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Metai XXI

Meksikoj Uždaryta 42 Bažny 
čios ir 73 Klioštoriai.

Į
i

KUNIGAI ŠAUKIASI Į 
KONGRESĄ.

Bet nėra vilties, kad parla
mentas juo* užtartų.

Kada Meksikos vyskupai 
pradėjo kaltinti prezidentą 
Callesą griovimu bažnyčios 
ir tikėjimo, tai prezidentas 
jiems pasakė: Jeigu jus ma
not, kad mane valdžia eigia-

ANGLIJA NEĮSILEIDŽIA:
RUSŲ DARBININKŲ j 

ATSTOVO.
Anglijos vidaus reikalų 

ministerija paskelbė, kad ji 
neleisianti įvažiuoti Rusijos 
unijų atstovui Tomskiui, ku
ris ketino atvykti į Anglijos 

į Unijų Kongresą, kuris atsi
darė šį panedėlį Bourne- 
mouth’o mieste. Tomskisyra 

\ nusidėjęs Anglijos buržua-

DA VIENAS SVARBUS ĮS
TATYMAS MEKSIKOJ.

Darbdaviai turi dalytis pel
nu su savo darbininkai*.
Susirinkus Meksikos Kon-‘zŲai tuo, kad Jo pasidarba- 

gresui, tuoiaus pradėta kai- vimu iš Rusijos buvo prisiųs- 
bėti apie naują darbininkų ta daug pinigų Anglijos dar- 
istatymą. kuris buvo i perei-įbininkų streikienams.
tą Kongresą įneštas, bet ne
spėjo praeiti. Tiesą paša-į 

! kius. šitas Įstatymas nėra da;
______ „ ____ _ . __c___ ;, o tik Įstatymo 
apskųskit valdžią Vyriau- j projektas, bet kadangi jį re- 
siajam Teismui. O jeigu į nii<i valdžia ir didžiuma -----------—. - - .
jums nepatinka musų šalies) Kongreso, tai nėra abejonės, į kongresaskuris tai p kita 
konstitucija, tai jus krei|>Ikad jis bus Įvykintas gyveni- ..... — „ ♦., ,,
Ritės i Kongresą ir prašykit, | man. Svarbesni jo punktai 
kad jis ją pakeistų. Valdžia lyra tokie: , ,
konstitucijos pakeisti nega-į ]. Visi darbdaviai turi da- ^us darbas ir prieštarauja 
Ji: jos pareiga yra pildyt Įs-j lytis su savo darbininkais Tautų Lygos įstatams, 
tatvmus. o ne keisti iuos. pelnu, arba mokėti jiems 

nustatytą bonusą. Darbinin
kų komitetai yra Įgaliojami 
peržiūrėti kompanijų kny
gas ir nustatyti pelno sumą, 
kuri turi būt su darbininkais 
pasidalyta.

2. Darbdaviai turi mokėti 
darbininkų komitetams al
gas: darbininkams turi būt 

iiue nustatytas algos minimum,
riai pradėjo daryt savo pra-|žemiaus kurio darbdaviai 
nešimus^. Jai jie buvo taip į negali mokėti,- - i__ ______ :i.:___ : x ••

si r.esulig konstitucijos, tai j įstatymas,

TAIKOS KONGRESAS 
PASMERKĖ ANGLU- 

ITALU SUTARTI.
Ženevoj dabar yra susi

rinkęs Visasvietinis Taikos

ko pareiškė, jog Anglų-Italų 
sutartis išnaudoti ekonomi
niai Abisiniją yra nelega

lu

MirėJ.S.hwdiitis
ŠĮ panedėlį iš Water- 

būrio gavome liūdną ži
nia: mirė brangu* musų 
drauęas ir senas sociali
stų veikėjas, Jenas $. 
Prusa! a it is.

JĮ pakirte j džiova. 

Birželio 25 d. ji* apsir
go, o 6 rugsėjo jau ap
leido ši pasaulį.

Nubudusiai actanynar 
“Kekirio” Hdakclja 
reiškia giliauužua-

J

ITALIJOJ LAUKIAMA
KR1ZIO.

Italijos valdžia nutarė pa
statyti savo valiutą ant auk-: 
so papėdės. Popieriniai pini- 
gafbus atšaukiami, o jų vie
ton leidžiami . sidabriniai., 
Beto, vatetybės bankan nu- 3 ŽMOGŽUDŽIAI NUŽU- DARBININKŲ REIKALĄ- 

------- -----  VIMAI IŠPILDYTI.

Kruvinas Streikas 
Manvillej Pasibaigt

tarta padėti $90,000,000, 
kuriuos Morganas peniai 
Italijai paskolino. Italijos

DYT1 ELEKTROS KĖDĖJ.
Columbus. Ohio. — Perei

ta sąvaitę čia buvo nužudyti 
elektros kėdėj valstijos ka
lėjime 3 žmogžudžiai: Bry
ant, Rhodes ir Hedrick. Pir
masis buvo juodveidis. o du 
pastarieji — baltveidžiai.

Todėl Italijoj'laukiama sin-I . Juodveidis Bryant mirė

{pinigai tuo budu turės pakil
ki, o prekės atpigti. Pirkliai,
•kurie turi prisipirkę daug 
prekių dabartinėmis kaino- 

’ * mis, turės bankrutuot. Fab
rikantams irgi bus bloga.

tatymus, o ne keisti juos.
Meksikos Kongresas susi

rinko šiomis dienomis, ir 
vyskupai nutarė duot jam' 
prašymą, kari pakeistų ša
lies konstituciją taip, kaip 
jiems butų parankiau.

Bet nėra vilties, kad kuni
gai galėtų ką nors laimėti. 
Kuomet Kongresui atsida
rius pereitą sąvaitę ministe-

'....... ........."f“'------ -
ŽEMĖS DREBĖJIMAS SU

NAIKINO HDRTOS 
MIESTU

Azorų salose pereitą są
vaitę ištiko baisus žemės

karštai sveikinami, kad ir 
patįs kunigai pamatė, jog 
liaudies atstovai stoja už 
valdžios politiką. Ypač karš
tai atstovų buvo sveikina
mas vidaus reikalų ministe- 
ris Tejeda, kuris yra griež
čiausia prieš kunigus nusi
statęs.

Prezidento Calleso prane
šimas parodė, kad nuo 1 lie
pos. kaip įnėjo galėn bažny
čių Įstatymas, iki šiai dienai 
Meksikoj uždaryta jau 42 j 
bažnyčios, 73 klioštoriai ir 7 
kunigų agitacijos centrai. 
Be to da 85 svetimšaliai ku
nigai turėjo uždaryti savo 
biznį ir išsinešti iš Meksikos.

Dėl dabartinės situacijos 
yra kalti patįs katalikų baž
nyčios vadai, sako preziden
to raportas. Vyskupai ir kiti 
bažnyčios viršininkai visą 
laiką laužė šalies konstitu
ciją ir kurstė tamsias minias

KYNUOSE SIAUČIA 
KRUVINI MŪŠIAI.

Kynuose dabartiniu laiku 
verda baisios kovos. Muša
si iš vienos pusės taip vadi
nami kuminčunai, liaudies 
kareiviai, kuriuos remia Ru
sijos ljolševikai, o iš kitos 
pusės Mandžiurijos genero
las Čang Tso-linas ir gen. V u 
Pei-fu, kuriuos remia taip- 
tautinis kapitalizmas. Ve

ik 80 nuošimčių dar
bininkų kiekvienoj įstaigoj 
turi būt Meksikos piliečiai.

4. Visoj šalyje Įvedama 8 
valandų darbo diena, su pa
didintu atlvginimu už virš
laikį.

5. Sužeistiems darbinin-į 
kams mokamas atlyginimas.

Kapitalistams šitas įstaty-

liausios žinios sako, kad ku- 
minčunai, kuriems vadovau
ja rusų generolai, persilau
žė per reakcininkų apsigyni
mo linijas ir užėmė Vu-Čang 
miestą.

TEATRE ŽUVO 50 
GYVASČIŲ.

Airijos kaime Drumcollo- 
mo sumanymas labai nepa- gher buvo laikinai įtaisytas 
tinka, bet darbininkams jis judoniujų paveikslų teatrė- 
labai sveikas.

Kariuomenė dabar ardo 
spifliuotų vielų tvora* ir 
nuima nuo stogų kulka- 

svaidžius.

Nedidelis Manvillės mies
telis Rhode Island valstijoj 
šiandien išrodo kaip karo 
laukas mūšiams pasibaigus. 
Kareiviai ardo spigliuotų 
vielų tvoras, kurios buvo pa
statytos ant kelio prie dirb
tuvių, nuima nuo fabrikų 
stogų kulkasvaidžius, kurie 
buvo tenai prieš streikuo
jančius darbininkus sustaty
ti, ir kraustosi laukan.

Darbininkų kraujo ant til
to jati nesimato.

pikta tyla. Pamatę kapitalis
tinės valdžios žiaurumą, 
darbininkai nusiramino ir 
dantis sukandę nutilo.

Tuo tarpu kapitalistai, tur 
būt sąžinės persekiojami dėl 
nekaltai pralieto žmonių 
kraujo, nutarė streikierių 
reikalavimą išpildyti ir strei
kas tuo budu pasibaigė. 
Kaip kapitalistų- Laikraartai - 
sako, šį utarninką streikie- 
riai jau mižo darban.

Streikas buvo apskelbtas .
18 rugpiučio. Tai buvo dar
bininkų protestas prieš avdi- 
nvčios kompaniją, kuri pra
dėjo statyti prie darbo ne 
unijinius darbininkus. Kom
panija nutarė nepasiduoti. 
Ji tuojaus prisigabeno ske^ 
bų. Streikuojantis darbinin
kai, žinoma, susirinko prie 
dirbtuvės ir pastojo streik
laužiams -kelią. Gubernato
rius, kaipo ištikimas kapita
listų tarnas, tuojaus nusiun
tė miliciją jų streiklaužiams 
ginti. Ir 31 rugpiučio vakarą 
pasiliejo darbininkų krau
jas. Susirinkus streikieriams 
ant tilto, per kurį turėjo eiti 
skebai, milicija pradėjo šau
dyt ir daug streikuojančių 
darbininkų sužeidė.

y- pijos koncertas. Koncertui Po šitos darbininkų sker- 
baigianties pasirodė apie 30 dynės kareiviai aptvėrė 

?baltais apsiaustais apsisiau- dirbtuvę spigliuotų vielų 
įtusiu kliuksu, kurie pagrobė tvoromis, o ant stogų sustatė 
kun? Warren’ą, Įsivertė jį kulkasvaidžius. Miestelis 

iScivoT* i lau. pavirto karo lauku. Irtai

•kaus pramonės krizių. Pati ■m™utuiB. tebuvo Pn^Pj- 
valdžia sako, kad apie .pr,e l'ekt’.'os,ked.?? 8

■000,000 žmonių gali pasilik-,'’ak *>to- 20 """utų vėliau
ti bė darbo. ’ buvo *.u nebegyvu Ki-

tiems dviems nužudyti eme 
VALENTINO GALĖS EIT tik P°10 minutV Ia^.°- . .

i r>ANm buvo pasmerkti miriop
* **’ - dėl nužudymo tūlo McCum-

bero pereitą pavasarį. Sako
ma, kad juodveidis Bryant 
buvęs butlegeris, šmugelnin- 
kas, o McCumber buvęs jo 
priešininkas. Taigi Bryant 
bijįojęs, kad McCumber jo 
neišduotų, ir pasamdęs du 
minėtu baltveidžiu, kad jie
du McCumberą užmuštų, ką 
jiedu ir padarė. Už šitą dar
bą Bryant užmokėjęs jiems 
po $15. ’

Nesenai Amerikoj mirė 
judžių aktorius Rudolfas 
Valentino, kuris pagarsėjo 
tuo, kad savo aktuose mokė
jo labai vaizdžiai pal odyti 
lytišką gašlumą. Kadangi jis 

'turėjo kelias pačias ir visos 
: jos gyvos, tai katalikų baž
nyčiai jisai turėtų būt ne
priimtinas. Bet Valentino 
buvo tuitingas. Ir prieš jo 
dolerius katalikų kunigai 
nusilenkė. Jie atidarė jam

I
i

drebėjimas, kuria beveik vi
siškai sunaikino Hortos mie-» 
stą. Toj vietoj, kur stovėjo 
Nekalto Prasidėjimo katali
kų bažnyčia, didžiausls trio- 
besis visame mieste, šian
dien guli tiktai krūva plytų. 
Ir keista, kad Dievo namai 
sutyžo nuo pirmutinio že- 

.mės susiubavimo. Po tam' , ......
jau pradėjo griūti ir kitos' ?avo bažnyčios duns iki ga- 
triobos. Nors daug namų dar xPasta^ V01^ ,al?^ 
tebestovi, bet gyve ‘ 
jau nebegalima — visi 
suirę. Išgąsdinti žmonės iš- , - _ . ~ .
bėgo į laukus. Apie 25 jų
žuvo ir apie 400 buvo sužeis- ’ *” .
ta namams griūvant. Mieste 
apskelbta karo stovis ir plė
šikai šaudomi ant vietos. 
Apie 1.500 namų tapo suly
ginta su žeme. Tarp pabė
gusių gyventojų kilo ligos.

■nti juose aukšto katafolo, giedojo 
j,e jam, klūpčiojo, skambino 

- varpais, griežė vargonais,

I

lis. Rodant paveikslus perei
tą nedėldieni užsidegė apa- 

NUO V1ESULOS JAPON1- i-
JOJ ŽUVO 35 ŽMONES, ka. Daug moterų ir vaikų 
Japonijoj 4 rogsėjo buvo 

kilusi pašėlusi viesulą. Neto
li Nagojos tapo sugriauta 
mokykla, kurioje buvo 100 
žmonių, iš kurių 12 buvo už- į 
mušta. Kitoj vietoj viesulą 
sugriovė drapanų dirbtuvę, 
įužmušdama 8 žmones. Da 
i kitoj vietoj traukinys buvo 
nuverstas nuo bėgių. Ties 

neklausyti įstatymų. Nejau- Kavasaki tapo sugriauti du 
valdžia , galėjo šitokią švyturiai ir užbėrė daug

° Ji Da- '/mnnin Ak-pnntruharni aud-

I

NEGALI SULAIKYT 
ATEIVIŲ.

Jungtinių Vastijų imigra
cijos komisijonierius Hull 
skundžiasi, kad nežiūrint 
sustiprintos pasienio sargy
bos, iš Kanados ineina labai 
daug ateivių. Daugybė euro
piečių atvažiuoją Kanadon 
kaipo taimeriai. Pagyvenę 
tenai kiek laiko ir susipaži
nę su aplinkybėmis, šitie 
žmonės persikelia prie pat 
rubežiaus ir, nužiūrėję vietą, 
kur nėra sargybos, smunka 
šion pusėn.

Hull važinėjosi Kanados

J

į kapus kaipo pavyzdingiau
si kataliką. Tai ve, ką reiškia 
pinigas!

VĖL PRANAŠAUJA ANG
LIJOS STREIKO

PABAIGĄ.
Amerikos kapitalistų gat

vinė spauda jau kelis kartus 
buvo paskelbus, kad Angli
jos mainerių streikas sulau- 1
Sytas, kad darbininkai išsi- j pasieniu, tyrinėjo tenaitines 
žadėję savo vadų ir grįžta sąlygas ir sugrįžęs į Wash-

gi 1
anarchiją toleruoti? Ji pa
reikalavo, kad pildytų kons
tituciją, kuri buvo parašyta 
60 metų atgal. Prasižengu
sių kunigų bažnyčios buvo 
uždarytos. Klioštoriai, kai
po valstybei nenaudingi dy
kaduonių lizdai, taipgi buvo 
uždaryti, kaip to reikalauja 
konstitucija.

Jeigu pirma šitie įstaty
mai nebuvo vykinami, tai tik 
dėlto, kad Meksikoje buvo 
suirote ir nebuvo pastovios 
valdžios. Dabar, kai reakci- RUSŲ-AFGANŲ SUTAR 
ninkai tapo apgalėti ir šalis 
pradėjo tvarkytis, Įstatymai 
turi būt pildomi.

i ir užbėrė daug 
žmonių. Akenogaharoj aud
ra sunaikino 40 armijos or
laivių ir telefonų vielas. 
Daugelis kaimų pasiliko be 
stogų.

buvo sumindžiota po kojo
mis. o kitiems ugnis užtvėrė 
kelią ir jie sudegė gyvi. Išvi
so žuvo 50 gyvasčių. Namas, 
kur buvo įtaisytas šitas teat- 
rėlis, nudegė ligi žemės. Ju
damieji paveikslai čia buvo 
pirmu kartu rodomi, todėl jų 
pažiūrėti buvo susirinkę be
veik visi kaimiečiai. Kelios 
šeimynos 
nio žmogaus.

LENKŲ MINĮSTERIS SU
VAŽINĖJO ŽMOGŲ.
Važiuodamas automobi- 

lium per Worcesterio mies- 
jos a«ovLB°CkchanOT^kis LkasJk'?s- į‘?al ^ko,° kad Raikyti
užlėkė ant važiuojančio ark>- laba‘
Imiu vežimu žmogaus, ap-. 
ionttržmo^CiMhMm-?'!^^''3™"6 >ž’Londono'skef-] PAGROBS KATALIKŲ 
k^aSTanietaUonri- ba’ pasibaig- KUNIGĄ.
M bJS ^ėtiXPX 1 10 dieny." Vadina-! Norfo)k, Va. - Vien, va-

POlWia mettvoa^r

bijo, kad streikas jau visiš- sunku. 
l._j pasibaigęs. Šią sąvaitę i

> Norfolk, Va. — Vieną va-

žuvo iki paskuti- SOVieTAI SUSIKIRTO
SU KYNA1S.

Tarp Sovietų Rusijos ir 
Mandžiurijos T

ŽUVIS PRARIJO ŠUNĮ.
Glouster, Mass. — Vietos 

žvejai pagavo milžinišką re- 
kiną (shark), kuris turėjo 
18 pėdų ilgio ir svėrė 2,500 
svarų. Jis įsipainiojo i tink
lus, bet dėl didelio jo sunku-

įNORĖJO IŠVYT KUNI 
GUS IŠ ARMIJOS.

Čili respublikoje norėta, mo negalima buvo įkelti ji

UŽDEGĖ KALĖJIMĄ.
Washingtono valstijos ka-’kun.

lėJinie Pereitą sąvaitę kilo automobiliun, išsivežė į lau- pavirto karo lauku. Ir taiKarvedžio__ .___ y. r, , .,, , . ♦iv

RUSAI DAVĖ ANGLIJOS 
STREIKIERIAMS 

$4,000,000.
Iš Maskvos pranešama, 

kad pereitą sąvaitę “raudo
nųjų’’ unijų centras išsiuntęs 
streikuojantiems Anglijos 
maineriams -S 1,500,000 pa
šalpos. Tas padaro išviso 
jau $4,000.000, kuriuos ru
sai yra pasiuntę Anglijos 
streikieriams remti.

vien tik dėlto, kad darbinin
kai pareikalavo prašalinti 
nuo staklių 4 skebus.

i Ponas gubernatorius, ma-

č-anp Tso-iino ivvko susikir-‘^aisra^ ir išde£ė vipas kalė- kus. išklausinėjo ką jis 
"T vidu^ Apie 1.000ka- veiki,' - -Uirtu „ėk 

nuos pirma operavo Kynų "V b)!v0 lėname.
Rytų Gelžkelis. Kadangi t, lau.kA lr apstatyta sargyba, 
gelžkelį valdė bendrai Rusi
ja su Kynais, tai sovietai no
rėjo, kad ir to gelžkelio lai
vynas butų bendrai valdo- 
“ - - Kiniečių generolas bet-

.® Cla
,s, ir paleido pėkščią

lnių buvo išvesta į atvirą namo.

f Kalėjimo viršminkai"mano’ MOTERIS ARGENTINOJ tomą, jautėsi tečiaus per- 
* kad kalėjimą padegė patįs GAUNA LYGIAS TEISES daug vienpusiškai pasielgęs

išvyti iš annijos katalikų ku-Jaivan, tai žvejai tinkle par-
—’—, bet susibūrę atžaga- vilko ii uostan o čia ištrau-

P-ipnešino. ir ant 
vo kokia bačka visokių žuvų 
ir pusėtinas šuo pralytas. 
Kaip jis tą šunį pasigavo, 

‘tai neišaiškinta misterija.
Rekinas priguli prie plėšrių
jų jūrių gyvūnų ir tankiai 
puola ant žmonių.

MUZIKANTAI STREI
KUOJA.

Vakaruose prasidėjo mu
zikantų streikas teatruose. 
Chicagoje 400 vodevilių ir baltą duoną, 
judomujij paveikslų teatru stabdomi 1 ’

nigus, I
reiviai parlamente šito su 
manymo nepraleido.

TIS PASIRAŠYTA.
Tarp Rusijos ir Afganis- 

Itano pasirašyta neutralumo 
sutartis. Kiekviena šalis pa
sižada būti neutrale, jeigu 
kiltų karas su trečia valsty
be.i

i

ŽYDAS SKOLINA $50,- 
000,000 BE NUOŠIMČIO.
Belgijos žydas Lovenštei- 

nas paskelbė laikraščiuose, 
kad jis siūlo Belgijos val
džiai $50,000,000 paskolos 
dviem metams be jokių nuo
šimčiu.*

kaliniai.- SU VYRAIS.
Argentinos ]

ANGOROS GUBERNATO- nutarė pripažinti moterims 
RIUS PAKARTAS. j lygias teises su vyrais.

laivyno administracijos ro
mų Mukdene iškėlė Kyiių 

• vėliavą. Sovietų užsienio rei
kalų komisaras čičerinas 
nusiuntė Mukdeno valdžiai 
protestą.

nes prišaukė abiejų pusių 

kaltas darbininkų kraujas, 
matoma, suminkštino ir 
plėšriųjų kapitalistų širdis, 
nes jie sutiko minėtuosius 
skebus nuo staklių atimti, o 
jų vieton pastatyti unijinius 
dtrbininkus. Taigi streikas 
pasibaigė darbininkų laimė-

parlamentas vadus ir pasiūlė taikytis. Ne-

Da-
Pereitą sąvaitę Smirnoje bar jos galės dalyvauti val- 

buvo pakartas Abdul Kad ir (liniukų rinkimuose.
Bei, buvusis Angoros guber
natorius. Jis buvo areštuo
tas ir nuteistas miriop už 
suokalbį nužudyti dabartinį 
Turkijos prezidentą.

BELGIJOJ DRAUDŽIAMA 
BALTA DUONA.

Fjkonominė Belgijos pa
dėtis yra tokia sunki, kad 
valdžia mošiasi uždrausti 

. Be to dasu-> 
visi viešieji dar-'

APVOGĖ KATALIKŲ 
KARDINOLĄ.

10 ŽMONIŲ UŽMUŠTA IR
100 SUŽEISTA TRAUKI

NIŲ KATASTROFOJ.
ŠĮ panedėlį Chicagoje su- jimu.

sikulė du traukimai ant --------------
Cortland gatvės stoties. Ne- 200 ŽMONIŲ UŽSINUODI- 

įlaunes pasekmėje 10 žmonių JQ pAGEDUSIU VALGIU.
Šiomis dienomis buvo ap- buvo užmušta ir 100 sužeis- 

vogtas Philadelphijos kata-ta. '. /'. i Peoria. III. — Krikščioniš- 
___ __ _ kūjų draugijų piknike čia

las’Doughcrtv.* Vagys nune-1 GRAIKIJOJ AREŠTUOTA apsirgo apie 200 žmonių: 
-------- ® _ . daug karininkų. jie užsinuodijo veršienos 

Solonikos mieste areštuo- skilandžiu (veal loaf), ku-

li\ _ e .. .... „ .
pikų arei vyskupas, kardino-'

šė jam $50,000 vertės bonų į 
pasiliko be muzikos. San bai, kurie nėra labai svar-tir deimantų. Policija tečiaus) 
Franciscoje taipgi nėra mu- bus. Valdžia nori taupyt pi- pavogtus daiktus sujieškojo ta daug graikų karininkų už ris buvo jau pagedęs. Dakta- 
zikos. Muzikantai reikalau- nigus, kad sustiprinus padė-įir suėmė du nužiūrėtu vyro, suokalbi prieš naują vai- rai mano. . kad keliolika už- 
ja daugiau algos. . tį. tūlą Novaką ir Mitchellį. džią. / ; įnuodijusių gali mirti.
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KAS BUVO DIDŽIAUSIS, 
ŽMOGUS PASAULY? 1

J
t.

mano sveikatą, susiraukšlėjo 
mano veidas, maži vaikai, ligo
tas vyras, aš dirbti negaliu, 
o... ką jau čia kalbėti apie gy
venimą. Aš negyvenu, bet kas 
minutė mirštu ir nykstu kan
čiose bei varge..."

O trečia šitaip skundžia- 
kas yra du žymiausi iš gy- lsi;

. 1 “prrmylėja.a.Į Jonuką. Jisai 
maišė tikrai niyiėjo. bet apdo
vanojo mane prakeiktu sifi
liu... Jonukas mirė, o aš kanki
nuosi. nes ta baisi liga jau bai
gia mane-suėsti.
kiek anksčiau sužinojusi, tai 
laiminga bučiau buvusi, dar. 
gal buų ’ buria galėjusi šį-u 
gera \Kuomenei suteikti, nes 
t arėjau, talentą prie muzikos n 
rašto... - dabar gyvenimą* 
man jokiu užduočių neturi..."

