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Amerikos Klerikalai Non mJS’r- 
ša, kad Odesoje paskutinė
mis dienomis buvo pervesta 
keliatas cerkvių iš senojo 
stačiatikių tikėjimo prie *aip 

i vadinamos “Gyvosios Baž
nyčios, ” kuri remia sovietų 
valdžią. Tečiaus senoji arba 
“mirusi” cerkvė turi da ne- 

; maža . šalininkų, ir kada jų 
cerkvėse pradėjo pamaldas

BET WASHINGTONAS 
ULTIMATUMO 

NESIŲS.

Kova tarp valdžios ir katali
kų bažnyčios, tai naminiai 

Meksikos reikalai.

Amerikos katalikiškųjų 
klerikalų organizacija, žino
ma kaipo “Kolumbo Vy
čiai,” laikytame savo suva
žiavime Philadelphijoj išne
šė rėksmingą protesto rezo
liuciją prieš Meksikos val
džią, kam ji konfiskavo ku
nigų turtus, ir pareiškė pa
geidavimą. kad Amerikos 
valdžia apskelbtų Meksikai 
karą.

Savo rezoliucijoj “Ko
lumbo Vyčiai” nurodo, kad Į 
“bedieviškoji” Meksikos vai- i 
džia “įžeidžia” tikinčius A- 
merikos piliečius, ir kad A- 
merikos 1

ŽMOGUS BE KELINIU 
VAIKŠČIOJA GATVĖMIS.

East Bridge\vater. Mass. 
—Čia atsirado žmogus, ku
ris pradėjo vaikščiot gatvė
mis be kelinių ir be marški- laikyti “raudonieji

Vėliausios Žinios 
Iš Lietuvos.

SEIMAS IŠSISKIRSTĖ 
VAKACIJOMS.

POLICIJOS VADAS PRA
ŠVILPĖ, PINIGUS.

Ežerėnų^policijcs vadas 
; Neronis prašvilpė visus poli- 
j ei jos tarnautojų susišelpimo 
'fondo pinigus. Tą fondą; 
ibuvo sudarę -patįs policijos i

Kunigu algos oaliktos po se- tarnautojai, kad ištikus ko- 
novei. Už išeikvotus pinigus kiąi nelaimei galėtų susi- 

klerikalai bus traukiami šelpti. Fondą vedė pats poli- 
teisman. cijos vadas. Ir dabar pasiro-teisman.

Pirmąją savo sesiją Lietu- dė, kad jis visus tuos pinigus 
vos Seimas jau užbaigė ir iš-;prašvilpė, 

popai, sUkirstė vasaros atosto-! --------------, k/v. ii mv inaioiYi V L1 IdUUUliiVJl e turklį oi“ V doctl Uo ctLUoLU“ } -------------------------------------

Įnių. tiktai švarką antpečių senosios cerkvės šalininkai goms. Kita sesija prasidės;SUSEKĖ FAŠISTU LIZDĄ 
užsimetęs. Jis pasirodo va-Į pakėlė riaušes. Moterįs 24 d. rugsėjo. KLEBONIJOJ.’

' karais ir tokiose vietose, kur spiaudė popams į veidus ir Paskutiniame posėdyje Alytaus politinė policija 
i
I
I
I
1
Į•

žmonių nėra. Jį tečiaus susi-i plėšė nuo jų bažnytinius ru- buvo svarstomas kunigų ai- nuvyko į Nemunaitį ir suse- 
tiko jau kelios moterįs. G e- bus. Cerkvėse išsivystė to-gų klausimas. Valstiečiai' kė tenai klebonijoj 
riausia į jį įsižiūrėjo tūla kios muštynės, kad reikėjo liaudininkai ir socialdemo- šistų lizdą, kuris platino ži- 
Mrs. Merchant, kuri pranešė šaukti miliciją, kuri durtu- kratai stojo užtai, kad kuni- .nomus juodašimtiškus lape-

Valstiečiai' kė tenai klebonijoj visą fa-

apie jį policijai ir smulkiai 
išpasakojo, kaip jis išrodo. 
Bet pakol policija pribuvo, 
tai to bekelnio jau nebuvo._________

vais turėjo tvarką daryti, gų algos butų išbrauktos, bet;liūs prieš Seimo rinkimus. 
Daug senosios cerkvės šąli-į klerikalai, žydai, lenkai ir Prie fašistų priguli kunigo 
ninku areštuota. smetoniniai i tasgaspadme Janusaityte, var- 

Bal-jgonininkas Morkus, kunigo

LOS ANGELYJE PRASI
DĖJO BUTLEGERIŲ 

KARAS.
Los Angeles, Cal. — ,---- —

mis. dienomis čia prasidėjo 000 generolų 
savitarpinis degtinės šmu- kuriems valstybė dabar mo-

Paskalai Apie Revoliuciją 
Rusijoj Nepatvirtinti.

SMARKUS ŽEMĖS DRE- I RAUDONOJI ARMIJA 
BĖJIMAS JAPONIJOJ. ! VALDŽIAI IŠTIKIMA.

I _________________

Apie Japonijos sostini 
pereitą sąvaitę smarkiai su
drebėjo žemė, nuo ko su
truko vandens rynos ir suiro 
šviesos sistema. Bet japonie- 
ččiai džiaugiasi, kad nebuvo 
daug didesnių nuostolių. 
Pats drebėjimo smarkumas 
arba centras šį sykį buvo 
jūrėse, už 900 mylių nuo Ja
ponijos pakraščio.

Rygos žinios sake, kad Juo
dųjų Jūrių laivynas sukilo 

ir užėmė Odesą.

Šį panedėlį iš Londono at
ėjo žinių, kad Rusijoj prasi
dėjo revoliucija prieš Stali
no valdžią. Stalinas, kuris 
užėmė Lenino vietą, esąs jau 
nužudytas. Sukilimui vado
vaują Zinovjevas ir Trockis, 
abudu žydeliai.

Londono “Daily News” 
gavęs iš Rygos žinią, kad su
kilęs Juodųjų Jūrių laivynas 
apšaudęs keliatą miestą ir 
paskui užėmęs Odesą. Kron- 
štato jurininkai taip pat su
kilę. Revoliucija apėmusi vi
są Leningradą. Ukrainoj be
veik visi vietos sovietai tapę 
panaikinti.

Apie sukilimą Juodųjų 
Jūrių laivyno žinių atėjo 
taip pat iš’Rumunijos sosti
nės Bukarešto ir iš Austrijos 
sostinės Vienos.

Viena telegrama iš Var
šuvos sako; kad naujas “Če- 
kos” viršininkas, tūlas Man- 
šinskis, areštavęs komunistų 
Internacionalo pirmininką 
Zinoyjcya,,

Visoj Rusijoj esanti ap
skelbta raudonosios armijos 
mobilizacija. Šitą faktą pa
tvirtinančios ir Rusijos at
stovybės Europoje, kuriom 
buvę įsakyta pranešti vi
siems Rusijos atsarginiams 
tuojaus grįžti Rusijon ir sto
ti kariumenėn.

Žinios iš Rygos sako, kad 
revoliuciją pradėję menševi
kai ir Kerenskio tipo sotial- 
revoliucionieriai, kurie ran
dą didelib pritarimo minio
se.

Daug menševikų ir social- 
revoliucionierių esą jau are
štuota. bet sukilėlių skaičius 
greitai augąs ir susidaręs 
jau “Liaudies Komitetas 

■ Rusijai Gelbėt.” Šitas komi- 
j tetas išleidęs manifestą, 
šaukdamas Rusijos žmones 
kilti ir griauti bolševikų 
valdžią.

Bet Associated Press a- 
genturos korespondentas šį 
utaminką telegrafuoja iš

i Maskvos ir sako, kad visos 
i šitos žinios apie sukilimus 
'Rusijoj yra niekas daugiau, 
kaip tik “vasaros pasakos.” 
Jisai tyrinėjęs tų paskalą tei
singumą ir įsitikinęs, kad 
Rusijoj viskas ramybėje. 

! Stalinas esąs gyvas, armija 
ir laivynas pasilieka val
džiai ištikimi, Zinovjevas 
ne areštuotas ir ne ištremtas, 
tiktai išvažiavęs Kaukazan 
“pasilsėti.”

Armijos sukilimo Rusijoj 
negalima esą laukti, nes sa
vo kareivius bolševikai labai 
gerai prižiūri ir maitina; 
darbininkai gali ir badauti, 
bet kareiviams visuomet vis
ko yra į valias, todėl jie esą 
bolševikų valdžia patenkin
ti ir visuomet ją gins.

6 CHICAGOS POLITIKIE
RIAI PASMERKTI 

KALĖJIMAN.
Speciaiis “grand jury” 

Chicagoje apkaltino 150 po
litikierių už suktybes Cook 
apskričio rinkimuose. Perei
tą sąvaitę 6 tų politikierių 
jau tapo pasmerkti 6 mėne
siams kalėjimo.

tautininkai tas;gaspadinė Janušaitytė — 
-------------- algas smarkiai gynė. T \

VOKIETIJA MOKA SAVO suojant klausimą slaptu bai- Krupavičiaus federantų pir- 
GENEROLAMS $31,000,- jsavimu, 35 balsai buvo už-imininkas Gudaitis ir keletas 

;tai, kad algos butų išbrauk-į kitų klerikalų “tūzų,” o kie
tos. o 36 balsai priešingi, bonas Baltuška, žinoma, bu- 
Tuo budu algos pasiliko. -vo visų jų vadovaujamoji 

Seimas tečiaus priėmė re-dvasia.
zoliuciją. įgaliodamas mi-! 
nisterių kabinetą užvesti ‘ 
prieš buvusius klerikalų mi-l

000 ALGOS.
Šiomis dienomis išėjo aik-

_ Ši0_ štėn, kad Vokietijoj yra 40,- 
' į ir karininkų. i

I

valdžia, kuri darė gelninkų karas. Nušauta jau ka 831,000,000 algos į me- 
ginkluotą intervenciją Rusi- butlegeriai. Pats pirmuti-itus. Po karo aliantai \ okie-

UŽPUOLIMAS ANT 
KELIO.

joj ir kuri nepripažįsta Lėni- nis'buvo nudėtas sėdint ho-į rijos armiją sumažino iki nisterips bylą ir išjieškoti iš Liepos 1 dieną iš Ukmer-
no ir Trockio valdžios iki telio lobėj D. Munson, gerai 100,000 kareivių, ir tie gene- jų valstybės pinigus ir kito- ges turgaus grįžo Kovarskoj
šiai dienai, turėtų taip pat čia žinomas šmugelninkas. rolai pasiliko be armijos. be kius turtus, kuliuos jie išei- gyventojas J. Mackevičius,
pasielgti ir su Meksika. Sėdėjęs šalia io H a it v M o- užsiėmimo, bet patriotai darni iš valdžios išdalijo sa- Pakelyje užpuolė jį plėšikai
* —■ — . . • • •« ’ • i v t » • i • i t i • • ^1*1 ivi • a • v . — — nriA

o—-------- | Sėdėjęs šalia jo Harrv Mo- užsiėmimo. .
\ adinasi, Amerikos kjeri- ran taipgi, buvo peršautas ir vistiek duoda jiems užlaiky- 

kalai norėtų, kad Suvienytos; vėlaus mirė. Lobėj buvo Socialdemokratai jau 
Valstijos apskelbtų Meksi-; apie 30 svečių, kuomet inėjo nekartą bandė jiems tą algą 
kai karą ir stotų ginti Romos tris vyrai ir pradėjo šaudyt, panaikinti, bet didžiuma 
katalikų kunigų biznį Mek-Į Nušovę du minėtu butlege- buržuazinių atstovų Reichs- 
sikoje. x riu, užpuolikai greitai prasi- perbalsuoja social-

į šituos .klerikalų reikalą-Įgalino ir atsisėdę automobi- demokratus, 
mnc 'Vfild’zisa -----vimus Washingtono valdžia, 

žinoma, neatkreipė jokios' 
domės ir ultimatumo Meksi
kai nesiųs. Atskiri valdinin
kai Washingtone išsireiškė, 
kad Meksikos kova su savo 
kunigais yra naminis jos rei
kalas, ir Amerika negali i tai 
kištis.

Hearsto laikraščiai pasa
kė “Kolumbo Vyčiams,” 
kad jie yra durniai ir nesu
pranta politikos, jeigu jie ly
gina Meksiką su Rusija. Ru
sijos Amerika nepripažįsta 
ne dėlto, kad bolševikai baž- 
nyčią^, naikina, bet dėlto, 
kad jie Kapitalą griauja ir 
atsisako Amerikos bankie- 
riams caro skolas grąžinti.

Kapitalas yra vyriausis! 
Amerikos valdonų dievas, oi 
prieš tą dievą Meksika nėra 
prasižengus. Ji neatsisako 
nuo savo skolų Wall Streetui 
ir žada net procentus už jas 
užmokėti. Teisybę pasakius, 
tai Meksikos valdžia ir baž
nyčių nepersekioja. Ji ne
draudžia žmonėms melstis ir 
nedraudžia kunigams mišias 
laikyti. Ji tik neleidžia kuni
gams turtų krauti. O tai juk 
nepriešinga Kristaus moks
lui. Vadinasi, kunigai kelia 
termą visai be reikalo ir A- 
merikai nėra mažiausio rei
kalo eiti jų ginti.

liun pabėgo.

I

NORi UŽDRAUST VALS 
TYBĖS TARNAUTOJAMS 

t ORGANIZUOTIS.
New Yorke tūla Mrs. Mill-' Anglijos iždo ministeris. 

man pereitą sąvaitę užmušė inston Churchill. rengiasi 
savo 3 metų amžiaus vaiką įnešti parlamentan tokį įsta- 
ir paskui pati nusižudė. Pirm tymo sumanymą, kuriuo 
to ji pasišaukė telefonu savo ■ valstybės tarnautojams ir 
vyrą, su kuriuo ji jau antrus J darbininkams butų uždraus- 
metus bylinėjosi, ir pasakė: Ja prigulėti prie darbininkų 
“Tau ant keršto aš nužudy- Į unijų Jr politinių partijų, 
siu vaiką.” Ir vėliaus ji buvo 
atrasta ant šiukšlyno negy
va. šalia jos gulėjo nušautas 
jos sūnūs.

viškiems. Apsivogę krikš-Jir baisiai sumušę ątėmė 380 
’-ionįs turi būt sukišti kalėji- j litų. Ant rytojaus Mackevi- 
man. čius buvo atrastas įmestas į

Apie tai, kaip klerikalai griovį be sąmonės. Policija 
vogė valstybės turtus, skai- spėja, kad tai yra trijų žino- 
tytojas ras platesnių infor- mų razbaininkų darbas, bu- 
macijų antrame šio “Relei- tent Prano Kisieliaus ir bro- 
vio” numerio puslapyje.

MEKSIKOS POTVINIAI 
AUGA.

Didelės liūtys vėl perpildė 
Meksikos upes ir potviniai 
prasidėjo iš naujo. Šalies gi
lumoje vandenįs taip pakilo, 
kad taip Meksikos sostinės

■ ir Guadalaiaros pereitą są- 
;vaitę turėjo sustoti trauki
niai.

IŠ KERŠTO MOTINA 
UŽMUŠĖ SUNŲ.

Valstybės tarnautojų Angli
joj dabartiniu laiku yra 
118,000. Vien tik pašto dar
bininkai sudaro 84,000.

Churchillio tikslas yra at- 
j skirti tuos žjnones nuo dar- 
įbininkų judėjimo. Kuomet 
jie priklauso prie Kitų darbi
ninkų unijų, tai kilus gene- 
raliam streikui, jie turi mes
ti darbą kartu su visais uni-

UŽ 7 CENTUS CHICAGOJ 
GALIMA VAŽIUOT 

37 MYLIAS.
Niekur pasaulyje negali- 

, ma taip toli už vieną mokes-.• r * 'ii a aro a Kanu su visais um-
Ikaip Chieaįol' Pradedant5jįslaįs' 

mavSti 
das ir padaryti iš viso 37 my
lias kelio už 7 centus, 
sėsti reikia 8 kartus.

—

f„vjsu kitais darbininkais orga- 
p^.’ nizacinių ryšių, tai kilus ki

tam generaliam streikui jie 
I negalės streikuoti.

VENGRIJOJ ŽMONĖS 
ŽUDOSI.

Vengrijoj pradėjo labai 
daug žmonių žudytis. Buda- 

! pešte per 4 mėnesius buvo 
" 1 ’. Kartais

lių Jono ir Broniaus Kičių.

M. PETRAUSKAS IŠVA
ŽIUOJA LIETUVON.

; “Keleivio” redaktorius i 809 nusižudymai. ______
gavo nuo p. M. Petrausko į vieną dieną nusižudo 15 

l atsisveikinimo laišką, ku
riame jis sakosi jau išva
žiuojąs Lietuvon. Laivan ža
da sėsti 11 rugpiučio.

“Keleivio” redakcija lin
ki jam laimingos kelionės.

KYNUOSE SIAUČIA 
CHOLERA.

_______ ______  u Žinios iš Šanchajaus sa-jvinį, kuriame žuvo 3,000 
žmoną su_dviem vaikais iri ko, kad tenai smarkiai siau-Į žmonių. Apie 25,000 ukinin-
pabėgęs nežinia kur. Su jo čia cholera, kas diena nu- į kų spėjo pabėgti, bet jų lau-

- j smaugdama po 1,000 kinie-1 kai tapo užlieti ir gyvuliai
• t I * o*/aų. 

kimšta apie 1,500,000 ligo
nių ir daugybė miršta na- 
fnuose be jokios medicinos 
pagalbos, nes neištenka spė
kų visiems ligoniams prižiū
rėti. Nugąsdinti kiniečiai 
spiečiasi į savo bažnyčias ir 
meldžiasi gyvačių karaliui 
Dragonui, kad jis sulaikytų 
epidemiją ir nuleistų lietų 
ant išdžiuvusių laukų, nes

n

KASTANTO NORKAUS 
BIZNIS UŽDARYTAS.
Kaune tapo uždaryta 

Kastanto Norkaus laivakor
čių ir pinigų siuntimo agen
tūra. Prieš ji yra iškelta by
la. kurioje jis yra kaltina
mas paėmęs ir nesugrąžinęs 
daug pinigų iš daugelio 
žmonių. Apie tai praneša 
“Lietuvos Žinios” 166-tame 
numery.

Vėlesnės žinios sako, kad 
Norkus palikęs Kaune savo

asmenų. Daugiausia nusižu
dymų būna dėl nepakeliamo 
skurdo.

DA 3,000 KINIEČIŲ ŽUVO 
POTVINR OSE.

Pakilusi Yangtze upė Ky
kuose išvertė supiltą ant- 

■ krantę ir pagimdė baisų pot- 
I • • i —v aaa

pabėgimu esą surišta daug 
tūkstančių litų. Sakoma, kad 
pas jį bus žuvę nemaža ir 
amerikiečių pinigų.

KAUNE SUGAUTA GAU
JA PLĖŠIKŲ.

šiomis dienomis Kaune 
tapo suimta gauja plėšikų, 
kurią sudarė Kazys Didž- 
galvis, Antanas Masaitis ir 
Juozas Motiejūnas. Plėši
mus jie darydavo netik Kau
ne, bet ir toliaus išviziuoda-;didelė kaitra baigia džiovin- 
vo automobilium. Policija ti ryžius, o karštame ore ir 
sučiupo juos kaip tik tuo lai-cholera greičiau plėtojasi, 
ku. kuomet jie samdėsi auto
mobilių važiuoti plėšti kur 
ten už Alytaus. Suimti jie iš
pasakojo visus savo darbe-, 
liūs.

Ligonbučiuose esą su- Į prigėrė, 
a anie 1.500.000 livo-

BELGIJA TAKSUOS SVE
TIMŠALIUS.

Belgija ruošiasi įvesti įs-i 
tatvmą, kuriuo visi svetimša
liai bus apdėti dideliais mo
kesčiais. Mat, valdžiai reikia 
pinigų.

250 ŽMONIŲ UŽSINUO
DIJO PIENU.

Vienoj pieninėj Meksiko
je per klaidą į pieną tapo 
supilti nuodai kojotams nuo- 
dyt. Tuo pienu paskui užsi
nuodijo 250 žmonių, ir vie
nas jų mirė.

TRAUKINYS IŠŠOKO IŠ! 
BĖGIŲ.

Maine’o valstijoj pereitą 
sąvaitę iššoko iš bėgių grei
tasis traukinys, kuris bėgo iš 
Washingtono ir New Yorko 
Į Bar Harbor. Bagažo ir pas- UluTOas Jpatingai esąs lai
to vagonai nuvirto nuo kelio, Amerik()f.

I ir nusirito 20 perlų .pakal-irran<.uzij r ir AngIijos pir. 
nei, bet vagonai su zmone-kljus Amerikos biznieriai 
mis pasiliko ant kelio status.; Washingtone iabai tuo susi- 
taigi didelių nelaimių su d ėj s - 
žmonėmis nebuvo, tik pora J _________

I

I

TURKIJOJ UŽDARYTA 
SVETIMŠALIU PREKY

BOS RŪMAI.
Turkų valdžia įsakė užda

ryti Turkijoj visus svetimša
lių prekybos rumus. Šitas

PILIEČIAI NORI UŽBAIG
TI PASSAIC’O STREIKĄ.

Kapitalistų laikraščiai ra
šo, kad Passaic’o mieste, 
New Jersey valstijoj, susi
daręs “piliečių komitetas,”. x .
kuns darąs pastangų “per- asmenų tapo suzesita. 
organizuoti streikuojančių 
darbininkų uniją, išrinkti

FRANCUZŲ PINIGAI 
PAKILO.

Francuzų frankas, kurisVAKARUOSE SIAUČIA |
nZujisyhlininta: pri^yi DIDELI GIRIŲ GAISRAI. ,buvo nukritęs jau netoli 
uniią prie Amerikos Darbo Vakarinėse valstijose, Pa-cento, dabar vėl atsigavo irunitą .
Federacijos ir paskui susi 
taikyt su kompanijomis.’

cifiko pakrašty, dega dideli pakilo iki 3 centų. Francuzi- 
plotai miškų. Califomijoj iš- jos pramonei Jas tečiaus pri- 

Ar streikuojantįs larhinin- degė jau apie 10,000 akrų darė didelių nuostolių, nes 
zkai tam pritaria, kapitadMi. ndško. Bet didžiausi gaisrai pinigamspakilusprekfųkai- 

spa-.ri a nieko nesako esą ^■a^hingtono valstijoj, nos nukrito.spauda nieko nesako esą Wa«hmgtono valstijoj.

ŠIENE SUDEGĖ 6 
ŽMONĖS.

Čekoslovakijoj, netoli Pra- 
Įgos, šeši žmonės nuėjo ant 
.šieno miegot, ir vienas jų at- 

LIETUVOJE VANDUO sigulė su pypke. Visiems su- 
UŽ PINIGUS.’ migus kilo ugnis ir visi sude-UŽ PINIGUS.’

Per šv. Marijos atlaidus į gė7
Žemaičių Kalvariją suplau- ------
kė tiek svieto, kad nakvynių VENGRIJOJ 
neužteką nei žmonėms, nei 
arkliams. Kad suvažiavusie-

* 1 PASMERK
TA 33 KOMUNISTAI.

„--- ----------------------------- Pereitą sąvaitę Vengrijos
ji "kermošininkai” neišsem-i sostinėj Budapešte pasibai- 
tų iš šulinių vandens sau ir gė didelė politinė byla, ku
kavo arkliams, vietos gyven- rioje 53 komunistai buvo 
tojai užrakino savo šulinius, kaltinami suokalbiu nuvers- 
Tuorr.et atsirado biznierių, ti esamą valdžią. Dvidešimts 
« • * * _ _ _ 1 “ * V . • « « • • • 1 —

IŠŠOKO PER LANGĄ.
Iš Benjamino Franklino 

viešbučio Philadelphijoj iš
šoko per langą nuo šeštų lu
bų vyras, kuris buvo užsire
gistravęs kaipo John Brovvn 
iš Bostono.” .Jis užsimušė 
ant vietos.

IŠ ORLAIVIŲ LAISTO 
BULVES.

Stambesni Anglijos ūki
ninkai pradėjo-samdyti or-

UGNIS SUNAIKINO 
KAIMĄ.

Kanadoj pereitą sąvaitę
kurie tuojaus pradėjo vežti 
vandeni bačkomis iš toliaus 
ir pardavinėti jį už pinigus.

kaltinamųjų buvo išteisinta, 
o 33 pasmerkti įvairiam lai
kui kalėjiman.

laivius laistymui bulvių nuo-‘ugnis sunaikino St. Come de 
dais, kurie naikina bulviuiKennebec kaimą. Iš 90 na- 
vahaliis ‘ < rr»u boliVr-10.
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D APŽVALGA 0
SEIME IŠKELTA KLERI
KALAMS BYLA DĖL IŠ

VOGIMO VALSTYBES 
TURTŲ.

Pirmu kartu nepriklauso
mos Lietuvos istorijoj Sei
mas iškėlė valdžiai bylą dėl 
išvogimo valstybės turtų — 
tik ne dabartinei valdžiai, o 
buvusiai, tai yra, klerika
lams.

Išėjo mat aikštėn, kad 
baigdami savo viešpatavimo 
dienas klerikalai grobė vals
tybės turtus ir dalijo juos sa- 
viškiems Į visas puses. Kad 
Šitas krikščioniškas bandi
tizmas butų visiems aiškus, 
socialdemokratai su liaudi
ninkais Seime padavė da-’ 
bartinei valdžiai paklausi
mą, ar tiesa, kad buvusi ku
nigų valdžia šitokiomis va
gystėmis susitepė?

Į šitą paklausimą ministe
rių pirmininkas Sleževičius 
davė Seime šitokį atsaky
mą:

“Gerbiamieji Seimo atsto
vai. *

“Valstiečių liaudininkų ir so
cialdemokratų interpeliacijoj 
klausiama — ar tiesa, kad iš 
Ministerio Pirmininko kreditų 
netikėtiems reikalams buvo 
šelpiamos politinės partijos, 
klerikalinės organizacijos ir at
skiri asmens. Ir toliau—jei tai 
tiesa, tai kurioms būtent parti
joms, organizacijoms ir ku
riems atskiriems žmonėms bu
vo išduoti pinigai, keno parėdy
mu ir kokiomis sumomis. Ir 
trečia, jeigu yra tokie faktai, 
tai kokių priemonių mane 
griebtis vyriausybė, kad ■grą
žintų vyriausybei padarytus 
nuostolius.

“Šitoji interpeliacija yra pa
tiekta ne dėl dabartinės esamos 
vyriausybės vieno ar kito dar
bo ar pasielgimo, bet yra pa
tiekta dėl musų pirmtakuno, 
pirm buvusios vyriausybės.

