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T 1 •• 1 • • m 11 • BOVELNA UŽDERĖJO—Juodoji Armija Skelbia į™™*
(ant Wall Streeto kilo beveik 
panika, nes pasirodė, kad 
pietinėse valstijose labai už
derėjo bovelna, ir jos kaina 
taip nukrito, kad daugeliui 
farmerių gręsia neišvengia
mas bankrotas. Kadangi di
desnė farmerių dalis augina 
bovelną skolintais iš bankų 
pinigais, ir jei dabar nega
lės tiems bankams paskolų 

■ atmokėti, tai ne vienam 
bankui prisieis uždaryti sa- 

Į vo duris. Beto, nusibankro- 
tavę pietų farmeriai negalės 

’ ’ i nei trąšų, nei naujų 
 „ ---- “Si r." 
jtomobilių, ir tas gali skau- 

Lori Ziirk džiai atsiliepti ant viso Ame- KM rikos bjznio Tajgj WaII
1 rti _____1 —_ 11 

nusigando ir biržoje kilo aš- j 
Į iri reakcija. Bovelnos kaina! 
; nelabai senai buvo apie 30 
[centų svarai: dabar gi ji nu
krito" iki 13 centų svarai, 
kuomet jos pagaminimas 
farmeriams pareina apie 15 
—18 centų.

Lietuvai Karą.
TARPTAUTINIS ANGLIA
KASIŲ SUVAŽIAVIMAS.

Ostendo mieste, Belgijoj, 
buvo susirinkęs tarptautinis 
Europos angliakasių suva
žiavimas. Kairesnieji dele
gatai buvo įnešę sumanymą, 
ikad visoj Europoj butų ap
skelbtas generalis angliaka-! 
į šių streikas Anglijos strei-1

ARC1VYSKUPAS SKVI
RECKAS ĮTEIKĖ VAL
DŽIAI ULTIMATUMĄ.

Klerikalai sukilo dėlto, kad 
valdžia atsisakė mokėti ku

nigams algas.

Dėlto, kad dabartinė Lie
tuvos valdžia atsisakė mo- 
kėli nusipenėj^iems klebo-ĮkJ0j”;t‘;™s mafneriamTpa- .
nams algas isbiednų žmonų ;remti bet suvažiavimo . pirkti 1 . ,
mokesčių, klerikalai pasiuto.įdžiuma šitasumanvma at-:mašinų, nei drapanų nei au-i 

Telegramos iš Rygos sa-imetė. Generalio streiko prie- ”” ° ‘
ko, kad tarp Lietuvos vai- šininkai aiškino, I__J 
džios ir kunigijos kįla jau darni Europos angliakasiai x . -
pavojingas konfliktas. Juo- gali daugiau paramos duoti iStręet0 spekuhantai labai 
doji armija esanti tiek įnir- Anglijos streikininkams, ne-į" " 
šusi, kad skelbia jau atvirą j gu streikuodami. Reikia, gir- ’ 
karą valdžiai. di, tiktai žiūrėti, kad anglis i

Arcivyskupas Skvireckas | iš kur kitur nebūtų Anglijon 
gabenama.

Svarstant Anglijos mai- i 
nerių padėtį buvo nurodyta, 
kad jeigu ne parama iš Rusi
jos, tai Britanijos angliaka
siai senai jau butų turėję 
grįžti darban. Bet Rusija 

I gausiai juos šelpianti. Ji pri
siuntusi jau 750,000 svarų 
sterlingų: tai reiškia apie 
$3,500,000 Amerikos pini
gais. Amerikos angliakasiai 
iki šiol yra davė tiktai $50,- 
000.

Areštuotas lietuviš
kas “SULTONAS.” 

Klimas-Šarkaitis turįs 
septynias pačias.

Pereitą sąvaitę ant Back 
Bay, kur gyvena Bostono 
milionieriai, buvo areštuo
tas lietuvis, kuris pasirašy
davo P. šarkaitis, Kastas 
Klimas ir kitokiais vardais. 
Jį suėmė federalės valdžios 
agentai už naudojimą pašto 
apgavingiems tikslams, bet 
jis kaltinamas taipgi ir už 
poligamiją arba daugpatys
tę. Valdžios agentai sako, 
kad jis turi vedęs nemažiau 
kaip 7 moteris.

Pereitą žiemą jisai pasi
skelbė laikraščiuose kaipo 
“turtingas džentelmanas,” ■ 
turintis Floridoj dvarą ir 
prigulintis prie “turtingos 
kompanijos.” Ant to paskel
bimo jisai pagavo Puidokie
nę, 1

nams algas iš biednų žmonių,remtj

buvo susikvietęs visus pen
kis Lietuvos vyskupus ir už
sidarę tie juodvarniai turėjo 
slaptą konferenciją, kurioj 
darė suokalbį prieš Lietuvos 
Respubliką.

Piošitų slaptų pasitarimų, 
Lietuvos klerikalizmo erštas 
arcivyskupas Skvireckas 
įteikė Valdžiai šitokį ultima
tumą: . . : - • •

“Mes atrandame, kad var
tojamos pastaruoju laiku 
valdžios priemonės yra pra
džia kovos Romos Katalikų 
Bažnyčiai. Mes nenorime tu
rėti jokio konflikto, kuris, 
kaip žinome, butų kenks
mingas Bažnyčiai ir jaunai 
Respublikai. Todėl už visus 
nesutikimus atsakomybė pri
guli dabartiniam Lietuvos 
kabinetui.”

Tai yra jau tiesiog apskel-. 
bimas valdžiai karo. Kleri
kalų galva Skvireckas kalti
na dabartinį Lietuvos kabi
netą tik dėlto, kad pateisi
nus savo judošišką akciją. 
Tai yra paprasta taktika 
pradedant užpuolimą.

Kad Lietuvos klerikalai 
rengėsi prie judošiškų žy
gių, tai jau galima buvo nu
manyti iš jų spaudos. Pasta
ruoju laiku “Rytas” ir kiti 
kunigų organai pradėjo in
tensyviai provokuoti Lietu
vos armiją prieš valdžią. 
Anot jų, dabartinė valdžia 
mažinanti kr.riumenę, atlei
džianti geriausius karinin
kus, atimanti iš jų dvarelius, 
kuriais krikščionįs buvo juos 
apdovanoję, ir kitokiais bu
dais kariškius skriaudžianti. 
Dėl šitų provokacijų Krašto 
Apsaugos ministerija pa
traukė “Rytą” teisman.

Negana to, valdžia 
sprendė sulaikyti visas pa- 
žcipas, kokios iki šiol buvo 
teikiamos klerikalų įstai
goms Lietuvoje. Juk negali 
valstybė šelpti tų žmonių, 
kurie varo prieš ją tokią nie
kingą propagandą.

Dėl šitų teisingų valdžios 
žingsnių ir subiuro juodos 
gvardijos generolai. Mums 
rodos, kad jie tiek laimės, 
kiek laimėjo Meksikos kle- 
ras.

nu-

AUTOMOBILIUS UŽMU
ŠĖ STIRNĄ.

Važiuojant L. Trottui per 
mist ą automobiliam, netoli 
Westi.ėi<i ., M a s ant kelio 
iššoko stinu ū ant u t - bu
vo užmušta.

I
i

“SESQU1” PARODA NEŠA 
KAS SĄVAITĖ $40,000,000 

NUOSTOLIŲ.
Tarptautinė “Sesqui-Cen- 

tenial” paroda Philadelphi- 
joj nuėjo į skylę. Ji kas są- 
vaitė neša nuo $25.000,000 
iki $40,000,000 nuostolių, 
sako jos direktorius Austin. 
Paroda atsidarė 1 birželio, 
tai paskaitykit, kiek nuosto
lių ji davė iki šiai dienai! O 
da juk ne galas. Ji tęsis iki 1 
gruodžio. Visus nuostolius 
turės padengti miesto gyven
tojai, todėl žmonėse kįla di- 
džiausis nepasitenkinimas. 
Majoras sako, kad nuo paro
dos atsidarymo iki šiai die
nai per vartus neperėjo da 
5.000,000 žmonių, o buvo 
tikėtasi apie 25,000,000 sve
čių. Žmonės paroda neindo- 
mauja. Prie to da kunigai 
užsispyrė nedėldieniais lai
kyt parodą uždarytą, kad jie 
turėtų progos pasipinigauti, 
nes kitaip ir bažnyčioms 
gręsė bankrotas.

KUNIGAIKŠTIS GAVO 
1 SNUKI.

Austrijos sostinėj Vienoj 
susimušė du kunigaikščiai. 
I Kunigaikštis Salm von^■aaaavz jautai y T V * O . . •

r;, pasiturinčią našlę jd Hoogstratten gavo ] snuki. 
Brooklyno. Bet gyveno su ja kirto susitikęs ant gatvės 
neilgai ir dingo. Rodos, išvi- kunigaikščio Johann o 
liojo iš jos ir pinigų nemaža. Liechtenstein o šalininkas,lojvou pinigu \ ~ .

Paskui jis atvyko į So. Bos-iuztal- kad SaĮm yra apskun-, 
toną ir čia vedė Klingiutę. pastarąjį teisman uz
Šliubą ėmė pas kun. Urba- šmeižtą, 
navičių. Sakoma, kad su 
Klingiute Klimas gyvenęs 
tik 3 dienas ir paėmęs iš jos 
$1,200 išvažiavęs “į Londo-

ANGLŲ LAKŪNAS PA
DARĖ 28,000 MYLIŲ.
Anglų lakūnas A. J. Cob- 

ną auksų pirkti.” Taip jis jai ham nulėkė orlaiviu Austra- 
sakęs. Ištikrujų gi jis nuvy- lijon ir laimingai sugrįžo at- 
ko į Baltimorę ir tenai susi- gal, padalydamas iš viso 
pažino su kita mergina. Tuo- 28,000 mylių. Nors jo kelio- 
jaus nuvyko pas lietuvių ka- - = — = -- ° — = -*--*■
talikų kunigą ir paėmė su ja 
šliubą. Atvyko su ja į Bosto
ną ir čia apsigyvenęs ant 
Back Bay pradėjo nėva eiti 
“kolegijon medicinos mo
kintis.” Kas diena išeidavo 
iš ryto, o pareidavo vėlai va
kare. Ištikrujų gi jis jieškojo 
jau naujos pačios. Bet tuo 
pačiu laiku senos pačios ir jo 
jieškojo. Ir taip pereitą są
vaitę “lietuviškas sultonas” 
pakliuvo į vadžios rankas. 
Dabar jį išvežė į New Yorką, « •« « • • A — * * *

i

nė užėmė apie 3 mėnesius 
laiko, ore jis iš viso buvo tik
tai apie 320 valandų arba 
truputį daugiau kaip 13 pa
rų. Jisai lėkė hydroplanu, tai 
yra tokia mašina, kuri ir ant 
vandens gali nusileisti. f

PAČIOS UŽMUŠĖJAS PA
SIKORĖ KALĖJIME.
Elmira, N. Y.—Pereitą su

batą čia pasikorė kalėjime 
G. E. Bromley, kuris buvo 
areštuotas už užmušimą sa
vo pačios sąvaitė atgal. Jisuauai ji įsveze j new iorxą, .vo pačios sąvaitė atgal. Jis 

.kur reikalauja jo Puidokie-1 užmušė ją dėlto, kad ji atsi- 
nė. sakė jį pabučiuot

PRUSALAIČIŲ 
ŠEIMYNA UŽ
TROŠKO GAZU

MOTINA, SŪNŪS IR 
DUKTĖ ATRASTI 

NEGYVI.

Nelaimė atsitiko Brookly- 
ne; laidotuvės šį panedėlį

Waterburyje.

Pereitą subatą “Kelei
vio” redakciją pasiekė 
skaudi žinia: drg. Raški
nis mušė iš Brooklyno te
legramą, kad tenai buvo 
atrasta gazu užtroškus! vi
sa Prašalaičių šeimyna: 
motina, sūnūs ir duktė.

Mes da neužmiršome to 
skaudaus smūgio, kokį 
mums uždavė paties Pra
šalaičio mirtis kelios są- 
vaitės atgal, o dabar ir vi
sa jo šeimyna žuvo! Mes 
da girdim savo ausįse jų 
balsą, da matom jų links
mus veidus, ir štai mums 
pranešama, kad jų jau ne
bėru. Visa šeimyna išnyko 
nuo žemės paviršiaus kaip 
kamparas! Ar tai ne baisi 
tragedija?

Mirus draugui Prašalai
čiui, jo šeimyna persikėlė 
iš Waterburio į Brookly- 
ną. Ji manė,, kad tenai bus 
lengviau gyventi, nes duk
tė gavo prie “Tėvynės” 
darbą, o sūnūs ėjo muzi
kes- rtTokytFs'T'te^r-Yorke. .

Kaip atsitiko šita nelai
mė, niekas nežino. “New 
York World” rašo apie tai 
sekančiai:

“Brooklyne po No. 71 
Tuxon st. mirė nuo gazo 
motina, sūnūs ir duktė. 
Policija sužinojo jų var
dus iš likusių jų popierga
lių. Motina vadinosi Mrs. 
John Prašalaitis, 40 metų 
amžiaus našlė. Sūnūs bu
vo Jonas, 18 metų am
žiaus, o duktė Jieva, 15 
metų. Pirma jie gyveno 
Waterburyje, Conn. Jie 
atsikraustė čionai tik 5 
spalio. Jų daiktai atėjo 
vos tik trįs dienos atgal.

“Kaip ir kodėl jie mirė, 
niekas nežino ir, turbut, 
niekad nežinos. Policijos 
raportai apie kiekvieną jų 
sako, kad buvo atrasti lo
vose negyvi.

“Detektivas Daniel Con- 
noily, kuris tyrinėjo, sako, 
kad mirtįs atsitiko per ne
laimę. Namų šeimininkė 
sakosi girdėjusi sūnų kali- 
nėjant ir taisant gazinį pe
čių 11 spalių vakarą. Tai 
buvo paskutinis ženklas, 
kad Prašalaičių šeimyna 
buvo da gyva. Tai buvo 
utarninkas, Kolumbo 
šventė. Seredoj ir ketver
ge namų šeimininkė jautė 
gazo smarvę. Pėtnyčioj ji 
nuėjo pas juos pažiūrėti, 
bet negalėjo įneiti. Ji tuo
met davė žinią policijai, 
kuri atvykusi išvertė duris 
ir rado visus tris negyvus. 
‘Jie buvo puikus žmonės,* 
pasakojo namų savininkė. 
‘Motina buvo labai links
ma, kad atvažiavo į New 
Yorką gyventi, nes čia jos 
sūnūs galėjo imti muzikos 
lekcijas pas gerus mokyto
jus.’ ”

Visi trįs kūnai buvo iš
vežti į Waterbury ir tenai 
palaidoti šalia tėvo kapo.

HARVARDO UNIVERSI
TETO PROFESORIUS 

AREŠTUOTAS.
Šiomis dienomis buvo are

štuotas Dr. Charles E. Lau- 
terbach, Harvardo universi
teto psichologijos profeso- 
jrius, už nepadoru pasielgi- 
!mą su 6 metų amžiaus mer- 
Įgaite. Jo byla East Cambrid- 
ige’aus distrikto teisme buvo 
nagrinėjama prie uždarytų 
durų ir jos smulkmenos yra 
slepiamos nuo visuomenės. 
Paskelbta tik tiek, kad teis- 

Į mas atrado Harvardo moky
toją kaltu. Kaltininkas pra
šo peržiūrėti jo bylą iš nau- 

j jo.I I i I ANT SAVO KELIO GALI 
IR GIRTAS VAŽIUOT.
Bostono policmanai nu

tvėrė tūlą Penno girtą auto- 
imobilium važiuojant. Jie 
{tuojaus jį “supinčino” ir pri- 
! statė teisman. Bet teisme pa- 
į aiškėjo, kad Penno važiavo 
ne vieškeliu, o privatiniu ke
liu. Teisėjas jį išteisino, pa
reikšdamas, kad įstatymas 
draudžia giltam važiuoti 
tiktai viešais keliais: gi ant 

į privatinio kelio žmogus gali 
įdaryti ką jis nori. Vis dėlto 
teisėjas uždėjo tam žmogui 
$15 pabaudos už girtybę, 
nes girtybę įstatymai drau
džia.

i Trockio-Zinovjevo 
Frakcija Pasidavė. 

----------------------------- Į 
2230 SKUNDŲ DĖL KRIK

ŠČIONIŲ PALIKIMO.
Lietuvos vidaus reikalų 

ministeris VI. Požėla prane
šė Kauno apskrities social
demokratų konferencijoj, 
kad dėl buvusių krikščionių 
valdininkų šunybių yra pa
duota vidaus reikalų minis
terijai net 2230 skundų iš 
įvairių Lietuvos vietų. Skun
dai esą peržiūrimi, vedamas 
tardymas ir kaltininkai per
duodami teismui.

Nedyvai, kad kunigų spau
da šaukia visa gerkle apie 

’ “pavojų Lietuvai.” Pavojus 
ištikro yra. tik ne Lietuvai, o 

’ šelmių klerikalų kailiui.

PONAMS ATĖJO VARLIŲ
Bostono “mėlynkraujos" 

buržuazijos organas “Even- 
ing Transeript” džiaugiasi, 

• kad ant Bostono rinkos jau 
j galima gauti varlių. Pereitos 
isubatos numery jis rašo: 
.“Varlių sezonas jau atsida
vė. Varlė nėra nei žuvis, nei 
paukštis, tečiaus ji parsiduo- 

ida žuvies rinkoj. Jas atveža 
riš New Yorko valstijos, kur 
jos yra auginamos ant tam 
tikrų ūkių, kaip ir vištos. Tu
zinas varlių kojukių kainuo
ja 40 centų.”

■

KOMPARTIJA IŠGELBĖ
TA NUO SKILIMO.

Opozicija prisipažįsta prie 
klaidų ir prižada daugiau 

“negriešyt.”