I Tai yra nelaimingų žmo-

' žmonės lengvai galėtų is-

Jis galėjo būti didžiausis ge-1 noma lyties”hygiena. Bet sū
nijus militarizmo srity, bet i puvę buržuaziniai ir bažny- 
jis visai nieko nereiškia kito-(tinigį moralistai slepia šitą 
se gyvenimo srityse. ■ , mokslą nuo žmonių kaip ga- 

Taigi kalbant apie žmo- lėdami. Jie kalba ir rašo 
gaus "didumą,' galima kąl- apje tai, kaip apsisaugot nuo

Amerikos Jaunųjų Krikš
čionių Draugija (Y.M.C.A.) j 
išsiuntinėjo savo nariams j 
paklausimą, kas. jų nuomo
ne, yra buvę du žymiausi vv-1 
rai pasaulyje iš mirusiųjų, ir

žino, kad ‘Vilnis’ yra komunis
tų ‘gazieta,’ pertai ‘Vilnies’ gy
vavimui nesą pasisekimo lietu
viuose. užtat Į ‘Vilnies’ vietą 
nutaria leisti Darbo žinios.’ 
Pradžioje ‘Darbo žinios’ eisian
čios kasdien, o valiau, jeigu ne
gausią iš Maskvos įvaliai pmi- 

i ginės paramos, o iš Chicagos 
Į lietuvių priejautos. tai turė- 
i siančios likti savaitiniu laikraš- 
i čiu.”

“Darbo žinios” busian
čios Maskvos "gazieta.” Jos jai, jis tuojaus 

i 
I

DAREININKV VADAS 7 
NUĖJO KAPITALISTAMS 

TARNAUTI.
laikraščiai praneša, kad 

Illinojaus distrikto anglia- '

i

i! įspūdžiai iš visuotino seimo.

Didžiuma nusprendė, kąd; 
iš mirusiųjų žymiausi vyrai ( 
buvo Kristus ir Napoleonas,, 
o iš gyvųjų—Mussolini ir 
Fordas.

Bet tai nėra tikslingas! 
klausimo rišimas. Nebuvo ir j 
nėra pasaulyje žmogaus, ku- į 
ris butų žymus visose gyve
nimo srityse. Apie Kristų ga- į 
Įima pasakyti, kad jis^buvoį 
žymiausis asmuo tikybos j 
srityje; bet ar galima pasa
kyti, kad jis buvo žymiausisį__ *______________ _ _
žmogus mechanikos srity,: nių vaizdas. Otų nelaimių 
kur jis buvo visiškas zero? žmonės lengvai galėtų is-

Taip pat ir su Napoleonu. ■ vengti, jeigu jiems butų ži- 
’fio Kilti H i ri vi a iicie u :  

kasių unijos, pirmininkas 
Farrington nuėjęs tarnauti 
Peąbody anglių kompanijai, 
kuri jam mokėsianti $25,000 
metams. Kaipo unijos pirmi
ninkas, jisai gavo .$5,000 
metams.

Apsiėmęs dirbti k-onpani- 
__________ __ - - pareiškė, kad 
eisiančios lietuvių kalba, bet unijinių angliakasių alga 
tarnausiančios Maskvai ir esanti "perdidelė ir ją rei- 
garbinsiančios jos komisą- kią sumažinti, 
rus. Vyriausiu redaktorium, 
busiąs Pruseika, o jo “pa- 
močninkais” ___--------

Ot kad bučia Strazdas.

angliai;
ir ją rei-

Angliakasių taryba pa
reikalavusi, kad Farringto- 

— Andriulis ir nas tuojaus rezignuotų iš 
unijos pirmininko vietos.

PATARIA PANAIKINTI 
KARO SKOLAS.

Buvusis Amerikos karo 
ministeris Baker rašo maga
zine "Trade Winds,” kad 
Amerika turėtų panaikinti 
visas aliantų karo skolas ir 
palengvinti atsigriebti Ang
lijai, Frar.cuzijai ir kitoms 
skolininkėms.

Jisai pasmerkia L>a\\eso 
planą, kuriuo Vokietijai bu
vo užkrauta nepakeliama 
mokesčių našta, ir sako, kad 
kitos skolų sutartis taip pat 
yra sunkios. Jos prislėgė An-i , •> , • • . • > • > . •« r y t G — - — — \ i ei cuiiruuc. J• inivę - .ui"

beta tiktai apie tai, kiek jis1“šalčio,” kaip valyti dantis. giiją. Francuziią, Belgija ir 
buvo didelis ~ tam tikroj į kaip ilgai kramtyti kąsni - 
srityje. Tokio žmogaus, ku- įmėsos, ir apie šimtus kitokių 
ris butų "didelis’ visuose.mažmožių. Bet apie tai, kaip 
dalykuose, da nebuvo ir, tur- į apsisaugoti nuo venerinių li- 
but, niekad nebus. gų arba kaip kontroliuoti

—-------------- . {šeimynos didumą — tai nei
BIZNIS IŠ PATRIOTIZMO ■ žodžio. Net Įstatymai yra 

Kada tik klerikalams rei-• kurie draudžia to
kia pinigų, jie visuomet i§- k?18. dalykus žmonėms ats
kelia kokį nors patriotinį į kjitti. Pasekmė — tukstan- 
reikalą. Šį rudenį Amerikoje ciai nelaimingų žmonių. 
jie ruošiasi vėl pinigauti, to-: 
dėl jų spauda jau dabar pra-; ŽINIOS APIE PASKYRI- 
deda rėkti, kad Lietuvos ne-‘^A AMERIKON VILEIŠIO 
priklausomybei gręsią dide
lis pavojus. J“ 
201-mame numery rašo:

“Nejaugi Lietuvos latšvama-j
įiiai.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad ten šiomis dienomis Įvy
kęs labai didelis mitingas, 
vienoje didžiausių Varšuvos 
aikščių. Mitingą surengė 
Lenkijos socialistų partija 
(PPS) ir jame plačiai buvo 
nušviesta lenkų socialistų 
pozicija link dabartinė® 
Lenkijos valdžios. Kalbėjo 
Barlickis, Pilackis, Ko- 

• valius ir kiti. Kalbėtojai pa- 
Italiją taip, kad tos valsty
bės nebegali atsistoti ant 
kojų.

Amerika turėtų parodyti 
pasauliui, sako Baker. kad 
jai rupi ne doleriai, bet gera 

ir draugingi santi-

deda rėkti, kad Lietuvos ne- 'M^ k,rt,5lu
priklausomybei gręsią dide- NETEISINGOS.
lis pavojus. Jų “Draugas” | Lietuvos klerikalų “Ry- 

tas” buvo paleidęs paskalą.
Nejaugi Lietuvos latšvama-^^ Lietuvos ^valdžia nuta- 

...J. kurie dėjosi didžiais atšauktus Amerikos p. 
lietuviais patrijotais, kurte tiek Bizauską. O jo vieton pilsių-

tvarka
kiai su kitomis valstybėmis.. 
Tegul
nuo skolų mokėjimo 
aliantus. sako jisai, o šie te
gul paliuosuoja nuo karo 
kontribucijų Vokietiją.

Amerika atleidžia
avo

daug pagiežos, melo, šmeižtų 
liejo prieš krikščionišką L. val
džią, butų nustoję į porą mėne
sių viso patrijotingumo?

“Norisi susukti broliams lie
tuviams Tėvynėje esantiems: 
‘ Budėkite, broliai! Laisvama
niai Lietuvos nepriklausomybe 
spekuliuoja!’ .

“0 mes, amerikiečiai lietu
viai, graudingai minėdami še
šių metų Lietuvos sostinės pa
grobimą. padarykime pradžioj 
spalių mėnesio rinkliavą Vil
niaus našlaičiams ir Vilniaus 
moksleiviams sušelpti.........  .

' “Bukim pasiruošę reikale sa
vo Tėvynę galingai paremti ir 
jos reikalus Jung. Am. Valsti
jose užtarti.”

• ' ' " •■■'J
Vadinasi, kada tik kuni

gai pradeda šaukti apie pa
vojų Lietuvai, tai jau žinok, 
kad jų krepšys tuščias ir jie 
eis pinigų prašyti.
✓ ■ ... —---
NELAIMINGI ŽMONES,

D-ras A. J. Karalius pa
duoda “Tėvynėje” keliatą 
nelaimingų moteriškių laiš^ 
kų. Viena moteriškė jam ra-

■ so:
t , “Keturi metai atgal apsive
džiau ir keturis metus pĮkveUau 
pekloje, kuri kas diena eina vis 
žiauryn ir žiauryn. Aš dar ne
sena — dvidešimts šešių metų 
—o jau turėjau tris opeęar- 

<jas... Dabar strėnų nejaučiu. 
' vaikų negaliu susilaukti, my
lėjau savo vieną Petrą., kuris 
dabar pats jau suprato savo 
kvailumą, bet kas-iš-to... Už
dirba gerai, galėtuva laimingai 
gyventi, bet jo jaunų dienų 
liga sunaikino mane ir iį...” .

, ’Kita aimanuoja:
‘‘Mes labai vargingai gyven-i 

darni jokių šio svieto smagybių 
nesame patyrę. Kas metai vis 

.vaikas ar mergaitė. Jau turiva 
aštuonis, daugiau, žinomu^ ne- 
galėtuva nė išmaitinti, tai vir 
nava ir... pasiduodu akušeri. 
Abortai (persileidimai) suėdė) 
1L*.” •■'i '.'•I1

sti atstovu p. J. Vileišį. J
Bet dabar pasirodo, kad 1 

tas paskalas buvo nepama
tuotas. Premjeras Sleževi
čius užginčijo. Jis pasakė 
spaudos atstovams štai ką:

“Naujai vyriausybei užė
mus vietą, pas mus daug kal
bama apie permainas musu 
užsienių tarnyboj. Permainos 
laikas nuo laiko šioje srityje, 
kaip ir kitose, yra natūralūs 
dalytas ir neturėtų būt nieko 
nuostabaus, jeigu jos Įvyktų.

“Šiuo laiku vfėntfk. kaip ži
noma,' užsienių reikalu ministe
riją dar neturi nuolatinio, pa
stovaus • ministerio. Ministeris 
Piraūątnkas tik laikinai eina 

, užsienių reikalų ministerio pa
reigas. Vyriausybė tikisi neto-- 

! ijmoj ateityje turėti užsiaūŲ 
I reikalu ministerį ir, Jigi tai

. įvyks, kad nesurišus rankų 
naujam ministeriuf. nežada da
ryti jokių stambesniu permai
nų užsienių tarnyboje.”

Jeigu šitaip, tai p. Bizaus
kas da negalėjo būt atšauk
tas ir p. Vileišis negalėjo 
būt jo vieton paskirtas. “Ry
tas” pamelavo.

I

UŽDARĖ DU KUN. KRU- 
PAVIČiAUS LAIKRAŠČIU

Būdamas klerikalų val
džioje žemės ūkio ministe- 
riu, kun. Krupavičius buvo 
Įkūręs ir leido valstybės pi
nigais du laikraščiu: "Ūki
ninku Patarėja” ir "Žemės 
Ūkį.”

Dabar "Rytas” 
kad naujoji valdžia 
laikraščiu uždariusi 
redakcijas paleidusi.

Klerikalų “Rytas” lieja 
graudingas ašaras, kad da
bar nebusią kam šviesti Lie
tuvos ūkininkus.

Bet kun. Krupavičius bu
vo Įkūręs tuodu laikraščiu 
ne ūkininkams šviesti, o kle
rikalizmui palaikyti. Taigi 
ųaujoji valdžia gerai pada
rė, kad kun. Krupavičiaus 
organus uždarė.

praneša, 
šituodu 

ir jy

KOMUNISTAI UŽDARY
SIĄ SAVO “VILNJ.”

» l »> .

.. -“Naujienų” reporteris J. 
Bangas praneša apie Chica- 
gttf koaunistų organą šito- 
kių'žinių;

“ ‘Vilnies’ vardas esąs nege
ras, pertat Chicagos lietuviai 

. nemėgstą ‘Vilnį’ skaityti, že
maičiai tankiai ‘Vilnies” vardą 
sunfaiAą su jiems Įprastu žo
džiu ‘velnias/ užtat didžiuma 
Chieagm lietuvių ir bijo ‘Vil
nies’ tarsi kokio velnio. Ir nesą 
vilties, kad bent kada Chicagos 
lietuviai pamėgtų ‘Vilnį’ skai
tyti, — visi žiną, kad ‘Vilnis’ 
yra komunistų ‘gązieta.’ Taip 
tai dhejuoja pityš Chicagos kn- 
'ttiuniStąi, todėl ‘Vilnis’ esanti 
’ne fwd no mere.’

‘'Kadangi veik visi Chicagos 
skaitantys laikraščius lietuviai 'rytbs plaukimo rekordus.

Vakarienė pas D-rą Klimą.
Seimui pasibaigus, D-ras 

Klimas pakvietė pažįstamus 
delegatus pas save Į namus, 
ir iškėlė jiems puikią vaka
rienę. Klimai yra labai ma
lonus žmonės, ypač simpa
tinga yra jauna daktaro 
žmona, p. Klimiene. V aką- 
ras praėjo malonioj jų šei
mynoj labai smagiai ir sve
čiai nepamatė, kaip atėjo 1 
ryto valanda.

Bendra išvada.
imant bendrai, mano Įs

pūdžiai iš Seimo yra labai 
geri. Gali būt, kad ne visi 
Seimo nutarimai pavyks gy
venimai! Įvesti, bet tarpsro- 
viniai musų santikiai turėtų' 
sušvelnėti. Iš.pasakytų kal
bų Seimo posėdžiuose ir iš 
privatinių pasikalbėjimų su 
delegatais man paaiškėjo, 
kad musų visuomenė baisiai 
yra nepatenkinta tais gin
čais, kokius tankiai vedu 
tarp sa<.ęs .musų laikraščiai. 
Visuomene tų ginčų nenori. 
Ji reikalauja žinių, pamoki
nimų, naudingų patarimų, o 
ne polemikos. Matant šitokį 
visuomenės ūpą, galima spė
ti. kad iš musų laikraščių ge
riausia ir ilgiausia gyvuos 
tie, kurie mažiausia talpins 
ginčų. Reporteris.

Kaip Seimas įvyko. iškabto nustatyta, visi suma- 
Visuotinas Amerikos Lie- n-‘mai ?r inegmiai sugrupuo- 

tuvių Seimas ivvko Philadel- **• kiekvienam klausimui 
phijos mieste, 30 ir 31 l ug-. ■ referuoti buvo paskirtas re- 
piuėio dienomis. ' iferantas. kun. patiekė ir re-

InieiMyva šitam Seimui. Kiekvtena rezohu-
iaukti kilo iš pačios Vinute !£,^uY° tuojaus perduota 
menės. Jau kelinti' metai.•.čzouuv’jų. komisijai, kult 
kaip musų išeivijos spaudo-!^ P^iurejo ir vėliau rapor
te. o vpač ••Keleivvje,” nuo-itav0 Bejell< ‘“'-T
iatosris kildavo balsų, rei-l!“ tezoUuttja buvo priimta 
kalaujančių šaukti visuoti-: e lŲ. diskusijų,. L0<.bl
naji Amerikos lietuviu šuva-'Į'a,'*0» ėjo labai giettat u 
žiavimų. Buvo nulwloma,įBe,elkal,“S'» «>«««'įsai ne- 
kad reikia kokiu nors budu; "u'°‘ 
sujungti lokales musųorga-1 L pas per \ k»ą >>eimą buvo 
nizacijas, kurios dabar yra ;^eras 1!" pakilęs, 
išmėtytos po visas. Jungtines; Svarbesni nutarimai.
Valstij^s irn^uritariĮsavęs; NuUlla orgam2uoli ir 

° >lu^oma J remti pažangųjį Amerikos 
įkurti koki nors organą, ku-. Įjefuvių jaunimą, šituo įei
na. galėtų kalbėti musų isei-‘ t/L._    
vijos vardu.

•^įtic Stiin&nvm<ii i^čiuus i kui’i veiks 
rasdavo visuomet pasiprie-'- -* ■ _
šiūimo. Šįmet vienas bosto- 
nietis, būtent drg. D. Pilka, 
vėl pakele šitą klausimą per 
’ ‘ Relei vį. ’ ’ Ph iladęl ph i jos Į
lietuvių veikėjai tam pritarė i 
ir pasiūlė ruošti tokį Seimą 
Philadelpnijoj, kur šįmet 
yra visasvietine paroda są- 
rišv su 150 metų Jungtinių 
Valstijų Nepriklausomybės 
sukaktuvėmis.

Musų spauda philadel- 
phiečius parėmė ir pastarie
ji pradėjo ruošti Seimą. Tam i 
darbui vykinti susidarė Phi- 
iadelphijoj komitetas, Į kurį 
inėjo šie veikėjai:

D-ras E. G. Klimas, 
D-ras A. Dambrauskas.
S. M ašie kas, 
A. Tvaranavičius,
J. V. Grinius,
K. Arlauskas, 
Zigmas Jankauskas. 
Vietos organizacijoms pa-

l dedant ir visuomenei prita-! 
riant, šitie septyni žmonės i 
suorganizavo visą Seimą. • 
Lietuviu Muzikalės L---- ,
draugija davė Seimui gražią 7 ,. 
ir ruimingą savo salę nemo- -° -1 s 
karnai.

Ir taip 
Amerikos 
Kadangi 
merikos lietuvių išeivija yra 129 rugpiučio, Muzikalėj Lie- 
turėjusi jau keturis pirm to. i tuvių Salėj buvo suruoštas 
tai šitas pavadinta penk-'delegatams bankietas, ku
ruoju. Iriame dalyxa\o keli šimtai

žmonių. Bankietas buvo ge
ras, laike vakarienės griežė 
orkestrą, valgiai ir gėrimai 

•, nors kiekvienas

najį Amerikos lietuvių šuva--- — 
BUVO liuiwviiW,i.■ - - - buvo.

Ūpas per v Mimą buvo

brėžė, kad, dėka energingai 
darbininkų paramai, Pilsud
skiui pasisekė nuversti reak
cinę Vitoso vyriausybę. Te
čiau vyriausybė, susidariusi 
po gegužės perversmo taipgi 
neboja darbo liaudies reika
lų, be to ji stengiasi apriboti 
jau Įgytas darbininkų teises. 
Toj krypty ypač energingai 
dirba dabartinis vidaus rei
kalų ministeris, kurio parė
dymai visai nesiskiria nuo 
jo pirmtakunų žygių šioje 
srity.

Eilė kalbėtojų išreiškė Įsi
tikinimą, kad dabartinė 
“profesorių” — Bartelio ir: 
?»Iakovskib vyriausybė nesu
gebės išvesti Lenkijos iš to 
sunkaus ekonominio krizio, 
kuri ji dabar gyvena.

Susirinkimą baigiant vien
balsiai priimta rezoliucija, 
kurioje darbininkai reiškia 
savo didžiausią protestą 
prieš dabartini kabinetą. 
Reikalaujama administraci
jos skubaus reorganizavimo. 
Susirinkimas perspėja visus 
Lenkijos darbininkus, kad 
jie butų pasiruošę kovai, jei 
vyriausybė bandytų išnau
doti Seimo jai suteiktus Įga
liojimus darbininkų socia
liems laimėjimams susiau
rinti.

Susirinkimas labai ryškiai 
atvaizdavo dabartinius dar-' 
bininkų santikius su Lenki
jos vyriausybe.

Įvyko visuotinas 
Lietuvių Seimas, 

panašių seimų A-

kalu rūpintis buvo sudaryta 
pačių jaunuolių komisija, 

/ su Ameri
kos Lietuvių Taryba.

Nutarta remti ir platinti 
pažangiąją musų spaudą A- 
merikoje.

Nutarta prašyti 
valdžios, kad iš 
kuriuos Lietuva 
skolinga, butų 
fondas Lietuvos 
viams Amerikoje šelpti. Tuo 

{tikslu išrinkta komisija.
Nutarta reikalauti Lietu

voje atskyrimo bažnyčios 
nuo valstybės.

Nutarta reikalauti, kad 
Lietuvos valdžia ištirtų vei
kimą Lietuvoje tų amerikie
čių bendrovių, kurios sulin
ko iš musų darbo žmonių 
šimtus tūkstančių dolerių ir 
,tuos pinigus tenai pražudė.

Nutarta pasiųsti naujai 
1 Lietuvos valdžiai pasveiki- 
i nimą.

a_į Padaryta da visa eilė ki- 
- • tokių nutarimų ir tiems nuta-

jri irimams vykinti išrinkta iš 9 
j narių Taryba, prie kurios da 

’ {gali deleguoti po 3 narius 
.„„„j musu organizacijos, 

•kaip SLA., LSS., TMD., 
LDLD. ir ALTS.

Bankietas ir koncertas.
Seimo išvakarėse, būtent

Amerikos 
tų pinigų, 
Amerikai 
sudarytas 

mokslei-

i

i

Greitu laiku Kauno apy
gardos teisme bus nagrinė
jama labai Įdomi byla, ku
rioje iškils aikštėn žygiai 
kai kurių buv. politinės poli
cijos ir finansų ministerijos 
valdininkų pasižymėjusių 
“kovoje” su kontrabanda.

Š. m. sausio mėn. pabai
goj v iena Kauno manufak
tūros firma paliuosavo jos 
tarnautoją Gutceitą, kuris 
per savo draugą pareikala
vo kompensacijos nedau
giau ir nemažiau kaip 20,- 
000 litų, grąsindamas jam 
negavus tos sumos apkaltin
ti firmą kontrabandos pra- 
vedimu. Firma i jo grasini
mus nekreipė domės ir jam 
pinigų nedavė.

Kelioms dienoms praslin
kus i firmą atėjo politinės 
policijos valdininkai, turėję 
viršininko p. Račio parašu 
orderi, ir 2 valdininkai iš 
prekybos departamento. Jie 
pareiškė.Uuri žinių, kad fir
ma yra peršmugeliavuši per 
sieną už 370 tūkstančių litu 
manufaktūros kontrabandos 
keliu, ir jie dabar atėję pa
daryti reviziją.

Laike revizijos p. K. pa- 
tėmi jo, kad kaikurie svarbus 
dokumelitai jam dingo. Re
vizoriai Užantspaudavo ma
nufaktūrą ir surašė protoko
lą. Tą pačią dieną Į krautu
vę atėjo nepažįstainast, kuris 
pareiškė esąs Kauno apy
gardos teismo “valstybės 
gynėjas.” atėjęs ištirti daly
ką vietoje. “Valstybė- gynė
jas” vėliau patarė p. K. —jei 
jis nori, kad iš to neišeitų 
nieko blogo ir kad jis nebūta 
traukiamas teisman, kad 
duotų revizoriams 20,000 lt. 
Tuomet tik firma pradėjo 
Įtarti, kad čia yra kokia tai 
afera ir perdavė tą bvlą vy
resniems tardymo orga
nams.

Po tyrinėjimo paaiškėjo 
labai Įdomus dalykas. Visa 
ta krata buvo minėtų valdi
ninkų ihscenuota — kad iš
gavus is tos firmos pinigų. 

' V isa byla dabar jas yra 
į perduota apygardos teismui, 
j Šioje byloje figūruoja: buv. 
ųolit. policijos viršininkas 

! Račys, kuris išdavė orderi 
4 . i kratą daryti, buv. polit. poli!
A. Banys turi gražų ir cijos tardvmo sekcijos v*dė- 

stiprų baritoną. Jenkinsas- jas, buv. įau paleistieji pre- 
•Jankauskas irgi dainavo ge- kybos departamento’ vaidi
lai. ninkai.

Seimo sąstatas.
Seiman atvyko apie 150 

delegatų. Dalyvavo jame<I J"~“±. •' 
daugiausia inteligentai iri ™. g užsi’mokėti no *> 50 
profesionalai,nors nemaža I buv() ^kinti.^Va: 

aT ; karienei pasibaigus prasidė-
dah v av o įpgi P- , j0 kalbos; kurios užsitęsė be-

Wąshingtono, ir p. žadeikis, 
Lietuvos konsulas iš Chica-

~; gos. Be šitų svečių buvo da 
i nesenai iš Lietuvos atvykęs 
■ orof, Kaiflaltis ir studentas 
: Gasiunas, kuris yra Lietu- 

' vos valdžios atsiųstas Į
' Pennsylvanijos Universite-

~ '' ..'-r •

Iš senesnių Amerikos liė- 
. tuvių veikėjų galima pami
nėti St. Gegužį, K. Liutkų, 
F. J. Bagočių, “Vienybės” 
redaktorių J. O. Sirvydą, 
“Keleivio” redaktorių Mi- 

ichelsoną, “Tėvynės” 
Į torių Vitaitį, <’ 
j Strimaiti ir daug kitų.

Imant partiniais Įsitikini
mais, buvo sandariečių, so- 

j cialistų, katalikų ir komunis
tų. Pažangių srovių buvo di- 

: džiuma. Buvo ir 3 ar 4 tauti- 
;nės (nepriklausomos) baž
nyčios kunigai. Beveik visi 

i delegatai buvo suvažiavę iš 
!lytinių valstijų’ nuo Chica
gos nesimatė nei vieno at
stovo.