, “Į pirmą klausimą, ar buvo 
šelpiamos politinės partijos ir 
klerikalinės organizacijos ir at
skiri asmens — aš turiu atsa
kyti: taip. Iš to fondo buvo šel
piamos ir politinės partijos, ir 
klerikalinės organizacijos, 
atskiri asmens, būtent:

“Šv. Zitos Draugija gavo pa
šalpos 30.000 litų ir paskolos 
50,000 litų; “Saulei” buvo su
teikta pašaipos 30,000 ir pas
kolos 68,000 litų; ‘žiburys’ ga
vo pašalpos 110.000 ir paskolos 
35,000 litų. Tūla bendrovė “Vii-' 
nis” .-Šiauliuose gavo pašalpos 

p5»,000 ir paskolos 65.000 litų. 
(žemaičių seminarija gavo pa- 
šalpos 60,000 ir paskolos 100,- 

i 000 litų. Moterų Kultūros Dr- 
J ja pašalpos gavo 67.350 litų. 
'Karmėlavos mokykla gavo pa
šalpos 35,000 ir paskolos 60.- 
000 litų; ‘Blaivybė’ gavo pa
šalpos 28,800 lt. ir kas mėnuo 
po 6,350 litų; šv. Juozapo drau
gija gavo 15,000 litų pašalpos, 
ūkininku sąjunga iš ministerio 
pirmininko fondo grynais pini
gais nėra gavusi nieko, bet už 
tai iš Ministerių Kabineto ji 
tra gavusi 1925 m. garantijų 
Išviso 218,672 švedų kronų su
loje ir 1924 m. 515.160 švedų 
kronų sumoje. Tai yra maž 
daug bendrovės ir draugijos, 
fcurios yra gavusios pašalpų ir 
paskolų. Be jų. pašalpos yra 
gaVūMi b-vė ‘Mintis,’ ta pati 
bendrovė, kuri leidžia laikraštį 
♦Rytą.’ Bendrovė ‘Mintis’ gavo 
pašalpos 15,000 ir paskolos 
JO,000 litų. Toliau darbo fede
racija, irgi politinė partija, ga- 
Vo 12,000 litų. Pasirašė: ‘pini
gui gaVau — Jočys.’ Be to. pa
talpos sporto reikalams gavo 
p. Eretas 15,000 lit. ‘Kosmose 
jftrnaiūi duota .10,000 litų, Nau-' 
jakiirią sąjungos reikalams’ 
duota 20,000 lit. Ateitininku 
"Studentų organizacija knygyno 
reikalams gavo 27,000 lt. Kata
likų veikimo draugijai, bažny
tinės provincijos Lietuvoj įve
dimo paminėti bronziniam me- 
jlaliin atkalti vra duota 3.000

litų. Vyskupų lazdoms 25.000 
litų. Sakalauskui. Vabalninku 
katalikų draugijai, 30,000 litų. 
Kaimui šviesti draugijai 25.000 
litų.“

Visos sumos, kurios pir
ma buvo duotos klerikalų 
organizacijoms kaipo “pas
kolos/*'išeinant kunigams iš 
valdžios buvo paverstos 
“pašaipomis,” reiškia, buvo 
dovanotos.

Dalijo klerikalai valsty
bės pinigus netiktai savo or
ganizacijoms, bet ir atski
riems asmenims. Pavyz
džiui, žvalgybininkui Lyp- 
čiui duota 9,000 litų “pašal
pos,” generolui Ladygai 4,- 
000 litų “pašalpos,” L 7 
nui 3,000 litų “pašalpos?’

* *

dėty darbo ir vargo žmonėms 
reikalus tvarkyti.

“Iki vyriausybei pasisektų ( 
surasti žmogų, kuris mylėsi 
žmones, rūpinsis jų reikalais, 
tai čia atsigaivins tas ūpas, ku
ris buvo p. Jonui Vileišiui Lie-; 
tuvą atstovaujant. Iš to ir eini- ‘ 
grantams bus geriau ir Lietu-, 
vai naudingiau. Amerikos lie
tuviai to nori.”

Ištikrujų pažangiai Ame
rikos lietuvių visuomenei 
butų daug maloniau turėti 
Washingtone tokį žmogų, 
kaip buvo p. Vileišis.

v

KAS BUVO ŠVENTAS 
KAZMERAS?

t

ir

Taigi šv. Kazimieras buvo 
kaip ir Jagėlos anūkas, tik
tai “nelegalus.”

Istorijoj jis labai mažai 
Į žinomas, nes buvo silpno 
(proto, lytiškai nesubrendęs, 
šeimyniškam gyvenimui ne
tikęs. o valstybės reikaluose 
taip pat niekuo nepasižymė
jęs. Lenkų encyklopedija 
(“Wielka Encvklopedya 
Potvszechna.” Warszawa, 
19041 paduoda apie ji tiktai 
tiek, kad pasiekus jam 13 
metų amžiaus, tėvas paskyrė 
jį Vengrijos sostui. Kazimie
ras iškeliavęs Vengrijon, te
čiaus sostą užimti jam tenai 
nepavykę, ir jis sugrįžęs 
Lenkijon atgal. Į politiką jis 
daugiau jau nesikišo. Vieton 
rūpintis valstybiniu gyveni
niu, jis pradėjo puteriaut. 
Prie moterų visai netiko. 
Kada jo sveikata pradėjo ir
ti. tai tų laikų daktarai pata
rė jam “pamesti nekaltybę.” 
Bet jis nesutiko. 1478 metais 
jo tėvas, Lenkijos karalius, 
nuvežė jį Vilniun ir paliko 
jį tenai be aiškaus užsiėmi
mo. Jis išbuvo tenai iki 1484 
metų ir mirė.

Tai visa to “švento” Kazi
miero biografija ir visi jo 

Jis jokiu Lie-

Seimo Sesijai Pasibaigus
Mes neturime reikalo 

ypatingai džiaugtis jau pa
siektais laimėjimais, bet tu
rime aiškiai pasakyti, kart i 
tuos pusantro mėnesio laiko 
padaryta darbininkų reika
lui daugiau, kaip ištisais me- _ 
tais valdant kraštą juodie
siems. Mes duodame didelės 
svarbos įam, kad sauvalės ir 
smurto rėžimas jau pradėta 
likviduoti, statant jo vieton 
demokratinę, teisėtą tvarką. 
Mes nesijaudiname tuo, kad 

i darbas vyksta ne- 
ipergreitai. Kitaip negali ir 
būti. Bus reikalinga metų, 
kol žingsnis po žingsnio liks 
išravėtos reakcijos- usnys ir 
bus padiegta nauja gyveni
mo kryptis.

Mes skaitome didžiausiu 
darbininkų laimėjimu tai, 
kad jau artimoj ateity pra
dės kurtis darbininkų kasos, 
pagristos pataisytu Įstaty
mu. Tai bus musų pirmutinis 
žingsnis socialiam da•■•ninin
ku draudimui.

Mes lengvai neįvertiname 
padėties. Mus laukia sunkus, 
kovos kelias. Priešininkų 
musu siekimams mes turime

Kauno “Socialdemokra
tas” rašo:

Pusantro mėnesio papo-p 
sėdžiavęs, Seimas išsiskirsto 
vasaros atostogoms. Nuo jo 
darbų pradžios praėjo dar 
tik trumpas laikas, bet mes 
norime suvesti vienon vieton 
tai, kas liko jau padaryta.

Panaikinta karo stovis. 
Priimta amnestijos Įstaty
mas politiniams kaliniams. į 
Įstatymu panaikinta spau
dos ir susirinkimų suvaržy
mas. Pataisyta į__ ____
apie ligonių kasų Vyriausią 
Draudimo Valdybą. Dviem 
skaitymais priimtos patai
sos prie paties ligonių kasų 
Įstatymo, kurių svarbiausia 
yra ta, kad dabar darbinin
kų draudime ligoje dalyvaus 
ir valstybė lygiomis su dar
bininkais ir darbdaviais. 
Priimta žemės reformos Įs
tatymo pakeitimas, sulig ku
riuo naujakuriams duoda
ma teisė pasilikti dvarų tro
besiuose tris artimiausius 
metus, lig jie pasistatys sa-Į 
vuosith?. Priimta žemės re
formos vykdymo Įstatymo 
pakeitimas, kuriuo einant 
bus galima duoti skundai ne tik laikinų musų sąjungi- 
Vyriausiam Tribunolui ant įninku tarpe, su kuriais kartu 
Žemės Reformos Valdybos (sudarome daugumą Seime, 
dėl neteisingo Žemės pasky-i bet ir pačiam darbininkų 
rimo. Pats žemės reformos.........
komisijų veikimas apskrity
se padarytas viešas ir Į jas 
bus Įvesti vietos taikos teisė
jai. Šis Įstatymo pakeitimas 
priimtas prieš atostogas dar 
tik dviem skaitymais.

Ant greitųjų peržiūrėta 
š. m. valstybės biudžetas, 
sumažinta arba išbraukta;tai iš dešinės bando ir ban
kai kurios išlaidos irtuobu-idys ją pasunkinti, kurstyda- 
du sudaryta nedidelė atsar-Imi darbininkuose norą grei- 
ga skubiausiems reikalams. • čiau pasivaduoti iš vargo. 
Iš tos atsargos paskirta vie- kurstydami juos prie įieap- 
nas milionas litų savivaldy- į galvotų ir ne laiku keliamų 
bėms ir viešiems darbams'streikų.
organizuoti. . Tą viską mes gerai žino-

Seimas apsvarstė visą eilę me ir vis tik drąsiai žiūrime 
... kurių dali ateitin. Lietuvos darbinin- 

Seiman krikščionių kų milžiniška dauguma jau 
puldamas naująją kietai susibure ties musų 

vyriausybę, dalį Įnešė pačios partija. Jos vadovaujami 
valdančios partijos. Iš tų in- darbininkai Įkuria ir vysto 
terpeliacijų pati triukšmin-įgavo organizacijas. kur gali- 
goji buvo ta kuri iškėlė aikš- ma kelia kovą už savo būvio 
tėn krikščionių darbų pir- į pagerinimą. Lietuvos darbi- 
mutini žiupsnį, būtent seno-’ ninkai jau parodė, kad jie 
jo kabineto išdalintus kleri- pakankamai supranta savo 
kalų organizacijoms iždo pi- reikalus, blaiviomis akimis 
nigus, iš viso apie 950.000 Ii- įvertina dabartinę padėtį ir 
tų. J nesiduos viliojami į šunta-

Kai Seime buvo skubotai kius. Tai esant tokiam su

PAKLAUSIMAS RE
DAKCIJAI. '

Gerbiamoji Redakcija!
Musų kunigai beveik varu 

bruka savo paranijonims, o 
kanu ir visiems lietuviams ir 
Lietuvai, šventą Kazimierą, 
vadindami ji “Šventas Kazi
mieras Lietuvos Globėjas?’ 
Ketvirtą kovo dieną jie lai
ko “švento Kazimiero Dieną 
—Lietuvos Diena.” Ir da- 
ibar, rengiamoj “Lietuvių 
Dienoj” Philadelphijoj, ku
nigai pirmoj vietoj nori iš- 

į statyt ir išdekoruot kaž-ko
kiam pavidale šventąjį Ka
zimierą, kaipo Lietuvos glo- 
‘bėją. Kitaip sakant, svar
biausią vietą toj “Lietuvių 
Dienoj” užims šventa^ Ka
zimieras.

!

LIETUVOS KLERIKALAI 
DARO SUOKALBI SU 

LENKAIS.
Po to, kai Lietu\ os kuni

gai buvo išdrėbti iš valdžios, 
pradėjo eiti paskalai, kad 
Lenkija ruošiasi pulti Lietu-jai -i,- —-“-j- • —“ ” , . . i

Bičių- Perelt4 sąvaitę v okieti-: 
n jos užsienio reikalu ministe- ; 

klerikališkojo Ūkio Banko fUoj bu™ aiškiai pasakyta, 
direktoriui Končiui net 15,- “ “
000 litų “pašalpos?.”

Išklausęs nJništerių pir
mininko paaiškinimą, Sei
mas. priėmė rezoliuciją, kon- 
statuodamao, kad buvusioji 
klerikalų valdžia eikvojo 
valstybės turtus neteisėtai, 
todėl reikia imtis griežčiau
sių priemonių, kad kaltinin
kai butų patraukti atsako
mybėn ir padaryti valstybei 
nuostoliai išjieškomi. Tas at
likti pavesta dabartinei val
džiai.

Žinoma, išjieškoti ir su
grąžinti valstybės iždui pini
gus. kuriuos klerikalų kama- 
rilė jau prarijo,—bus neleng
vas darbas. Bet jeigu pinigų 
ir nepasisektų išjieškoti, tai 
visgi vagis turėtų būti nors 
kalėjiman sutupdyti.

Kitoj vietoj “Keleivio” 
skaitytojai ras perspausdin
tą ir “Socialdemokrato” 
straipsni, kur klerikalų graf- 
tas yra plačiau aprašytas.

kad Lenkija -ruošiasi prieš kadangi Lietuvos istori 
vnnna nacinnia Lroimv- • • y __ __-i_____  __vieną savo pasienio kaimy
nę.” Tuo pačiu laiku ir Mas
kvoje pradėta kalbėti, kad 
Pilsudskis į 
mą ant Lietuvos.
York Times,”
Maskvoje savo nuolatini ko
respondentą, i 
dien iš Maskvos štai, kokią 
naujieną:

“The Ncw York Times“ 1
aukšto žinovo informuotas,! mės, kokio kraujo, kad jis dėjo skelbti, 
jog... labai stipri Lenkijos kle- vadinamas musų krašto gio--• 
rikalų partija siekia nei dau- bėju ? O gal čia yra tik pa- ma

kaip “sulie- ■ prastas klerikalų “triksas,” .:

joj aš nesu niekur užtikęs 
apie šventą Kazimierą žinių, 
tai klausiu, gal gerbiamoji

Įstatymas valymo

LIETUVA TURTINGA 
“NELEGALIAIS” 

VAIKAIS.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad pereitais metais 
tenai gimę “nelegaliai” net 
2,854 vaikai, kas sudaro 6 
nuoš. visų gimusių kūdikių.

Daugiausia “nelegalių” 
gimimų esą Klaipėdos Kraš
te. Paskui labai daug mergi
nų tampa motinomis Uk
mergės ir Telšių apskričiuo- 
se, kur “nelegalus” kūdi
kiai sudaro 9 nuoš. Vadinas, 
beveik kiekvienas desimtas 
kūdikis gimsta be šliubo. Ir 
tokie dalykai darosi šventoj 
Lietuvoj, kur ligi šiol mergi
nų dorą saugojo kunigai.

, ________
REIKALINGAS. NAUJAS 
LIETUVOS ATSTOVAS 

AMERIKOJE.
Jau trįs mėnesiai kaip Lie

tuvos piliečiai iššlavė iš val
džios klerikalus laukan, bet 
Amerikoje vis d a tebėra 
klerikalų valdžios pastaty- 
tasai atstovas. “Lietuvos 
Ūkininkas” reikalauja, kad 
p. Bizausko vieton butų pa
skirtas kitas asmuo. Girdi:

“Lietuvos demokratijos lai
mėjimas sukėlė amerikiečiuose 

’ entuziazmą. /Lietuko? Seimo 
' rinkimu išdavos, naujo? vy* 
: riausybės sudarymas ir prezi

dento išrinkimas pakėlė senai 
jau nukritusį ir be vilties pri
slėgtą 'lietuvių ūpą. Amerikos 
lietuviai didele viltimi žiuri da- 

1 bar į Lietuvos ateitį. įgauna 
pasitikėjtnio. kurio jau buvo 
netekę.

“Daugelis jau ruošiasi tėvy
nėn ir prisidėti prie kuriamojo 
darbo. Daugelis ruošiasi Lietu
voje pirktis ukius, statytis val
stybei pritaikintu maštabu 
dirbtuves^

“Atsargesnieji, Amerikos 
tvarkos išlepintieji, ryžtasi 
vykti Klaipėdos kraštan. kur 
juos klaipėdiečiai ir kviečiasi.

"Prie to ūpo, kokis dabar su
sidarė, būtinai reikalingas čia 
atstovas, kuris nė klebonijose 
bei rūsiuose lankytųsi, bet pa

planuoja puoli- ’ -Keleivio” Redakcija paai£- 
“The Ne\\ kintų, kokiais nuopelnais tas 

kuris užlaiko į kataĮjkų bažnyčios šventasis
’ vra pasižymėjęs, ką jis gera ’ nuopelnai. -

parašė aną- Lietus ai ‘ vra padaręs, kad “globePu nebuvo ir
“ —. i,^j^jna tok . garbin- nieko gera jai nėra padaręs.

gas vardas — Lietuvos glo- Kada šitas nesubrendėlis 
vra bėias? Kokios jis buvo kil- mirė, tai lenkų kunigai pra- 

......... ... buk jis buvęs 
šventas.” Kad šitą “šventu- 

i” Įrodžius, jie sugalvojo 
giau. nei mažiau, kaip “sulie-: prastas klerikalų "triksas, apie ji net ir stebuklą. Jie 
ti.” tai yra prijungti Lietuvą'kad daugiau pasitarnavus j pradėjo sakyti, buk atida- 
prie Lenkijos. Matomai. šitas'Romos papai ir lenkams? Ar rius jo grabą po daug metų, 
skymas turi tūlos paramos ir nebus čia tiktai gudrus musų jo kūnas buvęs sveikutėlis ir 
Lietuvos klerikalu partijoje.” .kunigu planas Įkalbėti lietu- taip “kvepėjęs,” kad sunku
šitą citatą iš New Yorko 

dienraščio .paduoda Brook- 
lyno “Vienybė” 88-tame sa
vo numeryje.

Iš jos išeina, kad Lietu
vos klerikalai daro su Lenki
jos reakcininkais suokalbi 
prijungti Lietuvą prie Len
kijos. Tas kaip tik sutinka 
su “šventojo tėvo” politika 
ir su musų kunigų norais. 
Pakol Lietuvą valdė patįs 
kunigai, tai tas jiems pada
ryti buvo neparanku, nes 
tuomet liaudis butų pradė
jusi juos linčiuoti. Dabar gi i 

I situacija kitokia. Jei dabar 
Lietuva taptų prijungta prie 
Lenkijos, tai bėdą butų gali
ma suversti ant “bedieviš
kos” valdžios.

Taigi Lietuvos valdžia tu
rėtų savo juodosios armijos 
manevrus budriai daboti, 
nes tai pavojingas valstybei 
elementas.

viams lenkiško plauko žvė
riuką. kad paskui lenkai tu-į 
retų daugiau pamato tvirtin
ti, jog lietuviai ir lenkai, tai 
ta pati tauta, garbina tuos 
pačius šventuosius? Malonė
kite aiškiai ir teisingai šitą 
misteriją išaiškinti.

Su pagarba. J. Saugelis. 

Paaiškinimas.
Tas nesveiko kūno ir pro

nto žmogelis, kuri musų kuni
gai dabar vadina “šventu 
Kazimieru,” buvo mergos 

j vaiko sūnūs. Jisai gimė 
1458. o mirė 1484 metais, 
susilaukęs 34 metų amžiaus. 
Jo motina buvo austrė, tai 

. yra vokietė, o tėvas buvo 
mergos vaikas, sugyventas 
Jagėlos su tūla Zofija, var
gingai išauklėtas, neišmoky
tas dagi nei skaityt, nei ra
šyt, bet vėliaus tapęs Lenki
jos karalium ir Lietuvos ku
nigaikščiu, ir istorijoj žino-

apsakyti.
Pasiremdamas tokiais

■ “stebuklais,” popiežius Leo
nas X 1522 metais pakėlė tą 
nedakepėli Į šventuosius, o 
Klemensas VIII paskyrė 
4-tą kovo dieną jo garbini
mui.

Tai taip atsirado “šventas 
Kazimieras.” Kitų tautų ka

talikų bažnyčia jo tečiaus 
nepripažįsta ir negarbina. 

: Jis yra tiktai lenkų “šventa- 
: sis.” ir lenkų kunigai Įvedė 
| jį Lietuvoje.
! Jeigu musų kunigai ištik- 
rujų rengiasi šitam “šventa- 

, jam” skirti “Lietuvių Dieno
je” pirmutinę vietą, tai mu-

■ sų visuomenė turėtų pakelti 
j prieš tai protestą ir toj “Die- 
|Doj” visai nedalyvauti.

judėjime, pačiose darbinin
kų gyvenimo sąlygose. Ne
darbas neišnyko net vasaros 
metu. Bedarbių skaičius žy
miai pašoks atėjus rudeniui 
ir žiemai. Darbininkų suvar- 
gimasvra labai didelis. Nau
dodami tą sunkią padėti, ko
munistai iš kaires, federan-

Tą viską mes gerai žino-

interpeliacijų.
Įnešė 
blokas,

Iš Anglijos šiomis dieno
mis per musų atstovybę An
glijoj prisiųsta Kaunan lie-

mas kaipo “Kazimieras Ja-tuvių mokykloms anglų pi- 
gėlionietis. liečiu dovanomis 400 knygų.

“fdukęs bedieviškas Meksiko? buiius jzriauja bažnyčia?!” — šaukia kunigai i višo pasaulio 
katalikus. Ištikrujų gi Meksikoj dar nei viena bažnyčia nebuvo sugriauta. Su pirma diena rug
pjūčio Meksikoj įnėjo galėn Įstatymas, sulyg kuriuo visi Meksikos bažnyčių turtai tapo konfis
kuoti ir perduoti valstybei. Netekę turtų Meksikos kunigai išsižadėjo Dievo ir apleido bažnyčias. 
Kitais žodžiais tariant, jie sustreikavo prieš Dievą, kam jis, visagalis, neapsaugojo kunigų tur
tų. Nėra aukso, nereikia nei Dievo!

Mes visuomet sakėm, kad kunigams rupi-ne dūšių išganymas ir ne dangaus karalystė, o žemiš 
ki turtai. Tą parodė kunigų viešpatavimas Lietuvoj, tą dabar patvirtina Įvykiai .Meksikoje.

|

I

Kai Seime buvo skubotai kius. Tai esant tokiam su
taisomi patys netikieji krikš- pratimui,' mums nebus per- 
čionių Įstatymai, naujoji vy- sunku išlaikyti imtynes ir sti 
riausybė, Įsitraukdama _ Į stipriausiu priešu ir vis tik
darbą, ėmėsi iš vienos pusėsfgalų gale laimėti. Tik atsar- 
likviduoti senojo rėžimo pa- įįįai, ištvermingai, suvieny- 
likimą, iš antrosios — rupin-, tomis jėgomis nepasiduo
di skubiuosius dienos reika- ^ant saldžioms, klastin
gus. Jau iškelta ir perduota j gOms tariamųjų draugų pa- 
Įvalstybės gynėjui visa eilė kuštoms. ' X • ;-
naujų bylų ii’ atnaujinta se-. - . .. ------- -..—J*'
inosios, /sustabdytos savo! 
laiku krikščioniškosios vy-

• - rr, . . • > 1 •riausybės. Tai tik sunkios 
rugiapiutės pradžia.

Svarbų ir skubotą naujos 
•vyriausybės darbą sudaro 
-dabar Valstybinio aparato

KOMUNISTŲ ATSIŠAU
KIMAI VARŠUVOJ.
“Gazeta Warszawska Po- 

ranna” rašo, kad šiomis die
nomis Varšuvoj buvo išmė
tyta labai daug komnnisti-

apvalymas. Juodųjų laikais nių atsišaukimų. Per .tuos 
komunistai reikalaują nu
versti dabartinę vyriausybę, 
išdalinti žemes ir fabrikus ir 
sudaryti komunistinę kai
miečių ir darbininkų vyriau
sybę. Be to, komunistai dar 
reikalaują paleisti visus po
litinius kalinius.

valdininkuose Įsigalėjo iš
didumas, kyšininkystė, sau
valiavimas, tarnavimas krik
ščionims, ne kraštui. Val
džios aparatan šimtais pri
sodinta žmonių, kurių svar
biausioji dorybė buvo ta, 
kad jie yra uolus reakcijos 
ir smuido vykintojai. Net 
pasikeitus Seimo vyriausy
bei tie senojo raugo žmonės 
kartais atvirai, kartais iš pa- 
suolų tebeveda senąją lini
ją, tikėdami greitu naujo
sios valdžios žlugimu.

Naujam darbui reikalin
gi nauji žmonės. Naujoji vy
riausybė turi atitaisyti šim
tus neteisingų paliuosavi- 
mų, Įvykusių krikščionių 
laikais. Ir tas darbas, kad ir 
nepergreitai vedamas, jau 
pradėta visose ministerijose 
tiek centre, tiek vietose.

Kas gi laimėta darbinin
kų naudai?

>

IŠRADO NAUJĄ KU- 
LIPKĄ.

Suvienytų Valstijų karo 
žinyba išdirbo naują kulip- 
ką, kuri lėkdama oru paliks 
paskui savęs raudoną kelią, 
taip kad šaudytojai galėtų 
matyt, kaip savo šautuvus 
nustatyt. Kulipkos užpakali
nis galas daromas tam tiks
lui tuščias ir Į tą tuštumą 
pridedama tam tikros me
džiagos, kuri šaujant užside
ga ir dega per i,200 jardų. 
Nuo tos liepsnos ir palieka 
raudonas takas ore.

i
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Kaa skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. ©
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Kaa nieko nereikia, 
To niekas nepeikia.

PHILADELPHIA, PA.
Amerikos Lietuvių Visuoti

no Seimo Programa.
Jau keletas mėnesių, kaip 

spaudoje kalbama apie auk
ščiau minėtą Seimą ir jo rei
kalingumą. Buvo pareikšta 
įvairių minčių; tūli veikėjai 
bei redakcijos tiekė net pun
ktus, kurie Seime turės būti 
svarstomi bei aptariami. 
Taigi dabar veik jau galuti
nai dalykas nusistovėjo ir 
Amerikos Lietuvių Visuoti
nam Seimui programa bei 
dienotvarkė savaimi susi
tvarkė. Suglaudus maž-daug 
krūvon, susidaro sekanti 
programa:

1. Seimo vardas: 5-tas A- 
merikos Lietuvių Visuotinas 
Seimas.

2. Tikslas ir kompetenci
ja: Aptarti, sutvarkyti ir vy
kinti bendrus Amerikos lie
tuvių kulturinius, politinius, 
ekonominius ir labdaringus 
reikalus.

3. Seimo atidarymo cere
monija.

4. Paskyrimas komisijos 
mandatų priėmimui.

5. Priėmimas aparato šio 
Šeinio nutarimų Vykdymui.

6. Rinkimas pildomojo 
komiteto.

7. Politiniai Lietuvos rei
kalai :

a) Vilniaus ir kitų oku
puotų kraštų reikalai.

b) Politiniai Lietuvos san- 
tikiai su užsieniais.

c) Amerikos lietuvių teisės 
Lietuvoje.
d) Lietuviai kaipo svetim

šaliai Lietuvoje.
8. Ekonominiai Lietuvos 

reikalai:
a) Reikalingumas pasto

vaus tiesioginio transito tarp 
Amerikos ir Lietuvos.

b) Lietuvių prekybos bu
tai.

c) Lietuvos diplomatinė ir 
konsuliarinė reprezentacija 
Amerikoje.

d) Amerikos lietuvių inte
resai Lietuvoje.

e) Amerikos lietuvių 
skriaudos Lietuvoje.

f) Lietuvių emigracijos 
klausimas.

9. Kultūriniai reikalai:
a) Amerikos lietuvių mo

kyklos.
b) Moksleivių reikalai.

c) Amerikos lietuvių jau
nuomenės klausimas.

d ) Amerikos lietuvių spor- 
to-.crrganizacija.

efUietuvių meno auklėji
mas.

f) Musų spaudos dabarti
niai uždaviniai.