Rusijos komunistų val
džios opozicija tapo sumuš
ta. Jos vadams buvo pagrą- 
sinta sunkia bausme, ir jie 
pasidavė, pripažindami Sta
linui neklaidingumą, o pa
tįs pasisakę esą ir klaidingi, 
ir griešni.

i Rusijos opozicijai vado
vavo šeši vadai, būtent: 
Trockis, Kamenevas, Piata- 
kovas, Zinovjevas, Sokolni- 
kovas ir Jevdakimovas. Tąj 
buvo tjtip vadinama žydų 
opozicija, kuri ėjo priešais 
Stalino vadovaujamą rusų 
poziciją. Opozicija bpvo įgi
jus jau daug šali£|$fcų ir pa
skutiniais laįkafcr' smarkiai 
veikė. Ji smeige komunistų 
partijos Pildblriojo Komite
to politiką,, kritikavo val
džią ii‘ nėige Trečiojo Inter- 
nacionsfio taktiką.

Išrodė/ kad ’ komunistų 
partija; . kuri dabar valdo R— . ~ . * • .* • > • O • •

i > dės žiauri kova už pirmeny- 
?bę.

Bet pereitą sąvaitę 1 
Kremlių buvo pašaukti auk
ščiau minėtieji opozicijos 
vadai ir po ilgos konferenci
jos su valdžios atstovais iš
leido šitokį pareiškimą:

“Mes skaitome savo parei
ga viešai pranešti partijai, 
kad nuo 19-tojo partijos 
kongreso mes ir musų šali
ninkai leidome sau laužyti 
partijos discipliną, perženg
dami visas ribas, kokios yra 
frakcijoms partijos nustaty
tos.

i “Pripažindami, kad tokie 
(žingsniai buvo klaidingi, 
mes pareiškiam, kad mes 

• griežtai atmetam visas frak
cines priemones savo pažiu- 
Įroms ginti, nestos priemo
nės yra pavojingos partijos 
vienybei, ir mes kviečiam vi
sus draugus, kurie laikosi 
musų pažiūrų, imtis tos pa
čios akcijos. Mes reikalau
jam, kad visos grupės, susi
dariusios opozicijos pagrin
dais, tuojaus butų panaikin
tos.”

Opozicijos vadai sako, 
kad Jų pažiūros nepersimai
nė, bet jie pasižada reikšti 
jas ateityje tokiu budu, kuris 
neprieštaraus partijos dis
ciplinai.

Toliaus opozicijos vadai 
pasižada nutraukti visus ry
šius su tais komunistais už
sieniuose, kurie atakuoja da
bartinę Trečiojo Internacio
nalo politiką, ir nutraukti 
santikius su Šliapnikovo- 
Medvedjevo frakcija Rusi
jos komunistų partijoj. Šita 
frakcija yra žinoma kaipo 
darbininkų opozicija ir yra 
kaltinama menševistinėmi-- 
tendencijomis.

SOCIALISTAI NORI UŽ
DARYTI KAIZERIUI 

DURIS.
Vokiečių socialistai įnešė 

į Reichstagą sumanymą, kad 
buvusiam kaizeriui butų už
darytos durįs į Vokieti ją»^nt 
visados. Šitą sumanomą re
mia ir demokratai, y®ėt jam 
labai priė§nų£imbnarchis- 
tai.itolęJ.nBMMjĖhaV kad pra
dėjai tą’suft^ymą svarstyt, 
S ' ' WbVs2.da?!? triukš- tuojaus skils ir prasi-

• •' • • •» •p ir muštynių.
įr SUNAIKINO $375,00 
‘ VERTĖS GĖRIMŲ.

Wilmington, N. C. — Pe
reitą sąvaitę čia buvo sunai
kinta 4,000 keisų degtinės, 
kuri buvo atimta nuo butle- 
gerių 4 mėnesiai atgal. Jos 
vertė apskaitoma i $375,000. 
Jai sunaikinti buvo pasam
dyta 15 juodveidžių, kurie 
dirbo po valdžios agentų 
priežiūra visą dieną.

MEDŽIOTOJAS PAŠOVĖ! 
VAIKĄ MEDYJE.

Suffield, Conn. — Pereitą 
sąvaitę čia buvo toks atsiti
kimas. Smithų 10 metų am
žiaus vaikas nuėjo miškan ir 

: pamatęs voverę įlipo medin, 
norėdamas ją pagauti. Tuo 
tarpu ėjo medžiotojas ir pa
matęs, kad medyje tarp lapų 
kažin kas juda, šovė į tą vie
tą. Jis manė, kad tenai bus 
koks paukštis. Vaikas suriko 
ir medžiotojas pamatė savo 
klaidą. Jis įlipo j medį su
žeistą vaiką nukelti, bet abu
du nukrito. Daktaras išran
kiojo iš vaiko šono 12 šratų.

NORI SUMAŽINTI KUNI
GŲ SKAIČIŲ NUO 

350 IKI 90.
Meksikos prezidentas Gai

lės įnešė parlamentan suma
nymą, kad federaliame Me
ksikos distrikte, kuriame

ŠIAURĖS ŠVIESA SUPA- 
RALIŽIAVO TELEGRAFĄ 

i Pereitos pėtnyčios vaka
rą Amerikos šiaurėj ant dan
gaus matėsi stipri šviesa 
apie 9 valandą. Kanadoje ir 
šiaurinėse Suvienytose Vals
tijose paskui sustojo telegra
fas veikęs. Šiaurinė šviesa 
visuomet pagimdo žemėj 
magnetinių sriovių, kurios 
atsiliepia ant telegrafo vielų.

1100 TAKSI VEŽIKŲ 
GRŪMOJA STREIKU.
Vienuolika šimtų Bostono 

taxi vežikų šią seredą ketina 
pamesti darbą, nes kompa
nijos užsispyrė numušti 
jiems algą ir pailginti darbo 
valandas. Dabar vežikai 
gauna $4 į dieną ir dirba 9 
valandas. Kompanijos nori, 
kad jie dirbtų už $3.50 į die
ną. Vežikai sako, kad jų su
tartis su kompanijomis yra 
padaryta iki 1 vasario, 1927

randasi respublikos sostinė, metų, ir todėl iki to laiko 
kunigų skaičius butų suma- kompanijos turi mo.\et jiems 
žintas iki 90. Dabar jų tenai dabartinę algą.
esą apie 350. Reikės jaga- 
masčiams eiti tabako sodin
ti.

kunigų skaičius butų suma- i kompanijos turi mokėt jiems

KRUVINOS RIAUŠĖS 
ANGLIJOJ.

- ------------- Prie anglių kasyklų Ang- 
MINISTERĮ PAVADINO i Ii joj prasideda jau riaušės.

BEŽDŽIONE. į Netoli Talboto, pietų Vali- 
Pereitą sąvaitę rezignavo joj, apie 700 streikuojančių 

visas Jugoslavijos ministe- angliakasių su savo moteri- 
rių kabinetas. Rezignacijos mis pereitą sąvaitę pastoj 
priežastis buvo ta, kad vie-1 streiklaužiams k<,b' . ie
nas radikališkas kabineto Glynn-Cvrv”'' .yxlos.
narys pavadino švietimo mi- Įvvt-' . s per kurias 
nisterį “politine beždžione’ 30 darbininku
ir “klaunti ’• • 5 i ol’erranu

?»

A TSIDARĖ MElziOKLĖ
ANT S”. aKNŲ.

Maine’ valstijoj 16 spa
lių at ; .are stirnų šaudymo 

,^uas. Stirnų šįmet tenai 
t ą labai daug.
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APŽVALGA
TEIKALINGA MEKSIKOS 

TVARKA LIETUVOJ.
1

Lietuvos kunigai bijosi, 
•:ad nesusilauktų Meksikos 
bizūno. “Lietuvos 
sako:

‘‘Meksikos įvykiai 
musų klerikalams 
Jiems jau vaidinasi 
Lietuvoje, kai Įstatymas 
dys kunigams jų tikrą 
bažnyčioje ir paliuosuos 
nuo rūpinimosi politika, 
kais, dvarais ir ėjimo viešosios 
ir slaptosios policijos pareigų, i 

“Todėl jie griebiasi visokių 
priemonių, 
Meksikos reformą, kaipo baž
nyčios griovimą ir gazdinti mu
sų žmones busimu ‘...... ........
pragaru’ Lietuvoje."

Ištikrujų gi “pragaras”

Žinios” j

neduoda 
ramybės, 
ta diena 

para
ri et*, 
juos, 
ban-,

yra pavojingas ramybei ir jam 
neleidžiama kurti savo ‘jačei- 
kų.’ *

‘•Tai nėra netolerantišku-j 
mas, o vien tik valstybės sau
gojimas. Ne kitaip turėtų pasi
elgti ir musų vyriausybė, tuo 
labiau, kad musų santikiai su 
Lenkija yra Įtempti ir visuo
met galima laukti netikėtumu.

“Tokioms apvstovoms esant 
musų vyriausybė nusižengtų 
savo |>areigoms. jei neatkreip
tų dėmesio i jėzuitų veikimą ir 
leistų jiems laisvai trankytis 
per musų sienas ir pačioje Lie
tuvoje kalti jai retežius.”

Mes jau ne syki reiskėm'

DUBYSOS TILTAS BUVO 1921 metais, ir 1924
PAČIŲ KRIKŠČIONIŲ 

TAISYTAS. _______ .______
Dėl sugriuvimo Dubysos krikščionių, taigi jį taisė pa-, 

tilto su šilavos brostvininkų knkscionys.. O jeigu jie. 
ir kunigų procesija, dešiniu- J° nepataisė, tai kur jie dėjo

I

5 me-! 
tais buvo taisytas. Tais me
tais valdžia' Lietuvoje buvo 
» • 1 W V • • , • •••

M^MWM>UWWW^*AAAAAAAAAAAAAAAAA

kad nuvaizdavus (
' Mes jau ne syki reiskėm' 
pageidavimo, kad bažnyčia 

‘Meksikos Lietuvoje butų atskirta nuo
” valstybės, kad ji butų apdė

ta mokesčiais kaip ir kiek- 
_. _ _ _ viena biznio įstaiga, ir kad

Meksikoje yra ne dabar, bet kunigams butu uždrausta
buvo pirma, kuomet kunigai kištis j politiką', taip kaip
tą kraštą valdė. Susirinkę iš Meksikoje.
visų kraštų jėzuitai tenai įsi-. ir gali būt, kad prie tu pri
taisė didžiausius klioštonus, eis. Vėliausios žinias iš Lie- 
susigrobė visus šalies turtus, tuvos praneša, kad valdžia 
ir nemokėjo valstybei jokių nutarusi nebemokėti kuni- 
mokesčių. Kunigai su dvari- gams algų iš valstybės iždo, 
mukai lėbavo, o žmonės vii- Dėl šito nutarimo Lietuvos 
ko baudžiavos jungą ir mirė arcivyskupas Skvireckas su- 
nuobado. šaukė visus penkis vysku-

Tai buvo tikras pragaras, pus, ivg ir kokį ministeriu 
prieš kurį kilo revoliucija ir kabinetą, ir turėjo su jausi 
žmonės laimėjo. Baudžiava slaptą pasitarimą. Po to pa-! 
buvo panaikinta, turtai iš sitarimo Skvireckas pasiuntė 
kunigų atimti, o svetimšaliai Lietuvos valdžiai notą, ku- ’ 
jėzuitai visai iš Meksikos išvirioj jis kaltina dabartinę vy-' 
vyti, ir nualinta šalis prade- riausybę dėl vartojamų jos 

priemonių ir sako, kad kova J 
jau prasideda.

Tai yra, galima sakyt, for
malus paskelbimas karo Lie- J 
tuvos valdžiai. Labai gali

jo atsigauti.
“Lietuvos Žinios” mano, 

kad reikėtų taip padaryti ir 
su Lietuvos kunigais. Sako:

“Mes pabrėžėme tą kenks
mingą vaidmenį, kuri visur lo-,but, kad tie išdavikai veikia 
šia jėzuitai ir vienuoliai. • susitarę su Pilsudskiu.

“Meksikas įvykiai gali būti j ------------------
mums pamokinanti ir mes turi- į LONDONO “TIMES” APIE 
me iš anksto apsidrausti, kad j LIETUVOS SUTARTI SU 
nesuailauktumėm dar blogės-: SOVIETAIS,
nių kaip Meksikoje pasekmių. | Apie pasirašytą Lietuvių-,

“Kova su jėzuitizmu Lietu- Rusų sutartį, kuria Vilnius 
voje tampa dienos obalsiu, nes pripažįstamas Lietuvai, Lon- 
iš viso ko matyti, kad klerikalų dono “Times” išspausdino. luunu iniiuo 
internacionalas jau senai nuta- šitokį straipsnį: 

novorari miioii valairrtm aavn '■re paversti musų valstybę savo 
atramos punktu plėsti katali
kybę į Rytus.

“Jėzuitai ir vienuoliai jau se
nai pradėjo planingą Lietuvos 
okupaciją. Krikščioni valdžia 
pildydama Vatikano direktyvas i 
plačiai atidarė duris sveti-; 
miems atėjūnams, kurių tarpe, j 
be abejo, yra ne maža ir Lenki
jos agentų. Jie stengiasi pir
miausiai užgrobti į savo rankas 
mokyklas, kad galėtų musų vai

skus ir jaunimą išauklėti ne val
stybinėje, o kosmopolitinėje 
Romos dvasioje. Jie traukia 
musų liaudies sultis, gaudami 

’ savo sumanymams gausingu 
pašalpų.

“Pastaruoju gi laiku ne be 
; jėzuitų įtakos prasidėjo pašėlu- 
* si agitacija kariumenėje, nes 

anot jėzuitų kiekvienas karys 
. taip pat pirmiausia tarnauja 
v tariamajai ‘katalikybei’ (su

prask klerikalizmui), o paskui 
:. savo tėvynei.

“Francuzijos istorija mus 
moko, kad kariuomenė tapdavo 

'svarbiausiu klerikalų veiksmo 
■ objektu. Vatikanui paskelbus 
rkovą Francuzų respublikai je- 
zuitų buvo daroma pastangų iš
šaukti kariumenėj maištą, ir 

;tik griežtos priemonės, . nu- 
,kreiptos prieš klerikalus karius 
■išgelbėjo Francuziją nuo pavo
jaus.

“Todėl aišku, kad musų vi
suomenė negali rimtai žiūrėti į 
klastingą jėzuitų ordeno darbą 
JJetuvoje ir reikalauja iš vy
riausybės imtis priemonių ap
saugoti valstybę nuo svetimų 
šalių agentų ardomojo darbo ir 
provokacijos. Vienuoli) ir jėzu
ito skraistė dažnai gali dengti 
ir pavojingus Qpeoviakus” ir 
kitus šnipu*.

“Vyriausybė privalo stropiai 
įkųntroliuoti ‘svečius? kurie 
vaikšto su kryžinių rankoje, 
bei .-u velniu širdyje. Visų civi
lizuotų* vai 
kad jėzuitų

jų spauda buvo pašokusi 
kaltinti “bedievišką” Lietu
vos vyriausybę, kad ji to til
to nepataisiusi. O klerikalų 
“Rytas” net pasakė, kad 
“bedieviai” tyčia tilto bal
kius papiovę.

Dabar gi tas pats “Rytas” 
25 rugsėjo numery paduoda 
plentų ir vandens kelių val
dybos šitokį raportą apie tą 
tiltą:

“1. Kušeliškių medinis siji- 
nės sistemos tiltas bendro ilgio 
341.6 mtr. aukščio iki 6.6 metr. 
vieškely Kelmė-šilava per Du
bysos upę buvo pradėtas staty
ti vokiečių ir pabaigtas 19zl 
metais plentu ir vandens kelių 
valdybos parėdymu. 1924—25 
metais buvo padarytas šio tilto 
mažas remontas, pakeičiant iš 
dalies sijas ir grindis.

“2. Po šio tilto remonto 1924 
—25 metais, tiltas Į remontuo
jamųjų tiltų per plukdomąsias 
upes skaičių nepateko, nes visa 
eilė tiltų per tokias upes daug 
blogesniam stovy būdami irgi 
negalėjo būti šiais metais re- [ 
montuoti, kadangi vietoj pra- j 
švtų šiems metams 3.357.341 į 
lit. plentų ir vandens kelių val
dybai buvo atleistas kreditas 
tiltams atstatyti ir remontuoti į 
1.500,000 litų sumai.

“3. šis tiltas, esant silpnoms 
sijoms ir poliams susibūrus di
delei žmonių miniai vietoj, kur 
š. m. rugsėjo 11 d. susitiko dvi 
procesijos, per tris angas Įlūžo.; 
Toj vietoj tilto aukštis siekė 
3.3 mtr. Rezultate sužeista ir. 
nugabenta ligoninėn 9 žmonės, i 
kurių 3 sužeisti sunkiai, kiti 
lengviau. Esamomis žiniomis, 7 
žmonės buvo sužeisti lengvai ir 
i ligoninę negulė.”

Taigi pasirodo, kad tas 
tiltas yra palyginamai da 
naujas. Jis pastatytas tik

tuos pinigus, ką paėmė re
monto darbams?

nukentėjo. Bedarant tvarką. ’ 
suimti 9 asmenys. Sunkiai su
žeista 4 asmenys; lengviau su
žeistųjų, tuojau pasišalinusių 
iš Įvykio vietos, skaičius neži
nomas,, tečiau s spėjama, kad jų ! 
nemaža.”
Taigi pasirodo, kad ski’.n- ir.druzų vardai dar te-

Ii KARINGI BALSAI.*

i

“Pranešama iš Kauno, kad 
derybos sudaryti atskirai ne-. 
puolimo sutarčiai tarp Lietuvos 
ir SSSR pabaigtos, ir sutarties 
pasirašymo galima laukti arti
moj ateity, lygiai kaip ir atski
ros prekybos sutarties pasira
šymo. Lietuvos pretenzijos Į 
Vilniaus teritoriją, kaip kalba
ma, kurį laiką buvę didžiausia 
kliūtimi prieiti prie sutarties.

“Bet einant deryboms, san
tykiai tarp Sovietų Rusijos ir 

- Lenkijos pasidarė šiek tiek 
• Įtempti, ir Vokietijai įstojus į 

Tautų Sąjungą, sovietų valdžia 
pakeitė savo nusistatymą ir su
tiko Įdėti straipsni, pripažįs
tanti Lietuvos sienomis tas sie
nas. kurios buvo pripažintos 
prieš Želigovskio coup d’etat, 
tai yra, Vilnių, kaipo Lietuvos 
teritoriją.

