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Baisi Ekspliozija
Anglių Kasykloj.

Į 
i

ŽUVO 44 ANGLIAKASIAI

41 lavonas jau išimta iš 
kasyklos.

Clymer, Pa. — Praėjusį 
ketvergą Sample Run kasy
kloje, ties Clymer. Pa., išti
ko baisi ekspliozija. Kasyk
los griuvėsiuose tapo užda- 
ryta 58 angliakasiai. Dėl šios 
ekspliozijos sujudo visa 
apielinkė. į nelaimės vietą 
tuojaus pribuvo gelbėjimo t 
trokas ir nelaimingų anglia-į 
kasių moteiįs su vaikais. 
Pradėjus iš kasyklos keiti 
laukan žuvusiųjų angliaka-. 
siu lavonus, pasidarė neap
sakomai graudi scena: prie 
lavonų puolėsi verkiančios 
žuvusiųjų moteris ir vaikai. 
Verksmas ir aimanavimas 
girdėjosi visoj apielinkėj. 
Išviso jau ištraukta 41 lavo
nas, o trijų lavonų dar jieš- 
koma. Iš 58 angliakasių, 10 
spėjo išsigelbėti, 4 tapo sun
kiai sužeisti, o 44 žuvo.

Ekspliozija buvo tokia 
smarki, kad visas kasyklos 
vidus tajM) išgriautas. Po 
ekspliozijos kasykloj prisi
rinko gazų, taip kad kurie 
angliakasiai ir išliko .gyvi 
nuo ekspliozijos, tai tie už
troško nuo gazų. Daugelis 
ištrauktų lavonų taip bjau
riai sudraskyti, kad jų ir pa
žinti negalima. Priežastis 
ekspliozijos nežinoma.

Sakoma, kad dėl šitos ek
spliozijos apie 150 vaikučių 
liko našlaičiais.

Liūdnas angliakasio ir jo 
šcimvnos likimas.*

VENERIKAI BUS PRI
VERSTINAI IR NEMO

KAMAI GYDOMI.
Kaunas. Sveikatos depar

tamentas ruošia kovai su ve- ■: 
nėrinėmis ligomis įstatymą,

v

Vėliausios Žinios 
iš Lietuvos.

i DIDELĖS SUKTYBĖS 
SERGANČIŲ GALVIJŲ 

NAIKINIME.
Suvienyti] Valstijų val- 

000 fondas * kovai su galvijų 
džiova Massachusetts valsti
joj. Apsirgusį džiova galviją 
išgydyt negalima, tai jį nu
šauna. Už nušautą kar
vę valdžia moka iš to fondo 
nuo $50 iki $75 atlyginimo. 
Žydeliai apsižiūrėjo, kad 
čia galima pasipelnyti. Jie 
pradėjo daryti štai ką: už
perka kokią nors faimukę, 
paskui nuvažiuoja į Brighto
no skerdyklas šalia Bostono, 
kur džiova užkrėstos karvės 
parsiduoda po $15. prisiper
ka tų karvių, nuveža jas ant 
tos fai-mukės ir praneša val
džios veterinoriams, kad ap
žiūrėtų jų galvijus. Žinoma, 
veterinoriai atranda galvi
jus su džiova ir pasmerkia 
juos sušaudymui. Žydeliai

Į
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■džios buvo paskirtas $400,-
!

VALENTINO LAIDO
TUVĖS.

Pagarsėjusio judomujų 
‘ paveikslų aktoriaus Ru- 
jdolpho Valentino mirtis tiek 
sujudino Amerikos publiką, 
kad net stebėtis reikia. Per 
ištisą savaite prie jo grabo 
Nevy Yorke grūdosi šimtai 
tūkstančių žmonių, kad pa- 

i mačius jo lavoną. Nors keli 
‘šimtai policistų stengėsi pa- 

l Į laikyti minioje tvarką, bet; 
per didelį grudimosi tapo 
sužeista apie 100 žmonių, 
daugiausia moterų.

Šiame panedėl.vje buvo 
šito garsaus aktoriaus laido
tuvės. kuriose darė tvarką 
apie 300 policistų. ' 
nas buvo perneštas iš grabo- 
riaus koplyčios, kuri randa- i 
si ant kampo Broadvvay ir j 
66-th st.. j St. Malachy baž-į 
nvčia ant West 49-th st. Po i •7 •.

iškilmingų pamaldų jo gra
bas buvo užpeeėtytas ir bu-, 
išsiųstas į Hollyvvood, Cal. 
arba į Italiją. Tai nuspręs 
pribuvęs iš Italijos jo broli.- 
ir artimiausi draugai.

t

SUV. VALSTIJŲ VAL
DŽIA PARDUODA SAVO 

LAIVUS.
AVashingtono valdžia nu

tarė parduoti ant licitacijos 
visus savo pasažierinius ir 
prekinius laivus. Tokiu bu
du bus parduotas ir garsus 
jūrių milžinas Leviathan.

Pirkti laivus galės tik Suv. 
Valstijų piliečiai. Pirkėjai 
turės pasižadėti, kad jie 
tuos laivus operuos mažiau
sia per 10 metų.

Coolidge’o valdžia, jei 
primanytų, tai visą valstybės 
turtą pervestų į privatiškas 
kapitalistų rankas.

I

7^Ja^'°" :tada gauna po $50 ir $75 
nuo karvės, už kurias jie mo- 

■ kėjo tik po $15. Springfiel- 
i do apielinkėj jie tuo budu 
! paėmė $400,000. t. y. visus 
! valdžios pinigus, kiek tik 
buvo šį pavasarį tani tikslui 

i paskirta. Vagystė išėjo į aik- 
. <tę ir vagys bus sukišti kalė- 
! įiman.

NUŽUDĖ KUNIGĄ UŽ 
ŠEIMYNOS ARDYMĄ.
Springfiekl. Mo. — Kun. 

Edward Gilium paprato 
lankytis pas savo kaimyno 
moterį ponią Lefflerienę. Tą 
nužiūrėjo ponas Leffler ii 
kunigą įspėjo, kad jis dau
giau nekeltų savo kojos į jo 
namus. Bet kunigas to įspė
jimo nepaklausė ir po seno
vei lindo prie savo kaimyno 
pačios.

Aną ketvergą Leffleris 
užtiko kunigą prie savo pa
čios ir nučiupęs lazdą pri
mušė kunigą ant smert.

Bausmė už griekus —mir
tis. Tą privalo žinot visi ku
nigai.

PAKARS 15 METŲ 
VAIKĄ.

VVelch, W. Va.—Vietos 
teismas nuteisė mirtin Ado
mą Burres, 15 metų vaiką, 
už užpuolimą ir išgėdinimą 
9 metų mergaitės. Jis bus 
pakartas.

Audėjų Streikas 
R. L Valstijoj.

kuriuo numatomas venerikų j-------------- ——•---------- 1 -------- *—
gydymas. Prižiūrėti, kad ve- SKILUSI IŠ JŪRIŲ SALA MANVILLĖJ IR WOON- 
nerikai butų gydomi, bus pa- SPIAUDO LIEPSNOMIS. SOCKETE METĖ DARBĄ
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MIRĖ INŽINIERIUS 
PETRAS VILEIŠIS.

Rugpiučio 12 d. Palango
je netikėtai mirė inžinierius 
Petras Vileišis. Jo kūnas bu
vo parvežtas į Kauną ir su 
didelėmis iškilmėmis palai
dotas 16 d. rugpiučio.

Velionis inž. Vileišis buvo 
vienas pirmųjų Lietuvon 
š' "

I 6 MĖNESIUS NEW YOR 
<E AUTOMOBILIAI UŽ

MUŠĖ 850 ŽMONIŲ.
New Yorko valstijos mo

torinių vežimų biuras pra
neša, kad per šešis mėnesius 
šįmet ant vieškelių toje vals
tijoje buvo užmušta automo
bilių nelaimėje 850 žmonės. 
Sužeista, per tapati laika 
27,251.

vesta savivaldybių sanitari
niams organams; savivaldy
bėms tam reikalui numato
ma pašalpos po 10,000 litų 
sumai kiekvienai.

Be to, tinkamai kovai su 
epideminėmis ligomis didės-

.vietejų, uolus kovotojas dėl į miestuose, kaip Kau-
spaudes atgavimo, pirmoje ’ ne, įįjauiRjose . jr Panevėžy, 

A 1€lxra.s<?<? : netrukus numatoma pastatv-
\°b?”•!/. • Jr.re-; ti apkrečiamų ligų ligoniams
eantorius. buy^ suspiekime r kiekvienas pa-
mimstens n inžmięnų tary-. kainuos maždaug
)os pirmininkas. Buvo ; po 80,000 litų. Kadangi tai 
senyvas žmogus, 75 metų, įvelės svarbos reikalas, nu- 
amziaus. matoma, kad prie jo prisidės

ir savivaldybės.

VILNIUJE RIAUŠĖS 
MAISTO.

Išbadėję Vilniaus inteli- 
• gentai bedarbiai,, negavę 
i maisto, sutriuškino magis- 
i Lrato duiis Ir įsiveržę sumu
šė kelis valdininkus.

I

i

f
4
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ŠLUOJA LAUKAN CAR- 
BERNIUS VALDININKUS.

Vidaus reikalų ministeris 
drg. Požėla išsijuosęs valo 
Lietuvos žemelę nuo kleri-, 
kališko brado. Jis pirmiau
sia ėmė šluoti laukan car- 
bernius politinės policijos 
valdininkus. Jau atleisti šie 
politinės policijos valdinin
kai: Norvaiša. Sdanavičius, 
Gaifeldas, Vėžys ir Urba
navičius. Prieš keturis pir
muosius užvesta byla dėl po
litinių kalinių kankinimo. 
Račys. buvęs pelitinės poli
cijos viršininkas, tebėra pa
sislėpęs.

Netoli Alaskos. Beringo 
Juroj, yra Bogoslovo sala, 
kuri iškilo iš jūrių laike že
mės drebėjimo. Dabar ant 
tos salos atsivėrė vulkanas ir 
spiaudo liepsnomis kaip 
pragaras. Apie tai praneša 
japonų garlaivis “Yokoha- 
ma Mara.” kuris buvo netoli 
tos salos sustojęs ir per 24 
valandas dabojo vulkano 
siautimą.

3500 DARBININKŲ.

Kompanijos gabena streik
laužius.

Amerikos audėjai ir vėl 
pradėjo kovą su darbda
viais. šiuo tarpu kova prasi
dėjo miestelyje Manvillė, R. 
I. valstijoj. Negalėdami pa
kęsti darbo sanl^'gų, artą 
dieną metė darbą 2700 Mart- 
ville-Jenckes Mill darbinin
kų. Streikieriai reikalauja 
pakėlimo algų ir tinkames
nių darbo sanlygų. Vieton 
išpildyt darbininkų reikala
vimus, darbdaviai pradėjo

PERKŪNAS UŽDEGĖ DA 
VIENĄ ARSENALĄ.

Užpereitą savaitę žaibas 
uždegė kitą Suvienytų Vals
tijų kariumenės arsenalą. 
Šį sykį katastrofa nebuvo to
kia baisi, nes išlėkė į padan
ges tiktai vienas magazinas, 
kur buvo sukrauta 1.000.- 

1000.000 šovinių. Iš žmonių 
niekas nenukentėjo. Nelai
mė įvyko Virginijos valstijo
je. Arsenalo vieta vadinasi 
Big Point.

I

PANAIKINAMOS POLICI
JOS VADŲ VIETOS.
Vidaus reikalų ministeri

ja. taupydama krašto lėšas, 
nutarė policijos vadų parei
gas sujungti su apskričių vir
šininkų pareigomis. Todėl 
bus atleisti visi policijos va
dai. Ligšiol atleisti yra šie; 
Tubinavičius iš Biržų. Raž- 
vickas, iš f akių ir Juodka iš 
Raseinių.

Taipgi tapo atleisti trįs 
apskričių viršininkai:

I
I

VOKIEČIŲ KOMUNISTAI 
SKĮLA. .

| Vokiečių komunistuose ki-
I lo vidujinė kova. Atsirado 
anti-maskvinė frakcija, kuri jieškoti streiklaužių, 
nori tverti naują komunistų Šiame panedėl.vje metė 
partiją, kuri neturėtų su darbą 800 Globė Mill audė- 
Maskva nieko bendra. Aną jų, Woonsocket’e. Tokiu bu- 
sąvaitę Berlinan atvyko iš du šį utarninką streikierių 
Maskvos pats Bucharinas, skaičius, sulyg angliškų laik- 
kuiis bando susipešusius vo- naščių paduotų žinių, siekė 

i kiečiu komunistus sutaikvt.
Rutha Fischer, kuri pernai 
buvo žymi komunistų vadė, 
labai- tapo išbraukta iš par
tijos. Komunistai reikalauja, 
ficad ji rezignuotų ir iš Reich- 
ptago. kur ji buvo jų balsais 

yra • išrinkta.
!

DĖL šiame panedėl.vje metė

PABALTĖS SOCIALDE
MOKRATAI NUSISTATĘ 
PRIEŠ KONFERENCIJĄ 

SU LENKAIS.
Eltos pranešimu, Pabal-į 

tės socialdemokratai y - 
griežtai nusistatę prieš Len-‘ 
Vijos dalyvavimą Pabaltės į 
valstybių konferencijoj, ku
rioj žada dalyvauti Suomi- 
ia, Estija. Latvija ir Lenki
ja. Latvijos socialdemokra
tai kategoriškai reikalauja, 

, kad Lenkija nedalyvautų 
. minėtoj konferencijoj. Kitų 
Pabaltės valstybių socialde
mokratai tame klausime re
mia Latvijos draugu.-.

i |

3500.
Kadangi Manville-Jen- 

ckes kompanija bandė šį pa- 
nedėli operuoti dirbtuvę su 
pagelba streiklaužių, tai 
streikieriai apsupo minėtą 
dirbtuvę iš visų pusių ir už- 
atakavo streiklaužius. Dirb
tuvės manadžeris XVarren 
Sweet ir streiklaužis sargas 
Peter Bouchard išsitraukė 
revolverius ir pradėjo šau
dyt i streikierius. įniršusi 
streikierių minia tuojaus 
juos nuginklavo ir išvanojo 
jiems kaili. Buvo juokų, 
kuomet manadžeris atsi
klaupęs maldavo streikierių 
kad šie dovanotu jam gyvas
tį.

Pribuvus policijos rezer
vams, streikieriai tapo iš
sklaidyti.

Manoma- kad iš Manvillv 
ir VVoonsocket audėjų strei
kas persimes ir į kitus audi
mo pramonės centrus, nes 
visur audėjai kenčia tą patį 
vargą.

CALIFORNIJOS RAU
DONMEDŽIO MIŠKAI 

DEGA.
Californijoj, San Joąuino 

Klonyje, dabar dega milži
niški miškai. Ugnis nušla
vė jau 60,000 akru ir artina
mi prie Seųuoia valstybinio 
miško, kur auga milžiniški 
raudonmedžiai. Tie medžiai 
yra labai brangus, ir bijoma
si, kad ugnis jų nesunaikin
tų. Pašaukta 5,000 kareivių 
kovdti su gaisru.

DZERŽINSKIO VIETON 
KUJBYSEVAS.

Maskva. — Sorvnarkomo 
_ pirmininko pavaduotojas 

Vo- Kujbyševas paskirtas aukš- 
lonsevičius (Biržų>, Dijokas tosios ūkio taiybos pirminin- 
(Ežerėnų) ir Navodničenasjku, atleidžiant jį iš liaudies 
(Seinų).

EKSPLIOZIJA SUNAIKI
NI KIRUNĄ,

Kiruna, tai vardas kasyk
lų centro Laplandiioj, netoli 
šiaurės žemgalio. Netoli Ki-

i 
I I

DAR DU PLAUKIKAI 
PERPLAUKĖ ANGLIJOS

SĄSMAUGĄ.
Nesenai perplaukus Ang

lijos sąsmaugą Brooklyno 
merginai Gertiude Ederle. 
sujudo viso pasaulio plauki
kai ir pradėjo vienas paskui 
kitą rodyti, ką jie gali. Praė
jusioj sąvaitėj perplaukė 
Anglijos sąsmaugą antra i Apskaitoma, kad įu bus’į 
amerikietė moteris ponia 40,000.000 bačkų. De'l dide- 
Clement Corson iš New Yor-,lio derliaus jie vra taip pi
ko. Vienok ji plaukė visą va-‘gus, kad vietomis parsiduo-

kontrolės komisaro vietos.
runos miestelio yra milžiniš- PAėnUč vaiita pi t 
kas vienos geležies kalnas FASU VE VAIKĄ rLE-VOKIEČIAI VADOVAU

JA TARPTAUTINIAM 
JAUNIMO KONGRESUI.

Boissy-la-Rivieroj, Fran- 
cuzijoj, susirinko tarptauti
nis jaunimo organizacijų 
kongresas, kuriame daly
vauja 5,000 delegatų, atsto-

SUTVARKYTAS VAISTŲ 
ĮVEŽIMAS LIETUVON.

Iki šiol Lietuvoj nebuvo 
normuojamas ir tinkamai, 
prižiūrimas patentuotų vais-; 
tų įvežimas Į Lietuva ir todėl i 
daugybė tokių vaistų pas 
mus pritvino. Musų higienos 
institutas, tuos vaistus išty-,vąudami 23 šalisT įžanginės 
ręs. rado jų .daugumą svei- diskusijos buvo laikomis ke- 
katai kenksmin “ a- %

. . , -------- ,----------- nevartotinus,
landą ilgiau negu p-le Eder- da po 50 centų bušelis, tuo damas i „l—___

tarpu kai bulviu bušelis kai- mentas paruošė draudžia-1 jaunimas.
Šiame panedėly visų plau-nuoja $2.00. ' ‘ * "• *— 1-----

kikų rekordą sumušė vokie- 
tys Otto Vierkoetten. Jis 
perplaukė Anglijos sąsmau
gą į 12 valandų 40 minutų. 
Ederliutės rekordas 14 vai. 
31 min., Corsonienės — 15 
vai. 28 min. Ligšiol Angli- 

! jos sąsmaugą perplaukė tik 
• 8 žmonės ir iki šių metų 
trumpiausias rekordas buvo 

Į argentiniečio Tiraboschi — 
i 16 vai. 33 min.

NEPAPRASTAI DIDELIS 
OBUOLIŲ DERLIUS.
Amerikoj šįmet buvo ne

paprastai didelis obuoliu 
derlius, šitiek obuoliu da 
niekuomet nėra čia buvę, 

kad jų bus j

Kirunavaara. kurio sprogdi
nimui miestelyje buvo laiko-

ŠIKĄ.
Pueblo, Colo. — šerifas

ma daug dinamito. Tas di- čia peršovė Leslie Gonce, 14 
namitas anądien sprogo ir nretų amžiaus plėšiką, kuris 
sunaikino visa Kirunos mie- liepiamas pasiduoti norėjo 
steli. Šita dalis Laplandijos, įraukti revolverį, šerifas 
priguli Švedijai. ' sužeidė jį tnm šūviais ir vai-

_________ kas turbut mirs. Vyresnis jo 1 t • 1 • A f*
I

PRIGĖRĖ MUNŠAINO 
KATILE.

Benton Harbor, Mich. — 
Pereitą sąvaitę čia prigėrė 
munšaino katile du broliai 
Frank Dimaria, 25 metų ir 
Sam Dimaria, 17 metų. Vie
nas jų. būtent Frank, nuėjo 
pažiūrėt rūgstančios brogos 
milžiniškame katile. Per ne
atsargumą jis įkrito į kubilą 
ir pradėjo šauktis pagelbos. 
Atbėgęs Sam bandė brolį iš
traukti iš katilo, bet paslydo 
ir abudu numarmėjo į kubi
lą. kur ir prigėrė.

”,

igus ir todėl , lias dienas atvirame ore. 
Tuo pasirem- Vadovaujamą rolę šitose 

sveikatos departa- diskusijose paėmė vokiečių 
* . Kiti delegatai

mujų į Lietuvą įvežti paten- ! pradėjo sekti net vokiečių 
tuotu vaistu sąrašą ir toki;jaunimo kostiumu madas: 

PADĖJO BOMBĄ APSAU- pat saraša tu vaistu, kuriuos i atlapą marškiniu apykaklę, 
GOS DIREKTORIUI. leidžiama įvežti. Šis sąrašas‘trumpas kelines ir galvą be 

Niles, Ohio.— Prie visuo- jau patvirtintas vidaus rei- kepurės. Merginos nusimo- 
menės apsaugos direkto- kalų ministerio. vė pančiakas, o kai kurios
riaus Hevvitto durų čia buvo 
padėta bomba, kuri sprog
dama suardė visą namo prie
šakį. Policija spėja, kad tai 
bus butlegerių darbas, prieš 
kuriuos Hevvitt vedė kovą.

t

brolis buvo suimtas diena 
pirmiau.

i
iI
i

NELAIMĖ SU ORLAIVIU.
Paryžiaus-Londono pasa- 

žierinis orlaivis, lėkdamas 
Anglijon su 15 žmonių, bu
vo priverstas Anglijos pa
krašty nusileisti. Oras būvo 
iabai ūkanotas, orlaivis nu
kleipiamas užkliuvo už trio- 
bos stogo ir nukrito nosimi 
žemėn. Vienas pasažierių 
buvo užmuštas, < 
sužeisti.

AREŠTAVO 43 STREI
KIERIUS.

New Yorko policija 
mė 43 streikuojančius 
siuvius, kaltindama 
tvarkos ardymu.11 J

suė- 
nib- 
juos

V, visi kiti, 10 ŽMONIŲ SUŽEISTA.
nlriL* rniAufn urmorfri

o kai kurios 
net ir čevervkus, taip kad 

LENKIJOJ PRITRUKO jaunuolių suvažiavimas pa- 
DUONOS. sidarė lyg kokia milžiniška

Varšuva. — “Robotnik” gegužinė.
pranešimu. Aukštojoj Šile- ..
zijej ir Dombrovo baseine AMERIKIEČIAI BĖGA IŠ 
pristigo duonos. Žmonės EUROPOS.
“uodegomis” telkiasi prie. Londono žiniomis, Euro- 
krautuvių, negalėdami gauti poje yra apie 200,000 ameri- 
to svarbiausio produkto. kiečių turistų, kurie dabar 

Ministeris pirmininkas pradėjo bėgti atgal Amcri- 
Bartclis pareiškė, kad jei kon, nes europiečiai, ypač 
nepavyksią patiekti javų iš prancūzai, pradėjo juos la- 
bet kurios kitos srities, jų'bai šiurkščiai vaišinti. Ke- 

movėant statinės geležinės busią pasiųsta iš Varšuvosjliosc vietose amerikiečiai 
tvoros. karo sandėlių. jau ir mušti gavo.

NUŠOKO NUO 6 AUKŠTO 
ANT GELEŽINĖS 

TVOROS.
Hyman Zuckerman, Broo- 

skalbvklos savinin-

NAUJAS “KRISTUS” AT
VAŽIAVO AMERIKON.

Šiomis dienomis Ameri
kon atvyko iš Anglijos in-:klyno ____„..... ... ........
las Krišnamurti, kurį teozo- kas, nušoko anądien nuo 6 

namo stogo ir pasi-fai laiko antraoju “Kris- aukštų 
tum.” Jis čia dalyvaus teozo-. 
fu kongrese Chicagoje.

Buffalos mieste ugnage- 
sių vežimas susikūlė su gat- 

PARYŽIUJE SUŽEISTA vekariu ir sužeidė 10 žmo
nių.

Paryžiaus priemiesty pe-, 
reitą nedėldienį susikūlė du 
traukiniai. Nelaimės pasek
mėj 2 žmonės buvo užmušti• 
ir 40 sužeista.

40 ŽMONIŲ.

LENKIJOJ SIAUČIA 
CHOLERA.

Iš Lenkijos atėjo žinių, 
•kad tenai siaučia cholera. 
Rumunija dėl atsargumo ža
da uždaryti sieną nuo Lenki- 

__  , , . . - > Anglija dėl tos priežas- 
nedėldienį susikūlė prekių ties mano pertraukti su Len- 
traukinys ir toj nelaimėj ta- kija prekybą. Lenkų oficia- 
po užmušti 8 valkatos, kurie liai organai choleros pasiro- 
važiavo pasislėpę. dymą užginčina.

8 VALKATOS ŽUVO.
IIlinojaus valstijoj pereitą jos. 

nedėldienį :

i
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KODĖL MEKSIKOS KU
NIGAI TAIP GREIT SU

MINKŠTĖJO? .
Paskutinėmis dienomis 

katalikų kunigai Meksikoje 
ėmė jau švelniau kalbėti su 
valdžia. O pirma jie sakėsi 
nenusileisią “bedieviui” Ca- 
lles’ui jokiu budu.

Kodėl taip greit jų nusi
statymas ėmė keistis? “Nau-

krypti 
dau- 

kad Jungtiniu'

bylos. Numatoma žyrr -v < " 
žinti iki naujųjų 
mesnių • policijos 
skaičių.”