9. Palikimai (užrašai) 
lietuvių, kultnros-apšvietos 
reikalams. . j;;

Aišku, daugelis patiektų' 
punktų skirsis i tam tikras 
kategorijas bei šakas, bus 
patiekta referatai ar rezoliu
cijos.

Taigi, laiko jau nedaug 
liko, nes Seimas Įvyks rug
pjūčio 30 ir 31 dd. Gal šis 
raštas Seimo reikale bene 
bus paskutinis. Kurios kolo
nijos bei draugijos, kliubai 
ir kuopos dar neišrinkote 
delegatų Seiman, tad dabar 
skubėkite. Darbas didelis 
prakilnus ir gausus. Tik visi 
iš vieno, petys petin remki
me, o nauda Lietuvai ir 
mums, Amerikos lietuviams, 
neabejotina. Kurios draugi
jos, kuopos, bei kliubai iš
rinkote delegatus, tad tuo
jaus siųskite mandatus Sei
mo Rengimo Komitetui, kad 
butų galima sutvarkyti ir 
laiku viską prirengti.

Taipgi prašome visų dele
gatų ir svečių, kurie jau ren- 
giaties pribūti Seiman, pra
nešti kur norite apsistoti — 
hotelv ar prie privačių šei
mynų, idant Seimo Rengimo 
Komitetas galėtų rezervuoti 
vietas apsistojimui, nes vėli-

Seimo iškilmės ir abelna rinktų atstovą ir pasiųstų • 
(tvarka: i ton įstaigon, nes esą reika-

Nedėlioj, 29 dieną rug-pinga. Žinoma, susirinkimas 
piučio, nuo 6 vai. vakare, I taip ir padarė, 
bus iškilmingas bankietas! 
priėmimui ir pagerbimui 
Seimo delegatų ir svečių.

30 dieną rugpiueio, pane- 
dėlyje, nuo 9 vai. išlyto, iš
kilmingas atidarymas Seimo 
ir paskui posėdžiai per die
ną.

30 dieną rugpiueio, pane- 
dėlio vakare, nuo 8 vai. pui
kus ir iškinmingas koncertas, 
kurį išpildys geriausios niu- 
zikalės ir vokales spėkos, 
dalyvaujant Lietuvos Ope
ros artistėms Kamilei Juo- 
zevskaitei ir Liudai Sipavi
čiūtei, taipgi Violai Mockai- 
čiutei, A. Baniui ir V. A. 
Jenkins-Jankauskui. Todėl 
apart Seimo reikalų, turėsi
me ir šiaip smagių laikų. Pa
galios, tam tikroj tvarkoj 
aplankymas Philadelphijos 
istoriškų vietų ir Pasaulinės 
Parodos, kur irgi pamatysi
me didžiausius pasaulio 
stebuklus.

1 Gal pirmą ir paskutinę 
progą turime pamatyti to- 

' kius didelius pasaulio daly
kus, kokius dabar matysime.

' Todėl rengkitės kuoskait- 
‘lingiausia pribūti Seiman ir 
prisidėti aptarti tuos svar
biuosius musų tautos reika
lus.

Visais reikalais, registra
vime apsistojimui vietų, už
sakymui bankietui bei kon
certui tikietų ir taipgi regist
ravime delegatų bei siunti
mui mandatus, malonėkite 
naudoti sekantį antrašą:

Amerikos Lietuvių Seimui 
Rengti Komitetas. 2715 E. 
Allegheny Avė., Philadel- 
pia, Pa.

Spaudos Komitetas:
J. V. Grinius, 
Z. Jankauskas, 
A. Tvaranavičia.

Tai ve jau vienas komuni
stų ragožius musų unijoje 
atliktas. Dabar komunistai 
rengiasi prie antrojo rago
žiaus, kuris yra daug svar
besnis už pirmąjį, tai yra 
prie sąvaitinių duoklių pa-i 
kėlimo. Mat, jau nuo senai I 
Amalgameitų organizacijos 
buvo keliamas klausimas, 
kad New Yorkas turi pakel
ti narines duokles iki 50 
centų ant sąvaitės, nes kitaip 
esą New Yorko Bendroji Ta
ryba negalinti egzistuoti, 

r šių metų pradžioje šis klau
simas buvo leidžiamas per 
referendumą ir didžiumą 
balsų buvo priimtas. Bet 
musų 54 skyrius netik refe
rendumu užgirtą duoklių 
pakėlimą atmetė, bet per 
pasidarbavimą ir agitaciją 
Kalpoko, Petronio ir kitų 
komunistų tapo padalytas 
net specialis tarimas, kad 
jeigu kitų skyrių nariai ir 
mokės pakėlimą, bet musų 
skyrius nemokės nei vieno 
cento daugiau, kaip tik 35 
centus į sąvaitę (t. y. po se
novei).

Na, o dabar, kuomet ko
munistai sulindo į musų sky
riaus komitetus, tai jie jau ir 
šituo klausimu rengiasi vers
tis ragožium, tiktai renkasi 
minkštesnę vietą, idant per
daug nesusitrenkus, štai lie
pos 28 d. susirinkime Kalpo
kas išduodamas raportą pa
reiškia, kad jis deda pastan
gas išreikalauti iš Bendro
sios Tarybos, idant musų lo
kalo nariams užsilikusiems į 
su mokesčiais <

I

I

BROOKLYN, N. Y.
Komunistų ragožiai pas 

kriaučius.
Amalgameitų 54 skyriu

je komunistai tiek buvo pa
sižymėję Unijos viršininkų 
plūdimu, šmeižimu ir prieši
nimusi abelniems Unijos su
manymams, kad niekas ne
galėjo paabejoti, jog bent 
kada jie kitaip galėtų elgtis. 
Nepaisant ar sumanymai bu
vo paduoti Bendrosios New 
Yorko Tarybos, ar Genera- 
lės Amalgameitų Pildomo
sios Tarybos, musų komuni
stai visuomet buvo, griežtai 
visokiems, ■ ?; Sumanymams 
priešingi; Bežiūrint, kad iš 
tep butų organizacijai di
džiausias pavojus. Kitaip 
manantieji Unijos skyriaus 
nariai prieš komunistus ne
galėjo nei išsižioti, nes nuo 
jų atsiimdavo tiek plūdimų, 
kad daugiau nereikia. Vadi
nasi, kad ir prie geriausių 
norų šitoje srityje su komu
nistais nebuvo galima rim
tai susikalbėti.

Bet štai 'dabar komunis
tams užėmus musų Unijos 
skyriuje apmokamas virši
ninkų vietas, jie jau verčiasi 
ragožium. .Jie jau pradeda 
musų skyriui grąžinti net to
kius Bendrosios Tarybos su
manymus, kurie pirmiau per 
didžiausias komunistų agi
tacijas musų skyriuje buvo 
griežtai atmesti. Pavyzdžiui, 
kiek laiko atgal New Yorko

1

Beisbolininkas Babe Ruth ant 
tiek vra išsilavinęs bolę gaudyt, 
kad aną dieną ant Mitchel Field 
orlaivis išmetė bolę iš 250 pėdu 
aukštumos ir Babe Ruth ją pa
gavo.

_  _______ ~ daleistų iki •
praėjusio balandžio mėnesio! PHILADELPHIA, PA.

^zignavo iš minėto komiteto metė iš darbo, o jo vieton BURNBANK, LANARK- 
ir savo rezignaciją paskelbė pasiuntė komunistams prie-

■ “Vienybėje.” Jie tą žino lankią merginą Vilkaitę. Ta- 
puikiai, na ir dabar, kada sai d ’’ ' ’
• • • • X • 1 X • • *

“Vienybėje.”

užsimokėti dar po 35 centus Koks skirtumas tarp “Lietu- 
į sąvaitę. vių Dienos” ir Lietuvių

Tai ką gi šitas Kalpoko Istorinio Seimo? 
reikalavimas reiškia? Jisai 
reiškia, kad nuo balandžio 
mėnesio nariai turės mokėti 
po 50 centų į sąvaitę. Vadi
nasi. kaip tik Kalpokas užė
mė delegato vietą, taip grei
tai ir jo nuomonė atsimainė

Istorinio Seimo?
Kaip matyt, tolimesnių 

kolonijų gyventojai nežino 
skirtumo tarp “Lietuvių Die
nos” ir Lietuvių Seimo.

Seimą rengia geni norų 
lietuviai, trokštanti* gero 
Lietuvai ir abelnai visam

Pir-duoklių klausimu ir kitais įhctuviskam judėjimui. 
Unijos klausimais. Tai mat niasai lietuvių Seimas atsi- 
ką padaro gavimas iš Unijos ,.uvo Philadelphijoj dvide- 
algos $55.00 i sąvaitę. • simts metų atgal. Todėl yra

Kaip atrodo, anksčiau ar dešimties metų sukaktuves, 
vėliau, bet duoklių klausi- - -- - -
mas musų lokale dar iškils, j 
nes nematoma, kad Kaipo- Į 
kas daro su Bendrąją Tary
ba šitam reikale pienus ir, 
žinoma, komunistai agituos 
dabar už pakėlimą duoklių. 
Tik vieną dar dalyką komu
nistai vartos, tai plūdimą ir 
šmeižimą Unijos centro vir
šininkų. Plūdimo priemonė 
Unijos viršininkų komunis
tams reikalinga tam, kad 
mažiau protaujančių unijis- 
tų akyse pridengti savo 
veidmainystę. O juk musų 
skyriuje yra nemaža dar to
kių narių, kurie nepajiegia 
gerai pažinti komunistų 
veidmainystės ir tankiai pa
siduoda jų pleperiškoms 
agitacijoms ir šmeižtams. 
Bet ilgainiui ir tie nariai pa
žins ir įvertins tuos komu
nistų ragožius.

Pasvirkalnietis.

SHIRE. SCOTLAND.
Kur teisybė? v

“Keleivio” No. 26 tilpo 
neteisinga žinutė apie Ang
lijos mainerių streiką. Tos 
žinutes autorius arba tyčia 
meluoja arba nieko nežino 
apie streiko bėgį. Jisai sako: 
“Svetimoj spaudoj tankiai 
matosi žinių, kad Anglijos 
maineriai yra kritiškoj pa
dėtyj, kenčia badą ir tam 
panašiai.” Norėčiau minėtą 
korespondentą paklausti: 
kokioj spaudoj"? Mes čionai 
neturime daug svetimos 
spaudos. Daugiausia tai vie
tos anglų spauda, kuri kaip 
tik geriausia ir pažįsta savo 
šalies reikalus ir teisingai ji 
sako, kad maineriai badau
ja. O minėtas koresponden
tas užginčina, kad, girdi, 
“beveik niekas iš angliaka
sių nebadauja.” Bet ištikru- 

_ jų, bado šmėkla mainerių 
1.1 tarpe matosi kuoaiškiausia. 
{Matyt, minėtas korespon
dentas nėra iš streikierių 
tarpo ir todėl bado nejaučia.

Štai vienas faktas, kur 
pats korespondentas save 
sumuša. Jisai sako: “Kol al
gos buvo neapkapotos, ang
liakasiai tik su dideliu skur
du galėjo šiaip taip su savo 
šeimynomis pramisti.” O tos 
algos buvo aplamai paėmus 
po 11 dolerių sąvaitėje. O 
dabar, kuomet streikuoja, 
tai gauna pašalpos ant mo
ters apie 2 dol. 70c., o ant 
vaikų nei po dolerį negauna. 
Vadinasi, pašalpa nesudaro 
nei trečdalio buvusios algos. 
Taigi, čia išvada aiški: jei
gu iš visos algos vos tik galė
jo pusbadžiai pramisti, tai 
kaip gali nebadauti dabar iš 
tokios mažos pašalpos, kuri 
nesudaro nei trečdalio al
gos? Aiškus dalykas, kad 
badauja. Taipgi reikia pa
žymėti, kad pavieniai strei- 
kieriai iš tų fondų negauna 
nieko, iš kurių gauna vedu
sieji. Pavieniai gauna šiokią 
tokią pašalpą iš unijos fon
dų, Į kuriuos daugiausia au
kauja Rusijos darbininkai. 
Bet toji pašalpa irgi labai 
maža — po 1 dol. į sąvaitę. 
O pavieniui pramisti mažų- 
mažiausia atsieina 3 dol. 50 
centų į sąvaitę. Taigi ir pa
vieniams prisieina badauti.

Toliaus tasai korespon
dentas pasako dar vieną ne
sąmonę, tai yra kad kompa
nijos, mažai turėdamos pel
no, negali kasyklas operuo
ti--’: '

Jeigu kasyklų savininkai 
neturėtų milionų svarų pel
no, tai jie senai butų sutikę 
savo kasyklas perleisti vals
tybei operuoti. Dabar gi jie 
nuo to visiškai atsisako. Štai 
apyskaitos parodo, kiek ka
syklų savininkai turi iš ka
syklų pelno: nuo pradžios 
1914 metų iki 1925 metų jie 
turėjo gryno pelno 232,000,- 
000 svarų sterlingų. Tai yra 
milžiniška suma pinigų, ku
rią kasyklų savininkai susi
krovė skriausdami darbinin
kus. Tad ar ne gėda tokiems 
korespondentams, kaip An- 
gliakasis, rašyti šitokias ne
sąmones apie streiką?

Streiko bėgis.
Streiko bėgis iš karto at

rodė kuogeriausias ir kiek
vienas matė artimą darbi
ninkų laimėjimą. Bet kuo
met streiko vadai atšaukė 
generalį streiką, o paliko ant 
kovos lauko vien tik kasyklų 
darbininkus, tai streiko pa
dėtis labai pasunkėjo. Vie
nok maineriai nenusiminė, o 
pasiryžo yieni vesti kovą iki 
galutino laimėjimo arba vi
siško suklupimo. Maineriai 
pasirįžę verčiau streikuoda
mi mirti iš bado, negu sun
kiai dirbdami su bado mir- 
čia kovoti.

Maineriai žino, kad juos 
išdavė generalio streiko va- 

Burnbankietis.

i darbininkas, pasijutęs 
nuskriaustas, kreipėsi į Lo- 
kalo Tarybą teisybės jieško- 
ti. Bet kadangi Lokalo Ta
ryboj sėdi beveik vieni ko
munistai, tai teisybės ten 
nerasi. Kalpokas, išduoda
mas raportą, užsiminė apie 
tą žmogų, bet pareiškė, kad 
jis pats tos vietos nereikala
vęs, bet, girdi, ratelninkai 
vertę jį reikalauti. Nuskriau
dęs vargdienį darbininką, 
gudrusis delegatas dar norė
jo suprovokuot rubsiuvius, 
bet tas jam nepavyko. Buvo 
atsiklausta to paties darbi
ninko, kuris ir išvertė į aikš
tę delegato ir komunistų šu
nybes. Komunistai matyda
mi, kad čia jiems bus riestai, 
pradėjo visa gerkle rėkt ir 
nedavė savo oponentams 
kalbėt. Džiumbajonis pada
vė įnešimą, kad delegato ra
portą reikia užgirt, kas ir 
buvo padalyta. Komunis
tams pasisekė žmogelį nu
skriaust, nes susirinkimas 
buvo neskaitlingas ir didžiu
ma buvo komunistų. Jeigu 
musų kriaučiams rupi Uni
jos reikalai ir jų pačių ger
būvis, jie privalo skaitlingai 
lankytis į susirinkimus ir ne
duot komunistiškiems politi
kieriams visą skyrių už no
sies vedžiot.

Sąjungietis.

jiems visai striuka, tai ir vėl 
Dr. A. Dambrausko vardas 
skamba kaipo pirmininko, 
be jo žinios ir sutikimo. Ma
tyt tyčia, sužiniai jie tą da
ro, kad kuodaugiausiai pub
likos iš mūsiškių pritraukt. 
Toki dalykai tai tik pas vai
kus dedasi, o ne pas suaugu
sius ir dar veikėjus arba 
“Lietuvių Dienos” vadus. 
Galimas daiktas, kad toksai 
dalykas nežinančius suklai
dina. Taip, p. J. Elias paau
kojo jiems šimtinę, o p. Bab
ravičius sutiko dainuot “Lie
tuvių Dienoj.” Bent taip jie 
savo “Tautoj” skelbia.

Visai kas kita su Seimo 
rengėjais. Jie savo darbą 
dirba ir nieko nekliudo. Nei 
tos didelės rekliamos nesi
mato, net neatsako ant už- 
mėtinėjimų savo oponentų, 
o juk tas tai jau labai ver
tėtų.

Klerų laikraščiai juokiasi 
sarkastišku juoku, kad Sei
mą perkėlė ant 29,30,31 dd. 
rugpiueio, 1926 m. Girdi, 
jeigu “Lietuvių Dieną” kle
rai keltų, tai ir šie pasektų. 
Vietoj, juoktis, patarčiau 
klerams pirmiaus išbandyt 
ar tas duosis, ar ne? Paga
lios ne tas juokiasi, katras 
juokiasi pirmutinis, bet tas 
juokiasi, katras juokiasi pa
skutinis. Seimo rengimo ko
misija ir simpatizatoriai ne
žiūri per partijos akinius ir 
perkėlime Seimo nieko blo
go nemato.

Paskui dar vienas “Lie
tuvių Dienos” misteriškas 
dalykas, tai flotai. Bus paro
dyta šv. Kazimieras (lenkų 
karalaitis), federacija ir 
Lietuvos krikštas. Ką-gi toji 
federacija gero Lietuvai su
teikė? Arba ir tasai lenkų 
karalaitis? Žmonės, žingei- 
daujantieji paroda arba 
“Lietuvių Diena,” nori ma
tyt grynai lietuviškus daly
kus, o jeigu to negalima — 
tai turėtų bent su geru menu 
pasirodyt. Dabar klerų ruo
šiami flotai gal turi reikš
mę tik jų partijai, bet ne lie
tuvių tautai ir ne svetimtau
čiams. Aš nemanau juokus 
daryti iš klerų veikimo, bet 
aš nenoriu, kad jie iš mūsiš
kių juoktųsi ir musų publiką 
klaidintų. Kas veikiama ir 
koks programas nustatytas, 
nežiūrint ar jisai bus Lietu
vos ar tik klebonijų reika
lams, reikia jį tokiu skelbt, 
be jokių pagražinimų ir da- 
dėčkų. Jeigu norima publiką 
sutraukt viliugingu budu.tai 
tas neišeis Į sveikatą.

Petronėlė.

Tt

PHILADELPHIA, PA. 
Piknikas puikiai pavyko.

Philadelphiečiai laukia 
Seimo.

Liepos 25 d. š. m. L. Gu
davičiaus farmoj Įvyko Lie
tuvių Muzikalės Svetainės ir 
D. L K. Gedemino Kliubo 
piknikas. Oras buvo labai 
gražus, tad piknikas visais 
atžvilgiais pavyko labai ge
rai. Žmonių buvo labai daug 
ir visi gražiai laiką praleido. 
Tarpe svečių kuone visur 
buvo girdima žmones kal
bant apie rengiamą ant 29, 
30 ir 31 dienų rugpiueio A- 
merikos Lietuvių Jubilėjini 
Seimą. Daugelis Philadel- 
phijos žmonių dar atsimena 
pirmąjį Amerikos Lietuvių 
Seimą, atsibuvusį Philadel
phijoj 1906 metais. Taigi 
dabar Philadelphijos lietu
viai labai susidėmėję šiuo 
Seimu. Jie sako: “Dabar bus 
daug parankiau Seimą lai
kyti, nes turime nuosavą 
Svetainę, nereiks eit po sve
tima pastoge, kaip • kdd 20 
metų tam atgal buvo.” Žfrno- 
nės labai žingtidauja toli
mų miestų ekskursijom, kaip 
tai Bostono. Chicagos, New 
Yorko ir Baltimorės, kur 
rengiasi daugybė delegatų 
ant Seimo į Philadelphiją 
pribūti. Vietos lietuviai rū
pinasi gražiai tas ekskursi- 
jas sutikti, gal: ir su muzika 
Girdisi, kad bendra komisi-

šimts metų atgal. Todėl yra 
proga švęst jubiliejines dvi- 

vėl susiburt visiems gerų no- 
'’irų lietuviams; tartis, syars- 

■ tyt, paduot naujus sumany
mus Lietuvos Seimui, ir tt. 

• Todėl visi Amerikos lietu
viai privalėtų skaitlingai at
silankyti i istorinį Amerikos 

(Lietuvių Šeimą, kuriame vž- 
si bendrai galėsime svarsty
ti Lietuvos ir lietuvių reika
lus.

Kitas klausimas su “Lie
tuvių Diena.” .Ją rengia tik 
Philadelphijos klebonijos, 
kurioms rupi tik savi reika- 
kalai, nieko bendra neturim 
ti su Lietuva. Ta jų didžiau
sia reklama per musų laik
raščius atrodo net keista. 
Tai jau klerų tokia politika: 
šaukt kuoplačiausia, o su
teikt labai mažai. Philadel
phijos visuomenė 
neremia, i 
kavimą. Nesvarbu, kad jie 
bubnija, buk trisdešimt ar 
daugiau draugijų juos re
mia. Bet tose draugijose tie 
patįs keli žmonės priguli 
Mano supratimu, gali būti ir,

' tūkstantis panašių draugijų,{klausimas.

HAVERH1LL, MASS.
Rengiamas didelis 

piknikas.
Haverhillio ir Lawrence’o

Bendrosios Tarybos suma- Įso cialistų kuopos rengia čia 
nymu lapo suorganizuota iš dideli pikniką 12 rugsėjo 
visų New Yorko Unijos sky-j (Sept.) LSS. šeštojo Rajono

I

rių atstovų komitetas prie- , naudai.
mimui į Uniją naujų narių, i Piknikas bus Haverhillio 
bet atėjus šiam klausimui j Liet. Kliubo Parke. Brad- 
musų skyrių per Kalpoko, įford, Mase., tai yra ten pat, 
Buivydo ir kitų komunistų kur randasi Laisvos Kapi- 
pastangas. šis reikalas buvo nės. Piknike žada dalyvauti 
visai atmestas. Tečiaus lie- visos apielinkės kolonijos, 
pos 28 d. pusmetiniam, susi- todėl rengėjai prašo, kad 
rinkime jau patįs komunis- kitos organizacijos tą dieną

BROOKLYN, N. Y.
Iš kriaučių susirinkimo.
Liepos 28 d. buvo laiko

mas kriaučių 54 skyriaus 
pusmetinis susirinkimas. Iš ja iš Bostono, New Yo’rko ir
visų raportų Įdomiausias bu-1 Baltimorės paroošė labai 
vo raportas naujojo delega-{ gražų programą Seimui. Na. 
to Kalpoko. Pirmiaus tas o vietinis Seimo Rengimo 
žmogelis kaip Įmanydamas Komitetas, net iš 17 drau- 
keikdavo Bendrąją Tarybą,' gysčių bei Kliubų, jau viską 
o dabar jis savo raporte pa- A‘“ " "
reiškė, kad Bendroji Taiyba 
yra gera ant šimto procen
tų. Iš tokio F. Kalpoko pa
reiškimu kriaučiai turėjo 
gardaus juoko.

Šiame susirinkime kilo 
iKiausinias, kad delegatas Taigi Seimui jau viskas pri- 

bet jeigu tie patįs nariai te-*negalėtų perdaug sauvaliau- rengta, net delegatams ir 
nai priguli, tai toksai remi-įti, šalindamas iš darbo są- svečiams apsistojimo vietos 
mas nieko nereiškia. O jei- i jungiečius, o jų vieton siųs- pampinta.

visai jų 
nes žino jų politi-

buk trisdešimt ar

turi suruošęs: gražiausią ir 
iškilmingą bankietą pager
bimui Seimo delegatų ir sve
čių, kuris atsibus 29 d. rug- 
piučio, t. y. nedėlios vakare. 
O panedėly bus labai gražus 
ir iškilmingas koncertas.

fu reikštų, tai aišku, kad damas komunistus. Mat. už- Teko sužinoti, kad Lietu- 
’hiladelphijos klerai nieką- imdamas delegato vietą F. vių Muzikalio Namo Bend- 

dos nesikreiptų prie pažan-'Kalpokas davė pasižadėji- rovei ir Gedemino Kliubui

nanties gali vietų pritrukti, tai iškelia šitą klausimą ir jokių pramogų nerengtų, 
jei iškalno neužsisakysite. siūlo susirinkimui, idant iš- Rengėjai. ’

giosios visuomenės, jie eitų mą komunistams (kurie jį nuo minėto pikniko liko 
tik prie savųjų.

Dar vienas iš jų pusės ne
girtinas dalykas — tai “Tau
toje” prie komitetų parašų 
seka ir Dr. A. Dambrausko 
parašas kaipo pirmininko 
“Lietuvių Dienos.” Juk Dr. 
A. Dambrauskas senai re-

delegatu išrinko), kad visus gryno pelno $220.00. Todėl 
komunistams neprielankius direktorių susirinkime nu- 
kriaučius jis mėtysiąs iš tarta ištarti gražų ačiū vi
ri irbtuvių kaip šunis, be jo- siems dalyvavusiems pikni- 
kio pasigailėjimo. To priža- ke už taip didelę užuojautą, 
do pasekmės jau pradeda L. M. N. ir G. Kliubo ko- 
rodytis. nes iš Mičiulio dirb- renpondentas, 
tuvės vieną darbininką iš- A. Tvaranavičia.

L. M. N. ir G. Kliubo ko-

dai.



»

išnaudoti savo labui > kad vi-
—Tegul bus pagarbintas, vienas žmogus negalėtų kito

Maike!... A*

tie daiktai patįs neauga. 
Prie socializmo bus tik tuo 
geriau, kad parazitų nebus.

—O kas tai yra tie parazi- 
; tai ?
• —Parazitais, tėve, vadi-
i naši visi, kas tik minta sve
timu prakaitu. Kiekvienas 
dykaduonis, kuris visuome
nei nieko naudingo nepada
ro, bet valgo darbininkų pa
gamintą duoną, yra parazi
tas.

Begėdžiai Lenkberniai!
—

Brooklyno klerikalų orga
nas “Garsas” su džiaugsmu 
naudojasi lenkų prasimany
tais šmeižtais ant dabartinio 
Lietuvos Respublikos Prezi
dento D-ro K. Griniaus. Jau 
kam. kam. bet musų klerika
lams. rodos, reikėtų būti gu
dresniems ir nors galus savo 
provokacijos paslėpti.

“Garsas” No. 29 labai 
džiaugiasi, kad lenkai pro
vokatoriai D-rą K. Grinių 
dabartini Lietuvos “ 
Prezidentą. Įtaria lenkų le- 
gijonierium esant. Kas pa
žįsta D-rą Grinių, tas gerai 
žino, kad jis niekuomet ne
buvo lenkų šalininkas, nei 
prolenkis. Jis visuomet buvo 
tyros dvasios lietuvis ir ko
vojo tik už Lietuvą.

Galbūt “Garsas” primeta 
D-rui Griniui lenkų legijo-

—Ne "pagarbinimus" kai- si gamtos turtai prigulėtu vi- niškumą dėl sekančio liūdno
bėk, tėve, bėt pasiaiškink, 
kodėl neatvykai pas mane 
pereitą sąvaitę? Žadėjai at
eiti, o paskui nepasirodei. 
Negražu taip laužyt savo žo
dis.