“Pabaltės politinės sferos, 
nors ir labai yra susidomėju
sios šiais Įvykiais, tečiau per
daug nenusimena. Jie laukia
sutarties paskelbimo ir tikisi.' 
kad Lietuva laikysis savo pa-1 
reigų Tautų Sąjungos atžvilgiu . 
ir neišsižadės savo draugingų Į 
ir kaimyniškų santikių su-Lat-1 
vija ir Estija.”

Tos “pareigos Tautų Są- 
iungos atžvilgiu,” tai duotas 
sietuvos krikščionių vai

džios pareiškimas, kad Lie
tuva pripažįsta ir gerbia esa
mas Tautų Sąjungos narių 
sienas, taigi ir tas Lenkijos 
sienas, kurios atskiria Vilnių 
nuo Lietuvos.

Reiškia, Londono “Ti- 
mes” pasako mandagioj for
moj, kad nežiūrint dabarti
nės sutarties su Sovietais, i 
Lietuva negali reikalauti ■ 
Vilniaus, nes įstodama Tau-: 
tų Sąjungon ji automatiškai! 
to Vilniaus išsižadėjo.

Dar ueužmijšti karo Įvy-Be daugelio smulkesniu 

gramų sovietų spaudoje, 
vpač charakteringas karo 
komisaro pavaduotojo Un- 
šlichto straipsnis “Tarptau
tinė padėtis, naujokų ėmi
mas ir atleidimas,” Įdėtas 
“Izviestija” rugsėjo 15 d. 
Jame vėl pakartojama apie 
Anglijos, Francuzijos ir kitų 
valstybių inperialistinius sie
kimus ir apie auganti jų tar
pusavio antągonizmą, pa
brėžiama, kad Europoje An
glija stengiasi sudaryti ka
rini bloką prieš SSSR iš jos 
kaimyninių valstybių. Limi- 
trofai — Lenkija. Rumuni
ja — štai tos teritorijos, ku
rios anot “Izviestija” turi 
mesti prieš SSSR pirmąsias 
ginkluotas jėgas.

Toliau* įrodinėjama, kad 
“Anglijos imperializmo va
lia Lenkijoj diktatoriauja 
karingasis maišalas Pilsuds
kis, Anglijos kapitalo valia 
ir lėšomis ginkluojasi Lenki
ja, Rumunija, Pabaltės vals
tybės.”

Nurodoma, kad visos vals
tybės vis daugiau ir daugiau 
leidžiančios lėšų ginklavi
mosi reikalams ir, kaipo iš
vada iš to viso, skelbiama: 
“Kova dėl eksporto rinkų iš
plėtimo, už naujus turtus vis 
auga. Kolonijų klausimas 
vėl iškyla visu savo didumu 
ir neišvengiamai verčia di
dinti ginkluotąsias pajėgas. 
Naujas susirėmimas neiš
vengiamas.”

“Kuo pasireikš artimiau
sioj ateity esamoji nepastovi 
pusiausvira, šiandien sunku 
pasakyti kas nors aiškaus, 
kaip lygiai sunku nustatyti 
naujo kruvino susirėmimo 
pradžia.

“Tečiau viena neabejoti
na, kad tasai susirėmimas' 
neišvengiamas ir dėl to mes 
visada turime būti pasiruošę 
ginti savo kraštą, pasiruošę 
griežtai atremti visokius pa
sikėsinimus prieš sovietų 
[tvarką,” — pabrėžia “Iz- 
viestija.”

Panašių samprotavimų 
lengva rasti ir kitų kraštų 
spaudoje. Tik paskutinėmis 
dienomis visomis kalbomis 
buvo gana plačiai komen
tuojama Lenkų-Rumunų 
slaptoji karo sutartis. Kai 
dėl Lenkijos, tai po karingų 
“Polska Zbrojna” užsimoji
mų ir po Pilsudskio vizitų 
Vilniuj ir Druskininkuose  ̂
kada visi ėmė kalbėti apie 
aiškius lenkų karo pasiruo
šimus, lenkų spauda buvo 
paėmusi visai taikų toną, 
kuriuo jai reikėjo padengti 
tikri. PHsudiJcio sumanymai 
prieš Europos akis. Dabar 
pasirašius Lietuvai su Rusi
ja nepuolimo sutartį ir priė
mus Vokietiją Į Tautų Są
jungą, karinis ūpas vėl ėmė 
reikštis kai kuriuose lenkų 
spaudos organuose.

Ir lyg pritardamos tokio 
karingo ūpo balsams, .nepai
sant T, S. nusiginklavmo ko
misijos susirūpinimų, kalbį 
apie nusiginkavimą, .vis au
ga ir didėja ginklavimosi 
išlaidos. Jau nekalbant aįiiė 
SSSR, tai galima matyti, 
kad ir iš šių davinių.

Karo reikalams išlaidos 
milijonuose dolerių: 

1913 
375 
280 
121 
294

! kiai Aloroko, Sirijoj, rifka- tos rūšies straipsnių ir teie-

, dalas kilo ne dėl lenkų kai- i ^tminty, o jau juos
bos bažnyčioje, bet visai ki- ! pakeičia, jų vietą skubi uz-DAR APIE MUŠTYNES 

KAUNO KATALIKŲ 
BAŽNYČIOJ.

“Lietuva” paduoda dau-! 
giau smulkmenų apie tas 
muštynes, kurios Įvyko Kau
no lenkų katalikų bažnyčioj 
26 rugsėjo. Buvę taip:

“Rugsėjo 24 u. Seimo lenku 
frakcijos atstovas p. Gižinskis 
įteikė apskr. viršininkui pa
reiškimą. kad rugsėjo 26 d. 
Kauno gatvėmis eis lenku tiky
binė eisena. Be to, Gižinskis 
kreipėsi Į kitus piliečių apsau
gos organus, prašydamas, kad 
policija gintų, jei kas nors kė
sintųsi eiseną trukdyti.”

Lenkų priešininkai, paty
rę, kad tą procesiją organi- 

.zuoja ne kunigai, bet lenkų 
politikieriai, Įžiūrėjo toje ei
senoje politinę tendenciją.

Tvarkai palaikyti buvo 
nusiųsta prie bažnyčios poli
cija. Bet— 'praneša Lietuvos laikraš-

tokiais motyvais.

t

’ z v fc » w •

įimti Įvykiai Kinuose. Apie 
į šiuos Įvykius, suristus su 
į priešingais SSSR, Anglijos, 
Jungtinių Valstijų, Japoni
jos interesais, dabar vis la
biau koncentruojasi pasau
lio dėmesys. Atrodo, kad ug
nies kibirkštis jau, jau arti
nasi i parako sandėlį ir be
matant susprogdins jį, g 
drauge su juo ir didžiausius 

i plotus, sujungtus dinamiti- 
37-me nėmis gyslomis.

šie objektyvus karu gali-

KLAIPĖDIEČIŲ SKUN
DAS ATMESTAS.

Musų skaitytojai jau žino, 
kati tūli Klaipėdos Krašto 
politikieriai buvo padavę 
Tautų Lygai skundą prieš 
Lietuvos valdžią, norėdami 
ją sukompromituoti ir paže
minti.

Dabar “Trimitas” 
numery praneša, kad Tautų 
Lyga šitą nenuoramų skun- mumai dar labiau skatinami 
dą atmetusi. Jie skundė Lie- imperialistinės karinės agi- 

ttuvos valdžią, buk ji nesi lai-! taci jos šauksmais, skamban- 
kanti padarytos sutarties, čiais dabar kai kuriuose Eu- 
kuria Klaipėdos Kraštas bu
vo prie Lietuvos prijungtas.

ART. DINEIKA STOJA 
RUSŲ TEATRAN.

Gerai amerikiečiams žino-

ropos ir ne Europos spaudos 
organuose. Tie šauksmai, 

i vieni sąmoningai, kiti nesą
moningai leidžiami, veikia i 
žmonių, ypač suinteresuotų, 
psichologiją, ardo ir be to 
jau Įtemptus tarptautiniusmas artistas V. Dineika, kaip

į praneša Lietuvos laikras- ■ ---
-Pas bažnyčią buvo susitel- čiai, sugrįžęs iš Amerikos {ja kaiba apie būtinumą įsi- 
................................. Ž. !st°JO ! ’ysu lea,r« Revelyje. kišti j Kynų reikklus> pada.

* trinkio rlnhop ! ... • • * . • • _ 1
kusi didelė žmonių minia. : 
valandą, pačios eisenos pra
džioj. bažnyčioj kilo triukšmas. 
Viena maldininkų dalis sten
gėsi neišleisti iš bažnyčios ei
nančių dalyvauti su bažnytine 
reikmenija kitų maldininkų. 
Kilo peštynės. Radosi sužeistų. 
Buvusi Įvykio vietoj policija, 
nebegalėdama bepalaikyti tvar
ką. pasikvietė sau pagalbą. Tuo 
tarpu prasidėjo šaudymas iš 
revolverių; šaudė iš minios bu
vusios šventoriuj, gi atsišaudi- 
nėjo pro bažnyčios langus. Pa
leista apie 30 šūvių, 
nieku kitu budu nebegalėdama. ----
šaudymo sustabdyti, buvo pri-;1 * ■
versta pati paleisti porą salvų j!skubinęs ji Valstybės Teat- 
aukštĮ. Po to maldininkai liovė-■ ran priimti ir prisiėję dėtis 
si šaudę. Nuo šūvių niekas ne- • prie rusų.

Revelis, kuris dabar vadi- ■ 
naši Talinu, yra Estijos sos
tinė. Taigi išvažiavęs tenai 
dirbti, buvusia musų “dzim- 

’ džius” nuo lietuvių kaip ir 
atsiskyrė. Klerikališkam 
“Rytui” tas davė progos už
sipulti ant dabartinės Lietu
vos valdžios, kad ji neparu- 
pino p. Dineikai vietos Lie
tuvos Valstybės Teatre. Pats 

į p. Dineika irgi per tą patį 
‘“Rytą” išmetinėja naujam 

P<?5cljaJ Valstybės Teatro direkto
riui p. Sutkui, kad šis nesi-

Anglijos oficialinė spau-

ryti intervenciją, kviečia 
tam žygiui Japoniją ir Jung
tines Valstijas. Esą, kinie
čiai dar nesuaugę ir reikią 
jiems dar padėti tvarkytis. 
Be to, negalima esą leisti įsi
galėti Kvnuose SSSR Įtakai 
ir bološevizmui.

SSSR spauda iš savo pu
sės nuolat skelbia apie kitų 
valstybių, ypač Anglijos, 

' Francuzijos, Rumunijos ir 
Lenkijos imperialistinius 

į siekimus. Paaštrėjus padė
čiai Kynuose “Izviestija” 
net ultimatyviškai perspėjo 
Anglijos, Japonijos ir Jung
tinių Valstijų vyriausybes, 
kad tos nesikištų Į Kynų rei
kalus.

I

“Camels

TIKRAS

Jt.

dis prityrusio rūkytojo

skonis. Dar nebuvo tokio kuris 
mel ir gailėjosi. Camel niekad 
cigaretinio atsidavimo.

Mes tikime kad jūsų pirmas 
pasidžiaugimas rūkymu įvyks tada kada 
paragausite dūmus is puikiausių gamtos 
auginamų tabakų. Didžiausi tabako orga- 
nisacija pasauly kviečia jus dabar išbandyti 
numylėtini milionų patyrusių rūkytojų.

negali žmogus išrūkyti jų tiek kad nuvargtų 
rūke Ca- 
nepalieka

' f

MILIONAI kurie išbandė visus, kurie 
galėtų mokėti augštesnę kainą, prisiriša prie 
Camels. Kas metą Camel laimi prielankumą 
augančios armijos patyrusių rūkytojų. * r

Visoje tabako gadynėje nebuvo tokio 
numylėtinio kaip Camel, nes Camel gerumas 
neturi satr lygaus. Grynu gerumu tabako, 
giliu rūkymo pasidžiaugimu, prielankumu 
rūkytojų Camel stovi vienas, viršiausias ci
garetę tarpe.

Camel yra pasaulio numylėtinis dėlto kad 
Camel smagumas niekad neblanksta. Vot,

Tą patį sako ir Lenkija 
Buvusi musų kunigų yaldži

i

Pasiimkite C«meLrs
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Ir tie karingi balsai, ir šįę 
žiaurios gyvęnimo tikrumos 
daviniai skamba kažkokiu 
disonansu su tomis kalbomis 
apie taiką, tautų brolybės 
sustiprinimą, kuriuos dabar 
mes girdime iš Ženevos.

Anglijos 
Francuzijos 
Italijos
Jungt. Valstijų

u širdyje. Visų civi- Buvusi musų kunigų valdžia 
istybių pripažinta, pardavė Vilnių už priėmimą į 

nrdeno veikimas ‘jų Tautų Sąjungon., , I
i
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NUSKENDO LAIVAS.
Šv. taurino upėj, Kana

doj, pereitos pėtnyčios naktį 
laike audros nuskendo gar
laivis “Guide."



Kas skaito ir rašo, 

Tas duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
Man rodosi. Kad tokiems

Brooklvno Kriaučių Reikalai eikvojimams turi būti pada-
____________________________________________ _  rytas galas. Ir aš turiu pasa-

• kvti, kari iš manęs tie ponai 
BROOKLYN, N. Y. ir jie^mums duoda, tik reikia piknikų rengimui daugiau 

54 to lokalo kriaučių domei. mokėti išprašyti. O jei-.negaus nei "cento.
Lietuviu kriaučių 54-to m>.»« ir rtuoda.* »-----

" - — - tai kodei mes negalime pik-
nikauti’. Kaip lik mums pri
reikia pinigų, tai tuoj gi/ie- 
biamės ką nors taisyti, ar ką 
nors naujo nuperkame ir ta
da padarome atsišaukimą į 

Nors flraUgus-remėjus — ir pini
gų suplaukia užtektinai ne
tik dėl nupirkimo ar patai
symo, o ir dėl pikniko.”

Tuos žodžius pasakęs pa
žįstamas paliko mane ant 
gatvės 11 nusiskubino i su
rengtąjį pikniką.

Palikęs vienas nuėjau i 
artimiausi parkutj ir atsise-'numeriu 212 Merrimack st. 

operos artis-

Lietuvių 
skyriaus A. C. W. 01 A. mė
nesinis susirinkimas įvyks 
>eredoj, Spalio-Oct. 27 d.. 
1926 m., 7:30 vai. vakare, 
Amalgameitų Svetainėje 11- 
27 Arion pi.. Brooklyn, N. Y.

Draugai kriaučiai! 1----
šis susirinkimas yra tik mė
nesinis, ir kaipo ant tokio 
jus nepaisote atsilankyti, bet 
ant šito susirinkimo privalo
te kiekvienas ateiti be jokių 
išsisukinėjimų, nes, kaip te
ko patilti, komunistai ir vėl 
turi suplenavę du skymu. Ži
noma. jeigu tik susirinkimas 
bus neskaitlingas, tad jie dęs : 
galės sudaryti didžiumą ir j galvoti, kaip tie 
tuos savo skvmus pervarys. ‘ 
O tie jų skymai kriaučiams 
yra žalingi.

Todėl, kaip sakiau, siuvė
jai, bukime ant sargybos sa
vo lokalo reikalų, ir nesi
duokim komunistams “min
kyti,” kaip Kalpokas kad 
yra pasakęs: “Jus, kriau
čiai, tai neminkytas molis, 
ką aš noriu, tai iš jūsų da
rau.”

Man rodosi, kad ne taip 
yra; Aš manau, kad kriau- _ _ . __
čiai pilnai supranta savo rei- 'renkame tiems laikraščiams

Buvęc Rėmėjas

LOW£LL, MASS.
Lietuvos operos artisčių 

koncertas.
Pasioaigus vasaros sezo

nui, prasidėjo parengimai 
mieste. Neminėsiu čionais 
paprastų vakarėlių, kurių 
pas mus būna labai daug, o

ikai p kada tai net po du pa
irę ngimu sykiu,‘kas labai su- 
jsilpnina kaip vieną, taip ir 
(kitą parengimą. Ar negali
ma butų to išvengti?

I Spalių 3 d. svetainėje po

ant suoliuko pradėjau buvo Lietuvos operos artis- 
. ’ . - J yįįmį-į ėių r. Jozevskaitės ir L. Si

pavičiūtės, koncertas. Nors 
buvo smarkiai garsinta, bet

niai, prisidengę darbininkiš
ka skraiste, vilioja iš musų 

tL* \
.sau linksminasi. Juk ir mano

Atletikos profesorius Kentrie rodo savo spėką, pakelda
mas tris gražuoles, šitokią “sunkenybę” galėtų lengvai 
pakelt bile vienas lietuviškas senbernis. Spėkų atsirastų.

v •nepažįsta kas tokio ir tokio 
plikio, kurio moteris jau ke
turi metai vargsta paliktą su 
mažais vaikučiais. Tuojaus

Kas nieko neveikia, 

To niekas nepeikia.

parėmimui.
Tai matote, draugai dar

bininkai, kaip tie neva mu- 
I sų reikalų “užtarėjai” eikvo- 
! ja musų sunkiai uždirbtus 
!centus! Mes, užbaigę sunkų 
{dienos darbą, vakarais bė- 
Įgiojame iš stubos į stubą,

S 
kalus, tik neturim tingėti'naujus skaitytojus, skelbi- 
lankytis i susirinkimus. j mus, aukas ir patįs aukauja- 

Taigi, nepamirškite, sere- me, o jie sau piknikauja iš 
doje, spalio 27 d. vakare, vi
si į lokalo mitingą.

Kriaučius.