Ir praktika
kad piliečių saus

i . > l» 

metu ir 
tarnaut

y

paroda 
kad piliečių saugumas 
kiek nesumažėja dėl po", 
jos sumažinimo.
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v
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KULTŪROS KONGRESAS
"Lietuva" rašo:
“Su pasitenkinimu reik... 

žymėti, kad nuėmus kar< - 
ir grąžinus krašto gyve 
jams demokratine^ laisve> 
suomenėje plačia vaga pra 
reikštis kultūrinio ,ar> 
ciatyva. Gražiu šios >. 
vyzdžiu gali būti reiųa. r 
m. rugpiučio 22—24 ne. < 
ros švente.

“Dar pernai buvo įgyveįai 
ta idėja suburti krūvon diib; 
čias kultūros srity organiza 
jas liksiu suderinti ir pale, 

prieš Calles’ą, tai Meksikos ku-. vinti jų veikimą ir tuo keliu 
daryti ji vaisingesnių, šieir.e: 
jau šaukiamas kultūros Kong
resas su plačia veikimo 
grama. iš tos programos 
ryt. kad musų visuomenė 
tai yra susirupinusi kuli 
klausimais Lietuvoje.

"Kertinę vietą, kaip ir turi 
būti, kongreso programoje trr. 
švietimo reikalai, čia plati c:r 
va kultūros darbui už mokyk! 
sienų. Kova su analfabetiz.r 
suaugusiųjų tarpe, paskaita >. 
kursai. - liaudies universitetai, 
skaityklos, knygynai, ir tt. tu
rės susilaukti tinkamo suva
žiavusių dėmesio, čia kultū
ros darbininkų avangardui — 
liaudies mokytojams plati gali
mybė garoipgai išnaudoti liuos- 
laikį ir .patarnauti tautai ir 
valstybei.”

Mum>, amerikiečiams, 
smagu yra girdėti, kad pa 
. j iš kunigų \ ai
džios Lietuvoje taip greitai 
atgijo kultūrinis judėjimas

jien<£j” sako, kad—
"Dalykai šitaip ėmė

Meksikoj e.# kaip matyt, 
giausia dėl to.
Valstijų valdžia atsisakė daryti 
intervenciją Meksikoje. Kai 
prezidentas Coolidge ir valsty
bės sekretorius Kellogg ne tik
tai atmetė Kolumbo Vyčių rei
kalavimą Įsikišti Į ginčus tar
pe Meksikos valdžios ir kunigų, 
bet ir ėmė areštuoti Meksikos 
kontr-revoliucionierius< kurie 
daro šiame krašte sąmokslus _ ,, , . lr___ 
nigai pamatė, kad Dėdė Šamas I 
jiems nesirengia eiti pagalbon? 
ir nusileido.

“Įdomu šiame sąryšyje pa-; 
žymėti tą faktą, kad dabar jau j 
ir .Meksikos Kolumbo Vyčiai] 
paskelbė spaudoje, jogei jie esą; 
priešingi Jungtinių Valstijų i 
intervencijai — "tiesioginei ir į 
netiesioginei.” Pirma tokių bal- Į 
su iš Meksikos Vyčių ntbuvo; 
girdėt. Jų delegatai dalyvavo! 
Jungtinių Valstijų Kolumbo. 
Vyčių suvažiavime, kuris nese-J 
nai Įvyko Philadelphijoje ir 
kuriame buvo vienbalsiai nu
tarta reikalauti intervencijos 
Meksikoje! I

“Taigi Meksikos kunigai pri-' 
sipažino esą pergalėti. Jie nu
silenkė ‘bedieviui’ prezidentui,: 
prieš kurį jie buvo mėginę su-i 
kelti tamsią liaudį, ir jie viešai 
pripažino autoritetą kongreso.
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J. VILEIŠIS GRIMĄ 
AMERIKON.

Chicagos davatkų “Drau-

No. 33. Rugsėjo 1 d., i92o.
'iai. vukie- 

r kiti.
;čių esą: 

600.000: 
4.500.000: 
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KAIP JIE SUSMUKO.
"Naujienos" pastebi, kad 

Amerikos komunistų parti
jos sekretorius Ruthenber- 
gis skundžia.'- savo praneši
me. jog r.iiu 15 gegužės iki 
šiai dienai vos tik 2.940 ko
munistų užsimokėjo uždėtą 
jiems specialę mokesti.

uristų parti- 
tur: vos tik 

ram sto-

ANGLIJA, FRANCUZIJA IR RUSIJA.gas rašo: ’
• 170 P™"**

apie dideles atmainas Lietuvos 
diplomatų terpe. Laisvamaniš
koji valdžia žemina katalikus 
diplomatus, o aukština socialis
tinio plauko wrti«

"Iš Junvt v i ras susi
šaukiama# V ė kabineto politika. S

'•ini *. oficiozas “Izvestija," svars-Į valstybės pradėjo orientuo-
-10J tydamas tą klausimą, taip lis f Londono pusę. Dabar 

išvadžioja: * i 'Poincare, kad ir norėdamas,
__ Pasitraukdamas nuo vai- Jau negalėtų vesti politikos 

P,..’ džios 1924 m. Poincare ture-j Vokietijai apsupti is v isų pu- 
jo aiškią užsienių politikos 'iu karu sutartinita. 
programą, būtent, Vokieti-!

_ kalba niekus, jos politinis ir <' 
buk p. Vileišis esąs “pagar- i sunaikinimas, pasireiškiąs
sėjęs, netaktiškais išsišoki- Rūru ir Pareinio sričių oku- 
mais. Amerikos lietuviai; pavimu, sujungtu i ‘ ‘ _______  ______
nežin° .Jokio “išsišokimo” išinĮU i“ karo sutarčių su Len- i vėsuotas Vokietijos 
p. Vileišio pusės. Iš visų tri-< kija ir Čekoslovakija siste-; ‘ ‘ ’ ”
jų atstovų jis buvo daugiau- ma, turinčia dvigubo tikslo 
šia amerikiečių mylimas, ir;apsupti Vokietiją irbaugin-j 

kę.

tinio plauko vyrus.

t Poincare o pasigerindami----------- vėl paėmus, po Anglijos pasipriešinimas lai- sutarčių, 
dviejų metų pertraukos, vai-duoti Lenkijos irčekoslova- francuzams, daro jiems zy- 

‘ ......... . t___ £________ . mių nusileidimų prieškari-
, kad jos negali laukti nių skolų klausimu. Sovietai 
klausimais'paramos iš, taip pat nėr priešingi ir fran-

mių nusileidimų prieškari-

šaukiamas p. K.
Jam Šleževičius j' 

apsigyventi — Talline^
Pas mus Į Ameriką atvažiuo

siąs Lietuvą atstovauti p“ 
garsėjęs netaktiškais išsišoki
mais p. J. Vileišis.”

“Draugas

džią i savo rankas Francuzi-. Rijos sienas parodė pastaro-
yra suprantamas bend- sioms,-' ' ‘ ’’

ras susirūpinimas naujojo šiais 1_______ . __ , . . .
olitika. Sovietų Francuzijos. Todėl šios dvi. cuzų vokiečių artėjimui, ir

sovietų spauda gana palan
kiai sutiko žinią, apie francu- 
zų-vokiečių-ibelgų. plieno 
trusto Įsteigimą. Sujungtai 
francuzų-Mokiečių sunkiajai 
pramonei Sovietų Rusijoj 
yra plačios rinkos, ir, gali
mas daiktas, kad vokiečiams 
tarpininkaujant, sovietų ru
sų ir francuzų artėjimas žy
miai bus pastūmėtas pirmyn.

Jei politinių grupavimus! 
pagrindan padėti kovą su 
vienos valstybės hegemoni
ja, lai po didžiojo karo, su
triuškinusio vokiečių galy
bę, ir po pokariniais laikais 
ramiu budu baigiamos likvi
duoti francuzų hegemonijos, 
labiausiai ryškėja stambiais 

į bruožais pamažu bręstan- 
čioji anglų-amerikiečių Įta
ka visam pasauly. Anglų 
saksu gimine, po didžiojo 
karo, paėmė į savu rankas 
pasaulio vadeles. Milžiniški 
kapitalai, sUsikoncenti avę 
karo metu Amerikoj, su
jungti su galingiausiomis ju- 
rų pajėgomis ir labiausiai iš
bujojusi pramonė duoda an
glų saksų giminei neabejo
jamą pirmenybę visų tautų 
tarpe, šiuo metu yra pagrin- 

’ ’ • pajėga
Sovietų 
ateities 
klausi- 
pusem 
Vokie-

Antra \ ertus, Puincaie 
ekonominis: negali laikytis apsupimo po

litikos Vokietijos atžvilgiu 
dar ir deltų, kad Amerikos 

su politi- kapitalas, būdamas suinte 
— T e|i0U0. 

miniu stiprėjimu, neleis da
ryti jokių naujų, panašių Į 
Rūro okupaciją, eksperi
mentų. Francuzija neturi pa
jėgų sėkmingai kovoti su A- 
merikos ir Anglijos ekono
miniu ir politiniu spaudimu. 
Prieš franeuzus stovi vis di- 

Tečiau* jau prieš dvejus Alėjas angių Įtakos Europoj

I

p. V įleisio pusės. Iš visų tri- kija ir Čekoslovakija siste- 
jų atstovų jis buvo daugiau- turinčia dvigubo tikslo £■^4^ n Ir i i. _ -- !•  x \ 1 * 1— - * - ~
jie džiaugsis vėl jo sušilau- ti SSSR, nepripažįstant pa- 
’ starosios de jure. Varyda-

----------- -— mas tokią politiką, Poincare
siekiąs Francuzijos hegemo
nijos Europos kontinente.

“Lietuvos Ūkininke” skai- > Tečiaus jau prieš dvejus Alėjąs angių Įtakos Europoj į 
tome, kad Garliavoj šiomis įmetus Poincare, dar būda- pavojus. Artimiausias f ran- 
<1 ienomis vienas kunigas nu- mas valdžioj, patyrė nema- cuzų - anglų 
sipirkęs Prūso dvarą. žų nusivylimų.

“L. Ūkininko” L------,
dentas sako, kad šitas kuni- jam sulaikyti teko kreiptis?'

KUNIGAI PERKASI 
DVARUS.

____     _ susirėmimas 
Francuzų Livyksiąs rudeni per T. S-gos

koresuon -rankas pradėjo kristi, ir posėdžius, kur tečiau jėgų 
.*?:-------------------------------------santikis aiškiai pakrypęs

ir posėdžius, 
santikis
Anglijos naudai. Taip pat 
nedavė jokių žymių rezulta
tų ir francuzų diplomatijos 
pastangos kovoti su Angli
jos Įtaka Europoj, sudarant 
Artimuose Rytuose kompen
sacijų objektus, kuriuos

gas buvo nesenai Amerikoje Prasant pagalbos, Į Ameri- 
ir rinko aukas. Girdi - ;kos kapitalistus. Prašomoji

“Tai yra vienas i* kaiėdoto- i s“'0 MOrgan-° SU'
ju kurie palikę Oangaus kar-L^y ifo - 
lystę žvirbliams, prisikaledojo > - J 1
Amerikoje pinigų ir dabar ma-;
no ‘ūkininkauti.’

“Garliavos klebonas Radžiu-■ jf g frįncu.
nas.ka.pg>rdet ta1Ppatper-:zul.anku f
kasi dvarą netoli Mariampoles. ' 
Galime laukti, kad ateityje i “V 
dvarininkų luomą sudarys vien 
kunigai.*1.

Šitą turėtų gerai Įsidomė- pagerėjo, o .
ti katalikai, kurie aukoja sa- pažinus ją de jure, tą pat te- Anglijai Europoj, kad gavus 
vo dolerius kunigams, ma-; ko padaryti i 
nydami, kad tuos pinigus nors jau ne Poincare valdo- 
kuniga> suvartoja labdariu- mai.
giems tikslams. ; Per dvejus metus bu\ o

'priimtas Daweso planas ir 
‘Įvyko Locamo konferencija. 
;Tie du faktai rodo didelį 
jėgų pasikeitimą Europos 
kontinente. Silpnėjant Fran
cuzijos ekonominei galybei 

• ir didėjant abiejų didžiausių 
kreditorių — Amerikos ir 
Anglijos spaudimui. Francu
zija per tuos dvejus metus 
neteko žymiausių Versalio 
sutarties vaisių. Davveso pla
nas atėmė iš francuzų kapi
talo galimybę elgtis su Vo
kietija, kaip su eksploataci
jos objektu. Locamo sutartis 
panaikino ilgametį Poincare 
darbą gauti Anglijos garan
tiją franeužų <' 
čiamybei. - .

Po Locamo sutarties Ang- toji hegemonija esanti irgi
- i . f

Šita sovietų oficiozo išva
da yra ypač Įsidėmėtina. 
•Joj yra nurodoma galimybė 
sudalyti bendrą franeuzų- 
vokiečių-rusų bloką prieš

sąlyga, -kad Fran- 
’iks prirrmi Davveso 

: planą, kurio tikslas buvo 
t Įduoti Vokieti jos“ klausimą Į; v* VZV* » ViViV. V1JVK7 imi MK,»***M * ~ V* V ’
’ anglų-amerikiečių kapitalo j Prancūzai ikeisdavo už Ang-
L-;; b'in< niicilpirlimnc F.urnnm do manyti, kad toji 

yra kreipiama prieš 
Rusiją. Besiruošiant 
kovoms, talkininkų 
mas Įgauna abiem 
ypatingos reikšmės, 
rijoj, kaip stovinčioj tarp 
vakaių ir rytų, yra daugiau
sia jaučiamas Įtakų varžy
masis. Anglai nori patraukti 
savo pusėn Vokietiją, kaipo 
politinę pajėgą prieš francu- 
zus, nes nei Europos konti
nente, nei kur kitur Anglija 
neturi pastovių žymių sau
sumos pajėgų, siūlydami už 
tai vokiečiams bendradar
biavimą su anglų-amerikie
čių kapitalu, kuriam bendra
darbiavime vokiečiai turėtų 
atlikti kapitalo tarpininko 
vaidmenį. Iš kitos pusės, so
vietai, jieškodami paramos 
prieš Angliją ir Europoj ir 
kolonijose, siūlo bendrą ko
vą prieš anglų amerikiečių 
augančią hegemoniją. Lo- 
carno sutartims nedavus 
lauktų vaisių, Vokietija žy
miai atšalo vakarų orienta>- 
cijos atžvilgiu ir vėl atsistos 
jo kryžkelėse tarp rytų ir 
karų. Reikia pripažinti, kad 
tarų tikras svyravimas Vo
kietijos politikoj paskuti
niuoju metu yra aiškiai jau
čiamas. ,tr visas Europos 
kontinentalinės politikos pa
krypima^ kiton pusėn dabar, 
iš tikrųjų, priklauso ntaę> 
Francuzijos pozicijos. Sprę
sti apie busimąją Fražicuzi- 
jos politiką šiuo' atžvilgiu 
tuo tarpu nėra tikslių ir ab- 
jektingų davinių.

- ■ ■■ . rG- ■

TRUPINIAI. i

Tikrai tai geras skonis 
mokėti pasakyti daug daly
kų tiumpais žodžiais, mokė
ti parinkti mintis, tvarkin
gai sudėstyti tai, ką sakom 
—ir viską pasakyti tam tik- 

enelon.
* • r

_______ . lijos nusileidimus Europoj. 
__ Francuzijai eko- Būdama Įtraukta i karus Si- 

nomiškai susilpnėjus, susilp-; rijoj ir Moroko, Francuzija 
:nėjo ir ryšiai su Lenkija ir j ne tik negalėjo sau naudin- 
■ Čekoslovakiją. Tuo tarpu gai tęsti kompensacijų poli- 
Sovietų Rusijos padėtis tiek .tikos, bet, priešingai, buvo 

_ , kad Anglijai pri- verčiama pati nusileidinėti
1» fe" *

ir Francuzijai. anglų paramos koloniali- 
niais klausimais.

Vieninteliu teigiamu pas
kutiniųjų dviejų metų Fran
cuzijos užsienių politikos re
zultatu sovietų oficiozas lai
ko santikių plėtojiųią su 
SSSR ir santikių pagerėjimą 
tarp Francuzijos ir Vokieti
jos. Briando pasilikimas už
sienių reikalų ministenu ro
do, kad francuzų - vokiečių 
santikiai ir toliau “£alės ra
miai vystytis. Jėgų santikių 
pakitėjimas Europoj verčia 
Francuziją kovoti su nauja 
anglų hegemonija Europoj. 
Pati viena, savo pajėgomis, 
Francuzija tai hegemonijai 
negali pasipriešinti. Iš to so
vietų laikraštis, baigdamas 
savo straipsni, daro išvadą, 

sienų nelie- kad reikia jungtis kruvofi 
toms valstybėms, kurioms

kom 
koie

Meksikos klerikalų vadai generolai Aublio Sepuheda »r Lnriųue 
Estrada, kuriedu būdami Suv. Valstijose darė suokalbį ginklu 
nuversti dabartinę Meksikos valdžią. Jiedu siuntė iš Suv. Vals
tijų savo šefcrams Į Meksiką ginklų transportą. ,bet ant rube- 
žiaus Suv. Valstijų kareiviai transportą nučiupo ir sulaikė.

svetimų šalių spaudoje, kad tai 
esąs ‘vagių, sukčių ir smurti
ninkų’ susirinki mas.

“Bet kas yra užvis svarbiau- ANGLIJOS NAGAI PRIEŠ
šia. — Meksikos katalikų baž
nyčios viršininkai su Romos 
pritarimu viešai nusilenkė baž
nyčios nuo valstybės atskyrimo 
principui, šis vyskupu nusilen
kimas reiškia, kad prezidento 
Calles’o valdžia ne tiktai pasi
rodė esanti galingesnė už baž
nyčią, bet ir laimėjo pilną mo
ralę pergalę ant jos.”

“Naujienos” mano, kad 
Meksikos kongresas turėtų 
suteikti katalikams ir jų ku
nigams tokias pat teises, ko
kias turi kiti piliečiai

Mes esame kitokios nuo
monės. Musų manymu, ka
talikų kunigams negalima 
pripažinti tokių teisių, ko
kias turi paprasti piliečiai, 
nes kunigai neina kariume- 
riėn, nenori mokėt mokesčių 

neauklėja vaikų. Taigi jie

LIETUVĄ?
Elta praneša, kad Mask

vos laikraštis “Ekonomi- 
českaja Žizn" tvirtina, jog 
Lenkijos planas pasigrobti 
Lietuvą, tai Anglijos politi
kos padaras.

Anglija norinti, kad Len
kija sugrąžintų Vokietijai 
Dancigą ir Sileziją, o kaipo 
atlyginimą užtai siūlo Len
kijai pasiimti Lietuvą.

Kiek tame tiesos, mts ne
žinome, bet iš slaptos diplo
matijos galima tikėtis visko.

KIEK LENKIJA TURI 
GYVENTOJU.

Pasiremdamas Lenkijos 
gyventojų sąrašu. kuris bu
vo padarytas 1921 metais, 
Lenkijos Seimo atstovas 

____ ,__________ o. Marceli Proszvnski paduoda 
neatlieka svarbiausių pilie- Varšuvos laikrašty, “Gazeta 
<3o pareigų. Kam tada jiems Warszawska Poranna," ši- 
piliečių teisės?__________ : tokių žinių:;

Lenkija turi arti 30,000.- 
000 gyventojų. Prie to skai
čiaus, žinoma, priklauso ir 
užgriebtų žemių žmonės:

piliečių teisės?
•r .

KAIP PERTVARKOMA 
LIETUVOS ŽVALGYBA.

Kauno “Lietuvos” repor
teris teiravosi pas 'vidaus 
reikalų ministeri drg. Požė- 
lą apie tai. kaip yra per
tvarkoma “politinė poliči- 
ja” (žvalgyba). Ministeris 
davęs šitokį paaiškinimą:

“Politinė policija jaju dabar 
nebeturi tos savarankiškos ro
lės ir eina pareigas tomus pat 
teisėmis, kaip ir kriminalinė 
policija. Dabar nustatyti nauji 
politinės policijos veikimo 
metodai ir atatinkamai keičia
ma personalinė sudėtis, žymi 
dalis politinės policijos valdi
ninkų atleista, o kiti pakeisti 
naujais.” '♦

Į paklausimą, ar yra ma
žinamas policijos aparatas, 
drg. Požėla atsakęs, kad—

“Jau- dabar yra atleisti 6 po
licijos vadai ir jų vieton nauji 
nebepakviesti. Jų pareigas eina 
apskričiu viršininkai. Keliems 
iš atleistųjų policijos vadų už 
Įvairius nusikaltimus iškeltos

<ia jie 
ėję ofi.iioii nariu.

Pūskit Veįai
?ki: vėjai kuo smarkiausia, 
rask; kil kuo skubiausia 

Vilniuj balto aro gūžtą! 
įsibodo mums vergija,

Laisvės pančiai surūdiję
Kuo veikiausia tenulužta!

Seno Vilniaus pilies bokštą, 
žaltys apviniojęs trokšta

Drautf su lietuviais praryti.
i aigi lietuvi, budėki!
I.ajrio negaišink, skubėki

Smurtui galą padaryti!
Ar gi galima dar laukti,

1 v:.*.n^ečius baigia smaugti?
Reik juk pagalba jiems duoti!

Kelk iš karsto, Gedimine, 
>u šarvuotąja ki-utine—

"sk mus sostinę vaduoti!
vėįai ^uo smarkiausia

ist'taškykit kuo plačiausia
Iš \ linijos atėjūnus.

Paverstiems viltis lai šviečia, 
Kės .narsai trimito kviečia

Į kovą Tėvynės sūnūs.
J. Ziminskas.

lija virto arbitru taikos ir nepriimtina, 
karo klausimais ties francu
zų-vokiečių-belgų sienomis. 
Locarno konferencija taip 
pat parodė, kad Anglijos 
pažiūros Į Vokietiją visiškai -------v, -----, r
nesutinka su Poincare politi- Angliją, už kurios pečių sto
ka. Locarne Anglija dar vi Amerika. Sovietų Rusija 
kartą pabrėžė savo norą pa- nuolat reiškė noro palaikyti 
sinaudoti Vokietija, išlai-gerus santikius su vokiečiais 
kant jėgų pusiausvyrą Euro- ir francuzais. Su Vokietija 
poj, prieš Francuzijos Įtaką. Sovietai turi padarę didelių

—ir viską pasakyt 
ru planu. ’ ‘ x:lF<

’ r. • *' ■

Jei nori buti^ Įtikinantis, 
buk žodžiuose taupus, nes su 
žodžiais būna tas pats, kas 
su saulės spinduliais: juo la
biau jie kondensuoja, tuo la
biau degina. Southey.

» t? $

Jeigu kas neturi kito tiks
lo, išskyrus teisybę, gali pa
sakyti daug trumpais žo
džiais. Steele.

j v * ■» *

■ Septynių Graikijos galvo- 
. čių garbė atsirado iš sudės- 
|tytų trumpų sentencijų iš 
dviejų-trijų žodžių.
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Kas skaito ir rato, 
Tas duonos neprašo. © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS? Kas nieko nereikia, 

To niekas nepeikia.

fCHICAGO, ILL.-----
SLA. 6 apskr. ir Jaunosios 

Birutės bendras išva
žiavimas

mokratams ir su didžiausiu 
pasišventimu juos remia, ne
sigaili nei savo triūso, nei' 
sunkiai uždirbtų centų jiems'

i

Rugpiučio , 15 d. Beverly ‘ Paaukauti. Per ta tik trumpą 
giriose buvo surengtas SLA.l}21^ P° Bielimo 
6 apskričio ir Jaunosios Bi-Amenkoj, bmgh-j 
rutes bendras išvažiavimas. i?1.ia^onieclal

Oras buvo nenusistovė
jęs: iš pat ryto lijo; lijo po, ... a . .trapuų - veik per visą dieną. kuop°s iždas taipgi netus- 
NežiurUrt tokio oro, publi
kos visgi ^pusėtinai susirinko. 
SI.A. 6 apskritys yra naujas! 
apskritys. Kada bolševikai 
pradėjo gaspadoriauti 2-me 
apskrityje, rimtesnieji na
riai negalėjo pakęsti tokios 
bolševikų diktatūros, o ypač 
tie, kuriems labiausia reikė
jo dalyvauti veikime kartu 
su “tavoriščiais.” Tokiu bu
du lllinojaus kuopos, dau
giausia Čhicagos, atsimetė 
nuo 2-jo apskričio ir suorga
nizavo naują SLA. 6 apskri
ti. Prie Įkūrimo naujojo ap
skričio daugiausia pasidar
bavo Dr. A. Montvidas, K. J. 
Semaška, K. Rugis, kaikurie 
bridgeportiečiai ir Indiana 
Harbor draugai.