—Uskiuzmi, Maike, per
daug manęs nebleimyk. ba 
aš buvau byzi.

—O ką gi veikei?
—Mislinau.
—Apie ką?.

suomenei. Visi tuomet dirbs 
bendrai ii- niekas jų neiš
naudos.

—Ar tai tu mislini. Maike, 
kad toks parėtkas bus geres
nis?

j , -—Žinoma. \
J-' —Na, o ką jus man pada- 
rysit. jeigu aš nenorėsiu eit 
dirbt ?

—Jeigu tu busi darbui 
persenas. tai dirbti tau ir ne
reikės. Socialistai reikalau- 

, prie ku
rios seniems žmonėms butų

-
—O kaip bus. vaike, jeigu 

aš norėsiu išsigerti? Ar cici- 
listų valdžia duos man. ar 
ne?

—Jeigu daktaras pripa
žins. kad tavo sveikatai rei
kia kokio padilginimo. tai ir
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šosi Hrynievicz, to nesu tik-,kumentu. kaip Lietuvos dva
rai patyręs. ....................- ‘ *

Kas link kunigų mėginio 
savo pavardes kreipti Į len
kiškas. daug faktų jiėškoti 
neprisieina. Tik pasižvalgy
kime aplinkui, tuoj pamaty
sime didele daugybę lietu
vių kunigėlių lenkiškomis 
vuodegutėmis apsivuode- 
gavurius. Palei Mariampolę 

kaime ir dabar gyvena keli gai 
Bliudžiai. Ant nelaimės, vie- jam, D-rui Griniui, ta lenkiš- 
nas tų Bliūdžiu išleido vai- Į 
ką i Seinų seminariją, ir ką jo ir neprigis.

siškija išdavinėjo kovotojus 
už Lietuvos laisvę.

Taigi, ponai klerikalai, 
lenkų tarnai iš “Garso,” nu
siraminkite Dr. Griniaus 
“lggijoniškumu.” Vieton 
tarnauti lenkams, nukapoki
te savo konfratrams lenkiš
kas vuodegutes ir likite lie
tuviais. tokiais kaip Dr. Gri- 

yra kaimas Bliudžiai, tamė-nius. Nors jo giminės kuni- 
i ir apsivuodegavo, bet

Kaip Klerikalai Grobė 
Lietuvos Iždą.

kų kunigų vuodega neprigi-
Jonas.

ar- 
se-

kankamą akyplėšiškumo do
žą. kad lįstų visur, kur nėra 
baimės Įkliūti i slastus.

Musų krikščioniškos žiur
kės kiek galėdamos tuštino 
ne tik valstybės iždą, bet ir 
žlugdė savo godžia partine 
politika visą kraštą. Žlugdė 
ypač tuo metu, kai matė, 
kad musų liaudis jau paėmė 
i rankas lazdą ištvoti žiur
kėms iš savo klėties.

Dabartinė Seimo daugu
ma prasilenktų su savo pa
reigomis prieš musų kraštą, 
jei bent klastingiausios žiur
kės nepatektų j Mickevi
čiaus gatvės rumus. Teismas 
turi išnagrinėti juodųjų oku
pantų darbus ir tarti dėl jų 
toki žodi, kuris patenkintų ir 
subiurusią visuomenės sąži
nę, ir butų joms pamokini
mas ateičiai.

(“Socialdemokratas” )

Paskutinėmis savo viešpata
vimo dienomis išpustė arti 

1,000,000 litų. Vien tik 
vyskupų lazdoms išlei

do 25,000 litų.
Naujoji vyriausybė, 

čiau susipažindama su
nosios darbais, pradeda už
tikti tokių jos žygių, dėl ku
rių tenka skubotai šauktis 
valstybės gynėjo. Ir tai be
veik visose ministerijose be 
išimties. Krikščioniškoji vv-' 
riaųsybė visą laiką maitino 

- ir glostė savų partijų organi-

jus sakysite? Jau iš Seinų 
grįžta ne Mikas Bliudžius, 
bet Mychal Bludzinski. Visi 
kiti broliai ir dėdės Bliu
džiai. na o kunigiukas Blu
dzinski ir dar Mychal. Ten 
pat arti yra Senkai; vienas 
yra kunigas Mariampolės 
Marijonų zokono. Manot, 
kad tas* kunigas liko Sen
kus? Kur tau! Iš lietuviško 
Senkaus, pasirodė Senko\v- 
ski. Palei Pilviškius yra ke- 
lios šeimynos Strimų. Rodos, 

p . ' bene tris* tų Strimų liko ku- 
Ke>p‘ nigais. Manot, kad jie liko 

Strimais? Ne! Visi kaip vie
nas prisisegė vuodegutes— 
Strimovvicz. Palei Mariam
polę yra šeima Gegužiai. 
Vienas jų liko kunigu. Tas 

, irgi neliko be vuodegos, pa
virto Į Gęgužinskį. Bet kur 
čia smulkmeniškai viską iš- 
dėtvsi! Pakaks paminėti tik 
trumpai dar keletą tų “Gar
so" konfratrų. kurie visi pa
liko su vuodegutėmis. Štai iš 
Volungės — Volungievvicz.: 
iš čėsnos — Czesnievvicz, iš ...
Akelio — Akelieuicz. iš Ba- mybės Salė (Indepėndence 
rono—Baranovski, iš Striel- Hali) randasi Bostone, Phi- 
čiuno—Strzelecki. iš Bar- ladelphijoj, Washingtone.' 
tuškos — Baituszkiewicz. iš Chicagoj.
Matuko —Maciukiewicz, iš 
Matulaičio — Matulewicz, 
kuris ir dabar Amerikoje; 
važinėja. Čia tik keli tokie' 
vuodegiai-kunigai suminėti. 
Štai dabar iš klerikalų aba
zo civiliai: Stulginski. Czar- 
necki. Mostovski, Czesnu- 
lievvicz ir daugelis kitų. Tie 
kunigai vuodegiai visuomet 
buvo ir yra labai artimi sėb
rai lenkų baltos vištos. Jiems 
ir šiandien toji balta višta 
labai tankiai už ančio kvak
si ir jie bijo, kad tokie Lie
tuvos patriiotai. kaip D-ras 
Grinius ir kiti?tos vištos ne- 
išbaidytų ir kad lietuV'iškas 
vanagas ją nepagriebtų. Tad 
ir bando leisti biaurius šmei
žtus. pasitarnaudami len
kams. Kas nežino, kad veik 
visose klebonijose buvo vien 
tik lenkomanizmo lizdai, ir 
tokie patriotai, kaip Grinius. 
Kudirka ir kiti, turėjo daug 
sunkesnę kovą su tais vuode7 
guotais kunigais, negu su 
maskolių žandarais. Žanda
rai nemokėjo lietuvių kalbos 
ir jiems sunku butų buvę lie
tuvių judėjimą persekioti. 
Bet kunigai buvo piiTna ran- 

ika žandarų: jie buvo donoš- 
Įčikai žandarams, ir tik su 
i kunigų pagelba žanda- 

savo pavar- jrarn< nekartą pasise- 
vuodegutes.padaryti masinius areštus

Klanam- __ •

Išbandykite Savo! 
žinojimą.

I
įduotųjų sakinių yra paduo- zacijas. Teikė joms paskolų 
■tas koks nors plačiai žino- ir pašalpų, dalino žemes, 
mas faktas. Paimkime, pa- duodavo visokių “palengvi- 

; vyzdžiui, šitokį sakinį; j nimų” irparamoskrikščio- 
i “Kirvis yra padarytas iš mo- nių ekonominėms organiza- 
: lio, gumos, plieno, aukso.” j cijoms ir pavieniams asme- 
ii:_ 
bus. kad kin is yra padary- kas buvo 
tas iš plieno. , tybės iždo.

Dabar perskaitykit kiek- i Bet kai paaiškėjo krikš- 
vieną žemiaus paduotą sa- čionių pralaimėjimas, krikš- 
kinį ir paišeliu pabraukite ’ čioniška vyriausybė per pas- 
jame žodį, kuris reiškia fak- kutinės savo viešpatavimo 
tą. Užbaigę peržiūrėkite pa-_ dienas priduso bedirbdama, 
duotą žemiaus paaiškinimą,1 Per porą sąvaicių iždas ir 
ir tuomet matysite, kaip pla- žemės atsarga reformos rei- 
tusyra jusų'žinojimo laukas, kąlams liko išpustyti iki pas-

1. Guma yra gaunama iš kutinio cento, iki paskutinio 
rudos, smėlio, medžio, odų. hektaro. Išgrobę valstybės

2. Degamoji medžiaga ko- pinigus, musų juodieji pa
voja. plaukia, dega, drasko, kuždomis džiaugėsi: girdi,.

3. Amerikos Nepriklauso- kabinetas, _ liepos 1
-r - j dienai atėjus, neturės kuo iš

mokėti net algų valdinin
kams. Visuomenės turto 
grobikai drįso dar tyčiotis!

Kam pinigai teko?
Iki šiol paaiškėjo bent da

linai, kuriuo budu liko išeik
votas milijoninis kreditas, 

, buvęs ministerių kabineto 
’ žinioj. Vienais 1926 metais 

ikrbiiželio menesio išpusty
ta apie 640 tūkstančių liti] 
kaipo pašalpa šv. Zitos dr- 
jai, motei-ų katalikių draugi- 

„jai, pavasarininkams ir atei- 
Ecnsonas, Morse, .tininkams, RaulinaiČio nau-

Kiekviename žemiaus pa

Kur čia bus faktas? Faktas nims, ir visas tas aukso abra- 
> semiamas iš vals-

Lietuvos Klerikalai Iš
leido Provokatorišką 

Proklamaciją.
Šiomis dienomis opozici

jos. grupės- išleido ir išplati
no Kaune slaptą atsišauki
mą, pavadintą “Extra rtelę- 
graniaJ? Toje “telegramo
je.” mažo lapuko, pavida
le surašyta 10 punktu, de
šimt mirtinųjų riaUjosiod 
valdžios nuodėmių. Štai jos, 
trumpai suglaustos^ -■ < j įiį

1. Naujas žydųr Seimas 
nori paleisti iš kalėjimeĮoĮ 
munistus, lenkų šnipus ir it

2. Naujas. Min. Kabinėti 
krikščionis

i - \

iv’ kio: 1919 metais Kauka
ze sužvėrėję bolševikai su
šaudė D-ro Griniaus žmoną 
ir dukterį. Gavęs toki skau
dų smūgi D-ras Grinius su
manė tuojaus gi'ižti Lietu
von. Bet tiesiu keliu grįžti 
nebuvo galima. Iš šiaurės 
Kaukazo jam prisiėjo ke
liauti per Novorosijską. 
Konstantinopoli. -Marseli ir 

iLorųue — Francuzijon. Ke
liavo jis su daugelio tautų 
tremtiniais, kurių tarpe buvo 
ir lenkų. Kelionė buvo labai 
biauri ir varginga. Prisiėjo 
keliauti tavoriniuosė ir gy- 

Įvulių vagonuose, kartu su 
j karvėm ir kiaulėm. Kelionė
je, rodos Lorąue, mirė jau
niausias Griniaus sūnūs Jur
gis. D-ras Grinius pribuvo 
Paryžiun be šeimos, be dra
bužių ir be skatiko. Gal šito
je vargingoje kelionėj D-ras 
Grinius “tarnavo” lenkų le
gionuose? Lai “Garsas”1 
prirodo. kur kitur D-ras Gri-, 
nius buvo lenkų legijonie- 
rium.

Negana to. “Garsas” nuo 
savęs dar prideda, kad Dr. 
Grinius savo mieste. Ma- 
riampolėj.‘civilių aktų kny
gose yra užrašytas kaipo 
Plrynievvicz. Reikia pasaky
ti, kad Dr. Grinius yra užra
šytas Pilviškiuose, o ne Ma- 
riampolėj. Berods. Mariam- 
pnlėj yra užrašytas Hrynie- 
wicz D-ro Griniaus tolimas 
giminaitis, kunigas. Mat, 
kunigai veik visi prisisegė 
prie lietuviškų 
džių lenkiškas 
Taip ir tas kunigas Mariam
polės Marijonų kunigų 
klioštoriaus yra užrašytas 

jHryniewicz. Kitas kunigas, 
irgi tolimas Griniaus gimi
naitis, taipgi vadinasi Grine- 
vyčius, galbūt lenkiškai la

i

-Ogi apie jūsų mokslą. • • karkos.
Tu man pasakojai. Malke. riw iems, z..._lc 
kad jus galit užtęstu ant (Įuona j, pastogė,
svieto toki paretką, kur vi- 1
si gyvens laimingai ir vienas 
kitam negalės padaryt jo
kios kiaulystės. Taigi aš par
ėjęs namo ir pradėjau apie 
tai mislyt. Mislinau, mieli
nau, ir vistiek negalėjau 
išmislyt, kaip tai galėtų būt, -
kad jus galėtumėt permai- £ausl- 
nyt žmonių prigimimą. Juk —Bet kas bus. Maike. jei- 
visos neteisybės ant svieto .K11 daktaras pripažins, 
pareina iš to. kad žmonės man nieko nereikia, o as 
yra neteisingi. Nuo to laiko, —
kaip Adomas su Jieva roju
je sugriešijo. ramybės ir lai
mės ant žemės nebuvo. Kož- 
nas nori vis geriau gyventi 
ir kitą apgauti. Žmogus 
smaugia žmogų, o karalystė 
eina ant karalystės. Taip, 
vaike, buvo per amžius, ir 
kitaip jau negalės būti.

—Taip, tėve, kova už bū
vi eina per amžius. Stipres
nis visuomet plėšė silpnesnį. 
Bet ar tai reiškia, kad silp
nesnis neturi gintis? Juk jis 
taip pat nori gyventi.

—Šiur, Maike. gintis rei
kia. Jeigu tik gali, tai visada 
duok savo priešui i snukį, 
tik žiūrėk, kad jis tau ne
duotų atgal.

—Socialistai, tėve, žino 
geresni kovos būdą. Jie sako 
štai ką. Neteisybės pasauly-, 
je darosi nedelto, kad žmo
nės butų neteisingi, o dėlto, 
kad visuomenės gyvenimas 
neteisingai sutvarkytas. Pa
vyzdžiui. darbininkai iškasa 
molį, padaro plytas, pastato 
iš jų rumus. bet gyventi juo
se negali. Gyventi ten3i'atei
na tokie žmonės, kurie nei 
pirito nėra prie tų rujflM pa
statymo pridėję. Taiįi pat 
yra su maistu, su drapano
mis ir su kitais dalykais. Ši
tokia tvarka yra neteBfinga. 
Bet socialistai sako, feįd ją 
galima pataisyt nevarajant 
kumščių. Jie sako, kairaar-' 
bininkai. kurie daugiausia 
yra skriaudžiami, turi susi- 
organizuot ir paimt i savo 
rankas valdžią. Paėmę į sa
vo rankas valdžią, jie galės

• išleisti tokius Įstatymus kad

4. Gintaras yra žalias, gel
tonas. baltas, raudonas.

5. Amerikos armijos va
das Francuzijoj buvo Woo- 
das, Bakelis, Pershingas 
Wilsonas. Hardingas.

6. Alfalfa yra tam tikras
šienas, miltai, gėrimas, au
deklas/ • ;

7. Elektros lempas išrado 
Marconi, 
Voltą.

8. -Influenza yra liga f’ 
dies. inkstu, nervu, plaučiu.* X 4. , -------- ---------- j ----------------------------T-------- ----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- J -- v

9. Deimantai yra gauna- čiai, krikščionių ir jų sėbrų ūkininkų ir darbininkų rei- 
mi iš uolų, kasyklų, meteo- laikraščiams šelpti ir tain to- kalais.

X 1 T * 1 * • • * T * ■ . * * * • . v — I — — — — ■ —

atleidžia visus 
valdininkus..

<3. Šoc. Žukauskas karius 
vadino žmogžudžiais.

4. Soc. Vikonis bolševikus
jakuriams. Darbo Federaci- vadino geriausiais draugais, 

šir- jai. Ūkininkų Sąjungai. Ži-
• buriui,

5. Seimas rūpinas tik ko-
Saulei. Šiaulių Vii- munistų. lenku ir kit., o ne

pat

norėsiu? Išvirozyk tu man, 
kur aš tada gausiu išsigert?

—O kur tu. tėve, dabar 
gauni, kai nori, o neturi?

—Jeigu dabar aš neturiu, 
| tai aš kenčiu.

—Tai ir tuomet pakentėsi. 
—Bet aš. Maike. nenoriu 

kentėt.
. —Tu, tėve^gali turėti vi

sokių ydų. bet tai ne socialis- 
1 tų kaltė. Kiekvieno žmogaus 
•užgaidų niekas niekad ne
patenkins. Reikia tik žiūrėti, 
kad didžiumos reikalai bu
tų tinkamai aprūpinti.

—O man rodos, Maike. 
į kad geriau prisirašyt prie 
salaveišių armijos. Tenai 
[darbo dirbt visai nereikia, 
Įtik reikia mokėt gerai bubną 
įmušti ir “Džizus Kraist” pa- 
•giedot, o pinigų žmonės kaip 
matai sumeta.

—Tavo “salaveišiai.” tė
ve, yra savo rūšies parazi
tai, , fiyvronsvetimu
triifii rrflM&^V^edaug, 
tai jie gali tarp kitų išsimai
tinti. "pagalvojai,
tėve? K-afc'MHiUktų pasaulyje, 
jeigu visi žmonės prisirašytų i 
prie “salaveišių armijos” ir( 
pametę savo darbus pradėtų 
giedoti psalmes? Kas tuo- į 
met dirbtų laukus, kasga-l 
nrlnkų.mą^tą? Visa šita “ar- 

išmirti badų.
tai aš

ir masinius trėmimus Sibi
ran geriausių Lietuvos sū
nų. Kun. Laukaitis viešai 
apie tai prisipažino Durnoj. 
Na. o praloto Antanavičiaus 
aplinkraštis liko amžinu d o-

rų, krokodilių. oisterių.
10. Šalčiausis laikotarpis lazdorns.

paprastai būna saulei te- 25.000 litų. Lipčiai, 
kant, vidurdienyje, vakare, naL Ladygos gavo “_ 
vidurnaktyje. Piį po kelis tūkstančius.

11. Sunkiausis metalas 
yra geležis, š. — 
aiuminumas.

12. Yoga yra toks vaba
las. augmuo. laukinis žmo
gus. religija, paukštis, mies
tas.

13.
yra auksas, i 
na, radiumas. kiems dalykams, koki net 

Paaiškinimas. nepatogu kelti viešumon. Iš
Jeigu jus atspėjo! 10 klau- milijoninio kredito pa

rimu teisingai, tai .jūsų žino- likta naujam kabinetui bene 
Įimas yra vidutiniškas. 80 litų.

Teisingi atsakymai yra Taip elgėsi su visuomenės 
tokie: 1. iš medžio; 2, dega; centais krikščionių rabinai, 
3, Philadelphijoj; 4, gelto- žinodami. I 
nas; 5, Pershingas: 6, šie- perleisti valdžią 
nas; 7, Edisonas; C

liau. ir taip toliau. Vyskupui 6. Soc. Markelis Seime 
ii .i —3 nupirkti išduota gailėjęsis, kad vienam kuni- 

Bičiu- gui socialdemokratai įkalė 
pašai- 7, o ne 20 vinių.

7. Min. Kabinetas nutaręs 
Iš visos tos sumos tik vie-1 atidaryti Kauno skerdyklas,

švinas, auksas na studentų tautininkų kor- nuo ko atpigsią gyvuliai, 
1 poracija ‘Neo Lituania” j džiaugsis žydai.

8. Liaudininkai ir socialis
tai ministeriai važinėja au
tomobiliais.

9. Min. Požėla važinėjąs 
automobiliu Birštonan.

poracija
gavo paskolos 10.000 litų; 
visi kiti pinigai supenėta 
“krikščionims*”

Tos sumos dar nėra vis- 
Brangiausi metalas'1“5- &?kom?.’k?.d buvo į

Sidabras nlati-■F¥nau^°^a dideli pinigai rin-į 10. Prieš rinkimus žadėta, 
kimų kampani jai ir d a to-i kiek nori miško, dabar be

leidimo neduodą.
Proklamacijos gale para

šyta “Skaityk ir niekam ne
sakyk!”

Nors proklamacija daro 
nerimto Įspūdžio, nes neturi 
nei vienos doros minties, do
ro priekaišto, bet tikslo

K 7

kad ryt jau gaus ____
jr atĮduoti druihsti tamsesnes galvas ji

8, plau- išgrobto iždo raktus kitiems gali pasiekti, ypač savo pai-

rni ją” turčių išmirti b 

visai ncpatfnšhnau.
—Taigi turi žinoti, tėve, 

kad be darbo žmonija ne- 
kuomet negalės gyventi. At
bus socializmas, ar kitokia 
tvarka, dirbti visuomet reix| 
kės, nes» visuomet reikės 
maisto- drapanų ir namu O

o,

t

Uždarymas katalikų katedros Mexico < ii y mieste. Visas bažnyčias, kurias kunigai apleidžia, 
Meksikos valdžia įsako uždaryti ^tre’ka.-, prieš Dievą ir valdžia Meksikos kunigams nevyksta.

čių; 9, iš kąsyklų: 10, vidur- žmonėms. Kuo gali pateisin- ku prierašu “Skaityk ir nie- 
naktyje; 11, geležis; 12, re- ti savo darbus pp. Bistrai, 
ligija; 13, radiumas. Krupayičiai. Karobliai, En-
- ■■ ■ , dziulaičiai? Iš kur randasi

begėdiško drąsumo pas viso
kius Šmulkščius sėdėti Sei
mo suoluose ir dar zaunvti
• v • • • « * - - *

tribūnoj dėl naujosios vy-;

kam nesakyk!” Noris tikėti, 
kad rimtesni opozicijos.vy
rai ne tik tą pilką proklama- 
cijėlę smerkia, bet ir drpvis 
savo taip nesąmoningai uo- 

. .. įlių opozicionierių bendra-
įštisomri valandomis Seimo!minčių, kurie mėgina nu- 
tribuncj dėl naujosios vy-: tempti opoziciją nerimto ir 
'riausybės darbų? Jog tas vi- negarbingo gatvės politika- 
•suomenės turto grobimas vimo keliu, 
kraštui sunkiausiais laikais ; 
tur būt dėjosi ne tik su 
“krikščionių” bloko žinia, • 
bet ir jam reikalaujant. Jog 
tie darbai yrame ka> kita, j

• — . v ...... M. ’ . .VMViMV... .

VAIKŲ VEDYBOS 
AUSTRALIJOJ.

Oficialės statistikos paro- 
kaip savotiškas visuon.eM-, Io ka, m. Australijoj 
nis banditizmas, pridengtas 4<’. įaunosu.. ;štekėdamos 
legalėmis priemonėmis ir turėjo -ažiau, 17 metų 
galimas tik šventoj, klerika Jauniausia buvo i**t 1: 
lti apniktoj Lietus oj.

Žiurkės — paprast o& n v i 
suomeninės — turi savotiš
kų ypatybių. Pas įas nėra 

, visuomeninio p a d o r u m o 
•jausmų. Jos turi tik gerą 
apetitą gerus dantis ir na

14
_____ buvo 

metu. 1925 seš <. ’r-nie1K/ 
13 metų amžiaus « 'm., 
m >ti..o i R k ’ lą laio.t^ 
12 rr pfu i i. i i. -»■ ’

i i a.'tuv
svautra i

12 metų i t. i a 
■ia, kad šiltu.. < 
žmonės greičiau 
lytiškai subręsta.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
MOTERS IŠTIKIMYBĖ, jvo pranešta, manevruoja 

Lietuvos sostinėje Kaune ginkluoti lenkų skautai, 
buvo štai koks atsitikimas: IŠvenčionyse jų esą apie 200 

t............ t*----- _o įr - i ir ten stovįs jų štabas. Kalti-
santikiai . l« s*“ul* al,ie

sis žmogžudys. Jis turėjo su 
savimi dargi maišą, iš kurio 
jis buvo tik ką išmetęs upėn 
kitas kūno dalis ir kuri* 1 ?- 
bai dvokė.

Suimtasis tuojau prisipa
žino nužudęs savo žmoną ir

Tarpe Prano M-zo ir jo 
žmonos Katrinos L__
buvo kuogeriausi. Jeigu ne
minėti vieno menkos vertės 
šeimyninio gyvenimo netiks
lumo. tai M-žai buvo laimin
gai nusisekusios moterystės!

, . Kiekvie- 
susibaręs su žmona vy-

40 žmonių.
Kartais priėję prie musų 

baro viršininko nei šio nei iš 
to lenkų sargybos viršinin
kai ima įkalbėti, kad. girdi, 

paveikslu kitiems. Kiekvie-I?mus<' ■;><’ vaIdžia
nas susibaręs su žmona vv- ‘ susltal.e- iaP ?n_ 
ras sakydavo: Žiūrėk Jl-šė^lm 8eluo.lu- Vlsl “« lenk« 

(lėliai sucvvena. ir np vipnas auJa atidžiai budėti.

ias saK\aa\o: zuureK Ai-ne . , .... .-
tai žmona, iie kaip du balan- ?5f'al w I??11?! V ‘"H

................................................. |

iI
1
! 
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deliai sugyvena, ir ne vienas į 
vyras jiems pavydėdavo.

Bet ir M-zų tarpe buvo 
šeimyninio gyvenimo netik
slumų. Žmonelė nemėgo vie
name kambary7 su vvru mie- •J v

goti ir išsikovojo teisę nak
voti kitame namo gale, bet 
tai buvo menkniekis, kuris 
laimingame gyvenime nieko 
nereiškė.

Sykį Pianui M-zui prieš 
lietų ar audrą romatas pra
dėjo koją griaužti. Ši biauri 
liga suteikdavo jam. ypatin
gai prieš lietų, daug nesma
gumų. Ir šį kaitą M-as visą 
naktį negalėjo užmigti. 
Vaikščiodamas iš kampo į 
kampą jis išėjo priemenėn ir 
atsisėdo. Girdi žmonos mie
gamajame kambary stikliu
kų tarškėjimą; manydamas, 
kad ir jo žmoną romatas 
kankina ir ji gydosi, jis įėjo 
žmonos kambarin pasigydy
ti — žiuri ir akims netiki: 
stovi degtinės pusbonkė ir 
du stikliukai, o iš po patalo 
kyšo dviejų žmogystų gal
vos. Manydamas, kad jam 
nuo romato akyse raibsta ir 
iš vienos dvi žmogystos da
rosi, priėjo arčiau įsitikinti, 
bet jo neapsirikta, tai buvo 
kaiųiynas Ipolitas K-nas. 
Taip dalykams apsivertus 
žmoria-. pamačiusi užstojusį 
duris vyrą, pasiskubino sta
čiai iš lovos pro langą, o abu 
vyrai pasilikę pradėjo fizi
nes rungtynes dėl moterys
tės teisių. Paprastai “antrie
ji’’ vyrai esti jaunesni ir vik
resni, ir šiuo kart rungtynių 
laimėtojų liko “svečias” Ipo
litas K-nas, kuris aplamdęs 
M-ui šonus, išėjo švilpda
mas namo.