PHILADELPHIA, PA. 
Iš draugijų darbuotės. 
Rugsėjo 15 d. š. m. Lietu- 

u, -1 • . '1 ! vių Muzikalėj Svetainėj ivv-Kart ko Muzikalia Namo Bendri 
j vės ir Gedemino Kliubo mė- 
, nesinis susirinkimas, kurį 
j vedė pirmininkas Ignas Lie- 
■ pa. Piniginis raštininkas D. 
Baironas iš priežasties ligos 
nepribuvo, todėl jo vietą lai
kinai užėmė, susirinkimui 
prašant, direktorius A. Tva- 
ranavičius. Protokolų rast 1- 
ninkas J. Ivanauskas per
skaitė protokolą iš pereito 
susirinkimo. Protokolas 
vienbalsiai priimtas. Ap
kalbėjus Kliubo bėgančius 
reikalus, prieita prie įvairių 
komisijų raportų. Visuotino 
Seimo delegatas Jurgis Pet
rauskas davė pranešimą iš 

. V isuotino Amerikos Lietu
vių Seimo, kuris atsibuvo 
rugpiučio 30 ir 31 dd., Lie
tuvių Muzikalėj Svetainėj. 
Delegatas pranešė, kad Sei
mas buvo delegatais skait
lingas ir tvarkus. Seimas pa
darė daug svarbių nutarimų, 
liečiančių Amerikos lietu
vius ir pačią Lietuvą. Ypač 
svarbus nutarimas rūpintis 
ir rasti budus palaikyti pa-

iis čia randasi ir jeigu jo mo
teris nori, tai gali bile kada 
atvažiuoti ir savo vyrą ma- ’ 

[ tyt. * Į
Plikio moteris, sužinojusi, 

kad jos vyras su kita motere 
gyvena, tuojaus ir atvažiavo 
iš Baltimorės su varentu. Pa- 

' siėmusi detektivus nuėjo į 
dirbtuvę, kur plikis dirba ir 
ten jį pagavo. Tuojaus jam 
uždėjo plieninius branzalie- 
tus ir uždarė.

Nemanyk, skaitytojau, 
kad ta visa istorija atsitiko 
tarpe laisvamanių ar socia
listų. O ne! Tai atsitiko tar
pe ekstra gerų katalikų’.

Ašerukas.

pinigus įi^nusisamdęparkus publikos susirinko nedaug,' 
y -- 3 apie šimtas ypatų. Susirinko
keliohka sunkiai uždirbtų vjsj maž-daug dailę mylinti 
dolmųjriuėjo tų laikraščių pažangesni žmonės. Minė

tos viešnios savo dainomis 
ir talentingais balsais žavėte 
žavėjo klausytojus.

Programas susidėjo iš 16 
dainų, kurios buvo visos lie-J 
tuviškai dainuojamos. Ypa-j 
tingai K. Jozevskaitė atrodė 
labai geram upe ir vieną dai
ną “Aš mergytė kaip rožy
tė” ekstra sudainavo, tik 
gaila, kad labai sutrumpino.

Jeigu musu žmonės lankv- 
: I * * " 

nelanko, tai mes galėtumėm 
rengti t-okius koncertus au-' 
ditorijoj, 1 
tokia menka svetaine, kurio-{tija, norinti išstatyti ant val- 
je minimas koncertas atsi-jstijos baloto savo kandida- 
buvo. Itus, turi surinkti 20,152 pi-

Po kiekvienos artisčių {liečiu parašu. Bet Socialistų 
dainos publika nesigailėjo j Partija surinko net 25,000 
aplodismentų, o pasibargusipiliečių parašų ir tokiu budu 
programui tiesiog joms ova-1 socialistų kandidatai šiais 
ei jas kėlė ir nenorėjo pa
leisti dainininkių nuo estra
dos. Gird ėjusiems jų dainas 
greitai tas koncertas iš šir
dies neišdils. Reporteris.

tuo daugiau bus galima nu- tam jis pasisakė, kad savo 
veikti politikoj. pavarde permainęs štai dėl

I

i 

musų sunkiai uždirbtų centų. w kon^ert^s? ant ''kiek ‘jieL 
Mat jie netun mažiausio su- ‘

. pratimo, kaip tie doleriai 
sunkiai vra uždirbami, nes

i * '

j jiems nereikia leistis i ang
liakasy klas ir kiekvienoj mi- 
nutoj laukti mirties, kada

kokių priežasčių: aš, girdi,
Spalių 2 d. Kliubas turėjo Baltimorėj dariau munšai- 

rnetinį balių, kuris pavyko ** *—“ v---------------
labai puikiai. Už tai išpuola 
ačiū baliaus gaspadoriams.

Pilietis.

BROOKLYN, N. Y.
Bolševikiškų laikraščių skai

tytoju ir rėmėju žiniai. :------ j  ........................... —, -----------------

Ši raštini nei-SKSitvkite iš-.^us akmuo tave prislėgs 
tisai, o tada žinosite, ko.:»rba gasai urtroskins. Jiems 
kiems tikslams via naudoja-. nepraeina išbūti po penkias 
mi musų sunkiai uždirbti ir.af ........
tiems laikraščiams paaukau-,^^ 
ti centai. * _

Rugpiučio 15 dieną suma
niau nuvažiuoti i vieną A- 
merikos didmiesčių, būtent 
į Nevv Yorką. Išlipęs iš trau
kinio einu gatve žiūrėdamas 
į aukštus ir didelius namus, 
kurie man labai keistai atro
dė. Taipgi žvalgausi ar ne
pamatysiu i 
lietuvį. T _ _ 
netikėtai pamačiau savo se
ną pažįstamą, kuris jau per 
ilgus metus dirba prie bolše- 
vilpškadaikraščio. Nors mu-

CLEVELAND, OHIO 1 
25.000 parašų už Socialistų duos. 

Partijos kandidatus.
' Ohio valstijos tiesos rei- 

o nepasitenkinti ikalauja, kad bile viena par

t. ar šešias dienas ‘užgriuvu- ! 
geležies kasyklose ir , 

gerti iš supuvusių beržo žie
vių išvirtą arbatą arba paau- ( 
kauti ranką ar koją ant ka
pitalizmo aukuro, pakol tą i 
dolerį uždirbi. Jiems tie visi 
pavojai yra svetimi ir neži
nomi ir jiems apie tai galva 
visai neskauda, nes jie gerai 
žino, kad su jais taip neatsi- 

J koki6“caži^ma »’»»• J?®!"? tiktai ra!>b kaip 
Paėjes'kelis blokus darbininko tą sunkiai uz-

- . dirbtą doleri išgauti ir uz jį
r smagiai laiką praleisti.

Jeigu tie laikraščiai pasl

motais bus ant valstijos ba
loto. Taigi. Ohio valstijos 
piliečiai darbininkai šiais 
metais turės už ką balsuoti.

Socialistų Partijos kandi
datų sąrašas yra sekantis: 

lant gubernatoriaus JosephLAVVRENCE, MASS. 'ant gubernatoriaus Joseph
Šit-tas iš lietuviu judėjimo. Į W. Sharts iš Dayton. ant lei-

t_._ . i i •>__ _ i •________ _________ _______1______ <.___:------ urJau tūlas laikas “Keleivy-j tenanto gubernatoriaus W. vi 
je” nesimato jokios žinutės'-L. Slusser iš Massillon, ant lė 

lietuvų judė-!sekretoriaus

ną, ir už tai buvau papuolęs : 
i bėdą, todėl ištrukęs iš poli- : 
cijos nagų ir norėdamas pa- ■ 
sislėpti atvažiavau Į Phiia- ■ 
delphiją. Žinoma, lietuviai : 
už toki dalykų žmogų neiš-; 
’ • ’ ' *

Potam plikis gavo darbą 
prie kriaučių ir pasigyrė/: 
kad jis turįs Baltimorėj savo 
automobilių ir gerą armoni
ką, kuri jam kainuojanti 
S500. Jo draugai tuojaus 
jam patarė, kad važiuotų 
parsivežti. Plikis parašė laiš
ką i Baltimorę pas savo bro-' 
IĮ, kad jam brolis viską pri-{ 
statytų. Už poros dienų pli
kis jau turi mašiną, armoni
ką ir kitus jam reikalingus, 
daiktus. Automobilius ge
ras ir armonika neprasta,' 
bet muzikantas iš jo nekoks.: 
Kuomet plikis turėjo auto
mobilių ir pradėjo moterėles 
visur vežioti, tai jis bobe- 

ant lėms labai patiko. Bet plikis

jo teirautis, kur dingo “Ke
leivio” I ,

. , - . . nieko iš šios kolonijos į “Kę- 
vi^iska laiKrascio. inofs mu- raikytų is biznio, tai as visai leivi” neparašo. O jukuaU- 
dtįž’nesame vpatiški drau- nieko nesakyčiau, kad jie ir jiehųišioj jMitemšjbj netruk: 
gar bet kadangi jis iš veido piknikus savo darbininkams * - - • - . ...
'atrodė labai linksmas (ma- surengtų. Bet dabar. >.kuo- 
tvti buvo paėmęs ant drą- met tie komunistų laikraš- 
sos) tai aš ir sumaniau už- čiai daugiausia pasiliko iš 
kalbinti Užklausiau ji, kur aukų, kūnas sudeda šankiai 
jis.taip greit ir taip anksti dirbantis darbininkai, tai 
skubinasi. Gaunu atsakymą, jau negalima tylėti.
kad ant pikniko. Tada ašį O gal tų laikraščių bosai _ _ ____ _______
pasiteiravau, kokis šiandien pasakys, kad jų darbininkai apkalbama*įjungimas be
yra piknikas ir kas ji rengia, gerai dirba ir daug dirba dėl tuvių piliečių jiegų šioj vais
tai gal ir aš važiuosiu. Ga- laikraščio labo, tai ir pikni- tijoj, kad rinkimų metu lie- 
vau atsakymą, kad aš nega- kas jiems yra reikalinga su- tuvai galėtų pasirodyti kai- 

“2"/- i po organizuota jiega irbal-
Jeigu taip, tai kode! tie suolų už tokius kandidatus, 

ponai nesurengia pikniko kurie yra palankesni iietu- 
grupei Connecticut valstijos vių reikalams. Vienok musų 

, per savo apsileidi
mą, atstovų į minėtą konfe
renciją nesiuntė. Kliubui pi- 
lietystės reikalai turėtų ro- 

!pėti pirmon vieton. Kliubo 
i nariai turėtų labiau susido- 
imėti savo organizacijos re
putacija.

Kliubiečių apsileidimu 
džiaugiasi komunistų šlamš
tas “Laisvė” ir niekina Kliu
bo pirmininką, sakydama, 
kad pirmininkui nerupi 
Kliubo reikalai, bet savo 
kišenius. Turiu pasakyti, 
kad tasai šmeižtas ant Kliu
bo piimininko yra nepama
tuotas. Pirmininkas veda 
Kliubo reikalus teisingai ir 
jam nieko negalima primes
ti.

Vienas dalykas yra pagir
tinas, kad vietos lietuviai 
pradeda rūpintis išgavimu 
pilietystės popierų. Juo dau- 

‘giau bus lietuvių piliečių.

nes pikui- rengti, 
o c? •triofivnn Trnrrliti ten važiuoti, 1 

kas esąs surengtas vietinio 
bolševikiško laikraščio ve
dėjų privatiškam jų pačių ir 
prie to laikraščio dirbančių 
darbininkų pasilinksmini
mui. Tada aš sakau jam, kad 
aš sutiksiu savo tlalį užsimo
kėti, po kiek nuo ypatos iš
puls ir labai norėčiau tarne 
piknike dalyvauti. Bet jis 
griežtai atsako man. kad aš

iš Laivrence’o lietuvų judė-j sekretoriaus Kairy Schrei- ilgai ant vietos nebuvo, tan- 
jimo. Kodėl? Žmonės prade- jber is Cleveland, ant iždi--kiai mainydavo burdą. To- 

"Y: . ninįįO/ Jacob H. Gala is dėl bobelės kartais irsusi- 
korespondentai. kad fAsntabulo. . pykdavo už tą plikį. Plikis/

;s-
jų buvo seniau ir dabarta

yra užtektinai

»

Tūlas laikas atgal L. U. 
Kliubas gavo pakvietimą 
nuo Bostono Kliubo daly
vauti Mass. valstijos Kliubų 
konferencijų,^ kpr turėjo būt

darbininkų, kurie tiek daug Kliubas, 
dirbo surengimui pikniko tų 
laikraščių naudai ir visą pel
ną jiems atidavė? Kode! ne
buvo surengtas piknikas ar{ 
koks nors pokilis New Yorkoį 
apielinkės darbininkų gru-Į 

____  pei, kurie taipgi labai daug 
visviena tame piknike nega- dirbo surengime pikniko ir 
liu dalyvauti, nes ten jokie pelną atidavė tiems laik- 
mokesčiai nuo dalyvaujan- raščiams? Kodėl niekuomet 
čių nebus renkami. Tai kas tie ponai nenutaria sureagti 
padengs visas to pikniko iš- pikniko ar kokio pokilio 
laidas? — klausiu aš. Ogi tiems draugams darbinin- 
musų laikraščio bosai pa- kams, kurie per ištisas nak- 
skvrė iš iždo tam tikrą sumą tis dirba tų laikraščių nau- 
pinigų ir surengė mums pik- dai? 
niką — paaiškino jis. Tada Tiems darbininkams netik 
aš sakau jam: “Matyti, jūsų kad niekuomet nėra buvęs 
laikraštis gerai stovi, kad surengtas piknikas, bet 
gali iš iždo skirti pinigų su- jiems net padarytų išlaidų 
rengimui darbininkams pik- niekas neapmoka. Jie žino 
niko’4.Jis nusišypsojo ir pasi- tiktai sau susirengti pikni- 
žiurėjęs į mane sako: “Kur kus ir pasilinksminti, 
tau velnią gerai stovės! Bet vargšai darbininkai tegul 
juk darbininkai turi pinigų dirba ir duoda jiems pinigus.

Jie žino

o tie

ninįio Jacob H.
pykdavo už tą plikį. Plikis, 

"'H. ž šiuos kandiit-įfliš prf- ėfdalnąs j darbą perspėda- 
yalo b^biM>tį visi OhioN'alš-kad jęigu kas 

’-ijos fc'bininkai, ateitų ir jo klaustų, tai reikia
T'Ytirgalis. sakvt, kad iis čia negyvena.

c 4 a t*.
S A

sakyt, kad jis čia negyvena.; 
Kur tau gaspadinės plikį iš-' 
duos’. Jos gatavos ii po an-

O V- A

daroku paslėpti.
Bet dar vėliau žmonės su

žinojo, kad plikis Baltimo
rėj yra palikęs savo moterį 
su penkiais mažais vaiku-' 
čiais dideliame skurde. Pli
kis matydamas, kad žmonės! 
jau viską žino, prisipažino,; 
kad turįs moterį, bet. girdim 
kas iš tos moters, kad nega
lima su ja gyventi, nes ji 
esanti labai didelė girtuok
lė, o vaikai taip-pat ne visi

NO?ČWOOD, MASS. 
Mirė’Titus Skaisgiris.
Spalio 10 d. automobi-1 

liaus nelaimėje, ant Dean sr., 
tapo sunkiai sužeistas žino
mas vietos lietuvių veikėjas 
Titus Skaisgiris. Nuvežtas į 
ligonbuti po ketverto dienų 
mirė. Tapo iškilmingai pa
laidotas spalio 17 d. Į kapus 
lydėjo 48 automobiliai.

Velionis turėjo 43 metus 
amžiaus. Paliko didžiausia
me nubudime moterį ir ma
žą dukrelę. jam priklausą. Tuomet bo-1

Titus Skaisgiris per dau- belės jam sako: “Jeigu tavoj 
gelį metų dirbo socialistų ei- moteris yra girtuoklė, tai tu 
lėse, o pastaraisiais keliais gali čia ramiai sau gyventi į 
metais priklausė prie komu- ’•* '
nistų. Reikia pasakyti, kad 
komunistų eilėse mažai yra 
tokių rimtų veikėjų, kokiu 
buvo Titus Skaisgiris.

Reporteris.

ir niekas tavęs negali truk-' 
dyti, nes tavo moteris pati1 
yra kalta.” Į

Taip plikis ir trynėsi su 
bobelėmis, nors daug sykiu 
buvo jo jieškota, bet visuo
met jis buvo paslėptas ir ne
surastas.

Bet plikiui toks gyveni
mas turbūt nusibodo, ir jis 
sumanė užvesti “gražų” ir 
‘‘dorą” gyvenimą. Atkalbi
no nuo ženoto žmogaus mo
terį, pasiėmė stubą, susipir-

PHILADELPHIA. PA. 
Papuolė plikis i moters 

slastus.
Apie keturi metai tam at

gal atvažiavo Į čia iš Balti- 
morės niekam nepažįstamas 
pusamžis ir pusplikis lietu
vis. 7----------- 
lietuvius, pasisakydamas, 
kad jis esąs Antanas Petrai
tis. Bet A. P. atrodė labai 
nedrąsus ir lyg nusigandęs. 
Vėliaus buvo sužinota, kad 
jis yra ne Antanas Petraitis, 
bet Antanas \ aškevičia. Po- Ii jų pradėjo klausinėti,

Jis apsistojo .pas tulus ko rakandus ir užvedė naują 
gyvenimą. Bet ta jo laimė 
tęsėsi neilgai.

Kuomet Philadelphijoj 
buvo Visuotinas Lietuvių 
Seimas, tai daug beturiu at
važiavo ir iš Baltimorės. Tu- 

ar

Lietuvių Mokslo 
Draugijos 
Jubilejus.