Pastaruoju laiku atsimetė 
nuo 2 apskričio ir daugiau 
SLA. kuopų ir prisidėjo prie 
6-jo apskričio. Kaip girdėt, 
tai 2-sis apskritys pasidarė 
gana skystas. Bolševikai kai 
vilkai kaukdami švaistosi ir 
šen, ir ten, o čia iš jų apskri
čio kuopos tik bėga viena po 
kitos. Kiek iždas turėjo pini
gų, tai bolševikai esą jau 
baigią tuštinti aukodami pi
nigus visokiems komisaria
tams ir proletnugariams.

Jaunoji Birutė, yra jau
nuolių draugijėlė. Toj drau
gijėlėj priklauso kaip ber
niukai taip ir mergaitės. 
Juos mokinama muzikos, 
dainavimo, lietuvių kalbos 
ir tt. Jaunosios Birutės or
ganizatorium yra energin
gas lietuvių meno darbuoto
jas ir komikas J. Uktveris. 
Ji labai mvii vaikai ir todėl v t — y,
lavinimosi darbas eina gana;n.: 
sklandžiai. į

Taigi išvažiavimas buvo 
gana sėkmingas, nes lietus 
perdaug nenugązdino. Po 
dideliais ąžuolais buvo veži
mas su užkandžiais. Buvo iš
kabinta ir Lietuvos vėliava. 
Vaikučiai, vadovaujami p. 
Uktverio, gražiai žaidė; 
šiaip programo nebuvo, nes, 
Chicagoje dabar jau išėjo iš 
mados laukuose, laikyti prą-. 
kalbas. Vieni tik bolševikai 
neapsieina be prakalbų, ku
rių niekas nenori klausytis. 
Visi čia draugingai kalbėjo
si, diskusavo ir ilsėjosi. Pa
vakary nustojo lietus lijęgš. 
Publika pradėjo rikiuotėj 
eiles ir žaidė visokias žais
mes. ‘A’j V

Don Pilotas.

!Lietuvos socialdemokratams 
suvirs du šimtu (200) dol., o

cias.
Butų labai gerai, kad ir 

į kitų kolonijų draugai bei 
socialdemokratų simpatiza- 
toriai padarytų tą patį ką 
binghamtoniečiai, nes Lie
tuvos draugams parama yra 
būtinai reikalinga vedimui 
kovos 
lūs.

už darbininkų reika-

Liet Soc. Rėmėjas.

. BROOKLYN, N. Y.
Komunistai privirė kriau- 

čiuose košės, kuriąjiabar 
patįs turi suvalgyti.

Šių metų pradžioje apie 
vasario ir kovo mėnesius, ar
tinantis unijos konvencijai, 
Joint Board nutarė vykdyt 
pirmesnės konvencijos nuta
rimą, tai yra sulyginti nedė- 
lines visų miestų duokles. 
Pirmiau Čhicagos kriaučiai 
mokėjo po 50c. duoklių Į 
sąvaitę, o Brooklyno ir Nexv 
Yorko kriaučiai tik po 35c. 
Teisingiau pasakius, po 35c. 
mokėjo tik New Yorko coat- 
makers, o kelminiai ir brus- 
lotiniai mokėjo po 50c. Ka
dangi lietuvių skyrius yra 
coat-makerių skyrius, tai lie
tuviams prisiėjo pakelt mo
kestis po 15c. Į sąvaitę.

Vasario mėnesyje Joint I 
Board išleido padavadiji-: 
mus visiems lokalams ir ša- j 
pų čermanams, kad visos už- j 
vilktos kriaučių duoklės turi i 
būt sumokėtos iki 1 d. balan
džio, nes nuo tos dienos bus 
mokama po 50c. Antras 
Joint Boardo padavadiji- 
mas buvo išleistas, kad po 

Į 35c. duoklės bus priimamos 
'.~1 5 d. balandžio. Vienok 
■ kas nori, gali mokėti po 35c. 
iki 1 d. liepos, bet pats mo
kėjimo laikas pasibaigia su 
5 d. balandžio.

Dėl suvienodinimo mo
kesčių musų komunistai pa
kėlė didžiausi riksmą. Net 
per tris susirinkimus buvo 
apkalbama šis klausimas, 
vienok / prie tikro rezultato 
neprieita. Komunistai visi 
plėstu, stojo prieš pakėlimą 
mokesčių. Pasidėkavojant 
komunistų agitacijai, pas 
didžiumą lietuvių kriaučių 
prigyjo-ta!mintis, kad nepri
imti pakėlimo mokesčių, o 
mokėt , po 35c., kaip ligšiol 
buvo mokama. Bet visgi, ne
paisant šitokio nutarimo, di
desnė dalis lietuvių kriaučių 
ir net patįs komunistai užsi
mokėjo, sulyg Joint Boardo 
padavadijimo, iki 1 d. lie
pos. O keli šimtai unijistų, 
kurie patikėjo komunistų 
agitacijai ir neužsimokėjo 
užvilktų mokesčių, sulyg 
Joint Boardo padavadijimo, 
šiandien jaučiasi skaudžiai 
apgauti. Po 35c. mokant į są
vaitę, per metus reikėjo iš
mokėt $18.10, o dabar po 
50c. mokant per metus pri
sieis išmokėti $26.00. Tiems, 
kurie užvilko mokesčius per 
vienus metus, prisieis per
mokėti $7.90, o kurie užvil
ko mokesčius per du metu, 
prisieis permokėti $15.80.

Aš čionai pabrėžiau tik tą 
sumą, kurią reikės permo
kėti. O kur priderami mo
kesčiai, kuriuos neklausant 
komunistų galima buvo už-

T H F. N E W H O M E O F
THE BOSTON FIVE CENTS SAVINGS BANK

AT 30 SCHOOL STREET

NUO TRISDEŠIMTOS RUGPIUČIO YRA ATDARA PUBLIKAI

košę išvalgyti, kurią keli 
mėnesiai atgal jie privirė.

Šitokiai situacijai susida
rius, delegatas ir sekreto
rius atsidūrė tarpe kūjo ir 
priekalo. Nežinodami ką be
daryti, šaukia komunistinės 
tarybos posėdi. į kuri pribu- 
na tarp kitų ir L. Pruseiką. 
Delegatas, kuris nesenai 
persi krikštino Į komunistų 
vierą, sako: “Draugai, ki-

BINGHAMTON, n. y. 
Parama Lietuvos socialde

mokratams.
Rugpiučio 15 d. atsibuvo 

L. S. S. 33-čios kuopos pik
nikas. Diena buvo labai pui
ki, publikos prisirinko gana 
daug, žodžiu sakant, pikni
kas pavyko visais atžvil
giais gerai. Pelno liko apie 
45 dol., nuo kurio 20 dol. bus 
pasiųsta Lietuvos socialde
mokratams. Taipgi nuo pir- 
mesnio pikniko, kuris atsi
buvo birželio mėnesyje, bu
vo paskirta 25 dol. tam pa
čiam tikslui, tiktai dėl tūlų 
priežasčių pinigai iki šiol ne
buvo pasiųsti. Taigi dabar 
greitu laiku turės būti pa
siųsta išviso 45 dol. Tą dar
bą prisiėmė atlikti drg. P. B. 
Balčikonis. Nors ta musų au- simokėti po $18.00 už vienus 
ka ir nedidelė, bet Lietuvos'metus arba po $36.00 už du 
draugams visgi bus šiokia’ metu, o dabar reikės užsimo- 
tokia parama.

Mes suprantame, I 
Lietuvos socialdemokratams

PHILADELPHIA, PA.
Ko mes neturim?

Kaip tai smagu yra dar
buotis, kuomet mes, phila- 
delphiečiai, viską turime sa
vo. Net ir pasigirti galime. 
Turime dvi tautiškas dideles 
ir puikias svetaines; turime 
tris lietuvius daktaras; turi
me du lietuvio‘advokatu: tu
rime uis lietuvius graborius; 

tokio išėjimo nėra, kaip tik ■vieną tautišką para- 
šaukti lokalo extra mitinga, i PU3 su tautišku klebonu, 
Tame mitinge aš šitoki blofą;kun- Žukausku (Kaulakio, 
kriaučlams pasakysiu: Jei- • Zimblio ir čepukaičio nara- 
gu nemokėsite pakeltu mo- i Pkiu neskaitau, nes tos ne 
kesčių, tai darbo neteksite, tautiškos.); turime keletą 
Pabrinkite vieną iš dviejų: i Ketūnų policmanų ir turime 
uzsimokėt dirbt, arba ne-1 daugybę , stambesnių, ir
mokėt ir nedirbt. Kriaučiai smulkesnių lietuvių biznie- 
išsigas ir užsimokės.“ 1 o daugiausia smuklimn-

‘ , .įku. Taip atrodo, kad mums
Bet šitam delegato planui; ^^13 svetimtaučiu, nes 

ir be jų visus savo reikalus 
galima atlikti pas savo tau
tiečius. Daleiskime, jei lietu
vis vaikinas nusižiuri i savo 
tautos mėlynakę ir jiedu su
taria apsivesti, tai tuojaus 
eina pas tautišką kleboną, 
kuris jiems labai mandagiai i 
patarnauja, surišdamas juos 
moteiystės mazgu taip drū
čiai, kad nepasileistų iki 
mirties. Na. o jei kaltais mu
sų jaunas tautietes atlanko 
garnys ir atneša joms prej 
žento “beibę,” tai tuojaus 
tautiški kūmai nuneša “bei
bę” 
parneša Vytautą arba Biru-

pasipriešina Pruseiką. Jis 
sako: “Tu, delegate, nieko 
neišmanai. Jeigu mes su
šauksime visus kriaučius Į 
kruvh, tai ratelninkams duo
sime gerą progą prikaišioti 
mums musų pačių žodžius, 
kuriuos mes kartojom du- 
tris mėnesiai atgal. Ir kur 
tuomet mes atsidursime? 
Pasidarys didesnė anarchi
ja negu 19 d. vasario pereitų 
metų. Kriaučiai supykę vi
sus mus iššluos. Kad iš tos 
keblios padėties išėjus, rei
kia sušaukti čermanų mitin
gą ir juos instruktuoti iško- 
lektuoti iš kriaučių mokes
čius ir dac oi.” Čia vienas

MONTELLO, MASS. 
“Laisvės” korespondentų 

melai.
“Laisvės” No. 191 tilpo 

korespondencija iš Montel
lo, po kuria pasirašo tūlas 
Kui-šėnų Studentas. Toje ko
respondencijoje nėra teisy
bės nei per aguonos grūdeli, 
o vien tik melai. Ten rašo
ma: “Vietos klerikalai, tau-! 
tininkai ir nususę keli ‘so-! 
cialistai' dirba bendrai,! _______________
idant d. Bimba butų smar-lję klausimų ir pagaliau pasi- 
kiai nubaustas. Rugpiučio 1 rodo. kad jis jau kelis sykius 
d.. Romuvos parke, buvo su-,Įvairias vagystes buvo 
rengtas jomarkas viršminė-; baustas ir geroką laiką sėdė
tos traicės. Tame jomarke i jc kalėjime, nuo ko ir veidas 
kalbėjo vietos kunigas ~n surimtėjęs. Bet būdamas be 
kun. k. Vaičiūnas isChica-'jokio darbo ir nUolat gir- 
gos, Neviackas, Kneižis ir tuokliaudamas, jis atkreipė Į 
Paulauskas. Jų visų nuomo-save policijos valdininku 
nes supuola, jie visi bendrai dėmėsi, kurie surinkę gero- 
stoja, idant Bimba butų ge- ka puadą medžiagos jo ne- 

■ rai nubaustas.” f ' • • •
Šituose keliuose žodžiuo

se yra paskelbta du aiškus 
j melai. Visiems montellie- 
įčiams yra žinoma, jog 1 d. 
! rugpiučio Romuvos parke 
buvo surengtas bendras tri
jų srovių piknikas ne Bim
bos bylos reikalams, o pa- 
iliuosavimui Tautiško Namo 
! iš po bolševikų diktatūros. res kuriose vietose. Gero- 
Į Bimbos bylą nei sandarie- valanda laiko pagalvojęs 
čiai, nei socialistai nesikiša ‘ ■ - - -*
ir jiems ta byla visai neapei
na. Bet kaip sandariečiams, 
.taip ir socialistams rupi pa- 
liuosuoti Tautišką Namą, 
kurį vietos bolševikai, su pa- 
gelba savo intrigų, nuo lietu- 

. vių visuomenės paveržė. 
Prie Tautiško Namo pastaty
mo prisidėjo visi vietos lie
tuviai ir todėl visiems lietu
viams jis turi priklausyti.

Anties Kuršėnų Studento 
melas, tai buk tame bendra
me piknike kalbėjo Neviac
kas ir Paulauskas. Šitam 
melui gali patikėti tiktai ko
munistai, kurie tame piknike 
nebuvo. Visiems gi vietos 
lietuviams yra žinoma, kad 
tame piknike nei Neviackas, 
nei Paulauskas visai nedaly
vavo ir nekalbėjo.

Jeigu visos “Laisvės” ko-
> yra

PROFESIONALIŠKO VA
GIES REKORDAS.

; Š. m. liepos mėn. 18 d. 
kriminalinės policijos valdi
ninkai Panevėžio apylinkėse 
sulaikė besivalkiojantį be 
jokių dokumentų ir be jokio 
užsiėmimo pil. Ječių Anta
nę, paein. iš Pamarnackų 

įkainio, Subačiaus vai., Pane- 
; vėžio apskr. Atsivedę pas 
Į save, pradėjo Įdomautis jo 
piaeitimi, užduodant jam ei-

naudai, pareikalavo iš jo 
duoti pasiaiškinimus. Ir Į 
duotus jam klausimus bei 
užmetimus jis paaiškinti ne
galėjo ir pamatęs, jog yra 
tikros žinios apie jo veiks
mus, paprašė leisti jam tru
puti laiko, kad jis galėtų tin
kamai apgalvoti ir atsiminti, 
kiek jis piktadarybių pada-

pareiškė, kad toliau slėpti 
vagystes nėra reikalo ir vie
ną kartą kliuvęs reikalinga 
prisipažinti visose, nes prie
šingai, prisipažinus vieną 
kartą vienoj, kitą — kitoj 
vagystėj, tai niekuomet ne
išeisiąs iš kalėjimo ir pradė
jo aiškinti vieną po kitai ir 
•viso labo priskaitė 50 va
gysčių, kurias iki šiam laikui 
yra padaręs, nors ir buvo už 
kelias kliuvęs, bet nuslėpė. 
Šias vagystes jis papildė 
drauge su savo bendradar
biais laikotarpyje 1924 m. 
vasaros iki šiam laikui. 
Bendradarbiais pasirodė šie 
asmenis: 1) Lofkus Vikto
ras, 2) Mižutavičius Juozas 
ir 3) Ragauskas Juozas, visi 
paeiną iš Panevėžio apskr., 
ir su šia gauja Ječius opera
vo Panevėžio, Rokiškio, U-

rubus įsitaisyti, tai mes nie
kados neinam pas lenkus, 
tuos musų tautos priešus, bet 
einam pas savo tautiečius K. 
Stanevičių arba P. Biržį, 
kurie parėdo savo tautiečius 
labai puikiais rūbais už ma
žą kainą. Tankiai pas musų 
tautiečius pasitaiko irtas.

respondencijos yra taip tenos ir Ežerėnų apylinkėse. 
Ičina ir npp-ali uati« klausimo , . kaiV. \s -!°? - ‘ Sunaudojimui vogtų daiktų,eina 11 negali patįs Kiau. įmo j0 tai “Lalsves skaitytojai turėie taiu nat atatinkamus 
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!nia de! menkniekio susigin- “teisingos.”

jaus juos sutaiko ir tokiu bu
du nereikia numesti keleto 
dolerių svetimiems. ję ra tįe “gerbiami pilie- jvoi'ai visi tarn savęs dalino-

Bet... kuomet pas mus at- “Drobė*” L J 1 •P ę 2-- i______ i...:—1= ciai-veikejai ir vrooe* pi ir bendrai visi pragerda-
- ,. ;vę.: Priėmėjais vogtų daiktų

Savo laiku šiems “gerbia- pabodo šie: broliai Tadas, 
t miems veikėjams“ btfyo su- jurgjs C:“’'"
1 rengtos Į Lietuvą išleistuves *vaiĮntonis"

arba “paludieniaįj”' nes.sa.- .
koma, kad pietus buvę perrija Dzvonkienė, gyv. Ska- 
vėlu, o vakarienė peranksą, piškio miest. ir Stasys Jano- 
todel brooklymečiai JU pa-gyv. Kupiškio miest. : 
gerbimui anais laikais su- ----- -.................-
rengė “paludienius,” 0‘,‘Vie- ............... ..... ..........
nybė” aprašydama juos ^us/kaip vagis, taip ir pri- 
garbino kaipo “gerbiamus ėmėjus vogtų daiktų, pavy- 
piliečius-veikėjus. . ^o: dar surasti dalis vogtų

Kaip visi _ ameriKieciardaiktų kurie grąžinta nu-

tuč-tuojau juos perdirbdavo, 
rubus persiūdavo, o pinigusI brooklyn; N. Y. 

Kas yra tie “t '
... „ ir “Drobės”

silanko. neprašyta kviesle— bendrovės “didvyriai.” 
mirtis, nuo kurios nei vienas 
negalime atsiprašyti, tai ką 
tuomet mes darome.? Nagi 

Įtuojaus šaukiame tautišką 
igraborių, kuris mums labai 
į mandagiai patarnauja ir 
nuveža musų tautieti i sveti
mas airiškas kapines ir už
kasa su svetimtaučiais. Ot, 
tas ir yra svarbiausias daly
kas, ko mes, philadelphie- 
čiai, neturime.

Kaip tai smagu yra girdė-
ti, kuomet iš mažesniu kolo- tai į,:d.-obiečiai parvažia- klntXsiėm<' 
Seli  ̂ ir te P ! Liat^ labai ši gauja galy gale
ciuose žinutes, Kao ta. ir ras buvo, o kaip sugrįžo Amei>.\rfq„; atsidūrė kalėiime musų tautietis tapo palaido- k taj daugiau nieko nėži- ; g Kalėjo
te ant tautiškų kapinių. Na, n ..k m,lnį^jna pardavi-i 
o pas mus to nėra.-As patar- nėt. Nors HLYčas išgyrė 1 
ciau philadelphieciams kad, vjena amerikietį'- V., sakv-f ' 
ir mes pigytumem tautiškas :(Iaro^ ka(t visi amerikiečiai • .

ir Aloizas Gogeliai, 
» aicuivuic, Visi 

gyv. Pandėlio miest., Vikto-r

i

tas ant tautiškų kapinių. Na, 
o pas mus to nėra. Aš patar-

kapines. Tą galima padary
ti, tik reikia pradėti. Tuomet

. . . . n ... tę. Karštoj vasaros dienoj, °?es su P^^^^a^mu galc-
^nnkusm Pruseikm pa- kvuoniet burnoj sausa darosi> sime pasakyti: dabar tai jau 

tuo jaus mes nueinam i tau- vls^? turime savo.
. • . « i • i . . €ir?nc* eiiiurx*v ** caunam im-
turime^ protokole juodu ant mje daryto tautiško alaus.

stebi: “Tik nežinia ar kriau
šiai sutiks mokėti? Juk mes tiška smuklę ir gaunam na-

T?

sime pasakyti: dabar tai jau

Ašerukas.

I
I

į Sulaikius Kriminalinės 
policijos valdininkams šiuos

bito užrašyta, kad nemokė
ti.” Pruseiką nusišypsojęs 
atkerta: “Tie užrašai tai 
menkniekis. Juk sekretorius

NUSIŠOVĖ IR PRISI- 
GIRDĖ.

.Gruzdžiai. Liepos mėn. 20 
kurie parvažiavo Lietuvon, (1. Kulpės upėje po tiltu ke- 
vra kvaili, lik vienas V. pro- ly.įė Šiauliai-Gruzdžiai už 7 
tingas. Turbut dėlto V. pro-;kilometrų nuo Šiaulių rastas 
tingas, kad jis maišus mar- kniupščias gulintis vandeny 
kių vartojo ir visiems skoli- nežinomo asmens lavonas, 
no: Yčui, Smetonai ir ki-:Pasirodė, kad tai butą pil. 
tiems. Dabar pažiūrėkim Į Gausmano Adolfo, kil. iš 
kaip jie sugrįžę Amerikon Liepojaus, gimusio 1905 m. 
gyvena. Vienas jų. sugrįžęs Gausmanas pats nusižudęs 
ir munšainą bepardavinėda- šuviu iš revolverio ir nors 
mas Brookly ne .-pasiėmė sve-Jžaizdos butą nepavojingos, 
timą moterį, o sava ją pali-tbettai darant jam po tiltu, 
kęs išdūmė į.Detroit, Mich. jis kniupščias Įpuolęs vande-

KUNIGAI PERKASI 
DVARUS.

---------- ~—-r—, — —- . Garliava. Kazimieravo 
jaus smuklininkas pašaukia j d vara iš prašo šiomis dieno-

* L. J ~ . s. Tai yra
i mus areštuoja. Bet jei mes vienas iš kalėdotųjų, kurie 
nenorime jam pasiduoti, tai palikę dangaus karalystę 
tautiškas policmanas suskal- žvirbliams, prisikalėdojo

Jei kartais mums pasitaiko 
tautiškai nusilakti ir su savo, 
tautiečiu susipešti, tai tuo-

♦ J«ua Nuuniii»uiA«r jjaoounia uvUIH IS D TUŠO fHUI 
"alS 7is^alėT^rotokola>mUmSta.UtiSką P?licm.ans» ir mis pirko kunigas 
r-aiąs, jis gaie. protOKOią į arestuoia. Bet įei mes vianac ič Vdfclnt
pafiksyti...”

Rugpiučio 20 dieną Įvyko 
čermanų mitingas ir nutarta 
kolektuoti iš kriaučių duok
les. Bet, kaip teko girdėti,

Į keti po $50.00 ar $60.00 ir 
kad daugiau. ’ ______ t

t Tai tokie yra rezultatai ■kolektavimas nelabai vyks- 
j ta. Įpykę kriaučiai su žirklė- 

Šiandien patiems komu- mis rankose priešinasi ko- 
tokių draugų, kurie šimpa-'nistams, delegatui ir sekre- munistų diktatūrai, 
tizuoja Lietuvos socialde- toriui būnant ofise, reikia tą Ten Buvęs.

parama yra labai reikalinga, komunistų agitacijos. 
Pas mus, Binghamtone, yra šiandien patiems

Ten nekuri laiką palaikęs 
svetimą moterį paleido

do mums galvas ir nugabena ; Amerikoje pinigų ir dabar 1 Brooklynan. Kitas.kurisbu- 
Į ligoninę, kur būna pašauk-įmano “ūkininkauti.“ Į vo didelis “Drobės“ vaidi
las tautiškas daktaras ir su- Garliavos klebonas Ra-įninkąs, sugrįžęs Į Ameriką 
deda mums stičius į galvą.idžiunas, kaip girdėt, taip daugiaus nieko nenusitvėrė 
Žinoma, reikia užmokėti, i pat perkasi dvarą netoli geresnio, tik munšainą. Na, 
bet vistiek negaila, nes savo, Mariampolės. Galime laukti, o trečia^, vėliausiai sugrįžęs 
tautiečiui. Jeigu tautiečiui kad ateityje dvarininkų luo- irgi to paties amato stvėrėsi, 
ar tautietei prisieina naujus1 mą sudarys vien kunigai. Nekantrus.

nin ir ten jo prigerta. Paaiš
kėjo dar, kad šiais metais 
balandžio mėn. jis grįžęs iš 
okupuotos Lietuvos pas savo 
broli, gyv. Gruzdžiuose. Nu
sižudymo vietoje prie lavo
no kojų rastas revolveris su 
šešiais šoviniais, iš kurių vie
nas buvo iššautas. Nusižu
dymo priežastis — skurdas,
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mes tuojaus aprinksim kokį I
vyskupą* karalium, katro, voja su nau; r __ r
niekas negalės paskui nu- seni žmonės- niekad nesu
versi!.

“?en.^SJ^^os .v*SU0!Pet ko- priprasti prie susivaldymo j 
-? ... -jomis, taip kaip ir išmokti savo jausmus ' 

7“* nesu- kontroliuoti. Užvis labiausia
----  . t’-nka su jaunais. Bat gyveni- patartina valdyti savo liežu- 
—Bet karaliaus vietą turi mas parodo, kad senovė vi- vi nuo bereikalingų kalbu, • ■ ’■ C* . 1_1_" J!---- T' ..... . ... - . I

vyskupas gaus įpėdinį? _ _
j ' —Dac rait, Maike. vysku- žmonių dirbo per

1* • ....♦C . /vili L- •-* /■! n

užimti jo Įpėdinis

Amerikos Lietuvių
Vienybės KlausimuO kur suomei klaidinga. Paimkite kurios tankiai priveda prie 

Tuksiančiai susipykimo.
šimtusis ir negali įmetu, kad apsaugojus savo i Pet. nuo \upesėio ii susi- 

Well. jeigu kraštą nuo piltų Jvirfų!k™|^”S"q
—----- ..-„i.įT, „Ali 4 • iva- Rūpesti atneša kasdieni

ai?. tai m?5, ar mirH vra ^lPt0 P*!*.3’ nis darbo žmonių valgas,rahum koki stiprų dzūką ai nudos yra kitas pavyzdis. kuri<. nno ned-tek
žemaitį, liepsim jam tuojaus.Jos nogso šiandien kaip T(wM 5ian.
apsiženyt. ir Lietuva bus i.<ie kalnai Niliaus klonyje, 
ciesorystė ‘ant amžių. Tada tartum liudydami, kaip kvai- 
algos bus mokamos iš skar- Ii buvo senovės žmonės, ku- 
bavo iždo netik kunigams, rie darė tokius darbus. Be

* * j Egipto tyruose 
riogso da iki šiai dienai iš 
uolos iškaltas milžiniškas

pas negali ženytis 
vaiku turėt...

kie kalnai Niliaus klonyje i
I

ale ir zakristijonams, ir da- piramidų 
vatkoms.