Pranas M-as apskundė 
žmoną ir jos meilužį teis
man. Teisme Ipolitas iš savo 
pusės nusiskundė prieš M-ą, 
kam jis trukdąs “nakties ra
mybę.” girdi, jei jo žmona 
atsidariusi langą, įlipdino 
pas save ir vaišino degtine... 
tai vyrui nėra ko kištis. Da
bar moterų teisės yra lygios; 
moteris nėra vergė, bet sa- 
vystovus, vyrui lygus žmo
gus. Taikos teisėjas nesuti
ko su tokiais K-no samprota
vimais ir paskyrė jam sep- 
tynes paras arešto. Kauno 
Apygardos Teismas taipgi 
prisidėjo prie taikos teisėjo 
nuomonės ir šiomis dieno
mis patvirtino taikos teisėjo 
sprendimą.

I

i

Kauno

LENKŲ PROVOKACI
NIAI ŽYGIAI.

Paskiausiomis dienomis 
* Utenos apskrities rajone, 
lenkų seržantas vaikščioja 
anapus demarkacijos linijos 
po kaimus ir prikalbinėja 
žmones rašytis į lenkų šau
lius. Girdi sudalysią burius 
po 10 žmonių, jiems duosią 
ginklų, kad reikalui ištikus 
galėtų pulti musų pasienio 
sargybą ir užimti visą buvu
sią neitralę zoną, pasiaiškin
dami, kad Lietuvos šauliai 
mėgino pulti Vilnių.

Pastebėta taip pat, kad 
Švenčionių. Utenos. Joniš
kio pafrontės kaimai pilni 
jaunuomenės, daugiausia 
lenkų įvairių mokyklų moki
nių. Jie atvažiavę iš Varšu
vos ir kitų Lenkijos miestų 
neva atostoerų vaikščioja per 
žmones ir varo agitaciją. 
Juos užlaiko savivaldybės.

Prie valiniin kaip iaii bu

ANGLAI—BARBARŲ 
TAUTA.

Anglijos rašytojas George 
Bernard Shaw apvaikščiojo 
anądien 70 metų savo gy ve
nimo sukaktuves ir pasakė 
tam tikrą prakalbą. Angli
jos valdžia uždraudė tą jo 
prakalbą siųsti per radio. 
Tuo tarpu Vokietijos užsie
nio ministeris prisiuntė jam! 
pasveikinimą. Dėkodamas 
už tą pasveikinimą Shaw pa
rašė vokiečių atstovui Lon
done laišką, kur tarp kitako 
sako: “Vokiečių užsienio 
reikalų ministeris tuo pa
sveikinimu padarė man 
daug garbės. Šito nekuomet 
nepadarytų Anglijos užsie
nio reikalų ministeris. nes, 
kaip žinote, mes tebesame 
da barbarų tauta kultūros 
dalykuose.” Ir toliaus jis ap
gailestauja. kad jis priklau
sąs prie tokios tautos, kuri 
bijosi intelekto ir meną skai
to nemoralybe.

i

■

-norėjęs ją gabalais nepaste
bimai paslėpti unėj. Jis aiš
kinosi ją užmušęs tik todėl, 
kad ji puolusi pirmiau jį su 
peiliu ir norėjusi jį nudurti. 
Bet jis suskubęs jai pirmiau 
suduoti kuju į galvą. Ji kri
tusi iš sykio be sąmonės. La
voną pakišęs po lova, kurio
je gulėjo vaikai. Rytojaus 
dieną buvo nutaręs gabalais 
Įmesti ją į upę.

Jis pats norėjęs policijai 
pasiduoti ir buvęs nuėjęs net > 

>tris kartus iki policijos durų,: 
į bet vis grižęs atgal iš bai-. 
'mes.

Kaiirtynų pasakojimu, jo: 
.butą labai gero žmogaus, i 
bet jo žmona, sako, buvusi j 
padukus. kuri keldavo kas
dien vaidus namie ir dary- j 
davo jam gj venimą nepa
kenčiamą.

Į
ŽUVIS, GAUDANTI 

PAUKŠČIUS.
Kad paukščiai dažnai 

gaudo žuvis — tai šita visi 
žino, bet nesenai profeso- 

rrius Ležandre, kuris yra Col- 
lege de France jurų labora
torijos užveizdėtoju. prane
šė mokslo akademijai apie*

TURKŲ MERGINA RAZ- 
BAININKĖ SUIMTA.
Pereitą sąvaitę Turkijoj 

buvo sugauta Ęatima. pagar
sėjusi kirptaplaukė mergina 
razbaininkė. Apsirengusi 
vyro drapanom, ji pėr kelis 
mėnesius terorizavo kaimie
čius Tauro kalnuose. Prieš 
užpuolimą ant kaimo ar 
miestelio ji visuomet atjoda
vo dienos laiku pasirodyt 
žmonėms, o sutemus pradė
davo juos plėšti. Ji turėjo 
suorganizavus didelį buri 
vyrų razbaininkų. Kaimie
čiai nekuometr šitai šaikai 
nesipriešino, nes bijojo ker
što. Paskutiniais laikais šita 
razbaininkų šaika pradėjo 
imti ir vestis su savim jaunas 
merginas iš kaimų. Tada su
judo visa apielinkė ir pradė
jo reikalauti iš valdžios pa
galbos. Pereitą sąvaitę atėjo 
kariumenė ir Fatima tapo 
sugauta. Prie jos buvo ir ke- 
liatas pagrobtų merginų. 
Vyrai razbaininkai tečiaus 
pabėgo.

L: -

z

. -y... . -
k 6 6

K » X 1
-41 A'*1*' ♦5 v- »• ?

! .V, Viktorija Jankaičiut*. po - M. JOCIS.
I Janušomenė. pajieškau savo brolio < v . . . . . . ,
' Antano Jankaičio Paeiti* iš Kauno K*Į'»s »r vinna viskius melai*., 

rėd., Šiaulių apskr, Jankūnų kaimo. <*?«' •>"•<*“«<*• *ulumub*liW
i Apie 20 metų Amerikoj Ilgus metus ae,k* * kreipkite*. Jj“
gyveno B >storc. pa-tui tarnavo A- Š4->\oos»ter avė- AKRON, OHIO. 
merikos kariumenė’ 4.aliai ią>rėčiau • k* •’

i susirašyti, tad meldžiu at-išaukti, SVARBUS PRANEŠIMAS 
' arba jei kas apie jį žinote, meldžiu j . r..- __ -
man P^šti ant šįo adr«<x (33)_ : r^į^IJotuvosMtv^os,’ Lenkijos ir 
™ M^iiuL-., jg&įjįį^

Pirmiau pagelbininkai ir namų ruošos (laibi- 
1416 Ind.

kur į 
_tu-į

^ VAIKAI!
• .vi 

Pa’ieskau pu-.breilų Antano ir Kas-T-
i ‘ . A tvu <s z4i o I < v rvar ' ,

(Šra proga -------- __ .
.nėsiiš Lietuvos, 1-atvijos, Lenkijos ir

New Brighton. Pa. traukinis iššoko iš relių ir visu smarkumu 
Šioj katastrofoj. ne-persivertė stačia galva nuo aukšto kranto, 

laimių su žmonėmis nebuvo.

žuvį, kuri gaudo paukščius. Įkuria: Kiekvienas interviu i 
Žuvis vadinama juriu vel-;Šaliapino, kuris nenori grįž- 
nias^Jos ilgis siekia iki dvie-:ti prie savo tautos, sukelia Į

I

kuri myli lygiai vi-4 
. Bet jis už-1

ju meti-u. Ji gyvena didelio- mumyse nemaloni] jausmą, 
je gilumoje ’ir, priplaukda- Šaliapinas lygina save su! 
ma paviršių, iškiša savo motina, k”- —b 
smailaus snukučio galiuką Įsus savo vaikus, 
viršum vandens. Paukščiai į miršta, kad daug labiau jam 
manvdami, kad tai koks vai- Peiktų, jei šave prilygintų 
gomasis augalas arba gyvis, lipšniu vaiku, kuris bet 
puola šitą žuvies jauką. Tuo i kokią mamką žinda, šaliapi- 
laiku jūrių velnias išsižiojamas turi atmintį, matyt..labai 
ir praryja neatsargų paukš- ge/3- Bet keista, kad jis ūž
ti. Šios žuvies skilvv, nesenai miršo Kelią į SSSR. Jis tik 
sugautos netoli Kankarno, vieno neužmiršta: tai rupini- 
buvo rasti du paukščiai — mosi savo pasisekimais, ir

ma paviršių.

vienas 27 santimetrų ilgio ir 
antras — 44 santimetrų, ku
rie, matyt, nesenai buvo pra
ryti.

kapitalu, kurių vis dar neuž
tenka savo vaikeliams pie
neliui^ * O -l . > .

Pa'ieškau Anną Radęsis, 
buvo St. I.ukes H'spital.
A ve. Chicago. 111 Dabar nežinau kur 
ji randami. Pr'įcu atŠšaukti. nes_ 
rin sva’bų reikalą Žinantieji malonės 
pranešti. •-4..S4)

JOHN V tSII.lALSKAS
1721 So. Halsted Su, Chicago. III -*

ninkai turi pirminybę. Norint infor
macijų. rašvkit musų inanadžeriui: 

SANDY LEW1S (-)
45 Windsor St.. MontreaL Canada.

VAIKAI! 
Gramafonai Dykai.

b__  L'ž mažą patarnavimą Prisiųskit 2
tarto Grybų,jAnbmąs vadinasi Ti>r»r. centu štampą, o pausit paaiškinimą. 
<> Kastantas — Ga». abud'i paeina iš i JUOZO SPAUDA (34)
Bon' iš’ ės kaimo. GęlgatMiiškre’ pat.. Į 233 N. Clarion Philadelphia. Pa. 
Šakių apskričio, fca apie .juo? žino, 
malonės pranešt? ąjbė pati- dai atsi
šaukia. . .. I. <351 •

FRANK GRYGAS
C. Y C- U iJnjingtonį Calif

APSIVEDIMAi
I’aii"škan apsivedimui merginos ar- 

bo na«lč'- be vaik”. ni’o 45 iki 60 me
tu serumo, ir kad botu blaiva ir ne- 
'•mtotu jokiu svaiginančiu irėrimų ir 
b tų karšta katalikė.' Ąš esu našlys 
76 metu, svariu 210 -varu ir neblo
giausia atrodau. R«*vkit šiuo adresu:

M. PMCU’S
1890 Mulford St.. : Camden. N. J.

l*. abudn paeina įsi
GHjraudi-'kiJ pax~ j 

$unik> žino, ’

4 
L -!

FARMOS.
3 GRAŽIOS FARMOS
Viena 10 akrų, gražus sodnas ir 

daržas, ant vieškelio. Kaina ,89.500. 
Antra 21 akras, kaina $6,500. Trečia 
13 akrų, 6 vištininkai, barnė 28x40, 2 
garadžiai, 2,000 pėdų frontas, ant 
vieškelio. Kaina $8,500.

E. L. McAULIFF
Main St.. Randolph, Mass.

Tel : 280 o r 0100-M.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ 
VIENOJ.

Vieno laivo kapitonas, va
žiuodamas pro Dono tiltą, 
pamatė užkibusią už tilto 
nuplautą moters koją. Pra
nešė policijai. Policija kons
tatavo, kad tai yra kairioji 
moters koja ir kad ji nu
plauta tik prieš kelias valan
das.

Baisi žinia pasklido grei
tai po visą miestą ir sukėlė 
didžiausias sensacijas. Poli
cija, detektivai ir gyvento
jai buvo įkinkyti į darbą — 
jieškojo nusikaltėlio. Ko ne 
kiekvienas žmogus, nešinas 
bent kokį ryšulį, buvo Įtar
tas žmogžudystėj ir patikri
namas. Dėka tokiam stro
piam patikrinėjimui žmog
žudys buvo greitai surastas 
ir suimtas.

Artistas Raimundas, va
žiuodamas tramvajum, pa
stebėjo iš platformos ant til
to stovinti žmogų, kuris tai
kėsi mesti Į upę ilgą pakietą. 
Jis tuojaus iššoko iš tramva
jaus ir sekė pastebėtąjį žmo
gų. kol priėjo policininką, 
kuriam liepė jį ir suimti.

Artisto uosle buvo nepa
prastai gera, nes įtartasis ir Lenkiją, 
nasircidp ištikrujų įieškorr.a

BEŽDŽIONĖ LIGONIŲ 
SLAUGYTOJA

Labai įdomių dalykų pa
sakoja ponas Kearton savo 
knygoj apie šimpanzę, su 
kuria jis susibičiuliavo prieš 
ketvertą metų fotografuo
damas Afrikos laukinius 
žvėris. Beždžionės prisiriši
mas buvo nepaprastas. Jos 
ponui susirgus, Toto — toks 
buvo jos vardas — rupestin- į 
gai jį slaugė. Ji reguliariai 
paduodavo ligoniui kinino 
butelį ir atnešdavo stiklą 
šalto vandens. .

Toto paduodavo savo še
fui ir knygą, jeigu jis .parei
kalaudavo. Ji prieidavo prie 
knygų lentynos ir uždėjus 
ant bet kokios knygos lopą 
atsigrįždavo į savo poną, 
lyg užklausdama, ar tą kny
gą jis norįs, kad jam paduo
tų. Jeigu tasai galvą pakra- 
tydavo, tada ji uždėdavo ant 
kitos, ligi ji pataikydavo 
knygą, kurios jos ponas nori. 
Ji net išgelbėjusi savo pono 
gyvybę. Ji jam pakračiusi 
staiga už rankovės ir nuro
džiusi krumuse besislaps
tantį tigrą.

Dabar nesenai toji suma
ni beždžionė nudvėsė Lon
dono zoologijos sode.

VALSTYBINIŲ UNIVER
SITETŲ IŠLAIDOS SUV. 

VALSTIJOSE.
Suvirs 8158,000,000 buvo 

praleista 1925 m. valstybi
nėms kolegijoms ir universi
tetams. Beveik pusė tos su
mos buvo išmokėta algoms 
mokytojams ir darbinin
kams. Ketvirta dalis praleis
ta nupirkimui visokių reika
lingų aprūpinimų ir aštunta 
dalis dėl žemės ir namų.

LIETUVIŲ

Dainų Diena!
Įvyks

22 D. RUGPIUČIO-AUG. 
1926 m.

L1NDEN PARKE,
UNON CITY, CONN. 

Pradžia 10 vai. ryte.
GERIAUSIA MUZIKA.
Dalvvaus:
VARPO CHORAS, New 

Britain, Conn.
AUŠRELĖS CHORAS, 

Worcester, Mass.
OPERETĖS CHORAS, 

Brooklyn^N. Y. ir kitos jau
nimo drsffigijos.

Gerbiamieji! Pirmutinis 
tokis išvažiavimas, rengia
mas dailės draugijų. Musų 
visų šventa priderystė daly
vauti kartu su jaunimu Dai
nų Šventėje.

Širdingai kviečia visus 
dalyvauti.

Lietuvių Dainų Dienos 
Komitetas.

CONN. FARMA ANT 
PARDAVIMO.

su vienu vąiku. nesenesaė 4« meti,; gŲ akrų gero juodžemio, 30 akrų 
nežemesnė J pėdu, nevartojanti svai- įįjjj-btos, o likusioji dalie ganyklos ir 
galų, gera gasoadine. darba- ant visa-j mižku, 6 kambarrių namas, dvi višti
dės. Aš es0 vienas, torio bizni p,a-I nvčios, obelių ir kitokių vaisinių me
čiau paaiškinsi" nėr. laišką. Adresuo- - .... ... .
kit taip: F. M J. __ j

255 Broad'A'ay. So. Boston. Mass- ;
Pajieškau apsivedimui vaikino ar- 1 

ba našlio, tarpę 30 ir 40 metų. 
našlė 30 metų, turiu savo narni 
daugiau turto Meldžiu greitai atsi
šaukti žemiau paduotu adresu, o dau- J 
giau infprpiaciju apie save suteiksiu 
t;iekvienam. ANEL.Ė D.ZIGIENĖ 

60 Rail Road St.. Fitchburg. Mass.

Pajieškau merginos- arba našlės 
apsivedimui, nuo 40 iki 50 metų; aš 
eių ’51 metu, turiu, vieifa vaiką 15* 
metų . Mąlohės arčiau susipažinti p?r 
laiška ir Į^isiųst savo paveikslą, kurį 
pareikalavus- gražinsiu.

F. K—GIS
Box 14, Clavton. Pa

Pajieškau apsivedimui laisvos mer
ginos arba našlės, tarpe 35 ir 45 metu. 
Aš esu 46 metų, laisvas, turiu namą ir 
mažą farmukę. Katra mylėtų ramų 
gyvenimą, meldžiu atsišaukti ir savo 
paveikslą prisiųsti, kuri reikalaujant 
grąžinsiu. Atsišaukusiai duosiu pil
nas informacijas apie save. Meldžiu 
pasiskubint. P. SOKOLOV,

Box 214. ^Rockland. Mass

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, rejaunesnės kaip 35 metu. 
Nuobodus vienam gyvenimas Esu 45 
metų, ta« žmogus, kuris jums patiks. 
Adresuokit: G. DUDORIUS

Gen. Deliverv. Detrrit. Mich. ;

Našlė 33 metų, su vienu vaiku, Šeš
ko apsivedimui vyro nuo 38 iki 50 
metų, gero buvo ir šeimininko.sSu 
pirmu laišku prisiųskit paveiksią, ku
rį pareikalavimui grąžinsiu. Smul
kiau susipažinsite per laišką. Pasiu-. 
lymą siuskite rimtai. Lietuva. Lais
vės Alėja. Kaunas. Viešbutis “Italija” 
pon Aponavičienei. perduoti V. L.

433)

__________ ___________ ______ ______ i

Reikalinga mergina ar na.Šję. kad ir I
__ ________ .______ ___ — arv__ .—a...

džių. arti dviejų miestukų su gerais 
marketais. arti bažnyčios ir mokyk
los: Tai nęgirdėtinai geras bargenas, 
tuyi . bnt, parduota, kad sutvarkius
nuosavybę. - Beveik uždyką atiduoda.
Kaina įnešti tik $700, o kiti

’.r cnt •anorgičiauš. 1 karvė, 1 arklys ir 
atsi- 25 vištos eina, kartu su farma. (33)25 vištos eina, kąrtu su farma.

.’•> M..UE1.MAN,
33'Reynelds it- Danielson. Coaa.

FARMOS! FARMOS!
J^ąbar .-yra geriausias laikas pirkti 

farmf. Galima- matyt žemės derlingu* 
. Tntfupt jayų Aš parduodu farmas ant 

lepgriaiu>itj išmokėjimų, arti Grand 
Rapids miesto. Klauskit kataliogo.
/ JOS. STANTON (35)
•R. 6. LOU'ELL. MICHIGAN.

FARMOS.
Nepirkite farmų smiltynuose, pakol 

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

PHILIPS * .MATT1S
R. 2. B. 83. Scottville, Mich.

FARMOS! FARMOS!
New Jersey valstijoj parsiduoda 

pigiai fatrmos. prie didelių miestų, 
njarketų ir fabrikų Aš turiu visokių, 
mažų ir didelių, prieinamomis kaišo
mas. (32)

TONY MARKŪNAS
Box 41. Sergeantaville. N. J.

I

VIESULĄ PASKANDINO 
1QO LAIVŲ.

Ant Bahamų salų pereitą 
sąvaitę siautė baisios aud
ros. Viesulą kilo kuomet 
apie 100 laivų buvo išplau
kę kempinių žvejot. Apie 
100 laivų su 350 žmonėmis 
buvo paskandinta ir pada
ryti nuostoliai apskaitomi į 
$8.000,000.

“JEIGU TIK ŽMONĖS 
ŽINOTŲ

kaip greitai Severa’s Esko 
gydo odos niežėjimą, aš esu tik
ras. kad jie nevartotu nieko 
daugiaus." rato Mr. Mike Dze- 
dzei. Pellston. Mich. "Aš kentė- 

įjau per ištisus mėnesius nuo 
j odos niežėjimo ir trūkimo, išban- 
'džiau visokias gyduoles, pagalios 
[užsisakiau Severa’s Esko. Po 
[pirmo išlepimo niežėjimas pra- 
idėjo apsistot ir i trumpą laiką 
' mano oda pradėjo išgyt.’’ — 
i Gaukit už 50c. bonkutę Severa’s 
. Esko nuo jūsų aptiekoriaus arba 
j rašykit pas W. F. Severą Co.. 
'Cedar Rapids. Iowa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nesenesnės kaip 25 metų. Meldžiu at
sišaukti iš Canados arba iš Scotland.

J SENKUS (33»
Khedive. Sask., Canada.

Pajieškau apsivedimui suaugusios 
merginos arba našlės, tarpe 38 ir 40 
metu, be skirtumo tikėjimo. Katros 
mylite gražų šeimynišką gyvenimą, 
malonėkite at-išaukti ir su pitmu lai
šku prisiųsti savo paveikslą, kurį ant 
pa-eika'avimo grąžinsiu. Aš esu 42 
metų, uždirbu po 70 dol. kas dvi są- 
vaites. Mano adresas:

JOHN LEATUKAS
P. O. Bos H.

<331

Lester. W. Va.

FARMA GREITAM 
PARDAVIMUI.

28 akrai gražios, lygios žemės, be 
akmenų, čia viską galima augint. Ge
ra ganykla, dėl namu vartojimo mal
kos, gražus visokių vaisių sodnas, 
geras 6 ruimų namas ir barnė. šienas, 
vištinvčia. arti mokyklos ir marketo. 
1 karvė. 1 arklys Kaina $2.800. įnešt 
$1,000. Tik į angliškai parašytus laiš
kus a t.-akom (33)

NATHAN MEISLER.
l'ncaaville. Ne* Loadon. Cenn. ..

BOLŠEVIKAI APIE 
ŠALIAPINĄ.

Paklaustas vieno lenkų 
žurnalisto apie tai, kokią ro
lę jis labiausia mėgsta, Ša- 
liapinas atsakė: “Paklaus
kit motinos, kurį iš savo vai
kų ji daugiausia myli? Žino
ma, visus.

Baigdamas pasikalbėjimą 
šaliapinas pridūrė: “Aš jau 
senas, norėčiau poilsio, bet 
man jo neduoda. Tuoj va
žiuoju gastroliuoti į New 
Yorką, paskui į Londoną ir 
Australiją. Paskiau — atgal 
į Ameriką. Vėliau i Reriina ... ,,

Rnlšpvjka; , ... r. piiIv «

SUĖMĖ 18 VYRŲ IR
3 MERGAS.

Netoli Attleboro, Mass., _________
ano nedėldienio naktį poli- * IICčVA 11*1 Al 
cija užpuolė triukšmingą r AJIKSKUJIMAI 
vasarnamį ir suėmė 18 vyrų 
3 mergas, kurie pasigėrę kė
lė tokį lermą, kad kaimynai 
negalėjo užmigti. Vasarna
mio savininkė, vos 20 metų 
amžiaus moteriškė, kaltina- 
rųa užlaikymu nepadorių na
mų ir pardavinėjimu svaigi
namų gėrimų.

PaiejVau apsivedimui merginos 
da*bininkė«. mandagios, teisingos ir 
linksmais budo, mokančios angliškai, 
nesenesnės kaip 32 metų. Prisiųskite 
savo paveikslą, kurį reikalaujant su
grąžinsiu. Aš esu mandagus, mylintis 
dorą, teisingas ir apsišvietęs vaikinas, 
35 metų, 5 pėdų 6 colių aukščio, mokų 
svarbų amatą, blogais papročiais ne- 
užsiimu Savo biografiją reikiant pri- 
------- '■ •-*- ir angliškai susirašyti, 

nepavelinant susipa-
siusiu. Galite
Aplinkybėm* _ . __ ______
žinti. todėl pa-igarsinu Ant juoko ne- 
rašinė' ite nieką.-, persiskyrę moterys 
neatsišaukit. K. G. (33)
Box W.. 81 Grand st.. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos ar-
Pajieškau savo brolio Antano Bai- 

kaucko. 15 metų atgal gyveno Boston, 
Mass. Paeina iš Kauno rėdybos, Gau
rės parapijos, Tauragės apskr.. Gau- 
raičių kaimo Meldžiu atsišaukti arba 
Is^ apie iį žinote, malonėkite praneš
ti šiuo adresu.

MARIJONA GALKAUCKIENĖ
530 W. Mt Vernon st.. 

Shenandoah. Pa

Im našlės nuo 16 iki 30 metų senumo. 
, senumo. 

Butų geistina kad mergina sutiktų 
imti civilį šliubą. Atsakymą duosiu 
kiekvienai. Mr A. L (34)

193 Grand st.. Box

Aš esu vaikinas 31 metų

Atsakymą duosiu
Mr A. L

74,
Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI.

Redakcijos Atsakymai.
Rugiui, Akron, Ohio. — 

Jūsų korespondencijos apie 
kunigo bylą netalpinsime. I 
Jeigu rašote teisybę, tai pa- 
sirašykit tikrąja pavarde ar
ba prisiųskit mums iškarpų 
iš angliškų laikraščių apie 
bylos eigą.

A. Siratavičiui, Chicago, 
III. —-Jūsų korespondencija

Pajieškau savo brolio Juozapo An
drijausko, Telšių apskr. Luokės mies
telio. randasi Amerikoje. Meldžiu at
sišaukti.

Aleksandra Andrijauskaitė 
(po vyrui Tonaitienėi

Telšių apskr.. Luokės paštas, Kiš- 
kelviškių kaimas, Lithuania.

Pajieškau dėdės ADOMO JUREVI
ČIAUS, girdėjau kad gyvena Duluth, 
Minn. Meldžiu jį patį atsišaukti arba 
kas apie jį žino, malonėkite man pra
nešti. už ką aš atlyginsiu. Aš esu ne 
senai atvažiavus iš Lietuvo-.. Šiaulių 
miesto, jūsų seser Juzefo- duktė. 
Ona Sakalauskienė (33)

ONA SAKALAUSKIENĖ 
4235 So. Redzie avė.. Chicsgo. III.

I i

I

Pajie.sl.au urolio Jono Matiko, iš 
_______ . Sundakų kaimo, Jezno parapijos, apie 

anie Chicae-ns ariiplirikill ki- 10 metų at?al jryveno lilinois valsti- apie Viucagob apiennKių Ki-ijoj Turju >varbu reika|a Malonėk 
įima labai i ai asi , ieal esta- 
te agentų apgarsinima. Np-. 
tilns

atsišaukti, arba žinantieji praneškit 
adresą, už ką busiu dėkinga. (33) 

Teklė .Matikintė-Kaluzienė 
ir*. Pear’ «». VnM<m 'b.'.

REIKALINGI 
AGENTAI.

Mums reikalingi agentai tuojaus 
visose kolonijose nuolatiniai arba tik 
liuoslaikiu. Atlyginimas yra geras ir 
proga gera paprast* m žmogui pasi
daryti pinigų nuo $50 iki $100 kas 
sąvaitė. Reikalaukite visų informaci
jų dykai. (ąfi)

DF.KSNIS OINTMFNT CO.
518 Main St., Hartford. Conn.