Seimo dvasia.
Nežiūrint kad Seime daly

vavo Įvairių Įsitikinimų 
žmonės, jo dvasia buvo ne
paprastai rami ir taiki. Par
tinių klausimų niekas nekė-

yy

i veik iki 12 valandai.
Ant rytojaus, panedėlio 

vakarą, toje pat vietoje buvo 
puikus koncertas, kurio pro
gramą išpildė šie artistai:

V. A. -lenkins iš Bostono,
Liuda Sipavičiūtė iš Lie

tuvos.
Kamilė -Jozevskaitė iš 

Lietuvos,
Viola Mockaitė iš Maha- 

noy City,
A. Banys iš Philadelphi- 

jos.
Visi artistai buvo geri, o 

re<lak- jau L. Sipavičiūtė ir K. Jo- 
zevskaitė tai žavėte pub
liką žavėjo. Po kiekvienos 
jų dainos salė ūžė griaus
mingais aplodismentais ir 
jos turėjo grižti po kelintą 
kartų. Bukietai gėlių joms 
buvo nešami kiekvienoj per
traukoj. Žinoma, jos Vra 
profesionalės, dainavusios 
rusų operose, tai negalima 
nei reikalauti, kad musų mė
gėjai galėtų su jomis susily
ginti. Jos netik geros daini
ninkės, bet ir talentuotos ar
tistės.

Viola Mockaitė. jauna 
mussų muzikos žvaigždė, pui
kiai griežia smuiką.

Vokiečių atletas-plaukikas Vie koetten. kuris perplaukė Angli- ]ė ir ginčų dėl to visai nobu- 
jcsdsąsmaugą i 12 vai. 40 min , sumušdamas visus ligšiol pada- vo.

Seimo dienotvarkė buvo
•>
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Ku skaito ir ražo, 
Tas duonos nepraio. ©
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\ /Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

—

nistai su šitokiais “spyčiais” 
šienavo žmonių jausmais. 
Bet dabar jau kas kita, 
nes jų žmonės jau turi apmo
kamas vietas ir jau... jų akys 
atsidarė kai kačiukų po de- 
vvnių dienų — ir jie pamatė 
“kitą svietą!”

Dabar jau “džiumbajonis” 
nesako, kad “gensteriam” 
reikalingi pinigai ir kad 
unijos išdavikai su “gengs- 
terių” pagelba pravarė “ne
va” tarimą, kad duokles pa
kelti. Vieton to, jis jau sako, 
kad didžiuma narių referen
dumu nutarė! Delegatas irgi • 
jau nesako, “kad ir pasius ] 
žydai, o neduosim,” o vieton: 
to, atiminėja knygeles ir į 
grasina išmetimu iš darbo 
tų, kurie nenorės mokėti. Ži
noma, kad daugelis ir prie
šinasi mokėti, nes, kaip nuo' 
senai įpratę, nori, kad butų •' 
sušaukta susirinkimas ir pa- ’ 
čių narių nutarta mokėti. į 
Tuomet priešinimosi nebūtų. I

Į kitą numeri parašysiu,! 
kaip aidoblių-komunistai• 
apvogė narius.

A. P. Serbas.

Pasitvirtino.
Paskutinėje savo korės- ' 

pondencijoje buvau pasa
kęs, jog Brooklyno siuvėjų 
delegatas padarė tam tikrą 
sutarti su New Yorko Joint 
Boardo viršininkais, kad pa
starieji ji pripažintų delega
tų ir jis galėtų gauti $55 są- 
vaitinės algos. Tarpe kitų jo 
pasižadėjimų buvau minė
jęs, kad jis pasižadėjo pada
ryti Į 3 mėnesius tai, ką kiti 
delegatai nepadarė per me
tus laiko, būtent: išrinkti vi
sas užsilikusias narių duok
les, bet jau ne po 35c. savai
tei, o po 50c. Sis mano pir
miau padarytas pranešimas 
jau pasitvirtino, kas reiškia 
kad tokia sutartis tikrai bu
vo padaryta, apie ką aš su
žinojau tuojaus po to, kaip 
toji sutartis Įvyko. Ir tik už 
algą! v
Laužo senas narių tradicijas.

Kad renka iš narių užsili
kusias duokles, apie tai ne
kalbėsiu. Noriu paaiškinti 
tik, kaip prie to priėjom.

Kaip jau daug kartų buvo 
rašyta, organizacijoj buvo 
pakeliamos nedėlinės narių 
duoklės nuo 35c. iki 50c. 
Bet lietuvių lokalas to pakė
limo nepriėmė. Kartą tam 
tyčia sušauktame dideliame 
susirinkime, kur buvo ir or
ganizacijos manadžierius 
Bekerman, beveik vienbal
siai duoklių pakėlimas buvo 
atmesta. Dabar, jeigu jau 
nariai sutinka mokėti, tai 
turėjo būti vėl sušauktas 
tam reikalui susirinkimas ir 
senasis tarimas turėjo būti 
atšauktas ir oficialiai turėjo 
būti nutarta mokėti.

Bet musų aidoblių-komu- 
nistai to nedarė. Jie pasita
rė tarpe savęs ir keletui dirb
tuvių pirmininkų pritariant, 
nusitarė, kad susirinkimo 
nešaukti, bet kad delegatas 
surinktų iš narių knygeles ir 
pareikštų, kad turite užsi
mokėti po 50c., o jeigu kuris 
neužsimokės, bus išmestas iš 
dirbtuvės. Tas ir padalyta. 
Bet nariai prie tokios politi
kos nėra pratę. Kriaučiai 
nuo senų laikų turi Įsigyve
nę tokias tradicijas, kad 
kiekviename svarbesniame 
klausime sušaukia didelius 
susirinkimus ir patįs pareiš
kia savo valią. Bet šitame 
taip svarbiame 1 
musų :.......... _
musų valios pareiškimo teisę 
sutrempė! Reikia tikėtis, 
kad dabar buvo tik išban
dymas musų, taip sakant, 
opinijos. Bet -jeigu švelniai 
praeis šis klausimas, tai jie 
tai darys ir toliau. Todėl ne
privalome nutylėti. Kurie 
tik esate nepatenkinti tokia 
politika, turite susieiti ant 
sekančio susirinkimo ir mes 
su jais pasikalbėsime.
Komunistai duoklių klausi

mu pirmiau ir dabar.
Taip žmonių vadinamas 

“džiumbajonis” pereitame 
biznio susirinkime, kur da 
lyvavo apie 30 narių, štai ką 
pasakė: “Aš žinau, kad jus 
norite specialio susirinkimo 
tam, kad jus galėtumėt 
mums gerai kailį pliekti. Bet 
mes už tai tokio susirinkimo 
ir nešaukiame.”

Vadinasi aidoblių-komu- 
nistai bijosi šaukti susirinki
mą, kad išvengus narių kri
tikos! Ir štai kodėl jie bijo
si. Vos keletas mėnesių atgal 
jie prakeiksmu keikė unijos 
viršininkus ir sakė, kad pa
kėlimų nepriimsim ir nemo
kėsim. Džiumbajonis vos ke
li mėnesiai atgal susirinki
me pareiškė, kad, girdi, ųe 
unijai reikalingi pinigai, bet' 
“gengsteriam,” kad mums 
galvas daužytų. Dabartinis’ 
delegatas spiegiančiu balsu 
pareiškė, kad, girdi, žydai1 argumentavo prieš šaukliui 
kad ir pasius, o mes jiems nepaprasto susirinkimo, pa- 
pinigų daugiau nemokėsim. Ivyzdžiui, J. Buivydas kalhė-

BROOKLYN, N. Y. 
Komunistai jau vykdo tavo 

diktatūrą kriaučiuose.
Pirmesnių korespondentų 

“Keleivyje” jau buvo rašy
ta, kad dabar komunistams 
užėmus musų kriaučių loka- ■ 
le viršininkų vietas, jie ims: 
vykdyti savo veidmainišką i 
diktatūrą ant visų kriaučių. • 
Tad šitie jų pragaištingi 
žing' »'iai dabar pas kriau
čius jau apsireiškia pilnu
moje.

Diktatoriški ir veidmai
niški komunistų žygiai ypa
tingai pasireiškia dabar pa
kėlimo duoklių klausimu. 
Visi žino, kad pirmiaus ko
munistai buvo griežtai prie
šingi (bent jie taip rodėsi 
eiliniams kriaučiams) duok
lių pakėlimui. Bet dabar, 
kuomet jie užėmė musų lo- 
kale viršininkų vietas, deda 
didžiausias pastangas ir var
toja uzurpatiškus budus, 
idant privertus musų kriau
čius mokėti 50 centų nedėli- 
nių duoklių. Kad šitą įvyk
dyti, jie griebiasi diktatoriš
kų priemonių: nešaukia 
šiam j-«—--------
specialio visuot.no musų na-jeiti nereikia.” Vadinasi, pai 

.” tai

Camel yra rūkytojo
NAMUOSE, ar kliube,—apverstame dar
bais ofise ar susikimšusioje gatvėje—kur tik 
draugas sutinka draugą, jus išgirsite stebu
klingą pakvietimą—pasiimkite Camel!

Ir kur tik Camel yra uždegamas, žmonės 
sueina krūvon draugiškesniame susipratime 
—nes gerumas Camels yra visiems supran
tama kalba.

Camel yra daugiau negu cigaretas. Tai 
patyrimas rūkymo pasidžiaugime—puiki^u- 
sis koki galima ant šios senos žemės rasti. 
Camels susideda iš parinkčiausių auginamu

ženklas draugiškumo
Turkiškų ir Amerikoniškų tabakų, ir šie 
puikus tabakai kopuikiausia sumaišyti, kaip 
pas neivieną kitą cigaretą.
nenuvargina skonio, niekad nepalieka ciga- 
retinio atsidavimo. J o kis 
pasauly nepaneši j juos.

Camels niekad

kitas cigaretas

Kadatik ir kurtik sutiksite draugą, lai ta 
proga būna nuolatiniu užkvietimu prie pai
niausio pasidžiaugimo kokis tik gali paeiti 
iš cigareto.

Pasiimkite Camel!
.a

B. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, WINSTON-SALEM, N. C.

▼

damas pareiškė: “Kam rei- ant šono, 
kia to nepaprasto susirinki- priešingas 
mo, nes tiktai varginimas speciali 
kriaučių ir mokėjimas berei-' 
kalingai už svetainę. Musų 
kriaučiai yra jau tiek susi
pratę, kad jie supranta rei-

v

ir todėl jis yra’ 
šaukti kriaučių, 

susirinkimą tam 
reikalui apkalbėti. Bet aš 
Kalpokui štai ką noriu pasa
kyti: bereikalingai tu, bro
lyti, blofuoji ir gązdini viso
kiais budais musų kriaučius; 

!dar kuomet tavo paties kas- 
legaimėje lašiniai buvo ir 

•apie unijas tu tiek teturėjai 
[.e" jtumėte susirinkimus ir juose supratimo, kiek degloji apie 

P1.1- savo reikalus svarstytumėte, žemčiūgus, musų kriaučiai 
tai būtumėt “nesusipratę,”!"

klausimui apkalbėti kalą jr jjems ant susirinkimų i
i subine— .----- -,10. visuotino musų na- !eiti nereikia.” Vadinas-' —
klausime nų.susjnąkimo. Pavyzdžiui,(gal BuiVy(lo _

aiiloblių-komunistaiĮstai kaip komunistinis knau- j jeieu jus kliaučiai, lanke-'
čių komitetas duoklių pakė
limą pas mus vykdo: y" 
mučiausia sušaukė dirbtuvių 
pirmininkų susirinkimą ir bet jeigu ncisite ant
šiame susirinkime gązdinda-, 
mi visokiais budais dirbtu
vių pirmininkus nutarė prie
varta kolektuoti iš narių 
duokles ir nešaukti specia- 
lio susirinkimo visuotinam 
narių apkalbėjimui. Tečiaus, 
dar viena komunistams sker- 
žpainė prieš akis stovėjo, tai 
25 d. rugpiučio, kurioje turi 
Įvykti mėnesinis lokalo susi
rinkimas. Vienok komunis
tai surado būdą ir šiame su
sirinkime apgauti barius ir 
apeiti jų teises. Šį susirinki
mą komunistinis kriaučių 
komitetas viešai garsino la
bai menkai, bet užtai visus 
savo pasekėjus kvietė per 
laiškus ir ragino, kad jie bal
suotų prieš šaukimą nepa
prasto kriaučių susirinkimo 
apkalbėjimui pakėlimo duo 
kliu. Ir štai šiame susirinki
me 29 balsais prieš 14 nuta
ria nešaukti specialio susi
rinkimo ir neduoti visuoti
nam narių apkalbėjimui 
apie pakėlimą duoklių. Va
dinasi, 29 gerai suorgani
zuoti komunistai nusprendė 
ąpkraustyti 1300 kriaučių 
kišenius. Ką jus, kriaučiai, i 
tai atsakysite?

Pažymėti reikia, kaip šia
me susirinkime komunistai

kimų ir savo organizacijos Į 
reikalais nesirūpinsite, c vis-į 
ką pavesite komunistams, j 
idant šie galėtų unijos iždą! 
ištuštinti ir jūsų kišenius ap-j 
kraustyti, tai tuomet busite 
“susipratę,” “apsišvietę” ir 
tt. Na, ir ve šitas liurbis drįs
ta susirinkime šitokią kvai
lystę kriaučiams pasakoti! | 
Gi patįs komunistai ant 
kiekvieno kriaučių susirin
kimo organizuojasi, savo 
pasekėjus per laiškus kvie
čia, o šiaip kriaučiams liepia 
namie sėdėti — nesirūpinti 
savo reikalais ir užtai juos 
giria “susipratusiais,” “apsi
švietusiais.” Tai ve koks ko
munistų obalsis kėlime eili
nių unijos narių “veikimo.” 
Veidmainiai, žulikai, o dau
giau niekas iš tų Maskvos 
davatkų.

Antras šiame susirinki
me kalbėjo prieš davimą 
musų unijos nariams apkal
bėti duoklių pakėlimą, tai 
dabartinis delegatas, F. Kal
pokas. šis komunistų pa
stumdėlis ir grašiagauda pa
reiškė, kad jis nebūtų prie
šingas atidavimui unijos na
riams apkalbėti duoklių pa
kėlimą, bet, girdi, jeigu ne
paprastas kriaučių susirin- 
kitinas atmeta duoklių pakė
limą, tai musų lokalas eitų

.... PITTSBURGH, PA. 
I Katalikai apgavo katalikus.

Du bažnytiniai chorai, šv. 
Kazimiero ir šv. Vincento, 
rengėsi važiuoti į Philadel- 
phiją dainuot Lietuvių Die
noj. Jiedu padarė tarp savęs 
sutarti, kad tam tikslui ben
drai rinks pinigus tarp biz
nierių, pardavinės ženkle
lius ir surengs pikniką. Iš 
abelno iždo bus padengta 
abiejų chorų kelionės lėšos. 
Jie riet kvietė ir ex-birutie- 
čius prisidėt, nes čia, girdi, 
lietuvių reikalas ir kas tik 
jaučiasi lietuviu esąs, tas tu
ri prisidėt ir drauge daly
vaut. Bet pasirodė, kad pas 
musų katalikus doleris yra 
aukščiau už visus jų idea
lus.

S. S. choras nuo biznierių 
susirinko 200 dol., o McKees 
Rocko choras tik 100 dol. 
Piknikas davė pelno 300 
dol.* kuriuos paėmė S. S. 
choras. Turėdamas beveik 
visus pinigus savo rankose 
S. S. choras, kuris susideda 
tik iš 26 dainininkų, issiper- 
ka sau pilną tikietą Į Phila- 
dęlphiją ir atgal, o McKees 
Rocko chorui, kuris suside
da net iš 40 dainininkų, siū
lo; likusius pinigus. McKees 
Rocko choras su tuo nesuti
ko/ nes buvo sutarta pa
dengti lėšas iš bendro iždo, 
o kiek truks, tai visiems ly
giai pridėti. Bet S. S. cho
ras nenusileido ir todėl Mc
Kees Roeko choras visai at
sisakė važiuoti Į Philadel- 
phiją. Dingo visas patriotiš
kumas, sulaužyta sutartis ir 
prigauta daug biznierių, ku
riems buvo sakyta, kad su
rinkti pinigai bus sunaudoti 

j abiejų chorų kelionės lė
šoms. Prigautas.

rinkimui, išėjus iš svetainės, pas kriaučius turės sutrupė- 
vienas kriaučius pasakojo, ti Į skeveldras, nes musų 

Kaip tik Pruseika kliaučiai perdaug yra savy- 
atsisėdo šalia manęs, taip ir stovus ir demokratiški, kad 

■ atsiduoda žalmargės pauo- galutinai pavesti savo uni- 
degiu.” (Mat Pruseika per-.jines teises bent kokiems 
nai pasigyrė per “Laisvę,” j komunistiniams chuliga- 
kad jis esąs žalmargės pa- nams. Sakalas.

Girdi: “

jau organizavosi ir mokėjo 
susiorganizuoti i uniją. Dar

■L.
įuodegio anatomijos filozo- 
Įfas).

Apart viso ko, 
atkreipti musu kriaučių do- 

I
• vėliaus, kuomet tu, Kaipo- 
Ikėli, karčiamose maitinaisi 
j ir būdamas pas Sadauską 
lant burdo lovų užkloti es ir 
(paklodes pūdydavai, o apie 
unijas neturėjai jokio su- 
piartimo, musų kriaučiai jau 
tuomet netik mokėjo drū
čiai laikytis unijoje, bet iš
augino ir milžinišką savo 
skyriaus iždą, iš kurio ir tu 
pats šiandien semi riebią 
“živnasti.”

Tečiaus, reikia pasakyti, 
jeigu nepaprastame susirin
kime musų kriaučiai butų 
padarę tarimą nemokėti pa-

I

I

KENOSHA, WIS.
aš noriu Kunigas gadina sau biznį.
\ Tūlas žmogelis nuėio pas 

mę Į vieną gana svarbų da- lietuvį kunigą, kad pakrikš- 
lvką, tai i lankymą sųsirin-!tytų jo kūdikį. Kunigas pa- 

ų.. Dabar komunistam klausė, ar jis priklauso prie 
užėmus musų lokalo komite-i parapijos. Žmogelis atsakė, 
tų vietas, jie vengia šaukti, kad nepriklauso. Tada kuni- 
kad ir svarbiausiuose klausi-gas jam sako: “Prisirašyk 
mucsė, specialius susirinki- prie parapijos, tai tada tu 
mus. Jie viską atlieka dirb-.busi geras katalikas ir tavo 
tuvių pirmininkų susirinki- kūdikis bus ”
muose arba ■ - . • -
mėnesiniuose susirinkimuo-, piją?” — I-'-— 2- 
se. Dirbtuvių pirmininkus j “Dvylika dolerių 
komunistai laiko tiktai to- kunigas. — “Kokią gi aš iš 
kius, kurie jiems aklai tar-'to naudą turėsiu?" 
nauja, 
kuris jiems ųeištikimas, tokį 'si, tai dangaus karalystę ap- 
dirbtuvės pirmininką jie ap-turėsi.” — aiškina kunigas, 
meluoja, apšmeižia ir pas-Į ]
kui prašalina. Mėnesinius žmogus apie dangaus kara- 
susirinkimus musu komunis-j

bus katalikas.
arba paprastuose i “O kiek reikia mokėt i para- 

?” — klausia žmogus.— 
i” — atsako

ir jeigu pasireiškia, jasi žmogus
?” —teirau- 
“Kai numir-

dirbtuvės pirmininką jie ap- turėsi.” — aiškina kunigas. 
Bet pasirodė, kad tasdi

didintų duoklių, tai, žinoma, tinis komitetas garsina kuo- 
jie butų padarę ir išeitį iš to. mažiausia, bet savo pasekė-' 
O jeigu nebūtų radę išeities, jams siuntinėja laiškus kvie 

'tai, i
nutarę i
Bet jau tuomet butų specia
lio susirinkimo tarimas — 
pačių eilinių kriaučių, uni
jos narių žodis, o ne komu
nistų uzurpatiška diktatūra.

Beje, ant viršminėto mė
nesinio susirinkimo ir pats 
Pruseika su savo francuziš- 
ku “reumatizmu” atsilankė. 
Mat jis vyras manė, kad jo 
“frentam” gal bus reikalin
ga jo pagelba. Bet nereikė-

■ jo — labai mažas buvo susi-
■ rinkimas, o komunistai dru- 
• čiai buvo susiorganizavę. 
į Įdomu tečiaus, ką po susi-

lystę nesirūpina. Jisai už sa
vo pinigus nori turėti naudą 
ant šios ašarų pakalnės. Ku
nigas supykęs išvyjo žmogų 
iš klebonijos ir nekrikštino 

Į jo kūdikio.
! Žmogus parėjęs namo lie
pė kūmams vežti .jo kūdikį

PITTSBURGH, PA. 
Kas atstovavo Pittsburghą 

Visuotiname Seime.
I Visuotiną Amerikos Lie

tuvių Seimą Pittsburgho lie
tuviai pasiuntė tik keturis 
delegatus: tėvą ir sūnų Kaz
lauskus nuo Liet. Mokslo 
Draugijos, P. Pivariuną nuo 
Sandaros kuopų apskričio ir 
p-lę Akelaitytę nuo S. L. A. 
trečio apskr. Tai buvo visai 
maža Pittsburgho reprezen
tacija.
..... * « ♦

Pittsburghe pradėjo dygti 
nauji lietuviai biznieriai, 
kaip grybai po lietaus, ypač 
Scho dalyje. Atsidaro nau- 
.^Os barzdąskutyklos, boliny- 
čios, saldainių krautuvėlės ir 
kitokie bizniai. Visi biznie
riai padaro pragyvenimą. 
Mat, paipmilės pradėjo pil
nai dirbti,' tai žmonės turi 
daugiau pinigų praleidimui, 
todėl ir biznieriams geriau.

t $ ♦

Lietuvių Mokslo Draugi
ja rengia savo metinį pikni
ką. kuris Įvyks nedėlioj, 12 
d. rugsėjo, gražioj Amsėjaus 
farthoj, McKees Rocks, Pa. 
Bus visokių žaidimų. Visi 
lietuviai kviečiami dalyvaut. 

Vienas iš Komiteto.

suprantama, kad butų čiant susirinkiman ir laiš- 
pasikelti duokles, kuose informuoja, kaip turi

• balsuoti. Tai ve šitokiu tero
ru ir smurtu dabar komunis- 
tai yra pasiryžę valdyti mu- pakrikštyti pas slavokų ku- 
sų lokalą. Kad atmušus ši-(nigą. Slavokų kunigas ne- 
tuos komunistų žulikiškus, klausė, ar kūdikio tėvas pri- 
pasimojimus ant musų orga-; klauso prie parapijos, bet 
nizacijos narių teisės, musų‘tuojaus atliko dalbą ir už tai 
kriaučiai neatbūtinai turi nuo kūmo gavo penkinę, 
lankytis Į visus mėnesinius j Lietuvių kunigas labai go- 
susirinkimus ir juose turėti -(jus ant pinigų ir per savo' 
pilietiškos drąsos reikšti sa-!gOfjurną gadina sau biznį, 
vo nepasiganėdinimą tų Slavoku kunigas gudresnis, 
uzurpatorių pragaištingais jjs už penkinę širdingai pa- 
darbais. Aš užtikrinu knau-Rėkavo jo ir prašė kūmus ir 
čius, kad anksčiau ar vėliau, kitą kartą atsilankyti, t , . j 
bet ši komunistų diktatūra Parapijona*.

PHILADELPHIA, PA.
Laisvės Kliubas sušelpė 
streikierių vaikučius.

Laisvės Kliubo susirinki
me. kuris atsibuvo 19 d. rug
pjūčio, buvo paduotas pra
šymas, kad Kliubas paau
kautų kiek nors Passaico 
streikierių vaikučiams ant 
duonos ir pieno. Laisvės 
Kliubo nariai sudėjo 10 dol.. 
kuriuos Kliubo iždininkas J. 
Vasauskas pasiuntė strei
kierių fondui.

A. Jankauskas.

Nekask duobės kitam — 
pats Įkrisi.• • «

Pikto neprityręs, gero ne
pažinsi.

• • *

.. Nekirsk kirviu akmeni, 
nes kirvį atkirsi.

visuot.no


4 KELEIVIS

traukti

mes turime neleisti jokios 
kritikos. Priešingai. Partijos 
narių susirinkime reikalin
ga ir be galo naudinga griež
tas Įvertinimas musų parti
jos nusistatymo ir jos vadau- 
jančių Įstaigų veikimo. Bet 
jeigu kas vieton draugiškos 
kritikos imasi demagoginio 
niekinimo ir su juo eina i 
viešus susirinkimus, kas ta
me savos partijos niekinime 
įieško karšto delnų plojimo 
iš komunistų ar federantų.

No. 36. Rugsėjo & <L, 1926.

—Tegul bus uagarbuHas, 
Maike!

—Labo ryto, tėve! ;-s==b 
—Sei. Maike. aš noi’aįūi- 

vęs paklausti vieno daikte?..
—Nagi?
—Kaip tu toks mokytas, 

ar tu negalėtum man išviro
zyt, kodėl Dievas neužmuša 
velnio? ::w • *

—šitokį klausimą, tėvęį 
turėtum pastatyt savo klebo
nui.

—Kad klebonas nenori 
sakyt.