—Geriau . _ ___
mis svajonėmis neviliok, tė- Sfinksas, su moteriškės gal- 
ve. nes tokių dalykų Lietu
voje niekuomet nebus.

tu savęs tokio-

va ir kiūtinę, o žvėries lie- 
i meniu ir nagais. Egyptėnų
mitologija sako, kad Sfink
sas buvęs kitąsyk gyvas su
tvėrimas. Kiekvienam atėjū
nui jis užduodavęs vis tą pą- 
čią mįslę : “Kas iš ryto vaik
ščioja keturiom kojom, vi
durdieny dviem, o vakare 
trim?” Niekas negalėjęs tos 
mįslės atspėti, ir Sfinksas 
kiekvieną sudraskydavęs. 
Bet syki atsiradęs gudruolis, 
kuris atsakęs, kad šita mįslė 

, nes mažas

ĮVAIRIOS MINTYS
Senovės garbintojai pikti

nasi žiūrėdami, kaip keičia
si žmonių papročiai. Nese
nai da buvo tie laikai, kuo
met vaikinai ateidavo pas 
merginas Į namus ir praleidę 
vakarą šeimynos draugijoj 
eidavo sau namo. Dabar vai
kinai įsisodina merginas i reiškia žmogų, 
forduką ir važiuoja roman- būdamas žmogus vaikščioja 
suoti Į krūmas, kur niekas visom keturiom, užaugęs at- 
nemato. Dabar merginos ir sistoja ant dviejų, o pase- 
rėdosi kitaip. Seiliaus šlebė nes pasiima lazdą. Kada šita 
uždengdavo kaklą, rankas ir mįslė buvo atspėta, Sfinksas 
kojas iki žemės, šiandien!------ --------------------u—-
jau rankos nuogos, krūtinė j 

i atlapa, andarokas aukščiau 
(kelių ir pančiakos nurašy
tos, taip kad pusė šlaunies 
butų nuoga. Negana to. mer
ginos nusikirpo kasas ir pra
dėjo rūkyt cigaretus. Nueisi 
į teatrą — scenoje nuogas 
motetų kūnas; nueisi Į vasa- 

įros maudykles — ir tenai 
(nuogas. Visa tai atėjo gyve- 
i niman po Didžiojo Karo, 
i palyginamai trumpu laiku, 
j Ir senovės garbintojai, kurie 
■tokia draugijos papročių 
'permaina baisiai piktinasi, 
.sako, kad nėra tokio daikto. 
Į kaip evoliucija!

—.-Kunigų mokslas, tėve, 
sako, kad turtų krauti nerei
kia. Kristus liepė išsižadėt 
visokių turtų tiems, kurie 
nori gyventi sulyg jo moks-! 
lo. O kunigai juk vadina sa
ve Kristaus mokslo skelbė
jais. Taigi dabartinė Lietu
vos valdžia, i 
naikint kunigų algas, I1W1 į Londono rašytojai pradėjo 
Uktei padėti kunigams vy-U pagerinima smerkti, sa- 
,kinti Kristaus mokslą prak-Ra(, ie‘mp0. naikjna 
tiKoa. • ‘namuose senovini romantiz--

I-T ir sentimentą: Tie žmo-tu spėki, bet. taip Jiegali iUc. n-s ^UVQ p,qpratę prje ^va_
. ^PVUS1S ^au-\0>v0n0ikiu. ir nieko kita nenorėjo, 

zaknstijonas, mano Rentas žmogu$ pHešinasi
Vnakas, laso dabar ^ie- nau-oms fėjoms, tai jau 
tuvos- ą -Darbininką, kad ženįJas Ra(I yfa pa.enJęsJ 
bediev^ųj^a-ikęsinimas an ,j0 jau atgyventas.-
kaukus" Sbar bedieriam:

—Tegul bus pagarbintus, viai nuolatos rašydavo savo 
Maike... • <_ ’ ’ *

—Sveikas gyvas, tėve! Ar nykti.
tai jau iš Philadelphijos?

—Jessa.
—O kaip gi jums nusise

kė “Katalikų Diena?”

gazietose. kad mes baigiam 
Lietuvoje- žmonės 

tam patikėjo ir už katalikus 
daugiau nebalsavo! Dabar 
tenai atsisėdo bedieviška 
valdžia ir jau Arajino paka- 

—Mes turėjom “Lietuviu savoti kurtigu algas.
Dieną.” ‘ ‘ •

—Bet katalikai ją įuošė 
savo vardo iškėlimui, ar ne?

—Žinoma, vardas reikia 
kelti, ba ir patarlė sako, kad 
prastas tas gyvulys, ką rei
kalui esant vuodegos nepa- centą gauti, 
kelia. —Tu taip nekalbėk, Mai-

—Tai gal papasakotum ke, ba tai yra bedieviška 
.savo Įspūdžius, tėve? Man kalba. Kunigams turi būt 
irgi norisi žinoti, kaip jums algos mokamos, ba jie ant 
tas “kėlimas” pavyko. i to mokslą išėję.

—Pavvkt, vaike, tai pavy
ko labai šauniai. Vyčių vais- 
kas kad margavo, tai Visi 
dy vi josi.

—Ir lempų stulpai?
—Vaike, tu juokų iš mano 

vaisko nedarvk, ba mes nu- 
tarėm vesti smarkią kovą su 
tais, ką mus išjuokia. - •

—O ką daugiau jus nuta
rei?

—Musų nutarimai sekret- 
ni ir mes nutarėm jų niekam 
nesakyt.

—Na. gerai, tėve, tu sa
kai, kad jus taip maršavot, 
jog visos varnos stebėjosi.

—Ne varnos, ale žmonės! 
—Na, gerai, sakysime, 

kad žmenės stebėjosi. Bet 
pasakyk, koks gi tikslas to
kio maršavimo?

—Kunigų algos turėtų būt 
panaikintos, tėve, nes kuni
gai ir be to. turtingi, tuo tar
pu gi Lietuvos kaimiečiai, 
kurie
gams

turi tas . algas kuni- 
sudėtrl Tipeno iš kur

I

I

i Seni žmonės visuomet pri- 
įsirišę prie senovės ir neken
kia naujenybių. Kuomet An- 
iglijoj pirmu kartu buvo Įves
tos kerosino lempos, kurios 
atnešė daug palengvinimo 
akims ir tamsius vakarus pa-

ant dviejų, o pase-

nusižudęs. Egipto valdonai, 
kurie tai pasakai tikėjo, pri
statė prie darbo tūkstančius 
vergų, kad iškaltų Sfinksą 
akmens kalne. Musų laikui 
žmonės šitokių kvailybių jau 
nedaro. Vietoj piramidų ir 
sfinksų, jie tiesia gelžkelius. 
Bet už kelių tūkstančių metų 
ir geležinkeliai išrodys taip 
pat juokingas daiktas, kaip 
šiandien išrodo piramides ir 

l sfinksai. Žmonės tuomet 
; juoksis iš dabartinių musų 
inžinierių, sakydami, ko- 

įkiems galams reikėjo griauti 
i kalnus, lyginti klonis ir ties
ti geležies bėgius, kuomet 
oru galima lakioti be jokių 
gelžkelių.

Senovė 
kvaila.

I
- T aKiius ii tamsius tanams pa-j

norėdama pa- daf- tai Pne
m algas, nori T _ ._____

bediev4ųĮ(pasik£sinimas ant •
Joks žmogus ir jokia Įstaiga pasauiyje nėra 'tajn pasenus 

As tau sakiau: pakelti nepavyko tas padaryt, bet au;|ikui nu0 p;ogreso,
savo vardą.

*—0 ar daug jis pakilo? : 
—Šiur kad pakilo. Vienas 

nygeris man sakė, kad jis i 
kaip gyvas da nebuvo matęs, 
tokios juniformos, kaip -lie
tuviški vyčiai turėjo. Gra
žiausia išrodžiau aš. Matai, 
kaipo staršas generolas: aš 
turėjau ilgiausią šoblę ir ' 
naujas patkavas priekalų 
prisikaliau, kad žin^niąi 
garsiai skambėtų. O žįums 
prisiėjo maršuot tokiaišFistry- 
tais, kur brukąs akmenimis 
išginsiąs ir nelabai lygŠš, tai 
net kibirkštis skrendž^kaip 
gerai į akmenį koja suduodi, 

—Bet aš vis gi nematau, 
tėve, kokia iš to nauda.

—Naudos, vaike, čia tiek 
daug, kad visko ir išpasakot 
negalima. Kas matė musų 
parodą, tas dabar žinos mu
sų galybę. O iš kitos pusės 
mes ir patįs pamatėm savo 

’ šylą. Nors aš ir generolas, 
ale turiu prisipažinti,-, kad 
ligšiol aš nežinojau, kad vy
čiai galėtų taip šauniai įro
dyt. To nežinojo ir kita g)u- 
sų načalstva. Dabar giries 
žinom, kad bile koksjfepšė 
negali mus pabaidyt.

—O kas jus pirma liaidė?
— Kas baidė! Ogi bedie-

kai rudenį jie susirinks Į 
Seimą iš naujo, tai jie vėl 
trajins tą pati iš naujo. Prieš 
toki bėdieiiti.' ’• užsipuolimą1 
ani bįedąų- kunigu.turi stoti ( 
visa^yčuiį \iat^s.' Ir musų t 
manfctrjtfll rhjljrdelphijoj 
dabar oarpdė, kad spėkų 
tiffš;tnuš'yra dAųg. Jeigu Lie
tuvos katalikai vienį neapsi- 
dirbš/ tąr mes jiems pama- 
čysirn. Irti/‘pamatysi, vaike, 
kad Lįetuv'dje dą bus vaina. 
Bedieviai turi-but nuversti, o 
jų vieton pastatyta katalikų 
valdžia. Kai mes valdžia pa
imsim i savo rankas, tai jau 
bedieviai daugiau iš mus jos 
neatims, ba mes nebūsim 
tokie durniai, kaip dabar, 
buvom. Dabar mes pairuti-' 
jom valdžią dėlto, kad lei
dom nauja Seimą rinkli.' 
Žmonės išrinko bedievišką 
Seimą', o tas Seimas pastatė 
bedievišką prezidentą. Tas 
ir parodo. Vaike, kad val
džios rinkimas yra negeras 
daiktas.

-t- Tai kaip tu norėtum, 
tėve?

— Aš, vaike, stoju už cie- 
sorišką valdžią. Ir tikėk tu 
man, kad jeigu tik mums, 
vyčiams, pasiseks paimti 
Lietuvą i savo rankas, tai

žmonės, kurie skaito save 
šviesuoliais, prie tokio galo 
veda, tai riekia gintis, nors 
ir negirtinu budu. Kada mus 
žvėrys apnyksta, metame 
žmoniškumą, o griebiames 
bile Įnagio ar vęzdo, kad tik 
atsigynus. To. palies susilau
kia šviesuoliai puolikai, nors 
toks apsigynimo būdas, kur 
reikia siektis trečiojo tarpi
ninko sutaikyme, yra že-

Rodosi, vertėtų Amerikos 
lietuviams susiartint, bent 
lietuvystės žvilgsniu, t. y. 
tokiuose dalykuose, kur mu
sų. kaipo lietuvių, reikalai 
yra bendri. Bet kur tau—tai 
tik sapnas. Toks noras “per- 
platus.” Bolševikai nuo Mas
kvos, katalikai nuo Romos 
nepanorės akimirkai pasilei
sti. .

Apart Maskvos ir Romos 
pakalikų, lieka dvi viduri
nės lietuvių srovės: tautinin- 

Įkai ir socialistai. Šios dvi 
srovės savo pažangumu arti
miausia supuola. Tečiau pil
nos santaikos nei tarp šių 
srovių nėra. Nors šios dvi 
srovės bent retkarčiais, kur 
Lietuvos reikalai šaukia, su
bendrina savo spėkas, bet 
toks jų bendradarbiavimas 
yra nepastovus. Gaila. O 

■' juk subendrintom spėkom 
kur-kas daugiau nuveiktu
me. Skaitančioji liaudis ne
žino pamatinio skirtumo 

;tarp menamų srovių. Ji ma
no, kad kas neina bažny
čion, pasipriešina kunigams 
—tai ir socialistas.

Kad tautininkai su socia
listais nebendradarbiauja, 
tai tame yra tik pusė bėdos. 
Bet visa bėda yra tame, kad 
nesutardami pradeda vieni 
prie kitų kabinėtis, kelt bu
tus ir išrast nebūtus dalykus. 
Tuomi išeinama netik iš pa
dorumo. bet neretai peržen
giama teisėtumo rybos. To
kie apsireiškimai negali būt 
pakenčiami.

Į Siundymas, ar viešas, ar 
I pasalus — tai liga tarp dvie
jų srovių, kuri juo greičiau 

(prašalinta, tuo geriau. Pana- 
šių kandžiojimo tendencijų

&u yra abiejų srovių laikraš- 
ant kiekvieno Menamų srovių va-

liaus gyvenime. Todėl šian
dien mes ynatonie šimtus 
tūkstančių žmonių susirūpi
nusių ir susikrimtusių iš 
priežasties kasdieninių var
gų, iš kurių jie negali iš
bristi.

Vienok ir sunkiausioje 
padėtyje žmogaus protas tu
ri paimti viršų ant jausmų ir 
juos sukontroliuoti. Nusimi
nimas vargų neprašalins. 
Kiekvienas varguolis priva
lo savo padėtį šaltai apsvars
tyti ir surasti, iš kur tie var- 

:gai kįla. šiandien beveik vi- 
isi darbo žmonių vargai pa
eina iš kapitalistinės siste
mos, iš neteisingo turtų pa
dalinimo. Todėl kiekvienas 
susipratęs darbininkas ir 
privalo su šita sistema vesti 
atkaklią kovą. Kadangi pa- 

■ vienio žmogaus kova šian- 
idien nieko nereiškia, tad 
kiekvienas darbininkas pri- 

; valo dėtis prie darbininkiš
kų organizacijų, kurios yra 
pastatę sau už tiksi?, nuvers
ti šią neteisingą kapitalisti
nę išnaudojimo sistemą. 
Nuosakiausia iš tokių orga
nizacijų yra Socialistų Par
tija.

Žinodamas, iš kur paeina 
tavo vargai ir kovodamas su 
jais tu busi ramus, nes jau- 

jsies kad atlieki savo parei
gas. Sunkiausiose valando- 

i se tu kviesi savo brolius-ver- 
gus i kovą su išnaudotojais. 
Ir kuomet susiburs minios 
vienaip manančių ir prie 
vieno tikslo einančių žmonių 
—jie iškovos tai. ko norės.

Kasdien grumianties
ir u...

kovojant, darbo i(|aį jr i)en(]radarbiai turėtų

i

visuomet išrodo 
Prof. Gnaiba.

žingsnio ' x_ ___ :

I

!

»

kartais išsisemia

SUSIKRIMTIMAS.

žmogui
energija. Ją galima atgauti 
Įvairiuose ir gražiuose pasi- 

— linksminimuose: vasaros lai
ku išvažiavimuose ant tyro 
oro, o žiemos laiku koncer
tuose ir teatruose. Patartina

žinoti, kad labai daug lietu
vių skaito abiejų srovių ir 
dažnai tuos pačius laikraš
čius. Tad kokiam galui er
zinti skaitytojo dirksnius?

Tautininkų ir socialistų
LL1\/C'U II L\7<Xli LAVOv* X Alfll L1 liet , •* *• . • • •» i •

ligų vengti tokiu pa.iilink?mini-la?krasci«ta'?usa';(nl,skabl- 
koki,,« tankiai vranrate nejimaas 1s _ skaitančiosDaugelis žmogaus Lo .

prasideda nuo rūpesčio irimų, kokius tankiai yra pratę 
susikrimtimo. Nekartą mes parengti musų broliai lietu- 
erame matę, kaip linksmas viai — troškiuose kamba- 
ir smagus žmogus staiga nuošė prie svaigalų ir pyp- 
nersimaino ant veido ir kių durnų. Šitokios lųšies 
akiu aplaikęs liūdna nau-(‘ pasilinksminimai . netik
jiena. Iš žvalaus žmogaus kenkia sveikatai, bet ^?ve- 
pasidaro ligonis. O kad mes da prie netikėtų susipyki- 
galėtume pamatyti, kokias mų ir muštynių. Nepagirti- 
permainas padaro staigus nos yra lietuvių darbininkų 
nusiminimas ant žmogaus vestuvės ii* krikštynos, ku- 
<megenu nervu ir širdies, nos yra keliamos panašiu 
tada tik suprastumem. kad;budu. Puotos pne svaigalų ir 
didelis nuliūdimas, v” '.. .'’"

arba net nepaprastas kūną ir padaro jį ligoniu.
niktu- durnų nusilpnina žmogaus I I J • i ••

Jeigu neri būti sveikas ir
kaip bažnyčion. Šiandien ir mas
kerosino lempos išėjo iš ma-1 susi jaudinimas iš džiaugsmo
dės, žmonės jau elektrą var-1—žmogaus gyvasčiai yra la- linksmas, vengk visa to, kas 

* toja, o bažnyčia vis dar lai- bai pavojingi. Todėl kiek- yra kenksminga tavo kunui 
' kosi žvakių. vienam žmogui reikalinga ir dvasiai. M. S.

mas.
Teismai pinigus ėda. Po 

jų eina aimanavimai, nusi
skundimai: žiūrėkit, mus 
nekaltai užpuola, norėjo 
mus suėst ir tt. ir tt. Tik to
kiuose atvejuose, nepažiūri
ma i save, kad pamačius sa
ve kaltu.

Visi darome klaidas. Pusė 
bėdos tuomet, jei kaltinin
kas prie klaidos prisipažįs
ta ir dorai (ne gudriai) per
siprašo ar atšaukia. Bet tai 
retenybė. Kur čia'tau koks 
Adomas ar Povilas atšauks, 
kad jis skaitosi mokytu!

Reikėtų visiems srovių va
dams ir laikraščiu bendra- 
darbiams žinoti, kad netiek 
peikimu, kiek pavyzdingu 
darbu kitų pasitikėjimą įsi- 
gysim.

Kito peikimas, asmens 
šmeižtas — karšto ūpo išda
va, o ne rimtas galvojimas. 
Visai.kas kita, kada priešas, 
netiek asmenį ar jam prie
šingą srovę peikia, kiek sa
vo idėjos ar pažiūros geru
mą jam prieinamais šalti
niais giria, ar plečia. Bet tas 
pas musų šviesunus reteny
bė.

Aš, kaip ir daugelis mano 
viengenčių, geidžiu, kad ne
sutikimai tarp tautininkų ir 
socialistų nyktų, o gimtų pa
stovi santaika ir tampius 
abiejų srovių sutarimas, o 
tada pažangos priešai, kaip 
juodieji, taip ir raudonieji 
nutiltų. Tuomet mums butų 
lengviau irties pažangos ir 
Lietuvos gerovės link. Svar
biausia, laikraščiai pataptų 
netik žinių nešėjais, bet pa
dorumo bei teisėtumo sklei
dėjais.liaudies pagimdė tokių drą

suolių, kurie panašiu budu; 
net Į savo srovės veikėjus 
kimba, kad tik Įkąsti ar ap
šmeižti. Tokie, mokėdami 
kiek parašyti, nežino nei do
ros, nei tvoros,. teškia Į sau 
netinkamą asmenį tokius sa- 
kinius, kokius tik neprausta mos vakarus, kada išmokęs 
burna gali ištarti. į pamokas užmigdavau savo

Tokie švankus Įsibėgę ji- povelė j, o ji vis dar ramiai ir 
mai, lengva mina kokiam j tyliai budėjo. Kaip aš mylė- 
užkampv pradėti, neretai' jau tą jos malonų, liesą vei- 
teisme rūsčiai baigiasi. Įdėlį. Padėjusi darbą ir eida-

Vienas, iš nelemčiausių i'PavfįltL™al,OniT pažv-elg- 
nuotikiu yra, kada laikraš- . • 'J10 pei'zeg-
ėiui reikia teisman stot. Bet,Inoda'Paduodavo ir...

Anis Rūkas.

i
MOTINA.

Aš dar pamenu tuos žie-

uiui reiKia teisinau stot. nei,/v .. ui •jei kitaip negalima, jei patįs « " a»u<lavo jaučiant
jos karštas lupas prispaus
tas prie mano galvelės... 

(Dažnai nemiegodavau aš to- 
; mis minutėmis ir tik todėl 
ne atsakydavau pabučiavi
mu Į jos pabučiavimą, kad ji 
neturėtų progos manyti ne
atsargiai mane prikėlus, ar
ba dėl nesveikatos nemiego
jus; aš merkiau akis, dėjausi 
miegąs ir jaučiau ją stovint 
prie manęs ir ilgai, ilgai ge
rėjantis mano veidu.

Į O, šventos, palaimintos 
valandėlės, kupinos malo
nios motinos meilės, ar ne 
jus padarėte jnane geresniu, 
negu aš buvau f? Ar ne jūsų 
šviesa įkrito į mano siela ir
amžinai ją sušildė, išmoko 
mylėti visa, kas meilės verta 
ir atleisti ydas žmonėms, ne
žinantiems jos palaimintos 
Įtakos. N-a*.

Juo mažiau žodžių, tuo 
geresnė malda. Luther.

Jeigu turi ką pasakyti, . 
pasakyk trumpai ir tuomi 
baik. Edward.

•mK:i 1

llarry Wright iš Brt>nx, N. Y. neturi abieju kūju, 
mobilium važiuoja geriau, negu geriausi šoferiai. Paveik
slėlis parodo Wrightą važiuojant nuo aukštu laiptų.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
žiausiai uždirbančių darbi- 

TININKŲ KONGRESAS, ninku, nes jie negalėjo už- 
Londonas.— įvykusiame tektinai pinigų uždirbti už- 

šiais metais Edinburge, laikymui savo šeimynos ir 
Škotijoj, tarptautiniame es- sutaupymui nors truputi se- 
perantistų kongrese daiyva- natvei.
vo daugiau kaip 1000 dele-! Daugumui senelių vienin- 
gatų, kurie atstovavo 40 vai- tėlė prieglauda yra beturčių
stybių. Pirmam kongreso po- į namai. Bet šiandien tie na-' 
sėdy esperantistų vadai pa- Inai yra brangus, netinkami,' 
žymėjo, kongresas susi- ii' išeina iš vartojimo. Vieton 
rinko ne nblltikos, mokslo, beturčių 
tikybos irekonomikos prob- valstijos 
lemoms spręsti, o arčiau su- kios r* 
pažindinti vienos tautos Pensija nebus skaitoma kai- 
žmones su kitų. Tai geriau- P o mielaširdystės dovana, 
šia esą galima pasiekti tarp- ’ 
tautinės kalbos “esperanto” 
pagalba. Kai kurie kalbėto
jai pareiškė vilties, kad ateis 
ir toks laikas, kada esperan
to pagalba galės susikalbėti 
visas pasaulis. Tada visi 
žmonės busią broliai, nes 
kalbos vienodumas juos tiek 
suartins, kad nebus vietos 
nesutikimams ir ginčams.

Tarptautinio darbo biuro 
Genevoj sekretorius Tarreli 
ir Tautų Sąjungos atstovai 
pažymėjo, kad esperanto tu
ri didelės reikšmės tų įstai
gų darbuos. Japonijos dele
gatas pranešė, kad jo vy
riausybė jau legalizavo Ja
ponijos esperanto institutą. 
Juoką ir triukšmą tarp kong
reso dalyvių sukėlė Čekoslo
vakijos delegato pareiški
mas, kad Čekoslovakijoj 
alus pigiau kainuoja, kaip 
Edinburge.

Per kongresą visi kalbėjo 
tik esperanto kalba.

namų, nekurios' 
dabar svarsto ko- 

nors formos pensijas.

RASTI SUSEKTO ŠPIO
NAŽO VEIKIMO PLANAI.

Lenkų spaudos žiniomis, 
i valdžios rankas pateko do
kumentai, iš kuinų paaiškė
ję. kad suimti Krokuvoj 
žmonės ruošęsi liepos mėn. 
pabaigoje arba rugpiučio 
pradžioj paliuosuoti iš Lvo
vo kalėjimo 12 komunistų. 
Tai norėta įvykdyti perve
žant juos i kalėjimus. Rasti 
dokumentai dar patvirtina, 
kad špionažo darbas buvo 
vedamas ir finansuojamas iš 
Berlyno.