NEBŪK NULIŪDĘS!
BUK KVTRESMS UŽ KITUS.
Nesigailėk dolerio, busi visados 

linksmas. Pats žinai, kad už dolerį 
mažai ką nupirksi. Siu-k šiandien do
relį, o aplaikysi 5 labai stebėtinas bai- 
kas, iš ko turėsi netik pats, bet ir pub
lika, turės daug juoko ir fonių. o per
tai jumi= visi mylės ir gerbs, kaipo 
gera baikininką.

• Štai tėmyk:
L Padarysi taip, 

zerkblą žiūrėsi, bus 
galva žemyn

2. Kitas žmogus 
kambary su pundu 1 
jis kazyrą žiūrės, 
vardą

3. Paimsi bile keno laikrodėlį ir jis 
pas jus prapuls, o rasis visai pas kitą 
iš publikoj o jų.- žinosit pas kurį ir 
tt.

4. Labai juokinga baika ir lengva 
padaryt ir publika prijuokint. Pada- 
Ąsi.- kad katė arba šuniukas rėk- 
dams linksniai šoks kazoką
'n. Labai stebėtiną štuką padarysi 

tatp. kad fomisiai. stalai, kėdės arba 
kiti rakandai slankios iš vietos į vie
tą...

Negana to. jei kas prisius kartu 
$2 imi, tai da pridėsiu kaip 2 monua 
padaryt ir prisiusiu monų lazdelę—

1. Kaip užieist stubą vandeniu, kad 
visa bėgtų lauk netik pęr duris, bet 
šoktų ir per langus

2. Padarysi taip kad vyras ar mer
gina nusireng.- iki nuogumo prie vi
sos publikos.

Todėl nelauk ilgai, siųsk šiandien 
—už $1.00 busi kyttas. o už $2.00 dar 
kytrėsnis (33)

S. KALVAITIS
į 688 U ashington avė.. Brooklyn. N. Y.

kad į bile kokį 
kojos aukštyn, o

galės būt kitam 
kazyrų ir į kokią 
jus pasakysit jos

Magijos Moru Stebuklai
Garsus lietuvių 
magikas. prof. 
Jonas Čekanavi- 
čius išleido 10 
Stebuklingų Ma
gijos Paslapčių. 
Visi paaiškinimai 
lietuvių kalboje. 
Kurie įsigysite 
šitas paslaptis, 
tie prikrėsite kur 
susirinkimuose 
baimės, juoko ir 

. ’ . - - 1 
money orderį a r ba

REIKALAUJU DVIEJŲ 
PARTNERIŲ

Kad prisidėtų prie tuanęs po $750.-
00. Vienas turi būti biznio vedėjas _____
(ofiso darbas), o kitas dėl prižiurėji-j nuostabumo. Rašydami prisiųskite 1 
m<» automatiškų mašinerijų Jums ne-!.(vieno) dolerio r„__ „.J..,
reikia suprasti apie mašinas nes aš įdėkite į laišką vieną dolerį. Adresuo- 
setinu mašinas ir taisau, taipjri turiu kit: 
prižiūrėti 7 darbininkus musų dirbtu-1 
vėj Greitai pribukite pas (32) 1

MILLIAM SKARNULIS
The Hosiery Knittinr Co..

43 Wihw>n St v»* PrHain. Conn

(33)
i PROF. J. ČFKANAVICF

5353 So. Turner avė- Chicago. III. 
I Lietuva ne^iurčO- ’-erįSTlc't ri-

Pajie.sl.au
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I

Klerikalai Nepatenkinti.
į 
I

Kunigas Krupavičius, kai- iš žemės dangun nuvys, ir 
bedamas beime dėl naujos nuosavybę par.aikins ir tt.

i Pagyvensim ir pamatysim; 
ar šis “badas, maras ir ug-' 

. - . . . --- -- - j Lietuvą.':
rinkiniai pakeitę Lietuvos Pažiūrėsim ar pražus Lietu-; 

pa-va nekademų valdoma. Lai
kas viską parodys, nors jau 
dabar pranašui kun. Krupa
vičiui galime taip pat išpra
našauti, kad jo pranašystės 
neišsipildys. Kelių pametu
sių jupas kunigų valdymo 
Lietuvos liaudis nepasiges. 
Kunigi] Įvesto neteisėtumo, 
smurto, sauvaliavimo, prie- 

naikinimas, nėra 
s, o prie- 

ingai, yra jos statymas Į

vyriausybės deklaracijos, 
norėdama^ pastara ją kriti- ____
kuuti, pabrėžė, kad "Seimo nis” tikrai užpuls

Respublikos vadovybę, 
keitė ne tik dekoraciją 
asmenis ar asmenų grupes, 
bet padarė esminį, liečianti 
žmogaus ir valstybes viso 
gyvenimo pagrindų pakeiti
mą.” Tai tikra teisybė. Bet ji 
ne kun. Krupavičiaus išgal
vota, o pačios Lietuvos liau
dies ^prieita. Lietuvos liaudis 
atėmė iš kaderr.ų valdžios spaudos 
vairą ir perdavė ji kitiems valstybės žudymą 
visai ne tam, kad tik žmonės 
pasikeistų, o viskas pasilik- paprasto gyvenimo vėžes, 
tų po senovei. Lietuvos liau V—as.
dis panorėjo, kad krašto vai- - 
dymas pasikeistų is esmės.

Vienok kademai de! tokio’ 
pasikeitimo nerimauja ir la
bai nerimauja. Tas matyti iš 
jų nusistatymo Seime, iš jut

ar IJ

H'

k*
■a;’ - •> Y \ ’ •

EONDENS
PASALDYTAS

krito 
visu smarkumu žemyn ir subi
rėjo i šiupulius. bet oriaivi- 
ninkas išliko visai sveikas. 
Tas atsitiko St. Albans, 1.. L,

-* > ARS * .'• rw
Oriai vis š aukštumos

. Sovietu valdžia pradėjo iš 
laikraščių. Jie mėgina Įrodi-. naujo daryti pastangų iš- 
nėti, kad toks pasikeitimaslgauti buvusiojo Rusijos caro 
yra Lietuvai pražūtis. Vie-Į pinigus iš Anglijos banku, 
nas kademų laikraštis jau i pa?irodo, mat. kad Mikalo- 
net stačiai pasakė,. kad da-į jus n, nujausdamas savo 
bar Lietuv os ūkininkus va- viešpatavimui nebetolima 
gys ir razbaininkai užpuls. (galą, buvo sudėjęs i Londo- 
Tad kas gi čia tokio atsitiko, ;K0 bankus 200,000,000 dole- 
kad kademai jau dabar taipjrių "ant juodos dienos.” 
nerimauja, karščiuojasi. Ką Į 
tokio padarė naujoji krašto 
valdžia, kad reikėtų neri
mauti. ......... ...... .. ......

. nauj.os\<^1 _ val'Į}ių pastangų paliuosuoti ji iš 
dzio^ zv£nai Dasirpiske tuo

Po 1917 metų revoliuci
jos, kuomet caras su savo 
šeimyna tapo areštuotas, jo 
(riminiu buvo daroma dide-

lyžius. Su
su van- 

įdėk ryžius.

RY«U PUDINGAS
S puoduko ryžių 

puoduku Hui'dens 
Kondensuoto pieno 

21- puoduko vandens 
Pti.-ės lemeno lupsnis, 

plonai &upiaustyia 
šaukštuko druskos

1 šaukštukas sviesto 
3 kiaušiniai, l uputį 

suplakti.
puoduko razir.kų. u

sėklomis
Nuplauk 
maišyk pieną 
deniu, 
druską ir lemeną. Vi
rink viršutinėj daly 

dvigubo katiliuko iki ryžiai suminkštės ir 
pienas bus veik sugertas Išimk lemeno 
lupsnis. badėk kiaušinius ir sviestą, pavi
rink penkias minutas. Pridėk ražinkas. Su- 
versk Į pasviestuotą blėtą; truputį užbars\ 
ryk cinamono ant viršaus ir kepk apie pu - 
valanti] vidutiniai karštam pečiuj

YRA DAR DAUG KITOKIŲ BUDU VARTOTI j 
KONDENSUOTĄ PIENĄ

PASMAUGĖ.
Bareišiai. Kuktiškių vai. i 

Našlė Valiulienė beištvir-' 
kaudama susilaukė kūdikio, j 
Kad juo nusikratyti, pa-i 
smaugė.

Policija susekė ir Valiu- i 
lienę suėmė.

iš jo sąskaitos dau- blausiai reikia bijoti, tai tas.' 
kuris paeina nuo įkaisto. Jei 
vaikas yra maitinamas bon- 
kute. yra pershalgymo pa-; 
vojus pačiuose karščio lai
kuose. Tuomet reikia suma-Į 

gaikštienės norėtų tuos pini- žinti valgi bent ant pusės 
gus pasisavinti, bet sovietų ir duoti daugiau vandens, 
valdžia protestuoja, sakyda
ma, kad tas turtas priklau
sąs Rusijos valstybei.

Bet sovietų valdžia tur
būt nieko negaus, nes Angli
jos reakcininkai nenori tais 
pinigais jos sustiprinti. Re- 
mianties Anglijos Įstaty
mais, teisę prie tų pinigų rait ____ ___________
turinti tiktai caro sesuo^kuri tu. pradeda daugintis ir plė- 

Rusijos didžiūnai rengiasi apelsino 
prašyti' Anglijos ’ ’ ’ ~ 
kad šitam klausimui išspręs- __  ________
ti ji paskirtų Italijos karalių, apelsino skystimas

išimta
giau kaip 100,000,000 dole
rių. šiandien ant caro vardo 
Londono bankuose tebėra 
da $80.000,000. Visokie Ru
sijos kunigaikščiai ir kuni-

Reikia atminti, kad karš
čiuose netik kad noras val
gyti sumažėja, bet ir vaiko 
virškinimo jėga sumažėja. 
Ta atmaina kanais yra mai-j 
sto : * * _____ .
Karštis sustabdo veikimą vi- įam as jums <em*u~ tesu stebėtinu teuouoiiu Nuga-lonc.

Pagelbėjo Sergančiam 
Draugui

Kars Per Tūlą Laiką Buvo 
Labai. Labai SDpaaa

. . i Šitaip rašo ponas Fk>yd Burson >š
SUrtlgimO pnCŽaStimi. Jeffenon. Tex : "Aš apgailestauju

Jusu. stebėtinų guduolių Nuga-Tone.

_  _ Tuo 
pačiu laiku aš patariau jas savo drau
gui. pil. L. T. Little, kuris per tūlą 
2__ _ š J_______ 2 "jnas. As daviau

, .. “ t i jaun dvi bonkutes Jis pradėjo jausti
.,-s. —i---------- ' SKVStimO, gersi I geriau ir užsiorderiavo daugiau; ir

valdžios, ii persunkus. Jei tinkamas dabar, kiekvienas stebisi iš jo geros 
r r---------  t** r _ _ . . sveikatos."

Musu skaitytojai atras Nuga-Tone 
greitai Stebėtiną gyduolę šitokiuose atvėjuo- 

sūreguliuos vidurius. Pradėk
SU vienu šaukštuku vieno lėtą dk-nų jąs Stebėsitės, kaip geriau 
mėnesio senumo 1 
kas kartą daugink, kol pa
sieks šeštą mėnesi, kada ga
lės išgerti čielo apelsino 

, skystimą. Reikia saugoti.

Guriuose taip, kati ilgų PC- Aš paėmiau 3v2 bonkutes jūsų gyduo- 
i. kurie įsigauna su mais- ž-ymiai pagydyta* t_

_ * -C7 _ _ _ _ Toalria nutanfln Jfls savo

, , ' • • • i —' 1-------------------------- e....... ..  ' K®- P’1- L- T- L**11*-dabar gyvenanti Danijoj, tolis. Patartina, duoti gerti ,ailui ,abai T'k_ ••_  T JI*?________• ___________?___ _ _ - _ ° .■Jum /-Iv-; honViifoc JKc

džios žygiai pasireiškė tuo, 
kad panaikintas visą krikš
čionių valdymo laiką žmo
nes smaugęs karo stovis, pa
naikinti spaudos ir susirin
kimų laisvę varžantieji Įsta
tymai, užkirstas kelias poli
cijos sauvalei. Visi šie įsta
tymai kademų buvo nau
dojami žmonėms spausti ir 
daryti iš Lietuv os nekade- 
miško plauko žmonėms išti
są kalėjimą. Kademai visą 
laiką tvirtino, kad be tokių ‘ 
priemonių nesą galima kraš- tinga seimininkė. "Jiems tik. 
to valdyti ir kad tokiomis1 ‘ trodo, kad ilgiau. į

priemonėmis valdymas vra; Chicagos sveikatos De- .- .
pats geriausias pasauly vai-'partamento komisijonierius• :mažo vaiko vasaros;

;Dr. Bundesen sako, kad kar- laiku, j eikahnga daug pri-į 
šių Drie-‘ta’s juokais būna pasakyta žiūrėjimo. Kantrybės, suma-i 

teisybės. ‘ numo ir ypatingai žinojimo i

nelaisvės, ir tam tikslui buvo
maistas bus duodamas, tai

i Sveikatos Kampelis.
vaikui ir Jųs jauciaties- Nuga-Tone panaujins 
\dinui, u jūsų stipnimą ir energiją tuojaus,

I
Dr. L Gornaa-Diiuiisku |

Taiefenaa C1U-W.

LIETUVIS DENTISTAS 
VALANDOS:

Nuo 10—12 diena
Nuo 2—5 po pieta
Nuo 6—8 vakare

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

MO.NTELLO. M ASS

>i
i

Telefonas 61S8

DR. JOSEPI L ALEX
(ALEKSA)

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

CREGG BLOG.. Room 302. 
C«r. Amesbury ir Common St*.

LAMRENCE. MASS.

KODĖL VEDĘ VYRAI 
ILGIAU GYVENA?

Vienas juokdarys užklau- 
’sė savo šeimininkę; “Kodėl 
Įvedę vyrai ilgiau gyvena?— 
“Neilgiau” — atsakė išmin-

“•Jeigu nori ilgiaus gy
venti, apsivesk ir pasilik ap
sivedusiu,” pataria Dr. Bun- 
desen. F. L. I. S.

VASAROS PAVOJAI 
MAŽAM VAIKUI.

Kad palaikius sveikatą ir

greitai pataisys kraują, nervus ir 
kūną, suteiks pailsinantį miegą ir la
bai puikiai reguliuos vidurius išdir
bėjai Nuga-Tore gerai žino, jog jis 
veikia šitokiuose atvejuose, užtai jie 

. priverčia aptiekorius garantuoti jj.
_J j sugrąžinti ju&ą pinigus, kada 

;s. Rekomen- 
. ę > ' UMtK*xaittuvjurnaS IT parduoto, kad tUO laiku JO augimas ■ dnmas ptr vis** aptiekorius, arba pri- 

siųskrt $1.00 ir gausit tiesiog iš Na- 
tional Iaboratory, 1014 So. Wabash

kad vaikas vasaros laiku ne-tarba „ _ , . .
mažėtų svarume, nežiūrint

_ i._ j — - ------------ ------------------------ 1

bent kiek susistabdo.
Ff « c uvnai L«wi«ivr>,

• L* 1* Are.. Chieapo, III.

8 tklbfona* w
| MEDICINOS DAKTARAI

C. J. NKOIJUTIS
I Viliute*: aao I iki 4 p* jt-r-Į. 
J aaa T iki t vakar*.
| 107jSummer St, 
į LAWRENCE, MASS. 
*X3BSSSX3SX3aC»XX%X3CXX««S3SV3£\

f JEIGU SKAUDA KOJAS.
Dr. Miller’io Garsą* Pė- 
dia Palaikytojai praša
li** skausmą jusų pėdo
se, rieėe4iue*e ir užpen- 
ciaoa. Nešioja
si puikiai. Pa
daromi jums 
ypatiškai.
DR E. W MILLER iReg. Podiatrist) 
*8 Pemberton Sąaarc. Boston. Mas.-. 

;Tel. Bovdoin 378Š-W. (34)

ĮI 
!

dymas.
Naujoji valdžia r___ t 

monių kraštui valdyti griež-'(’aug teisybės, 
tai atsisakė ir visus tuos į Bulietine “Chicago He- 
kademų iškeptus Įstatymus alth” Dr. Bundesen paduoda 
vienu mostu nušlavė. Naujo- kelis interesingus faktus si- 
ji valdžia yra Įsitikinus, kad tuo klausimu. -Jis sako, kad 
krašto gvventojai nęra gal-.vedusių vyrų mirties rata 
vijų banda, kdrf^feikalin- J ra žemesnė negu nevedu- 
ga nagaika gęiuitas.. Do-’spL našlių arba persiskyru- 
riems„ -pjF*’ififj A ' ------—. *. . n.- •r,JiegraTnš ypatingų vy^

q pikta- • 1- Iš kiekvieno 1,000 per- 
.tfalima>3ūvaldvti pa- Skyrusių vyrų, tarpe 25 ir 

iBtaia Įstatymais; - VoC raot«c
h Kademams tėkš naujos 
valdžios užsimojimaš nepa
tinką, nes tuo būs jau visai . - 4 - .. . . , .. -, AnA
aiškiai Įrodvta, kad jie kraš- ^met iš kiekvieno , 
tą valtlė visai nežmoniškai. Pac,0R gra‘
kad kraštas gali valdytis ir 7!"^*. tl.lt ^'V^dn ... 
nekademi^ai Iš to eina . 2- b lį>ekvieno 1^° p_er 
jiemš nutvojus t kitą Seimą ^k.™iu vyrų, tarpe 3o ir 

ka; iš kiekvieno 1,000 neve
dusių vyrų tos pačios-grupės 
miršta keturiolika; kuomet 
iš kiekvieno lįOOO vedusių 
vyrų tos pačios grupės mirš
ta tik septyni.

3. Iš kiekvieno 1,000 per
siskyrusių vyrų, tarpe 45 ir

rieno 1,000 per-

J>4 metu, kas metas miršta 
penkiolika; iš kiekvieno 1,- 
000 nevedusių vyrų, tos pa
čios ‘grupės, miršta penki:

T*L Sa. BoatoB W«-W
DAKTARAS

A L KAPOČIUS
UTUV1S DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dtatą
Nuo 2 iki 9 vak 
NEDALIOMIS: 
iki i v. po pietų

S*r*domia iki 12 diena.
Ofisą* •Keleivio” name.

$31 Bro*dway. tarp* C fr D 8$.
SO. BOSTON. MAS&BO. BUS I

RODYKLfi No. 22 ,
tį Naminiai Pasigobėjimai 

turėti Sutraukimui vilnonio sveterio 
irtą jūsų valgiuose. Le- 
a druskos ir rugstįs. ku

’lį
v y

visų pavojų, kurių reikia i 
vengti vasaros laiku. Be abe-, 
jo vienas iš svarbiausių šių į 
pavojų tai paprastoji musė, 
kurios priežastimi miršta 
daug mažų vaikų. Kur tik ji 

i nulekia, visur užkrečia ligos 
perais. Žinoma, kiekvienas, 
namais turi turėti tinkamus 
sietus, bet ten kur raudasi ’ 
mažas vaikas, reikia žiūrėti, i 
kad sietai labai atsargiai bu
tų sudėti. <7_ 
būti apsaugotas nuo musiw.. 
Muses patraukia valgis. Airį, 
sargios Šeimininkės, kurios į įtio‘. *•*?* sky.niir.». kui.met naudoji 

-. .. » • . . kapio Įter.ria. Vra daug budu panau-UŽlaiRO SaVO namus Švariai (Jojimui lymcmo prie virimo ir kepi1 
ir tvarkiai, turi mažiausia n’®- t*®** įi p^yiiariškiausių vąi-

SEIMININKEMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gaati patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinčjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaite tilps straips
neliai. kurie bus idomųs kožnaį Lietuvei šeimininkei. ..

V irimo Receptas 
Leroonai ir orandžiai turėtų

Į ypatingą vi ’ , _ V . , . 
_ . , — . Į menuose yra druskos- ir rugstjs. ku-
•JO kambarys tUrt Irios vra srtrbios kurio Budavonei. Tie

į vaisiai yra apėtizuojanti ir virškinan- 
Į ti. I.emono sultis imant tAenąs yra 
i perrngšėios Jas galima sumaišyt- su

1

i

f>’‘K£LLOCGS

TASTELESS CASTOR OIL
Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytas medicinos reika
lam*. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
ma*. Be skonio ir neatsi
duoda. Imkit Kellogg’s. Su
piltas Laboratorijas*.

dfar mažiau atstovų pravesti. 
*’tepatinka kademams es
minis krašto vadovybės pa- 
idkeitimas ir kitais atžvil
giais. Pav., kaip gali patikti 
nauja valdžia kun. Vailokai
čiui, kurio Ūkio Bankas' ne
buvo sumokėjęs mokesnių

54 metu, miršta trisdešimts-
>U tun nabagas sumokėti. - iš kiekrieno 1,000
Tai Lik vienas pavyzdy o n^/dusi tos pačios
sios rusies pavyzdžių rastu- -s dvidešimts.
me tūkstančius V įsi jie pa-f-V kuomet iš kiekvieno 
rodytų, kad kademų pasi- j vedusių vyrų tos pa- 
pelnavimo, valdžios apara- miršta tik ketu-
tb TMittdojimo asmens reika- 140iika 
tartis gadynei atėjo galas. j- kiekvieno 1,000 per-

Ar ne pikta pav. ir dėl to^^^kvrusių vyru, tarpe 55 ir 
kad Seimas, bemaiindamas ‘ * "■ • • •
naujiems ministeriams al
gas, nušluostė ir seniems 
piiiSimti tūkstančių litų. 
; i Štai iš kur eina kademų 
pyktis ir nepasitenkinimas 
valstybės vadovybės esmi
niu pasikeitimu. Iš to pa
grindo išeidamas kun. Kru
pavičius mėgina dumti žmo
nėms akis, kad naujoji val
džia ir Konstituciją laužys, met iš 1.000 vedusių miršta 
ir bažnyčią griaus, ir Dievą tik 80. __ _

64 metų, miršta penkiasde
šimts šeši; iš 1,000 nevedu-1 
siu vyrų tos pačios grupės 
miršta keturiasdešimta de
vyni: kuomet iš 1,000 vedu
sių miršta tik dvidešimts de
vyni.

5. Iš kiekvieno 1,000 per
siskyrusių vyrų, suvirš 65 
metų, miršta 116; iš 1,000 
nevedusių, miršta 112; kuo-

bėdos su musėmis. Musės 
neša ligos perus savo plau- į 
kuotomis kojomis ir limpan-! 
čiais snukučiais ir taip už- ■ 
krečia nevieną mažą vaiką. 
Jos užlekia ant pieno, kurį! 
geria kūdikiai ir ten palieka 
tuos perus, kurie yra vidu
rių suirimo priežastimi. Ap-! 
saugok savo mažyti nuo mu- i 
šių. Apsaugok ir save.

Kitas sveikatai grąsini- 
mas vasaros laiku — tai 
temperatūra. Labai šiltas 
oras kenkia mažiems vai
kams, ir iie negali apsiprasti 
su juo. Reikia stengtis kiek 
galima, kad apsaugojus juos 
nuo karščio. Reikia labai 
lengvai aprengti. Kasdien 
prausti po kelis sykius ar 
daugiau, tuomi atvėsinant jo 
kūnelį. Vasaros laiku reikia 
jam duoti daugiau vandens 
gerti, negu kitais meto lai
kais. Jeigu galima, reikia j| 
laikyti tyrame ore nors pora 
valandų kasdien. Vienok, 

' nereikia leisti saulės spin- 
_ dūliams kaitinti tiesiog ant 

jo.
Kitas pavojus,

gių yra I.emon Meringue Pajus.
I.EMONO MERINGUE PAJUS 
a* puoduko evaporated pieno 
1’2 puoduko cukraus
’. šaukštukas sviesto arba sviesto 

pavaduotojo
'< puoduko karšto vandens
4’„ taukštai kukuruzų krakmolo
2 kiaušiniai
1 keptas tešlos lukštas
Skystimas 2 Irmonu ir tarkuoti 

lukštai < žievės >
1 lentonas
Biskehs druskos „

į Sudėk pieną ir vandenį į dubeltaVo 
Ivirdp&o viršų, dadčk cukrų ir krak
molą, viską sumaišyk, virink penkio
lika mimrtu. nuolat maišant. Atskirk 
kiaušinius, suplak lengvai trynius, 
sumaišyk juos su biskiu karšto pieno 
ir suplak į tirštą mišinį >r virk dar 
penkias minutas. nuolat maišant, 
dadėk druską ir kada atvės įmaišyk 
lemo no skystimą ir šutai Luotas žie
ves. supilk į tešlos lukštą, apdengk su 
meringu* padarytu iš dviejų kiatišinių 
taltimų ir trečdaliu puodelio miltinio 
cukraus, ir kepk lengvai per dešimts 
minutų iki meringne sukietės ir gra- į 
žiai paruduos.

Virtuvės Reikaluose
Išvalymui vidų piaustyto stiklo va

zos, paimk saują druskos su triakiu 
acto, sudėk į ražą ir kratyk gerai, o 
paskui išplauk gerai tyru vandeniu

Turit laikyti kiek nors įvairią-kor- 
kų virtuvėje. Jos tankiai suaigadija. ■ 

Labai augštos vazos pavidalo dru.š- 
kinyčios dabar yra madoje. Jog gau
nama ar iš stiklo ar sidabruotos i

Sutraukimui vilnonio ....---- -
i mazgok labai karštame vander.yje ir
■ išplauk tyrame karštame vandenyje, 
o paskui tuoj pamerk į šaltą vandeni. 
Permaina nuo šiR* į šaltą vilnas su
traukia. Dar daugiau sutraukimui, 
padžiauk šaltame ore. Pirm visai iš- 
džrjsiaiit'■pasitiesk ant stalo ir ištam
pyk kaip tari būti. Nepakabink jo. 
nes išritąs, be v džiovink ant maišo ar 
pagalvines užlvolkalo

Nuėmimui rudžio nuo vario, viena1 
tinis bodas yra trinant su šiurkščia 
popi^ra, padažyta kerosine, taip irint 
keliais atvejais iki išaitrins

Patartina atsisakyt po biskį ledo 
' kasdien, negu užsakyti du ar tris sy- 
į kius savaitėje.