PITTSBURGH, PA.
Šįmet sukanka 25 me-

< tai, kaip įsikūrė Lietuvių s 
Mokslo Draugija, Soho >

< dylyjr, Pi’*cb:; T s \ 
:• priežasties Lhpfcričio-No- ;

: vember 20 ir 21 dienomis 
•: Lietuvių Mokslo Draugija :■ 
> turės iškilmingą savo jubi- :■ 
:■ lėjinių sukaktuvių apvaik- J
< j č lojimą. Subatos vakare, j: 

: tai yra 20 d. Lapkr., bus I; 
: iškilmirgas balius, o nade- >

I
Hos vakare, tai yra 21 d. ■! 
Lapkričio, bus koncertas ; 
ir trumpa prakalba. Kon- :■ 
certo programo išpildy- ' 
mui yra pakviestos Pitts- ■: 
burgho ir apielinkių visos :■ 

I muzikai ės spėkos.
Dabar keli žodžiai apie 

Lietuvių Mokslo Draugiją. 
Dvidešimt penki metai 

atgal būrelis vietos lietu- ;■ 
vių, kaip tai A. Pranckie- < 
tis, J. Ambrazaitis, J. Kve- < 
deris, J. Maskeliūnas, A. 
Rauktis, J. Kazlauskas ir :■ 
kiti suorganizavo Lietu- < 
vių Mokslo Draugiją kliu- ■: 

i be pamatais ir pagyvenę :• 
keletą metų išsistatė savo: 
ioeną medinį namuką. O J 
1916 metais pasistatė gra- > 
žų murini namą, koris kaš- :■ 
tavo apie 50 tūkstančių s 

:: dolerių. j
Lietuvių Mokslo Dr«u- Į 

gija yra laisva. Prie jos 5 
priguli visokiu pakraipų s 
žmonės: katalikai, bolše- < 
vikai, tautininkai, socialia- z 
tai ir nepriguizningi. L. M. J 
D. prenumeruoja visus A- < 
merikos lietuviu laikrae- > 
čius, iš Lietuvos laikraščių 
“Lietuvą,” “Lietuvos Ži
nias,” “Lietuvos Ūkinin
ką” ir “Socialdemokratą.” 
Taipgi savo nariams, ku
rių yra apie 700, duoda iš 
draugijos iždo po 2 dol. 
užsiprenumeravimui sau 
tinkamo laikraščio. Žino
ma, jeigu kurio laikraščio 
prenumerata yra didesnė 
negu 2 dol., tai viršaus 
dviejų dolerių narys turi 
dadėt iš savo kisen’aus. 
Laikraštis eina ten, kur 
narys gyvena.

Lietuvių Mokslo Drau
gija yra daug pasitama-: 
vus lietuvių judėjimui, su- j 
teikdama savo svetainę J 
vėltvi kaip rif-ėin • 1? k<<- 
♦uros draugijėlėms, taip ir ; 
apkeliavusiems ' . Lietuvos į 
svečiams su kokia svar- > 
besne misija. L. M. D. yra : 
aukojus Vilniaus Namui, 
Lietuvos Nepriklausomy
bės išgavimui 500 dol. ir ; 
daug kitų gerų darbų yra 
nuveikus.

Todėl šitokiai pasidar
bavusiai Draugijai bus; 
malonu ir dvidešimt pen
kių metų sukaktuves ap
vaikščioti. |;

J. Virbickas, 
Spaudos Kom. Narys.:

į

šelo'nes draun 
■» kr.i Amerikos 
augantį jaunimą; steigti 
aukštesnę lietuvių mokyklą 
Amerikoje: paliesta emigra
cijos klausimas ir padaryta 
daugelis kitų svarbių nutari
mų, kuriuos bus galima ma
tyti laikraščiuose Seimo pro
tokole. Vykdymui Seimo nu
tarimų gyvenimam išrinkta 
tam tikras komitetas. Į mi
nėtą komitetą Įėjo žymiausi 
Seimo atstovai, kaip tai: ad
vokatai, redaktoriai ir šiaip 
pažangus visuomenės veikė
jai—inteligentai. Raportas 
tapo priimtas vienbalsiai. 
Taipgi davė pranešimus Vi
suotino Seimo Rengimo Ko
miteto nariai A. Tvaranavi- 
čius, J. Ivanauskas ir K. Ar
lauskas.

Kadangi Muzikalio Namo 
Bendrovė ir Gedemino Kliu
bas prisidėjo prie Seimo su
rengimo darbu ir suteikė 
veltui svetainę mitingams ir 
laikymui Seimo, tai Visuoti
no Seimo Rengimo Komite
to iždininkas A. Tvaranavi- 
čius patiekė Kliubo žiniai 
Visuotino Seimo, bankieto ir 
koncerto smulkmeniškas at
skaitas.

Seimo Rengimo Komisi
jos nariai pranešė, kad Sei
mo Rengimo Komiteto susi
rinkime, Isdlšytame rugsėjo 
9 d., pagal J. Griniau- platų 
ir aiškų išdėstymą, nutarta 
minėtą Seimo Rengimo Ko
mitetą nelikviduoti, bet pa
likti ant toiiaus, tik pakeisti 
vardą, būtent: “Philadelphi
jos Lietuvių Taryba.” kuri 
susideda iš Įvairių kliubų, 
kuopų ir draugijų atstovų. 
Komisija taipgi nurodinėjo 
reikalingumą tokios tarybos. 
Pasitaiko, paveizdan. ap
vaikščioti lietuvių tautos is
toriški įvykiai arba šiaip 
tautiškos šventės, bei kokie 
svarbesni nuotikiai, kur rei
kalinga bendras visuotinas 
lietuvių veikim-s ir esant vi
siems iškrikusiems, negali
ma greitu laiku susiklausi- 
nėti, sueitai ii, ta
vart
* c

• • ’ * 1«J

inga

n
i.

ip ir praeina 
; nuotikiai be atžymė-

1 ............

bevertės. Turint gi 
rybą, kur įeina vietos 

draugijų, kuopų ir kliubų at
stovai, tad pasitaikius ko- 
i kiam svarbiam musų gvveni- 
; me įvykiui, galima tuojaus, 
į ant kart didelis darbas nu- 
I veikti.

Muzikalio Namo Bendro- 
! vė ir Gedemino Kliubas, iš- 
{klausę komisijos pranešimą 
ir paaiškinimą, reikalingu
mą Philadelphijos Lietuvių 

: Tarybos vienbalsiai užgyrė.
Kliubo korespondentas,

A T vara na v k ia.
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tais; bet kas čia bus kaltas: daunoj” šid lavoj įvyko bai- 
traukinys, ar tas kvailys?

—Žinoma, 1 
bus kaltas.

—Taigi ir su progresu 
tain yra, tėve. Progresas 
reiškia žmonijos pirm.vnžan- 
gą. Jis eina -pirmyn taip kaip 
traukinys. Bet jeigu kunigai 
pastato jam ant kelio užtva
rą Ir pavadina ją bažnyčios 
vardu, ir jeigu progreso 
traukinys juos išblaško, tai 
juk ne progresas

si nelaimė. Vedant kuni- 
kad kvailys gams per Dubysos tiltą dide

lę minią žmonių, nuo didelio 
sunkumo tiltas sugriuvo ir 
šimtai žmonių su visais kuni
gais, altorėliais ir baldaky- 
mais nugarmėjo apačion. 
Daugybė žmonių buvo sužei
sta. kai kurie gal visam am-* • • T7 • • 1 t « « , •
Z1U1. —

neapžiurėjusi tilto, Bet da-
* . • * V • . « 1 A •

baltiniu laiku nekariaujat, 
tai tik dėlto, kad karas ne
apsimoka. Jeigu jus dirbsite 
tiktai sau, o ne visos žmoni
jos labui, tai pastovios tai
kos pas jus negalės būti.”

Tyrinėja sąlygas ant Marso.
Prof. Dr. W. W. Coblentz 

išvažiavo iš "VVashingtono i

Socialdemokratas” Apie

. Kunigai dabar Ritina observatorija Ari
bedievišką“ valdžią, kad jf u>ueU1Q ?t^erva?r1^. AJ?

; čia kaltas, Ibartinė Lietuvos valdžia ne- 
bet patįs kunigai. Jie čia ei- senai da pastatyta. Pirma 
giasi taip, kaip tas kvailys, Lietuvą valdė kunigų val
ką pats ienda po traukinio džia. Tai kodėl ji to tilto ne
rštais. Gelžkelis yra geras ir(prižiūrėjo? Pagalios, šven- 
reikalingas daiktas, bet 
kvailiams nevalia po jį vaik
ščiot. Progresas taip pat ge
ras ir reikalingas dalykas, 
bet kunigams nevalia po jo 
kojų painiotis.

—Maike, tu čia nušnekė
jai bedieviškai. Aš pereitą 
pėtnyčią buvau spaviednėj, 
tai nenoriu tokių šnektų 
klausytis.

—Na, tai lik sveikas, tėve, 
nes man jau ir mokyklon lai
kas bėgti.

tas raštas sako, kad be Die
vo valios niekas pasaulyje 
neatsitinka. Taigi ir tas til
tas turėjo sugriūti su jo ži
nia. Kas gi tuomet kaltesnis: 
valdžia, kuri negali viską ži
noti. ar Dievas, kuris apie tą 
nelaimę žinojo, bet savo ku
nigų ir davatkų neperspėjo?

—Tegul bus pagarbintas, 
vaike!...

—Sveikas-gyvas, tėve! Ar 
buvai pas kunigą?

—Buvau, vaike.
—O ką jis tau pasakė?
—Jo paties nebuvo na

mie, vaike. Radau tik gaspa- kau ir “betais' 
dinę, bei ji apie velnius ne
daug žino, ba nėra ;_____
mokslų ėjusi. 1

—Tokiu budu ir nesužino
jai, tėve, ar yra velnias, ar 
ne.

—Bet aš sužinojau kitą 
gerą naujieną.

—Oką?
—Musų švento Džiovo su- 

saidės gazieta “Darbinin
kas“ rašo, kad vienas Har-

. vardo prapesorius priėmė 
katalikų tikėjimą ir dabar 
eina į kunigus.

—O kaip tas profesorius 
vadinasi?

—To tai aš negaliu tau pa
sakyti, ba “Darbininkas“ jo 
vardo nepaduoda.

—Taigi gali būt, kad tas 
žmogus nėra joks 
rius, o paprastas 
rius.

—Kodėl tu taip 
Maike?

—Todėl, kad r_____
riaus pozicija yra daug auk- rikon dasigavo? Ar jis atlė- 
štesnė ir garbingesnė, negu kė čia per jūres kaip varnas? 
kunigo, todėl tikras profeso- —Maike, nors tu moky-
rius į kunigus neis. tas, ale durną klausimą sta-

—Tas neteisybė, vaike, tai. Kaip gi žmogus gali at- 
Kunigo vardas yra garbin- lėkt? Juk jis sparnų neturi! 
giausias už visus. —Tai kokiu budu jis čio-

—Taip visai nėra, tėve, ir nai atvyko, tėve?
tą pripažįsta patįs kunigai. —Jis atplaukė ant šipo,
Lietuvoje beveik pusė jų iš- kaip ir visi grinoriai. 
sižadėjo savo kunigiškų ti- * _ ‘
tūlų, o važiavo į Friburgą, tėve?
kad tapus “daktarais” ir 1-----s —K" ~
“profesoriais.” Tas parodo,

kyšiu, kad eina. Jeigu tu 
pragrajisi, tai tu turėsi man 
užfundyt ham and eggs; o 
jeigu aš prabečysiu, tai aš 
tau duosiu savo pypkės pa
rūkyt. Orait?

—Aš, tėve, pypkės neru- 
•_ **t_ neuxgiimu

____  —Matai, vaike, kaip tu 
ant to bijai.

i —Čia nėra ko bijot, tėve, 
bet nėra ko ir ginčytis. Koks 
čia mums skirtumas, ar kas 
eina į kunigus, ar ne? Žmo
nijos gyvenime tas nepada
rys jokių permainų. Ji kaip 
žengė pirmyn progreso ke
liu, taip ir toliau žengs.

—Maike, kaip tu pradedi 
apie tą progresą kalbėt, tai 
man tuojaus kinkos ir dre
ba.

—Kodėl?
—Nežinau kodėl, bef aš 

to žodžio bijausi. Man ro
dos, kad progresas, tai svie
to pabaiga. Aš atsimenu da 
Kazimiero kapucino pa
mokslą, kur jis aiškiai pasa
kė, kad progresas, tai velnio 
išradimas. Taigi tu, vaike, 
nekalbėk apie jį, ba man 

mislini, baisu darosi.
—Na, gerai, tėve, o kaip 

profeso- gĮ tas tavo kapucinas Ame-

VISKO PO B1SKĮ.
Arcivyskupas kaipo andaro

kų ekspertas.
Kunigai lenda netik j po

litiką, bet ir i moterų anda- 
rokus kiša savo nosį. Štai, 
Meksikos arcivyskupas Ruiz 
pasiėmė andarokų žinovo 
rolę ir duoda įsakymus, ko
kio ilgio andarokus davat
kos gali nešioti, šiomis die
nomis jisai išleido Meksikos 
katalikėms moterims pa
tvarkymą, kad jos nenešiotų 
trumpesnių andarokų, kaip 
15 centimetrų nuo kojos rie
šo, tai yra beveik iki pusės 
blauzdos. Trumpesni anda- 
rokai esą nepadorus. Reiš
kia, nuo įtusės blauzdos 
aukštyn prasideda jau nedo
rybė. Bet iš kurgi katalikų 
arcivyskupas gali žinoti, kas 
yra po moterų andarokais, 
jeigu jis statosi tokiu šven
tu?

zonos valstijoj, kur jis šią 
žiemą tyrinėji sąlygas ant 
Marso, kad galutinai įsiti
kinus, ar yra ant tos plane
tos kokia gyvybė, ar ne.

Jisai pasiėmė su savim vė
liausio išradimo instrumen
tus, kurių pagalba galima 
apytikriai apskaitliuoti au|t 
tos planetos paviršiaus šilų- 
1 'T - ---- --_

so yra 40,000,000 angliškų 
mylių, tie •instrumentai te- 
čiaus aiškiai parodo skirtu
mą tarp nakties ir dienos 
temperatūrų, ir įvairiose 
vietose tenai tuo pačiu laiku 
yra nevienoda temperatūra.

Jau du metu atgal Dr. 
Coblentz yra nustatęs, kad 
per vidurdienį ant Marso 
tamsios vietos temperatūra 
įvairuoja tarp 50 ir 68 laips
nių, o šviesiuose plotuose 
tarp 14 ir 41. Manoma, kad 
tamsiose vietose auga aug
menija, o šviesus plotai reiš
kia tyrus. Žiemos laiku ant 
Marso šiaurės ašigalio tem
peratūra nupuolanti iki 94 
laipsnių žemiau zero.

Kuomet katalikų bažny
čia buvo galybėj ir popie
žius valdė pasaulį, tai tokių 
dalykų nevalia buvo tyrinėt.

; Bruno gyvas 
buvo ant laužo sudegintas 
netoli popiežiaus dvaro už
tai, kad skelbė, jog žemė su-

mą. Nors nuo žemės iki Mar- kalbėjo 
_______ J/A /A 1 A/A /A/A/A__________Tur iirf!

Sako, krikščionių civilizaci
ja žlugs.

Po Europą dabar keliauja 
Indijos galvotojas ir rašyto
jas Rabindranath Tagore. 
Aplankęs daug krikščioniš
kų valstybių, paviešėjęs pas 
karalius, prezidentus ir dik
tatorius, Tagore sakosi pri
ėjęs prie įsitikinimo, kad 
krikščioniškai Vakarų civi
lizacijai yra lemta žlugti, o 
Rytų — pasilikti. “Jus, va
kariečiai, materialėmis gery
bėmis esate pertekę, o inte
lektualiai badaujate,“ sako 
jisai. “Tuo tarpu gi mes, ry
tiečiai, žemiškų lobių netu- 
rime, bet esame turtingi Astronomas 
dvasia. Besivaržydami už 
materialius lobius jus sunai- 
kysite patįs save. Jus įsteigėt 
arbitracijos teismą taikai i kasi apie saulę, 
palaikyt, bet jeigu jųsda-Į Prof. Gnaiba.

Kaip mokslas prašalino aidą 
iš bažnyčios.

Clintono miestelyje, neto
li Bostono, prie "VValnut gat
vės yra kongregacionalistų 
bažnyčia, kur per 28 metus 
kunigai negalėjo sakyt pa
mokslų. Negalėjo dėlto, kad 
bažnyčioj baisiai skambėjo 
aidas. Kaip tik, būdavo, ku
nigas pradeda balsiai kalbė
ti, taip iš visų pusių jo žo
džiai pradeda atsiliepti ir, 
rodosi, ant syk bažnyčioje 
rėkauja keliolika žmonių. 
Supyksta, būdavo, kunigas, 
susinervuoja parapijoms, ir 
pamokslas reikia pertraukti. 
Daugiau apšviesti parapijo
ms reikalavo bažnyčią per- 
taisyt, o tamsesni tikrino, 

. kad pertaisymas nieko ne- 
gelbėsiąs. nes čia ėsąs velnio 

—O kas tą “šipą“ išrado, “triksas:” jie norėjo išvyti 
špuką specialėmis pamaldo
mis ir šventintu vandeniu. 

—Jeigu tu, tėve, nežinai, Buvo užsakytos pamaldos, 
kad ir patįs kunigai jau pra- tai aš tau paaiškinsiu. Lai- iššventinta visi bažnyčios 
deda sarmatytis savo vardo, vasyra progreso padaras; ir kampai, bet kaip tik kuni- 

—O aš tau galiu faktais ne vienas tik laivas, bet visa gas pradėjo pamokslą saky- 
prirodyt, Maike, kad tu turi technika, visas mokslas, vie- ti, “velnias” ir vėl pradėjo jį 
misteiką. Aš tik vakar ga- nu žodžiu visa civilizacija pamėgdžioti.
vau iš Lietuvos gromatą, yra progreso vaisius. Be pro- Galų gale buvo pakviesti 

, kur mano kūmas Vištagalvis greso žmogus šiandien butų akustikos inžinieriai iš Bos- 
rašo, kad mano krikšto su- d a laukinis. Jeigu ne pro- tono, ir tie apsiėmė aidą pra- 
nus, kuris pernai da kiaules gresas, tai tavo kapucinas šalinti už $5,600, sakydami, 
ganė, šįmet įstojo jau semi- nebūtų galėjęs ir Amerikon kad jeigu neprašalins, tai 
narijon ir neužilgo bus kuni- atplaukti. Taigi jis ir kapu- nieko už savo darbą neskai- 
gu, o jeigu Dievas ir panelė cinui daug gera padarė. Rei- tys. Parapija sutiko su tuo, 

škia, progresas yra geras ir inžinieriai ėmėsi darbo, 
daiktas ir jo nereikia bijotis. Jie išmušė bažnyčios lubas 

—Bet argi tas ne teisybė, patentuotais blokais ir aidas 
—Iš to, Maike, išeina tas, Maike, kad progresas griau- tuoj dingo. Tie blokai esą JI* 1 ~ • O -■ i . • • w -j • • _

profeso- 
dženito-

—0 ką aš galiu žinot?