Pirnioj vietoj sąmoksli
ninkai užsiiminėję šnipinėji
mu. Jie ypač domėjosi karo 
medžiaga, oro laivynu ir pa
siruošimais cheminiam ka- 
mi, kaip dujų kaukės ir pan.

Tuo pat metu sąmoksli
ninkai vedę ir ekonominį 
šnipinėjimą tiek, kiek tas 
lietė kariškus reikalus. Su
sekta, kad sąmokslininkai 
buvo pasiruošę sekti Chožo- 
vo dirbtuvės veikimą, pas
kui manė ištirti Chžanovo 
dirbtuvių lokomotyvus, taip 
pat norėjo susipažinti su Si
lezijos dirbtuvėmis, kurias 
galima pritaikinti karo gink
lams ir amunicijai dirbti. 
Sąmokslininkus Įdomavo ir 
šaulių burių gyvenimas.

Lvove sulaikyti dideli rin
kiniai fotografijų, škicų, ka
riškų planų, nurodančių til
tų ir viaduktų padėti Mažo
joj Lenkijoj. Ten rasti ir 
planai kaip galima tuos til
tus išsprogdinti esant reika
lui.

bet garbingas pripažinimas 
praėjusios tarnystės. Propo- 
nuojama paskirti pinigų se
niems, kad jie galėtų gyven
ti tarp savo draugų ir netu
rėtų praleisti paskutines die
nas kokioj nors įstaigoj.

Pabaigoje 1925 metų, tris 
valstijos, būtent Nevada, 
Montana ir Wisconsin, priė
mė senatvės pensijos įstaty
mus. Sulyg Nevados įstaty
mo žmogus turi būti 65 metų 
arba daugiau, ir turi toj val
stijoj išgyventi nors 10 me
tų, ir būti Suv. Valstijų pilie
čiu 15 metų. Pensija turi bū
ti tokia suma, kuri su gavė
jo kitomis ineigomis sudalys 
$1.00 į dieną. Montanoj 
žmogus suvirs 70 metų gau
na pensiją nedaugiaus kaip 
$25 i mėnesį. Wisconsin’e 
žmogus turi sulaukti 70 me
tų ir pensija nebus daugiaus 
kaip $1.00 į dieną. Monta
noj ir Winconsin’e aplikan- 
tai turi būti piliečiai ir gy
ventojai tų valstijų 
metų. Kitos valstijos 
tiniu laiku svarsto 
klausimą.

Dar nebuvo Amerikoj tokio ligonio, kuris sirgdamas butų gavęs tiek gėlių, kiek gavo visų 
“flaperku” numylėtas Rudolph Valentino. Jam numirus jo sužiedotinė Pola Negri pasiuntė jam 
iš rėžių pasiutą antklodę, už kurios padarymą ji užmokėjo 2,(kk)dolerių.

muzikas, poetas, nepažiūrėjus į jį pastatė į į PAJIEŠK0JIMA1 
Kiek pasikalbėjus, raš;

zitorius, 
žurnalistas ir be to gerai kai- kampą, 
ba keturiomis kalbomis. Jo T" 
kambarv surasta du geri rtojas užminė damai, kad jtiVl 
smuikai, [ 
langams ir spintoms atidari-’tikslo. “Žinoma, aš turėjau 
nėti, daug geriausių rašyto-:tikslą.” atsakė ramiai dama 
jų knygų, medalių ir anai*-i matydama, kad tą aktą jis 
chistinių eilių knyga. Iš ras- buvo atvirkščiai supratęs, 
tt tam kambary jo asmens1 “Aš laukiau vieno asmens, 
dokumentų pasirodė, kad jis į kuris yra labai pavydus, tik- 
yra gimęs beveik kiekviena-į ras Otelo, ir jeigu jis jus bu
me didesniame Francuzi jos i tų pamatęs stovintį tenai 
mieste. ’ vartuose ir žiūrinti Į mano

Paryžiaus policijai ji suė- langus, perkūnas butų tren- 
mus paaiškėjo, kad jo įieško i kęs i mano nekaltą galvą. 
dabįreHo Francuzijos miestų Norėdama išvengti tų visų 
policija.

A j Vengro, paeina 
įrankiai durims,; jam skėtį prisiuntusi nebe i šianiįų aps' ričb, 
cnintnmc otirlari- tiL-<lr> ‘•'Žinnmo oč fiivSimi Pirmiaus ji- gyi

5

per 15 
dabai - 
pensijų

PAVYZDINGAS TAU
PUMAS.

Dažnai mes taupius žmo
nes pajuokiame šykštuoliais. 
Ištikrujų gi taupumas yra 
labai svarbus dalykas ne tik 
atskirų žmonių gyvenime, 
bet ir valstybės gyvenime. 
Jei taupus, darbštus gyven
tojai — valstybė ekonomi
niai stipri — ir p--~----
Taupyti reikia visada 
klaidingai mano 
mažai uždirbdami nieko ne
taupo, galvodami, kad po 
mažai pasidėdami pinigų 
ateičiai, vistiek didelių tur
tų nesutaupys. Vienas mate
matikas, išskaičiavo, kad jei 
prieš 2500 metų Kartagėnos 
valstybės vaikiukas butų pa
sidėjęs į banką 6 centus pen
kiais nuošimčiais ir tuos pi
nigus butų pavedęs savo ai
niams, tai musų laikais to 
berniuko Įpėdinis už tuo- 6 
centus gautų milžinišką pi
nigų suma, būtent: $3,60),- 
000‘ 000, 000, 000, 000,000,- 
000. 000, 000, 000, 000,000,- 
000,000,000,000,000,000.

priešingai. 
■' ’ t, ir
tie. kurie

KARALIŲ ALGOS.
Žurnalas “Nation” 

spausdino įdomias žinias, i nimas. 
kiek kurie karaliai gauna al
gos per metus. Didžiausią 
algą gauna Siamo karalius j 
—4’- milijonų dolerių. Itali-! 
jos karaliaus metinė alga 3'ce, 
mil. dolerių, Anglijos — 2 
mil. 900 tukst., Japonijos — 
2 mil. 250 tukst., Ispanuos— 
T mil. 771 tukst., Belgijos— 
1 mil. 75 tukst., Pietųslavi- 
jos ■— 665 tukst., Rumunijos 
—500 tukst., Švedijos 
tukst., ~ _ 
tukst.. Danijos — 300 tuks’.., 
Norvegijoos — 244 tukst.

PajieJkau merginos arba našlės be 
vaikų, apsivedimui, apie 25 metų am
žiau®; esu vaikinas 28 metų, turtu au
tomobilių ir gerai stoviu. Merginos, 
norinčios arčiau susipažinti, malonės 
su laišku prisiųsti ir savo paveikslą, 
kuri pareikalavus grąžinsiu.

A P. W.
187 Trvmont st., Somerville, Mass.

Pajieškau apsivecrimui merginos 
tarpe 22 ir 30 metų amžiaus, be skir
tumu tikėjimo, tori būti švari ir link* 
s’no budo. Aš esu vaikinas, 32 metų. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

CHARI.ES L. GODILAUSKIS
714 Main st.. Hartford, Coftn.

Pajieškau apsivedimui • apysenės 
merginos a. b < našlės, kad ir su vienu 
vaiku, nesenesnės kaip to metų. Aš 
esu vaikinas 12 metų, neglrtuoklis, 
laisvas ir apsišvietęs, turiu mažą biz
nį ir pinigų. Merginas meldžiu rašyt 
ir paveikslą prijiųsti, kurį ant parei
kalavimu grąžinsiu. Platesnes žinias 
suteiksiu per laišką.

MR PAUL RALLUT
1107 Washingt«nj'Blvd., Čhicago; Iii.- - . • »
Pajieškau apsivedimui merginos, 

tarpe 20 rr 2-3 metų, kuri turėtų Taek 
pinigu ir mylėtų gyventi ant vkė-s. 
As esu 25 metų, 5 pėdų G1* colių «uk- 
šėio, Amerikoj užaugęs. (36)

P. SIMON
13*1 i Jos^Campau av., Itėtroit, Mich..

Pajieškau apsivedimui turtingos 
merginos, At^i-'diukitė. o atčiau susi
pažinsime per laiškus ’ (37) 

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

Pajieškau savo dėdės Boleslovo 
----- - paeina! iš Kauno rėdyb >s, 

, Kuršėnų miestelio. 
x gyveoo N«-w Yorkc ir 

dirbo ant Margiu dokų. Meldžiu at i- 
šaukti arba žinantieji malonėkite p i- 
siųsti jo adresa. už. ką i>ka1no tariu 
širdingą ačiū Taipgi pajieškau gimi
nių ir pažįstamų. Malonėkite atsi
šaukti šiuo adresu:

M R. C. C- URBAN 
U S. Navai Academy. Tailur 

Aonapolis. Md.j
I

nemalonumų, nusiunčiau 
tamstai skėtį, kad tamsta 

i pasišalintum.”
Galima įsivaizduoti po to, 

į koks buvo rašytojo nusimi- 
| *11 I11CAC.

Redakcijos Atsakymą
D. Martinoniui, Lawren- 

Mass.—Apie Bolienė? 
bylą prisiųskite iškarpą iš 
angliškų laikraščių. Tas rei
kalinga patvirtinimui jūsų 
korespondencijos.

PARMOS.
_£XTRA! EXTRA!
Ar tamsta nori pasinaudot gera, 

auksine proga Ji čia yra, pasisku
bink!

8ų AKRŲ geros žemės, 10 akrų 
yodn^S. laukai, gera 8 kambarių
šluba ir kiti budinkai. Kaina $1,600. j

40 AKRU žemės, 20 akrų dirbamos,. 
20 "akrų girios, 2 mailės į miestą. 
-Kmm^$700.

80 AKRŲ geros žemės, geri budin- ; 
kai, 11 galvijų, 2 arkliai, javai, pa
dargai Kaina $4.500.
k 10O AKRU geros žemės, geri ba- 
ditlfei. gyvuliai, padargai. Kainą 
^’VKKI geros žemės, geri budin
kai, 13 galvijų, 2 arkliai, javai. Viskas 
$4ik»O. Visos minėtos ūkės parsiduoda 
ant išmokėjimo ir visai arti miesto.’

P. D. ANDREKUS (35)
PEXTWATER, MICH.

157 AKERIŲ FARMA
fšdalyta į mažas farmukes, nuo 1 .

! akejio iki 5 akerių. Labai gera žemė •
dri ’Truck farm. Netoli Camdeno ir 
Philadelphijos, tik 7’į mylios. Parsi
duoda ant lengvo išmokėjimo po 
akeris. Aplinkui tą farmą lotus 
duoda po $450.00.

M. T. TRAKIMAS 
Woodbury Heifhts. N. J.

Tel.: Woodbury 7t2-W.

$600 
par- 
()

f
Įi

REIKALAVIMAI.

FARMOS! FARMOS!
Dabar yra geriausias laikas pirkti 

farmą. Galima matyt žemės derlingu- . 
iną ant javų Aš parduodu farmas ant 
lengviausių išmokėjimų, arti Grand 

' Rapids miesto Klauskit kataliogo.
JOS. STAKTOS' <35) '

R.- G, LOtVELL, MICHIGAN.

4G>;
Bulgarijos — 400

BALZAKO APSIRIKIMAS
Francuzų rašytojas Bal

zakas nemėgo skėčių ir jis jų 
niekad neturėdavo. Vieną 
dieną 1842 m., beeinantį 
gatve jį užklupo lietus. Lijo, 
kaip iš viedro, ir net nebuvo 
matyti niekur nė vežėjo. 
Balzakas buvo priverstas 
pasislėpti nuo lietaus vie
nuose vartuose. Staiga jis 

‘ • 1 1 iš priešai

NUOSTABIAUSIAS 
NUSIKALTĖLIS.

Nusikaltėlių nuotykiai 
kartais labiau stebina žmo
nes, negu kurio nors žymaus 
vyro naudingi visuomenei 
darbai. Nusikaltėliai savo 
darbams kaliais panaudoja 
tokias gudrybes, kurias iš
aiškinti daug laiko tenka 
skirti rimtoms ir mokslin
goms galvoms.

Nesenai Paryžiuje suim
tas pagarsėjęs nusikaltėlis 
Delormel. Kaž kokiu, dar 
nežinomu budu, jis pakeitė 
savo veido išvaizdą apie 
100 kartų — kartu su savo 
pavarde.

Policija dar ir dabar neži
no „ ------ ------- no, koks yra jo tikras var-
kališkas mokslas pailginamas. Delormel yra padaręs 
žmogaus gy venimą, bet tuo'daug ir labai sunkių nusi- 
pačiu laiku šiandieninė in- kaitimų, bet tuo pat metu jis 
dustrija mažina žmogaus yra pasižymėjęs ir kaip spė
ti arbo metus, šiandieninis cialistas ekspertas daugelv- 
darbininkas, sulyginus jį su je darbo sričių. Jis, kaip ir 

’ jo dieduku, ilgiaus gyvena, garsusis Landm, turi suža- 
bet trumpiaus jlirba. Dau- (lėtinių sąrašą.
gumas užlaikomų senų dar- Delormel yra artistas, 
bininku paeina iš tarpo ma- braižytojas, kalvis, kompo-

PENSIJOS NUSENU- 
SIEMS DARBI

NINKAMS.
Sunku apskaitliuoti, kiek 

S. Val.yrtk darbininkų sulau
kusių 65 metų, kurie neturi 
ištekliaus* ptygyvenimui ir 
reikalauja .viešos pašalpos. 
Apskaitoma, kžtd 1912 me
tais jų buvo beveik milijo
nas ir pusė. Šių dienų medi-

fII
Pajieškau barzdaskučio pusiniu o. misose kojų 

kad ir nemokančio to amato, aš išmo-1 liuoslaikiu. 
kinsiu. Galima moterei arba merginai-------  -
tas amatas išmokti, o darbas aut v so 
gyvenimo. Atsišaukit šiuo adresu:

BARBERSHOP
—7-th St, So. Boston, Ma*s.

Sho_>,

Pajieškau pusbrolių Antano ir K

IPAJIKiKAU BARBERIO, kuris turi:
i gerą patyrimą tame amate 1;Unijos j
i valandos, mokestis geriausia, darb »s 
j ant visados. Taigi, kuris' norr pastovų j 
. darbą turėt, atstsankil sueitai (35)

M. MAČ-ON1S
'■* -Millbury rt- ~ .<ąre«t.r, w

REIKALtNCl jutus šių metu katalogą.
AGENTAI ~ * M?'I

Mums reikalingi agentai tuojau*), 
visose kolonijose nuolatiniai arba tik 

. Atlyginimas yta geras ir 
proga gera paprastam žmogui pasi
daryti pinigų nuo $50 iki 8100 kas 
sąxaitė. Reikalaukite visų informaci

jų dykai. (35)
DEKSNIS O1NTMENT CO.

518 Main St.. Hartford. Conn.

L-. FARMOS.
j". Nepirkite farmų smiltynuose, pakol- 
, nepamatysite mumis ir musų koldni- 

~ ' ‘1 mums, o mes prisiusime
(’> 

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

PARSIDUODA FARMA .
Trisdešimt septyni akrai žemės ir 

nfiško su ganykla. Yra visokių greip- 
; sų ir 61) vaisinių medžių. Sykiu parsi- 
! duoda 1 arklys. 2 karves, 2 telyčios ir 
’ 170 vištų su voriukais, šienas nušie
nautas ir bartien sudėtas. Yra daržo
vių. bulvių ir komų. Gera^ septynių!

RIEČIAMS. šią farmą parduoti, nes .esu ^e-
tv-i.ivoi c -• • -c • . nas ir nesveikas. Sykiu su farma einaIsMRANDAiOJA gražiai įsdaisvtas __ .- ■. ... , ■ . , . visos masinos ir įrankiai, .^orinčius

yp ,a ‘ 7-^ Pirkti atva-
MRS. M. STANKUS ! ° ™

1« N. Striker si, BaBimore. Md. j f (Kford. Masu.
• z

tarno Grybų. Antanas vadinasi To y. PRANEŠIMAS BALTIMO- ^Urių\Jb^^^
o Kastantas — Gas. abudu paeina iš j 

par..' 
zi no, 
a’.si-

Į

NEKR0L0GIJA.
\. a. MARIJONA KVIET- 

KAl SKIENĖ.
Mirė 24 d. rugpiučio. sukakus 

vos 30 m. amžiaus, paliko savo 
vyrą su vaikučiais dideliam fj- 
liudime. Palaidota tapo ant šv. 
Mykolo kapinių Bostone. Grabo- 
rius Petras Akunevičius davė 
labai gražų patarnavimą laido
tuvėse. Lai būna .jai amžina at
mintis. Velionės Svečias.

pastebėjo, kad 
stovinčių namų lango kaž 
kokia graži dama, praplės
dama tiulines langų uždan
gas, laikas nuo laiko Į ji pa
sižiūrėdavo. Tuo Balzakas 
buvo labai sužavėtas ir dė
kojo užėjusiam lietui, kad 
jis nuvedė jį i tokią gerą vie
tą. Dama buvo nepaprastai 
graži. Pagaliau jis prisiminė 
ją matęs operoj. Dama ne
nustojo nervingai žiūrėjusi 
i jį. Tad Balzakas nė kiek 
neabejojo, kad ji Į ji Įsimy
lėjo. Neilgai laukus išėjo iš 
to namo tarnas su skėčiu ir 
ėjo link jo. Dar labiau jis 
nustebo, kaip tarnas priėjęs 
prie jo tarė: “Ponia iš to n i- 
mo siunčia tamstai skėti.” 
Balžakas dabar neabejojo 
visiškai nugalėjęs nežino
mos damos širdį. Paėmęs 
skėtį ir žemai nusilenkęs po
niai, kuri vfc dar stovėjo prie 
lango, nuėjo triumfuoda
mas.

Kitą dieną Balzakas atsi
kėlė anksti ir užsivilkęs fra
ką ir užsimovęs baltas piršti
nes — skubėjo padėkoti da
mai už skėti. Beeidamas nu-! 
tarė duotą skėtį, kuris buvo 
jau senas ir skylėtas, pasilik
ti sau atminčiai, o damai nu
pirkti naują.

Vizito valandą jis jau bu-i 
vo pas damą su nauju skė-, 

'eiti. Dama skėtį priėmė ir nė

Don1 iš-ės kaimo, Gelgaudiškio 
Šakiu apskričio. Kas apie juos 
malonės pranešti ailia patįs lai 
šaukia.

KRANK GRYBAS
'. Y. C. WWmington, Cal f

Pajies1 au draugo Prano Jaskcvi- 
ėiaus. -lis paeina iš Vilniaus rėdyb >s, 
Trakų apskritini. Krunu valsčiaus,1 
Aglininkų kaimo. Jis gyveno Phila- 
delphijoj ir laikė kriaučių šapą. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie jį žinote, 
malonėkite pranešti šiuo adresu 

PETRAS LABANAUSKAS
232 So. Hazie 'st.. Ilazleton, Pu.

c

I1

PARDAVIMAI Į (Įauiausi Laiškai
PARSIDUODA Namas «u Bučerne ir *
Groserne. arba gali pirkt tik vien Bu-' 
černę be namo. Namas statytas tik 
1915 m . 3 šeimynų. 2 storai, 3 gara- 
dž.iai. didelis jardas. Kaina S92O<i. 
Randos neša 81344 per metus. Galima 
pusę jmokėt. Bučerne ir Gro.semę ga
lima pirkt olselio kaina Lisą galima 
gaut ant 3 ar 5 metų.

Taipogi parsiduoda Motelis, .ant 
. 21 kambariai

žemės, 
i kaina 88.500. Turiu dau 
I vieną noriu parduot. Pasinaudokit ge-,

GEO. MACK (37)
250 E. Main at.. Frankfort. N. V. |

——--------------- t

I

Kas nori, gali j

I

Aš. Ę’rana- Papučka. pajieškau sa-;
vo brolio Antano Papučkio. Jis dau-’ 
giausia gyveno Boston. Mass. Brolau.1 __ _
atsišauk, yra rei alas dėl žemės? Kas kontru. __ __
žinote kur jis gyvena, malonėkite pra- pusantro akerio 
nešti, uz ka busiu dėkingas. ' ‘ “

KRANAS PAPUČKA
Kauno rėdybos. Rokiškio apskr, paš- ! ra proga.
tas ir miestelis Svėdasai, Lithuania. į

f

labai pigia: parsiduoda mūrinis na- j 
mas. užeigos vieta teafe). šokių salė; 

pr 5 karų garadžius. L 
i užeigos bizni pirkt atskirai. Apielhikė 
j apgyventa lietui ių rr lenkų. Pigiai 
' parduosiu tam. kas greit atsišauks.

I. CZOPEK (35)
Harrison, X. J.

Pajieškau Kazimiero Meškio. Bar
tuliu kaimo, Salantų vaisė Mes kartu 
atvažiavom 1912 m. j Montreal, Ca- 
nada. bet dabar nežinau kur jis ran
dasi. Malonės pats atsišaukti arba 
nantieji teiksis pranešti.

M \GDELENA VIKIENĖ
G i Hillyard st.

Hamilton, Ont., Canada.

BARGENAS!
Iš priežasties nesutikimų šeimynoj,'

Extra dėl Kalėdų laiškų ir gražių 
lietuviškų atviručių, su šventais ir 
svietiškais paveikslais. Kainos: 10 
laiškų už 25c., 50 laiškų už S 1.00. 12 
atviručių tt? 25c., geresnių 12 atviru
čių 5oe.; Visados parašykite, kokių no
rite. Reikalaujame agentu. (36)

JUOZO SPAUDA ,
1 253 X. Clarion st_ Philadelphia. P*, 

su fornišiais, I tt: t—
biznis geras. SVARBUS PRANEŠIMAS 

g vietų. t>»de| j'I Gera proga atsitraukti savo gimi
nes iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijoj ir 
Rusijos, jeigu tik jie sveiki ir gali 
skaityti nors vienoj kalboj. Ūkininkų 
pagelbiįlinkai ir namų ruošos da"bi- 
nin'-ai turi pirminybę. Norint infor
macijų. rašvldt musu manadžeriui: 

SANDY LEWIS (-)
45 Windsor St.. .Montreal. Canada.

“Jeigu tik žmonės žinotu 
kaip greitai Severa's Esko išgy
do niežtančius odos sutrukimus, 
aš esu tikras, kad jie nieko dau
giau nevartotų.” rašo Mr. Mike 
Dzedzei. Pellston, Mich. “Aš per 
mėnesius kentėjau nuo niežtan- 
čio odos sutrukime ir išbandžiau 
visokių gyduolių, bet nieko ne
gelbėjo. Pagalios aš užsisakiau 
Severa's Esko. To pirmo ištepi-, 
mo niežėjimas pradėjo apleist ir į prasiur„ 
i trumpą laiką mano oda buvo iš- ■ '
gydyta." — Įsigykit už 50c. bon-Į 
ką Severas Esko nuo jūsų ap- 
tiekoriaus. \V. F. Severą Co., 
Cedar Rapids, Iowa.

I
Pajieškau sesers Damės Butkevi- į 

'iutės-Alaburdienės, iš Aigirdžių kai-• 
mo. Stakliškių parapijos, »ilmaus re- I 
dybos. Seniaus gyveno kur tai apie ■ 
N’c'v Y orką. Meldžiu ir brolius Joną iri 
Praną taipgi atsiliepti.

Ad.imis Butkcvičius-Muliuriu-
254 C st., So. Boston. Mass.

Pajieškau savo gimir.ių. kurie kit
ką: t gyveno Chicagu. II:.: Marcijonos 
Bočkiutės, Kazio Kavaliausko. Jono 
Kavaliausko, Rožės Valančienės ir 
Marės Jocienės — gimusių Kvėdar
nos parapijoje. Ma.io adresas: Antoni 
Boczkus, Warszawa, Poland. ui. Grz.y- 
bowska K), m. 8.

100 N. 3-rd st,

PARSIDUODA 
BUčERNft IR GROSERNĖ 

Puikioj, lietuvių apgyventoj vietoj. 
. Parsiduoda už žemą kaina. Biznis turi 
būt parduotas j trumpą laiką, nes sa- 
virinkas apleidžia šia šalį. <38) 

115 l/m renc? st.. I.a«rence. Maes.

LAIŠKAMS POPIEROS.
Virš 10 skirtingu, su paveikslais, 

dainomis ir pavinča'.’Anėmis. tinkami 
dėl visų į Lietuvą, pailuusios popic- 
ros t izina® 30c Keturi tuzinai už 
81.00. Reikalaujam agentu. Adresuo-

__ |kite- J. YERUSEVIČII S
Bax 68. Laarence, Masu.I’ajicškau'vyro Jono Balnio, kuris,

> nuo manfs du metai at
gal. palikdamas mane . u dviem nr-r- j 
gaitėrn ir sunum. Malonėk pasigailė
ti vaikučių ir sugrįžk, žinantieji jo, 
adresą malonėkit^ pranešti, uz ką ba
sių labai dė inga

-JUGASĖ DAUNIENĖ
122—2 nd st, S ». Boston, Ma.s. I

MILŽINIŠKAS

PIKNIKAS!