Grožės Patarimai
Akiu blakstienų augimui, naudok 

i alyvų aliejų arba vaaeliną: Nereikia 
; naudot jokio padaro, kuris turi perfu- 
I mo ar alkoholio, nes tas gali užgaut
akis. Ką nors aedant ant blakstienų 
reikia daryt atsargiai, kad nepatektų 
j^akį. Geras būdas patepimui 
tJenų ir apsaugojimui nuo jleidRh* j 
akis, tai susukant šmotą balto 
rkr ir padedant po blakstienais pirm 
tepant juos. Blakstienas reikia suku
kuoti pora sykių j dieną naudojant 
šepetuką iš apačios, ne iš viršau^ ir 
šukuot jnos angštyn. į

YpatiMa Sveikata > ’
Viena iš-p*prasčiausių nelaimių at

sitinkančių namuose yra apdegintas 
ar nusiplikinimas. Gydant tokius at- 

• sitikimus, svarbu neprileisti oro kaip 
1 greičiausia galima prie užgautos vie
tos. Mažiems nudegimams, sumaišyk 

' birkį Bikarbonate sodos su šaltu van
deniu ir greit užtepk ant nudegusių 
dalių. Tą reiki* palikti ant sužeistos 
vietos iki skausmas pereis, paskui nu
plauk šaltu vandeniu ir uiriAk žaizdą 
ištepus kokia mosčik Cnrron aji*ją 

Įgalima tam naudoti. Kita* ’gariis 
vaistas yra šmotelis skarulio pamir/ 
kytas gerame Sėmenų arba Saldžiame 
aliejuje • 4 i . f i
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iUETDVOS SEIMAS
IJetuviai pataikė išsirinkt į 
Naują Seimą atstovu*, kurie 
padarys Lietuvą Ltisvą *r lai
mingą, kaip ..a<i UidM Kuni
gaikštis Vytaatas. nugalės 
Kryžiokus ir parsidavėlius
lenkbcrni’js. - ’ •-- »

Jonan Naijokas Petras Naujokas

Amerikos lietuviai ir puikiai išsiiinko iš Erook'yr.o Joną ir Petrą 
Naajokns. kari čion Amerikos lietuviams, iš savo dirbtuvės pristaty
tų tuo* jJačiąi žinomus kaipo geriausius Cigarus po vardu JONO— 
JOHN’S CKSįhS, arba Petro, taiapat ekstra po /ardu D. K. Vy
tauto. \ isi' svpratlyT! darbininkai tei inteligentai ir biznieriai juos 
ruko. — Tėmykit vardą ant bakco L Cigaro. Mylėtojai geru Cigarų, 
reikalaukit visur Restauracijose. Štaruose ir rišate užeigose J kitus 
miestus visur išsiunčiame paštu biznieriams reikalaujant ir •privatik- 

kai Adresas:— A
NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBTUVĘ 
267 DIVISION AVĖ., BROOKLYN, N. Y. t v |

 

Vyrai kituose miestuose gali užsidirbti ekstra pinigų, pristatant .į 
Cigarus kaipo agentai biznieriams. - > ■

Mea Rekomenduojame Sekančio* Produktu*:
Kiekviename name yra reikalingi tūli virtuves daiktai, kaip tai: stiklai, 

puodai, skaurados ir t. p. Jus galite gauti tokius daiktus visiškai dykai, 
perkant Standard ir ('haNenge Pieaą ir taupant jo leibHius. Gero* ir eko
nomiškos šeimininkė* perka tik šia* rūšis pieno. Jūsų grooerninkas turi, 
tik pareikalaukit.

daiktus visiškai dykai

sia* rūšis pieno. Jūsų groaerninkas turi

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
J*igu norite,teisingų vaistų žemom i* kainomis, tai visada ateikit* 

ant lOO^alem SA, kar rasite visokiu naminių vaistų, šaknų nou via*, 
kių ligų: kaip tai: nuo gaivos skaudėjimu, nuo uzsisenėjusio reuma
tizmo, nu* hu«žlp*ėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime nuo visokių alaptingų 
ligų ir geriausiu* patarimu* suteikimno, nuo patrūkimo dėl vyra jr 
moterų. Dielių Ji Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Me» 
jum* patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktaru* 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu aorit* gaut gerus vaistu* iv »u- 
tąšpyt pinigą9* ateikite j AFtTEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE ! Kretfa.I :g<)s apsknty> stovėdamas
| (Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraičių.) ;

ŽMOGŽUDYSTĖ.
Birželio mėn. 3 d. apie 2 

vai. pil. Zabliackas Alek
sandras, gyv. Moskabudžio 
kaime, Keturvalakių vai., 
Vilkaviškio apskr. revolve
rio šuviu mirtinai nukovė 
savo žmoną Petronėlę Zab- 
liackienę.

Nuvykus Kriminalinės po
licijos valdininkams nusi
kaltimo vieton ir vedant ty
rinėjimą paaiškėjo, kad Za- 
bliacKas su savo žmona jau 
nuo senų laikų nesugyvena 
ir tarp jų nuolat kildavo ki
virčai. Gana dažnai pas juos 
ateidavo jaunų vyrų. Taip, 
š. m. birželio mėn. 2 d. iš va
karo pas jo žmoną Zabliac- 
kienę Petronėlę atėjo gerai 
jai pažįstamas pil. Micuta 
Juozas, pas ją apsinakvojo 
ir atsigulė vienon lovon. Tai 
visa matė pats Zabiiaukas, 
kuris tuo laiku tani tyčia pa
sislėpė virtuvėje uz durų, 
kad susektų žmonos meilu
žius. Taip sėdėdamas uz du
rų apie 2 vai.

7
mui, pastarasis pripažino 
juos už tuos pačius, kurie su 
juo taip žvėriškai pasielgė. 
Kaltinamieji kaltais nepri
sipažino, bet jų nusikaltimas 
įrodytas, nes pas juos dar 
rasta kruvini barai, kurių 
dėmės matyt nespėta nuva
lyti.

Piktadariai patalpinti ka
lėjiman.

..Plauk jxr Amerikos Ve'uav^" 
Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 

per Bremen ar Cherboj-g
Darykite pianus važioozi tėvynėn amsgi'je

draugijoj ųsy taetvevių. Rugaėjo mėaes. yri paruc*.. 
ti*xr. tyčw piircogimai L.duvums, kure plauks ?rr 
Suvienyti* Valstijų \xlcx:ow \kcoino ir operuojame 
1 S-S. REPUBLIC

kuris išplauks iš Nev; Yorko Rugsėjo 9 
arba pvikaus kaip pločius

S. S. GEORGE WASHINGTON 
kuris išplauks rugsėjo 29.

irraaitaai ant vt»ą U-irc-d statės I.ines laivę yri 
taisos M' pasauV Rasite e-dv>us kambarius. -a- 
cios dfor.j. apsėtai t«ro šautu.

Ap<e išplaukimus laivų 
SS. LEVIATHAM 

S S. GECRGE WASHINGTON—S S REPUBLIC 
S S. PRES. HARDING—S S. PRES. ROOSEVELI 
ataukite v«u» agentu arba rašykite

PIKTADARIAI PAŠOVĖ Į {KIŠO NETIKRĄ 50 DO-
3 VYRUS. Į LER1Ų BANKNOTĄ.

Į Paramos krautuvę Kau
ne atėjo nepažįstamas 
asmuo ir paprašė kasi
ninkės iškeisti 50 dolerių li
tais, ši tat ir padarė. Klien
tas skubiai išsinešdino. Ka
sininkė tai pastebėjusi, grie
bėsi dar smulkiau apžiurinė
ti banknotą ir patyrė, jog 
iškeistas banknotas yra pa
dirbtas. Nieko nelaukdama 
pranešė policijai. Nežiū
rint padėtų pastangų, kalti
ninkas iki šiol sučiupti nepa
sisekė. Jis jieškomas toliau. 
Šis pavyzdis rodo, kad rei
kia būti labai atsargiems 
ypač su kitų valstybių bank
notais.

ant sargybos policininkas 
Kanapikas pastebėjo einan-

ČIGONU SAUVALĖ. tris nePažįstamus ir įta-
v namus asmenis, kūnų patik-

Kelmė. Čia važinėjasi Hnimui asmenybės minimas 
daug čigonų ir apsistoję Doiicininkas pareikalavo pa- 
žmonėms daro daug žalos. iam jų dokumentus,
šio mėn. 25 d. Graužų kaime Bet buy0 iemta taip, kad šie 

vricoc šinrnnn ! 1____ _ i-i.__ J—1_____

ir nakčia paleido į Graužų i 
dvaro dobilus apie 20 arklių, 
o patys miegojo kaime. Iš 
kaimiečių pranešė apie tai 
to dvaro savininkui Putvins- 
kiui, , buv. šaulių sąjungos 
viršininkui, kuris, vienas at
vykęs, tuos arklius išvarinė
jo, bet čigonai tai išgirdę at
bėgo į lauką ir kuolais taip iei(j0 bėgančius piktadarius 
smarkiai Putvinską sumušė, mis bet šie prisiieidę juos 
L-orl či vac .n,” a Ir a i o i »• -t _____r___ i '

. riamus asmenis, kurių patik-

įtiekti jam jų dokumentus.

apsistojo visas būry s ^čigonų i įį.į ~ asmenys”vieton doku- 
....... m‘entų iš kišenių išsitraukė 

revolverius ir į policininką 
Kanapiką paleido kelis šu
vius, iš kurių vienu šuviu su
žeistas lengvai į galvą, o ki
tais tik sukapotos jo drapa
nos. Pastebėję tai vietiniai 
gyventojai pil. Kaveckas 
Pranas ir Pocius Jonas pasi-

e; k

kad šį vos gyvą kaimiečiai 
parnešė iiamon. žaizdos pa
darytos pavojingos gyvybei. 
Čigonai tuoj pat pasitraukė 
ir išvažiavo nežinia kur. Ry
tojaus dieną Kelmės polici
ja, sužinojusi apie Įvykį, 
tuoj padare reikalingus žy
gius ir čigonus—mušeikas 
sulaikė netoli jau Vaiguvo* 

; miesto, čigonai padėti kalė- 
ijiman, tardymas vedamas, 

tamsumoje į Visgi reikėtų atatinkamoms 
kažką užga\ o, nuo tu kilo įstaigoms pasirūpinti, kad 
bildesys. Isgirdusi tai Zab-'čigonai nebūtų leidžiami 
liackienė pasiėmė į vieną klajoti, kur jiems patinka, 
ranką žvakę, į kitą revolve-' --------------
rį ir ėjo Į virtuvę pažiūrėti i DVILYPĖ MEDŽIOKLĖ.

Vabalninkas. Birželio 5 d. 
2 vilkai nusinešė į mišką vie
ną senę avį iš bandos Kund- 
riškių kaime, Vabalninku 
vai. Ūkininkai tuojau palei
do žinias į artimus kaimus, 
kad susirinktų ant “abla- 
vos.” Vilkai visiems labai 
jau įgriso, todėl į medžioklę 
prisirinko apsčiai: kas su 
šautuvu, kas su pagaliu. Bu
vęs tada Daršiškių kaime 
Vabalninku policininkas ir 
sužinojęs apie tą medžioklę, 
sumanė padaryti ir pats sa-

arčiau negailestingai palei
do ir Į juos revolverių šuvius 
ir rezultate Kaveckas sužeis
tas į dešinę akį, Pocius į vi
durius. Piktadariai ramiai 
sau pasiekė mišką, kuriame 
ir pasislėpė. Spėjama, kad 
piktadariai yra pabėgę ka
liniai: du iš Telšių kalėjimo 
ir vienas iš Šiaulių.

Sulaikymui šių žmogžu
džių Kriminalinės policijos 
dedamos visos galimos pa
stangos.

ŽVĖRIŠKA SESUO.
Liepos 13 d. į Kauno ap- 

-krities viršininko raštinę 
itėjo ypatingas interesan- 
as. Tai buvo kaimietis su vi- 
-ai apdegintu veidu ir kairės 
ankos plaštakų.

Ir štai, kaip tat įvyko 
Kauno apskr., Leipšiškiv 
taimo gyventojas Ildifonas 
činevičius turi 8 ha. žemės 
j* ramiai gyvena. Jo sesuo 
Kiara Zinevičiutė turi sužie- 
lotinį to paties kaimo gy
ventoją Juozą Ivanauską. 
Rodos viskas gerai. Bet Kla
ra tuomi nesitenkina. Ji ta-

PASTOJO KELIĄ.
Važiuojant keliu tarp 

Gargždų ir Kulių miestelių, 
Kretingos apskr. miške, va
dinamam “Ilgoji,” buvo už
pulti A. Rapolas ir K. Ke- 
neris. Jiems kelią pastojo 
vienas apsitepęs suodžiais 
veidą plėšikas, ginkluotas 
revolveriu. Jisai apiplėšė pil. 
Aleksandrą Rapolą, atimda
mas iš jo 90 iitų pinigų. At
likęs savo darbą plėšikas 
miške pasislėpė.

45 Bro«dw«y. New York C<ty

*
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PAVOGĖ ARKLIUS.
Tauragė. Liepos mėn. nak- 

4 iš 9 Į 10 d. nežinomi plėši- 
kai-arkliavagiai iš ganyklos 
pavogė pil. Mockaitienės 
Onos, gyv. Gaurės km., Tau- 
riškių vai., Tauragės apksr. 
kumelę 500 litų vertės.

SKENDUOLĖ.
Saldutiškis. Ginučiai, Lin-į 

kmenų vai. Liepos 3 d. 14 
metų mergaitė Žilenaite, be-: 
simaudydama su savo dviem. 
draugėm Srovinaičiu ežere, 
paskendo. Policijai lavoną! 
apžiurėjus ir nieku įtariamo 
neradus — leista palaidoti, i

PASIKORĖ.
Vilkaviškis. Liepos men. 

4 d. lytą Vilkavišky rastas 
pasikoręs pil. Jakimavičius. 
Iš vakaro dar matė jį vaikš- 

. Pasikorimo
> kol kas dar neiš-! 

į aiškinta.
• t

{

----- _ . FgU- žiojant mieste,
laikymui arkliavagių polici- L”
jos dedamos pastangos. aisKmta._____

NUGALABIJO MERGINĄ, j rfasj su savo sužiedotiniu, 
Pilviškių valsčiuje, netoli i kaip čia kokį turtą įsigyti ii 

nuo gelžkeiio linijos, ukinin- nutaria: reik Klarai pavel- 
ko Kūno rugiuose rastas ne- ’ ’* T,J’* '
žinomos moteriškės lavonas, 
kuris vėliau pasirodė yra la
vonas pik Adomavičaitės 
Agotos. Vedant valdinin
kams tyrinėjimą nustatyta, 
kad šią žmogžudystę yra pa
pildęs Glusevičius Jonas, ki
lęs iš Pilviškių vai. ir dabar 
sulaikytas Vilkaviškyje. Iš 
kvotos paaiškėjo, kad Glu
sevičius susipažinęs su Ado-

■ maviča'ite susitarė drauge iš- 
, vykti užsienin, nes Adoma-

______r____r__________ ’ vičaitė turėjo kiek tai pinigų 
votišką medžioklę. Tyčiomis i ir šiaip auksinių daiktų, ku- 
užjojo per mišką ir sutikęs 4 iriuos Glusevičius užsigeidė 
vyrukus atėmė iš jų šautu-;pasisavinti. Glusevičius tar- 
vus, — mat jie neturėjo lei-,domas kaltu šioje žmogžu- 
dimų. Kiti du pamatę ištolo;dystėje neprisipažino, bet 
atjojantį policininką ir spru- j einant liudininkų parody- 
ko i mišką. Vos policininkas • mais jo kaltė įrodyta. Gluse- 
prajojo, pasigirdo vamzdžio į vičius patalpintas kalėii- 
signalas, vadinasi, varovai i man. 
jau pradeda varyti. Anuodu i --------------
medžiokliai, pasprukę nuo Į SULAIKYTI ŽYMUS 
policininko, atsistojo ant Ii-Į . PLĖŠIKAI, 
nijos. Netrukus užbėgo ant; Kriminalei policijai ne- 
ju senis vilkas ir buvo nu- mažai pasidarbavus, pavyko 
šautas. Reikia pasakyti, kad-sulaikyti trys seni ir žymus 

r__________,,________ leidimus šautuvams laikyti plėšikai: garsiojo (jau nu
vežė į Šaukėnus, kur žadėjo mažai kas turi, gal trį$ ketu-:šautas dabai*) Stuko brolis, 
mitinguoti. * ri žmonės; * ndts šautuvus Masaitis ir Dižgalvis. Plėši-

Sekančią nakti Kuršėnų dauguma viensėdžių turi, i kai patalpinti Kauno sun- 
mokyklos vędėjas Svetlaus- Žmonės neima leidimų, delsiųjų darbų kalėjime, 
kas padedamas mokvtojo to, kad jie. viena, brangus, oi 
Gustaičio išklijavo tuos‘atsi- antra, duodami tik vieniems 
šaukimus po visą miestelį, metams. Toli gyvenantiems 
Fibmu, kad rytmety polic. nuo apskrities .-miesto nepa-;

bildesio priežastį. Nedaėjus 
tos vietos, kur buvo pasislė
pęs jos vyras, pastarasis pa
leido į ją iš savo revolverio 
šūvį ir kulka pataikė į kairį
jį šoną. Tuo momentu Zab- 
liackienė pametus revolverį 
puolė atgal, kur griuvo ant 
grindų ir po kurio laiko mi
rė. Zabliackas norėjo duoti 
“pipirų” ir savo žmonos 
meilužiui, t. y. nužudyti, bet 
Micuta išgirdęs šūvį nieko 
nelaukdamas vienmarškinis 
iš lovos iššoko pro langą ir 
pabėgot tuo budu išnešė 
sveiką kailį, palikdamas vi
sus savo drabužius.

Tardomas Zabliackas A- 
leksandras kaltas prisipaži
no.

FAŠISTŲ ORGANU 
Z ZACIJA.

Prieš pat Seimo rinkimus 
važiavo pro Kuršėnus stu
dentė Labanauskaitė iš 
Šiaulių vežina garsiųjų ‘ fa
šistų” atsišaukimų, kurių da
li paliko Kuršėnų klebonijo
je pas kun. Kfėlą, kitus nusi-

viršininko padėjėjas Petrai- togu sumokėti ir dar reikia.-/ d. s. m. aplanke Anyk: 
tis su v-ku Klygiu ilgai .nesi- vaikštinėti po kelis sykius. ’čįus ir laikė paskaitą Dr.. 
rūpino tų atsišaukimų rrw- —t—  i Miupas. Jį suriko tukstant
plėšti, nes kaip mat,Vt patys 
nežinojo kai ji į 
susirinkusią! ... ... ____
laująnt .Petraitis tada tik 
ėmėsi nenorom nuo sienų 
juos plėšyt.

Kun. Kiela pasirūpino dar 
daugiau gaut tų atsišauki
mų buk tai pas kun. -Lapį 
Šiauliuose, kuriuos pasirūpi
no per savo “ištikimuosius” 
skleisti tarp gyventojų. Bet 
pasirodo, kad ne visi tie išti
kimi buvo kun. Kielai, ir jo 
“darbeliai” su adjutantų: 
Svetlausko, Gustaičio ir kitų 
pagalba tuojaus paaiškėjo 
visiems, nors pastarieji 
“darbavosi” ir labai atsar
giai naktį klijuodami prie 
namų tuos atsišaukimus.
:'' *-•..’ 1—:-----

NUŠOVĖ VAGĮ.
' Naktį, liepos mėn. iš 9 į 
10 d. Mariampolėje į I-os 
nuovados policijos viršinin
ko butą mėgino įsilaužti plė
šikas. Besiskverbiant prie 
lango, viršininkas nubudo 
ir, išsitraukęs iš pagalvės re
volverį, plėšiką nudėjo ant 
Mėtos. Plėšiko asmuo neiš
aiškintas.

ppasiėlgt. tatai 
miniai reika-

dėti brolio Ildifono žemę. 
O tai įgyvendinti jie rado la
bai prastą būdą: padaryti 
brolį invalidu ir sesuo pavel
dės jo žemę.

Ir sekmadienį, liepos 11 d. 
Klara pasiryžo išpildyti sa
vo užduotį ir ji aplieja brolį 
muilo akmenio šarmu.

Dabar, nukentėjęs pil. Zi- 
nevičius atvyko į apskrities 
viršininko raštinę ir pranešė 
apie viršišdėstytą.

Vietos policijai atiduotas 
parėdymas pravesti tuo rei
kalu kvotą. Klara patalpin
ta kalėjiman. •

PASIDŽIAUGKITE RUG
PIUČIO DIENOMIS 

PILNUMOJ.
Linksmus būreliai žmonių 

susirenka giriose krėsti juo
kų šiame mėnesyje, ir rug- 
oiučio pikniko diena yra pil- 
įa diena, valandos ramios, 
atsilsingos ir romantingos, 
jei jaučiatės gerai. Bet šis 
laikas yra ir vasaros nevirš
kinimo, prietvario ir kitų 

nesveikumų laikas.

SUGAVO PLĖŠIKUS.
Skuodas. Iš birželio 30 d.; 

naktį apie 11 vai. vietinė po-i 
licija gavo žinių, kad stoty 
randasi ginkluotų plėšikų. 
Nuvykus policijai vieną plė- . 
šiką pasisekė suimti, o ant- . 
ras pabėgo. Minėti asmens 
apiplėšė traukiny žmogų.

skilvio

SKENDUOLIAI.
Veršvų rajone rasta pri- 

gėrusio vežiko Šafo lavonas. 
—Ties Kačergine rastas prie 
kranto pusės metų kūdikio 
lavonas.

TIESIOG Į

KLAIPĖDA
Be Jokio Persėdimo

Laiva ESTONIA
Rugsėjo-Sept. 21, 1926

Lietuviai, kurie mano atlankyti sa
vo gimtąją šalį arba mano grįžti na
mo, prisidėkite prie šios ekskursijos 
ir važiuokite iš Ne* Yorko tiesiai 
j Klaipėdą.

Geriausias ir Parankiausias 
Kelias Į Lietuvą.

Suprantamas dalykas, jog paran
kiausiu keliu bus visada tas, kuriuo 
važiuojant išvengsit visą neparanku
mų ir nesmagumų surištų su kelione 
per svetimas šalis.

Baltijos Amerikos Linija
yra tai vienatinė linija, kuri dabar 
leidžia laivus iš Ne* Yorko tiesiai i

KLAIPĖDĄ
Važiuojant tiesiai j Klaipėdą iš

vengsite kitą visą valstybių ir suma
žinsite išlaidas ir vargą. Ypač šei
mynoms sa buriu vaiką ir sa dides
niais bagažais yra labai paranku va
žiuoti be jokių persėdimų tiesiai j 
Klaipėdą.

Kainos Laivakorčių Į Klaipėdą:
3-čia kitara $107. Į abi pusi tik $181. 

Sutaupysit $44.50.
Turint. 3 kliasa $117. J abi pusi $196. 

Sutaupysit $44.50.
I abi pusi $270.

Sutaupysit $.>0.00.
“Revenoe Tas” ir "Read Tax” 

atskirai.
Sekantis išplaukimas laivą:

Laivas “LITUANIA” Kttgp. 31
Informaciją kreipkitės i vietos 

agentas arba stačiai j kompaniją

BALTIC AMERICA LINE,
8—-10 Bridge St., New York.

UŽPUOLIMAS.
Liepos 2 d. apie 20 vai. 

pil. Kvieska Petras, gyv. Rv- 
kilių km., Kovarsko vai.. 
Ukmergės apskr. pranešė, 
kad jis minėtu laiku su kitais i 
važiuodamas į namus kelyje i Neleiskite jiems sugadint ju- 
tarp Kovarsko ir Ukmergės su ’_______
griovyje rado gulintį be są- Trinerio Karčiojo Vyno, ku- 
monės iki kraujų sumuštą 
pil. Mackevičių Juozą, gyv. _____ __ _
Kovarske. Skubiai nuvykus džiaugt gražiu sezonu pil- 
nusikaltimo vieton krimina-į nam parankume ir linksmu- 
linės policijos valdininkams me. Trinerio Kartusis Vyp®* 
sumuštasis Mackevičius pa- niekad neapvylė: 
vyko atgaivinti. Jisai pareis- wood, Wash., Liepos 9. 
kė, kad liepos mėn. 1 d. jis | turiu geresni apetitą ir jau- 
buvo turguje Ukmergėje irjčiuosi daug geriau. Joseph 

D-RAS ŠLIUPAS VIS DAR;grįžtant į namus jį užpuolė^Wagner.” Tai yra reguliaris 
VEIKIA. i tris nežinomi asmenys ir, 'rezultatas Trinerio Karčiojo

Anykščiai. Birželio r.’ėn.'sunkiai sumušę, įmetė į grio4Vyno. Trinerio Heeling Sal- 
:š-:vį. Atsigavęs ir apsižiūrėjęs f ve (Gydanti Mostis) pągelb- 

__ Dr. J.' jis rado, kad jo kišenės pik-Ssti nuo susižeidimų ir nuo 
o tūkstanti-’tadariu ištuštintos ir išimta vabalų ir musių įkandimų.

” ............ * ' . Išbandyk Trinerio Mosquito
xx m. ji Vedant kriminalinės po/Ghaser, labai geras uodų
kun. Butėnas licijos valdininkams tyrinę- naikintojas! Jei negalit gau- •1 — • •• a x i i j • i !• • • • a^_

sų vasaros dienas, imkite
I

i ris pataisys skilvio netvar- 
kumus ir leis jums pasi-

neapvylė: “Milb
Aš

•nė minia ir įteikė gyvų gėlių ?380 litų pinigų.
bukėtą. Liepos 11 d. Anykš-j Vedant kriminalinės po/€haserPR1GĖRĖ BLAIVYBĖS.

Kaunas. Šiomis dienomis čių klebonas 1__
Mapų gatvės praeiviai buvo iš sakyklos atidarė 
nustebinti tokiu reginiu: iš įvairių nešvarumų .. __ ____ , ______ _ ___ _________ .
Liaudies namų išėjo koks tai ant d-ro Šliupo ir ant tuks- Kličiu ir Prano Kisieliaus, vaistų pardavėją, rašykit 
žmogelis, kurs netvirtai lai- tantinės “ — - ‘ - - - - — - -
kydamasis ant kojų, visų minios, 
kunu šlitinėjo į visas puses. . 
Galų gale jis neišsilaikė ir 
įkrito į griovį, kur saldžiai 
ir užmigo. Kaž kas iš minios 
perskaitė ant liaudies namų 
durų didelę iškabą: “Lietu
vos " Katalikų Blaivybės 
Draugija”... ir visi nuspren
dė, kad tas pilietis blaivybės 
prisigėrė... ,. į

_____________ i

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ, •
* t

Nemaniūnų kaime, Šedu
vos valsčiaus, Panevėžio ap
skričio. savo bute buvo an
dai atrastas nušautas Stasys 
Gurskis. Policijos valdinin
kams vedant tyrinėjimą 
nustatyta, kad Gurskis Sta
sys liepos m. 5 d. būdamas 
pats vienas namuose ir įsi- 
statęs į bumą šatrinio šautu-; 
vo tūtą iššovęs, nuo ko vieto
je ir mirė. Priežastis nusižu
dymo buvo ta, kad nesugy-į 
veno su savo šeimyna. 1

maišą ’jimą nustatyta, kad tai dar- ti Trinerio vaistu ir prepa- 
ir pylė bas brolių Jom/ir Broniaus racijų aptiekoje arba pas 

"i 
parapijonų Kalbamus sulaikius ir paro- pas Joseph Triner Company, 

džius nukertėjusiam pažini- Chicago, III.

Važiuokite i

LIETUVĄ 
ir atgal 

PER BREMENĄ
Ant didžiausio ir greičiausio 

Vokiečių laivo 
COLUMBUS

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

NUŽEMINTA KAINA 
Dėl informacijų kreipkitės: 

NORTH GERMAN 

LLOYD
15 Water St Boston, 

Cor. Devonahire St. 
arba pas vietos agentus.

Itališki Armonikai.

2-ra kliasa $142.50.

Mes išdir- 
bam ir im 
portueja
me viso
kiu 'rūšių 
rankomis 
d i rb tas 
rtahškta

A kardinąs 
geriausias 
pasaulyje.