švenčiausia padės, tai vėliau 
ir vyskupu galės tapti.

*' —Tai kas iš to?

kad kunigo vardas nėra taip 
nupuolęs, kaip tu sakai. 
Kožnas žmogus nori būt ku
nigu.

—Kad piemuo eina į ku
nigus, tai paprastas dalykas, 
tėve, nes jam kunigas išrodo 
dideliu ponu; bet kas tinka 
piemeniui, tas netinka uni
versiteto profesoriui.

—Na, bečykim, vaike: 
tu sakyk, kad tas propeso- 
rius nei. a į kunigus, o aš sa-

padaryti iš cukrinių nend-ja bažnyčią?
—Tėve, aš 

ve kokį pavyzdį. Štai kur 
gelžkeliu dumia traukinys, kurios sutraukia balsą ir jis 
Daleiskime, kad ant to gelž- tuomet neatsimuša atgal, 
kelio atsistoja koks kvailys Taigi pasirodo, I - - * - 
ir, rankomis skerečiodamas, nyčioj mokslas daugiau gali, 

..........................  negu maldos.

š tau pasakysiu rių medžiagos ir juose prida- 
fzdį. Štai kur ryta daugybė mažų skylučių,

pradeda šaukti: “Sustok tu, 
geležinis žalty! Aš tavęs ne
leisiu toliausi“ Bet trauki
nys nestoja. Jis nušluoja nuo 
kelio tą kvailį ir dumia sau 
toliau. Kvailys žus po jo ra-

i

neatsimuša atgal. 
, kad ir bąž-

Kas čia kaltas: valdžia 
ar Dievas?

Lietuvos lai kiečiai pra
neša, kad per atlaidų. *cu- I

Svajones.
Ant žemės naktis nusileido,
Apsupo galingais sparnais tamsumos, 
žvaigždžių milijonai susgėdo, paraudo 
Ir šypsos erdvės gilumoj.

Ir miego malonus sparnai,
Praskrydo pro langus mažutės pirkios. 
Gyvybė jau ilsis, nurimo visai,
Tik miegas nemigdo krutinės jaunos.

Ir skrenda svajonėms dausų gilumon; 
Tai skraido po žemę, po rumus puikius, 
Tai akys pakyla dangun, aukštumon 
Ir vilgo jai ašaros skruostus gražius.

Atsiminė laiką kada vėversys, 
Pakilęs į aukštį dainelę čireno—
Ji glaudės maloniai prie jojo šalies, 
Po medžiais, ant kranto upelio.

Ir buvo laikai, tai laimingi laikai,
Kad širdys tvaksėjo abiejų drauge,
O štai tik svajonės ir sunkus sapnai
Ir rodos štai mato ji jį... bet deja...

Ir skausmas jai širdį suspaudė
Ir ašaros liejos čiurkšle,
O siela vis šaukė:
“Sugrįžk brangusis, priglausk mane!“

Juozaitis.

Rudens Rytas.
Pažvelgus į gamtą rudens rytmety.
Taip skurdu ir liūdna man daros širdy 
Taip gaila lapelių šalnos pašaltų.
Raudonų bijūnų, lelijų baitu 
Liūdnai tik svyruoja berželio šaka 
Karčiai nusiverkus, palinkus, viena.
Aplinkui tylu... net mergaičių daina 
Nutilo. Rudens tai miglota diena. 
Kodel-gi ne nuolat pavasaris čia? 
Kodėl nesišypso gamta paslapčia? 
Štai pinasi akordai audros
Ir verkia širdis giesmės paukščių skambios..

Agnė M.

Liūdi Medžiai.
Kužda medžiai, gaudžia šilas, 
Vėtros laužo šakeles.
Svįra gluosnio jaunos šakos
Bedūmojant godeles...
Rauda gluosnis prie takelio,
Kad likimas jo skaudus, 
Kad nečiulba jam paukšteliai
Ošia . ėjas tik graudus...

Bem. Brazdžionis.

t

“Socialdemokrato” 37-tame numeiyje randame įdo
mų straipsnį apie Lietuvos komunistus ir dabartinę jų 
taktiką. Tenai pašoma:

Kaip tik krikščionys liko nu
galėt? ir palaisvėjo Lietuvos po
litinis gyvenimas, pradėjo at- 

: kušti ir komunistai. Paliuosuoti 
iš Račio žiaurios saujos, jie vėl 
ima “veikti.”

Bet jų veikimo taktika tartum 
pasikeitė. Šių dienų komunistas 
kalba visai kitokiu balsu, kaip 
***“• > 1919—1921 metais.
Taf jiru pebe audringas pasaulio 
nugalėtojas, ne žmogus, kuris 
nešioja kelnių kišeniuje žemiš
kojo rojali®'taktą, bet nužemin
tas darbininku draugas, jų rei
kalų atsidėjęs kovotojas. Taip 
jie patys dedasi.

Delko pasikeitė komunistinės 
muzikos tonas? Iškur pąs tuos 
darbininkų draugus, kurie* poka
rinės revoliucijos pradžioje rie
kėjo tik griauti socialistines dar
bininkų organizacijas ir spardė 
visus kitus socialistus, iš kur da
bar pas juos tas avinėlio švelnu
mas. iš kur nuolat kartojamas 
obalsis: darbininkai, vienvbėn!?

Komunistai dėlto šiandien at
virai nesikandžioja ir nesidras- 
ko, kad nebeteko dantų ir kojų. 
Ir svarbiausioji komunistų su
silpnėjimo priežastis pas mus— 
ne Račiai. Komunistai susibank- 
rutijo darbininkų akyse. Komu
nistai neteko darbininkų pasiti
kėjimo, dėl savo nesąžiningo 
darbininkų viliojimo vaikiškais 
pažadais, dėl to pagaliaus. kad 
Maskvos buterbrodai ištvirkino 
jų agentus ir ne vieną jų padarė 
Račio agentu.

Sužlugdę darbininkų profesi
nį judėjimą 1919—1923 metais, 
komunistai pasiliko vadais be 
armijos. Ir ne tik pas mus. Pas
tarųjų šešerių metų darbininkų 
judėjimas visoj Europoj aiškiai 
rodo, kad komunistai nusmuko 
visur. Nusmuko nežiūrint i tai. 
kad Maskva metė dešimčiais mi
lijonų aukso rublių suskaldyti 
socialistines partijas ir profesi
nes sąjungas visoj Vakarų Eu
ropoj, sustiprinti pačių komunis
tų organizacijas.

Šiandien komunistai, gyveni
mo skaudžiai apipešioti, patys; 
nebetekę vilties j du metu Įvesti 
pasauly socialistinę tvarką, pasi
juto besėdĮ ties suskilusiu loviu. 
Net pačioj Tarybų Rusijoj, po 
astuonių metų visokio bandymo 
komunistai jaučiasi nebetikri 
savo ateities ir Įvairios srovės jų 
pačių tarpe kaskart stiprėja.

Tai tokioj- padėty, žinoma, ne
betenka kalbėti *į darbininkus 
raudonojo generolo balsu. Tenka 
imti daug žemesnis tonas. Tenka 
kalbėti saldžiu balsu, ypač dėlto, 
kad komunistų bandymas vėl

į
■
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Bendrojo darbininkų fronto 
sudarymą komunistai siūlo jau 
nebe šiandien ir ne tik Lietuvos 
darbininkams. Maskvos Įsakyti, 
komunistai jau senokai jodinėja 
tuo arkliuku pc visą Europą, 
gandindami darbininkus. Mes, 
socialdemokratai, turime komu
nistams tik vieną atsakymą. 
Mes netikini komunistų gerais 
norais. Mes gerai žinome, kad 
vienybės obalsis reikalingas ko
munistams ne darbininkų orga
nizacijoms auginti ir jas kovai 
ruošti, bet tik tam, kad lengviau 
įsibriautų Į musų profesines są
jungas. kad sukeltų jose riete
nas, kad paveržtų profesinių są
jungų vadovavimą iš socialde
mokratų. Jei tas komunistams 
pasisektų, jie pirmieji paspirtų 
Roja vienybės obalsĮ i pasuolius 
ir paimtų patys vieni “vesti” 
darbininkų judėjimą tuo keliu, 
kuriuo jie 1919—22 metais nu
vedė ji reakcijos ir nusiminimo 
balon.

Tie musų tvirtinimai nėra žo
džiai. Kai komunistai buvo stip
resni, jie ir pas muš Lietuvoje 
nepakentė, kad bent kas socia
listų dirbtų prof. sąjungose gre
timai su komunistais. Visus ne 
jų plauko žmones jie kaip bemat 
tant išgrauždavo, iei tik. nnbj 
ma. jiems dantų užtekdavo. Toj 
pačios taktikos laikėsi; jie rišant 
darbininkų judėjime. Rusijoj jiė 
sugrudo i kalėjimus arba suvarė 
Į tamsias palėpes visus socialde
mokratus, soc. revoliucionierius 
ir anarchistus. Ten jiems neduo
dama nei išsižioti. Europos vaka
ruose komunistai kur tik galėjo 
suskaldė socialistines darbinin
kų partijas ir bandė suskaldyti 
profesines sąjungas, bet atšoko 
nieko nepešę. Ten profesinės są
jungos. susimetusios Į galingą 
Amsterdamo Internacionalą ir 
skaitydamos savo narių dau
giau. kaip 20 milionų darbinin
kų, lengvai atmušė komunistų 
puolimus. Atmušė dėlto, kad 
Vakarų darbininkai pažįsta ko
munistus ir iš jų žodžių, ir iš 
darbų ir nesiduoda viliojami.

Tuščių komunistinių rankų 
metai praėjo ir Lietuvoje. Ko
munistai — prisiekusieji dar
bininkų skaldytojai — galėjo 
klaidinti Lietuvos darbininkus 
bendru frontu dar trejetas metų 
atgal, bet ne dabar. Jų kvietimas 

|i bendrą frontą profesinėse są
jungose tai yra tik kaukė, kuria 
prisidengę komunistai nori į mu- 

Isų prof. judėjimą mesti provoka
toriaus bombą, kad ją išsprog

dinus, vėl sugriautų prasidėju- 
___ į sias kurtis klasines darbininkų 

išvystyti savo “veikimą” LietuJ°n?anizacijas. 
vos darbininkų tarpe jiems nesi-į 
seka. Nežiūrint viso jų uolumo ir j 
draugiškos pagalbos iš Maskvos, 
komunistai nepajėgia vėl Įsi- 
griebti Į musų profesinį judėji-' 
mą ir silpni būdami, jie jau ant
ras metas šaukia darbininkus Į 
suvienytą frontą. Į bendrą dar
bininkų kovą prieš savo išnaudo
tojus ir pavergėjus.

Oarbininkų ’ienvbės obalsis 
^yr*. '“kvienani susipratusiam 
darniu*. brangiausias sieki
mu.- Ko.t.v :<-tai, kaipo prityrę 
spekuliūi.tai; gv ’ numamo kuo 
galima patraukti ><*. npsėn su
vargusį, bet kovot pu "’ žusį 
darlio žmogų. Dėlto jie. ypav - 
staru^ju laiku tą obalsĮ neša n 
sur, kur tik įsispi-atisdami, kur 
mato augant didesnį organizaci
jos darbą proletarų tarpe. Ir 
ypatingu atsidėjimu šaukia jie 
darbininkus į bendrą frontą mu
sų profesinėse sąjungose. Neva 
šaukia vienybėn, bet tuo pačiu 
metu kur galėdami gnibia social
demokratus iš pasalų neva už 
tai. kad socialdemokratai skaldo, 
girdi, musų profesinį judėjimą 
ir silpnina darbininkų jėgas da
bar. kai reikalinga įtempti visos 
galės gelbėti darbininkus iš sun- 
k ins pad< t ic >.

I

I

I

Ir todėl musų taktika su “l>en- 
drojo fronto” piršliais turi būti 
aiški. Klasinės profesinės darbi
ninkų sąjungos Lietuvoje turi 
aiškiai ir griežtai atsirubežiuoti 
nuo komunistu. Ir vyti iš savo 
tarpo komunistų agentus. Musų 
profesinės sąjungos turi tik vie
ną kelią. — klasinės kovos kelią, 
nustatytą Amsterdamo Interna
cionalo. Sekdamos Europos 
draugų pavyzdį, jos tik tuomet 
eis pas mus teisingu taku ir 
stiprės, jei dirbs iš vieno su poli
tine darbininkų partija, su so
cialdemokratais. Tik iš vieno ei
damos su D. L. S. Partija musų 
r"fesinės sąjungos mokės apsi

šaus ' nuo klaidingų žygių ir 
surink;; ~ »vo eiles Lietuvos 

ldarbininkų .... »•»«. Tik tuo bu
du galima pasiek*, ’ienybės ir 
sudaryti bendrą ’':r>>nkn 
frontą iš vienos pust., 
išnaudotojus, iš Rite., ri-s 
darbininkų viliotoju.-. Ki.s ... s_ 
musų eikš suirutę, gin u:, . kai- 
dymą. tiems neturi būt , iclo* 
musų tarpe, ne* tokie * draugai” 
yra dešimt* Karių piktesni už 
ai vinis darbininkų priešus.

f >4
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
BALTVEIDŽIŲ RASEI 

GALI PRITRUKTI 
MAISTO.

keisti. Batsiuvienei dažnas 
baltinių keitimas nelabai ti
ko, tuo labiau, kad ji įsižiu- 

Jų skaičius auga kas metai rėjus patyrė, kad visi mai'š- 
po 5,000,000, o žemės kiniai švarus, bet juoda tik 

daugiau nėra.
Anglijos žemdirbystės ek- galvodama, atardė ją. išplo- 

speitas, Sir Daniel Hall,ivėlr vėl prisiuvo. Kuomet 
skaitė andai labai įdomią,nusibodo Jai apykakles ar- 
paskaita Anglijos moksli-.^11 ir vėl siuti- Įtaisė jas 
ninku susirinkime Oxforde. ant sagų ir netrukus persi-

Jei žmonės nepradės tuo-uknno' kad talai Xra neblo 
jaus kontroliuoti gimimų ir gas dalykas ir apie tai papa- 
nepagerins žemdirbystės da-isak°j° savo kaimynėms. Jos 
bartinėse dirbamos žemės ,v no,"’v”c
ribose, tai musų baltveidžių 
rasei greitu laiku pritruks 
maisto, sako Hali.

Prie dabartinių sąlygų 
reikia nuo 2 iki 2^ akrų dir
bamos žemės kiekvienam 
žmogui išmaitinti. Augimas 
baltveidžių rasės per pereitą 
šimtmetį buvo da negirdėtas 
pasaulio istorijoj, ir ji galėjo 
išsimaitinti tiktai ačiū tam, 
kad nesenai buvo atrasta A- 
merika, kur buvo daug liuo- 
sos žemės.

Dabartiniu laiku baltvei
džių rasės priauga kas metai 
po 5,000,000 žmonių, kas 
reiškia, kad kas metai mums 
reikia po 12,000,000 akrų 
daugiau dirbamos žemės, 
bet jos nėra. , ------------

Sir Daniel mano, kad ap-1 
sisaugoti nuo bado žmonija i kalingas, kad be jo jis negali 
turi tik du budu: (1) gerinti'apsieiti, kaip ir be kasdieni- 
žemdirbvstę ir (2) kontro- ‘ ’ ...................... .
liuoti gimimą, mažinant sa
vo vaisingumą.

kiniai švarus, bet juoda tik 
viena apykaklė. Ji, ilgai ne- 

1 v . v — • avvC-i

pasekė ją ir netrukus visoj 
apylinkėj pradėjo apykakles 
gaminti atskiras nuo marški
nių.

Nugirdęs vienas ameri
kietis apie šį išradimą įsiti
kino,

Nekurie Suv. Valstijų kariški laivai turi įsitaisę ambuiansinius orlaivius, kuriais rei
kale bus pernešami sužeisti kareiviai į ligonbutinį laivą.

Pajieškau draugės Stanislavo* Grf- 
cicnės, paeina iš Kauno rfcd., Šiaulių 
apskr.. Tryškių miestelio. Seniau* gy
veno Nevr York City, o dabar nežinau 
kur Prašau atsišaukti, nes turiu 
vurbų reikalų.
Juhiona Araiaaskaitė-Stramakieač
677 N. Main st., Montello, Mass.

Pajieškau savo dėdę Jonų Karpovi- 
ėių, kuris 1924 m. gyveno 70 Tudor st, 

• S->. Boston, Mass. Paskutiniu laiku 
persikėlė po sekančiu adresu: 309 La- 
fayette st., Neuark, N. J. Nuolankiai 
prašau atsiliepti, arba žinančius apie 
jį prašau pranešti sekančiu adresu:

J. BOGUŠIS, Luokė, Telšių apskr., 
Lithuania.

g
PARSIDUODA KRAU

TUVĖ
MOTERIŠKŲ. VYRIŠKŲ IR VAIKŲ 

DRAPANŲ.
Šita krautuvė randasi ant gervs di-į 

dėlės gatvės, apielinkėje gyvena lie-į 
tuviai, lenkai ir kitų tautų žmonės; 
Patsiduoda labai pigiai Pardavimo 
priežastis — savininkas turi kitokį 
biznį. (43) i

GEO. D A VIS -
55 Manton ave_ Providence. R. I.'

kad apykakles gami- paleisti.
nant galima padaryti neblo-

nyti, bet greitai apyvarton lamą, o už tai prekėjas jam 
*. prisiekė sumokėti velionio

3) Greitą apyvartą ten pa- giminėms 500 svaru sterlin-
gą bizni. Netrukus jis Ame- lengvina paprastesni ir pi- gu.
rikoj atidarė apykaklių fab- gesnį gamybos budai, kur ‘ --------------
nką. Matyt, kad biznis ėjo'vėl dėl to pigumo mažiau ir NELEGALIŠKAI ATVYKĘ 
neblogai, nes atsiuntė nema-kapitalo reikia. i

)^^Į>erikiečiai nepapra-j _____________
štai sumaniai sugeba taip tais — nuo liepos 1/1925 m. 