, —Ar klausei?
, —Šiur. _

—Ir ką gi jis atsakė? .
—Labai supyko. Sakt^P- 

nas esi ir durnas.
—O ką tu atsakei?
—Ką gi aš čia sakysiu: 

Pradėjau teisintis. Pabučia
vau rankon, Įspraudžiau doĮ 
lerinę: prabočyk, sąkauį 
dvasiškas tėveli už tokią ęc- 
kavastį! Gali būt, sakau; 
kad aš ir durnas, ale kai kle- 
1 - ‘ ' 
da durnesnis. Užtaigi, sa- 
T U . \ ‘ t
tajemnyčią apie piktą (gra
sią. kodėl ji taip spoilina 
Dievo sutvertąjį pasaulį ir 
kodėl visagalis Sutvertojas 
jes nerukoroja...

—Ir nepaaiškino?
—Nausa. Netik ką nepa

aiškino, ale be mažko- ir 
mušt negavau. Kad suriko, 
užsimojo — laukan, sako, tu 
bedievi! Atėjai čia iš manęs 
tyčiotis! Laukan! Ir jei ne
būčiau pabėgęs, tai gal butų Į 
kliuvę į kuprą. - . į

—Man tavęs gaila, tėve, 
kad tu pasenai ir vis da neži
nai, kam velnias gy vena.

—O kaip aš galiu tą žino
ti, kad niekas to neaiškina':

—Tai kam tu, tėve, nešio
ji ant pečių galvą, jeigu rfo- 
ri, kad viską tau aiškintų 
kiti? Bandyk pats pagalvo
ti, kam velnias yra reikalin
gas. £ -

—Kad nieko negaEriš
galvoti, Maike. Kartai? His- 
linu ir mislinu, net galva 
pradeda suktis, bet vistiek 
negaliu nieko suprasti. ’

—Na. pasakyk, tėve, ar tu 
matei kur nors velnią? į

—Ji matvt negali, vaike. 
—Kodėl?
—Todei, kad jis yra dva

sia.
—Tai kaip tu žinai, tėve, 

kad toks sutvėrimas yra, 
jeigu negali jį matyt?

—Aš, vaike, turiu vieno 
kunigo parašytą knygą, kur 
yra išmalcvotas velnio pik- 
’čeris. Tikra fotografija įdė
ta. f

—Bet jeigu velnias yra 
nematoma dvasia, tai kaip

Z
r •

tarimų kabinetas per savo 
posėdį nėra padaręs.

Iš kitų šaltinių kylančios 
žinios rodo, kad Ženevos pa
dangėj . ne viskas bus ramu 
per rugsėjo mėn. sesiją. Vo
kietija, kaip žinoma, sutik
dama Įeiti Tautų Sąjungon, 
reikalauja: 1) kad nuolati
nė vieta taryboj butų tuo 
tarpu suteikta tiktai jai vie- be karo ir visuotino 
nai, kad tuo budu klausimą ginklavimo mintys. 
dėl naujų nuolatinių narių net tam tikros nusiginklavi- 
priėmimo galėtų spręsti jau mo konferencijos šaukia- 
ir Vokietija: 2) kad būtų su- mos. kuriose padaryta eilė 
mažinta okupacinė kariume- atatinkamu nutarimų nusi- 
nė lig taikos normos: 3) kad ginklavimui vykdyti. Bet tie 
butų panaikinta santarvės gražus žodžiai, nutarimai 
militarinė kontrolės komi-! tik ir paliko kaboti ore arba 
sija dar prieš Vokietijos pri
ėmimą Tautų Sąjungon, ar- 

■ ba bent kartu su juo.
Anglų spauda, svarstyda

ma tuos Vokietijos reikala
vimus. abejoja, kad jie visi 

i butų Įvykdyti. Kaideloku-I 
pacinės kariumenės sumaži
nimo, tai, esą, vargu ar gali
ma laukti, kad santarvė pa
darytų Vokietijai labai žy
mių nusileidimų. Militarinė 
kontrolės komisija galinti 
būti vis dėlto palikta. O kai 
dėl kai kurių valstybių daro
mų pastangų Įeiti nuolati
niais nariais Į tarybą kartu 

įsu Vokietija, tai esą pagrin- 
; do manyti, kad čia dar labai 
toli nuo bendro susitarimo. 
Kai kurie laikraščiai nuro- 

jdo, kad paprastai labai ak-J 
itinga, T. S-gos posėdžiams! 
artėjant, anglų vy 
šiuo tarpu nerodo kiek žy
mesnio veiklumo.

Iš kitos pusės. Vokietijoj 
i stiprėja dešiniųjų nusistaty- 

,!mas prieš Įstojimą Tautų 
Vokietijos Sąjungon, kuri dar labiau 

i didina santarvės nenuolai- 
Į dūmas po Locamo sutarčių

I
I BUSIMIEJI KARAI.

Po didžiojo Europos karo, jis atrodo permatomas ir 
sutverus tautų sąjungą, bu-j pro jį labai lengva ir nepa- 
vo skelbiamos ir dabar tebe-; vojinga žiūrėti, kas dedasi 

lauke, čekoslovakai savo 
tankus apšarvojo linkstan
čiais plieno lapais, lyg stogų 
čerpėmis. Tokie šarvai yra 
labai elestingi ir mažesniųjų 
kalibrų patrankų šoviniai 
nuo j u atšoka.

1 patingai daug dėmesio Į 
šarvavimąsi plienu dabar 
kreipiama Francuzijoje ir 
Anglijoje. Ten net projek
tuojami mažučiai tankai 
vienam žmogui.

Žmonija geriausias savo 
jėgas šiuo laiku aukoja viso
kiems išradimams tarpusa
vio žudymuisi. Valstybės, 
bijodamos viena kitos, poli
tiškose pinklėse užstoda- 
mos viena kitai kelią, savy 
reikalavimus remia arba tei
ses gina tiktai ginklu. Aukš
tai pakilusi kultūra dar auk
ščiau pakėlė taip vadinamą
jį karo meną — lengvesnį, 

■ tobulesni būdą žudyti dides-

Lietuvos komunistų par
tija rado ŠĮ momentą labai 
tinkamu, kad susitvarkyti ir 
susistiprinti. Paskutiniu lai
ku rodo,' daug aktingumo. 
Nesnaudraa. Nors, iš krikš
čionišką replių nesenai pa
leisti, jie viso savo akiplė- 
šiškumo Uar nedrįsta rodyti. - .
Dar gi mandagus kartais. tas ^era musų kovos d ra u- 
Jie pasakoja apie re!kalm-i 
gumą darbininkams bendro 
fronto, pasižada prieš nauią 
vyriausybę demonstracijų ’ 
nedaryti,' sako, kad birželio 
mėn. 13 dienos riaušės Kau
ne buvę sukeltos ne jų, bet 
provokatorių.

Darbininkus komunistų 
žodžiai Įtikinti negali. Mes 
gerai pažįstame komunistus 
iš seniau. Komunistų partijai 
buvo ir pasiliko griežtaiĮ 
priešinga socialdemokra
tams. Komunistų partija no
ri ne taikos, ne bendro fron
to su socialdemokratais, bet 
socialdemokratų partijos su
naikinimo ir pražūties. Jei
gu valdžia butų komunistų 
partijos rankose, jie duotų 
socialdemokratų partijai ne 
amnestiją ir karo stovio pa
naikinimą, bet kalėjimą. 
Juk Rusijoj, komunistinėj 
Rusijoj. Rusijos socialdemo
kratų partijos nariai siun
čiami Į ledinuotus šiaurės 
tyrus, kur per ištisus mėne
sius tęsiasi baisi.žiemos nak
tis.
darbo badauja šimtais trem
tiniai 
Taip yra 
tvarka

gas, bet musų partijos ardy
tojas, kuris sąmoningai ar 
nesąmoningai atlieka provo
katoriaus pareigas.

Tokiems partijos nariams 
partijoj ne vieta. Ir juo jie 
bus greičiau iš musų tarpo 
pašalinti, tuo bus partijai 
sveikiau. (“S-tas”)

VOKIETIJA IR TAUTŲ
SĄJUNGĄ.

ka

i

skelbiamos labai gražios, 
kilnios tautų apsisprendimo 

nusi- 
Buvo

šaukia-

mąžinta okupacinė kartume-

I
I
i
I

tas 
jo

—To tai aš nežinau. Mai
liau , * .

—Ot, čia, tėve, tu kaip tik1 
ir turėtum pagalvoti, kaip 
galima padalyti paveikslą 
tokio . daikto, kurio niekas 
nemato.. • ;

—Tai kas tuomet butų?
—Tuomet tu gal supras

tum. kas yra velnias ir kodėl 
Dievas jo neužmuša.

—’O ar^u,.Maikęz negalė
tum man. sekretą isvirozyt ?

—Aš galėčiau, bet tau ne
būtų jokios naudos iš to. jei- 
gu tru pats savo proto nevar- ' - tošį.
—trajin- 

’ i protauti. Ale tu man pa
aky kr ką reikia valgyt,.kad

nuo žuvies daug

i

marguoti popieriuje — iš
tikimųjų tos mintys nevykdo
mos ir, bent greitu laiku, jų 
niekas nemano vykdyti.

Priešingai — visos valsty
bės, mažos, didžiulės, nu
skurusios ir turtingos, ruo
šiasi i karą ir kaip gali gink
luojasi.

Vokietijoje. Francuzijoje 
ir Anglijoje specialistai ka
riai prirašė ir išleido daugy
bę knygų, kuriose spėjama, 
kaip bus kariaujama kilus 
naujam karui. • , -....-

Jų nuomone, busimasis nįam skaičiui tų Paęių žmo- 
karas prasidėsiąs ne fron-: Hi
tuose, bet užfrontėse, užpa-. ■= 
kalyje. Pirmąsias atakas da----
rys orlaiviai Į krašto į_ 

| bombomis naikins karo pa- j - - 
į buklų sandėlius, pramonės!

Pre^ybos centrus ir net KAIP INDIJOJ IŠJIEŠKO- 
- - - - j miestus naikins. Nuo tų pir-i MA MOKESČIAI.

mujų orlaivių atakų ir pri-į Heidarabado valstybėje, 
klausys, kas laimės karą. i Indijoje, už valstybės mo- 

Tose orlaivių atakose bus į kesčių nesumokėjimą vaito- 
naudojamos sprogstamosios | jami viduramžių kankinU 
ir nuodingųjų dujų bombos. • maį. Pirma nesumokėjusį 
Nuodingųjų dujų bombos perspėja, bet nepaklausius jį 
bus naudojamos trijų rūšių, 
pažymėtos žaliais, žydriais-

. . _ . j ir geltonais kryžiais. Bom-
pasirasymo. Taip pat jaučia- pažymėtos žaliu kryžm
ina sovietų Įtaka sulaikyti užtaisytos dujomis, -ku-
Vokietijos stojimą Tautų rios ardo žmogaus plaučius. 
Sąjungon,kas ypač vaizdžiai .Nuo tų dujų lengva apsisau- 
pasireiškė vienam vedamųjų kaukėmis, todėl jos lai- 

' “Izviestija” straipsniu. . ne ?>]>. pavojingos
________ _______ r _____  Dujos su žydriu kryžiumi 
———————— i veikia ir per kaukes. Pavo- 

| jingiausios bombos su gelto
nu kryžiumi. Jos užtaisytos 
dujomis, kurios nematomos 
ir beveik nejuntamos, bet • 
yra sunkios, ilgai neišsi-; 
sklaido ir neišgydomai ar
dančios žmogaus odą, akis. 
Karo orlaivis tokių bombų 
dienos metu gali pasiimti 
apie 500 kilogr., o naktį iki i 
1500 klgr. Tokiomis bombo-: 
mis didelis oro laivynas gali i 
kelių dešimčių valandų bėgy; 
paversti kapais didžiausius į 
miestus, kraštus ir nulemti; 
visą karą. Milijoninės armi
jos, kurios suvaidino taip di-| 
delį vaidmenį praėjusiame 
kare, kaip rašo vokiečių ka
ro .specialistai, jau savo die
nas atgyveno. Jas pakeis ne
gausios technikų specialistų 
armijos, ir kurioje valstybė
je bus geriausiai pastatyta 
karo technika, kuri turės ge- j 
riaušių specialistų toje šako- , 
je, toji šalis ir laimės karą, 
nežiūrint, maža ar didelė ji 
bus. Reiška ateityje kariaus 
ne žmonės, bet mašinos.

Geriausias armijų motori- 
zavimo pavyzdys yra šar
vuoti taikai, tinką judėti 
bet kokiais keliais motorai, 
kurie pereito karo gale su
vaidino be galo svarbų vaid
menį. Paskutiniais metais 
tankų konstrukcija žymiai 
patobulinta.

Poziciniuose karuose tan
kai buvo reikalingi sunkus, 
dideli, kad laužytų Įvairias 
užtvaras. Dabar jau dirba
mi lengvučiai tankai, kurie 
nesvena 15 tonų, bet užtai 
tinką greitai manevruoti. Be 
to, pasistengta pašalinti lig 
šiol buvusią tankų ydą, kad 
sėdį juose žmonės iš po plie
no šarvų negalėjo matyti, 
kas dedasi lauke. Dabar tan
kuose Įtaisomi stroboskopai. 
Tai statmeniškai įtaisytas 
metalinis cilinderis, labai 
greitai sukąsis aplinkui. Ci- 
linderio sienoje pragręžtos 
skylės 2 milimetrų didumo. 
Cilinderiui gęeit sukantis,

I

Vokietijos ministerių 
binetas, susirinkęs rugpiu
čio 12 d., svarstė aktualius 
Vokietijos užsienių politi
kos klausimus, pirmoj eilėj 
santarvės okupacinės kariu- 
menės sumažinimą Pareinio 
srityse ir Vokietijos priėmi
mą T. Sąjungon. Iš padalyto 
užsienių reikalų ministerio 
Stressmano pranešimo, pa
aiškėjo, kad okupacinės ka- 
riumenės mažinimas pama- 

_______ ____  įžuyra varomas tolyn, taip!
Narimo dykumose be; kad gal netrukus, kariume- j 

-. .---- . nės skaičius pasieksiąs tai- ’
socialdemokratai, kos normą. Derybos tuo’ 

Rusijoj, kurios klausimu yra tebevedamos 
komunistai stato | Paryžiuje. Dėl 

mums pavyzdžiu ir veidmai-įstojimo T. Sąjungon Stress- 
ningai kviečia mus Į bendrą i manas pareiškė, kad Vokie- 
frontą už ją kovoti, 
tuvos • komunistų 
nuoširdžiai nori

I 
t Vikunas

ikasda-i«f» 1 • •,sss Visokios Žinios

išveda laukan, pririša prie 
stulpo ir laiko didelėj saulės 
kaitroje. Netoli stulpo, pa
unksnyje sėdi sargas,- kurs 
kiekvienas 15 minučių pa
klausia ar baudžiamasis ža
da sumokėti savo mokesčius. 
Dažniausia po valandą, iš
kentėję nelaimingieji sutin
ka su visu, kas iš jų reikalau
jama. Maharadžų puošnusis 
gyvenimas reikalauja tiek 
daug išlaidų, kad gyvento
jai dažnai turi atiduoti pusę 
savo Įplaukų valstybei.

Ar Lie- tijos pozicija nėra pasikei- 
partija tusi: susirinkus T. Sąjungos 
bendro komisijai tarybos reorgani- 

fronto su Lietuvos socialde- zacijos svarstyti, vokiečių 
mokratų partija? Jeigu;taip, atstovams busią duotos tos 
tai kodėl komunistų partija pat mšies instrukcijos, kaip 
neparodo to broliško noro kad birželio mėn. Jokių nu- 
ten, Rusijoj, kur bendras/ ■ . =
frontas galėtų daug gero;

• duoti sovietų valdžiai? To-Į 
dėl mos galime padalyti iš; 
šito fakto tiktai vieną išva
dą. būtent: komunistų parti- j 
ja nenori bendro fronto su 
socialdemokratų partija, 
bet ji siūlo bendrą frontą 
tiktai dėlto, kad socialde
mokratų eilėse iššaukti dėl 
bendro fronto ginčus, nesu-! 
tikimus ir nepasitikėjimą! 
vadovybe.

Kaune vienas kitas parti
jos narys pasidavė komunis
tų bendro fronto kableliui ir 
nešė ir neša į musų organi-Į 
zacijas ardymo darbą. Priei
davo iki to, kad kai kurie 
musų partijos nariai, bendro 
fronto šalininkai, net vie
šuose susirinkimuose eidavo 
ginčuose iš vieno su komu
nistais ir musų Įvairių prie
šų akyse dergdavo tą orga
nizaciją. prie kurios, bent 
formaliai, patįs priklausė. 
Reikia manyti, kad tokių 
nedrausmingų draugų rasis 
vienas kitas ir ne Kauno or
ganizacijose.

Musų jaunosiom-; organi
zacijoms toks kai kurių na-’ 
rių palaidumas ypatingai 
kenkia. Nes, jeigu atskiri 
partijos nariai, nebodami 
savo partijos interesų, ne
klausydami partijos vado
vybės, ant kiekvienos kryž
kelės zaunija, kas jiems ka- 
•da į galvą ateina, priešų tar- 
i pe leidžia sau 
Ti
.kelią ir koliot 
partijos veikėjus,

i i 

»

siu protauti. Ale tu
’ * ti . » : v. ' -

razumaš geriau Verktų. Sa- 
.ko, kad 
smegenų užauga. Ar tas tei- 

: sybė ?
—Valgis- nesvarbus daly- 

_ įkas, tėve.- -Tikgėlimas yra 
bonas nepamokysi, tai fctfciu SVarbu. Negerk munšaino. 
da durnesnis. Užtaigi, sa
kau. išklumočvk man'^są

nei kitokių svaigalų, nes jie 
protą užmigtfoi* ♦

—Na, tai ačiū, vaike, už 
rodą. Dabar eisiu namo ir 
atsisėdęs mislysiu apie vel
nią.

- • ■
• ? *» 

J-POAUDRdS.

Dangus po audrai nublaivė.io.
• Praslinko juodi debesiai. 
Nutilo miškas, nėra vėjo, 
Linksmai vėl čiulba vieversiai.

■ Suspindo deinrants spalvomis 
Rasa ant medžių, žolynų— 
Ir Sėmę, vargintą audromis. 
Ramina‘atbalsiai Hairf'.

, -o o N —•> • «*»• 
Bet tu nelauki, o.tėvvne. 
Ramybės po kfifrų—-audrų : 
Dar tavo sūnus nusiminę 
Dar laukia lemiančių kovų.

Dar žvanga 'ginklas plieno kietj. 
Kardai.švytruoja spinduliais, 
ir dar dei žygio pažadėto 
Męs traukiam i rytus pulkais.

Liudrimtr.s.
v ’ • t ”

PER AUDRĄ ISPANIJOJ 
ŽUVO 74 ŽMONĖS.

• V ■ V. !parųJO
Po didelių karščių pereitą darbas

I

niekinti ir 
meižti partijos pasirinktą 

kolioti žymesnius 
tai šis jų 

t t < ____ j į musų kitų narių
savaitę. Ispanijoj kilo baisi drausmingumą atsiliepia 
audra su lietum ir-perkuni- tvirkinančiai. " 
jomis: Apie Barcelioną vė-1 Mes gyvename labai svar- 
suU sugriovė daug namų, bu mckientą ir dabar parti- 
kufiudse buvo užmušta 50 jos viduje negali būti ken-1 
žmonių, ir 24 žmonės buvo čiamas toks ištižimas. Mes 
užmušti-antgelžkelio trauki- turime žinoti, kas yra tikras 

'UetUS partijos narys, kas eina su 
ad bėg- mumis, o kas yi a musų prie

ki

n i u i # i ;^ok uSĮ
huyū tpl^smai'kus,kj 
damas nuo- kalno vienoj vie- šininkas.

Tai nereiškia, kau 
partijos veikimo savo tai p.

toj nunešė; nuo .pamato 36 
namus.

f

Darbininko Dalis.
9 I'

Ir kaip gyventi nesvajojus, 
Jei šis pasaulis toks puikus.
Laukai, kalnai — it rojus, 
Tik džiaugtis gali juo žmogus.

. Nors ir graži gamta aplinkui,
Bet... kuo gi džiaugtis darbininkui?
Iš mažumės jau sunkų jungą traukia. 
Niekad šviesios dienos jis nesulaukia.
Tik dirbt, vis dirbt ji verčia žmonės, 
Kad rojaus negimtų svajonės.
Už trupinius jisai kovoja, 
O paskui vargas vis sekioja.
Kol suveria lupas ankstyboji mirtis— 
Tokia tai yrą darbininko dalis!

Motorai ūžia, ratas sukas. 
Mašina dirbus nesustos. 
Jis fabrike per dieną plukas, 
Nuo pat aušros lig sutemos.
Pavargęs ko netenka žado, 
Bet jo šeima nekęs juk bado, 
Visas jėgas Įtempt mėgina, 
Nors miegas ji sunkus kankina...
Tik — baisus girdisi šauksmai.
Visi pribėga čia urnai ■:
Ir sudraskytą draugą mato 
Ant besisukančiojo rato...
Namo parėję ką jie pasakys?
Tokia tai yra darbininko dalis!

—Brangusai, kur mes kišim seną! 
Jauni tik vyrai darbo gaus!— 
Laukan jį siurbėlė jau gena, 
Iščiulpęs krauj? iš žmogaus.
Be gailesčio gi pavarytas, 
Iš kiemo gatvėn šuns išvytas, 
Jis turi, vargšas, tarbą gaut 
Ir duonos kąsnio elgetaut, :>
O tie, kam turtus amžius krovė, 
Pavalgę miega minkštoj lovoj, 
Tik vargšą prie muro pasiekia mirtis. 
Tokia tai yra darbininko dalis!

(Iš Esperanto) K. 2vaigžduiu.

BUDAS NUTUKIMĄ 
GYDYTI.

Daug žmonių, ypač mote
riškos lyties, prieš norą labai 
nutunka, pasidaro nevik
rios ir nustoja pirmykščio 
dailumo, grakštumo. Dėl tos 
priežasties nutukėlės laiko 
save nenormaliomis, lyg ir 
savotiška liga sergančiomis 
ir eina gydytis pas daktarus. 
Kadangi nutukimas nelaiko
mas liga, tai nėra būdų kaip 
.ii gydyti. Dėl to nutukimas 
Įvairiai gydomas. Vienoms 
patariama saldumynų ma
žiau vartoti, kitoms daugiau 
judėti ir tt. Tečiau šitie visi 
patarimai nėra radikali prie
monė ir dėl to netenka lauk
ti norimų rezultatų.

Dabar Londone kai kurie 
nutukimo gydytojai nutu- 
kėlėms gražuolėms, kurios 
nori suliesėti ir pajaunėti, 
pataria po tris dienas nesi- 
keiiant gulėti lovoj ir nieko 
nevalgyti.

NEŽINOMA JUROS LIGA.
Vokietijoj pastebėta keis

ta ir nežinoma liga. Kaip tik 
žmogus išplaukia jūron, 
staiga prasideda kojų ir ran
kų raumenų konvulsijos ir 
visą kūną laikinai suparali- 
žiuoja. Artinantis prie kran
to, ligonis sveiksta, bet toli
nantis — \ ėl ima sirgti. Prū
sų landtagas ’abai susirūpi
nęs tuo reiškiniu naskyręs 
didelę pinigų sumą i mi iš
tirti.

SUDAUŽĖ TRAUKINI SU 
ŽMONĖMIS.

Nežinomas piktadaris ar 
piktadariai Vokietijoje pa- 
liuosavo gelžkelio bėgius 
tarp Berlino ir Koelno. At
bėgęs traukinys susikūlė ir 
10 žmonių tapo užmušta.
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Kas Pardavė Lietuvą Liublino 
Seime 1S69 Metais?

Nemaža istorikų nepri- reikalavo,^ kad pietų žemės 
klausomos Lietuvos egzista- kurias Zigmantas Augustas 
vinią baigia 1569 metais, t. tokiu išdavikišku budu ati- 
v. Liublino unija. Nors su ši- davė lenkams, vėl butų Lie
ta nuomone ne visai galima tuvai grąžintos.„ ,_____ Lietuviai
sutikti, bet joje yra nemaža prašė, kad visas unijos rei-

kodėl gi Katkus ir kiti lie
tuviai nesigriebė kardo ir 
negynė savo nepriklausomy
bės iki paskutiniosios?

Atsakymas aiškus: Zig
manto Augusto išdavystė 
atėmė jiems visas pajėgas. 
Lietuviai galėjo pakelti gin
klą prieš lenkus ir prieš 
Maskvą, tik ne prieš savo 
valdovą.

tiesos: pilnos nepriklauso- kalas butų atidėtas kitam 
mybės Lietuva po Liublino seimui. Pagaliau jie prašė, 
unijos nebeturėjo. Nors Lie- kad bent butų suminkštintos 
tuva pasilaikė atskirą vai- unijos sąlygos. Deja, viskas 
džią, atskirą kariuomenę, ai- veltui.
skirą monetą ir finansus, vis Lietuviuose pasirodė di- 
tik bendras valdovas ir ben- džiausiąs sumišimas. Radin- 

i rašo Naruševičiui apie 
“laidotuves ir sunaikinimą 
amžiniems laikams laisvos 
ir nepriklausomos, kadaise 
valstybės — Did. Lietuvos 
Kunigaikštystės.”

Nematydami kitos

skira monetą ir finansus, vis

dras Seimas sukaustė jos lai- la 
svę.

