltas, ir neužtektinai 
drėgnas. Todėl vaikai turin
tieji adenoidus labai greitai 
pagauna “šalti” ir juos už
krečia nosies kataras. Jeigu 
tėvai nekreipia atvdos i jų 
gydymą arba adenoidų išė
mimą, kvėpavimas eina vis 
aršyn ir aršyn. Vaikai iš
blyškę, kratinės įpuola ir at-1 
rodo nenormaliai. Adenoi- j tariškos išėjimų vietos, ko
dai kenkia balsui, sugadina į va su musėmis ir uodais — 
veido išvaizdą, kenkia gir- visa tai mažai tekainuoja, 
dėjimui, ir kūną gali užpulti tėčiai; 
visokios ligos. ligų.

Nesunku įspėti, kurie vai-! 
kai turi adenoidus. Jų bur
nos atidarytos, viršutinio 
žando dantys išsikišę ii* lu^ 
pos jų neuždengia. Abieji 
žandai nesueina kaip nor
maliai turėtų sueiti. Ant vei
do panašus į silpnapročius. 
Viršutinio žando dantys ne- 
reguliariškai išauga, ir tokie 
dantys gali privesti prie li- 
gV-

Galime spėti, kad vaikai 
turi adenoidus, jeigu miega 
su atidaryta burna, jeigu 
garsiai knarkia, tankiai kos
ti. Kuomet vaikams ausis 
skauda, reikia duoti ii- ade
noidus peržiūrėti. Jeigu gy
dytojas randa, kad adenoi
dai dideli ir priveda prie 
skausmo, juos būtinai reikia 
duoti išimti. Patartina juos 
išimti pirm metų amžiaus, 
nes po tų metų sveikata blo- ( 
gyn eina. Išėmimas adenoi- 4 

dų nėra pavojingas. Tuoj po 
operacijos vaiko sveikata 
pagerės. Operacijos nerei
kia atidėti, nes adenoidai 
netik pavojun statys vaiko 
sveikatą, bet gali Į kelis mė
nesius pasilikti neišgydo
mais, jie gali būti priežastim 
blogai išaugusios burnos ir r < , 
mo..' F. L. I. S.

4 -

KELI AT AS FAKTŲ AP!E(s^a
ŽMOGAUS kūną:

pana- KAIP REIKIA SAUGOTIS 
LIGŲ.

c

Jei
; ku

užsidegtų drapana- 
■>, nekuomet nebėk 
ant vėjo, nebėk taip 
tais aukštyn ar že- 

bvi kuogreiėiausia ap- 
vilnone kaldra arba 

ant grindų ji- susivy- 
katiią (karpetą).

,1
*

Andrejavas (Kretingos 
apskr.). Andriejavo apylin
kėj rugpiučio mėn. 16 d. va- 

' kare siautė didelė audra su 
perkūni ja. Sausių k. Į ūki
ninko Navardausko daržinę 

į Įtrenkė perkūnas. Sudegė 
'daržinė ir kluonas beveik su 

’.isais javais, mašinomis ir k. 
Buvo užsidegę ir kiti namai, 
bet subėgę kaimynai užgesi
no.I

I

!niu minkštą šmotęlĮ mnl. : :n 
ištrinti kaurą. Spalvos ara- 
gaus ir kauras išrodvs dm:;: 
naujesnis.

Prosinant krakmolytus 
skalbinius, reikia Įdėti i 
krakmolą šaukštuką ricinos 
(castor oil): skalbiniai gr: - 
žiau blizgės ir neliys į ie 
proso.

Net ir tuomet, kai karo 
i laukuose Europoje žuvo 
j tūkstančiai gyvybių, tai šim
tai tūkstančių mirė čia pat 

vai galima išsisaugoti, 
ras užsibaigė. Kaizeris nu-i 
galėtas, bet mes turime nu-’ 
galėti da baisesni, nuolatinį 
žmonijos priešą — ligą.

Nėra jokių slaptybių, gu
rios butų reikalingos, kad 
išsisaugoti nuo ligos. Šva
rus namai, švarus maistas, I 
švarios rankos, švarus dan
tis, švaras pienas, švarus! 
vanduo, šviežias oras, sani-

!

• L

Iv
1

\urin
2. n i o .f

< atgaivinti upalpu-
i eikia paguldyt ji 

aukštieninką, sulieti 
indėnių ir Įleisti kam- 
vkžio oro.

LIETUVIU LAISVĖS z 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAl KEGAN. 1LL-
VuldyboH Aatrašai:

1) Pirmininkas VINCAS GAJtRIS 
72<i AlcAlli-ter A?.-

2) Pagelbitinkas KAROLIS TUMA A
nc-s*h st. •:

3) Užrašu Sekr. R. M. RUf.ECZ
SŠS So. Jackson St.

4) Turtu Sekr ANT. SALIUČKA :
St.

ū> Iždininkai KAZ. VAiTEKL’N’AS 
■na-sth st.

C) Iždo (Hobėjai: 
JURGIS PETRAITIS 

90“ So. .Jackson St.
JON.tfS SKARBALIUS

811 Lenos Avė.
7> Knygiai K. AMERAZH’NAS

849 So. Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 I.iberty St.
R) Maršalai: A. DELSUS

711-Sth St.
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidillv Court.

VISI ŽINIAI!
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už
už ?.<’

■.vv ii
.tib-nte

p.ljie4kojtmns
jiku'l.-rrte po

Dėmes nuo geležies ruJ.ie; 
galima išimti iš drapmiv. 
gusiu pienu. Reikic 
pieno ii* duot pasioi

UŽ-.’, ė t

nuo leį»-j paskui išsk^lbt i^ndraiu
nzi •^a_!muil 

j teks.
lu. Jei vieno kai 
. pakarto’.

.

11*

.iž-

v

p;-.tirti
ar ne,:

i o b ui nos 
gus £t •
1 OUIS
eikia

•. i žmogus gyvas,
skylutė užsidarys;.

? :: -s, skylutė pasiliks ^

__  I
r nusišuti-'gu normali svori.

MIL10NAI KŪDIKIŲ TU
RI SVEIKATOS TRU- | 

KUMUS.** • __
rierbcri Hoover apkaina- 

vo nuostolius padarytus Suv.
ui smogus! Va|s{ industrijai arti railio-Į 

:eiK;a pridėti dolerių, kurie galėjo būti 
veidrodi; jei: 

yvas ir kvėpuoja, 
tuoj apsirasos. Ar- 
'pilka Įdurti Į ku- 

spilką

i Rudas dėmes nu 
galima išimti iš bar 
dėjus juos prieš 
saulę.

.<• ‘ 
r ]]'

J. o>kd

1 >*•< »S0 
iu ■ ■ 

isč C i

!

Nudažytas daržovėmi: 
rankas galima nuvalyti 

jpiovus riekelę žalios bulvėsk .

apsaugoja nuo daug

Ar užlaikai savo namus 
švariai ir gerai išvėdintus.

Ar geri tik švarų, tyrą 
vandenį? Jei jissemiamas iš 
šaltinio ar šulinio, ar tikrai 
žinai, kad tenai nesubėga 
vanduo iš sutrynų, mėšlyno 
ar tvartų?

Ar pienas, kuriuo peni sa
vo vaikus, yra virintas ar 
pasterizuotas? Ar gaunr 
kiekvienas vaikas po tru 
stiklus kasdieną?

Ar kūdikis penimas kryti
mis, kaip turėtų būti? Ar jfc 
švariai užlaikomas? Ar ji: 
gauna užtektinai šviežie 
oro ir ar jis nelaikomas kar
štoje, troškioje virtuvėje? 
Ar žinai, kad iš bonkos pe
nimi kūdikiai turi gaut 
orandžių šulėm kasdieną pc 
pirmo mėnesio?

Ar žinai, kad musės ir uo
dai nešioja ligas, ir ar ap
saugoji nuo jų savo namus, 
užtiesiamas langus sietais?

Ar žinai, kad visos slogos 
yra limpančios ir gali virsti 
pavojingom ligom, ypatin
gai pas vaikus ?

Ar žinai, kad ligos dažnai 
užsikrečia nuo nešvarių ran
kų? A»- visuomet nusiplauni!

i arUlUKdl UluilVO u i • * 1
nosies ir nuolatinio silpnu-ran.k?s-Prl?s...'Pal»',n«

__ _ 1 muKtn imi n o įima '■

” Keistas dalykas, kad 
žmogus, kuris žino iš ko su
sideda žemė, vanduo ii* oras, 
retai kada žino iš ko suside
da jo paties kūnas. 5tai ke- 
liatas faktų, kuinų, veikiau
sia, ir tu, skaitytojau, neži
nojai.