Ant 10
Metų gvarantuotos. Mnsų kainos Sa
mesnės negu kitų įšdfrbejų. Dykai su
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
talogo. kuri pasiančiam DYKAI. (-)

RUATTA SERENELLI & CO. 
1014 Blue Istand Avė. Dept. S0, .

CHICAGO, ILL.1I

i Policija areštuoja .Xew iorko streikuojančių siuvėjų piketus.

Kode! 
Bambino?

Todėl, kad Bambino sure
guliuos jusų kūdikio sistemų.

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

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

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių Geriausis Draugas.

Jusų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonką, arba 
galite gauti tiesiai iš febora- 
tbrijos. . . • .

Pavyzdinė bonkutė. siunčiama 
veltui ant pareikalavimo. \

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

Brooklyn, N, Y,
. c »

203r

t

H New Yorka 
j Kauną ir atgal 

I (Pridėjus S. V 
jeigg Taksus.)

Dėl sugrįžimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

Umted American tinęs 
(Kantata Ūks) Joisi SerHee wid» 

HamburgAmerican tinę 
, M1 Stote St, Boatoa, Mara.

Iš IR i

LIETUVĄ
BER HAtfeCRGĄ

Ant mųs"trt«»rtoWi4ų laivų 
Resolute. Reilance. Albert 

Bailia. Detttochland, ., 
Hamburg ", 

ir ant popnliarišklj vieno
dais kambariais laivų Cle-< 
veland, NVeatphalia. ir Tha- 
ringia.
Sąvaitfniai išplaukimai iš 

: Vorko. Laivai Thurin-
gia irK estffliąli« atplaukia 
į-Boston a. •
Pcrsonaliar lydimi i Europa 
išvažiavimai.

| | i 4 |! I

T«L South Boston 8820 J
Residence Unireroity 1463-J.

■ S. H. Potiote-SUlM
UETUVt MOTERIS 

ADV0KAT1
! c f&om X

i

Moteriškes 
švarumui

Šviesesnės moterį® dabar 
vartoja Zonite vieton nuo
dingi mišiniu šitaru svar
biam tikslui. Žonite yra vei
klus, bet nekenkia švelniems 

kūno audiniams.
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Vietines Žinios
Neužmirškite šaunaus 

pikniko.
Neužmirškite, kad atei

nantį nedėldienį. 15 rugpiu- 
čio, ant Aleko farmos Nor- 
woode bus didelis piknikas, 
kurį rengia LSS. ir LDLD. 
organizacijos sušelpimui pa
žangios moksleivijos Lietu
voje. Piknikas prasidės nuo 
11 valandos ryto, todėl ne- 
pavėluokit. Bus įvairių žais
lų ir lenktynių su dovano
mis.

(a) Paprasta apdraudė- 
forma, kuri iki šiol buvo var
tojama ir rašoma tokioje 
firmoje, kuri turi leidimą 
daryti biznį Mass. valstijoj.

(b) Specialiai rašytas Bo
nas nuo firmos, kuri turi lei
dimą daryti bizni Mass. val
stijoj. Žinoma, tokis bonas 
turės būti išrašytas ant $5,- 
000 už vieną ypatfą ir ant 
$10,000 už daugiau kaip 
vieną.

(c) Arba $5.()00 pinigais 
arba kitokiais užstatais to
kios vertės turės būt padėta 
pas Department of Public 
Works.

Bile viena iš tu trijųaD- 
draudos rusių reikės versti
nai turėti. Galima pasiskirti, 
kuri geriausia patiks. Paė
mus bile kurią iš minėtų ap
draudos formų gausite taip 
A’adinamą “certificate” ar
ba paliudymą, kad esate ap
sidraudęs. Tiktai su tokiu 
“certificate” galėsite gauti 
registracijos numerius 1927 
metams.

Pagal minėtą įstatymą au
tomobilistas bus apdraustas 
tiktai Mass. valstijos rube- 
žiuose ir vien tik ant taip 
vadinamų "Statė High\vays” 
didžiųjų valstijinių kelių. 
Jeigu pasitaikys nelaimė ant 
bile miesto gatvės, kuri nėra 
po Mass. valstijos priežiūra 
(patrole), minėta apdrauda 
neturės jokio afekto. Versti
na apdrauda duos apsaugos 
tik ant valstijinių kelių.

Kainos už verstiną ap
draudę. Visos firmos, kurios 
legališkai turi teisę daryti 
biznį Mass. valstijoj, turės 
priduoti savo lentelę kainų 
apdraudos komisijonieriui ir 
gauti nuo jo užtvirtinimą 
rašyti apdraudą tokiomis 
kainomis, žodžiu sakant, 
apdraudos.kainos bus pačios 
valdžios nustatytos.

Kur ir kaip reikės gauti 
apdraudimas pagal įstaty
mu*. Bile kuri iš minėtų tri- 

_ _ _____ i nedėldieny, jų apdraudos formų bus ga- a 
man teko pastebėt “eudau- Įima gauti pas bile firmą ar- 
ną” šaltinį, iš kurio be palicn ba agentą, kurie turi .leidi- 
vos tekėjo “mėnulio ašaros.” mą apdraudą rąšyti.

Vincėnt B. Ambrose
Teisių studentas.

Išlepta daržinėj po grindi
mis. Talačka buvo suimtas. 

! Bravoro pas jį nerado. Ma
toma, jis pats tų gėrimų ne
darė. bet kas kitas buvo juos 
pas ji sudėjęs.

Keistas vagis. *
Pereito nedėldienio naktį, 

po numeriu 11 Annapolis st.. 
Dorchestery. apie 4 vai. ryto 
įlindo per langą į miegamąjį 
kambarį vagis. Kambary 
miegojo moteris su mažu kū
dikiu. Vagis perėjo per visus 
kambarius ir virtuvėj ant 

’stalo rado piniginę su 20 dol. 
i Pasiėmęs pinigus vagis grį
žo atgal į miegamąjį moters 
kambarį ir sumanė miegan
čią moterį paglamonėti. Vos 
tik jis čiuptelėjo šaltomis 
rankomis moteriškei už nuo
gos kojos, moteriškė pabudo 
ir nesavu balsu suspigo. Va
gis išsigandęs nėrė per langą 
laukan. Ant moters kliksmo 

girdėti Pabudo jos vyras. Atbėgęs Į

Jo žodžiai kame dalykas, vyras bandė 
, bet tas. jau buvo 

toli nubėgęs. Viską Žinąs.

PARDAVIMAI.
NEPAPRASTAS BAR- 

GENAS!
(,r iriausioj vietoj Dorchestery.

Esu priverstas greitai parduo
ti ’() kambarių namą, su steam 
he:'t~ir kitais naujos mados įtai
symais. 1 utbai didelis kiemas, 
pilnas vaisiniu medžiu. Vieta 
dėl garadžių. Prašau tik $8,500. 
Mortgiėių yra--$6.000. Kreipkitės 
pas -aviniuką. 65 ('ushtng Avė., 
Visai prie Upham’s Comer. 
(Agentus prašau nesikreipti.)

PRANEŠIMAS DORCHES- 
RIO LIETUVIAMS

Šiuomi pranešu Dorchesterio lietu
viams. kad atidarė NAUJA LIETU
VIŠKA BUčERNĖ IR GROSERNĖ 
Užlaikoni visokius . mėsos, kaip švie 
žios jautienos, kiaulienos, avienes. 
veršienos ir visok-i i-ilbaaų a br. d.s 
rų. Kam tik ko reikalinga, pa •' 
užeiti ir persitikrinti, o tikimės, kao 
busite užganėdinti musų pridu. t 
ir patarnavimu. Kam reikalinga, pa
imam orderius ir nuvežam į laika j 
namus Neužilgo bus ir telefonas, tai 
bus galima gaut greitesnį patarnavi
mą. Krautuvė randasi pu numeriu

749 M'ashington Si . Dorchester. 
Mass, priešais Asl.mont s’.

Savmini a.- C. PETRAITIS.

i

K. W. MIŠKAS
KOSTI MERSK \S KRI AUČU S 

Vien tik vyriškų drabužių.
Apie gerumą klauskite mano kos- 
Vuiuerių, kurie jau dėvi manu da
rytus drabužius.
\ulandos: Kasdien nuo 8 vai. 
iki S vai. v a .are.

344 /BROADM AY.
SO BOSTON. MASS.

ryt*

Lietuvis Optometri tas

Nepaprastas riksmas nakties 
laiku.

Vieną pereitos sąvaitės 
naktį tarpe Broadway ir Sil- 
ver streeto pasigirdo smar
kus krachas ir stiklų skam
bėjimas. Išrodė, kaip kad 
pieno vežimas butų apvirtęs 
su bonkomis. Neužilgo pra
dėjo rėkti žmogus. Rėkė ne 
savo balsu, tartum butų ke- 
no smaugiamas. Kartas nuo 
karto galima buvo gi.,„J,. - , -
smūgiai. Aišku buvo, kad jfm°2ere^^ 
kas noi*s muša, -ju —-z ---J" ' "

buyo labai neaiškus, bet ret-i 
karčiais galima buvo supras-............ ..
ti: “Save my life!” Broad- 
way, police!” “O! God. I 
am dving!” “My head, my 
head!” “Help, help. help!” 
ir tt. Akcentas buvo lyg ir 
lietuviškas, ir kartais lyg ir 
girdėjosi žodžiai “< 
zau!”

Pasigirdo dar smarkus beveik ir i;
mušimo smūgiai ir balsas po publikos buvo mažai: viso- 
valiai apmirė. Visi žmonės • pro-yiso suvažiavo 13 auto- 
ant Broadwav irŠilver $tJ mobilių. 1 busas ir 1 puska- 
tarp C ir D gatvių sukilo is|ris. kunuo-p. Bulskis vaikus 
miego ir iškišę galvas per vėžio jo po parką. . . 
langus pradėjo žiūrėti, befi .............. .
niekas nežinojeg kas Čia da-: 
rosi.- . .!

Iš .“Keleivio” namo b<|vo 
dūbta žinia apie tai poiiei- į 
jai. Bet policija negreit atė
jo. Paskui ji paaiškino, kad 
tas žmogus nuo gėrimo isė- 
{kęs iš proto ir įsivaizdinęs, 
mk žmogžudžiai norį jį nu

žudyti. Jis šokęs per langą 
nuo antru lubų ir išmušęs 
langą su visais rėmais ir 
stiklais. Jo draugai spėję 
sučiupti jį už kojų ir pradėję 
traukti atgal. Jis gi tuo tar
pu rėkęs, kad jį nori užmuš- į 
ti. . Į

Eina tečiaus paskalai, kad 
buvę kitaip. Sakoma, kad 
slaptoj karčemoj tas žmogus 
buvęs bomų nugirdytas ir 
apiplėštas. Kada jis pradė
jęs šauktis policijos, tai jie 
jį sumušę ir išgrudę per lan
gą. Jis pasikabinęs ranko
mis ant lango laikėsi da ir 
rėkė, o jie jį mušę iš vidaus. 
Ir visa siena po tuo langu 
buvo iškruvinta. Tai dėjosi 
po No. 257 Broadway.

Policija tą žmogų nuga
beno ligonbutin. bet kas jis 
per vienas, tai nepasisekė 
sužinoti, nes viskas buvo sle
piama, kad kaimynai nesu
žinotų kas darosi • proteguo
jamuose munšainierių ur
vuose.

“Gabijos” piknikas buvo
“biednas.”

So. Bostono “Gabija” pe
reitą nedėldienį buvo suren
gusi pikniką North Eastone. 

*jė_ Valgių ir gėrimų buvo už
tektinai — kiek atsivežė, tai 

ir išsivežė, nes

pro-viso suvažiavo 13 auto-

ris. kuriuo'p. Bulskis vaikus

Kas per priežastis, kad i 
“Gabijos” piknikus publika 
besilanko? Ten Buvęs.

‘ !
“Cudaun&s”. šaltinis, 'h

Vyčių piknike, ■ kuris įvy 
ko , .pereitam

DORCHESTERY DU 
NAMAI 

l‘o 3 šeimynas. 17 ir 18 
kambariu.

visi įtaisymai. Naujos 
matidynėš. elektra, skal- 
abieji pečiai ir užpakali-

Yia 
mados 
bynės. 
niai piazai. Randų neša $2.880
per metus. Kaina tik pu $10.800. 
$.”..."09 nuperka abu namus. 
Kreipkitės greitai, nes ši mėnesi 
turi būti parduotos. Agentų pra
šau nesikreipti. Savininkas gy
vena. 72 Sumner S t.. Dorches
ter y. (32)

PARSIDUODA LUNCH 
RU1MIS

DYKAI!
Lietuviu švietimo 

viškų knygų nauja.-.

DYKAI!
Knygyno lietu- 

___ _ įvairus katalo
gai jau gatavas. Prisiuskite jusų__ąd- 
resą,—gausite ji DYKAI. Adresuoki
te taip:___________ / (33)

L. Š. KNYGYNAS
3106 So. Halsted S t.. Chicagc. 111.

PRANEŠIMAS
Kam reikalinga paskola (mortgi- 

ėius) ant namo, ar norit pirkt ar par
duot namą ai storą, arba popieriuot ir 
penty t namus, kreipkitės prie mus.

; ĮSI (Tark Si.. - Cambridge. Mass.

'^egzaminuoju akis, pncklnu 
akiniu*, kreiva* akis atitiaaiau 
ir ambiyopiškoa* (aklo**) aky
se sugrąžino šviesa tinkamu 
laiko.
J. L. PASAK A KNIS O. D.
447 Rrna«i*a% Ka

Rugpiučio mėnesyje ra
kandų išdirbėjai bendradar
biaus su rakandų pardavė
jais išpardavime rakandų 
nužemintomis kainomis, 
kad išvalius perviršį padirb- 

į tų rakandų.
Pamislykite. kiek galėsite 

i sutaupyti pasinaudodami 
šiuo nupiginimu. Tai yra ge
riausia proga dabar nusi
pirkti dainingruimio setą, 
frontruimio setą, supamą
sias kėdės, stalą arba bile 
kokį kitokį jums reikalingą 
rakandą.

Jus nesigailėsite, jeigu ra
kandus pirksite pas

THE JAMES ELLIS
RAYMOND’S \ «•„ 'LARŽ°irs I FU~15°

> gydytojas ir Chirurgas > SOUTH BOSTON.

t
Geroj biznio apielinkčje. moteris Ii-i 

ko viena ir todėl nor parduoti. Klaust,
677 Main st_ Cambridge. Mass. Lone Wolf

Appeal to '
Spring Song 
End of Trail

Į
i

ANT GREITO PAR
DAVIMO

Namas 2 šeimynų, po 6 ruimus ir 
storas su 2 ruimais. Visi vėliausi įtai
symai. Gera vieta. Agentai nepagei
daujami Klauskit "Keleivyje.” Savi
ninkas išvažiuoja

PARSIDUODA 4<i KARU GARA- 
DŽH'S. Repair Shon ir Gazolino Sto
tis. Pirmas mortgičius L_____ ______
?2<»,<>00. Galima
Kreipkitės pas; (33)

A. PALTANAVIČIENĘ
293 Athens st„ f

Atdara subotoj per dieną 
ir vakare.

1NDIJ0NŲ PAVEIKSLAI

fe! 50c

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

3327 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483 I
SOUTH BOSTON.

Babies Love It

. VANDENIO SETAI
Geros rūšies stiklas, dailiai 
išpiaustytas; užbonas (džio- 

/S;n°K^a S®’) dviejU kvortų
įnešti mažą dali, stiklu *7 S

........... ...........(33) j / UC
So. Boston. Mass..

PARSIDUODA 
SO. BOSTONE - 

$600 įnešti . .
•I -cimy nų narna* Rendų neša $550.00 
j metus. Kreipkitės pas (32)

A. J. KUPSTIS
332 Broadaąy. ' So. Boston. Mass.

■I 
ir 6

. į
___ I

Į i
The Gilbert 1 metams Q C ~
gvarantttotas ..;.......... V į

: DOVER ATHATV V1EDRA1 ■
Išdaryti iš galvanizuotos

MJDILMIAI

DAKTARAS ■■
LANDAU

32 CHAMBERS ST.. BOSTON . 
Gydo ypatiskai ir pasekmingai

)Veneriškas Ligas.
lalaiteĮos:— Kasdien nuo 8 iki 
10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Nuo visų pilvo ir žarnų nes
magumų, kone paeina noo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

———

Mrs. Winslow*s 
Syrot

vos tekėjo “mėnulio ašaros.” 
Ant to šaltinio buvo užsitū
pus davatka ir savo andaro- 
ku jį pridengus. Būrys iš
troškusių A*yčių. apgulę apie 
minėtą " davatką. traukė 
“mėnulio ašaras” net apsi
laižydami.

Kas norite žinoti, kur tai 
“eudaunas” šaltinis randasi, 
paklauskite pas bile a ieną jęurįs norėtų apvalyt namą 
So. Bostono vyti. Matęs. jaj atsišaukia į “Keleivio”

Verstinas automobilių ap
draudimas Mass. valstijoj.
Einant naujuoju Mass. 

valstijos įstatymu, užtvirtin
tu 1926 metais, kiekvienas 
automobilio savininkas tu
rės verstinai apdrausti savo 
automobilį pirma negu jis 
galės gauti registracijos nu
merius 1927 metams. Nau
jas įstatymas įeina galėn 
nuo 1-mos dienos sausio.

ANT PARDAVIMO BEKERNĖ. Vie
nintelė Bekernė lietuviu. rusu ir len
kų apielinkėje. J>aro geia biznį Prie
žastis pardavimo—nesveikata. Kreip
kitės: 34 Rozers St.. South Bost.in.

ofisą.

LINKSMIAUSIAS

PIKNIKAS!

PARSIDUODA 
RAN1DOLPH * 

rioo/iliešti. •
• rjjįmį; vasąręx-

' -A. L-KŲPSTlS \
332 Broadway, So. Boston. .Mass. aibatai'ir '

ril ’Li nr/cn,.-. •

steležies su koštuvu ‘ *7 
ją viršų............ i *
! fENTKESSETAl į

Padaryti iš sunkaus zinko, 
miltams, cukrui, C A r
arbatai ir (tavai  v VU

DR. BALABAN
Iš Rusijos—Gydy tojas. Chirurgas 

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

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

' bUSTABDO SKAUSMĄ 
Niekas nesuteikia tokio 
malonaus palengvinimo, 
taip . originalis Baume 
Bengue. Jis pradeda p rasa- ■; 
lint skausmą nuo pat uz- 
tepimo.
Gauk originali francuziską

BAUME BENGUE

PAR>IDU<>DA PUIKI BUCERNĖ ir 
GROSERNĖ. Puikioj vietoj lietuvių 
aplink apg'.“cr.t: " ~ 
mą kaina. Bizr. 
♦nimpų laiką, 
šalį.

115 La»rence St,

LABA! PIGIAI PARSIDUODA 
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

Kamp r.is ruimingas storas lietu
vių. lėni rusų ir amerikonų tirštoj 
apie’inkėj apgyventas Renda pigi. 
Krautuvė didelė. Savininkas 5 mėne
siai kai serga ir laba: pigiai parduo
da. I—tuviui xera proga ir biznis pel
ninga-. Kreipkitės šiuo adresu: (32) 

JUOZAS ŽURAULIS
104 La*rence St.. Lanrence. Mass.

a- ?<r«ąlu.>ia uz-ze- 
s tu.~ ix>t parduotas į 

Savininkas apleidžia 
X <«2>

l.a»renee, Mass.

Lengvasis skiepas

SKAUSMAS 
MOPUSLĖS 
NEGERUMŲ 
Prašalinamas 

Greitai su 
Santai Midy 
Gauk tikrą 
Žiūrėk žodžio 

•MIDY” 
Parsiduoda 

Aptiekose 

z

I
SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS tori patyrime gydyme ser
gančių: Kraujo* ligomis. Ner
vų suirimu. Reumatizmu ir la
kstą rr vartės Ijgoųiis. Gydo 

' kaip vyrus, taip ir moterį* pa
sekta ragai.

Dr. KILIO R Y

< <
< 
<<<

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

ruotą kataiiogą.

60 SCOLLA Y'SUV ARĖ 
.'■kerset Hanover Street 

ROMON. MASS.
x Olympia Theatre Bailding 

Rnom 22
Patarimai dykai tik per paskirtų 

laika.

PLIKOS GALVOS 
DYKA ŽEMĖ.

Negalite užauginti bulvių
V“--— — 77----r 
ky ant plikos galvos.

Bet galite apsaugoti _ __
plaukų šaknis nuo puvimo, pra-

t
. peš

tynėse, nei gražių stambių plau
kų ant plikos galvos.

Bet galite apsaugoti savo 
plaukų šaknis nuo puvimo, pra
vejant pleiskanas,

Rstffles
pleiskanų mirt iras priešą- ta 
jwmi padarys. 1 trinant švelniai 
i pfekos odą per savaitę ar 
dešimtį dienų laiko, Ruftles 
išnaikins iš jūsų gaivos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimą.

Nusipirkite bonk? už 65c. pas 
savo vaistininką šianden, arba 
jei norite atsiųskite 75c. tiesiai j 
j laboratoriją. Į

LAIMINGAS ŽMOGUS.
laimingas žmogus yra tas. kuris 

tur; nuosavą gyvenimui namą ir vietą 
Mes greitu laiku ir visai pigiai par
duosime -avo narna. 3 kambariai ir. 
kiėinas, skiepas, miesto vanduo ir sa- į 
va7 stenSs’ šaltas ir skanus vanduo,' 
3 lotai žemės ir barnė, netoli nuo 
Lawrence. tik vienas dešimtukas lė- 
šuoja važiuoti gatvekariu. tris minu- 
tės la.ko eiti isi gatvekariui. Randa
si labili linksmoje vietoje. Priežastis 
pardavimo — noriu važiuoti į Lietu- 
v* (33) i

A. Bl DENAS
13 Bradlev .Ge„ Pleasant Vailer. 

METHUEN. MASS

I

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS 
pabudavojame geriausius 11 
“ ■ '~*i Taipgi padarau < | 

:s. išmėruoju žemę ir - 
Visokiais reikalais kreipki- 

(-) 
TITUS I’. GREV1S

395 Broaduay. So. Boston.
Tol.: So Boston 2340.

Mes į 
namus ir pigiai 
visokius plane: 
etc. 
tės

Sušelpimui moksleivijos 
Lietuvoje.

Rengia Cambridge'aus ir 
Bostono LSS. ir LDLD. kuo
pos, nedėlioję,

15 d. Rugpiučio-August
Ant A. ALEKO FARMOS 
(Hamlin Farm, Nevvpond)

W1LSON STREET, 
NORWOOD, MASS.

Puiki vieta maudytis. Įvai
rus žaidimai su dovanomis. 
Gera muzika. Atsilankykite 
kuoskaitlingiausia.

nuo 1-mos dienos 
1927 metų.

Apie patį įstatymą aš čia 
nieko neminėsiu, nes jis yra 
labai ilgas ir techniškai 
komplikuotas. Manau, už
teks paminėjus valdžios in
tencijas pravedime šitokio 
įstatymo ir kaip tas įstaty
mas yra taikomas veikti.

Praeityje būdavo daug 
tokių atstikimų, kuomet ne
atsargus automobilistai, ne
turintieji jokios apdraudos, 
sužeisdavo daug nekaltų 
žmonių ir už padalytus nuo
stolius sveikatai bei turtui 
negalėdavo nukentėjusiems 
atlyginti, nes neturėdavo iš 
ko? Kad užbėgus šitai liūd
nai situacijai už akių, Mass. 
valstijos valdžia sumanė 
įvesti verstiną visų automo
bilių apdraudimą.

Įstatymas aiškiai pasako, biją” ir “Aušrelė” visuomet 
kad kiekvienas automobilis atsižymi su parengimais, tad 
arba trokas turi būti ap
draustas iki $5,000 nuo su
žeidimo arba užmušimo vie
nos vpatosĮ h* iki $10,000 
nuo suželti n o arba užmuši
mo daugiau negu iei. »s 
ypatus. Apdraudimą* g-ab*

Degtin*5 buvw na ■ būti trijų rūšių

Suėmė 200 galionų muniai- 
no pas lietuvius.

Randolphe pereitą sąvai- 
tę valdžios agentai užklupo 
dvi lietuvių vietas ir padarę 
kratą rado daug uždraustų 
gėrimų. Pas Manley atrasta 
75 galionai gatavo munšai- 
no ir vienas katilas virė da 
ant ugnies. Prie katilo dirbo 
R. šilingis, So. Bostono lie
tuvis nuo L streeto. Sakoma, 
kad jis buvo pasamdytas 
prie bravoru tiktai kaipo 
darbininkas. Policija jį areš
tavo. To namo skiepe atras
ta 1,250 galionų užraugtos 
brogos, 40 svarų mielių, 600 
svarų cukraus ir visokių 
prietaisų degtinei bei alui 
daryti. Viskas buvo konfis
kuota.

Paskui policija ntnyko 
ant Talačkos farmos ir rado 
tenai 10<» galionų degtines, 
du galionu vyne ii pusbačkį 
alau* T....................

RAYMOND’S
Subatomis atdara per dieną 

ir vakare. Į

“Gabijo*” ir “Aušrelė*”

PIKNIKAS!
RUGPIUCIO-AUG 15,1926 

Lake Waushakum Park, 
Framingham, Mass.

Visiems žinoma, kad “Ga-

ir šiame piknike kiekvienas 
bus uzga ’čdintas, nes bus 
įvairus progra . <. dainų 
ir visokiu žaislų. I y 
mėjimą bus duodamos dova 
nos. Visą f»*o&» a’T>a vado 
’-au-s T Dirveli.

Rengėjai:

PUSIAU VUJI0N1A1

DR. J. MARCUS 
LIETUVIUI AS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vy rų ir moterų ligų.

18 Parmenter St., Boston, Mm*. 
• Prie Hanover St.)

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

2-KELINTO OTI
D . . ___ ! X Telefonas So. Boston 2300.

5.75Su Bruslotais. 
7 iki 17 mieros....

BERNIUKŲ 
0VER0LOS

Daug tvirtų, mėlynų deni- 
mų, “pilnai sukirptų,F 
unijo* padarytų dubeita- 
vų stičių. 3 iki 16 mieros.

55c Pr.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. SI. *. GALVARISKI
(GALINALSKAS)

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 
5:30 dienų. Nuo 7—9 vakare. 
Nedėtiomis pagal autariiee.

414 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Ui . n

.M r. Joaeph P. šarkiuaaa.
pas

Vose & Sons Piani 
Cflnpany 

jau viri 20 metų.
manot pirkti Pla\er-Pianą.

F. AD. RICHTER A CO. f
Berry >nd So. 5th Sts. I

Broaklyn, N. Y. J

Vose & Sons 
Piano Co.

1W Bojlston St., Bostou 
įkurtas 1861 m.

Kitas Glėbys 
Berniukų Sporto Bliuskų, 
6 iki 16 mieros ..................35c

Švarus Glėbys Berniuku 
K fu v

NekuiiOi gerų sio.>n>, u »i- 
iMa. įvja.uų .........25c

Berniuku Dept 2-ros Luko*

VALET

AuloSlrop
Razor

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

BOSTON PLLBING & 
UGHTING SUPPLY CO 
1-47 Portland St, Boston 
netoli -ftiorth Station