Liūdniausia tečiau, kad 
Lietuva pateko į visišką len
kų Įtaką.

Anksčiau lietuviai lenkų j 
neįsileisdavo pas save. Po j 
Liublino unijos lenkai pra
dėjo veržtis vis daugiau, 
nešdami į Lietuvą lenkų kal
bą ir papročius. Pražūtin
giausia lenkų dovana — tai 
anarchija, kuria lenkai už
krėtė lietuvius.

Po Liublino unijos juo to
liau, tuo labiau Lietuva da
rosi panaši i Lenkiją.

Septynioliktame, o ypač, 
aštuonioliktame amž. Lietu
voj kaip ir Lenkijoj visiškai ' 
suįra tvarka. Jokio autori
teto, jokios valdžios nepri- ; 
pažįstama, šalia anarchijos ; 
lenkai užkrėtė lietuvius dar 1 
tikybine netolerancija.

Anarchija ir sunaikino vi- j 
są lenkų-lietuvių valstybės 
pajėga, o tikybinė netole
rancija dav'ė. Prūsams, Rusi
jai, ir Austrijai progos pasi
dalinti lenkų-liet«vių žemes. 
L79o m. lenkų-lieluvių vals- ‘ 
lybė jfystojo buvusi, t:

Tbliau matantieji lietuvių 
politikai,' ’kąip Vytaui^š* 
Švitrigaila, Radvila Juodas, . 
Rudas. ir Janusai Katkai 
(Katkevičiai) numatė tą 
pražūtį, kurią, nešė unija su 
lenkais. Po Radvilos Juodo* 
jo mirties, žemaičių Seniu* 
nas (Starosta) Jonas Jero
nimas Katkus tapo opozici
jos vadu prieš uniją su len
kais.

Sunki buvo padėtis Lietu
vos atstovų Liublino Seime, 
kuris susirinko 1569 metų 
pradžioje. Maskva spaudė 
Lietuvą iš rytų ir lietuviams 
buvo labai reikalinga pagel- 
ba. Bet lenkai, remdamiesi 
Jogailos ir Aleksandro uni
jų dokumentais, reikalavo 
visiškos Lietuvos inkorpora
cijos.

Tragingiausia buvo tai, 
kad Lietuvos Did. Kunigaik
štis buvo lenkų įrankiu ir rė
mė ju reikalavimus.

Lenkai pareikalavo iš 
Zigmanto Augusto, kad jis 
stačiai įsakytų lietuvių at
stovams sėsti kartu su len
kais ir tarti Lenkijos ir Lie
tuvos reikalus kaipo vienos 
valstybės.

Sulenkėjęs Zigmantas 
Augustas išpildė šį lenkų 
reikalavimą. Tada lietuviai 
kovo 1 dieną išvažiavo iš 
Liublino, palikę tik porą 
žmonių informacijos tiks
lais. Abi pusės pradėjo ruoš
tis į karą. Tuo tarpu lenkai 
privertė silpnavali Zigman
tą Augustą^kad jis laužyda
mas priesaiką, kurią davė 
tapdamas Lietuvos Did. Ku
nigaikščiu, ginti Lietuvos 
žemes ir nieku budu jų ne
mažinti, atidavė lenkams 
vieną po kitos Lietuvos pie
tų žemes: Palenkę. Valuinę 
ir Kievą. Taipogi lenkai 
privertė Zigmantą Augustą 
pasirašyti aktą, kuriuo įvyk
doma unija ir be Lietuvos 
atstovų (kovo 15d.). Lietu
viai atsidūrė be galo tragin- 

irne pade/ ne. Jie galėjo 
ka. .auti ir su ? ' askva ir su 
lenk*.. Bet kaip niauti 
p:\33 saw nkl. Kunigais ‘ 
kurie Giaiį ’ivo klausy
ti?!

Lieluviu. '•'■d* te.

išei
ties. lietuviai gegužės pabai-

• •*. • t • v a • *w •

PABALTUA, RUSUI IR 
NEPUOLIMO SUTARTYS

5

ŠAKE”66 
F i 
Laisvamanių Paveiks- ;

* luotas Žurnalas.
“AAKfi" išeina pirmą dieną ' 

kiekvieno mėnesio.
. “ŠAKĖ" krato kunigus. Kunigų į 
gaspadines. iftinyška* ir kitu*. 
"J AK E" skaitė tikri bedieviai.

I “AAKĖ“ kainuoja $1.31) metui. 
-“AAKE" siunčiam ir f Lietuvą > 

per visus metus už $1.50 tiktai. 
“SAKEI” reikalingi agentai — 

platintojai visuose miestuose.
' K. “ŠAKĖS“ pavienio numerio kai- 

IUS 15 centą. Kas prisius 15c. štam- 
«nms. tam išsiųsime “šakę.” Adre- 

(37) 
.X “ŠAKĖ”

710 W. 33-rd St., CHICAGO, ILL.

— 1 J ■ I ■ ■ I ■ ■ Į , - j 1

Pajieškau apsivedimui metginon, 
tarpe 20 Ir 23 .metą. kuri turėtų Įtiek 
pinigų ir mylėtu gyventi ant tikės. 
Aš esu 25 metų, 5 pėdų c>v colių ink
ilo, Amerikoj oJ.angęs. (36)

P. SIMOV. ;Az. 
Į3'14 k>;. ('atnpan av.. DetroR,'klith.
—--------------------------------------

Dvi lietuvaitės 17 it 23 metų pa- 
jieškjome Ištekėjimui -vaikinų, nuo 22 
iki 40 metų. Tiktai Ame riko* piliečiai 
malonėkit atsišaukti — Su pirmu ląiš-

'Tu molonėkite prisiųsti paveikslą' Ad
resas: ------------- _

Ri'ga. latvįa, Eurvpe. 
A. K. M. Pils ielx'2. 

M- J. Pulk-Bieria iela 8 dz. 1A

27 metų mergina pajieškau aps 
dimui doro vaikino kataliko. As 
katalikė. ' 7*
turėtų būti tarpe 25 ir 35 metų am
žiaus, negirtuoklįs, pamokintas, apie' 
t> pėdų aukščio ir 200 svarų sunkumo,; 
geros sveikatas. Geistina, kad butu 
juodbruyis, dailaus veido, nes ir aš 
evu dailaus veido. Butų gerai, kad 
vaikinas turėtų savo automobilį. Aš 
dirbu pas amerikonus ir todėl neturiu 
progos susipažinti su savo tautos vai-į 
kinais. K Jbu gerai angliškai ir mo-J

įsive-
- ..

dora ir teisinga. Vaikinas : nuokite: 
i ta.rTW» ir :V» meru am-

- Z '- 1Pagimdžiusios Ženevos 
protokolą idėjos, kaip yra 
žinoma, rado gyvo atgarsio 
ir Pabaitės valstybių tarpe. 
Čia nuo senai eina derybos 
arbitražo sutarčių reikalu, ir; 
tarp kai kurių valstybių tos. 
sutartys jau pasirašytos arba 
netrukus bus pasirašytos, i 
Bet suprantama, kad Pabal-? 
lės valstybėms svarbu yra 
turėti tokias sutartis ne tiek 
tarp savęs, kiek su savo rytų 
kaimynu — SSSR. Čia tai
kos palaikymo reikalas yra; 
bendras visai Pabaltei. To-, 
dėl ii- daromi šioje srityje; 
žygiai buvo ligi šiol daugiau 
ar mažiau suderinti. j

Tečiau pasirodė, kad, ne
žiūrint į tai, jog nei Pabal-' 
ės valstybės, nei SSSR n - 

:uri principinių skirtumų s >- 
vo pažiūrose į sudarymą su
tarčių. siekiančių palaikyti 
Rytų Europoje status quo, 
praktikoje susitarimo tarp 
ju ne taip lengva vra pasiek
ti.

Pirmiausia paaiškėjo, kad 
numatomos sutartys negali 
būti arbitražo sutarčių po
būdžio, nes toks pobūdis 
SSSR yra nepriimtinas. Ap- pačiu metu atskirai derasi 
sistojus gi prie nepuolimo dėl nepuolimo sutarties pasį- 
sutarčių formos, klausimas 
įstrigo į naujas kliūtis.

Gegužės mėn. Latvija, Es
tija ir Suomija buvo įteiku
sios SSSR memorandumą,. 
kuriame išdėstė savo nuri-j 
statymą nepuolimo šutarcių: 
sUdaVyaso reikalu.*: Is SSSR 
pusės buvo gautas konkretus 
tuo reikalu1 pasiūlymas, kurs 
galėjo būti paimtas derybų 
pamatan. Tečiau SSSR pasi-t 
rodė griežtai nepriimtinas 
tas kelias, kuriuo Pabaitės 
valstybės pasiūlė vesti dery
bas, būtent, ji atsisakė eiti į 
Pabaitės valstybių pasiūlytą 
sutarties projektui išdirbti 
komisiją, kurią turėtų suda
ryti visu sutartimi suintere
suotų valstybių atstovai. Čia 
SSSR įžiūrėjo Latvijos. Esti- i 
jos ir Suomijos tikslą įtrauk
ti į tą komisiją ir Lenkiją. 
Lenkija gi savo užsienių rei
kalų ministerio lupomis ne 
sykį yra pareiškusi, kad jai 
saugumo klausime užtenka 
Rygos traktato. Todėl Len
kijos dalyvavimas komisijo- 

’ je nepuolimo sutarties pro
jektui išdirbti SSSR nesu
prantamas kitaip, kaip tik 
tikslu pasiimti vadovauja
mą derybose vaidmenį ir ga
limai susilpninti SSSR pozi
ciją. Kaip matyti iš SSSR 
spaudos, sąjungos vyriausy
bė eina dar toliau ir įžiūri 
Pabaitės valstybių pasiūly
me Anglijos norą Lenkijos 
pagalba įsitvirtinti Pabaltė- 
je. Maskvos oficiozas stačiai 
įtaria anglų vyriausybės sie
kimą pasinaudot užsimezgu- 
siomis Pabaitės valstybių 
derybomis su SSSR ir suda
ryti nukreiptą prieš SSSR 
tų valstybių sąjungą. Savo 
įtarimus SSSR vyriausybės 
organas remia visa eile fak
tu iš anglų politikos Rytų 
Europoje. Anot jo, įsigalėjus 
Locarno sutartims, Francu
zijos vietą Lenkijoje turė
sianti Anglija. Anglų vy-

goję, grįžta i Liubliną. Jie 
griebiasi paskutinės vilties 
šešėlio ir stengiasi prakalbė
ti i Zigmanto Augusto širdį 
ir sujudinti jo tautinę sąžinę. 
Birželio 27 dieną Katkus 
prie karaliaus, visų lenkų ir 
lietuvių atstovų pasakė k-4- 
bą, kurios ir šiandien negali
ma skaityti be susijaudini
mo. Štai kai kurie tos kalbos 
posmai: “Tik jusų diderv- 
bės įsakymu mes su didel'u 
skausmu, sugniaužta širė i- 
mi sutikome su šitais pen
kiais punktais, bet kaip 
mums yra skaudu — mes ne
galime šito žodžiais išreikš
ti. Juk mes, būdami ištikimi 
tėvynės sūnus, turime rūpin
tis jos gerove visomis savo 
pajėgomis... mes visomis 
musų išgalėmis gy nėme mu
sų tėvynę, 
tik musu kr: 
Ir štai dabar 
ti negalime... 
cHąatne, bet nusileidžiame 
titf^l£'didenybės valiai...

Mums Pėdą, baugiau į ką 
kreiptis, kaip tik 4 Diėvą ir 
jusų didenybę... Mep d^bar 
stovime prieš jus irb.'krei* 
piamės į jusų didenybę su 
prašymu taip baigti šį reika
lą, kad jis nesuteiktų mums 
ir musų vaikams vergovės ir 
amžinos gėdos. Neleiskite, 
jusų didenybe, musų amži
nai sugėdinti. Bukite, jusų 
didenybe, pats sargu ir ve
dėju šito reikalo ir jei teiksi
tės jį užbaigti su meile, t ii 
padarysite didžiausią malo
nę. Mums ir musų anūkams 
bus be galo skaudu, jeigu 
reikės į šį darbą žiūrėti ne su 
meile, bet su skausmu ir jei
gu pasirodys, kad mes nesu
pratome musų pavergimo. 
Mes dabar prie to priėjome, 
kad turime pulti prie jusų 
didenybės kojų.”

Ir čia — taip sako Liub
lino Seimo dienoraščio au
torius—visi lietuviai balsiai 
verkdami, puolė ant kelių.

0 Katkus tęsė: “Dėl pa
ties Viešpaties Dievo prašo
me, idant atsimintumei mu- 

j su tarnystę ir musų tvirtą iš
tikimybę ir musų kraują, 

j kurį tavo garbei liejame.
Malonėk taip viską sutvar
kyti, idant tas suteiktų 
mums garbės, o ne panieką 
ir pajuokimą, idant apsau- 
gotumei ir musų gerą vardą 
ir savo sąžinę, kuria mums 
esi prisiekęs. Viešpaties 
Dievo vardu prašome tavęs, 
Pone.”

Verkdami pakilo lietuviai 
nuo kelių; verlčė net kai ku
rie lenkai (kroKodilių ašaro
mis!), tik dienoraščio auto
rius nieko nesako, kad butų 
verkęs Zigmantas Augustas. 
Jojo išdavikiška širdis ne
benorėjo susigraudinti. Ne
drebančia ranka šis Gedimi- 
no-Algirdo ainis pasirašė 
savo tėvynės išdavystę.

Katkaus pranašavimas iš
sipildė: Liublino unija atne- kio imperialistinius planus. 
ša lietuviams amžiną gėdą ir* Tokių įtarimų aky vaizdo- 
F.. . ” Vpt pats Lietuvoje Maskvos oficiozas daug

' • *z • T W »

I

Minia, kuri lydėjo Valentin? grabą, užėmė net 4 blokus 
gio. Apie 200 policmanų darė laidotuvėse tvarką.

il-

kurią išlaikėme 
krauju ir gyvybe. 
J.* mes jos apgin- 

Mes nusilei-

'dėl tam tikiu sumetimu tuo
. i 

I 
I

ivą ir

P-
(vardas iig<u

Rpt gal nerienat paku.u
.i :v

I

ku gerai gaminti valgius, lietuviškus i 
ir anglišku*. Daugiau žinių apie save 
suteiksiu per laišką. (41)

MISS A. M. L. .
Rrsor Cottage, Bass Rodis, 

Gloucester, Mass.

RE&LALAVBUI.
ryilEAKAL Bt'čERNĖJ DARBO.

Esu per dvylika metų gerai patyręs 
tą darba, kalbu keturiomis kalbo
mis Kam reikalingas toks žmogus, 
malonėkite rašyti, , *•. >> •

JOSEPH JANKAUSKAS
P. O. Boa 477. Loaelh Mass. '

PRANESIMASBALTIMO- Į 
RIEČIAMS.

IŠSIRANDA V0JĄ gražiai' ištaisytų* 
Ruimas, vienai vpatąj. ant antrų lubų. 
Klauskit pas *'..,: .' (36)

MRS. M. STANKUS
16 N. Strike r st- Baltimore, Md.

Stebuklai ir Dvasių Viat- 
dinimai Namuose.

.Garsus Magikas Jonas Čekeaarį- 
čius. išleido stebėtinas monų pas-_ ; 
laptis, kurias galima padaryti be 

___ ypatingo 
J mokslo, ga

bumo ir be 
* prietaisų. Su 
tuom galima 
prikrėsti kur 
susirinkimuo- j.-‘ 
se, baimės, 
juoko ir nuo
stabumo. 
Visi paaiški
nimai “lie- ; 
tuviu kalboj.”

Kaina tik vienas doleris, pareika
laudami pririųskite “money orde
rį” arba įdėkite dolerį į laišką. > 
Pareikalauti galima tik Rugpiučio 
ir Rugsėjo mėn Toliaus nesiunti- 
nesiu. Adresuokit: (36)

PROF. J. ČEKANAVICH 
— 5353 So. Turner Ave^

Chicaso. 111.

I

rašymo su SSSR.
Todėl nežiūrint Į tai, kad ,

• derybos dėl nepuolimo su-
• tarčių pasirašymo iš abiejų 
i pusių buvo pagrįstos gerais
norais, šiandien negalima 
niekė pasakyti dek- jų toli
mesnės eigos. Iš to, kad 
SSSR vyiriausybė, nors ir 
bendrais visoms Pabaitės 
valstybėms klausimais, buvo 
visuomet siūliusi atskiras j 
deiybas ir tik išimties keliu 
buvo šį kartą sutikusi tartis 
su Lietuva. Latvija ir Estija 
vienu metu, reikia spėti, kad 
atmestas iš SSSR pusės Lat
vijos. Estijos ir Suomijos pa
siūlymas, nors ir bet kurio 
kompromiso keliu nebus pri
imtas. Todėl, pasiliekant 

į padariusioms pasiūlymą val- 
; stybėms prie savo nusistaty
mo, kilnios idėjos įgyvendi
nimas greičiausiai bus atidė
tas neribotam taikui.

(“L.”)

PA J1EŠKOJIMAl

■ PŪSLĖS 
KATARAS 
Skausmas 
Pridalinama* 
Greitai su 
Santai Midy 
Neimkite 
Padirbimų 
Žiūrėkit vardo

“MIDY” 
Parsiduoda 
A p tiekose

'J

PARDAVIMAI
‘ X * _ ___ f . į

PARSIDUODA Namas m» Boėerae ir 
Groserne, arba gali pirkt tik vien Bu- • 
čemę b* n-trno. Namas stat\*tas tik 
1915 m , 3 šeimynų. 2 Štarai, 3 gara- 
džiai* dideli* jardas. Kainą $9200 
Randus neša $1341 per metus. Galima 
pusę jmokėt. Bučemę ir Grosernę ga
lima pirkt olsdio kaina. Lisą galima 
gaut ąnt 3 ar ą metų.

įsrsiduoda Motelis, .aat 
,.'„'1 su fornišiais,1 

^iBPmės, biznis geras, 
. r ytąūjc-'vietą,. todėl

vieną noriu pa t' Pąsinaudokit ge
ri proga. MAUK (37)
250 E. J Frankfor(, N. Y.

Parsiduoda
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

iPuUScj. lietuvių ąpgyventoj vietoj, 
r-riduoda už žemą kainą. Biznis turi 
t parduota* į trumpą laiką, nes sa- 

v$niakas apleidžia šia šalį. (340 
115 La»reeee et. La«rence, Man*.

---- :— ------------------------------- -— ----- - Thipufi parsiduoda
Pajieškau broliu dukterų Aleksam!- 

ros Tupiu, kurios gyveno 2002 tanai- K;na $>,500 Tnirfci 
port avė., Chicago. 111. Jos buvo apsi- - ąn,oup. jąa 
lankiusios* pas manę birželio mėnesy 
ir nuo to laiko jokios žinios negauni. 
Gal atsitiko kokiu nelaimė. Ka* apie 
jas žino, malonėkit pranešti

UHARI.ES tupįs
P. ;O. Rox 53, Evejf^ttviĮle, W. Va

t

i
i T

■ i
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Aš, Marijona JeskeviČiutė, pajies- 
kau savo (ėveliu KtftroEo Jeskevičiaus. 
Jis pirmiau gyveno 556 Broad sk, 
Bridgeport. ’CprtrJ, o dabar nežinau 
kur. Atsišauk, ifeano tėveli, ar kas ži
note apie. ji. praneškite, antrašu ma
no tetos Monikos Kuliešienės, po tė
vą'# Gaidžiutč, 31 Bcacb st.. tlaver- 
hill, Mass. Aš gyvenu pp lenkais, mi
no antrašas Marijona Jeskevičiutė, 

’ Grodzienska Ziemia, pvczta Manrin- 
i kancy, \vies Margevviczi, I’vland. (38)

Pajieškau Jono Ratieko ir Salvini
jos Verkeiytės. U^nionų kaimo. Pa
biržės parapijom. Taipgi pajieškau 
Domininko Visockio, iš lApiškių kr’- 
mo. Meldžiu atošaukti šiuo adresu: 

JONAS GINTAUTAS (37>
H> Dovio S'..,'. ' Lawrci’<-«-. Mas--

Pajieškau Onos Abakaitės po vy; i 
Stulpinienės, našlės. Papilės perą'.i- 
jos. Žiliu kaimo.* (37)

E. BARTKEVIČIUS
I>»x 366, Hadson, N. Y.

Pajieškau žento Kazimiero Raba- 
šausko. Kauno rčd.. Kėdainių apskr, 
Surviliškės parap. Pakrėstos kaimu, 
seniau jis gyveno M a šachus *t (s va- 
stijoj. Kas apie jį žino, malončlit 
pranešti arba pats lai atsišaukia, aš 
turiu lab^i svarbu reikalą. (37) 

NIKODEM AS RUN \ITIS
I W. 31-st place, Cliicaf), II).

rr

DR. J. MARCUS 
UETUVUKAS GYDYTOJAS 
Specialistas sekretnų ir Chronii- 

kų vyrų ir moterų ligų.
261 Hanover St„ Boston, Mass. 
Tel. Richmond 668. <-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po plotų

FARMOS.
157 AKERIŲ FARMA

Išdalyta į mažas fannukes, nuo 
akerio iki 5 akerių. Labai gera žeme 
dėt 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 
Wnodbnry įrigMs. N. J.

Tol: Vovdbury

1

$600 
par- 
(->

DAKTARAS

32 CHAMBEKS ST.. BOSTON.
Gydo y patrakai ir pasekmingai 

Vcneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

1» •-

FARMOS.
Nepirkite firmų smiltynuose, pakol 

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

PHILIPS t MATTIS
R. 2. B. 83. SeOttville. Mich.

Pajicš au brolio Mykolo Darjįio, 
Andrejavo parapijos Seniau dirbo 
ant farmos vardu "Narvija." 10 centų 
nuo Cliicagos. Brolau, atsišauk, arba 
kas iš pažįstamų malonėkite pranešti 
man jo adresą, už tai jums tarsiu šir
dingą ačiū.

ANDRIEJUS DARGIS
23I Inslee Place. Eiizabethport. N J

Pajieškau pu*brolio Jokūbo Baumi 
lo. iš Kiivonu kaimo, Žaslių parap. 
Vilniaus rėti., anie 9 metai atgal gv 
veno East Bostone, iš ten išvažiavo 
New Yorkan ir nuo tada nieko negir
džiu.

Paįiokau An'ano Liuleikio. Pir
miau jis gyveno Anglijoj ir dirtr> mai- 
noso.. o dzlrar girdėjau atvažiavo A- 

; merikon jr dirba anglinėse mainos**, 
( apie ScVanton. Pa. Paeina iš Užver

tė* miestelio. Taipgi pajieškau dviej’.i 
pusbrolių Urano ir Juozo Beržanską. 
Luokės parapijos, Mun'.udą kaimo. 
Kas apie juos žino, malonėkite ra n 

. praneš i, l.usio dėkingas. Turiu prie 
jų labai svarbą reikalą. (38)

JOE MULLINS
P. O. Dcx 5, Stanaford. \V. Va.

Naųusi Laidui.
E-, t ra dėl Kalėdų laiškų ir gražių 

Otuviškų atviručių, su šventais ir 
svietiškais paveikslais. Kainos: 10 
laišką už 25c.. 58 laiškų už $1.00. 12 
atviručių už 25c., geresnių 12 atviru
čių 50e. Visados parašykite, kokių no
rit*. Reikalaujamo agentu. (36)

JUOZO SPAUDA
233 N. Clarton et.. Hiiladelphia. Pa.

(T‘
atSTABDO SKAUSMĄ 

Niekas nesuteikia tokio 
malonaus palengvinimo, 
taip originalis Baume 
Bcngue. Jis pradeda praša
lint skausmą nuo pat Už- 
tepimo. .
Gauk originali francuziiM

BAUME BENGUS
< AMALG<SfaVB >

APSIVEDIMAl

.Jis buvo garsus armoninkistas 
ADOLFAS IVANAUSKAS 

211 Breman st., E. Boston, Mass.

Pajieškau savo pusbrolio Antano 
Stočkaus. C metai atgal jis gyveno 
Chicagoje Iš Lietuvos paeina Kauno 
rėdybos. Utenos apskričio. vienk:- 
mio Rašymų. Turiu svarbų reikalą, 
malonėkit atsišaukti arba kas žinote 
jo antraša. malonėkite prisiųsti. 

KAZIMIERAS STOčKUS 
2119 Sarah st.. S.S., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau giminaitės Susie laiskey. 
Gerbiamoji, malonėk prisiųsti laišku
tį savo rankute rašytą, jei dar gy\a 
esi Manau, kad “Keleivį” skaitai ir 
žinai kame dalykas. Nedaryk daug iš- 
ka ščiu ir kalbų. lauksiu po šiuom 
adresu iki spaliu 23 d., 1926 m. Jei 
negausiu lašikučio tavo ranka rašyto, 
tai apleisiu šitą kaimelį, ir užeisiu į

Pabaltėje stiprias, Lų kas netinkamo, tai persiprašau da- 
- - ** —------ - ; bar. Lauksiu laiškučio tavo rankute

parašvto. G. A.
P O. Bos 609.

Vallcy Strcam, L. I, N.