Žmogaus kūne yra išviso
'263 kaulai.

Raumenų arba muskulų 
skaičius siekia 500.

Kanalas, kuriuo eina mai
stas, turi apie 32 pėdas ilgio.

Kraujo pas suaugusi žmo
gų yra apskritai apie 32 sva
rai, arba lygiai penkta dalis 
to, kiek sveria žmogus.

Širdis turi apie 4 colius 
pločio ir 6 colius ilgio; ji 
plaka 70 kartų j minutą, 4,- 
200 kartų j valandą. Su 
kiekvienu plakimu per širdį 
pereina daugiau kaip dvi 
imHiof* kraujo: gi per visą 

j’ perpumpuoja iš-

maisto čiupinėjima?
Kuomet šeimynos narys 

---- ~a skarlatina, tymais, 
idifterija, kokliušu, karstinė- 
’ mis, džiova ar kita kokia li
ga. kanos galima išsisaugo
ti, ar visuomet praneši svei
katos prižiūrėtojui, kad jis 
galėtų kitus nuo tos ligos ap
saugoti?

Jeigu jauti kokią nesvei
katą, tai patartina visuomet 
kreiptis pas daktarą, nes 
kartais iš mažmožio gali iš- 
sivystyt pavojinga liga.

NAUDINGI PATARIMAI 
NAMU SEIMININKĖMS.

Kietą^ mėsa bus daug 
minkštesnė, jeigu prieš ke
pimą įtnirkyt ją Kokiam pua 
valandžiui į vandenį su stip
riu uksusu. Skonio tas nepa
gadina, da pataiso.

Juodaa pančiakas reikia 
skalbti lazurkuotame van
deny. Tas palaiko jų spalvą 
r jos bus juodos daug ii- 

v ... j. perpumpuoja is-giau, negu Kitaip jas snai- 
viso 600 svarų kraujo. Per biant.

pjK ’ 
r.io n

u

Norint išimti iš drapanų 
malevos dėmes, reikia su
maišyti pusę amonijos, pusę 
ierpentino, h- paėmus šito 
mišinio ant švarios skepetos 
trinti.

Ištikus namie gaisrui, rc- 
)ok ant visų keturių palei 
jrindis, nes palei žemę yra

sutaupinti, jeigu daugiau 
kreiptų atydos į mokslą apie 
sveikatos dalykus. Dar dau
giau yra reikalinga patėmy- 

• ti kūdikiuose ligų apsireii-! 
kimus! Iš 22 milionų mokyk- i 

>s vaikučių Suv. Vai*t. ap-l 
skaitoma, kad 6 ir pusė mi-: 

" liono turi daug mažesnį ne*
mus ar nusišuli-'gu normali svorį. Yra taip

- umaišyt kiauši- pat svarbų mokyti vaikus ir 
<u alvvų alie- suaugusius kaip apsisaugot 

nuo ligos, kaip kad ir gydy
ti, kuomet jie serga. 90 nuo
šimtis visų I,igų, susekta, kad 
paeina iš skilvio netvarku- 
mų. Laikykit savo skilvį ge
roj tvarkoj ir sulaikysit li
gas! Tas yra lengva todėl, 
kad Trinerio Kartusis Vy
nas yra gyduolė, kuriai galit 
pasitikėt, jei norit išvengt 
skilvio negerumų. Ji laiko 

. lenuoųno g**vė$ * vidurius veikiančiais, išvalo 
skasė žmogaus kau- į nuodingus iš vidurių išma- 

: tas, sustiprina kraują ir pa
taiso visą sistemą. Jūsų ap- 
liekorius ar pardavėjas turi 

ĮTrinerio Kartųjį Vyną savo j 
Į krautuvėj* jei neturi, rašykit

Jkia
iitymą s
( iiveoil) ir užtepus

T

RADO PAKARTO 1863
METŲ SUKILĖLIO 

KAULUS.
U km erge 

17 d. da 
■ t uobes 
•statyti 
kampe 
kuole ir 
<ad tai bus viena aukų 1863 
m. sukilėlių, nes senų žmo
nių pasakojimu, kaip tik toj 
vietoj buvę kartuvės J^e^Tr^ėTCo^i^
nėtų metų sukilėliams karti-i Chicago, IIL

Rugpiučio
arbininkai, kasdami 

telegrafo stulpams

griaučius. Spėjama.

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE- 
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

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

VALDYBOS ANTR.lšAl:
Pirmsčdis Juozapas Misevičius, 

117 West Main St., 
Pirnasėdžio pagelb. Ar ta::;:.. JurpaJis 

585 West 5th St.
Nutarimų Rast. J. Stanislovaviėius, 

193 Wvst Statė St.,
Turtu Rast. Mvkolas Sablickas, 

P. O. Bar 342.
Iždininkas Antanas Kimontas, 

105 Vest Main St,
Knygius Kazimieras Tamašiunas, 

42 \Vest Wa!nut St.,
IŽDO GLOBĖJAI: 

Justinas Kukoraitis.
112 Vest 5th St., 

Jonas Sadauekas,
164 Vesi Indiana St..

Boleslovas Alekna, 
15S Monroe St..

LIGONIU KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas.

110 Vest Illinois St. 
Bronislovas Einoris,

117 '.Vest Main St. 
REMZORIAI KNYGŲ: 

Kazimieras Arlauckas, 
44 West Gth St., 

Romualda Gričiunus,
85 \Vtst Main St.. 

MARŠALKOS:
Petras Kišor.is, 

P. O. Bok 221.
Liudvikas G možis,

R. first. Rox 10.

Statai Aat 
Orderis
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i:' -..n: .
Į. r-.:-. -.J.;
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sylį:

lc. U4 i sy<).
“Kvk’.vh“

lur :'ž«»ip?-e:>e:n<-:avK‘ »tj, u1'.;
pajieikojinuis --r.iinSu ir

ir už pirma sykį o>> lc. į 
už žodį.
I .-».jiešk<>jini.:i >’’i p ivc.Iis't- rre- - 

Srauniau, ties j: ry- , 
tn‘is klišas .iabur |tr«4..i»oj:; o ar- i 
giui. Tclel iioritit laipini ru > es-:o- ; 
jim:i si: ; a‘. 'Iu. it-išiu p‘ siljst ; 
fotoiirafįjįė ir S iaust

Siunčiant pą_iieškojinta a<4a ap>i 
irar-inittta reikia prisiėst k.rtu ir-! 
nutkvsti.

-KELEIVIS’
25-i tližO.WWAY.

SO. BOSTON. MASS.
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KNYGOS
iš Lietuvos

Koperatyvinė knyjrŲ leidimo, 
be: laisvo švietimo daib<> l.ictu- 
v ;<■ KULTŪROS EENOROVe 
siūlo ameriuiečinmš lietuviams 
savo
Lietuvos kainomis. Knyitų sura
šą paske’bsi.i. vėliau

Užsisakykit iliustruota, mė
nesinį populeraus mokslo žur
nalą “Ki uri i: g- 
Kaina metams kmerikoj ir už
sieniuose pusei melų $1.50 
Lietuvoje metums 20 litų, pu
sei metų 12 litų.

Adresas:
KULTŪROS BENDROVĖ 

DVARO jGATV. 24.
ŠIAI I.L\1^.1THUAN!A.

amerikiečiam^ lietuviams 
gražių ir turinineii kn.vxQ 1

Pirmu

Kurtu .

1. i«tūrių '

Kaiboje

! aaiera Rfeujoj eoiiur. turi
ptMiapius ir 37? p«veifcUė’MMi. J<aba» 
jtiorai ir rpcdiuta kiak\«ewu ypatai. 
ŽmoiTVs skaitydama* šią Bibliją ir tė- 
mydamas > pavcakalčiine, (kurie per
statė kaa bare pina sutvėrime sviete 
Ir iki ožrbuimtū Kristaus’. užmirė vi
sa* savo varge* ir 4ž>aa«ei« jegiai le
kią knjgą tjije. iem bes t temai žie
me* yakarai

KA1AA rriH «!.«>
Norinti gaut šią Biblija, pinigus 

sic aki t Espre.tn ar Pačio Mon«:y Ont.*- 
rhu «egtatreotame laiške adresu:

“KELEIVIS” 
255 Broaaway, 
So. Boston. Mass

Siutus ir over- 
ktrtus siuvame 
ant užsakymo, 
virolčiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir iš* 
prašiname.
SIMOKAITIS 
344 Broaduray, 

2-rof lubos
SO. BOSTON, 

MASS.

c

SU i.X.
\ a
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tik- 
ku- 

dai-

SDfcrtd. SDorfrm.
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PRJMA DON1CA

'Bostono paties Kompanija” 
Įrįžo po geru pasisekime ii New 

Yorko ir bus Bostone per 
dvi aavaitl

• A $ $

pasižymėjusi Operos
Ciara
An na

• * t o n e

BOSTONO MIESTO GRANO 
3PEROS KOMPANIJA PRA- 
DtS VEIKTI PANEDĖLY

“AIDA.”