’ A A u kad kuo iki liepos 1, 192G įfii — val-
L e džia deportavo §02 asme-

5) Amerikos darbdaviai nius, kurie nelegaliai atvvko
patys iš anksto jau linkę at-j į Suv. ” “ ‘ -
įeity didinti .-----J~*v:-:
Ikams uždarbį.

6) Amerikos fabrikantai i

riką.

žą dovaną pirmajai apykak
lės išradėjai. __  ______ _

Francuzijoj apykaklėms paskirstyti darbą, 

tas tik 1850 m. Vėliau apy
kaklės iš palengva skleidėsi 
į visus kraštus.

gaminti fabrikas buvo įsteig- daugiausia laiko sutaupo, toc til- m ViKananv. -V * J—uj_.

BANDYMAI BE MIEGO 
APSIEITI.

Žmogui miegas tiek rei-

ATEIVIAI.
Pereitais fiskališkais me-

___ Valstijas. Kaikurie
savo darbinio-;atvyko iš Kanados ar Meksi

kos, kiti apleidę laivus juri
ninkai, kurie čion pasiliko

Pajieškau tetos Onos Ankudavięiu- 
tės, po vyrui Drulienės, Skriaudžių 
kaimo. Veiverių valsčiaus, Mariampo- 
lės apskr. Taipgi pajieškau dviejų 
pusbrolių Jono ir Antano Alenskų, 
Juozo Alensko vaikų. Patašinės kai
mo, Skriaudžių parapijos. Meldžiu at
sišaukti arba kas žinote kur jie ran
da-i, malonėkite pranešti šiuo adresu: 

LAURAS ALENSKAS
162 N. Record st., Los Angeles, Cal.

KVIETKOS.
Mes darom visokias vaškines kviet- 

kaš dėl vestuvių ir šermenų. Išren- 
jiajn svetaines ir namus. Taipgi da
rom ir paparčių basketus. Gvarantuo- 
jain visus užsakymus. (43)

A.MELIA LAUK
PERKAS1E, PA

FARMOS.

KODĖL RUDENĮ PAGELS
TA MEDŽIŲ LAPAI?
Spalių mėnesyje miškai 

pasipuošia įvairiomis spal
vomis. Lapai, kurie nesenai 
d a buvo žali, sulaukę rudens 
pasidaro geltoni, raudoni ir 
purpuriniai. Tai yra geležis 
ij* kitokie mineralai, kurie 
randasi, augmenyse. Per va
sarą jų nematyt dėlto, kad 
jie būna paskendę žaliame 
lapų chlorofile. Bet atėjus 
rudeniui, kuomet medžiai 
pradeda ruoštis žiemos šal
čiams, jų sultys po valiai iš
nyksta ir lapuose tuomet 
pradeda reikštis visokių mi
neralų spalvos. Juo ilgesnis 
ir sausesnis būna ruduo, tuo 
daugiau sulčių medžiai ne
tenka ir tuo daugiau spalvų 
tuomet galima lapuose ma
tyt.

157 AKERIŲ FARMA
Išdalyta j mažas farinukes, nuo 1 

a keriu iki 5 akerių. Labai "era žemą 
dėl Truck fariu. Netoli Camdeno ir 
Philadelphijos, tik ~'-j mylios. Parsi
duoda ant lengvo išmokėjimo po $600 
akeris. Aplinkui tų farmą lotus par
duoda po $450.00. (-)

M. T. TRAKIMAS 
Woodbury Heigtits. N. J.

Tel.: Woodbury 712-W.

Pajieškau podukrių. Elzbietos ir 
Onos, tėvų Petkų Kazimiero ir Mal- 
vydos. po vyrų nežinomos. Jos gyvena 
Amerikoje apie 25 m., jau ilgas laikas 
kaip gyvena Chicagoje. Paeina iš 
Šiaulių apskr., Šaukėnų valsč., Slaba- i 

žinote, malonėkite pranešti šiuo ant
rašu: MORTA ŠIURKIENĖ
Šiaulių apskr.. Užvenčio valsč., Gir

nikų folverko, Lithuania.

gaisrų pavojus nuo 
ūkių.' Netinkami kaminai, 
pečiai ir dūmtraukiai buvo 

’ priežastimi trečdalio visų 
, pereitų metų gaisrų. Gerai 
butų visiems paskirti laiką 
peržiūrėjimui visų triobų, 
sutvarkyti prašalinimą karš
tų pelenų, pataisysi stogus ir 
prašalinti išmatas. Ūkinin
kams taipgi patartina savo 
distrikte suorganizuoti gais
ro komitetą, kuris galėtų rū
pintis nupirkimu visokių rei
kalingų įrengimų gaisrams 

1 gesinti.
1
i

SAVO ' d*1' dvaro! Prašau atsišaukti arba kas

STEBUKLINGAS 
BARGENAS. .

175 akrų ūkė, dvariški budinkai, M 
mailės į miestų, 43 karvės, 16 kiaulių, 
1 arkliai, 30 avių, javai ir mašinos, 
viskas gerame stovyje. Kaina tik 
$10,500.

4U akrų ūkė. gera žemė, geri budin
kai, 2 arkliai, 4 karvės, 100 vištų, ja
vai, padargai, viskas tik $2,600. Ant 
išmokėjimo.

Balandžių ( karvelių) lietuviškų 
verstiniu nuo $1.50 iki $25.00 už porų. 
Medžiokliniai (gončiai) šunes. Tyras 
bičių medus, 5 svarai už $1.50. (43)

P. I). ANDREKUS 
PENTWATER, MICH.

ATVIRAS LAIŠKAS M \N*O PAČIAI. 
KURI APLEIDO 149 BORGEN ST.

IR APSILANKĖ ALBA HOTEL. 
PAL.M BEACH. FLORIDA.

Mylimą pačiuke. jei-esi tryva, para
šyk laišką savo ranka, ar tu mane ap
leidai ant visados ar tik paėmiai va- 
kaciją dėl pauliavojimo ant kiek lai
ko.

Jeigu negausiu laiško tavo ranka 
rašyto, tai tikrai reikės pasijieškot 
sau kitą draugę dėl gyvenimo, nes 
manysiu, kad tavęs nėra gyvos, nes 
buvo laikraščiuose rašyta, kad rugsė
jo 18 d. dangus su žeme maišėsi Flo
ridoj. tai gal ir Alba Hotcl nukentėjo 
nuo riesulos.

Mylima pačiuke. jei išlikai gyva nuo 
to pavojaus, tai parašyk man laišką, 
koki tu manai gyvenimą vesti ant to
liau: ar tu manai ant visados taip gy
venti. kaip dabar gyveni? Jeigu ma
nai dar sueiti gyventi su manim ir 
teisingai gyventi, tai nebijok manęs ir 
nesisarmatvk, aš tau dovanoju, iki 
sueis metai laiko kaip mane apleidai.

Mylima pačiuke. gaila man tavęs ir 
tavo silpnos galvutės, kad tu taip 
protauji: tu manai, kad aš tave ne
galiu surast. Tu lankaisi po nedoras 
vietas, tu rodai šliubaunus paveikslus, 
o tave svetimtąučiai išjuokia. Kadan
gi tu tokį gyvenimą vedi, tai man nė
ra svarbu turėti tokią pačią, 
turiu reikalą pa.iieškot tavęs ir turiu 
žinot su kuom šliuba ėmiau. " 
du laišku iš Alba H«tel ir vieną iš 
West Palm Beach apie tavo gyveni
mą. Gavau žinių, kad tu buvai žeriota 
pirmiau, negu mane pažinojai.

Mylima pačiuke, nelauk kaj tave 
kaipo jaunamartę "ddUe|*’ parga
bentų ir teisme- hutų klausiama apie 
tava gvvehimą. Nelauk, kad (terp
čiau kas nėši- ^eAnkatha. Nelauk, 
kad butų‘'Ikikrašėjunse paveikslai ir 
pilnas! taCcn všrdas ir visiems žino
mas tavo gyenimas — svetimtau
čiams ir lietuviams . ir tavo tėvams 
Lietuvoje. Nelauk to, kad aš duočiau 
pilnas informacijas per laiškus tiems, 
kurie matydami šitą pajieškojimą per 
laiškus klaus apie tave. Nedaryk daug 
iškaščių ir kalbų, atsimink, pačiuke. 
kad mumis ne kas kitas supažindino, 
bet tu pajieškojai per laikraštį, o aš 
atsišaukiau ir apsivedėm.

Mylima pačiuke, prieš apsivedimą 
t»i sakiai: “Silpna esu. jei labai sirg- 
čiau ar mirčiau, tu mane aprūpink, 
nes neturiu artimesnio draugo. Myli
ma pačiuke. jei atmeni tuos žodžius, 
kuriuos kalbėjai prieš apsivedima. tai 
malonus busiu ir maloniai lauksiu to
kius žodžius pakartojant.

širdingai ačiū tiems, kurie prisius 
laiškus. A. G. (43)

722 Bennett st.. Wilmington, Dėl.

Aš. Praras Steponavičia. paeinantis 
iš šulpetriu kaimo. Ilakių parapijos, 
Mažeikių apskr.. pajieškau Juozapo 
(mbrazo. jis paeina nuo Ilakių, Palau- 
bės kaimo. Turiu labai svarbų reikalą, 
bet nežinlau kur jis gyvena. Kas apie 
jį žino malonės pranešti arba pats lai 
atsišaukia. (43)

FRANK STEBYNS
8 Wintcr st., Labanon, N. H.

Aš. Antanas Dambrauskas, pajieš- 
kaa Stasio, ir A. Slavickų, girdėjau 
gyvena Yonkcrs. N. Y Meldžiu atsi- ’ 
šaukti. Mano adresas: (44)

ANTANAS DAMBRAUSKAS
706 Riversidc st., Waterl»ury, Conn.

CONN. FARMA ANT PARDAVIMO.
Kaipo administratoriui, man buvo 

įsakyta parduot našlės farmų, kurios 
vyras pasimirė 8 mėnesiai atgal, ir 
kuri yra priversta šitų farnių, ant ku
rios praleido beveik visų amžių, par
duot. Senatvė ir neturėjimas vaikų 
yra vienintelė pardavimo priežastis. 
61) akru juodžemio, apie 35 akrai iš
dirbti. likusioji dalis ganykla ir miš
kas. Užtektinai medinės statomos me
džiagos ir malkų užmokėt už farmų. 
Puikus obelių sodnas ir kitokių?vaisių, 
kaip tai, griušių. pyčių ir. quince me
džių. Arti trijų didelių miUstų su ge
rais marketais, arti bažąyčios ir mo
kyklos. T_ 2___ *
$3.600. J nešt $b&$j 
čiaus. Jbst/Tnjųi<ytg.pj

;• ~ - SlT) 
*33 Reynoldš

■------------------ -1A

LIETUVIŠKAS KALEN
DORIUS DOVANAI.

Kas užsirašys ant metų "iiaulių 
Naujienas." sųvaitinį laikraštį, kaita 

arbn "Bangos." mėnesinį ŽMT- 
nalų. kaina metams 12.0®, tas gana 
dovanų lietuviškų kalendorių. (-).

A. SVETRA
135 Newbury st„ Lasrence. Mass.

INFORMACIJOS KELEIVIAMS 
l KANADĄ.

Žinia tiems žmonėms, kurie nori at
sikviesti savo gimines, į Kanada iš 
Lietuvos arba kitų žemių, bus suteik
ta kas yra reikalinga dėl kiekvieno 
keleivio norinčio atvažiuoti į Kanadą. 
Kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
j musų laivakorčių Ofisų, o mes su
teiksime visas informacijas ir kokie 
yra Kanados imigracijos įstatymai. 
Aš buvau Kanadoj su tais reikalais 
nuvažiavęs ir viską sužinojau kas rei
kalinga dėl norinčių važiuoti į Ka
nadą. Aš turiu korespondentus dides- 

' niuose Kanados miestuose ir visus 
mano keleivius jie sutiks ir viskuo 
aprūpins. Su visais reikalais kreip
kitės j (40)

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo
6603 St. Clair Avė.. Cleveland, Ohie.

dirba bendrai, pasidalinda- ilgiau© negu įstatymas pave-
• lino. Ne visi nelegališkai at

vykę ateiviai gali būti d?- 
greitai portuojami.
žygiais Ateiviai, nelegališkai at- 

nereika- vykę, *................... "
kančių trijų klesų: 

rūpinasi

PAJIEŠKOJIMA1m i tarp savęs savo nuomonė
mis.

7) Amerikiečiai 
ryžtasi ir griežtais 
tuo budu išvengia 
lingu išlaidų.

8) Amerikiečiai _ ________ 7
taip pat savo darbininkų as-i prieš 1924 m. 
menišku gerbūviu, padvigu-: portuojami tik i tris metus 
bindami tuo budu geru algų.nuo atvykimo dienos. Po: tri-Į —;;,Kaf liviiiavo u 
vertę, būtent, apgyvenom-metu : c—v. i-ii.
darni savo darbininkus šva-1 tuojami.
riose ir šviesiose vietose ir' 2. Ateiviai, atvvkę po lie- 
stengdamiesi visaip page-,pOs 1, 1924 m. — tokie bile: 
rinti savo tarnautojams pa- kada gali būti deportuojami, 
togų gyvenimą ir juos kuo nepaisant per kiek laiko čion 
labiausia patenkinti. apsigyvenę. A

9) Amerikiečiai įkinko sa- 3. Jurininkai gali čia pasi-
vo geriausias galvas pramo-; likti tik per 60 dienų. Jeigu 
nei svarbių tyrinėjimų dary- * ‘ "
ti ir jie stengiasi į Ameriką 
sutelkti geriausius pasaulio 
mokslinčius.

žygiais Pajieškau Mykolo Jatužio, paeina iš 
įivicjįctiionzii di- Panevėžio apskr.. Godžių kaimo; gir- 

priguli vienoj iš SC-: dėjau, kad gyvena Chicago. III. Malo- 
- - - - ; nęk atsišaukti, arba žinantieji jo ad-

_ _ resą praneškit, už ką bustu dėkingas.
1. Ateiviai, kurie atvyko jokubas jatužis 
ieš 1924 m. — tokie de-! 517 ***™are Ave- x- J-

nės duonos. Tečiau išbizniš- 
kos pusės pažvelgus, miegas 
labai nuostolingas dalykas, 
nes tam reikalui tenka pra
leisti trečdali amžiaus. Su
naudojus naudingam darbui 
tą laiką, kuri žmogus pra- 
miega, butų galima gauti 
gražaus pinigo. Natūraliu 
budu miego laikas sustrum- 

■ pinti negalima, nes tai ken
kia sveikatai, todėl griebtasi 
įvairių mediciniškų būdų. 
Bejieškant budu be miego 
apsieiti, visų pirma teko iš
aiškinti priežastį, kuri ver
čia žmogų, praėjus tam tik
ram laikui, miegoti. Šitų 
priežasčių pasirodė daug. 
Svarbiausia ta, kad žmo
gaus organizme per tam tik
rą laiką atsiranda tokių me
džiagų, kurios pradeda silp
ninti jį. Miego metu visos tos 
medžiagos pradingsta. Jei 
vienintelė miego priežastis 
butų tik šitų medžiagų atsi
radimas organizme, tai gali
ma butų jas pašalinti ir dirb
tinu budu, pagelba tam tik
rų vaistų. Daug kas iš moks
lininkų manė, kad paini 
miego problema bus atspė- 

, ta, bet kaip rodo pats gyve
nimas. tas dalykas tebestovi 

i vietoje. O bandymų buvo 
į daug daroma. Vertas dar 
. pažymėti dabar plačiai fran- 

euzų laikraščių paminėtas 
anglo Dr. Hariso mėginimas 
miegą pašalinti. Šis dakta
ras paskelbė net išradęs vai
stus. prašalinančius iš žmo
gaus organizmo miego pra
nokėją — nuodingą me
džiagą. Tečiau, nežiūrint to, 
tenka daug vilties nereiš- 
kiant žiūrėti, ir pasilikti sa
vo atskirą nuomonę, kad 
miegas nėra grynai fiziolo-

Mykolas ljukevičius paeinųs iš 
, Rudnios, Vilniaus rėdybos. suvirs 

•a. .---- . ’ ’i septvnį metai tam atgal išvažiavo išnegali būti depo’-į Bostono j Scranton, I’a.. ir nuo to lai
ko apie jį nieko negirdėti. Jei kas apie 
ji žino, malonėkit pranešti.

MYKOLAS NORKAUSKAS
Off VVhite st., So. Weymoutn, Mass.

Pajieškau savo sesers Antaninos 
Jlitkienės-Mažeikitftės. Jį pirmi tu- 
gyyčno Mi;*-aukec, Wis. -Meldžiu atsi-: 
šaukti arba kas apie jų žino, malonė-1 
kitę pranešti ų:ut> adresu:

ELENA MAŽEIKIENĖ 
r .520 Tripod w»y, E Pittsburgh, Pa. 

’ ‘ Jpriskiųnps-

Bet aš

Gavau

Parduos Visai; pigiai, tik už 
•**•* *’ .kiti ant mortgi- 

■r/nijuicffę^pjrk.t farma, nepra- 
(42) 

Eman
Danielson. Conn.

IR KARIAMAS BIZNĮ 
PADARĖ!

Viename Indijos mieste 
visai netikėtai teismo buvo 
pasmerktas pakarti vienas 
paprastas žmogelis. Ištikru- 
jų, tokia baisi bausmė, kaip 
viešas pakorimas, tame kra
šte visai paprastas dalykas. 
Tad nemažai valdžios orga
nai nustebo, kai atvedę į žu
dymo vietą nusikaltėlį, rado 
jau prie kartuvių susirinku
sią didelę minią žmonių. Iš 
minios staiga išsiskyrė pado
riai atrodąs vyriškis ir teis
mo valdininkams parodė iš; 
Anglijos gubernatoriaus 
gautą raštą, leidžiantį jam; 
pasikalbėti dar prieš pat žu- į 
dymą su pasmerktuoju. Jo 
pasikalbėjimas su nelaimint 
guoju truko tiktai kelias- 
minutes. Tada paskaitytas 
dar kartą pasmerkimo ak
tas ir teisėjas pasiūlė pa
smerktajam paskutinį žodį,! 
jei jis norėtų dar kartais ką 
pasakyti. Nelaimingasis at-; 
sigręžė į minią ir drebančiu 
balsu sušuko iš visos gerk
lės: “Įsidėmėkite, gerbia
mieji, — James Brown fir
mos čeverykai visų geriausi 
pasauly!”