. v - • i • .• • T , tai apleisiu šita sa.meiĮ ir užeisiunausybe siekianti jau dabar, Aiba Hotei pasiviešėti Jeigu atritik- 
užimti r - - ’ 1 ——
nukreiptai prieš SSSR, po
zicijas, ir remianti Pilsuds-

rašo ir apie ruošiama i*”1 
i• . r i kuri

Pajieškau 
Griežlaiėiu • 
nė., „j

MRS. K. Tvi 
»• . r ’ ’ '

savo
9 i .

.u. Apie Chicaj a

• .ų.v/A

I’ajkš' au gyvenimui draugės, mc’- 
ginos srbi našlės. gMi atsišaukti ir 
gyvanašlė kuri nrim<)y«. kokios b'jvo 
nesu gyvenimo kliu*'-. t->rpe T< ir 38 
metų, be skirtumo tf čįimo. gali tu
rėti viena arba du vaiku. Privalo su
prasti meilės brangumą ir gražaV'? 
šeimyniško gyvenimo prakilnumą, 
kad nevartotų svaiginančių gėrimų ir 
nepyktų be reikalo. Gali atsišaukti 
turtinga ar biedna Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti ir paveikslą, kurį 

, pareikalavus grąžinsiu. Atsakymą 
duosiu kiekvienai. Aš esu vaikinas 28 
metų, bepartyvis, suprantu grąžą šei
mynišką gyvenimą, nevartoju svaigi
nančių gėrimų, nepiktas, paprastas 

| darbininkas, uždirbu po 28 dol. ir dau- 
' giau ant savaitės.. Suprantu biznį, 
1 moku skaityt ir rašyt. Meldžiu rašyti 
šiuo adresu:

* J. PUNISK1S
145—13th st., Niagara Kals. N. Y.

Naujas Smagumas Dėl 
Nuvargusių, Persidirbusių, 

Nervuotų Žmonių
Nuga-Tone Atlieka Dirbą ir 

Atlieka Jj Greitai
Nuga-Tone sugrąžina gyvumų, 

veiklumų ir pajiegą nusidėvėjusiems 
ją nervams ir muskulams. Budavoja 
raudona ji kraują, stiprius, pastovius 
nervus ir stebėtinai padidina jų iš
tvermę. Suteikia gaivinantį mie^ą, 
gerų apetitą, pulkų žlebėiojimų, tin
kamą vidurių veikimą, daugiau entu
ziazmo ir ambicijos. Jei Jus nesijau- 
čiat kaiti reikiant tai pats dėl savo la
bo turit išbandyt jį. Jus negalit pra
rasti. Jurus nieko nekainuos, jei nepa- 
gelbėtų. Jis yra malonus imti ir Jus 
tuojaus pradėsit jaustis geriau. Jei 
Jusų gydytojas dar nėra užrašęs jo 
dėl Jusų. tai nueikit pas Jusų ąptfė-

VALET

AuioStrop 
Razor 

lisigelan- 
da pati. ’

koriu ir nusipirkit bonkutę Nuga- 
Tonc. Nepriimkit įkaito. Imkit jį per

TASTELESS CASTOR 011

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės. tarp,- 21 ir 33 metų am
žiaus. Aš tsu Zb metų amžiaus, rumu
nu i<nės. Aoresuokit: (37*1

JOmN FLONTA
; '.en. L - ., Universal City. < aiif.

i: .-„v.. Marijonos * “*
.yrji Ignataviėie I • ajieškau apsivedinf. .u rungus

o merginos. Atsišaukit' u arčiau susi-
. pažinsime per lai^k^s. (37)

Tč" IRU LIS
” * .. Grand Rap>d

keletą dienų ir jei Jus nesijausit ge
riau. ncatrodysit geriau, nunešk liku
sią pakiuko dalį pas aptiekorių ir jis 
sugrąžins Jums Jūsų pinigus Išdir
bėjai Nuga-Tone įsako visiems aptie- 
koriams garantuoti jį ar sugrąžanti 
Jūsų pinigus jei Jus būtumėt n< užga
nėdintas. Rekomenduojama*, garan
tuojamas ir parduodamas per virus 
aptiekurius.

Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytas medicinos reiks 
lama. Be kvapsnio. Stipru 
niM ir tyrumas nepakeičia 
ma® R. skonio ir neatsi 
duoda. Imkit Kellogg'a. Su 
piltas Laboratorijose.

..n. i

DR bALABAN
Iš F’.-: jos—<ij dy loja*. Chirurgas 

ir prie Gimdyme.
„o J Ihjrchcster SI.. So. Buslon. 

arti Aadrews 
Tel. S«. Boston 4768.

TsfOt
Moteriškės 
švarumui

Šviesesnes motelis dabar 
vartoja Zonite vieton nuo
dingų mišinių šitam svar
biam tikslui. Zonite yra vei
klus, bet nekenkia švelniems 

kūno audiniams.

UHARI.ES


. t

✓
✓

TCLEfONAS 1037

MFDtCINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAHIS

mus su 
resusi. 
kiekviename lietuvyje gydy 
tojuje šilumos surasti.

Tel. South Boatnn **'*?** 
lioaidenee Univeraity 146S-J. 

S. f-. Puišiatė-Shallna 
METUVft MOTERIS 

ADVOKATO 
» * m—,!>•»«. So. Boctoa, Mui.

<6->>rn X

be galo daug 
jis rašo arba 

Ar daug naudos iš to butu? įba; tarsi, kad
Nauda, šiaip ar taip, uutų

didelė, štai:—

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3327 So. Halsted Street 
- ČTHCAGO, ill.
Tel. Boulevard x8483

1
i

I • . . ,T . •j 4.*’
išlydo.

Laisvoji
AMERIKOS LIETUVIŲ 

GYDYTOJU SUSIVA
ŽIAVIMAS.

dytojamš patiktų, tai, žiu- 
(rėk, jau ir pravardžiuojama 
ji “klerikalas” (mat, “kata
likams rašąs arba kalbąs.”),' 

s” * f‘‘bolševikams 
i, “tauti-^ 

("tautininkams ra- 
’ . ., “socialis-

(“socialistams rašąs ar- tr \ • • • •

• Draugo” No. 198 tapo, "bolševiką. x 
iškelta labai sveika ir Įdomi iiašąs arba kalbas") 
mintis, būtent, kad ir Ameri-įninkąs” ("jautinink 
kos lietuviai gydytojai, kaipjšąs arba kalbas”), 
ir kitų tautų, turėtų kasmet!-{tas” __2____ 1___ ___

Įvažiavimus (kong- bekalbąs”). Taigi, visai ne- 
Tokia mintis tupėtų 'paisoma, ką jis rašo

Viršuje rodomas didžiulis or
laivis Sikorsky - typo. kuriuomi 
franeuzų lakūnas Fonk tikisi 
perlėkti per Atlantiką. Apačioj 
stovi (iš kairės i dešinę): kapi
tonas Berry, Sikcrsky, lakūnas 
Rene Fonk ir jo pa^elbininkas 
SiKnlgrass.

y n is aa M j

y l 
\ r -v- x'- * <•; H

No. 36. Rugsėjo o J., 1526.

1

I

$ 
$

i tik vieniems 
žmonėms mokslo reikia, o 
piltiems visai jo nebereikia.

(!) Susivažiavus butuką-'Taip, susivažiavimas geras 
Įima stipri ir pastovi Amėri-.d'-iktas, betartai galimas?

. . . . w 3 Jeigu pirmiau ir buvo
O tatai, žmc-:š».)ks toks pagrindas abejoti 

lietuvius ypalytojus-ge-ia ,ie susivažiavimo naudą, 
pažintin suvestu,'tai dabar ir tas iš po kojų iš- 

ryšiais su-įslydo. Taigi svarbiausia da- 
— taip, kad jie pas- bar, ar gaii tekis susivažia- 
. gyvu kunu stotis? 2i-

n. nt iš praeities, koks pa
ltį ikimas lietuviuose gydvto-

X ------ ----------------
kos Lietuvių Gydytojų Drau 
gija sutverti. C 
ma, 2. _ J _
resnėn pažintin 
draugingumu ryšiais 
mėgstu - 
kui sunei tinemis jėgomis \ 
galėtų tiKsiiai ir našiai žmo
nių gydymo ir aplamai vi- Į
suemenes kultūrinimo darbą ji ese viešpatavo ir koks dar 

itebęyjęšpataują, iš tiesų, no- 
'rems nenoroms paabejotiA J

“ ’ .. Mat, kurie net ir no- 
i visuomenes darbuotę 

, pamatę kitus dir- 
šiąip ar taip, tuoj aš- 

i pav ydo simptomų 
, o tada jau šoks 

pasaulyje progresą, piieš įuos, kurie dirbo ir te- 
šitokias paskaitas bedirba. Vis dėlto, tokių vei- 
laikrašėiuose iš- kiatisiai rasis" labai maža, ir 

o didesnes ir dideliam, kiltam darbui var- 
— net ir broėiu- gi; jie beišgalės kelią pašto- 

Svarbios ir ti. Taip kad be abejonės ga- 
naudingos mokslinės žinios n. ia sakyti,, jog veikles- 
tokiu budu plačiąsias lietu- nijmsiems krūvon susibūrus, 
vių minias pasiektų. Žmonės p.,sęks juos ir tie, kurie 
ne tiktai gautų progos svar- m >kslo ir kultūros darbe 
biais ii-^naudingais mokslo si.iagumo vis dar negali pa- 
dalykais savo žiniją praplės- justi.

Taigi, butų labai gera lie
tuviams gydytojams, da la-J 

jeigu Į 
ryšiai pamatytų, Kaa lietu- "Draugo? aredaktonaus aikš- .. .. , ....i
viai gydytojai savo profesi- lt .1 iškelta sveiką minti ir k i- Kanadiečių ekspedicija.

• visame ti gydytojai atsilieptu ir sa- t v.dėdama siaurės pakras- 
cius, toli uz 78 siaurės platu
mos laipsnio, kur niekad ne
buvo žmogus buvęs, raflo 
akinių rėmelius, pažymėtus 
1739 metų data, vyriškų 
drabužių gabalėlius ir užra
šų knygutės liekanas. Kokiu 
budu šitie daiktai pateko j 
tiek tolimą šiaurės kraštą — 
dar neišaiškin a.

dirbti.
(2) Tokiuose kongresuo- rems 

se, kurie turėtų Įvykti kas'reikia, 
metas, lietuviai gydyto jai sies 
galėtų su rimtomis, moksli-‘jieiškiša 
nėmis paskaitomis išeiti, ži- b. nt, 
noma. aikštėn iškeliant me- tiosnių 
dicinos mokslo padarytą per p. sigaus, 
metus ’
Po tam 
reikėtų 
spausdinti 
svarbesnes 
rose išleisti.

Valaodc*: nuo > iki 4 pe plati. J 
bdo T iki 3 vakaro. /

107 $ummer St, J 

i LAWRENCE, MASS.
i. S

ti. bet tuo pat kanu ir gėrės-, 
nių pažiūrų link lietuvių gy- 
dytojų išsidirbti. Juk jie biau. visuomenei, ,* /
ryškiai pamatytų, kad lietu-. “Draugo”-redaktoriaus aikš-

(Vokiečiai ginčą vekiausiai 
patieksią Haagos tribuno
lui. Atsižvelgdamas Į tai, 
kad tai galinti būt pirma by
la su lenkais, vokiečiams Įs
tojus i Tautų Sąjungą, laik
raštis ragina vyriausybę rū
pintis dėl vietos Tautų Są
jungos taryboj, nes esą svar
bus sprendimai liečią Lenki
ja. gali būt priimti be jos. 

I * ‘--------------

KALVIŲ ĮRANKIŲ 
MANIAKAS.

Paskutiniu laiku Gižų 
valsčiuje buvo atsitikę ke
lios vagystės ir stebėtina, 
kad vis buvo apvogiamos 
kalvės, iš kurių dingo svar
biausieji Įrankiai.

Keturi nukentėję kalviai 
dėl te net buvo priversti už
daryti savo kalves.

Nuvykusiems Į vietą kri- 
i OLIA1IAUSIOJ ŠJAURĖJ minalinės policijos valdinin- 

kams pavyko susekti tą kal
vių Įrankių mėgėją, kuris

RADO AKINIU RĖME
LIUS*

joj nuo padaryto 1 
pasaulyje progreso nebeatsi*- 
lieka, bet žingsnis žingsnin tu. 
drauge eina. j Rodos, kad jau tikrai atė-

(3) Kadangi beveik visų jo laikas, idant ir mes, lietu-
kulturingų tautų gydytojai v 
tokius kongresus turi, tai ži
nomas daiktas, jeg ir lietu
viai gydytojai, šiuo žvilgs
niu, nuo kitų tautų jau nebe- 
atsi liktų. * ®

(4) 0 kaip jau spėtų^Ą-
merikos Lietuvių Gydytojų 
Draugija sustiprėti, tai, sa
kykime, tokioj Chicagoj. 
kur daugiausiai lietuvių gy
dytojų randasi ir kur, iš tie-i 
su, ir patsai centras turėtų 
būti, galima butų koncertus 
ir piknikus rengti, o už
dirbtais pinigais atatinkamą 
literatūrą leisti ir šiaip jau ______  ..
labdaringus darbus paremti, kr-kų-vokiečiųdeiybose pre- 
Nors žinotų tada žmonės, kybos sutarčiai sudaryti yra 
kad ir lietuviai gydytojai vokiečių piliečių klausimas 
gražų kultūros ir labdarybės Lenkijoj. Dalykas tame^ kad 
darbą dirba. Ir ištikrujų bu- d. ug vokiečių, gyvenančių 
tų kuomi ir visuomenei, ir 1/ n kijo j yra optavę Vokie- 
gjdytojams pasidžiaugti.: \ - tiyu pilietybę ir vėliaus jų

(5) Abejoti daug rietėti-dalis iš Lenkijos patys išvy
ka. jog butų galima ir pui- ko. Tečiau likusieji pernai 
kus medikalinis žurnalas iš- pir.dėta išsiuntinėti prie-, 
leisti. - " y vaitos budu. Tokių iki šiol

(6) Pagalios, gražų ir nau- esama Lenkijoj keli tuks-į _ __ __
dingą darbą bedirbant, gal tenčiai. Vokiečių delegacija ga- tūlas pilietis Gintylas at- 
but neapykanta ir pavydas derybose pareikalavusi, kad vyko iš Amerikos su žmona 
—kas šiandien lietuviuos^ Lenkija atsisakytų teisės ir pirkęs trobelę gyveno, 
gydytojuose taip smarkiai jv.os iš Lenkijos išsiųsti. Tuo tarpu pasirodė, kad jis 
vyrauja — žymiai sumąžę- Be to, dabartinė Lenkijos vykdamas Amerikon, pair
tų arba ir visai išnyktų. ‘Tai Įsiatymdavystė draudžia kęs kitą žmoną ir tris dukte- 
viena, o antra, labai galiMas svetimšaliams Įsigyti turtų ris, kurios gyveno Tryškių 
daiktas, jog ir lietuviafgj- gretimose su Vokietija pa- miestely. Nesenai abidvi 
dytojai išmoktų ir Įprą^ū. a# *\ “L 
žiūrėti Į savo kolegas 4ath.fižia jiems ten verstis kai 
giausiai kaipo i gydytojus.~o Kuriomis profesijomis. Vo- 
ne kaipo kokius tenai “kję-.kiečiai reikalauja visus tuos 
rikalus,” “bolševikus,” “tau- suvaržymus panaikinti, da- 
tininkus,” “socialistus” .ir rydami ryši tarp to reikala- 
tam panašiai. Tada butų ga- vimo ir prekybos sutarties. 
Įima sunertinėmis jėgonrfls ->Ws-V6kfetijaUž tai daran- 
mokslo ir kultūros darbas ti /atatinkamų nusileidimų 
dirbti, o ne prasivanlžigpti. pttsės. tečiau lenkų
Šiandien nežiūrima, ką gy-delegacija laikanti juos ma- 
dytojas rašo ar kalba, bet »^«tirięaisir>Bt!ktisu yo- 
kur jis rašo ir kur kalba. Jei- kiečių, reikalavimais atsisa- ti, sakydamas: “Pasibučiuo- 
gu tik jis rašo, — nors išiųi- kinti. ' kit paskutinj kartą.”
tinai tik savo profesijos sri- y* ‘’
tyje, — ne tame laikraštyje, napąkitesiąš, “Czas” spėja, išdūmė Argentinon.
arba jis kalba ne tokiame kad derybos’ busiančios vi-; Taip biednas žmogels ir 
pinirinkime, kad visiems'«ty^w*k^' nutrauktos. Tuomet liko be žmonos ir vaiko.

visame ti gydytojai atsilieptų ir sa
ve nuomonę viešai pareikš-

i.-i gydytojai, i platesnes 
g; veninio vėžes Įžengtume 
ir .pasirodytame visuomenei, 
kuomi esame ir ką vei
kiame. Dr. Margeris. i11

į 
i
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L NKIJA IR VOKIETIJA 
BYLINĖSIS HAAGOS 

TRIBUNOLE.

P litiniai nesusitarimai 
rybose dėl prekybos 

sutarties.

Varšuva. ‘"Ozas” rašo, 
kr d svarbiausia kliūtis šio- 
m.'š dienomis pertrauktose

de

ORLAIVIS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Rugpiučio 6 d. Telšių 
apylinkėje nusileido orlaivis 
tu svečiais iš Kauno. Prieš 
pakylant vėl i orą. policija: 
lakūnų nurodymu sutvarkė 
susirinkusią žmonių minią, 
kad nekliudytų kilti. 'Orlai
viui kylant, kitoje pusėje iš 
daubos netikėtai išlindo se
nis ir- orlaivio propeleris 
jam nukirto galvą. Propele
ris lūžo ir orlaivis, kelis kar
tus apsivertęs, krito žemėn, 
lakūnai nukentėjo nežy-. 
miai.

tinai tik savo profesijos sri-

Skanumynaspasirodė esąs minėto vals
čiaus Drebulinės kaimo gy-* 
ventojas Paliulis Jonas. Visi naci
vogti daiktai pas jĮ rasti, be įSdVctllIli jJdol 
to pas ji dar buvo rasta viso- ‘ 
kių ginklų. Paliulis v agystė- 
je prisipažino, o dėl ginklo: 
pareiškė, kad jis tai pavogė 
iš kariumenės dalies, kur ji-; 
sai tarnavo. Jis mat buvo 
rengęsis būti kalviu, o ne-: 
darbo laiku “pasipelnyti” Į 
dar iš olėšimų. Dabar jo pla- ■ 
nai suardyti ir jisai kol kas 
yra pasodintas kalėjimam

Naminiai Pasigetbėjimai

ŠEIMININKĖMS kelrodis
Rato ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigai kajpo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips
neliai, kurie bus idomųs kožnaį Lietuvei šeimininkei. ..

darąs!

K >žra
yrus 

prigulė* 
tinkamą skonj. Pamanysi, _ _ .
pa turiu* ši pyragą viri namiškiai ji 
pa . .

Al.MOND TORTAS 
puoduko evaporated pieno

>. puoduko karkiu tretinių, arba 
smulkiai sutrintų ir išsijotų 
k rėkiu šmotelių
,-auksiukai kepamo paudetio 

puoduko kapotą alsnondu

Ii

RODYKI.fi Nn 2fi
Virimo Receptas

šeimininkė turi mokėti kep- 
ny ragus Sekanti receptas 
kaip ii apdirbai, kad turėtų

. - • sykį

NUSAVINO KITO ŽMO
NĄ IR VAIKĄ.

Tverai. Čia porą metų at-

Nuvalymui balt} langą užtraukalų 
■šk rak malink juos dadėjuš borakso į 
krakmokįi ir paskui išprosyk juxs iki 
kietume. Jeigu užtraukalai vra spal
vuoti. nuatidiav.vk juos geru baltu ba
ke* u. -Karn>v>uškoi maliavų krautu
vė1 rasit tokio Pakero (shellae).

1-angus kilnojanti šniūrai ilgiau 
laikys jei išvaškuorit juo- sykį i mė- 
r.e/į. Nuo. to ne tik jie ilgiau laikys, 
bet lengviau langai atsidarinė . Ne- 
nuudokit tauku ar- tepalų, kurie turi 

. drvskoF. nes druska naikina šniūrą 
1 Kalbant apie sidabrinius daiktus!

naTMboao reikia dalint juos j dvi gru- 
įpi: — Kasdien naudojamus ir pagra- 
’ ž-inilnur laikomus. Valant sklauriniu . 
■ dairius reikia \alyt vienu laiku visus 
' naudojamus valgiui, o pagražinamus’ 
• užtenką nuvalyt laiks nuo laiko.

Grožės Patarimai
Užtrietas kojas galima išgydyt ke-

Gardus karamelinio 

pudingas be jokio rei

kalo saikuoti arba 

maišyti. Tik paimk 

neatidarytą Borden’o 

kondensuoto pieno 

(pasaldyto) keną ir 

virink per tris valan

das vandens puode. 

Ataušink ir duok su

pjaustytą Į riekutes. 

Jums labai patiks 

gausiai kvepiantis 

karameliniu skoniu. 

Šeimynai jis patiks ir 

jo pageidaus dažniau

STANDARD
• AAN.D

CONDENSED MUK
JŪSŲ GROSERNINKAS 

TURI ŠVIEŽIO STAKO

i Vokietija pa- miestely.
4 Je/iio, srityse, taip pat nelei- žmonos, viena po kitos, pa- 

—x.-_ Tada amerikonas
nieko nelaukdamas pasky
ręs savo namams globėjus, 
nuvyko. Kaunan, pasirūpino 
gauti dokumentus, — vizą, 
nupirko gražų moters kos
tiumą. skrybėlę, sugrįžęs ap
rengė buvusio namų savi
ninko (nuo kurio pirko trio- 
belę) žmoną ir atėjęs su ja 
pas vyrą liepė jam atsveikin-

' k it paskutinj kaitą.” Pasiė-
■Jpl yokicčių nusistatymas męs dar 9 metų mergaitę jis

simire.

« rinutaj šokolado
1 puodukas rupuos cukrau* 
U *aukstuko maliv srvaziikų 
- šaukštuko maltų činjflionr.
-kiautinių tryniai ,

kiaušinių baltymai
S’.Klėk į krūvą krekių miltus, kepa

nt;; sodą ir kapotus alnrondus. Pas
kui dadėk šokoladą, cu^rų. priesko-

ir -upilk į t»i kiaulinių trynius: lėtu būdų. Kadanud uncija išvenjfinto 
Ijre.ai suplaktus. Išpiak evaporated : vertesnė svaro gydymų, teikia dėvėt 
i pieną ir galiatts suplakus nupilk kiau-į čeverykas, kurie tinka ant kojų Kerai
šin: 1 balti mus Sudėk mišinį j trerai! (iriausias naminis būdas suminkati- 

I tarkuotą pAiljrą bakano skarvadą ii-', nimui popaoinių sukietėjimų yra pa- 
dė'ę.-popiera, ir kepk apie 25 minutasyateikiant kojas 15 minutų karštame 
vidutiniškame pečiuje. l)uok paprastai vandenyje kasdien, kur iodėt pora 
kaip pyragą apteptą šokolado košele; šaukštukų sodos. Nušluostyk kojas 
arb.i galima *duot kaipo pudingą su -oarsai ir trink skaudamą vietą pumi- 

*' 1 ’ ' 1 į minkštą
Uždėk biski co!d creant ant va- 

'■ ta prie žaizdos. Tą reikia daryti ry- 
ite ir vakare

Ypatiška Sveikata
žmogus darė 

bandydamas užsilaikyt

evaporated pienu išplaktu ir pasai- kas akmenėlių iki pasieksi
(lŪKu ir uūdarytu su vanila ir apdul-i odp.. Uždėk biski cold crean 
kil ty cinamonu. ta prie žaizdos. Tų reikia <

Virtuvės Reikaluose 1 ” ! 1,a ,arc
Darant meiitupie pajus, turit dadėtį . Apatiška Sveikata
šaukštuko kepamos sodos, kad tas’ Kerima žmogus daru gero *<i ii 

irt ringas nenubėgtų per pajaus lukš- visuomenei ‘ ..........„
to kraštus. ■ sveikiausia kaip galima. Musą atsa-

iutinant apmotus dadėk žiupsnelį komybės ------:,-J------ *--------------
rodos j juos Tade nereikės dėt tie:; namai. : 
daug cukraus jų užšaldymui.

Keturi puodukai miltų lyginasi vie- ras. 
r.ain svarui. -----

Kad vaisių suitįs neišbėgtų į pečių į 
kada darai vaisių pajus, damaišyk I sveikai tai vengimas nevirškinimo. Te 
šaukštą kukuruzų krakmolo j vaisius 
kada jau cukrus būna sudėtas. Tas 
sutiištins skystimų tiek kad jis ne
galės ištekėti.