Keroja 
•Jacobo iš Letvrence’o.

Maria Laudisia atvažiavo 
tiesiog if Co-.vent Garden teatro

L mdonn Marina Palazz1’ tik 
bar sugrįžo iš Chile. Lucia 
Carai':’i. mezso-sopraDas. atC 

ž’.ivo tiesiai iš Paryžiaus ope- 
rc>3. kuri- kompozitoriaus Pietm

i

į

Pranešant pereitą panedėlį.; uavo Vildetijoj.
lostono Miesto Opera pradėjo 
iivo veikimą ir veiks per dvi są- 
aiti. Perstatant šiuos veikalus, 
airių surašą galite matyt aps
irikime, Bostonas išgirs daugelį 
ymių dainininku, kurie turėjo r.jje neolituose r*ew yohca pu o-j vai»«» «“w •**«>•** 
lidriius pasisekimus principą- liks patiko su didžiausiu entu-| Tikietus salima gaut: Opera 

lioose Europos miestuose. ziazmu. Amonio Marąues, teio-jHoųse, Littte Buiiding Ticket
Operos prezidentas dainuoja as. tai '. ė] \ ienas is tų artistų, į Offida, ir 25 Hufttjngton avė., 

vadovaujančiose rolėse ir bosto- i i bus tik;a žvaigždė Bos to-! Bostone. Telefonas Bark Bay 
mečiams yra gerai žinoma kaipo no. 12704.

Bostonas dabar susilaukė 
rai garsingiausios Operos, 
rioje dalyvaus tokie žymus 

inininkai apie kuriuos žino visas 
muzikos pasaulis.

Opera tęsis per dvi sąvaiti, 
pradedant rugsėjo 23 d. iki Spa
lio 10 d. Kokio* operos bu* vai- 
dinamna, kiekvienas gali matyt 

Mascagni rekomenduojamas dai- iŠ apokalbimų, todri čia nepakar- 
’' vo Vi’dctijoj. . • tošim. Bot pažvelgus j choro su-

Bostono muzikos mylėtojai dėtinc, orchestros tobulumus ir 
tikrai pageidaus if seinst Norhert Į pagarsėjusios dainininkus, ku- 
Aider. kuris labai pagarsėjo Lairie dalyvaus tuose perstaty- 
Scaia, Milane. San Cario. Neape- muc3e. tai reikia pasakyt, kad 
ly ir Costanzi, Romoje. Amen-; Bostonas tikrai per tas dvi są- 
koje debiliuose N'ew Yorko pub.jvattaa taria artistų žvaigždes.

-t

uu Pu- 
veli, siais

Dabar La tik iičja ii pa ni»<n 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE

Laimingos Knygos
Jueea Knyga, pusi. 209 
Sekretai Moninimo, pi. 168 $2.00 
Stebuklai ir Paslaptis, 240 
Lyties Mokslas. 400 
Naujas Pilnas Orakulas, 
Lietuviškas Sapnininkas 
Burtiškos Kazyrcs

I I

t
S52.OO ------ }
$1.75 
$5.00 
$5 00 , 
$1.501 ■ 

tiurnsKus n.u4yr.s $1.50’1
Jau tūkstančiai žmonių pasinaudojo « 

burtiškų knypti mokslu paliko turtin- j ji 
pi, todėl ir tamsta išmėgink laimę, i/j 
Reikalauk laimingu knygų

L. S. KN YGYNAS ' I 
3106 So. Hak.cd St.. Chicapc. 1!!. 1 

(2-nd flocr fr.;

v



KELEIVIS 1
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo mugu koretpoadentų ir iš Lietuvon laflgaian.)|

įstatymas K?y*L SU eina. Bet nedaugelis žmonių 
dar naudojęsi taip lengvo
mis priemonėmis dideliam 
vargui pašalinti, kadangi 
kliudanti dabartinė valdžia. 
Paskui aiškino, kad jis už 
savo pamokas pinigų ne
imąs: jam esą gaila, kad 
daug žmonių dėl savo tam
sumo dideli vargą kenčią, 
todėl kiek galėdamas savo 
kalbomis šviečiąs žmoniją.

LYTIŠKOMIS LIGOMIS.
Ministerių Kabinetas rug- 

piuėio 27 d. priėmė įstatymo 
projektą kovai su venerinė
mis ligomis. Gydyti sergan
tiems venerinėmis ligomis 
vidaus reikalų ministerija 
steigia ligonines ir ambula
torijas. Prie kiekvienos savi
valdybių lėšomis išlaikomos 
ligoninės turi būt atidarytas 
ambulatorines venerinis gy-į 
dymas. Visi sergantieji ve-] 
nėrinėmis ligomis privalo ■ 
gydytis arba gydymo įstai-i 
gose arba pas 
gydytojus. Asmenys. : 
apie susirgimą venerinėmis 
ligomis, privalo apie tai pra
nešti apskrities gydytojui. 
Nepranešę apie tai baudžia
mi einant 206 B. K. straips
niu. Vengią gydytis asme
nys talpinami į gydymo 
įstaigas prievarta. Sergan
tieji pakartotinai, taip pat 
prostitutės, sergančios vene
rinėmis ligomis, talpinamos 
į veneriku kolonijas.

'katą' Nėra ir būti negali. 
Juk nėra net tokių įstatymų, ' 
kuriais remiantis galėtume 
nukrėsti nagus sauvaliavimo 
valdininkų. Iš kitų sauvalės 
netekai sveikaios — skersk

VILNIAUS KRAŠTO 
EŽERAI.

Vilniaus krašte priskaito- 
ma 189 ežerai, 58,350 ha 
ploto. Iš jų Trakų apskr. 
tenka 42 ežerai, švenčionią
—61, Braslaves — 59, Būni- b* badėk 
lavičių — 33 ir Dianos — 24. 
Bendrai, ežerai užima iš vi
so 2 nuošimčiu Vilniaus kra
što ploto, žuvininkavimas 
jokių taisyklių nenormuoja- 

Imas,* už tat paskutiniuoju 
laiku žuvų ežeruos žymiai 

: sumažėjo.
I ŽMOGŽUDYSTĖ.

Alkupė. (Kvėdarnos va1.., 
Tauragės apskr.). Rugp. 14

LENKAI UŽPULDINĖJA jpa^ p' K?n.trS. a.tėJ° P- KI®’
LIETUVIŲ SARGYBAS. att nQC‘-
Ežerėnų rajone, tarp kai-

I

■

privatinius my Aprjeny jr Bajorų naktį 
pugpiučio 21 d. musų pasie
nio policininkas pastebėjo, 
kad demarkacijos linijos 
ženklai perkelti keturis met
ras toliau i musų pusę. Poli
cininkas, atstatęs ženklus Į 
senas vietas ramiai ėjo sar
gybą. Staiga iš krūmų puolė 
keturi ginkluoti lenkai ii 
žiauriai sumušė, iki sąmonės 
nustojimo. Atsipeikėjęs po
licininkas pranešė baro vir
šininkui. šis pasiuntė tris1 
vyrus Į atsitikimo vietą, ku
riuos iš tolo lenkai apšaudė 

•ir paskui pasislėpė.

I

j

uianskas. šeimininkas pasi
rinkęs arklius su p. Kleman- 
;ku kaž-kui’ išvažiavo. Tą 
patį vakarą atsiradęs p. Kle- 
manskas, o Keniras negrįžo. 
Nesulaukdami savo šeimi
ninko, tarnai rytojaus dieną j 
išsirengė jo jieškoti. Vargais.1 
įegalais rugpiučio 16 d. bu-l 
zo surasti tik arkliai, pririš-' 
i prie ratų, aptaškytų krau
jais. P. Klemanską suėmė, 
ečiau jis ne tik ginčijo savo 
;altę, bet dar sakė, kad su i 
bingusiu Kentru nė nevažia- 
;ęs.

I

PLĖŠIKŲ GUDRYBĖS.
Naktį iš 8 Į 9 d. rugpiučio 

Ežerėnų apskr., Antalieptės 
valse., Pakunigės viens, ne
žinomi piktadariai padegė 
pasiturinčio ūkininko Jurgio 
Jozėno pirtį. Visa šeimyna,1 
palikusi tuščius namus, me
tėsi gesinti gaisrą. Tuo tarpu
piktadariai įėjo Į Juozėno ženkjaf 
gyvenamąjį butą ir iš užra
kintų komodos ir šėputės, i 
atplėšę spynas, pavogė M0'mu pI„^,uu 
litų, 90 rub. rusų caio auksu, mvnjng nesantaika.