“SAKE”
Laisvamanių Paveiks

luotas Žurnalas.
"SAKE" išeina pirmą dieną 

kiekvieno mėnesio.
“8AKfi" krato kunigus, kunigą 

gaspadines. minvškas ir kitus. 
•'■SAKE" skaito tikri bedieviai.

"jiAhfe" Minuoja si.50 metui.
“ŠAKĘ" siunčiam ir į Lietuvą 

per visus metus už $1,50 tiktai.
"ŠAKEI" reikalingi agentai —- 

platintojai visuose miestuose.
“ŠAKES" pavienio numerio kai

na 15 centų. Kas prisius 15c. štam- 
poms. tam išsiųsime "šakę.” Adre« 
suokite: (37)

“ŠAKE”
710 W. 33-rd St.. CHICAGO. ILL.

VISŲ ŽINIAI!
U z v.sokios rūšies smulkius pasi- i 
garsinimus, kaip tai: pajiuskoji- ; 
mus apsivedimą. įvairius praneši-; 
mus, pardavimus, pirkimus, akai-' 
t"ine |K> 3c. už. žodį už sykį. No- ' 
rint tą patį apgarsinimą patai pul
kelis sykius, už. sekančius aykiu< 
skaitome 2c. uz žodį už syki.
"Keleivio’’ skaitytojams, ku 'ie t> r 
užsiprenumeravę laikrašti ir u- 
pirmą sykį skaitome po 2c. vi žtr’i.
Už pajie«kojimus giminiu 
draugų skaitome po 2c. ui žodį 
pirmą sykį: norint tą patį paj «■- 
kojima talpyt iltriau. skaitome po 
te. už. žodį už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, kurie 
tur užsiprenumeravę laikraštį, už 
pajieskojimtis t giminių ir drangų 
skaitome ir uz pirmą sykį po lc. 
už žodį.
Pajieškojiniai *u paveikslu pre
kių" ja daug brangiau, nes padary
mas klišės dabar prekiauja bran
giai. Todėl norint talpint pa/eško- 
jbnu -u paveikslu, reikia pr’siųst 
fotografių ir klaust kainus.

Siunčiant pajieškojuna arba ap- 
ear-inimą reikia pri*iųat kartu ir 
mokestį.

KELEIVES"
255 BKOADWAY,

SO. BOSTON. MASS.

f

J'ajicš au brolio Mykolo Daręio,! 
\nore avu parapijos. Seniau dirbo’ 
«nt f rroos vardu "X irvija." 10 ccn u 
>u<> 1 hicajros. Brolau, apsišaus. a:i»i 
\us i - paz. st»’ių m ilonėiute prair šli 
nan jo adic-ą. uz tai jums tarsiu j r- 

tKngą ačin. (36)
ANDIUEIUS DARGIS

231 Imdcc Mace. E.izabctlipurt. N .1.

I’ajicškau žento Kazimieru Raba- 
sausko. Kauno rč)., Kėdainių apser, 
Surviliškčs parap.. Pakros-tčs kaimo, 
seniau jis gyveno Massachu.setts va’- 
slijoj. Kas apie ji žino, malonėkit 
pranešti arba pats lai atsišaukiJ. aš 
turiu labui svarbų reikalą. (37) 

NIKODEMAS RUNAITIS 
914 W. 31-st placc, Chicago, III.

APSIVED1MAI

Rengia D. L. K. Vytauto 
Kliubas 

RUGSĖJO 4, 5 ir 6 dd. 
(Per I^ibor Day) 

D. L. K. Vytauto Parke, 
(Netoli Lakcview Parko) 

LOWELL, MASS.
Gerbiamieji vietiniai ir apiclinkių 

ko’or.ijų lietuviai ir lietuvaitės!
Vi us kviečiame atsilankyti ant šio 

taip puikaus pikniko, nes šis piknikas 
bus vienas iš didžiausių, kokie kada 
nors š:ame parke yra buvę.

D. L. K. Vytauto Kliubas deda visas 
pastangas, kad visus kuopuikiausia 
užganėdinti. • .

SI RATOJE ŠOKIAI prie puikiau
sios orkestrus, po vadovyste J. Kibil- 
] rlž.io. prasidės 6-tą vą^ po pietų tr 
I trauksis iki vėlumai nakties.

NEDALIOJE l’IKXIKAS prasidės 
( 10 vai. ryte ir trauksis net iki vėlaus 
! vakaro, su įvairiais pasilinksmini- 
I mais. Kadangi yra užkviesti Kliulmi 
! iš aplinkinių kolonijų, tai bus ir vir-

Stebuklai ir Dvasių Vai
dinimai Namuose.

Garsus Magikas Jonas Čekenavi- ' 
čius. išleido stebėtinas nionų pas
laptis, kurias galima padaryti be

I T'ajieškau apsivedimui merginos ar- 
: ba našlės l>e vaikų, doro pasivedimo, 
i darbininkės. As esu darbininką.- vai
kinas, ramaus l>uvo. NoriViau ismin- . 
tingą draugę gauti. Meldžiu atsišauk- vės traukimas vieno miesto Kliul>o su 
ti ir savo paveikslą prisiųsti. į kito miesto Kliubu. Taipgi yra už-

J. p. j kviesta keliūtas chorų, kurie išpildys
301 Baltimorc sL. Dayton, Ohio. | koncertinį programą. Bus daug kitų 

’ —------------------------------------- — sportiškų pasilinksminimų, kaip tai:
I’ajicškau gyvenimui draugės, be liėgimų. per virvę šokimų ir daug ki- 

1 skirtumo tikėjimo ir pažiūrų, nuo 25 tų. lučių čia suminėti negalima
I iki 40 metų amžiaus. Aš esu 37 metų1 PANEDftLYJ (l.ahor Day) šokiai, 
amžiaus, turiu savo nuosavyla- ir csj prie puikios orkestro*, nuo 10 ryto iki 

į mekąnikas ant medžio dailx>. Plalcs- vėlam vakarui.
nių žinių suteiksiu per laiška I JŽANGA: Subatoje ir panedelyje

JUOZAS ATKOCAITIS 35c. ypatai. nedėliojo visai maža.
211 Hamilton St, Ncw Havcn, Cvnn. K'icčia visus, Vj 'autu Kliubas.

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

Kaina tik vienas doleris, parrika- i 
landanti prisiųskite "money orde- 
rį," arba įdekite dolerį į laišką.: 
Pareikalauti galima tik Rugpiučio 
i:- Rugsėjo mėn. Toliaus nesiimti-; 
nėšiu. AdresuUkit: (36)

PROE. J. CEKANAVICH
5;J53 So. Turner Ave^ 

( hieago, III.

SKAUSMAS 
NUOPUSLĖS 
NEGERUMU 
Prašalinama!i 

Greitai su 
Santai Midy 
Gank tikra 
Žiūrėk žodžio 

"MIDY”
Parsiduoda 

a Aptiekose

I f

CHARI.ES


v

W

Humoristika

I

Mirusis iudžių aktorius Valentu1.' neturėjo sau lygaus meiliškose rolėse, šiame 
__  parodomas vienoj iš svarbiausiu rolių.

Kam liūdna, o kam linksma.
Mama:— Dabartinė jau

nuomenė tik ir težino rūkyti, i 
gerti ir prie mergaičių lan
džioti. Kaip tai liūdna!

Sūnūs:— Ką niekus kal
bi, mamute. Argi tai liūdna? 
Tai... linksma!

Mokykloje.
Viena mokytoja davė sa

vo klesos \ aikams pamoką 
iš etiketus. Norėdama patir
ti ar visi \aikai suprato jos 
aiškinimus, ji klausia:

—Jeigu i jūsų namus atsi
lanko svečių ir tuo tarpu i 
jūsų stuoą užeina kaimynai, 
kurie neturi pažinties su 
svečiais, ką tuomet pirmiau
sia jusu motina daro?

Pašoka Jonukas Agurkis 
ir sako:

—Mano motina tuomet 
atneša antrą bonką munšai-į 
no.

Be pavardės.
—Panele, kaip tamstos 

pavardė?
—Aš dar neturiu pavar

dės...
—Kaip tai?
—O taip, kad aš dar neiš

tekėjus. Ta pavardė, kurią 
turiu, tai yra tėvo pavardė, o 
aš gausiu pavarde, kai ište- )- •tesiu.

Teisme.
Nesenai vienoj byloj Bos

tono teisman buvo pašauk
ta airišė moteris į liudinin
kas. Po ’pi isiekdinimui teisė
ja s pasižiurėjo į ją ir klau
sia : “

. —Ką tamsta žinai šitame
atsitikime?

—Nieko, — atsakė airišė.
—Na tai meldžiu papasa

kot, bet tik trumpai, — pa- 
------------— j p ašė teisėjas, kuris iš paty- 

Tarpe farmerių. į rimo žinojo, ką pas moteris 
—Sakyk, Pranai, ką Teis- reiškia žodis “nieko.” 

kia tos skaitlinės armobi- 
liaus pasturgalyje?

—Ir aš nežinau... Turbut' 
skaičių suvažinėtų žmonių.

Tarpdury.
Nedrąsus Jonelis palydė

jo Onutę namo ir tarpduryje 
si ausdamas jos ranką sako:

—Žinai, Onele, pereitą

Vco <*teS
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DR. KARCERIS
Gydytoja; ir Chirurgas

Vr’ąndos; 10—2; 5—9 
S<d;-nūdieninis: 10—2

327 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Telefoui.i 6U2-W.

Dr. A. Eoman-Gumauskas ;
LIETUVIS’ bE.VTlSTAS 

VALANDOS: " "
Nuo 4 d—1'2 dieną 
N’ua '2—5 po pietų
Nuo 6—8 vakar* 

\’e<iėlionu» Nuo 19—12 diena
705 N. Maia St. kamp. Broad St.

MONTELLO. MASS
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3 TILEFONAI 1M7 Z

J MEDICINOS DAKTARAI Z 
t C. J. MIK0LA1TIS i
,/ Valą ado*: ano > iki 4 po pi«tą, 5 

nuo 7 iki 8 vakaro. Z 
107įSummer St, £ 

LAWRENCE, MASS. f

Ne visa svarba vi
rinime. Gerai ka
vai reikia taipgi 
gero užbaltinimo. 
Bordeno konden
suotas pienas pa
saldytas iškelia ti
krą skoni, suteikia 
pilną švelnumą, re
tą auksinę spalvą 
geriausios kavos 
puoduko. Ir sutau- 
pymas ant grieti
nės taipgi yra svar
bus daiktas.
Borden’o konden
suotas pienas yra 
vienodos kokybės. 
Jus jo norėsite ge
resniems skansko- 
niams visur, kur tik 
reikalinga vartoti- 
pieno ir cukraus.

STANDARD
IAANO 

CONDENSED MBLK 
JUS V GROSERNINKAS 
TURI ŠVIEŽIO STAKO.

betas. Š. m. balandžio mėn. 
vietos policija bedirbant] 

nu? ar kitur’” p^i?^wlavo;d sHėnlė: bravorą
vartojime naminė degtinė J atėmė, bet jis ti?K tą amatą 
Pastebėję tai kriminalinės! Panjėgo, kad tuoj po atėmi- 
policijos valdininkai prade- imo įsitaisė kitą.

“SAMAGONŠČIKAS.”
Panevėžio apylinkėse vie

nui’ ar kitur i

Daktaro ofise.
Pacijentas:— Daktare, ar 

negali išgydyt mane nuo 
knarkimo?' Laike miego aš 
taip garsiai knarkiu, kad 
net pats save išbudinu.

Daktaras:— Tokiame ___
vėjuje aš tamsiai pataikiau ■;iirbė7ūį‘.“‘”Liep^
miegot kitame kambaryje.

Kepykloje.
Vaikas:— Mano mama 

sakė, kad ji bulkoje radus 
vietoj razinkos — tarakoną.

Duonkepis: —Pasakyk sa
vo mamai, tegul ji man at
siunčia tą tarakoną, tai aš 
jai duosiud’azinką.

Maliavotas daiktas.
—Sako moteris ilgiau gy- m.ktį aš sapnavau, jog mudu 

vena, negu vyrai: dėl ko susitikom sodne po medžiu, 
taip?... " į A , prašiau tavo rankos ir tu

—Žinoma, maliavotas min pasižadėjai.
daiktas visuomet ilgiau lai-į —Tai pasirodo, kad tams-į 
ko, negu nemaliavotas. t?, Joneli, savo sapnuose esil 

-------------- ’ d ąsesnis,. negu tikrenybėj 
Putrų krautuvėj - juokaudama atsakė Onu-

Viena ponia, išsirinkus la- te.
pės kailio futrą. klausia par-; --------------
davėjo: Žiauriai.

—Ar šita futra lietaus ne-, Teisėjas:— Šiuo kart už 
bijo? ‘vegystę aš tave pasiųsiu ant

—Ar gi poniutė kada nors 3t’ dienų i kalėjimą. 
__ __i lapę vaikščiojant su į Valkata:—Perdaug žiau- _ .

otinvtn rmri_ n i elgiesi, ponas teisėjau,1 kykla šiemet išleido pa 
si; nuolatiniu savo koštu- lin bent _viena mokytą ber-i 
m riti.

Gražiai kalbėjo...
—Ak, kaip gražiai tas po

naitis kalbėjo! Iš kur jis tik 
ir ima tuos žodžius, tuos kal
bos pažibus...

—Apie ką jau jis. panele, 
taip pasakojo?

—Apie mane.

V i
Karves aprašymas.

Snaudulių pradžios

i i
iI

I

a'-Jo rinkti žinias,, kad ^iUCTUS-į^^RVI)OS. 
Kaltinėnai, Tauragės aps. 

Prieš Kaltinėnus yrą v Įsa ei
lė kalnų, kurie keliauto
jams daro malonaus. Įspū
džio, nes 
prie vienas 
ga juosta.

tsusidomėti 
visuomet lietus išplauna ge
ležies rudos. Dabartiniai lie- ’ 
tųs irgi išplovė nemaža ru- ■ 
dos.

minėti valdininkai gavo ži
nių, kad naminės degtinės 
dirbimu ir jos platinimu už- j 
siima Subačiaus valsčiaus,; 
Radžiūnų kaimo seniūnas 
pil. Kumštys Liudas. Liepos 

; mėn. 21d. padarė pas ji 
kratą ir rado visą bravorėli 
ir vėl jau prirengtos brogos.

Užklaustas Kumštys dir
bime naminės degtinės kaltu 
save prisipažino ir paaiški-į 
no, kad jos dirbimu užsiimi-' 
nėja jau nuo senai ir kaipo j 
seniūnas ilgai nebuvo paste-

I

yra prisigretinę 
kito traukiasi il- 
šie kalnai verti 
ir ištirti, nes čia ■

mo- j 
sau-1 I 

niuką. Per baigiamuosius į 
kvotimus jam buvo užduotas;

matei ]
lietsargiu? —atkirto gud-(
rus pardavėjas.

Tikrai stebėtina.
Septynių metų vaikas; 

klausia savo motiną-artistę,1 _ _ . . -
kuri buvo apvažinėjuš visą derbą teatro chore):— Ma- ko kuo puikiausiai: 
pasauli: [na^otina sako, kad aš labai; ‘‘Karvė yra moteriškas

—Ar teisybė, mamute,'gražiai dainuoju. i keturkojis su automobiliaus
kad aš užgimiau Paryžiuje? į Teatro vedėjas:—Atnešk balsu ir su veidu, kuriame

—Taip, brangusis, teisy-.Kkomencįącijas nuo savo nesimato jokios žulikystės. 
bė. < -

—O tu. mamute,
gimei?

—Aš užgimiau New Mfr-
ke. -

—O kur mano tėyeliš gi-; .' ’
mė? ’ jbt.ii mylfnfą.

—Ji^gime Londone. - p * Marė:— Kaip tai?
—Tai ištikro stebėtina, Ona:—Ąš apsivedžiau. 1 

kaip mes visi i daiktą sūsiė 
jom, — stebėjosi vaikas

Tikras paliudymas. rasto darbas aprašyti karvę.;
Mergina (norinti gauti Savo uždavinį mokinys atli-Į

I

Draugai, Skaitykit ir Platin- 
kit “Keleivi.

Tmynų; jeigu jie tavo mo- Su pliumpo pagelba ji paga- 
kur už-!tinos žodžius patvirtins, tai mina skystimą, kuris pienu 

- aš priimsiutave Į chorą. ; vadinamas ir pilamas į mo-!
------ " i lio puodynes. Ji taipgi paga-1 

Ji nustojo. mina kamšalą dešroms, o
Ona:—Aš nustojau teisės ant galo jai nulupa kailį tie, 

. i kuriems ji per visą savo am-

" Lietuvos mokykloje.
:. Mokj-kloje, tikybos pamo- 
Ębpe, dvasiškis aiškino vai-Bažnytinėj mokykloj

Kunigas:— Atminkite, kučiams apie- Dievą trijose 
vaikai, ką šventas raštas sa- at a bose. Vaikučiai tos teolo- 
ko: “Geriau yra duot, Marginės paslapties nesuprato, 
imt.? ’ * 1TA ’ , --x’’-v------

Jonukas;— Mano t(
irgi panašiai sako.

; Dėl to dvasiškis labai nerva-
Įvąs7.yotj . ir norėdamas kaip ant 

r________ si cino .vaikams Dievo trijose
Kunigas:— O kas yra tą- k abose vaizdą Įrodyti, paė- 

vo tėvas? ” ’ ’ ’■
Jonukas:—

kas.

;• mė savo kepurę ir rodvda- 
KumštĮnin- mas viršų, klausia: 

Kas čia?
Kepurė! — atsako vai-

9*

___  - I * I J • ? •
Apskelbimai visuomet 

apsimoka. j
Viena mergina pajiešięojo. 

per “Keleivį” sau vaikino.' 
Už pajieškojimą ji užmbkė- šąlą ir vėl klausia: 
jo vieną dolerį. Netrukus pa.< 
ją atvažiavo vaikinas ir jie
du apsivedė. Merginai yės- —na, o viduryje Kas yra 

; tuvės lėšavo 50 dol. Užpile- —Vatos—atsakė vaikai,
tų laiko jos vyras numirė. 
Laidotuvės lėšavo 200xlol. 
Bet vyras buvo apsidraudęs 
ant 10,000 dol. ir jauna naš
lė tuos pinigus gavo. Dau
giau jai nereikėjo per laik
raštį jieškot vaikinų, „ nes 
apie ją žinojo ir suko visos 
apielinkės kavalieriai.

Na, dabar pasakykit, ar 
neapsimoka apskelbimai?

»

♦

%

r

9

|

I

—iš ko ji pasiųta?
—Iš gelumbės.

Dvasiškis išvertė pamu-

—O čia kas?
—Kepurės pamušalas.
—Na, o viduryje kas yra?

ži buvo geriausias draugas.
Kaivės uodega yra prika

binta iš užpakalio: ant jos! 
galo padalytas kutosas tam, 
kad Įvarytų piktumą mu
sėms.

Karvė turi du pilvu. Vie
nas yra apatiniame aukšte 
naudojamas kaipo sandėlis. 
Kuomet jis būna pripildytas, 
tai karvė pasišalina ramion 
vieton, kur ji žalią medžia
gą sumala ir perkelia Į prie- 
dini pilvą, kur maistas pa
virsta Į karvę.

Vyriška karvė vadinasi 
bulius. Ją gaudo virvėmis 
kai reikia papiaut. Kelių ką
snių kaivės gabalėlis pačio
je karvėje vertas 4 centus, 
pusę lito pas pjovikus, litą 
pas mėsininkus ir 3 litus 
karčiamoje kaipo priedas 
prie snapso.

—Tai matote, vaikučiai, 
kad kepurė tik viena, o iš 
trijų dalių sudėta: gelum
bės, vatos ir pamušalo. Ar 
supratot? ..

—^Supratom, Supratom !— 
atsiliepė vaikai.

.—-Na, tai kas yra Dievas te josi, 
trijose ąsabose?

—Toks kaip kepurė! — Akli 
vienbalsiai atsakė vaikai.

PATARLĖS.
Ant keno suolo sėdi, to ir 

giesmę giedok.
♦ ♦ ♦

Ant palinkusio medžio vi 
sos ožkos lipa.

* ♦

Ant svetimo
t

namai 
kurti be gaidžio.

Telefonas 6498

H. JOSEFH L. ALEX
(ALEKSA)

Lietuvis Dentistas
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 iš 
ryto: nuo 2 iki 5 po pietų ir nuo 
C. iki 8 vakare. Seredomis nuo 'J 
iki 12 dieną. Nedėidieniais pa
gal sutarimą.
( REGG BLIH;.. Room 302. 

Cor. Atnesbur> ir Comnion Sts.
LA1VRENCE, MASS.

į
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Virimo Receptas
Vienas iš naudingiausių vaisių na

mu se per visa metą yra obuolys. 
Da-. g yra receptų kaip gaminti is 
obuolių valgius, todėl net sunku issi- 
rin! .i geriausį. Jus gal brndėt viąo- 
kiv. kiaušinienių (custard), bot nie
ką.! nedarei su obuoliais. Priekandžiui 
[>ri. vakarienės pasidarykit sekanti 
ob - lių receptą. Visiems jis patiks

OBUOLIŲ ČUŠTARD '
: puodukai obuolių
: puodukai užvirinto p>coi> ' 

šaukštas lemeno skystimo 
’.ūaušiniai

puoduko cukraus 
šaukštuko vanilos

. puoduko eukraus 
šaukštuko vanilo-.

Si.kapok obuolius smulkiai, kad bu-

i’

*>

1
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ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Raio ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mu pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitoje skiltyse kas savaitę tilps straips
neliai, kurie bus idomųs kožnaj Lietuvei šeimininkei. .

^MMMiMH■■■■■■■HM■■aaaai
RODYKLĖ No. 25

Naminiai Pasigelbėjimai.
Nuvalymui misinginių’'IbsĄ trink 

metalo pavirsi su supuvusiu ; ’ 
padažytu saldžiame ( sweet) 
paskui nušluostyk šmoteliu 
flanelio. Persvei.-k metalą 
šmotu Chamo:?, odos.

Apdegusius alumin--. imlus 
havalyt trinant plieno vilnonu 
matgok apdegusias dali 
muilo .putomis ir paskui 
su smyrio (emery I milteliais i 
kiu terputirio. Paskui ■'•.tšveisk sa bis- 

i keliu kreidos- miltų ant minkšto ska- 
; rulio. 
t Ypatingiau-ias būdas iaik 
; gvų paveikslų 
; jat*- labai dideles adatas.
gadys sieniniu popiciu.

I . Jf c“. U“2* " ’

akmeniu j 
aliejuje, ■ 

vatinio 
trinant

galima 
Nu

kaištomis 
rušhiostvK 

bis-

Į

Tel. So. Boston 60A-W

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LITUV1S DANTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak 
|NEDCLTOMIS: 
liki 1 v. po pietį.

Seredotnis iki 12 dieną.
1 Ofisas "Keleivio” name
> 251 BroadwaV. tarpe C b D St

SO. BOSTON. MASS.I

♦

arklio netoli' į
» i

be šuniesj

; tu ia du puodukai Dadėk lemono 
sk . tiįv.a ir sudėk i sviestuota stoi
ką. Padaryk minkštą kiaušinienę 
par,rastu budu, naudojant du kiauši
nio tryniu. V- puoduko cukraus, pieną 
ir vanilą. Supilk kiaušinienę ant 
o’orolių kapotinės ir padaryk puta.' ii 
kiaušinių baltimo. vaniios ir cukraus. 
Su lėk putas ant kiaušinienės ir kepi;
• 5 r.iir.utų vidutiniame pečiuje. Kai 
alv-.-sta apmargink viršų su morkų

i košt Ie.
Virtuvės Reikaluose

Palik pečiaus duris atdaras na
bagus kepti, kad jis galėtų visai is- 
dživti ir išsivėdinti. Jei paliksi pečių 
uždarytą, drėgnas oras viduje bus ra- 
diju.io priežasčia.

Djortos dėžę reik valyt nors sykj 
savaitėje. Išimk viską ir išmazgok su 
vandeniu ir soda. Išdžiovink visiškai. 
i>ė-<' neturės pelėsių kvapo.

Vienas iš parankiausių dalykų vir
tuvėje yra tai žirklės. Geriausios yra 
vkiutiniške didumo žirklės.

i Nuvaivrnai elektriško džiovintuvo 
ilt aster) naudok minkštą maliavoji- 
nw šepetį. PamatyMt kad taip galima 
nuvalyt kuogeriausia. . .