Nuvalymui alumipo indų ir puodą 
i pi ir kurių prikepa maistas naudok 
medinį drapanų pr i segiotoje nugram- 

' dyrnui. Jis nesuraižys alumino.

piasideda namie. Svarus 
švarus kiemai, švarios jrat-. 

vės —bet svarbiausia viso, švarus ku- 
Kūną reikia turėt švarų, ne tik į 

i svarų iš lauko, bet ir sveiką is vi-Į 
Į cans. Geriausias būdas užlaikymui I 

galima padaryt protingai pasirenkant 
valgius. Maišytas valgis—su neper- 
daug mėsos ir su vaisiais, dariovė- 
mis, grūdais, ir pienu — nėra tai vi
su naudojamas — bet nevirškinimą 
Iteveik visi turi. Galit to išvengti p«. 
sirenkent tokius maistus, kurie sutin
ka su jnsu skihriu

-........................ i ■■■»■ •
Mes Rekomendvaiame SelMnėiua Produktus:

Kiekviename name yra reikalingi tyli virtuvės daiktai, kaip tai: štiklpi, 
puodii, skauia'losjr t. p Jus galit“ g :vti tokius daiktus visiškai dykai, per
kant Standard ir Challenge Pieną ir taupant jo leiheliu-. Geros ir ekooo- 
miškos šeimininkės perka šias rūšis pieno. Jūsų g.-oserninkas turi tik pa- 
reikalavkit. ____

f

.Nuo »l«ą pik® fr iarnų m»- 
magumą, kurie paeina ano 
dantų augimo sieko geresnio 
Kodiktaaaa ir raikaoM eėra. 
kaip

X

M*«. WlNtLOW’S
Stbup

r

r n ' 

MIEGO! SMAGI*?—SEOEK RAMIAI :
Nuvyk šalin piktus uodus su 

BRAND LINIMENT 
Ištrink Kur Skauda!

Telefonai 6IS8

DR. JOSEPH L. ALEX
(ALEKSA)

Lietuvis Dentistas
VALANDOS: Nuo f> iki 12 iš 
ryto; nuo 2 iki 5 po pietą ir nuo 
6 iki 8 vakare. Seredomis nuo 9 
iki 12 dieną Nedėldieniais pa
gal ?u ta rimą.

per sa- 
o busite

75c. per

Rnffles ir 
“Charlestono 
Šokis.
šok ir stTepsčk ir jraivi kraipyk! 
Bet saugokis neprikrėsk savo 
šokėjo! »l“s pleiskanom.

Ištikto yra apcailėtina. kne- 
tnet žmogus apsileidžia pleiska
nom.

*

Pleiškam} mirtinas priešas tuo
jau apvalys jus nuo to įkyraus 
ir naikinančio parazito.

Pamėginkite bonka 
vaite ar dešimti dienų, 
nustebinti.

65c. vaistinėse arba 
pašta tiesiai iš laboratorijos.

Ąf. ad. richter a co. 
k ' Berry ar.d So. 5th Sts. 
| uv Brooklyn. N. Y.

( R ra;*; -h.im;.. Eomh .i«2. 
(or. Anicsbury ir ('otnmon Sts.

LAV. RENCE. M ASS.

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

ant 100 Salėm St., kur rasite visokių paminiu vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo Užsisenėjusio reuma
tizme, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonų uidyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su
taupą pinigus, tai ateikite i APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
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Nu. d-, 1926.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

BARSUKŲ ATSIRADO.
Santaka, Raųdenio vaisė., 

Mariampolės apskr. šio kai
mo apylinkėj, o ypač Dam- 
baukos kaime atsirado dar 
ligi šiol čia neregėtų žvėrių 
—barsukų. Barsukai apsi
gyvenę javuos, nakčia išeina 
su mažais vaikais j nuplau
tas ir sugrėbtas pievas. Net 
dienos metu žmonės mato 
barsukus iš dobilų ir bulvių 
bėgantį javus. Valant visus 
javus nuo lauku tikimasi tų 
žvėrių rasti daugau.

K 11 K1V I S 
j kratą, bet nieko įtariamo ne
radę — Putri paleido.

Policija vesdama tolimes
ni tyrinėjimą nustatė, kad 
Putris yra prityręs ir senas 
kontrabandininkas ir jau 
vieną syki buvo sulaikytas 
-u 370 litrų kontrabandinio 
spirito ir su tuo spintų kaip 
tik jį sugavo viršminėti poli
cininkai. Iš visko paaiškėjo, 
kad Putris davė melagingą 
pranešimą tikslu minėtiems

PASIBAIGĖ STREIKAS 
“NEMUNO” FABRIKE.
Streikas mašinų fabrike 

“Nemunai,” tinkąs 4 dienas, 
rugp. 14 d. pasibaigė. Strei
kas kilo daugiausia dėl vi-
- , 7-^ - -i v • uiaiitcmiu varloži* mvvivmc

daus siit\ar.\ymo. Dulzrama policininkams atkeršyti. Pu- rpikalnvimii įvvknvta • - -reikalavimų Įvykdyta.

SMARKIOS PEŠTYNĖS. 
- Š. m. rugpiučio mėn. 1 d. 
nakties metu Degonių kai
me, Naumiesčio vai., Pane
vėžio apskričio, Įvyko dide
lės muštynės ir kai kurie pi
liečiai smarkiai nukentėjo, 
nes po “mūšio" liko sunkiai 
sužeisti. Atvykę muštynių 
vieton policijos valdininkai 
rado: Krivickienei Rozali
jai išplėšta akis, Kaziaučiu- 
nienei Elenai ir Vaičiūnie
nei Jėvai sulaužyti šonkau
liai. Vesdami \ąldininkai ty
rinėjimą nustatė, kad tą die
ną, t. y. rugpiučio 1 d., kaipo 
šventadienį, Degonių kai
man atvažiavo apylinkės 
jaunimas svečiuosna ir atė
jus vakarui keli jauni vyrai 
išsigėrę susitarė eiti sumušti 
pil. Krivicką Juozą ir esan
čius pas ji svečius. Apsigink
lavęs vienas revolveriu užė
jo Krivicko butan, kur rado 
tik vienas moteris, nes vyrai 
tai pastebėję — išbėgiojo, o 
kiti buvo girti ir miegojo. 
Neradę, vyrų, triukšmada
riai puolė prie moterų, iš ku
rių smarkiausiai nukentėjo 
jau čia minėtos moterįs. Kai
po kaitinami šiose muštynė
se sulaikyti šie: 1) Kazlaus
kas Kazys, 2) Markevičius 
Antanai, 3) Žilinskas Ipoli
tas, 4) Janeliunas Jonas, 5) 
Kazlauskas Matas, 6) Kaz-

• lauskas Julius ir 7) Sternec- 
kas Pranas, visi apylinkės 
gyventojai. Šie “didvyriai" 
tardomi prisipažino tik muš
tynėse, bet kad jie taip 
smarkiai ir sunkiai butų su
žaloję minėtas moteris, pa
aiškino, kad rodos taip ne- 

‘ padarę. Pas Žilinską Ipolitą 
rastas revolveris, kuris, liu
dininkų parodymais, buvo 
paleistas taip pat Į darbą.

Visi šie “didvyriai" patal
pinti kalėjiman.

NUKAUTAS PILIETIS.
Š. m. rugpiučio mėn. 13 d. 

apie 2 vai. dienos Pajesių gi
rininkijos eigulys Michaii- 
nos niiške nukovė pil. Kru- 
įįjvičių Antaną, 30 metų am
žiaus, Rudos kaimo gyven-: 
toją. . .

šios žmogžah'stės prie
žastims iš^isfcinti vedamas 
griežtas tyrinėjimas.

GELŽKEL1NINKAI OR
GANIZUOJASI.

Nuėmus karo stovi, buvo 
vėl atnaujintas Gelžkelinin- 
kų Prof. Sąjungos \eikimas 
(jos veikimas buvo sustab- 
dvtas komendanto Įsaky
mu). Tik viename Kaune 
jau susikūrė Gelžkelininkųi 
Prof. Sąjungos 8 skyriai, su-Į 
jungę apie 1000 narių. Veik 
visose didesnėse stotyse yra 
Įsikūrę skyriai (šiuo metu, 
jų yra 23) ir jungia jau apie] 
3500 geležinkelių tarnauto
jų ir darbininkų. . .

TRYS MIRĖ. KETVIRTA
■ užsimušė.

VišakioP.uda. Liepos 20 i 
d. gyv. Baranauskui beve
žant iš lauko rugiui, apvirto 
vežimas, nuo kurio nupuolė 
ir gerokai prisimušė jo žmo
na Baranauskienė. Parga
benta namuosna netrukus 
mirė.

Ji buvo iš eilės jau ketvir
toji Baranausko žmona.

tris visgi nuo savo pirmo 
aiškiai melagingo parody- 

Imo neatsisakė ir jis tvirtino,. 
Tryškiai. Liepos mėn- 29 kad nuo jo paminėti polici-į 

d. apie 1 vai. nakties du ne- ninkai ištikrujų atėmė minė-! 
žinomi ginkluoti revolve
riais plėšikai Įsiveržė i butą 
pil. Bubino Petro, gyv. Kiau- 
lakių dvaro, Tryškių vai., 
atėmę 400 litų pinigų ir šiaip 
Įvairių produktų pasislėpė.

PLĖŠIKAI.
I

BAISIOS ŽMOGŽU
DYSTĖS.,

Vadaktai, Krekenavos 
Rugpiučio
vai. nakties Vadaktų mieste
lyje nežinomi piktadariai iš
laužė Laniausko krautuvės 
langą. Laniauskis, pajutęs 
lendant vagis, Įėjo Į krautu
vę, bet vienu šuviu plėšikai 
ji nukovė. Laniauskienei pa
vyko per kitą langą nuo plė
šikų pabęgti pas kaimyną, 
kuris pradėjo šaudyti; plėši
kai, nieko iš krautuvės nepa
ėmę pabėgo. Neilgai trukus 
apie 1 klm. atstu nuo mieste
lio, rasta nežinomo žmogau.- 
lavonas, su vokišku karišku 
šautuvu, šoviniais ir Įvairiais 
vagystės įrankiais, šiam ne
žinomam žmogui gerklė bu
vo keliskart perplauta: be 
to, jis dar buvo peršautas.

Nusikaltimo vieton tuojau 
atvyko Krekenavos policija 
ir Panevėžio kriminalinės 

, policijos valdininkai, bet su- 
. žinoti, kas tai per užmušta? 
. žmogus, iki šiol dar nepavy- 
, ko. Manoma, kad tai žuvo 
i vienas iš plėšikų. Kiti plėši- 
. kai pabėgo.

V.
mėn. 6 d. apie 1

—I - - 

ma žygių gauti iš netoliese lių, bet šernai nė žvirbliai, 
parceliuojamo dvaro kelis jų visai nebijo. Žmonės susi- 
ha. žemės, kur galima butų rupinę, kaip nuo tų piktada- 
užvesti ūki ligoninei reika- rių apsisaugoti, 
lingiems produktams pa
tiekti.

Šiomis dienomis sveika
tos departamento direkto
rius d-ras Draugelis išvyko 
i Varėną apžiūrėti namus ir 
vietą, kur numatoma steigti 
džiovininkams sanatorija. .

Beaugant džiovos pavojui vės. Tėviškumas reiškia di- 
Lietuvoj labai daug aktin- dėlę atsakomybę užaukiėji- 
gumo reiškia “Draugija Ko- kūdikių, supratime «ų 
vai su Tuberkuliozu.” Drau- reikalavimų ir pritaikyme jų 
gija atsiuntė sveikatos de- gyvenimo šalies naudai.

tą sumą pinigu.
Putris traukiamas atsako* 

mvbėn.

gija atsiuntė sveikatos de
partamentui memorandumą 
kuriame smulkiai išdėstomi 
priemonės kovai su džiova ii 
prašoma duoti draugijai 
300,000 litų visai eilei reika- 

i lingu tai kavai sumanymu 
j realizuoti. Prasytoji suma 
I Įtraukta i 1927 m. vidaus rei
kalų ministerijos sąmatą.

KONTRABANDISTAS.
Ž. m. rugpiučio mėn. 4 d. 

pil. Putris Jurgis, gyv. Bu- 
tingos kaimo. Darbėnų vai.. 
Kretingos apskr.. atvykęs 
policijon pranešė, kad rugp. 
3 d., apie 23 vai. jam va
žiuojant, kely Butinga-Lie- 
poja užpuolė ant jo keturi 
ginkluoti revolveriais plėši
kai ir iš jo atėmę 1007 litu? 
pinigų.pasislėpę.

Atlikęs reikalus policijoj 
Putris nuvyko Palangon ii 
ten pastebėjo gatvėj tuo.- 
pačius plėšikus, kurie jį api
plėšė. Jo nurodyti asmenys 
buvo, sulaikyti ir pasfrodt 
esą Klaipėdos krašto polici 
jos policininkai: Stikleris 
Palaikis ir čenkus, ir nuken- 
tėjusis Putris nurodė, kad 
pinigus iš jo atėmęs Palaitis 
Užklausti minėti policiniu 
kai pareiškė, kad minimą 
dieną jie ištikrujų buvo per
sirengę civiliais rūbais ii 
dviračiais važiavo gaudyt 
kontrabandistų, gabenančių 
spiritą. Kely Butinga-Liepo 
ja jie tikrai sutiko važiuo
jantį jiems gerai žinomą, 
kontrabandininką Putrj ii 
pas ji padarė tik paviršutinę

VIENS LAUKE, KITS 
GRABE, TREČIAS 

KALĖJIME.
Neveronys, Rumšiškių vai. 

Nesenai Neveronių kaimas 
išsiskirstė vienkiemiais ir 
dabar statosi savo sklypuose 
trobesius, šiais laikais sun
ku su statybos medžiaga, 
o'del žmonės stengiasi, kaip 
engviau jos Įsigyti. Kartais 
let nešvarių priemonių ima- 
;i. Taip pav. šio kaimo pil. 
Mackevičius, norėdamas 
tatvtis'kluoną, neturėjo šu- 
ų. Jis patėmijo, kad jo kai
nynas Zanevičius pagami- 
lęs ir Į savo sklypą nuvežęs 
jana gerą ąžuolinį šulą. Tat 
=umanė ji- pasisavinti ir šio 
ugpiučio lad. naktį nuva-i 
'davo parsivežti. Zanevičius _______
zagystę pajuto. Pasikvietęs ‘ sudarymo. 
<aimo vyrų vagi pagavo ne- Tuo tai ] 
oli Neveronių, bevežantį paskyrusi 
•.Ūlą ir akmeni pamatams, 
v’agies butą gerai apsigink- 
avusio: turėjo revolverį ir 
geležinį lomą. Po trumpų 
rinčų pasirodė, kad vagis 
įenori pasiduoti. Prisiarti- 
įusiam seniui Zanevičiui, 
įet sudavęs. Tada Zanavi- 
iaus sūnūs, grėbęs lomą, 
kėlė vagiui galvon.* V 

. mugio neišlaikė, ir beveža 
nas Į ligoninę mirė.

Dabar šulas guli lauke, daug lengvesnis darbas. 
Mackevičius grabe, o Žana-; 
zičius kalėjime. Eina tardy-j 
nas.

KOVA SU NEDARBU.
Kaunas. Vidaus reikalų 

! ministerijoj tuo tarpu susi
rūpinta išspręsti bedarbių 
Lietuvoj klausimą. Esamoji 
priemonė bedarbei pašalin
ti^ kaip valdžios skiriamos 
lėšos viešiems darbams or
ganizuoti, nėra tinkama 
priemonė, ir turi labai laiki- 

' ną pobūdį, taip norima be
darbių aprūpinimo klausi- 
i mą sureguliuoti Įstatymo 
keliu, išleidžiant tam tikrą 
Įstatymą. Tuo tarpu eina ati
tinkamų vidaus reikalų mi
nisterijos organų pasitari
mai tokio Įstatymo projekto
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JŪSŲ BERNIUKAS AR 
MERGAITĖ

Vakacijos jau praėjo, ju
tų berniukas ar mergaitė su
grįš atgal Į mokyklą. Atsi
minkite, kad šalies ateitis 
priklauso nuo kūdikių gero-

f

i

I

i
i

75 Statė Street. Boston. Mass.

„Plauk po Amerikos Vėliava“
Nupiginu ten ir atgal kelione į

- LIETUVĄ 
tik 2203.00 ir brangiau 
per Bremer. ar Cherbourg

Planuoki- dabar keliauti tėvynėn smagioje drau- 
yijąj jūsų t. utiečiv. S;»ecia]č ekskursija j Lietuvą 
ta><» sarau *' . po ..’dovj'te J. X. Peont, l'njted Statės 
Lines ‘auto v* . laivo

S. S. LLViATHAN
kuris išplauks iš New Yorko, Spalio 2, 

per Cherbourg.
Kiti išplaukimai j.-er Spalio mėn<«\ yra:
S. s. President Roo*cvelt.. 
S. S. Rcoubltc ............
S. S. Pi esidštu Haroing
S. S. George Washingtoa ...... Ocfober

Įrengiu a i ;.us ‘ r Statės Lines I-aivtt 
garsus p' visą <‘__U * . * __
niai. geras užarta- ;r jo užtektinai.

Dėl pilnh kiau»k jum; vietos laivakor
čių a<tnit-U. .ra .. kit? šiandie pas:

Statės Lines

.October 
Oetobcr 
Octobcr

6 
13 
20 
27 

-v Statės I.ine-5 Laivu yra
u kambariai, erdvus <lė-

ll

ji
c

4S Ercaflvay. Kew York C=ty

Kiekvieno kūdikio gimimo 
teisė yra gera sveikata ir a'c- 
sakomybe prižiūrėjimo jų 
sveikatos visiškai priklauso 
tėvams. Trinerio Kartusis 
Vynas yra didelė pagelba 
dėl jų, jei turite po ranka, 
jis prašalina blogą apetitą, 
prieivarą, galvos skaudė j i- 

: rną, neramų miegą ir pana
gius skilvio negerumus. (1 
butelis už >1.25, bialcutj 
brangiau Pietuose ir Toli- 

I muese Vakaruose). Jei jūsų 
aptiekorius ar vaistų parda
vėjas neturi šių vaistų, ra
šykit pas Joseph Triner 
Company, Chięago, Iii.

< *

h

Važiuokite į

LIETUVĄ
ir atgal

PER BREMENĄ 
Ant didžiausio ir greičiausio

Vokiečių laivo 
COLI MBUS 

ąrha ant kitų šios unijoa laivu 
TIK 8 DIEN. PER OKEANĄ 
Puikus kambarini, steitruimiai 
TIK1ETAI I TEN' IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA 
De| informacijų kreipkitės: 

NOKTU GERMAN

LLOYD
15 Waier Si. Bostua,

Cor. Devonshire St. 
arba pas vietos agentus.

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrime gjr4yw «er- 
ganei*: Kraujo ligomis. Ner
vu suirivu, Reumatiama ir la
kštų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteria pa
sekmingai.

Dr.KILLORY

I

J

TIESIOG Į 

KLAIPĖDA 
Be Jokio Persėdimo 

Laivu ESTONIA 
Rugsėjo-Sept. 21, 1926 

Lietuviai, kurie manu atlankyti sa
vo gimtąjį) šąli arba mano grįžti na- 
i '
ir važiuokite iš New Yorko 

Klaipėdą.
Gei uusias ir Parankiausias 

Kelias j J.ittuvą.
SuprahUmau dalykai, jog paran

kiausiu keliu bus visada tas, kuriuo 
važiuojant išveogsit visų neparanku
mų ir Mamagumų surištų su kelione 
per gretinas šalis.

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

KLAIPĖDĄ.
Važiuojant tiesiai į Klaipėdą iš- 

vengaite kitų visų valstybių ir suma- 
žiusite išlaidas ir vargą. Ypač šei- 
■ayųoms su buriu vaikų ir su dides
niais bagažais yrą labai paranku va
žiuoti be jokių persėdimų tiesiai i 
KMipMą.

Kainos Laivakorčių j Klaipėdą 
j 3-eia kliasa $107. I abi pusi tik $18
Į Sutaupysit $44.50.

liasa $147. I abi pusi $190.
Sutaupysit $44.50.

2-ra kliasa $142.50. j abi pusi $270. 
Sutaupysit ąjo.OO.

“Revenue Taa” ir “Head Tax” 
atskirai.

Sekantis išplaukimas laivų: 
laivas “LITUANTA” Spalio 12 
Laivas “ESTONIA” I^apkr. 2

Informacijų kreipkitės j vietos 
agentus arba stačiai j kompaniją 

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

mo, prie šios ekskursijos
tiesiai

i

I

i

(

60 SCOLLAY SUCARE 
Skersai Hanover Street 

BOSTON. MASS.
Olympia Theatre Bvilding 

Reea 22
Patarimas dykai tik per paskirt* 

laik*.

tarpu vyriausybė yra 
savivaldybėms 

stambias sumas viešiems 
darbams organizuoti. Kauno 
miesto savivaldybės organi
zuotuose darbuose tuo tarpu 
dirba apie 1000 bedarbių 
vyrų ir moterų. Jie dirba pa
kaitomis: 500 bedarbių vie- _ ____
ną, o kiti 500 antrą sąvaitėsi'^ “ .j’uins 
pusę. Motei js bėdai bes prie už 5Oc.

agis; viešųjų, darby _ pritrauktos koruli, kuomet kitos ne-Į
eža-tik paskutiniuoju mėtu;'gali to padaryti. Mr. A. Kūne.! 

joms teikiamas atskiras, PLemlock. O., sako: “Kuomet jo
, kią gyduolė, net ir musu gj dy- i 
' tojų gyduolės, negalėja sustab
dyt kosulio, kuriuo sirgo mano 

j Mičionys, Debeikių valsšč. duktė, aš nupirkau Severa's 
Liepos iš 16 i 17 d. naktį. Cough Balsam ir kosulys tuo- 

■apie 12 vai. nežinia iŠ ko UŽ- jaus,prapuolė. Puiki gyduolė ir 
sidegė vieno gyvciiiojo gy- . daugiau tokiu kaip ta nėra.” Se- 
venamoji trioba. Esant sau- vera’s Cold Tabfets prašalina 
sam vėjuotam- orui ir tan- Šaltį. 30c? Pas aptiekorius. W. F. 
kioms sodyboms, gaisras nu- Severą Co., Cedar Rapids, Iovva. 
degino trijų gyventojų visus 
triobesius su visu turtu ir gy- 

<aune per tą laiką užregist- x’u^a^; /Triobeįiai .ne^P" 
uotą 27 susirgimai ir 6 mi-/Jrau^L Dauguma gyjvent 
•imai i jų nakvojo lauke.

Sveikatos departamentas 
usirupinęs dėl kovos prie-i 
nonių su džiova. Vienintelė . , . .
uo tarpu džiovininkams Ii- Po didžiojo karo čia Blody- 
’oninė 50 lovų Jurbarke yra kiškio ir Baėkonių miškuo- 
lermenka. Dėl lėšų stokos se pradėjo veistis šernai, 
unku tuo tarpu steigti ligo- Paskutiniu laiku žmonėms 
įines ir sanatorijas džiovi-1 gyvent neduoda. Naktimis, 
įinkams. Stengiamasi tvar- pulkais laksto ir daro nuos- 
<yti džiovininkų gydymą ir tolius, ypač bulvės nukenčia, 
u mažesnėmis išlaidomis. Kartą pora drąsuolių, bas- 
fodel numatoma Jurbarko liais ir šakėmis apsiginkla- 
igoninei pristatyti dar vieną 
lukštą, kur tilptų taip pat saugoti, girdi, pagązdinsią. 
50 lovų. Tas darbas kainuo- Bet kai pamatė atūžiančių 
:ų apie* 200,000 litų. Vieta apie 15 šernų, patys nusi- 
tuberkuliozininkų ligoninei gando ir, užleisdami bulves, 
Jurbarke, medikų tvirtini- i medžius sulipo. Javuose 
mu. labai gera. Be to, daro- pristatyta daugybė baidyk-

l

“Nėra tokių kaip ta.”
Jus galite pasitikėti gyduole, Į 

kuri išlaikė kvotimą per ketu- j 
liasdešimt penkis metus. Tai yra 1 

įSevera’s Cough Balsam, kuri be- 
■veik kiekvienas aptiekorius su- 

už 25c., didesnės 
šita gyduolė su-

i

j Iietans OftMKtriitK MTarist. 3 kli

GAISRAS.

Kartą pora drąsuolių, bas-

PRIVISO ŠERNŲ.
Kriaučiškes, Trakų apskr.

vę, nuėjo pamiškėn bulvių

203

X

Pirmutinė Valentino pati Jean Aeker apverkia savo buvusi vyra, kurio ji niekuomet nepaliovė mylėjus.

17
it

III

I iš New Yorko 
j Kauną ir atgal 

) (Pridėjai Su V 
l»jeigų Taksus.)
—— ■■ .

Visokie Piumberiški Prietaisai
PARSIHl ODA TIESIAI JI M 
tikrai aukštos susies 
IR žemiausiomis KAINO
MIS BOSTONE 
aflėVO.N PLl MBING & 

LIGHTING SI PPI.l I O. 
117 Pvrt'and St, 
netoli North Stalinu

Dėl sugrįžimo leidMitg ir kitu 
informacijų klauskit pas viųtpš 
ajcr.tos arba pas '"k

Hamburg-American Line 
United Auatriean Lines. Ine. 

General A tjetrts
131 Statė St., Boston, Mas-. ♦

I§ IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

ApC mus tri-šriif >inių laivų 
Remiate. Retu, tu.. Aibert 

Ballin. Deuth^rblanii.
•vN."- • ffamburg

ir anftpopuUarišk'i vienodais
kambariais laivų CIcveUad. 
Westphalia ir thaifinffi.-..
Savaitiniai išplaukimai i* New 
Yorko. Laivai Thuringi* ir 
Westphalia atplaukia į Bostoną. 
Personaliai dylimi i Europa iš
važiavimai.