SAVŽUDYSTĖ.
Kaune anądien nusinuo

dijo 17 metų mergaitė R. 
Notingaitė gyvenusi Veive
rių g. Nr. 75. Jau bevežant į 

pasirodė agonijos 
Atvežta ligoninėn 

tuojau mirė.
Spėjama, kad nusižudy

mo priežastimi /buvusi šei-
apie 210 rab. rasų caro si
dabru, vieną sidabrinį rusų 
caro rublį 300 metų cara Ro
manovų sukaktuvių, vieną 
Bulgarijos valstybės sidab
rinę 5 levu monetą, du rasų 
sidabriniu medaliu su para
šu: “za userdije” Trintus. 
Piktadariai nesusekti.

ŽEME ĮGRIUVO.
š. m. rugpiučio 23 d. prie 

pat Pabiržės kapų įgriuvo 
žemė. Duobė apie 8 metrus 
ilgio, apie 6 platumo ir apit 
Jgjlumo. Nugrimo bulvės 
bet duobėje bulvių nematyt 
—tik purvinas vanduo. Apie 
pietus tą pat dieną vienas 
arkligonis, kuris buvęs apie 
trečdalį kilometro nuo duo
bės girdėjęs lig kaž koki

J

Žiūrėk Virčio
INGERSOLL 

ant Ciferblato
Ingersoll yra daugiausiai 
pagarsėjęs ir pepuliaris 
laikrodis pasauly. Beveik 
tiek pat žmonių perka 
Ingersoll kiekvienais me 
tais, kiek kitu Amerikos 
išdirbvsčiu kartu.
Jie yra pigiausi ir atsa- 
kančiausi laikrodžiai.
Apsimoka jums pažiūrėt 
vardo ant ciferblato.

KAS YRA RUSU SO 
VIETŲ RESPUBUKA?”

Išleista Lietuvos Social
demokratų Partijos.

Knygos turinys susideda 
iš sekamų skyrių:

1. įžanga.
2. Vadinamoji Proletaria-

tj»r*
komunuti. Partijom 

Diktatūra. . . . ’ _ |
-4. Pasaulio Socialistinė 

‘'evoliucija.
5. Atgal į Kapitalizmą.
6. Bendrosios Išvados, 
šituose keliuose straips

niuose yra sutrauktos visos j: 
žinios ir visi faktai apie ko- : 
munistų tvarką sovietų Ru-;:

• • • I ’
SIJOJ. ' ■ -

Knygutė parašyta labai I 
lengva ir gyva kalba. Ame- I 
rikoje j’os da niekai nepar- ■! 
davinėjo. “Keleiviui” pasi-; ‘ 
sekė gauti jos tik keliasde- 
šimts egzempliorių, todėl į 
kas nori ją gauti, tepasisku- l 
bina. į

Kaina tik 20 centų. :
Prisilįskite du dešimtuku ' 

laiške "arba štampų už 20 j 
centų “Keleivio” redakci- J 
jai, ir tuojaus gausite “Kas į 
na Rusu Sovietu Respubli- ' 
ka.”

OENTISTAS
N>i<> m iki 12 dieo*

Nuv 2 iki 
NEDALIOMIS 
lk» O. *»»<•♦

T«i. So. li<..>u.>:i 5u6 W

DAKTARAS
A. L KAPOČIUS

L1TUVIS
VALANDOS

f i
t

I

v,

TllEfŪNAS KM/

MEDICINŲ** DAKTARAS 

c. j miouitis 
ataodo*; nu» 2 iki 4 po piots

«im> 7 iki 8 vakare 

107 Summer St, 
LAVV’RENCE, MASS.

Telefonas 6112-W.

Or L omn-6umuska
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—5 po pietų
Nuo 6—8 vakare 

Nedaliomis Nuo 10—12 diena 
705 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO, MASS

i

4 
C

, ir. liicu mulld 14it>

lit Davri W Ro»ea
Kalba Livtuvišksi ir Rusiškai 

$ GV1M) CHRONIŠKAS IR 
č SLAPTAS LIGAS
'» raipg' Moterų ir Vyrų Kraujo 

ir Odos Ligas
> VALANDOS:
£ Nuo 8 iš ryte iki 8 vakare 

Tai-pat ir šventadieniais
$ 321 Hanover Street
$ BOSTON. MASS.

GIRTAS VIRŠAITIS 
ŠUMIJA.

Mariampolė. — Rugpiu-j
;io mėn. 19 d. gerokai ikav-. 

’>ęs, buv. Gižų valsčiaus vir- 
;aitis Pranas Lingj-s užstojo, 
celią Mariampolės mieštoj 
neinančiam į Vilkaviškį- 
lutomobiliui. Automobilis 
Justojo. Išlipę iš automobi- 
iaus keleiviai kraipėsi Į ša- 
:ia einantį policininką, pra- Geras receptas nuo prasto 
lydami p. Lingį nuraminti, i 
Policininkas prašė jį nusira- ___ ___
minti, bet jis nieko nepaisė: jums apsimokės patini aęiĄas nau-

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO 
STAČIAI Į KLAIPĖDĄ.

?olicininkas prašė jį nusira-

Modelis $1.75 iki $11.00

Baltijos Amerikos Linija ren
gia speciaię ekskursiją Lietuvon! 
laivu LITUANIA. spalių 13 d.. Į 
1925 m. P-nas Juozas Smitrus,; 
šios kompanijos lietinis atsto-' 
vas, keliaus drauge su šios eks-Į 
kursijos keleiviais.

Laivas LITUANIA plauks 
stačiai į Klaipėdų.

Daug ekskursijų rengiu i Ue-į
miego ir silpnų nervų.

Jei jus turite tą, iK-smaffOtną, tai : .
- . tuvų jvainos laivų buijoc,. teėiau

I

LLOYD
LAIVAKORTĖS J ABI PUSI 

NUPIGINTOMIS KAINOMIS
I LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

Trečioj kiesoj tik steitrumiai. 
Apsięyvenę ateiviai, grįžtan
tieji j 12 mėnesių, neturi jokių 
apsunkinimų.

32 Broodaay, N«w Tark, 
arba pa.-' vietos ageDtuc.

TEL EMITRE 7365

DR. F. MATULAITIS
A Ultravioletinė Šviesa 

Diathermia
A 322 HOLBROOK AVĖ..
0 DETROIT, 3IICH.
S A D YNOS;
A 12-2, 0-8

I ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA

KAINA

!§ NEW YORKO 
I KAUNĄ IR 
ATGAL (2$*^)

Puiki proga aplankyt jums 
savo tėvyne nužemintomis 
trečios tiesos kaim inis, su- 
lyg ekskursijų ra to mis.

Išplaukimai kas sąvaitę
L\-l sugrįšimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pus

Unifed American Lioes 
(Hanisua llac) Jsiat Scrv-ce with 

HambargAmericaiLiie
131 Stote St.. Boston. Maso.

skeryčiojo, garėsi viršaitis Ėį«jįu'■į’K'Baltijos Amerikos Unijos ek- 
3S36. Bet policininkas, UOTS į vadinasi Nuga-Tone. Tokiuose alsiu- skUTSlja nykius praktiko D bč- 
Lingys jį sukruvino, pasi-iį^* *r"li%t^TSiUyn' tuvių norus, kad ^keliavus H

1

gelęžie.4
I tikroj ką Nuga-Tone padaro —
ji., (’a1 ’-r.-irt*,-, ir filsfo
nervų.

Jos yra malonios 
moksliškos kraujo ir ner-ų irjdavoto 
jos. Yra tiesiog pastebėti;-.! kaip grei- 

mą, pej, urch ir vigor d.'l nusipusių 
nervų ir raumenų. Jos b'.:dtvoja tur

NAUJAS TILTAS 
GRIŪVA.

Gargždai (Kretingos ap. h 

statydino* per ' Miniją gėle- 

tukistančių jis atsiėjo, dar 
metų neišstovėjo, o jau jo 
“stiprumai” pradeda rody- 
tis. L—.
žmonės, pradėjo jau sprogi
nėti ir griūti, jau trijose vie
tose gerokai išsprogo ir išby- „
reio Kasbuspokeletosme- kurti Anykščių visuomenę i 
tų? Be to, bendrovė stačiusi bendrų draugijų ir nipintis 
ta tilta, rodos privalėjo tam jos kultūriniais reikalais. P. 
tflnajtelio gabalų iš vieno ir Maželis pasiūlė panaikinu 
kito gafo tilto pataisyti ir iš- pasenusi paprotį t. y. svei- sidengę

Pentai duslų griausmo užimą,

žies*—betono tiltą. Šimtus NUTARĖ NEBUČIUOTI
RANKŲ.