Numazgojus žuvį reikia nudziovint 
popieriniu rankšlvoščhi. Lengviau ta 
pafkui numesti nejpi laikyti stuboj 
audeklini rankšluestj, kuris atsiduoda 

i žuvimi.

nu i Im
ant sienos yra naudo

jos nesu-

I Jeigu turit laikrodį, kuris reikalas-
■ ia aliejavimo. pamerki t šmotą vato
i

I

|

|

Į

Itališki
Mes išdir- 
ba:n ir im 
po r tuo ja
me viso
kiu rasią 
'a- komis 
d i r b t a s

Itališka*

<
<<< << <<

<
■

6 KELLOGG S W
TASTELESS CASTOR OIL

Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytas medicinom reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
ma* ir tyru m ak nepakeičia
mas. Be skonio ir neatsi
duoda. Imkit Kellogg’s. Su
piltas Laboratorijose.

VALET

Razoir’*
Išsigelan- 
da pati.

£abies Lovelt
• * -L

Nao rirą pilvo Ir žaras 
magomą. kari* paeina n«o ’ 
dantų augimo nieko geresnio • 
Kadikiame ir vaikams nėra, 
kaip

kerosime ii i
Kciosmas prisigaruos į laikrodžio 
mašineriją.

Grožės Patarimai
Kaip patapti riebiu, yra klausimas, 

kurio daug žmonių nežino kaip apei
ti. Reikia reguliuoti maistą, taip kad 
valgytum tik tokius valgius, kurie di
dina svaiumą Valgis turi susidėti iš 
sekančių dalykų: Pusryčiams vaisiu, 
porcija grūdiniu valgiu su grietine ir 
cukrum, kepti kiaušiniai, duoną, pie
nas. Pietums, grietinės zupė. salotų su 
aliejaus uždaru, gerai sviesduor-; 
duona, pudingas su grietinės sosu, du 
stiklai pieno, 
su tirštu i 
ka’afijorai, 
sviestu 
aiserymas 
pieno.

paiikit liftoje laikrodžio. X),i>rtfinas
.... , į laikrodžio sre^-ausias

pasaufyje.
?. nt 10 ...

fnetų' gvarantuoto*. Mu«ų 'kainos že
mesnės negi kitų išdirbčjų. Dykai su
teikiam psxokinimus. Reikalaukit ka
talogo. kari pasiančiam DYKAI. (-)

RUATTA SERENELL1 & CO.
Uill Bluejsland Are, DepL 30.

CHICAGO. P L.

> -

Mm. Winslows 
Strup

uždaru, gerai

Vakarienei, i iebi mėsa 
sosu, morkos, kručkaj arba 
, kvietinė duona, storai 

tepta, šokolado pudingas, 
arba k^ušmienė, stiklas

Ypatiška Sveiksta
Žmonės atvykę :ž kilų šalių prade

da gyvenimą visai .skirtingą daugeliu 
atžvilgių. Iš visų paskiausia pakei
čiama maistas Šeimynos apsigyvena 
srityse, kur yra jų draugai ir ten pa
prastai būna krautuvės, kurios turi 
jiems prigimtų valgių. Toks valgis ne 

i visada tinka naujam klimate ir nau- 
j jam darbe Permaina iš lauko į vidų 
tankiai b’ina užkietėjimo priežastimi. 

| Tą padėtį reikia pergalėti u maistu, 
to ne su pilėmis

;

A
Ji-
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MIEGOK SMAGI*!-SĖDĖK RAMIAI
Nuvyk iąlin piktus uodus su 

BRAND LINIMENT 
Ištrink Kur Skauda!;..

i

Mes Rekomenduojame Sekančias Produktus:
Jeigu jums yrą reikalingi puodukai, spotkeliai, puodai ar skau rados. pra

dėkite taupyti šiandien leibelius Standard ir Challenge Pieno, nes uz juos 
yra duodamos brangios dovanos. Beto. Sis pienas yra geriausias ir vartoja
mas visur, kur tik yrą reikalingas pienas ir cukrus. Nueikite pas savo gro-

—- ... ( ----—r— , groserninkaiserrinką ir pareikalaukite šių rūšių kondensuoto pieno. Visi 
| parduoda. * - . ■ i

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų raistu žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 103 Salėm St., kur risite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo vaiymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime nuo visokiu slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyra ir 
moterų Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gtms vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite į APTTEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

*
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo motų korespondentų ir iš Lietuvon laikraAčių.

ŽMOGUS, BET NE |i 
ŽMOGUS.

Liepos 28 d. Kėdainių ap- ' 
skričio, Žeimių vai., Kara- \ 
liūnų kaimo gyventojas Bai- 1 
trakėnas Aleksas revolverio 
šūviais mirtinai sužeidė to 
pat kaimo gyventojus Praną 
ir Vladą Vosylius, iš kurių 
Pranas’ tuoj mirė, o Vlado 
gyvybė taip pat pavojuje.

Nusikaltimo vieton tuoj 
atvyko kriminalinės polici
jos valdininkai, Baltrukėną 
areštavo ir pradėjo vesti ty
rinėjimą, norėdami išaiškin
ti šio įvykio visas aplinky
bes ir priežastis. Vėdant,ty
rinėjimą paaiškėjo, kad šio 
apgailėtino Įvykio priežas
tis — kerštas. Dalykai susi
dėjo štai kaip: Baltrukėnas 
su Vosyliais pykosi jau nuo 
senų laikų. Liepos mėn. 28 d. 
Baltrukėnas vežė ingius ir 
važiavo ne keliu, bet per 
Vlado Vosyliaus lauką. Pa
stebėjęs tai Vosylius, sulai
kė Baltrukėną ir norėjo jį 
grąžinti atgal, bet Baltrukė
nas vietoj grįžti atgal, dar 
botagu kirto Vosyliui per 
galvą. Besikivirčijant, Balt
rukėnas apsiginklavo brank
tu, o Vosylius basliu, bet už
duoti vienas kitam nedrįso 
ir taip grieždami dantimis 
išsiskirstė. Baltrukėnas, ap
imtas keršto, parvažiavęs 
namo pasiėmė brolio Jurgio 
revolverį ir vakare apie 21 
vai. išėjo už kaimo ant kelio, 
kur turėjo joti Vosylius su 
arkliais naktigonėn. Neilgai 
laukus. atjojo Pranas ir 
Vladas Vosyliai. Baltrukė
nas juos sulaikė ir demonst
ratyviai pareiškė: “Aš jums 
dabar parodysiu’....” ir išsi
traukęs revolveri į kiekvieną 
paleido po tris revolverio 
šuvius. Pasigirdus šūviams, 
arkliai su jojikais šoko į šo
ną ir nujoję apie 200 metrų 
abu jojikai nuo arklių nu
griuvo ir pradėjo šaukti. Į 
nelaimingųjų šauksmą pir
mas ’oėgo pil. Karaliūnas 
Antanas, bet jam bebėgant 
jį sulaikė Baltrukėnas ir at
statė revolveri. Karaliūnas 
išsigandęs pradėjo rėkti ir 
Baltrukėnas, jį palikęs, nu
bėgo link namų. Kiek vėliau 
į Vosylių šauksmą bėgo pil. 
Karaliūnas Stasys, bet čia ir 
jį pasitiko Baltrukėnas ir 
norėjo net nušauti, bet įsi
malinus Baltrukėno motinai, 
kuri pribėgus prie savo su- 
*naus rėkdama pasakė: 
“Aleksai! Jis tau nieko blo
go nepadarė,. kam„. už ką tu 
jį šausi!”. Išgirdęs tai Balt
rukėnas iš savo motinos lu- 

ipų Mek nusiramino ir su vi- 
*sa savo šeima ėjo link namų. 
Jiems beeinant sutiko juos 
kaimynai ir pradėjo šaukti 
“žmogžudžiai.” Išgirdęs tai 
Baltrukėnas ir apsižvalgęs 
pastebėjo, jog tarp žmonių 
yra Vosylių giminaitis Vla
das, sūnūs Jono, Vosylius, 
lyg pasiutęs puolė ant jo rėk
damas: “nušoviau du, nu
šausiu ir tave trečią.” 
puolęs prie Vosyliaus 
rengėsi šauti, bet čia laimei 
neišdegė šovinys. Tada Bal
trukėnas neišdegusį šovinį 
išmetė ir tuton įleido kitą, 
bet antras šovinys taip pat 
neišde^P 'Vosylius, pabalęs 
kaip drobė, leidosi bėgti.
Baltrukėną- vytis, bet visgi 
Vosyliui tamsumoje pavyko 
nuo jo pasislėpti. Po viso šio 
įvykio Baltrukėnas grįžo Į 
namus, bet čia atvykusių 
kriminalinės policijos valdi
ninkų buvo suimtas.

Tardomas Baltrukėnas 
kaltu prisipažino. x

nių kaim., Kvietiškio vai., 
Mariampolės apskr. Per gai
srą sudegė gyvenamasis na
mas, kluonas ir tvartas su 
gyvuliais. Tvarte miegojo 
10 metų Prūsaičio vaikas 
Petras, kuris liko gaisro au
ka, nes jo išgelbėti nebuvo 
galimybės.

Nuostolių padaryta 10,- 
000 litų sumai. Išaiškinimui 
gaisro priežasčių policijos 
vedamas tyrinėjimas.

PABĖGO ARKLIAVAGIS.
Vilkija. Kauno apskr. 1 ie- 

pos mėn. 21 »!. išlaužęs Vil
kijos policijom nuovados 
arešto kambario lango štan
gas pabėgo persiunčiamas 
į Vilkaviškio įnešto namus 
kaltinamas vogęs arkliu' 
Šakių m. gyventojas Berelis 
Giršovičins. Policija pabė
gusį arkliavagi jieško.

KUNIGAS ĮVEDĖ BAU‘
DŽ1AVĄ.

Žagarė. Juodeikių kaime 
aplinkiniai kaimai savo lė- d. kriminalinės policijos vai
somis pastatė bažnyčią. Iš dininkų Lazdijuose sulai- 
pradžių kunigo nebuvo. At- kytas pil. Gudelis Leopol- 
važiuodavo Žagarės kunigas, das, 35 metų amžiaus, kilęs 
mišių laikyti ir išpažinties iš Papartų kaimo, Sedos vi., i 
klausyti. 1924 metais juo-.Mažeikių apskr...kaltinamas! 
deikiečiai parsikvietė iš Se- suklastojime vidaus pašoj 
dos kun. Matą Miežinį, kuris kuriame buvo išskusta žodis} 
dabar kvailais žmoneliais, “ vedęs” ir parašyta “jau-! 
kaip kad jis vadina “cha- nas.” Užklaustas kokiam' 
mais,” aria ir akėja. tikslui tai padaręs, aiškinosi,

Prieš parvažiuodamas jis kad nieko nežinąs. Teirau- 
pareikalavo, 1 
supiltos didelės 
jos” kas metai, 
žinis varo 
baudžiavos laikus, 
čiai turi eiti jam viską dirb-

NEPASISEKĖ ANTRĄ 
PAČIĄ GAUTI.

Lazdijai. Birželio mėn. 30

, GERESNIS IR UŽ 
TVENKINĮ.

Nėra io prieplaukos tven
kinio, nei sienos apsaugoji
mui uosto nuo vilnių spėkos, 
kurie geriau apsaugotų kaip 
Trinerio Kartusis Vynas ap-i

Dėlei Nervų Suirimo—
Prasto Miego—Blogo 

Žlebiiojimo 3 :
Pagalios štai Yra i’agelba. Tai Yra 

Nuostabu, Kaip Greitai Nuga-Toec
Veikia. Tūkstančiai Jaučia Pa

lengvinimą i.Vos Keičią 
Dienų

t

TIESIOG Į

KLAIPĖDA
Be Jokio Persėdimo

kad jam butų jautis valdininkų nustatyta, 
‘rekvizici- kad Gudelis Veisėjų mieste- 

Dabąr Mie- ly, Seinų apskr. turi merginą 
irJuodeikiečiudse Veroniką Galinauskaitę i

- -- T> - - - ----- - -

Je: .Jūsų gydytojas dar nėra už.-a- y • AlAXY A
kęs jo dėl Jūsų, eikit nas Jūsų aptie-t ’ 1.21 VII į tJ|ąI A
korių šiądien ir įusipirkit bonkutę~

KLERIKALAS GAVO 
TŪPTI.

Ūdrija, Alytaus apsk. Mo
tiejus Pečkus smarkiai šmei
žė pažangesnius žmones, va
dindamas bedieviais, bolše
vikais ir bažnyčios griovi
kais. Jis apšmeižė ypač 
biauriai J. V. ir Ig. P. Šiedu 
apsiskundė teismui ir birže
lio 26 d. Taikos teisėjas nu
baudė šmeižiką viena para 
kalėjimo ir 10 litų mokėti 
baudos.

LIETAUS NĖRA.
Rokiškis. Vietomis dėl 

sausumo tebėra nearti lau
kai, laukuose matosi nepra
žydusių žirnių nuplautų, 
bulvės nugeltusios, slasnose 
vietose .javus apstojo žali 
vabalėliai. Rugpiutė prasi
dėjo liepos 17 d.

•ė ‘ ** Y"

Kaimie- norįs ją vesti. Turint tokias j
žinias buvo sprendžiama, [saugoja visą sistemą nuo 

ii, jam rekvizicijas pilti, vai - kad tam tikslui bus ir pasas . skilvio nesveikumų. Ar tai 
algą mokėti ir suklastuotas, kas vėliau ir ’ nevirškinimas, blogas apeti

tas, prietvaras, gazas, gal
vos skausmas, nemiga, Tri

gerio Kartusis Vynas paliuo- 
šventadienį per pamokslą iš- ėję ir tetruko gauti šliubą. įsuos jumis nuo visų tų bėdų, 
keikia, grasindamas išrišimo Užklaustas ar jis yra vedęs, j Puiki, skaisti sveikata, tai 
neduoti, į kapus nelaidoti ir karšiai gynėsi, kad, girdi, į yra brangiausias daiktas pa
ti. Be to, kada užsiprašo kitą nevedęs esąs, bet toliau tar- į šauly, apsaugokite ją su Tri- 
kunigą, tai bobelėms reikia 
sunešti kumpių ir kiaušinių, 
vištų. Už tai “dūšias” 
gerai gano: pereitą mėnesį 
mirė labai neturtingas žmo- 

Igus, palikdamas seną savo 
i gyvenimo draugę. Ta norė
dama su kunigu palaidoti 
savo vyrą, sukrapšto pasku
tinius centus iki 10 litų ir nu
ėjusi pas Miežinį prašė pa
laidoti, atiduodama paskuti
nius pinigus, palikdama be 
duonos kąsnio. Dušiu gany-l 

ftojas atsako, kad be 20 litų 
: nelaidosiąs, tai paskutinė ■ 
Į kaina. Ir moterį išvarė lau-1 
!kan, kuri turėjo susiskolinti i 
įprašomą pinigu sumą už pa- 
i laidojimą, 
j Tai matote, koks kunigu 
{“Dievas”!'» - _________ .

po traukėjui —.........    , __  ____ ..
tt. pasitvirtino. Pasiteiravus’

Kas nors vieną mažiausi pas vietos kleboną sužinota, 
įsakymą neišpildo, tai tą; kad jau buvo net užsakai iš

Nuga-Tone. Nuga-Tone sugrąžinai", 
gyvumą., veiklumą..ir. pajiegą nusidč-|_- 
včjusicras nervams ir muskulams. .7 
Budavoja raudonąją kraują, stiprius, 
pastovius nervus ir stebėtinai padidinivo arba mano _ _
na jų ištvermę. Suteikia gaivinant* prisidekite prie šios ekskursijo*
miegą, gerą apetitą, puikų žlebėioji-' *r 
mą. reguliuoja vidurių veikimą, sukę-*4 Klaipėdą.
’ia euidzi'..z.inu ir ambiciją. Jei Jus I 
nes'jauciat kaip reikiant, tai pats dėl | i.ius>ia?s
savo labo pabandyk ji Jis jums niek. I Kelia
nekainuos jei ir nepagellaėtų. Jis ynt~" 
malonus imti ir Jus tuojau pradėsit 
jaustis nuo jo gerhiu I" 
to. Imkit jo per keletą dienų ir 
Jus nesijausit geriau ir neatsodysit gė
liau, nunešk iisusią dalį pakiuko pas 
aotiekorių ir jis sugiažin.s jums Jūsų i 
pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone įsako 
visiems aptiekoriams garantuoti jį 
ar sugrąžinti Jūsų pinigus jei Jus bū
tumėt neužganėdintas. Rekoinėndue- 
janias, garantubjamOs ir. parduoda
mas per visus uptiekorius. :'

R::gsėjo-Sept. 21, 1926
JJetuviii, kurie mano atlankyti ta- 

grjžti na-

iš .Xew Yorko tiesiai

i ir Parankiausias
Kelias i Lietuvą.

“Buprii.tarnas dalykas, jog paran-
Neinikit įkai- Ist3«sii; Keliu !>us visada lxs. kuriuo 

’ jef i’až.ii'Ojr.nt išvengsi! visų neparanku- 
■mą ir nesmagumų surištų su kelione 
per svetima- šalis.

įkiltijo°. Amerikos Linija

keikia, grasindamas išrišimo Užklaustas ar jis yra vedęs,; Puiki, 
neduoti, į kapus nelaidoti ir karštai gynėsi, 1

idant prisipąžino, kad yra [ nerio Karčiuoju Vynu‘ 
: jąu vedęs ir jo žmona su vie- į 
į nu vaiku gyvena Girgž- 
džiuose, iMažeikių apskr. ir 
pasą suklastojęs tuo tikslu, 

. kad apsivedus su Galinaus-: 
Įkaite ir norėjęs pasinaudoti, 
jos kraičiu. Gudelis traukia
mas atsakomybėn.

BANDĖ NUSIŽUDYTI.
Kaunas. Liepos 26 d. Mic

kevičiaus slėnyje revolverio 
šuviu bandė nusižudyti jau
na daktaro Lazersono nešio- 
tė Stef. Gadliauskaitė. Kul
ka perėjo per dešinįjį kiūti
nės šoną. Mergina nugaben
ta miesto ligoninėn. Mirties 
pavojaus nėra.

________

“Aš 
rekomenduoju ju3ų vaistą 
Jei visų mano draugų, ge
resnio 
mums Mr. G. Yanex. Thorn- 
tort, Tex., Liepos 14 d. (1 
butelis už $1.25, biskutį 
brangiau Pietuose ir Toli
muose Vakaruose). Išban
dykite ir Trinerio Linimen- 
tą, kuris duoda greitą pagel- 

, bą nuo reumatizmo, neural
gijos, strėndieglio, ir Trine
rio Gydanti Mostis nuo odos 
ligų, nusiplikinimo, nuside- 
ginimo, susižeidimo, ir in- 
sektų Įkandimo. Jei negalite 
gauti savo aptiekose arba 
pas vaistų pardavėją, tad ra
šykit pas Joseph Triner 
Company, Chicago, III.

už jį nėra,” raio

jau virš 20 metų.
Jei manot pirkti Player-Pianą, 

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

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylston St, Bostou 
įkurtas 1851

M r. Joseph P. sarkiunat.

Vose & Sons Piane

>ra tai vienatinė linija, kuri dabar 
leidžia laivus iš Xev. > orko tiesiai į

KLAIPĖ i) Ą.
Važiuojant tiesiai i Klaipėdą iš

vengsite kilų vi«ą v aki hit« suma- 
žinsite išlaidas ir v ar; ą. Ypač šei- 
oijnoras su buriu vaike ir su dides
niais bagažais yra laba, paranku va
žiuoti l»c jokių persčdirnę tiesiai j 
Klaipėdą.

Karnos laivakorčių į Klaipėdą:
3-čia kliasa $107. J abi pusi tik 

Sutaupysit $44.50.
Tu vist. .3 kliasa $117. | abi pus; 

Sutaupysit $41.50.
2-ra kliasa $142.50. | abi pusi 

Sutaupysit $.30.90.
“Revenuc Tax” ir ”Head Tax' 

atskirai.
Sekantis išplaukimas laivą: 

laivas -LITLANIA” Spalio 12 
Ląivm' “ĖSTOMA” i^apkr. 2

Infonnąriją kreipkitės j vietos 
agentus nrbo stačiai j kompaniją

BAI.TIC AMERICA LINE,
8—10 Bridge St„ New York.

S18I.

$1S3.

$270.

NEPASISEKĘS PABĖ
GIMAS.

Birželio mėn. pradžioje iš 
Šiaulių kalėjimo buvo pabė
gę 3 banditai, iš kurių vienas 

. buvo vokietis T7 ricas Beme- 
keris, nuteistas kalėti iki gy- 

į vos galvos. Pastarasis pa
kili bo sau pasą ir pabėgo Vo
kietijon. Vedant tyrinėjimą 
musų atatinkamos įstaigos 
paskutiniu laiku sužinojo, 
jog minėtas Bemekeris ran
dasi Karaliaučiuje.

Dėlto musų valdžia krei-, 
pėsi į vokiečių valdžią pra- 

i gydama einant Lietuvių Vo
kiečių konvencija išduoti tą 
nusikaltėti. Tenka patirti,' 
kad Bemekeris jau yraVo-| 

Kęstutis. Žmonės mano, kad na merginą. Mergina be ža- ’ kieti joj areštuotas ir arti- 
arba jis bus nusižudęs, arba do yra nugabenta į ligoninę, miausiu laiku jis bus grąžin- 
tvčiom kieno pavogtas. Mušeika slapstosi. tas' ’’ 1 ’

RAČYS PABĖGO.
Liepos 22 d. visiems žino

mas buvęs policijos viršinin
kas p. Račys pabėgo. Suži
nojus, kad p. Račys paėmęs 

savimi visą čemodaną
ŠOVĖ POLICININKĄ.
Lazdijai. Liepos mėn. 25 su

d. einant policininkui Ivoš- bylų, buvo pareikalautas po-„ 
kai Į savo butą koks tai pik- licijos grąžinti tas bylas. Ra-: 
tadarys iš kampo gatvės šo- čiui negrąžinus bylų, jo bute; 
vė tris kart ir sunkiai sužei- buvo padaryta krata ir norė- 
dė. Nėra vilties, kad pa- ta pats Račvs suimti. Bet Pa
sveiks. Piktadaris dar nesu- čys buvo jau pasislėpęs ir 
sektas. įtuo budu nepavyko grąžinti

-------------- visu bvlu.
PRAPUOLĖ VAIKAS. !

t

Kampiniai, Veiverių vals. 
Jau kelios savaitės, kaip 
Kampinių gyventojo Brund- okvičiaus

SUMUŠĖ IR PABĖGO.
Kaunas. Liepos 25 d. Mic- 

"”* > slėnyje policija
zos prapuolė 14 m. vaikinas rado sumuštą vos gyvą jau-

GAISRE SUDEGĖ 
VAIKAS.

Liepos mėn. naktį iš. 26 į 
27 d. dėl nežinomos priežas
ties kilo gaisras ūkyje Prū
saičio Jono gyv. Kumelio-

LAISVAMANIŠKŲ 
KNYGŲ

Vertėje už $1.50 bus pasiųsta dykai 
i kiekvienam, kuris tik atsišauks nu- 
j rodydamas, kad jisai nori pasiųst 

knygas j Lietuvą dėl labo ir gerovės 
! klebonų ir religiškų žmonių. Knygos:

2 egz. Kas padarė .Dievus? 2 egz. 
Pasikalbėjimas Velnio su Dievu ir 1 
egz. Biblija Riešučio Kevale. Taipgi 
agitatyvišKi lapeliai: Kas tai yra Ci
vilizacija? ir Kas tai yra Religija? 
hipeliai tinkami religijos propagan- 
c.ii. Prisiųskit tik 25 centus lėšų pa
dengimui — prisiuntimui t-)

K. RUTKUS
.15 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

Moteriškės 
Švarumui

Šviesesnės moteris dabar 
vartoja Zonite vieton nuo
dingų mišinių šitam svar
biam tikslui. Zonite yra vei- 
khis, bet nekenkia švelniem! 

kūno audiniams.

Pirmutinė Rudolpho Valentino pati kiupoja prie pašarvoto savo numylėtinio lavono. Nors ji bu
vo nuo jo atsiskyrus. 1x4 jos meilė prie jo niekad neužgęso.

Važiuokite j

LIETUVĄ 
ir atgal » 

PER BREMENĄ
Ant didžiausio ir greičiausio 

Vokiečių laivo 
COLI'M BUS

arba ant kitų šios linijoa laivų 
TIK 8 D1EN. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, steitruimiai 
TIKIETAI J TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA 
Dėl informacijų kreipkitėu: 

NORTH GERMAN 

LLOYD
15 Water St. Boaton, 

Cor. Devonshire St. 
arba pas vietos agentus.

i

tri-šriubinių laivų
Albert

aUSTABDO SKAUSMĄ 
Niekas nesuteikia tokio 
malonaus palengvinimo, 
kaip originalis Baume 
Bengue. Jis pradeda praša
lint skausmą nuo pat uz- 
tepimo.
Gauk originali francuztską

BAUME BENGUE

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS tari patyrimo gydyme ser
gančių: Kraujo ligomis. Nei- 
vų suirimą. Reumatizmu ir In
kstų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moterie pa
sekmingai.