Dr. Med. LEO J. FODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyry, krauju ir udoo. Kalba, leo 
taškai ir rusiškai. Tetefoasa lloymarkot 339*
1 ALLEN ST. Cor. Chambeoo St.. BOSTON

KOVA SU DŽIOVA.
Lietuvoj pastebimas vis 

lidėjantis džiovininkų skal
nus. Sveikatos departamen- 
o žiniomis, per birželio m. 
zisoj Lietuvoj užregistruota 
£72 naujų džiovininkų. Vien

I

Nekaltink Kūdikio
Versmas yra vienatiniu Kfcu- 

kuriuo kūdikis gal* jum*'pa
sisaukti, Vladus jaučasi nesraa> 
g.<-.

Kiekviena motina, ži^g ar jos 
kūdikis verkia ori Tlalkiruo, 
skausmo ar pykčio.

BAMBINO
Kūdikių Ceriausis Draugas <

nrpatrnkin* kūdikio alkio, tačiau 
jis tikrai palengvins jo skausmu 
ir apgalės jo pykti, jei -.-.durių 
užkietėjimas yra to priežastimi.

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinės bonkaUs.

Bambino galite gauti pas savo 
vaistininkų arba tiesiai iš labo
ratorijos po 35c. ui bonkg.

F. AD RICHTER A CO. . 
Berry aad So. Sth S-s. /

Brooklyn, N. Y. /

“---- *----- '--- ---------------------7
Darbininke! “Keleivi*” tavo 
draugas, platink ji tarp savo 

? draugų.
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Įžinierius Emerson. o paskui
• Warren T
Į viršininkai 
Įsinešti ir----- -
I parodyt, šita firma užsiima
• gatvių grindimu, todėl ma- 

Gubernatorius dovanojo tu. už kuriuos Sacco ir \ an-'noma. kad ji gali būt da\u>
Vaizbos Butui taurę. zetti yra apkaltinti. Taigi kam nors kyšiu.

Massachusetts valstijos jis yrą labai svarbus liudyto- 
gubematorius Fuller paau- jas šitų (inejų vyni byl<>je ir . ...
kavo Lietuvių Vaizbos Bu- . valdžia sutiko prail- pnmininKa> 
tui gražią sidabro taurę, kuri ginti jo gy venimo dienas.
Vaizbos Buto piknike atei- :
nantį nedėldienį ant p. čap-i Sugrįžo išThUadelphijos 
liko farmos bus kam nors; .
jteikta kaipo dovana už ge-^ Pirmutinis iš \ isuotinojo 
riausį pasižymėjimą. Pana-'Amerikos Lietuvių Seimo 
šių taurių Vaizbos Butas turi sugrįžo namo "Keleivio re- 
ir daugiau. Viena jų bus daktorius. Šį panedėlį gi (Bostono policija šaukia teis- 
duota gražiausiai lietuvių parvažiavo jau adv. F. J. Ba-, man p0 fceiis šimtus automo- 
merginai, o kitos bus išdąly- jočius, dentistas Kapočius, kurie palieka savo
tos už pasižymėjimą viso- stud. Pilka, p. Jenkins. P-; autOmobilius prie šaligatvių 
kiuose sportuose. Mikalonis ir kiti. į ilgiau, negu miesto patvar-

--------------  - ----- . i kymu yra leidžiama. Bosto- 
LSS. VI Rajono piknike bus Plėšikai atėmė iš merginos ;nį beveik kiekviena gatvė 
pranešimas apie Visuotiną $1150.----------------- jturj yj$ kitokį patvarkymą.

Lietuvių Seimą. I Aną subatą C. H. Cronin'-odel žmonėms sunku juos 
Neužmirškite, ateinanti kompanija, kurios ofisas’ 

nedėldienį bus LSS. VI Ra- randasi po numeriu 91 Char- 
jono piknikas netoli Haver- les st., Bostone, pasiuntė sa- 
hillio. Be kitų pamarginrmų, yo sekretorę p-lę Kernvorthy 
jame žada būti delegatų iš i banką parnešti pinigų dar- 
buvusio Visuotino Amerikos bminkų algoms išmokėti. 
Lietuvių Seimo Philadelphi- Grįžtant merginai iš banko, 
joj. kurie žada papasakot į jų užpuolė plėšikai ir atėmę 
apie visasvietinę Philadel- pinigus sulipo į automobilį 
phijos parodą ir apie tai, ką ir nudumė savais keliais.

Važiavo girtas, gavo du mė
nesiu kalėjimo.

William H. Corr iš Lynno 
aną dieną važiavo automo- 
bilium girtas. Policmanas jį 
areštavo. Teisėjas Stevens 
nuteisė jį užsimokėti 10 dol. 
piniginės bausmės ir pasiun- 
ė ant dviejų mėnesių į šal

tąją išsipagirioti

Vietinės Žinios Brothers firmos 
, kurie turėjo at- 
avo biznio knvgas I

Amerikos poetų draugijos 
r..... _____ ; Ch. H. riibson
yra traukiamas teisman už- 

jtai. kad jis savo studijoj ap
mušė svetimą vaiką. įl_ 1 
tėvas reikalauja iš jo $50.- 
000 atlyginimo. Gibson gy- 

į vena Bostone.
i• i Nuo 1 rugsėjo kas diena

sužinoti.

MILŽINIŠKAS

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

12 Rugsėjo-Sept., 1926 
LIETI VIŲ VKtSŲ GEDIMINO KL1L BO PARKE 

(Kur randasi laisvos Kapinės)
BRADfX)RD. MASS. (Netoli HAVERHILL’IO)

Pikniką rengia Haverhill’io LSS. 144 kuopa su Lavvreu- 
ceo 61 kuopos pagalba, 6-tojo LSS. Rajono naudai.

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

Bus įvairių žaislų, prakalbų, lenktynių ir kitokių pamar- 
gimmų. Pasižymėjusiems sportininkams bus duodamos 
dovanos.

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

Visus kviečia RENGĖJAI.
Kelrodis: Atvažiavus Į Haverhilli reikia paimt Salėm St.. 

paskui Georgetovn kelią. Iš to kelio po dešinei eina Brvok 
avė., kuris ir veda tiesiog i pikniko vietą. Tenai bus prikal
tas ir plakatas.

1

RAYMOND’S
SEREDOS RYTE LENGVAJAM SKLEPE BUS 
VISAS TAVORASiš BROWN’S DEPARTMENT 
STORO, NUO CENTRAL SQUARE, EAST BOS
TON, SUDĖTAS ANT STALŲ IR SUMAR- 
KIUOTAS SEKANČIAI:

10c STALAS
452 LOVOJ OĖVET ČEVERYKAI—VAI- 

KŲ BRUSLOTAl IR KELINĖS— 
KALNIERIŲ IR MANKIETŲ SETAI—MOTE
RŲ BALTOS PRIJUOSTĖS—VAIKŲ MĖGSTI 
MARŠKINIAI—MOTERŲ NAMINĖS KEPURĖS

15c STALAS
321 M0TERy IR VAIKŲPANČEKŲ

nuveikė tasai garsusis Ame
rikos lietuvių Seimas.

Plačiau apie tą pikniką 
yra paaiškinta atskirame 
skelbime, kuris telpa šiame 
puslapyje. :

’ - "7 f. !

Komunistai eina į rinkimus.
Komunistai, kurie dabar 

vadinasi “workerių parti
ja,” pastatė pilną kandidatų 
surašą į Massachusetts val
dininkus, kurie bus renkami 
šį rudenį. "*

; John Bellam iš Dorches- 
terio yra jų kandidatas į se
natorius, Levvis Marks iš ten 
pat į gubernatorius, Albert 
Oddie iš Brocktono į vice-Į 
gubernatorius, ir tt

Nelabai senai komunistai 
rinkimus prakeikė. Jie pasa
kė, kad darbininkai turi eiti 
į valdžią per bolševikišką re
voliuciją. o ne per buržuazi
nius rinkimus. Socialistus, 
kurie pripažįsta rinkimus, 
komunistai tuomet apskelbė 
“buržuazijos vuodegomis” 
ir ' “darbininkų mulkinto
jais.”

Vadinasi, dabar jie patįs 
“mulkins darbininkus”7 ir 
‘‘vuodegaus buržuazijai.”

■i ■ ■ ■ m

Petrui Gestui nuplovė rašką
Petrą Gestą patiko didelė 

nelaimė pereitą sąvaitę. Jis 
dirbo prie South Braintree 
stoties ant geležinkelio ir ne
juntant traukinys užbėgo iš 
užpakalio. Gestas buvo par
verstas ir traukinio ratai nu
plovė jam kairiąją ranką li
gi riešo. Jis buvo nuvežtas į 
Quincy ligpnbutį, kur dak
tarai pabaigė jo ranką piąut 
ir aprišo.

Petras Gestas yra nevedęs 
vyras, apie 40 metų amžiaus, 
iš Lietuvos paeina nuo Tel
šiškių. Į-7-:

Amerikoj jau apie 16 me
tų. Pirma gyveno Pittsburge, 
t>et šį pavasaiĮ atvyko į .So* 
Bostoną, kur jis gyveno pas 
Klemensą 
No. 144 C3

Svvampscotte policija nu
šovė pasiutusį šunį, kuris ap
dėjo tenai 4 žmones.j -----------

j South Bostone tapo areš
tuoti 3 žydeliai, kurie pade- 
įgė namą ant 4-tos gatvės.
SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Aš esu pasirengęs suteikti 
visokias reikalingas infor
macijas apie verstiną auto
mobilių apdraudimą, pagai 
Mass. valstijos įstatymą. 
Kreipkitės laišku arba ypa
tiškai pas Vincent B. Amb
rose, 255 Broadway, So. Bo
ston. Tel. So. Boston 05U6-M 

(-)

Ant Broaduay policija 
anądien suėmė U oką su 255 
Reisais degtinės.

PARDAVIMAI
' u r •-—tt-=—

PARSIDUODA GROSERNE ir.irh 
kambariai užpakaly. Rendoo j mėnesį 
$25. kaina *400. Arba- jei kas nori, tai 
rali pirkt su visti namu. Savininkas 

’.igus priverstas parduot. (36)
, 51, Grimes st- So. Boston. Mass.

Vyras
Kuris norėtų apvalyt namą 
lai atsišaukia į “Keleivio” 
ofisą.

LIETUVIS FENTORIDS
Pentinam ir taigom namus iš lauko ir 
viduje. Padarom gerą darba ir ne
brangiau kainuoja kaip kad prastas.

FELIN RENKIS <38)
-331 Broad«ay, So. B<r>ton. Mass.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda namas ir biznis su vi

gais įtaisymais lietuvių ir lenkų ap- 
ryventoj apiėHnkėj. Apie 16 mylių 
•nx> Bostono. Kaina vbai žema. Kreip
kitės į "Keleivio" ofisą, 255 Broaci- 
xav. South Boston, Mass (3‘J)

Už gerą blogu užmoka.
: Visi gerai atmena, kad 
Vaizbos Butas buvo paskel
bęs savo metinį išvažiavimą 
ant 4 d. liepos. Bet pasitaikė 
taip, kad ant 4 d. liepos san- 
dariečiai buvo surengę savo 
išvažiavimą laivu ant salos. 
Kad nepakenkus sandarie- 
čiams. Vaizbos Butas savo 
išvažiavimą atšaukė.

Bet už tą gerą dabar san- 
dariečiai bando atsilyginti 
Vąizbos Butui blogu. Jie su
rengė dabar antrą savo' 
pikniką 12 d. rugsėjo, gerai 
žinodami, kad tą pačią die
ną bus Vaizbos Buto pikni
kas. Profesionalas.

VAIZBOS BUTO

METINIS
IŠVAŽIAVIMAS

’ Ant CHAPLIKO Ūkės.
I
, 121 Brigham St, Hudsone.

12 Rugsėjo-Sept.,1926
Programas prasidės 1 vai. 

prizų bus duvdaina už įvairius 
>a si žymėj imus.

Senatorius Wm. M. l’.utler paskyrė 
gražia Meilės Tatrrę geriausiam lie
tuviui at*etui

Gov. Cour.cilor George E. Currac 
jave brangią Meilės Taurę geriau.-iai 
.tletei lietuvei panelei

Vaizbos Butas

PARSIDUODA Groscrnė ir Confec- 
. ionary storas labai pigiai. Savinir.- 
<as išvažiuoja Lietuvon. Taipjri su 
-toru yra ir trįs ruimai užpakalyj
273 W. Fourth St., So. Boston, Mass.

f 
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LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS

;'' 

< ‘ 
4
<
4
<
4
4

Mes pabudavojame geriausius < 
namus ir pigiai Taipgi padarau < 
visokius planus, išmėruoju žemę ir ? 
etc. Visokiais reikalais kreipki- $ 
tės. . (-) Į (

TITUS P. GREVIS
395 Broad*ay, So. Boston. J 

Tel.: So. Boston 2340. Į

Pranckuną, po 
st;

25c STALAS
4POROS MOTERŲ BRASSIERS—MO- 

TERŲ VEISČ1Ų IR KELINIŲ—KŪ
DIKIU APATINĖS DRAPANOS—BERNIUKŲ 
MEGŠTOS BLIUSKOS — BERNIUKŲ NAIN- 

SOOK APATINĖS DRAPANOS.

1 P0RA M0TERV IR VAIKŲ PANČIA- * KŲ—GORDONS, LEYTON IR BUR- 

TON RŪŠIŲ.

50c STALAS
POROS MOTERŲ KORSETŲ. MOTE-

* ** RŲ NAKTINIŲ MARŠKINIŲ—BER

NIUKŲ MAZGOJAMŲ SIUTŲ — MOTERŲ 
MEGSTINIŲ APATINIŲ DRAPANŲ—MOTE
RŲ IR MERGAIČIŲ FERRIS BLIUSKŲ—B1YS 
MIEGAMŲ DRAPANŲ.Į KA SAKO SNATKAUSKAS

APIE KASDIENINIUS PIRKI- ; 
MUS IR PARDAVIMUS.

Ne tame dalykas, kad parduot 
kuopigiausia ir duot blogą tavorą 
—tuomi niekuomet neužganėdinsi 
pirkėjo. Pigus tavorai trumpai dė
visi.

Mes ir negarsinam, kad pas mus 
tavoras pigus. Musų tavoras yra 
A No 1, mes už savo tavorą atsa- 
kom. Musų gontai ar popiera sto
gams dengti yra pirmos klcsos.

Musų plaster-l»ord ir šito rock 
dol sienų ir lubų kuogeriausi. Me- 
užlaikomi pa i pas ir fitingus dėl 
n'uiuberių O penias, varnišius ir 
lininis aliejus su terputinu tai pir
mo* klesos. *

Taipgi užlaikėm daug brušių ir 
popierų dėl ruimų. Yra iš ko pasi
rinkt.

Užeikite, o užtikriname, kad bu
site užganėdinti, ką tik pas mus 
pirksite. a <39)
l NIVERSITY HARUM’ARE ( O.

Savininkas
Jos. H. Snapkauskas 
1117 Cambridge St- 

Cambridge. M*»
Tek: Portcr 0755-M.

M r. Joneph P. šarkiuna*. 
pa*

»

95c STALAS
27Q POROS MOTERŲ AUKŠTOS RŪŠIES

1 KORSETŲ IR KORSETUKŲ Z-P., 

N-R., ABD. G. IR NEMO—MOTERŲ SUNKIŲ 
MEGSTINIŲ APATINIŲ DRAPANŲ—F. MILLS 
—MOTERŲ DRESIŲ — MOTERŲ RAYON 
BLIUSKŲ—KŪDIKIŲ MEGSTINIŲ SETŲ.Vose & Sons Piano 

Comoany 
jau virš 20 metų.

Jei manot pirkti Playcr-Pianą, 
Grand Pianą. Upright Pianą, Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. Sarkiurru. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gų, nes mes parduosim jums tie
siog is krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais seną piana. gau
sit už jį gerą kainą. Išlygos lengvo*. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylston St.. Bo«u>i. 
Įkurtas 1861 m

9x10* NEPONSET RŪGS
reguliarė kaina $13.95. mu^ų kaina ^abar $9.85. I-abaiANTRINIAI, 

nupigintos kainos ant visų kitų daiktų laike rugpiuėio išpardavimo.
THE JAMES ELLIS FURNITURE CO. 

405 Broadway, So. Boston, Mass.

-__________________________________________________________ ———————

i

skiria Meilės Taurę i 
rražiausiai lietuvaitei is Ma.-sachu-' 
etts valstijos.

Sheriff Wm. Kflliher davė Sudab
inę Taure.

Ex. Šen. James Pvv.er- davė Si
dabrinę Taurę.

District Attomey Thonias C. 
O’Brien davė Meilės Taarę.

Daug įvairių dovanų yra pa 
už skirtingus pasižymėjimus.

Franas Juška, lietuvis ėaiiipijona.- 
mistikas, paroduos ristynėse.

Toniko ir užkandžių bus ant vietos. I
Atyda norintiems važiuoti trekais:

I* Cambridge išeis trokas kaip 
’0:15 iš ryto, nuo kampo Moore ir 
TVashingtbn Sts. Būlut- visi ant t>, 
’aiko. Trokas priklauso Natioaal 
ik>ttling Co.

Iš South Boston trokas išvis kaip 
10:30 nuo kampo E ir Rroadway. Vie- • 
tos nelabai daug, norintiems važiuo
ti patartina užsiregistruoti pa,- p. 
Ąšmenską. Lithuanian Furniture Co .i 
3'26 Broad'.vay.

Kelrodis: Worcester keliu iki Marl- 
, boro ir i Hudson kelią.

• -Jeigu lytų, išvažiavimus bus perkel
tas ant sekančiu nedėldienio

Kviečia visus Vaizho< Butas.

i
Nesinori tikėti.

“Sandara” skelbia, buk p. 
Jenkins (pirmutinis Vaizbos 
Buto prezidentas) dainuos 
jų piknike tą pačią dieną, 
kada Vaizbos Butas turės 
savo metinį išvažiavimą. Vi
sai nesinori tam tikėti.

Bepartyvis.
.. L -----------------------------------

Misteriškas čemodanas.
Chelsca policijos nuova- 

don atvyko aną rytą žmo
gus ir pranešė šitokį dalyką: 
per Žalčio upę važiavo tiltu 
kažin koks vyras. Įvažiavęs i 
pusę tilto jisai sustabdė savo 
automobilių, išėmė iš jo di
delį Čemodaną (siutkeisį) ir 
sunkiai prinešęs prie tilto 
barijeros, Įmetė jį upėn. ‘ 
Paskui jis: greitai pribėgo 
prie automobiliaus ir nudu- i 
mė Lynno. linkui.
r "Policija išgraibė upe, bet <

j I
v 
>

«•

nieko neužkabino.

Gubernatorius atidėjo Ma- Moteriške atsigulė po gatve*

K irta

> 
> 

i
l

4
P. Trechokas ir Vaitaitis.

1
l

i

i

lPARKIVAY 
AUTOSERVICE 

^įdvFlUJNG STATKĮN 

Jeigu norite, kad Jūsų auto
mobilis ilgai laikytų, tad duo
kit pataisyt Petrui Trečiokui. 
Darbas geras.kaina prieinama 

, Jeigu norit, kad Jūsų karas 
\ gerai trauktų, imkit gesoliną 
> pas mus.

< 415 Old Colony Avė. 
i SO. BOSTON. MASS.

! $ Telefonas: So. Boston 3075-W
I

į

i
4<tt4
J f- ji
<

Telefoną* So. Boston 2300. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Dr. St. A. GALVARISII 
(GALINAUSKAS)

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 
5:30 dieną. Nuo >—9 vakare 
Nekėliomis pagal sutartie*

414 BROADM AY. .
SO. BOSiON. MASS

Trr
i Mes parduodame geriausius Pianus, (•ramafonus ir užlai

kome didžiausi pasirinkimą Lietuvišku Rekordu ir Gėry 
Piano Kuliu.

VĖLIAUSI VICTORO REKORDAI
K.

........ K. 

.... Jos.
Jo".

KaM.

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

t

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkiu? pasi- į 
garsinimus kaip tai: pajicgkoji- 5 
mus ap»ive<timų. į’, airius praneši-S 
mus, pnrdavi.nus, pirkimus, akai- J 
tome po 3c. už žodį už sykfc. No- < 
rint tą patį apgarsinimą pataipim < 
kelis sykius, už sekančius rjkiu* ' 
skaitome 2c. už žodį už syk).
”Kelcivio” skaitytojams, kurie trr 
užsiprenumeravę laikraštį ir ui 
pirmų sykj skaitome po 2c. už žodį,!

> Už pajieškojimus giminių arba 
' draugų skaitome po 2c. ut žodį 
j pirmą sykj; norint tą pat j paj-eS- 
Ikojimą talpyt ilgiau, skaitome po 

1c. už žodį už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, kurie 
tur užsiprenumeravę laikraštį, už; 
pajieškojimus giminių ir draugų ‘ 
skaitome ir už pirmą sykį po lc.! 
už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu pre- 
kiuoja daug brangiau, nes pada-y- 

Imas klišės dabar prekiuoja bran
giai. Todėl norint talpini paieško
jimą su paveikslu, reikia pr’siųst 
fotografijų ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojitną arba ap
garsinimų reikia prisiųst kartu jr 
mokestį.

"K ELEI V iŠ”
Zoū BROADtVAY, 

SO. BOSTON. MASS.

1

i w. žiūrimas
deiros’o nužudymą. ■

šiomis dienomis Charies- 
towno kalėjime turėjo būt 
nužudytas elektros kėdėj 
Calestino Madeiros, kuris 
yra teismo pasmerktas mi- 
riop už užmušimą banko 
kasieriaus Wrenthamo mies
telyje du metu atgal.

Bet gubernatorius. Fuller 
atidėjo jo mirtį iki 27 spalių, 
kad davus jam progos liudyt 
naujoj Sacco ir Vanzetti by
loje. Mat, Madeiros yra pn- 
sipažinęs, kad jis yra užmu
šęs netiktai minėtąjį Wren- ---------------
tnamo bankierių, bet taip Disiriet attomey O’Brien 
pat su : 
plėšęs 
Braintree 
čevervkų kompanijos agen-. miesto finansų komisijos in-

4

kario ratais.
Tunelyje , po Massachu- 

setts avenue aną vakarą kė
sinosi nusižudyti sena mote
riškė. Pamačiusi, kad i sto
ti atbėga gątvekaris, ji išbė- 
gOį.ant;kelio;iv atsigulė sker
sai bėgių, taip kad ratai per
plautų jos kūną i tris dalis. 
Motormanas tečiaus laiku 
ją pastebėjo ir gatvekarį su
stabdė. Ji galėjo būt apie 70 
metų amžiaus. Niekas jos 
nesulaikė ir ji tuoj dingo 
pasažierių tarpe.

savo sėbrais yra ąpi* pradėjo kgfti a 
ir užmušęs Sčunrprie gatviniai 

se miestelyje tuos dugrand~jufy taj

aikštėn graftą 
isymo. Prieš 

tapo pašauktas

•»

Nuo Skaudėjimo,

SEVERA’S
GOTHARDOL.

KOSTUMERSK AS KRIAlčIlS 5 
Vien tik vyriškų drabužių. ;

Apie gerumą klauskite mano ko.— i 
tumerių. kurie jau dėvi mano da- ! 

; rytus drabužiu.'.
Valandos: Kasdien nuo S vai. 
iki 8 vai. vakare.

3^4 BROAIHVAV.
SO. BOSTON. MASS.

Paikitmas namini* Imimtntas per 
suvirtum 46 metu*. Tad tai yra 
laiko išbandyt ir užsitarnavę jūsų 
pasitiksimo.

Kaina *0 ir 60 centai.

Pirkite peš eptiekonus.
W. F. SEVESA CO.. CEOAS SAHM. »WA

Tel. So. Boston M6-W Į

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UTUVIS DENTISTAS < 

VALANDOS: Nuo S iki 12 dieną < 
uo 2 iki * rak '

NEDĖLIOJUS: Į 
iki 1 ▼. po pietą !

<

Sendomie iki 1S dieną.
Ofisas "Kelch.o” name.

251 Bread'way. tarpe C ir D St
SO. BO8TON, MASS.

c

ryte

<

t

78676 (PAS DARŽELI TRYS MERGELĖS . 
(IšėJO TĖVELIS J MIŠK Ą ........................

78675 (TAI TOS 8VENT&......... ..................................
(MES RE VILNIAUS NENURIMSIM 

78684 (MUZIKA—VALGAS ..............
(PAUKŠČIU VESEILĖ ..........

78103 (K AITINK ŠVIESI SAULUTĖ
(VAI MOČIUTE MANO........

ir'37-F (KADA NORU VERKU
(ANT EŽERĖLIO ..................

16038-F (LAKŠTINGALĖLĖ ..........
(AGUONĖLĖ ..........................

16039-F (SENELIS—POLK A ..........
(GRAŽUOLĖ— POLKA..........

VICTOR REKORDAI

Sabonio 
Sabonis 
Vaičkus
Vaičkus 
Sabonis

. . . Kast. Sabonis 
.. Justas

Justas
.. Jonas
.. J.onas
.. Jonas
.. Jonas

Kudirka 
Kudirka 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas

Jgrajino (olumbijos Orkestrą 
. Jgrajino ( olumbijos Orkestrą 
10 COLIV— 75c

Reik;liaudami Mašinų, Rekordų arba Rolių Kataliogo. prisiųsk-t už 2 
centu štampą. Kreipkitės ypatiškai arba per laišką

GEORGE MASILIONIS
233 We*t Broadway, South Boston, Mass.

t