Anykščiai. — Rugpiučio j
- “ ~ “ • J • iPašaliai, kur vaikšto mėn. 20 d. čia Įsteigtas vie

ptos inteligentų kliubas. Į 
kliubo narius jau Įsirašė 3€ 
žmonės. Kliubo tikslas su-

ta tiltą, rodos privalėjo tam jos kultūriniais reikalais. P.

kvietęs Į pagalbą porą vyrų,Įtiksiu Nuga-Tone padaro — tutei- 
nugabeno triukšmadarį į po- kia do1 ‘:rau-f° ’r ’,)sfor^ <Jvi 
iciją. Sustačius protokolą, Jos yra malonios vartoti ir tiktai 
iuvo policijos nuvestas iY. * • TUc*. iru vjefeiUK iw&wuvw.;» aa*y (S**-*-tręštą nusiraminti. Rytojaus tai Nuga-Tone grąžina s:?al, stipru 
ljeną iš arešto paleistas. m*- urch ir V1^or na?’Pusi<’ /-t •* • <*•<«-•*« - nervu ir r^uiuruų. uuu»vwj« vuz-(jIZŲ VlTSaiClU LdingyS D6* tin^ni, raudonu kraują, stiprius nuola- 
•a, tik kitados buvo. tinius nervus ir puikiai padaugina 

jėgą gyvenime; suteikia runų, atšvie
žinantį miegą, gerą a etitą, puikų

DARBININKŲ IŠNAU- virškinimą, stimuliuoja kuenis, inks- 
rkTVIIAJIAC <tusir žarnas-ir veikia abai gerai.
L/VJ1MAO. i Tikrai priverčia ju3 mar ti, kad gy-

Pažiurėk bei Į kuri Lietu
vos užkampėlį, tenai rasi ..-----

nepralaimesite jf ne: a uos jums didžiausių darbo Žmonių 1S- nieko, jei jus neturėsite pasekmių, 
naudojimą. Metasi į akis ‘ 
Telšių valstybinėj pilstytu- 
zėj darbininkų padėtis. Ke
rnu domėn jų gaunamąjį 
•nokesni; aišku, kad jis yra 
crikščioniškai ubagiškas. 
Bet štai kas man keisčiausia, I

veninius yra vertas gyventi.
Tik nueikite pas savo ::?tie>orių ir 

gaukite butelį Nuga-Tone Jus nieko

grįsti. Čia ir yra Unikumų : 3 
metrų aukščio kelio šlaitai 
yra tik keletą metini akme
nimis išgrįsti, gi toįiau, nors 
stulpelius pastatė, nėišgren- 
dė. Šiemet smarkiau palijus. 
vai)dpo-išnešė duobes žemių 
jr pž kėlėtos metrų kelias vi- 
jsii išgriuvo. Taip stato pri
vatinės bendrovės tiltus val
džiai.

Tai Ne Sapnas
Pinnu-pirmiausias išplaukimas

ii NEW YORKO Tiesiog į KLAIPĖDĄ

Baltijos Amerikos Linijos
EKSKURSIJA LAIVU “LITUANIA”

13-tą Spalio-Oct, 1925 
Pirmą Kartą Istorijoj

Reguliaris pasažierinis laivas veži ekskursijų stačiai 
j Tėvynę-Lietuvų

Iš N1W YORKO į KLAIPĖDA
Nereikės persėst, nereikės bagažą vilkti iš vietos j vietą, iš laivo 
į laivą, iš traukinio i traukinį—tiesiai iš porto i port« — tai tikra 
peradėjyste šeimynoms, moterims ir vaikams. Tuojau užsisakykit 
vietas ir prisidėkit prie būrio eks ursantų, nes kita proga važiuoti 
stačiai f Klaipėdą greit nepasitaikys.

Kompanijos ištyręs palydovas, Jūsų tautietis Juozas 
važiuos drauge ir suteiks savo pašalpą.

Išplaukimai iš New Yorko:
EKSK. LAIV. “LITUANIA” 13 SPALIO

tiesiog į Klaipėdą 
LAIVAS “ESTONIA” 3 LAPKRIČIO

K.UNOS L.UVAKORČIU:
3-čia klesa j Klaipėdą....................... .  ......................................
3-čia klesa į Klaipėdą, perkant abi pusi, jįučėdysi ę i 1.50, 
2-ra klesa į Klaipėdą ..................... ...................................... . .
2-ra klesa i Klaipėdą, perkant abi pusi, šučėdysi 427.50, 

“Head-Tax” ir ”Revcnue-Tax" atskyrrum.

Kreipkitės prie vietinių agentų, arba Į ;
BALTIC AMERICA LINE ;į

9 Broadway, New York <»

Amerikon, stačiai galės atplauki 
i Lietuvos uostą.

Todėl visi lietuviai, kurie ren
gėsi ir rengiasi aplankyti savo 
gimtini kraštą, dabar turėtų ke
liauti su šia ekskursija geru lai
vu LITUANIA tiesiog į Klaipė
dą ir bus prižiūrima, kad kelei
viai turėtų smagia ir malonią 
kelionę.

Yra gauti pranešimai, kad 
rengiamasi Klaipėdoje iškilmin
gai sutikti šios ekskursijos ke
leivius, kuomet laivas LITUA
NIA atplauks į Klaipėdą. Tikri
nama, kad visi šios ekskursijos 
keleiviai bus puikiai priimti i. 
širdingai pamylėti, kad pažymė 
jus pirmo kariai vi o atplaukimą 
Klaipėdos uostau stačiai iš Nev. 
Yorko.

i 
I 
į

i

Kiekvienas pakelis yra : arantuotas. 
Varto' ite jas keletą dieną ir jei jųr 
nesijausite geriau ir nebudite užganė
dintas, nuneš! ite likusi is gyduoles 
ten kur pirkote ir jie mai niai sugrą
žins jums pinigus. Tokiu >udu Nuga- 
Tone visuomet yra parduodama, to
dėl. kad išdirbėjai Nug -Tone žino, 
kad jos pagelbės.

__ | _________________ ________ Garantuojamos, į'ekouiendttojamo.' 
kad tie patys, proto darbo, ir p3^’3™* -Das V1SU- aparte 
proletarai, valdininkai, pri- t

Jei Nori Žinoti

I .-------- ----------
PApUSK-.frfcS yra skirtingos nu< 
Oarišanu. -^.rrn. vra i^iaukinAs trv I

I
I

►►
Smi tiras,

►
DYKAI NUO PATRUK] 

MO KENČIANTIEMS. 
Nedėvėk diržo—išvengk pa 

vojingos operacijos
Sa.'UĄRT^ LIMPANČIOS PLAPAt 

l 
(Mrišamc ^.ržo, jos vra išlaukinės gy 
gyduolės. _ ^mpančios prie kūno b 
Juodančioš sustiprinimą toms kun< 
dalims, kurioms reikalinga. Nctur 
jokių šniūrų nei sprehžinu. Ncnusieo 
ka ir neštai remia į Kiruhis. Tukstan 
čiai šiomis paduškaitėmis gydosi n* 
njię,’ nesužrukdami nuo darbo ir dau 
įpelis pranc-Įa, jogei šitokiu b«iu išsi 
gydo. Minkštos kaip mosastas—Ieng 
va pridėt—nebrangios. Už jas gauti 
auksinis medalis Romoj. Grand Prb 
medelis Paryžiuj ir gaibingas pami 
nejimas Panamos Espozicijoj, Sai 
Francisco. _ Procesas atsitaisymo vr» 
naturalir ir daugiau nereikia dėvėt 
diržų. Mes prirodysim tai pasiusda 
mi j—M Plapao išbandymui visiškai 

i DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyt 
mums. (.