Dr.KILLORY
60 SCOI.I. t V SQUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS.

Otympia Theatre BuiMing 
Room 22

Patarimas dykai tik per paskirtą 
laiką.

><
i “

Iš IR |

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ
mus

Revolate, Rriiance. 
Baili n. iJeathschland.

Hambutg > . .
ir ant ponuliariškų vienodais 
kambariais laivų Clev elniUL
We*tj»ha!ia ir Thuringia. 
Sąvaitir.iai išplaukimai iš New 
Yorko. laivai Thuringia ir 
W<*.*cphalia atplaukiu į Bostoną. 
Personaliai dylimi į Ein<M>ą i:.- 
važiavimai.

■ « ■ ' ■ I *V'* 1 ■' •

A a A « *** YorkoKauną ir atgal 
Ali t) (Pridėjus Si A! / 

Taksus.)

Dėl snprrižimo leidinių ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentas arba pas

Hambiirj-Amtrican line
L’nited Americap Uties, Ine.

Generat ‘Atrer.ts
1.11 Statė St.. Boston, Mass.

PLUNKSNAS. Pūkus. Padurkas, 
Patalus, Kaldras ir viaokiaa lovą 
irėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausia sandė
lis. Gvarantuojam 
u žs iganėdin i mą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksna* ir pu
ltus.

European Feather Co.
25 Ijosell Street.. Boston. Mu».

DR. J. MARCUS
I.IKTCVISKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnft ir chroniš- 
. kų vyrų ir moterį) ligų.

2G1 Har.over St.. Boston. Mw. 
Tel. Richmond 66$. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėidieniais iki 4 vai. po pietų

* Tel. South Boston 8820 <
Į ų^si.lonce University 1463-J. [

: S. N. hrišiutė-ShailM j
> UKTUVfi MOTERIS <
t ADVOKATE J
[ *-4 Rrvadvay. So. Boaton, Mmb. '
> Room 2. <

Dr. Ned. LEO L PODDER iš Petrogrado
Speciali*!*• Slapią Ug< motorą ir vytų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rUsiSkai. Telefonas Haymarket 3.190
1 ALI.EN ST, Cor. Chambm St. BOSTON, MASS.

t a
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Vietinės Žinios^
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Sacco-Vanzetti gynėjai pas 
gubernatorių.

Kaip jau skaitytojams yra 
žinoma, du italų darbininkų 
vadai Sacco ir Vanzetti 
anais metais tapo nuteisti 
mirtin neva už žmogžudystę, 
papildytą plėšimo tikslu. 
Kadangi aiškios jų prasižen
gimo kaltės nebuvo darody- 
ta, tai visų tautų darbininkai 
prieš šitą teismo nuosprendi 
sujudo kelti protestus. Kelis

Užtiko du bravoru.
Aną dieną federalės val

džios agentai vieno i barnėj. 
po numeriu 224 Vale st.. 
Chelsea. užtiko du bravoru 
ir nemažai munšaino. Kiek
vienas bravoras turėjo po 
500 gorčių įtalpos. Bravorus 
operavo 5 vyrai, kuriuos 
valdžios agentai areštavo.

VAIZBOS BUTO

METINIS

IŠVAŽIAVIMAS
Ant CHAPLIKO Ūkės, 

121 Brigham St, Hudsone. 

12 Rugsėjo=Sept.. 1926
Programas prasidės 1 vai.

Wwwv

Iškilmingos vestuvės.
Pereitą subatą apsivedė

sykius buvo reikalauta jų ^no^s ‘Nonvootlo lietuvis 
bylą atnaųiinti, bet visbe „duonkepis J. Versiackas 
pasekmių. Teisėjas Thaver su p.ie Kazimiera Kulikaus- 
nesutiko leisti įsnaujo bylą. kiule (Mijler). Pabroliais 
perkratinėti. Kreiptasi prie buvo D Valma ir A šatas- 
aukščiausio valstijos teismo, pamer<rės E’ 
bet tas irgi gynėjų prašymą ■ ^fja šimela ’. 
atmetė. Išrodė, kad Sacco ir <voėia 
Van2etti turės mirti, nes gy
nėjai jau buvo netekę vilties i 
juos išgelbėti.

ŪO prizų bus Juuu;in:u 
ĮM.-ižytnėjimu.-.

Senatorius Wm. M. B-'- 
gražią Meilės Taurę 
tuviui atletui

Gov. CoutU’iiur
tiavė brangia Meile- I . ■ 
atletei lietuvei pa ■

Vaizbos liula- r1. *
uražisusiai lie 
setts valstijos.

Oauu įvairių autu.
už skirtingus

Uranas Juška.
risti’-as. paro-.luo:

Tonikų ir užka
Jeigu lytų, i.-važ
tas

u\ a

Elena Lamash ir 
; M. I.amažie- 

Pėtras Akunevi- 
čia svotas (kitaip sakant, 
piršlys-melagis). Sarapienė.

- « . -X • . T , j 1 i Vasiliauskienė. Dundulienė.
Bet štai Rhode Island \ ai- pečiulienė. Krasauskienė, 

stijos kalėjime vienas zmog- oieseviėienė -gaspadinavo, o 
(Povilas Babilas" prigelbėjo 
‘svečiams linksmintis.

Vest u vės ‘ bbvo • Li etų vių 
Svetainėje, tikrai lietuviš
kos. dalvvavo apie 200 sve-

-........................ Rengia 1). L. K. Keistučio D-ja
Ant savo daržo

OAKLANI) (.ROVĖ 
EAST DEDHAM. MASS.

Atsibus panedėly įe ( Labor Day » 
6 1). RUGSĖJO-SEPT.. 1926.

Prasidės nuo 1" valandos ryto 
ir tęsis iki vėlumai vakaro.

Šiame piknike bus devynios 
galybės žaislu, kaip tai: lenkty
nės, virvės traukimas, čeverykų 
sumaišymas ir tt. Vyrams, mo
terims ir vaikams bus duodamos 
laimėjimo dovanos. Taipogi bus 
visokiu valgbi ir gėrimų. Tad 
prašom visus lietuvius iš visų 
apielinkių atvažiuoti ant ši, pik
niko. o visi busite užganėdinti. 
Taipogi tą dieną visi nauji na
riai bus priimami tiktai už pusę 
Įstojimo.

Širdingai užkviečia

pa>iz\ nu-; 
lietuvi.-

ant sekančiu nt
Kviečia visu.-

milžiniškas;

PIKNIKAS!
RENGIA L. S. S. VI RAJON AS

12 Rugsėjo-Sept., 1926 
LlETiyiŲ l KĖSŲ GEDIMINO KLU BO PARKE 

(Kur randasi laisvos Kapinės)
BRADFORD. MASS. (Netoli HAVERHILL’10)

l*ikniką rengia Haverhiil’iu LSS. 144 kuopa su Lawren- 
ce’o 61 kuopos pagalba. 6-tojo LSS. Ra jono naudai.

Piknike žada dalyvauti visos apielinkės kolonijos. Iš Bos
tono ketina būti daug veikėjų ir kalbėtojų.

Lūs Įvairių žaislų, prakalbu, lenktynių ir kitokių paniar- 
ginimu. Pasižymėjusiems sportininkams bus duodamos 
dovanos.

Daržas labai gražus, o darže graži salė šokiams, bufetas 
ir kitokie parankumai.

Visus kviečia RENGĖJAI.
Kelrodis: Atvažiavus i Haverhillį reikia paimt Salėm St.. 

paskui Georgetuwn kelią. Iš tu kelio po dešinei eina Brvob 
avė., kuris ir veda tiesiog i pikniko vietą. Tenai bus prikal
tas ir plakatas.

rvt'*

RAYMOND’S
Septynios Krūvos Berniukam Drabužių

Išvalymas New Yorko Išdirbinių

Vilnoniai 2 Porų Kelinių Siutai, Su Bruslotais. 
“Sonny Boy” ir Geram q Rūšių Miera 1 iki 18 

7.50 nd 9.75

I
I

« Į
2-Šei- * Kuris norėtų apvalyt namą

BERNIUKU SIUTAI
Su Vilna Maišyto Audeklo 
1 Pora su Pamušalu Kelnių 

8 iki 18 m i eros

3.75

Valkatų Siutuliai
Vilnonės Megs t o Bliuskos 

ir Eton Mados 
3 iki 8 mieros 

2.75
Berniukų Dept.—Antros Lubos

žudis prisipažino, kad jis tą 
žmogžudystę atlikęs, kuri 
primetama Sacco ir Van
zetti. Tas žmogžudis vadi
nasi Celestino Madeiros. Jis, 
yra nuteistas mirtin už kitą 
žmogžudystę. Iš jo pasako
jimo atrodo, kad jis kalba 
teisybę. .

Pasiremiant . Madeiros’ 
prisipažinimu. Sacco-Van-' 
zetti gynėjai dar kartą krei
pėsi pas teisėją Thaver, rei
kalaudami naujos bylos. Ir 
teisėjas Thaver sutiko per- 
klausinėti naujus gynimo 
pusės liudininkus.

Bet vėl nelaimė. Madei
ros sekančią sąvaitę turi ant 
elektros kėdės mirti. JĮ nu
žudžius, Sacco-Vanzetti gy
nėjai netektų žymiausio liu
dininko. Todėl jie ir kreipė
si pas gubernatorių, kad jis 
padarytų pastangų atidėti 
Madeiros mirtį net iki po 
naujos Sacco-Vanzetti by
los. Ar gubernatorius su tuo 
sutiks, tai klausimas.

čiu ir visi gražiai linksmino
si/ - rReporteris. >

METINIS

PIKNIKAS!

2 NAUJI NAMAI.
Prie pat jūrių City Point’e i 

parsiduoda du nauji £™-.. . _ .. . „
mynų namai su visais pato- atsi5aukia ! Keleivio 
gurnais; Kambarių yra apa-į0*14*’ 
čioje 6, o viršuje 7. A pati-!------
niai jau išnomuoti. Parsi
duoda nebrangiai. įnešt rei
kia apie $3,000. Puiki vieta 
gyvenimui. Dėl platesnių ži
nių kreipkitės “Keleivio*' 
redakcijon pas S. Michelso-| 
ną.

Štai Ką Galite 
Pirkti Už

50c

Policmanas nušovė žmogų.

Aną vakarą Medforde, 
netoli Bostono, buvo šitoks 
atsitikimas. Tūlas senis, 
Henry D. Hutchinson, bai
dai supyko ant savo kaimy
no McDonaldo ir apsigink
lavęs kirviu ir šautuvu išėjo 
jo jieškoti, kad jam atkerši- 
nus. Žmonės pamatę, kad .su 
tuo seniu kas nors negerai 
darosi, pašaukė policmaną 
Frank Barber, kuris pribu
vęs bandė ĮdukusĮ senį nu
ginkluoti. Bet Hutchinson 
nesidavė ir paleido šūvį iš 
šautuvo i policmaną. Pojic- 
manas susmuko, vienok išsi
traukęs savo revolverį tri-

Amerikonai remia Vaizbos 
Butą.

Lietuvių Vaizbos Buto 
Kliubas gavo dvi gražias si
dabrines meilės taures nuo 
ižvmiu amerikonu. Senato- c ♦ *- *■
rius Wm. M. Buller suteikė 
meilės taurę dėl geriausio 
lietuvio atleto 'r Gov. Coun- 
cilor Geo. E. Curran suteikė 
meilės taurę dėl geriausios 
lietuvės panelės atletės. 
Vaizbos Butas paskyrė labai 
gražią meilės taurę dėl gra
žiausios lietuvaitės panelės 
iš Mass. valstijos. Meilės 
taurės ir daugybė kitų bran
gių prizų bus skiriama išlai- 
mėjusiems Įvairiuose kon- 
testuose ant Vaizbos Buto 
metinio išvažiavimo, kuris 
atsibus rugsėjo 12 d. ant 
Chapliko ūkės, Hudson, 
Mass. Bus Įdomu sužinoti, 
kuri bus gražiausia panelė 
iš Mass. valstijos. Patartina 
visiems atsilankyti.

GIMINĖS TURI PASI
DALYTI.

Vienos .šeimynos namas, 
su vėliausios mados patogu
mais (improvements) ir 
krautuvė Įrengta dėl mėsi- 
nyčios. taipgi 13,000 pėdų 
žemės arti Bostono. Kaina 
$11,000.

A. IVAS,
110 Tremont st., Boston;

361 Broadway, So. Boston.

RENGĖJAI.

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR - 

ARCHITEKTAS
j Mes pabūdavojame geriausius
> namus ir pigiai Taipgi padarau
> visokius planus, išmėruoju žemę ir
> ete. Visokiais reikalais kreipki-
{ tės. (-j

TITUS P. GREVLS
J 395 Broad»»ay, So. Boston.

■ J Tel.: So. Boston 2340,, .

4

i

50cParlor šluotos . .♦ ______
'Alum. Skaurados................5Oę
Kavos ir Arbatom Puodai .. 5Oc
--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- ----

, Enamel Mazgojimui Indas 50c

Alum. Puodai. 3 kvortų ... 50c 
3 šmotų setai mažų Puodų 50c

i
<

< 
n
*■ Alum. Pieno Kenai

> __________________________
50c

>

> 
F

DR. BALABAN
Iš Rusijos—Gydytojas. Chirurgas 

ir prie Gimdymu.
351 Dorchester St.. So. Iloston. 

arti \ndre»s Sų..
TeL Su. Boston 1768.

i Balto Enamel Puodai
l--------------------------------

į Elektros Prietaisai su dang. 50c 
L
<44<4

Indėnu Paveikslai

50C

50c

Moterų BVNGALOW žILRKš- 
TAI perkeliniai, gražios patri- 
nos, pilnos niieros nuo 36 iki 
44. Vienas......................... 45c
Moterų PATTERN DRESĖS. 
medvilninio išfiguriuoto audek
lo. gatavos nešiojimui.........95c
Moterų PRIJUOSTĖS perkeli
nės. riek rack aptaisytos. . 20c 
Moterų PRIJUOSTĖS perkeli
nės, su žiurkšteliu. riek rack ap
taisytos. Viena.................  25c
Jergen’s Ben Hur TALCUM 
PAVDERIS, dideliuose kenuose. 
Vienas ............................... 15c
KŪDIKIŲ Balto Muslino DRE- 
SĖS. Hamburg ir laisų aptaisy
tos. Viena .........................  50c
Daugybė Amerikoj padarytų 
Plieno ŽIRKLIŲ Mieros 6, 7 ir 8. 
Pora ..................................... 45c
Didelės VERKIANČIOS LĖLĖS 
su Muslino Drese. Viena . . 85c

>k
|
Į

Cambridge’aus lietuvių 
atydai.

Norintiems tapti Suvieny
tų Valstijų piliečiais bus 
duodamos pamokos veltui 
Y. M. C. A. name, 820 Mas- 
sėchusetts' Avė: Pamokos 
prasidės ketverge, 9 rugsėjo. 
7:45 vai. vakare ir. tęsis 
iltaminkų ir ketvergų vaka
rais.

J..T '
mis šūviais patiesė senį Hut- Boston Five Cents Savings 

Bankas
pastatė milžinišką buveinę 
po nųm. 30 School gatvės ir 
nuo dabar persikelia į nau
jus rumus, kur yra visi mo- 
dęrniškiausi parankumai. 
; 18'54 m. gegužės 1 d. Bos- 
tpn Fiye Cents Savings Ban
kas pradėjo pirmu kartu 
veikti po num. 32 School 
gatvės. Tuom laiku Bostone ’.’ 
buvo tik penki taupomieji ir - 
38 komerciniai bankai. Ta
da Bostonas turėjo tik 160.- ^va!tę*.ra"'Jos 
000 gyventojų. Nebuvo tuo- h™ padaryti 
met nei telefonų, nei elevei- 
teritf. ’ nėi skaičiavimui bei 
rašymui mašinėlių.

Per tuos 72 metu gyvavi
mo, Boston Five Cents Sa
vings Bankas perleido 896.- 
000 skirtingų Įdėlių, kuriu « 
tikra Vertė Siekė $900,000.- 4 
000, ir išmokėjo $67,000,- * 
000 nuošimčių;

Nuosekliai augant per 72 
metu, Boston Five (’ents 
SavmgH Bankai* pasižymi 
tikru savo tvirtumu.

chinson ant vietos. Policma- 
nas Barber dabar guli Med- 
fordo ligonbuty. Jo gyvastį 
nėra pavojuje.

Apiplėšė krautuvę.

ŠĮ panedėlį Cambridge’uj 
tapo apiplėšta viena iš Gin
tei' kompanijos krautuvių. 
Apie 11 vai. dieną du plėši
kai Įėjo Į minėtos kompani
jos krautuvę po numeriu 
356 Broadway. Vienas plėši
kų atkišęs revolverį įsivarę į 
kampą krautuvės klerką, o 
kitas tuo tarpu atidarė .ne
saugos spintą, iš kurios išė
mė virš 100 dol. Pasiėmę pi
nigus plėšikai paspruko.

Sustreikavo reinkotų 
dirbėjai.

Pereitą sąvaitę Bostone 
sustreikavo daugiau kaip 
1000 reinkotų dirbėjų. Jie 
reikalauja didesnio sanita- 
riškumo dirbtuvėse ir su
trumpinimo darbo valandų. 
Ligšiol jie dirbdavo 44 va
landas sąvaitėj, dabar jk 
reikalauja 42 valandų. Stret* 
kas apima 50 dirbtuvių. 
Štreikieriai priklauso prie 
unijos.

PARSIDUODA — West 9-th st.. 
So. Bostone geras 3 šeimynų na
mas. maudynės. -elektrikos švie
sos. šiltas ir šaltas vanduo, pe
čiai. Bargenas. pamatykit mut 
tuojaus. Jnešt $500.

PARSIDUODA — 2 šeimynų 
namas ir storas, ant E st. Visi 
moderniški Įtaisymai. Cash rei
kia $500.

BRAE REALTY UO.
196 Hanover st.. Boston. 

Tel.: Richmond 2609.

K. W. ZIURINSKAS

ir

Puikiausis

PIKNIKAS!
Rengia So. Bostono Sanda

ros kuopos, nedėlioję, 
5 RUGSĖJO-SEPT., 1926 

Ant Šemeklio Ūkės
Palei Nonvood. Mass.

Piknikas bus linksmas
Įspūdingas. A įsi lanki usie j i 
bus patenkinti, nes bus žais
lų ir visi turės linksmumo iki 
valiai. Šiuomi kviečiame vi
sus atsilankyti.

Kelrodis: Iš Bostono rei
kia važiuoti N’oiavihkIo keliu 
iki Ellis Station. Nuo ten po 
kairei paimti Everet st. ir 
važiuoti iki pikniko vietos.

Visus kviečia Rengėjai.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda narnai ir biznis >»ų vi

sai:- įtaisymais lietuvių ir lenkų ap- 
gyv -toj apielinkej. Apie 16 mylių 
• io Bostono. Kaina visai žema. Kreip- 
<;t.'- Į "Keleivio” ofisą. 253 Broad- 
vay. Šou t h Boston, Mass. (39)

LIETUVIS REKTORIUS
Pentinam ir taigom namus iš lauko ir 
viduje. Padarom gerą darbą ir ne
brangiau kainuoja kaip-kad prastas.

I ELIN RENKIS (38)
331 Broadnay. S». Boston, .Mass.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA

(irosemė ir saldainiu krautuvė 
sai pigiai. Gera-. pir'iirs <1< 1 t

vi- 
ikru 

žmogaus.
291 Dorchrslcr M.. So. lloMon. Ma*>.

PARS1IH.OB\ GROSERNĖ - • 
kambariai užpakaly. Romios j mėn<-s> 
825. lair.o $4*9. Arba jei kay nori, tai 
Sali pirkt su visu namu Savininką 
ligos priversta,, parduot.

->1 z (,rim«s si.. So. Raston. Ma>s.

PARSIhUOin IHrERNĖ. riem, 
iš geriausių, daroma biznio p< r

. ‘ » 40 dolerių už storą ir
1 ruimai gyvenimui. Gry ,.o pelno ua- 

. " . • P‘'r metus S::.o<x» 
gvurantuota. Savininkas eina į ki'u 
biznį. Klauskit “Keleivio" ofise.

l

ii
5

______ _ i 
Ml(rtE MIKALAUSKAS. |

Paliko-So» Boston Savings $ 
Bankęs knygutę “Keleivio” S 

. '(ifi.se.,Malonėkit pasiimti. t I

Severa’s 
Cough Balsam.

Jis pagelbsti iigooiui atlaikyti 
ligos ir suteikia jam greita pas
veikimą. Žinomi kaipo geras 
vaistas per suvirtum 45 metus.

Kama 25 ir 50 centai.

Pirkite pas aptiekorius.
W. F. SEVERĄ CO.. CEOAR RAMOS. 10WA «

<eątv»*««e#*«*««*«***e*4t*

LENGVAS SKLEPAS LENGVAS SKLEPAS

ryte

Telefonas S«. Boston 2.100. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Or. SI. A. GALVAEISKI
(GAL1NALSKAS)

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

414 BROADVAY,
SO. BOSiON, MASS

KOSTI MERSK AS KRIAICIUS 
Vien tik vyrišku drabužiu.

Apie gerumą klauskite mano kos- 
tumeriu. kurie jau dėvi mano da
rytus drabužius.
Valandos: Kasdien nuo 8 vai. 
iki 8 vai. vakare.

UI broadmay.
SO BOSTON. MA\«.

Aluminum Koštuvas ..........50c

DAKTARAS
LANDAU

1 IIAMBERS ST.. BOSION.
Gydo y pališkai ir paM-kmingai 

Vcneriškas Liga>.
Valandų*?— Kasdien nuo s iki 
jo. nuo 1 iki 3 ir nuo •> iki S. 
Nedėblieiiais nuo !» iki 12.

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

I
SOUTH END HARDWARE CO.
APSIVALYMO IŠPARDAVIMAS 

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

PIRKITE DABAR IR SUTAUPYKITE PiNIGf!
3 BURNER OIL COOK STOVĖS

Reguliarė kaina $24.00 Dabar
4 BURNER OIL COOK STOVĖS

Reguliare kaina $?0.00 Dabar
POŽEMINIAI IŠMATŲ KUBILAI 

Cementuoti, 10 galionų įtalpa
RADIO BATTER1ES 45 v. $2.98; 22'■

$11.50

$14.50

$9.98
v. .98

f
f

78676(I’AS DARŽELI TRYS MERGELĖS 
(IŠĖJO TfeVKI.IS J MIŠK \ ................

7807.7 (TAUTOS ŠVENTĖ.....................................
(MES BE VILNIAUS NENURIMSIM 

78681 (MUZIKA—V ALI AS
(l’AUKšėlt \ESE(LĖ .............................

7WW(KAITINK ŠVIESI SAULUTĖ
(V\l MOČIUTE M\NQ.............................

• 16o:7-l (K \HA NORU ' erkii 
(ANT EŽERĖLIO .......................................

1C07S-I (LAKŠTINGALĖLĖ ...............................
(AGUONĖLĖ ..............................................

160:3-1- (SENKUS— POLK A Įgr.i ino
((.R \žl OLĖ—POLK A............ |grajin<>

VKTOK REKORBAI 10 UOLU. —7.7r /H 4 t;

Saltonis 
Sabonis 
X aiėkus 
V a irtus 
Saitonis 
Sabonio 
h udirka 
h n tirta 
llul**n.*s 
Bu’ėn.is 
I Klienas 
Butėną^

QUEEN ANNE Maliava. 16 sp. 
balta, dėl vidaus Ir lauko^_^£2 
PURE MHITK LEA1>

$12->O už 100 svaru-
VELVETONA FLAT WHITE 
» $1.60 GALION A8.
IHTONTS FLOOR VARNISH

$2.25 GALIONAS.

SLATE SURE M E ROOI'ING 
S2AV KOLIS.

/.ALIAS IK KAI ĮMINĄS 
SUPAKUOTAS SU VINIMIS 

III CEMENTU.

TAMSIS, ŽALIAS III RŪBAS 
l’AINT $.98 GALIONAS.

TŪKSTANČIAI BARGENV VISOKIUOSE DALUKUOSE. 

SOUTH END HARDWARE CO. 
1095 W ASHINGTON ST., arti Dover SI. EieveiloStoties 

BOSTON. MASS.

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

Piano Rolių.
VĖLIAUSI VICTORO REKORDAI

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

.......... Jss.
Jo*. 

K as4.
... K asf. 
. . . Juslas

Justas 
... Jena.

.......... T.inns 
Jonas 

. Jonas
( oliimbijos Orkestro 
< mnmbijos Orkcsira

7.»i
Reikalaudami Mašiną. Rekordų arba Rolių K:i(nli?" >. pri-ių- k ( už 2 
centu šUmp,. KrvipKitės Apatiškai arba per laišką* ---

GEORGE MASILIONIS
233 We*t Broadway,' Sortth Boslon. Mass.

—- -     — -- — — - — — — — —  
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