1 l
1 
J i

akis krikščionišku’ 
kinantis "bučiuoti ponioms fanatizmu savo nežmoniš-Į 
rankas. Pasiūlymą susirinki- kais elgesiais smaugia dar
nias sutiko su dideliu en- * bininkes. Stačiai šiurpulys 

ir priėmė vient j pakratė, kai išgirdau 4 d.
; rugpiučio Įvykius pilstytu- 
jvėj. Vienas valdininkas iš 
;savo menko įsiutimo trenkė' 
kur tai butelį, kurio nuodai ‘ 

irisu smarkumu išsiveržę iš; 
butelio, puolė stačiai darbi
ninkei Norkienei į akis ir iš- 

! plikė — rodos vienos risis-; 
’ikai neteko. Sakytum jam iš, 

nelaimės taip įvyko? Ne, vi-, 
suomet jis nežmoniškai su 
darbininkėmis elgiasi, jas 
laiko šuns vietoj. Pirmuti
niai valdininko žodžiai : “ei
kit namo po šimts velnių, ru
pūžės ir tt.” Ar tai žmonis-: 
kas elgesys? Kaip ji gyvens : 
netekusi savo didžiausio £ 
turto,* akies? Ar yra kas $ 
___ ____________________ ii

tuziazmu
balsu. Štud. Kuprotus. pada
rė pranešimą apie reikalin
gumą steigti Anykščiuose 
Vilniui Vaduoti Sąjunga- 
skyrių.

KUNIGAS BURTAIS 
“GYDO” ŽMONES.

Pilviškiai.!—Nesenai “Lie
tuvoj” buvo rašyta apie kaž 
kokius burtininkus, Tiurie 

iš duoda keistų vaistų, bet yra

I ĮI
i 
i

Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, ore ir ant vandenų; 
kaip gyvena artimieji kaimynai, 
koks jų gyvenimas ir kultūrinis 
plėtojimasis

Skaityk “Trimitą”
Jame r;
ir visiems 
ra Arta: 
mus. į va ii 
riu taat’.;
Įvairiose 
pavt ikslu 
k»tu tai

$107.00

S 132.50 
.$247.50

KEISTAS “GIMDYMO 
KONTROLĖS” APAŠ

TALAS
Vilkaviškis. — Einant ....

Vilkaviškio Į Naumiestį rie- dar ir tokių “gydytojų”, kū
nai panelei, prisivijo ją dvi- rie tam tikrais vamzdeliais, 
račių suaugęs nepažįstamas mato žmogaus vidurius. To- 
žmogus. Jis sustojęs pasi- ’ ’ 
sveikino ir pasisakė esąs me
dicinos fakulteto studentas. 
Be ilgų ceremonijų jis savo 
vaizdžia kalba išdtttž svar-

‘ ‘ d$e-
£ 

nonių auginama. 
Taip vra dėl žmonių tamsu
mo. 'tėvams daug vaikų ne- . _
reikią auginti: žinoma, ne- reklamuojasi tuo savo žino- 
reikią nei juos žudyti, tik jimu buk *esąs pranašesnis 
dar negimusius medicinos už gydytoją, baigusį aukštu- 
pagalba panaikinti, (čia nu- jį mokslą— 
rodė vaistus), Todėl mergi- Tokiems gydytojams rai
nos galinčios laisvai gyven- kalinga butų ko greičiausiai, 
ti, tik reikią naudotis medi- paskirti “egzaminus.”

blausius «nbi 
nito. Po to 
Lietuvoje ta 
daug žmoni1

kis yra Pilviškiuose metodis
tų kunigas Metas, Kybar
tuose jis žmonių ligas pa v., 
širdies, ar plaučių susirgii 
įžiūri tam titan stiklu. Be

ti vigų seniau buvusių žaizdų 
vietas. Tamsesni žmonės 
duodasi išnaudoti nors jis 
sakosi, kad už savo

imą, 
__  to.

jis tuo vamzdeliu gali maty
ti vigų seniau buvusių žaizdų 
vietas. Tamsesni žmonės 
duodasi išnaudoti nors ii 
sakosi, kad už savo darbą 
nieko nereikalauja, bet visgi

& į vutuj^ <umu$. 7X1 yra tUMJję 
žmogbi brangesnio už svei-|$ 

" IL -T-L

si aiškiai
s ..rpr;:nt.-.ma kalba pa- 
up'c naujausius išradi- 
; nuotikius įvai-

: ir z\ niesniujų žmonių 
<’Įwh»?e, gražiausių 

i tiek iš lietuvių, tiek ir 
uių gyvenimo,, žinių, 

straipsnių svarbiausiais dienos 
klausimais* daug gražių apysa
kų žymesniųjų 1>< tuvių ir kitų 
tautų rašytojų, įdomiausių įvai
renybių. juokų, poilsio valandai 
ir daug-daug naudingą pasiskai
tymu.
"Trimitas’’ vienas turtingiausių 
ir pigiausių lietuvių laikraščių. 
Eina kas sąvaitę ketvirtadie
niais, knygos formato 32-48 pus
lapių.
Prenumeratos kaina iių metų 
antram pusmečiui:
Lietuvoje—6 litai. 
Užsieniuose—1l/, dol.

-TRIMITO*’ adresas: 
Kaunas, Laisvfs AI. 26 Nr.

Lietuviškai - Lenkišką Aptieka
Je’jru norite teisingų vaistų žemintis Luinomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm St., kur rasite visokių naminių vaistų, iakrtų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvoj skaudėjimo, nuo vžsisenčjusio reuma
tizmo, nno nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, šuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime knogetiaosiai. pašaukiame goriausius daktarus 
per telefoną uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite j A1TLEKĄ j>»> numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

z

MyiĮgįlįjjJM MbNVMPNR^P

paliaosarimui vidurių, su- ■ ! 
stabdymai kvaitulio ir gal I 

vos skaudėjimo. M
Nėra Kolomelio M

_____  25c. ir 50c bakenu •

M/ BILIOUSNESS

B E ECH A M’S 
PILLS

»

PLAPAO LABOS ATOKI ES 
MM Stoarfe BWc.. St. lobU. Me

J

TONIC
TA B L ET 5
K L) I LD Y O U U P

NAUJAS

Aairet Eiytyi* Kibliu 
SrfcH k Kaleaferlas 1»M ir 1W7 Mc<«.

Visi, kurio prisius 15 centų 
fttoipomis padengimui per- 
•Imt limo aptaikys An
tros Knygyno Katalogą. Ka
taloge randasi visos geriau
sios knygos, kurios buvo iš
leistos įacluvnjc ir Ameriko
je iki Rugp.-Augnst 1 dienai, 
1925 m. Taipgi Kalendorius 
1928 ir 1927 metų fu umeri- 
kvniikoms ir bažnytinėms 
Šventėmis. Vienas iš turtin
giausio katalogų lietuviuose, 
gausiai iliustruotas.

AUKOS KNYGYNAS 
3216 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

n

PERSIKELS | NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausį patarnavimą. Reikale malonėkit 
kreiptis,

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E. 6th St, So. Bestam, Mase. TeL S. B. 0183*W.



Vietines Žinios
vra šnwilki«io titulai, taip. $2000 1MOK£T

' i “Seimo narys” ir IdtL 2 irimtnų namas m storas. 
p’kėiin namieti lltmin-*** mėnesy;_ .^AhejO pturahyn •liaip.|jWiIU gaiiūv, letųci SšmoWji»aL 

“.V.važiavo Seimo RRTVš Kj.-'.u.k vtvtBfrkų N.<1?b.>ml«, Un,
krikščionių
įjos pirmininkas kun.;

tuo tarpu buvo jau išplėšė ;
kasą ir pasiėmę pinigus, bet kaip 
mėsininko šauksmas taip Rę 
juos išgąsdino, kad ,iie p:' 
metė savo grobį ir pabėgu. j_______
Abudu turėjo užsidėję ant partijos pi>< ____

Šmulkštys, ir artistas-daini-> Alcwo*pOJį^{^?.l,AVIM V>s 
ninkas Babravičius." Tuo Prisidės paneduly. Spalio 5 d., ir 
met vienas nuo kito butų aiš-!^^,” S
KIŠI atskirti. * rankų, išpursiu. K<im. t lt)

Patartume ‘‘Darbininko 
redaktoriams nueiti nors va- 
karinėn mokyklon pasimo- S 
kyli rašybos taisyklių.

metė savo grobį ir pabėgu. 
Abudu rurėio užsidt

ir

LIETUVA PAVOJUJE. Bendro Komiteto prakalbo* 
----------------- I pavyko.

Apie 3,000 vyrų eina į moks- „ . , .
Iu», Mko kun Smulk«y». ' ?«*“«. nū dienio raka-iu», auu. ^aavaaMtya. Lietuvlų Salėj blIVO DS-
Rugsėjo 24 d. South Bos- žangiųjų draugijų Benaro 

tone kalbėjo kun. šmulkš- Komiteto surengtos protes- 
tys, Lietuvos klerikalų atsto- to prakalbos dėl krikščionių________

diktatūros Lietuvoje. Kai- šmukščiu, 
bėjo adv. Bagočius, “Relei- i-ašo: 
vio” redaktorius Michelso- “Pereitą seredą Bostone 
nas, Paulauskas, Ivaškevi- prasidėjo * taip sakant tau- 
čius ir Tulys. Žmonių buvo tiškos misijos. Tu misijų mi- 
kupina salė ir prakalbos pa- rijonieriai yra grib. kun. 
vyko gerai. Aukų sumesta Šmulkštys. Lietuvos Seimo 
$54 su viršum. atstovas, Krikščionių Demo

kratų partijos pirmininkas 
ir artistas, dainininkas Bab- 

i i-avitSus.“
XX v«xxauu, IŠ to 1961113. kad kuli-

batus vakarą Dorchesterio Šmulkštys yra netiKtai Sei- 
bučeris Arginian pradėjo mo narys ii; krikščionių par- 
šluoti savo krautuvę ir ruoš- tijos pirmininkas, bet jis 
tis namo, kaip jo krautuvėn taip Pat 5^^ daimninkas- 
įbė^o du jauni vaikėzai ii*; artistas Babravičius, 
atlasę revolverį liepė pakelti Jis pasidaro “dviejose 
rankas aukštyn. Mėsininkas.asabose” dėlto, kad “Darbi- 
nepaklausė ir banditai jį šo-; ninko" redaktoriai nemoka 
vė. Kulipka pataikė, jam į gerai gramatikos. Po žodžių 
krutinę, žemiau širdies. Su-; "krikščioniu demokratų par
leistas krautuvninkas išbė- tijos pirmininkas" jie nepa- 
go ant šaligatvio*ir tenai su-įdėjo skirsnelio, todėl išeina, 
griuvo, šaukdamas,- , fed . kad žodžiai “artistas," "dai- 
plėšikai jį peršovė. Plėšikai rankas" ir “Babravičius" i‘ 13

vas.
Visos jo kalbos neminė

siu, nes ji neįdomi. Kaipo 
valdančios partijos žmogus, 
Šmulkštys daugiausia tik 
teisino ir gyrė klerikalų poli
tiką, ir šituo atveju jis nepa
sakė amerikiečiams nieko 
nauja. Bet vienas dalykas jo; 
kalboj visgi buvo naujas ir 
įdomus — tai tas, kad Lietu- i Banditai peršovė bučeri. 
vos žmonės perdaug nori 
mokytis.

Abelnai imant, iš visos jo 
kalbos pas mane pasiliko ši
toks įspūdis: Rojaus Lietu
voje kol kas da nėra. Tenai 
nėra nei tokių didelių mies
tų kaip Amerikoje, aei fab
rikų, nei tokių didelių trio- 
bų, nei kitokių turtų. Paly
ginus su Amerika, Lietuva 
panaši į ubagų žemę. Bet da
lykai eina geryn. Valdžia 
klebonų rankose ir, žinoma, 
Dievas Lietuvos neapleis. 
Tiesa, litų labai trūksta, bet 
amerikiečiai siunčia Lietu-1 
von daug dolerių; ačiū tam 
Lietuvos valiuta laikosi ir: 
kunigėliams algos išmoka- • 
mos reguliariai. Kiti, žino
ma. gali palaukti. Oras Lie
tuvoj sveikas, duona gera, ‘ 
bedieviams btmios ūždary-' 
tos, davatkos turi pilną lais- i 
ve, ir viskas butų gerai, jei- į 
gu nebūtų perdaug mokyklų 
ir moksleivių.

Taip, mokyklų ir mokslei
vių yra perdaug, sako kun. 
Šmulkštys. Tik pagalvokit, 
girdi, nedidelėj Lietuvoj yra 
apie 2,000 mokyklų, ir kiek
vienas piemuo nori mokytis. 
Gi mokslas žmogų sugadina, 
nes pasimokinęs jis jau ne
benori darbo dirbti, kaip ir 
pats kun. Šmulkštys. Da ge
rai, girdi, jeigu lietuviams 
pasiseks Vilnius atgauti, tai 
tenai reikės daug inteligen
tijos; o jeigu šito išėjimo 
nebus, tai nežinia kur reikės 
tuos mokytus žmones dėti. 
Tik pamislykit, girdi, šįmet į 
Lietuvos Valstybės Univer
sitetą ir kitus aukštuosius 
mokslus užsirašė apie 3,000 
vyrų I Juk tai tikras Lietuvai 
pavojus. Korespondentą*.

Apie 11 valandų anos su-

veidų kaukes.

Kun. Šmulkštys “dviejose
asabose.”

Pranešdamas apie atvyki
mą Bostonan dainininko 
Babravičiaus ir kunigo 

“Darbininkas”

Reikalingu darbininku 
ant ūkės prie raškymo obuo
liu. sprausų, komų etc. Put
liam. Conn. apielinkėj. 
Klauskite “Keleivio” ofise.

PARDAVIMAI

M. OLIM
3M Breadway, So. Boston. Mass.

LŠSIRA-NDAVOJA puikus apšildytas 
kambary l su vUąis paraukumaūs, tin
kamas dėl pon»s Vedusių ar pavienių, 
arti strytkario, netoli Codman skvero.

99 Boadoia.avė., Dorehester. (tl)

PARSIDUODA 3 šeimynų namas, 
15 kambarių. Renda Kaina J3500. 
Lengvi išmokėjimai. Klauskit: < tl)

177 Broad* ay, So. Boston.

I 
Į

I I
i 
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ise. B M • •Magijos
GERI PIRKINIAI,

4 centus gryno pelno nuo kiekvie
no dolerio j i.irtus, įdėtų i naujų su 8 
krautuvėmis ir 6 i>eiiny noro i i, tfvroj 
biznio vietoj arti Broadvray namas 
vra gerame pataisyme, senos rendos 
>2*50 į metus; kaina 817JTOO, »40oO' 

ir lengvus išlygos ant likusių.
CITY PO1NT 2 šeimyną. 10 kam

barių namas, s ' _ . '
lotas žemės, vieta dėl garadžių

.r daržo; g.-ru vieta netoli L Street; risi atsilankykite. Nes 
ksir.a 868OO, jnešti r“ ’

LITHVANTAN AGENCY TLvT. "l~-ę ******
e. Broad*a., So. Boston, Mlss. stebėtinus dalykus. Nematoma paslap-

VAKARAI 
l'tarninko ir SrradtM Vakarais. 
SPAJL1O-OCT. 6 ir 7 D. 

Lietuvių Svetainėje 
Kampan E ir SiHrr at. Sol Bostone.

Pradžia 7:30 v*L vakare, 
su visais įtaisymais ir So. Boaiomo ir apielinkę* lietuviai!

’ - * ’ Nepamirškite viršmioėtų vakarų ir
risi atsilankykite. Nes pamatysite ne
paprastus dalykus, kokius savo gy- 
venime dar nesate matę.
JONAS ČEKANAnčirs parodys

- - - -- , lybe išaugins gražiausių gėlių bukie- 
C1TY POINT • tus, paleis paukščius skrajoti po sve-

Par.-iduoda 11 kambarių namas ge-’iainę, atspės žmogaus mintį kų kuris 
ram stovy, su elektriką, gerais įtaisy-' niųsto. ir daug kitų stebuklų. Pasi- 
•T.ais ir fun-.isė.apšildymui Kaina že- r.audokit visi šia proga.

V. JF*. HORAN įžanga 50e. Vaikams 10c.
.37 P St, ' . So. Boston. Mass. Visus kviečia Rengėjai.

1

Boston Opera Atidarymo Sezonas
Tu: didžiausia ir pilnai keliaujanti Grand Operos Kmnpauija Ameri
koje, perstatanti naujus aukštų nuopelną artistus, tiesiog iš Itulij-M 
ir kitų muzikalių Europos centrų, su nauja specialiai priruošta sce- 
nėrij i, bdlijantintais kostiumais .r baletų eksportais—C-»rp de Bull>-t

Bus Dvi Sąvaiti, Pradecir.nt Panedėlį, Rugsėjo 28.
REPERTOIRE-PROGRAMA

ANTRĄ SAVAITE:
Paned., SpaL 5 
U t ar.. Spalio G ... 
Ser. po piet, Spal. 7 
Sered. valu Spal. 7
Ket.Sp.8 FORZA DĖL DENTINO 
1‘ėt.. Spal. 9 .... LA BOHE5LE 
Sub. po niet. Spalio 10

BARBĖK OF BEVIELE 
Sub. rak.. Spalio 10

LA GIOGONDA

PIRMĄ SAVAITĘ:
Paned. Rus-. 28 . .. T..........ŪDA
Utar.. Rūgs- 29 .. KIGULETTO
Sered. pu piet. Rūgs. 30 FAUST
Sered. vak.. Rūgs. 30 .. TOSCA
Kerv.. Spal. 1. .. CAVALLER1A

Rl’STK ANA ir 1 PAGLIAC<T
Spal. 2. .. LA TRAVIATAra,

Sub. pu piet. Spalio 3,

OTHEJLLO 
... LVC1A 

carmen 
.. TOSCA

Majoras davė Babravičiui 
raktą nub Bostono miesto.
Pereitą savaitę Bostonan 

atvyko iš New Yorko Juozas 
Babravičius, kuliam Lietu
vių Vaizbos Butas rengia čia 
koncertą. Svečiui pasitikti 
ant stoties nuvyko būrys vie
tos inteligentų ir keliatas 
laikraščių reporterių. Nuo 
stoties svečias buvo nuvež
tas i City Hali susipažinti su 
Bostono majoru. Šita vizitą 
majoras buvo taip patenkin
tas, kad jis jteikė musų sve
čiui raktą nuo miesto, kas 
paprastai daroma tiktai di
delės garbės svečiams. Kiek 
lietuvių Bostone lankėsi — 
net oficialių Lietuvos val
džios atstovų — tokios do
vanos nei vienas d a nebuvo 
gavęs.

Raktas yra artistiško dar
bo, nulietas iš šviesaus me
talo, išrodo kaip auksinis ir 
įdėtas į tam tikrą dėžutę. Jis 
yra duodamas svečio atmin
čiai ir pasilieka jo nuosavy
be. Su raktu duodama ir 
knyga, kur telpa vi»O6 infor
macijos apie miestą. Babra
vičius ketino parvežti visą 
tai į Lietuvos muzėjų.

Ačiū bostoniečiam*.
Gavau jūsų aukas, už ku

lias prašau priimti žirdin- 
giauaią ačiū.

Grįžau laimingai Chica- 
gon, Jūsų A. Vanagaitis, 

“Dzimd zi-Drimd zi.

M.ME BUTTERFLY 
vak. Sp.3 U. TRAVATORE

KAINOS—$1.10. 41.45. 82.20, $2.75, 8X34.
------------------- TAKSOS PRISKAITYTOS ---------------------------  
Tikietai jau parsiduoda ir galima pirkt Kompanijoj Ofisuuoet
25 Huntington A v e, Tel. Back Bay 2704, ir Tikietų OfUe.

“Naujas pavyzdis perstatymui visųšauniausių, geriausių veikalų.'

Kub.

Tel South Boston 4000

Dr. L Landžius Seynour—- -- - - - $
I

LIETUVIS GYDYTOJAS į
381 Broadway. So. Boston, Mass. J 

jt Ant ar.trų lubų J
J VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 9 vakare. d

ES2SaS2SZSZ5ZSBS252SZS2SZS2S252fiV
ii

1

Telefonas Ko. Boston 4435. 
NAUJAS LIETUVIS 

DENTISTAS

Dr. St. *. GUVMISII
Ofiso valandos:

Nuo y iki 12 ryte, nuo 1:U ■ 
5:30 dienų. Nuo 7—9 vakare. 
NedėKomis pagal sutartie*.

520 E. RROJCI»WAY.
SO. BOSTON. MASS.J

i

I I

PLUNKSNAS, Pultus. Padurkas, 
Patalus, Kaidras ir visokia* lovą 
į rėd mes, parduodant pigiausiai. 
Kreipkitės ypališkai arba rašykh

' ’ Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdini ni».
Pas mus gausite 
tikras curvpiikas 
plunksnas ir pu
ltus.

Europe&n Feather Co.
25 basei! Street.. Boston. Mass.

Iietuvis Optimetristas

uozo rciaus

l

V

f 4

įtvarų.

liegzaminuoja akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškosę (aklose) aky
se sugrąžinu šviesa tinkamu 
laiku.
J. L. PAAAKARMS O. D.

DR. J. MARCU8 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretu? ir chroniš
kų tyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St„ Boston, Maaa.
(Prie Hanover St.) 

Tel. Richmond 66S. (•)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 rak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

Dr. Med. LEO J. PODDER ii Petrogrado
Specialistas Slapių ligų moterų ir vyru, kraujo ir odu». Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chambers St., BOSTON, MASS.

H
I

GATAVAS PENTAS 
$2.25 GALIONAS 

ųiEEN ANNE AUKŠTOS RŪŠIES PENTAS
Dėl Vidaus ir Lauko 

TIKRAS PURE IVHITE LEAD $12.25 už 100
Tik dabar gavom daugybę ACMK ENAMEL

83.50 už gal., vertu $7.00.
Floor Varnish 81.39 už gal.

Hca»y Gah anized'Ash <;n>, Specialiai dėl šios savaitės 81.98
Tikra kaina $2.75

SOUTH END HARDWARE CO.
1095 tVASHINGTON ST.. 192 SIIAMMUT AVĖ.
Arti Dover St. Elcvchc Stoties Telefonas Beach 5353

BOSTON, MASS.

DR. H. M. LANDAU I
Specialistas Kroniškų ir Sekretnų Ligų, Reumatizmo ir Kraujo lūgu. Į 
32 CHAMBERS ST, Tel. Haymarket 1436 BOSTON, MASS. r m m m a m m ■ a ■ ■ » m m

Kampas Massachusetts ir Huntington Avenue, Boston, Mass.

Reikia pažymėti, kad tai 
pirmu kartu Bostono Istori
joj. kad Lietuvys Artistas at
sistos aut tos pačios estrados 
ir parodys savo talentą, kur 
dalyvauja tik gabiausi Pa
saulio Artistai, t. y.. Bostono 
Symphcnijos Svetainėje.

(lai nepadarysiu klaidos pa
sakydamas: Garbė Lietu
viams, kad ir mes susilau
kėm savo viengenčio, kuris 
labai plačiai pasižymėjo pa
saulyje ir buvo pakviestas 
koncertuoti kaipo žymus te
noras D. Maskvos Operoje, 
graiku karaliaus Aleksandro 
rūmuose. Paryžiaus didžiau
siose operose, didžiausioj Lon
dono Svetainėje “Stcinvay 
Hali.’’ aukštuose anglu diduo
menės rūmuose ir pas Angli
jos hercogą Connaught (H.R. 
H. Dūke of Connaught).

Massachusetts Lietuviai se
nai atsižymėję pažinime dai
lės. todcl nėra abejonės, kad 
suvažiuos iš visų apielinkių 
išgirsti Juozo Babravičiaus 
žavėjančio balso, kuris taip 
plačiai paspėjo pasižymėti.
BABRAVIČIUS KONCER
TUOS TIK BOSTONE, iš 
Bostono važiuos j New Yor
ką ir Chięagą. Todėl Ma*$. 
lietuviams gera proga išgirs
ti garsų dainininką ateinan
tį nedėldienj.

Tikietiu patartinu uuoipirki u nokstu šio laikraščio ofise arba Symphony Salėje.
Prašom pasirūpint tiKietus ž aukšto tonei, kati tikiiia-o daug publikos ir svetimtaučių ir butų ga’ia, 

jei lietuviai i atys negalėtų išgirst savo talento.
TIKIETŲ KAINA NUO 31.00 iki $2.80.

Koncerto suieagiiht \adovauj8
I Hhuanian American nt- (*nmnt«*rce of Masuachu*eW*-

Of. 1S.BM.ABH
Tik atvažiavęs iš Rusijos 

Lieoniost*' priima sekančiomis 
valandomis:

Nuo 9—12 ryte. 
Nuo 4—7 vakare.

389 BROADM A Y.
SO" BOSTON. MASS.
Tel. Se. Boston 0575-J.

SPECIALISTAS—PER 23 MĖ
TIS turi patyrimo gydyme nėr- 
gančig: Kraujo ligoini*, Ner
vų suirimu. Reumatizmu ir In
kstų ir pūslė* ligotais. Gydo 
kaip vyrus, taijf ir materia pa
sekmingai.

Dr. Killory
3 TREMOVT R0W. 

SCOLLAY SUVARĖ 
Skersai Hanover Street 

BOSTON, M ASS.
Olympia Theatre BuiHing

Room 22

B. CASPER
KOSTI MERIŠK AS 

KRIAICIUS.
Siuvame visokius 
tintakynvt. pritaikydami 
kiekvienam sulyz jo 
Taipgi taisome senus ir 
sinam.

Darbas gvarantuotas. 
Pigi-

I

Kubus ant 
madų 
noro, 

išpro-

kaina
I

93 PLYMOl TH S] .. 
Kampas M'indsor St„ 
C AMBRIDGE, MASS.

A APSAUGOS BRITVA
AlltoStrop Kuri Pati Iiaigalanda

RaZOT PARENGIMAS S 1.90 ir I5.M

SKorpen. ll-lf