Baisaus reginio sujaudinti 
žmonės dairėsi nustebusio
mis akimis viens į kitą. Ką 
tatai turėtų reikšti? Juokų 
krėtimas mirties aki vaizdo
je? Ar keistas staigaus pa
mišimo reiškinys?

Netrukus tečiau paslaptis 
paaiškėjo. Pat paskutinį mo
mentą prieš žudant su pa
kartuoju kalbėjęs vyriškis 
buvo prekė jas, padaręs tą i 
akimirksnį su mirtin žen
giančiu paskutinę sutartį. 

"”‘?7gi’ažius baltnius, bet per* protekciją. . |Kariamasis turėjo prieš
ieš .rakartuorlavo. kad 2) Amerika laikosi pa- maunant jam kilpą ant kak- 

"’TuKmD 1"' ,q1’' grindinio dėsnio mažai pel-.lo paskelbti mimai ana rek-l

pmuuapci vvuitnu. ungu. 
I ilgiaurlšbura- arba .užsiimu., 
kitu darbu ar užsiėmimu, ga
li būti deportuojami bile ka
da.

Pirmiaus nelegališkai gy
venantis Suv. Valstijose at- 

įeiviai galėjo užlegalizuoti 
j savo buvimą užsiregistruo-. 
!jant immigracijos stotyje ir' 
Į užsimokant “head” taksus, 
i Bet dabar tas panaikinta.

i 
I

Gabrenukės. Paeina iš Ukmergės aps , 
Kupiškio parapijos. Bičių kaimo 20 
metų atgal gyveno Detroit, Mich.. o 

| dabar nežinau kur gyvena. Meldžiu 
' atsišaukti arba kas apie jų žinote. 
! malonėkite pranešti žemiau paduotu 
I adre.-u. už ka iškalno tariu ačiū.

JONAS GABRĖNAS
: P. O. Box 304. E. Millinocket. Me
l
I 

t

Pajieškau brolio Jono Grikšto. 14 
metų atgal gyveno Bajonnc. N. J. Pa
eina if 
apskr.

PRIETARAI NYKSTA.
Anglijos astronomai matė 

nepaprastą apsireiškimą 
vieną naktį. Apie 10 valan
dą dangų nušvietė skaisčios 
žalios šviesos. Tokių šviesų 
niekas iki šiol da nebuvo 
matęs ir astronomijoj jos 
yra naujiena. Jeigu tai atsi
tiktų kokie 500 metų atgal, 
tai žmonės manytų, kad 
koks nors piktas Dievas ro
do jiems savo rūstybės ženk
lus.’ Jie bėgtų į bažnyčias 
melstis ir neštų kunigams 
aukų, kad permaldavus su
pykusį Dievą.

Bet šiandien Anglijoj nie
kas nenusigando. Niekam 
tenai ir į galvų neparėjo, 
kad dangaus valdonas čia

žaliais fajerverkais. Astro
nomai mano, kad tos šviesos 
galėjo būti nuo kokio nors 
sutrukusio meteoro. Žalia jų 
spalva prigulėjo nuo che
minės to meteoro sudėties. 
Prietarams čia vietos jau nė
ra.

nokėją

gyventojus gįškos £e«es
nys, bet gal daugiau yra psi
chinės būties neišvengiamu
mas, kurio, žinoma, jokiais 
chemiškais budais nepaša
linsi.

KODEL AMERIKA TAIP 
PRATURTĖJO.

Nesenai du anglų inžinie
riai. Bertam Austin ir Fran
cis Lloyd, išvažinėjo visas 
Suv. Valstijas tyrinėdami . . . — •• • V . . A • _

VYRŲ APYKAKLĖS ŠIM
TAMETĖS SUKAKTUVĖS

Šiemet sukanka šimtas . ....
metų nuo to laiko, kai buvo jų praturtėjimo priežastis, 
išrasta pirma vyriška apyka- GrĮzę j Angliją jiedu paskel- 
klė kuri dabar yra .ienas bė, kad Amerikos turtų pa- 
svarbiausiu apsivilkimo, na. slaptis esanti tame, kad— 
ir puosos dalykų. Išrado| 1) Atskin asmenys Ame- 
ipvkaklę vieno franeuzo nkoje visuomenėje įskyla 
oatsiuvio žmona. Jos vyras sulyg savo nuopelnais, o ne

ŪKININKŲ ATYDAI.
Pereitais metais durnais 

nuėjo visokių nuosavybių iki 
$570.000.000 vertės. $150,- 
000,000 vertės turto žuvo 
ūkių gaisrais. 14,000 žmonių 
neteko gyvasties. Suv. Vals
tijų prezidentas prašo visus 
ūkininkus dėti speciales pa
stangas panaikinti visokius

Gargždų miestelio. Kretingos 
Atsišauk brolau.

kas žinot praneškit, turiu svarb” r 
k&ls.

MRS. BASSIE DAUGINTIS
202 W. 11-th st., Georgetown, III.

arba jeigu
i-

Aš, Juozas Žilinskas, pajieškau sa
vo draugo Jurgio Maziliausko, šeši 
metai atgal gyveno \Vaterbury. Con.t. 
ir mudu buvome geri draugai. Dabar, 
girdėjau, jisai gyvena (,’h 
Meldžiu draugų atsišaukti 
apie jj žinote, malonėkite 
man jo adresų

J ŽILINSKAS 
IVashington st. P. O. Gen. I 

Brooklyn, N. Y.
Daliver

i

DAINA ŽADINA HUSŲ JAUSMUS

<
i

t

Yra dainos, kurios juokina, linksmina ir virkdina. Paprastas daine
les dainuojam ir pamirštam, bet dainos kaip "Kur Bakūžė Samanota*' 
liks mu'-ų širdyse visuomet. Arba musų jaunos panelės apdainuoja
mas "Rūtų darželis," kuris primena visas linksmybes ir skausmus ir 
tuos malonius romansų sapnus, kuomet ažgrajyni ant Hobart M. 
Cable Player Piano. Ta maloni meliodija tų senovės dainelių žavėte 
žavėja mumis ir. rodos, kad kas tai butų prisegus mums angelo spar
nus ir keltų į begalines berybes savo malone ir švelnia muzika gra- 
jinant ant HOBART M. CABLE PLAYER-PI ANO.

Matykit ir išgirskit šių stebėtinų muzikų, pas

GARDINER PIANO CO.
(B. SIMONAVICIUS)

48 SN0W STREET.

< 15)

PROVIDENCE. R. I
Nauji Plajer-Pianai $395.00 ir aukščiau.

Aš, Ona Pašvenskiutč-Pctnyčienė. 
na.iieškau savo brolio Aleksandro 
Pašvensko, iš Šventininkų dvaro, 

'Kruonio valsčiau., Trakų apskričio. 
Seniau gyveno kur tai apie Nėw Yor- 
ka. Tat malonėkit pats atsišaukti, ar
ba žinantieji teiksis apie jį pranešti.

ONA PĖNYČTENĖ (45) 
Fazenda Fortsleza Linha Magyana 
Itahiouara Estado Sao Paulo, Brazil.

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

APSIVED1MAI
Pajieškau apsivedimui mergriiM..-. 

Aš turiu savo biznį restaurantą, tai 
vienam vra persunku.

Wm. BALUUIST
414 National avė., Milwaukee, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
ba našlės, kad ir su vienu 
nesenesnės kaip 33 metų, 
metų vaikinas. Norinčios 
rašykit ir su pirmu laišku 
savo paveikslų.

S. J. GUDRIS
1011 Lcray avė., Akron, Ohio.

vaiku, tik 
Aš esu 33 
susipažint 
prisiųskit 

(43)

PARDAVIMAI

i
f

PARSIDUODA PUIKI BU- 
i ČERNĖ IR GROSERNĖ.

Geroj vietoj, aplink gyvena daug 
lietuvių, lenkų, rusų ir kitokių tautų. 
Nepraleiskite šios progos, nes i.e lan
kiai pasitaiko įsigyt gr’, "_izzų - .fciai. 
Vieta turi būt n-r' , navi
ninkas anl-ii-.a. šių salį. (4-4)

Babies Lovelt

Ui*

Mus. WkNųtoųrg
Sytcp

Parsiduoda Balandžiai
Lietuviški, su 

šukom, versto ai 
balandžiai viso
kių spa.,. Ant 
orderi j prisiun
čia | v isas dalia 
Suvienytų Valsti
jų. Su užklausi
mu rašykit laii ■ 
kus. (44)

GEORGE BENDORAITI
-"H C. .V
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Moterims Pasiskaityti.
Nori uždrausti veidu dažus sitr draugija turėjo savo su- 

tr pudras. važiavimą, ir ’aikvašėių re-
Amerikcs daktaru draugi- porteriai tuojaus pastebėjo, 

ja (Amei ican Healih Asso- 
ciationi nutarė reikalauti to
kių Įstatymų, kuriais butų 
draudžiama pardavinėti vi
sokie plaukų dažai, veidu 
pudros, tepalai ir kitokie 
kosmetikai. Daktarai sako, * r 
kad šitokie “pagražinimai i 
labai tankiai sunaikina mo-j 
terims plaukus ir labai ken
kia sveikatai, tankiai prive
da net iki mirties. Reikia ži
noti, kad gamta padare žmo
gaus odą pilną mažyčių sky- Paryžiaus 
lučių, per kurias ton išeiti 
prakaitas. Žmogus turi tan
kiai maudytis, kad tos skylu
tės visuomet Durų atcia<o>: 
tuo taipu gi “naujos mado> * 
moteris tyčia nusiperka \ 1- 
sokių tepalų, i' 
veidus, kaklus, krūtines, ran
kas ir ant tų riebalų d a pri
deda miltų, taip kad kūnas

porteriai
kad tarp deiegečiu nesimato 
nei vieno.- • fiap'-ik«m." Žv- 
mies ir protingos moteris 
plauku. ne.rikerpa. cigarerų 
nerūko ir '.yriškų keliniu ne
nešioja. sako Associated 
’'res« korespondentas.

Juodi aprįaustai rr raudo
nos kepuraitės—tai vė

liausia mitiu.
Mažutes apskritos raudo

nos Kepuraites. tai vėliausia 
> mada moteriškų 

skiybėlių srity. Užsidėk bile 
šiokia skrybėlaitę, kad tik 
t utų mažutė, apskrita, rau
donos spalvos — ir busi pa
sipuošus sv.iyg vėliausia ma
da.

išsitepa sa\o Didelės, plačiais kraštais 
sii-ybėlės dabar yra taip pa
senęs dalykas, kaip arklio 
traukiamas vežimas. Aukš- 

pasidaro lyg “iėplasteriuo- tos. kampuotos, minkšto vai
tas” namas. Toks storas b»ko skrybėlės, kui ios perei- 
“tinkas,” žinoma, užlipina tą pavasarį buvo taip mado- 
Visas skylutes odoj, prakai- je.taipgi nuėjo su vasaros la
kas negali išeiti ir užteršia pais. Žalia, juoda ir šviesiai 
kraują. Negana to. veidų da- rausva spalva skrybėlėms 
zuose labai lankiai yra da ir taipgi ne madoj. Populiariš- 
nuodingų chemikalų, kurie klausia yra raudona, bet ji 
užtepti ant lupų patenka ant turi būt tamsiai raudona, 
liežuvio ir paskui su seilėmis kaip buliaus kraujas, 
nurijami i vidurius.

Įvykęs dabar Buffalos 
mieste viršminėtos draugi
jos suvažiavimas pareiškia, 
kad moteris yra daug gra
žesnė ne apsitepusi ir nusi- 
malev’ojusi. bet tokia, kaip 
ji yra gamtos sutverta. Plau
kai yra lygiai gražus tamsus, 
kaip ir šviesus, todėl nėra 
jokio reikalo juos dažyti.

Tuc tarpu žieminiems ap
siaustams populiariškiausia 
spalva yra juoda. Ypač ji 
madoje dabar Londone.

Prietarai Rusijoj 
Dar Neišnyko.

Sugrąžina moterims 
jaunystę.

Apysakų rašytoja Alicija 
M. Williamson praneša, kad 
Austrijos sostinėje Vienoje 
daromi labai Įdomus daly
kai, būtent, pasenusioms 
moterims grąžinama jauny
stė ir skaistumas. .Ji paduoda 
šitokius faktus:

Profesorius Steinach, ku
ris pagarsėjo darydamas 
“atnaujinimo” operacijas __
vyrams, dabar nukreipė sa- bnrtinmko ir raganos ėjo ko
vo specialybę į moterų pusę. - - - 
Jis nesisako, kad jis padaro 
stebuklus. Ir moterų gydy
mas nepadaro tokių didelių 
permainų, kaip jo gydymas 
vyrų. Moterims operacijų 
jisai visiškai nedaro.

Jis tečiaus užtikrina, kad 
, jo gydymo būdas nuima nuo 
;tnoteriškės veido keletą me
tų amžiaus, sugrąžina skais
tumą, išlygina raūkMes, su
tvirtina apdribusią odą. pri
duoda žydrumo akims. Miz- 
gčsio plaukams.

šitos permainos pasidaro 
pagalba didelės maskos. 

iMaska uždedama ant viso 
‘ veido ir kaklo. Prie maskos 
yra rankovės su pirštinėmis, 
kurios apdengia visas įlan
kas nuo peties iki pirštų?

ir

U

Kova tarp burtininko ir ra
ganos.—Ablava ant 

vilkolakio.

Nežiūrint revoliucijos
bolševizmo, tamsus Rusijos 
kaimiečiai vis dar tiki i bur
tus ir raganystes. Ligų gydy
me jie daugiau tiki burtinin
kui ir raganai, negu medici
nos daktarui.

Štai, pereitą sąvaitę atėjo 
is Maskvos žinia, kaip vie- 

; name šuvašų apgyventame 
’ kaime prie Volgos tarp tūlo

va dėl vieno ligonio.
Pasijutęs negerai, vienas 

s- r.as kaimietis liepė parvež
ti daktarą, bet vietos burti
ninkas tuojaus pradėjo ji 
gąsdinti, kad-dsiktaro jis ne
si ūktų. nes jis. burtininkas, 
tuojaus užleisiąs ant ligonio 
mirti. Ligonis tuomet nu-

iic-S, tlį'tnlllil 

venii ir jis mirė, 
padarė iš to išvadą, kad ra
gana 
galią 
dė, taigi ii 
ko _____ ___ ..
jie aninyjė visokiomis -dnva- 
nonii.-. n buitininkas turėjo ! 
tivuktis sugėdintas ir iš-- 
juoktas.

Kito kaimo gyventojams 
vėl pradėjo vaidintis vilko
lakis. Kaimiečiai Įsivaizdi
no. buk tas piktos dvasios 
padaras siaučia potamsiai 
kiaules pavklafe ir žudo vi
sus, su kuo tik susitinka. 
Kada moterie ir vaikai tapo 
tomis pasakomis apie vilko
laki taip Įbauginti, kad ne
drįso potamsiai per duris 
išeiti, kaimiečiai galų gale 
nutarė padaryti tai šmėklai 
galą. Vieną vakaią visi vy
rai susirinko Į krūvą, apsi
ginklavo kuolais ir šakėmis, 
ir prasidėjo “ablava" ant 
vilkolakio. Jie užėjo kažin 
kieno kiaulę, ir visi supuolę 
užmušė ją.

Jhtojaus dieną kaimie
čiai nuėjo pas vietos burti
ninką pažiūrėt, ar yra ant jo 
kūno mušimo ženklų, nes 
tarp žmonių yra toks Įsitiki
nimas. kati burtininkai vi
suomet turi kažin koki slap
tą iyšĮ su vilkolakiais, ir 
kiekvienas smūgis užduotas 
vilkolakiui visuomet atsilie
pia ant burtininko kūno. 
Kaimiečiai betgi labai nu- 

įstebo, nes ant burtininko 
kūno jie jokių ženklų nera
do. Ir tuomet paaiškėjo, kad 
užmuštoji jų kiaulė nebuvo 
joks vilkolakis, bet paprasta 
vieno ūkininko degloji.

Čia reikia pasakvti, kad 
išrikrujų pasaulyje nėra nei 
burtininkų, nei raeanų. nei 
vilkolakių. Šitie išsvajoti 
daiktai yra užsilikę d a iš vi
duramžių. kuomet bažnyčia 
turėjo didelę galybę ir žmo
nės buvo labai tamsus, pilni 
visokių prietarų. Kaip raga
nos su burtininkais, taip ir 
vilkolakiai buvo religinės 
vaizduotės produktas, tikė
jimo padaras.
žmonių supratimu vilkola
kis. tai toks žmogus, kuris su 
velnio pagalba pavirsta ii 
vilką. Iš paduoto čia apra- 

, šymo matome, kad prieta-I 
ringą Rusi jos kaimiečių vai-, 
dentuvė galėjo sutverti "vii-! 
kolaki” net ir kiaulės pavi- ■ 
dale. Lietuviškai tariant, tai 
butų jau “kiaulalakis.”

4

Issigelan- 
da pati.
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BAR
.'K \NESNH
I’ APAKO

SKANI
1*1'ODELĮ
KAVOS

SUSTABDO SKALTMJ 
Niekas nesuteikia . 
malonaus palens^n.r.. . 
taip or’Įrina’ii' 
Bengue. Jis pradcla praša
lint skausmą nao ?*t u..- 
tepimo. .
Gauk originali francnzis^ą

BAUME BENGUS 
(AM.UGESIftUt )

uu-ib.Hio keičia upių vagas, iškelia gi-
Kaimiečiai (Hausiose jūrių vietose nau- 

’ . ias salas ir kitokių netikėtu-'
burtininko mų pridaro.

Žemei drebam, žiūrint ko
kio stiprumo drebėjimą* 
yra. ima judėti visi judantie
ji daiktai— varpai patys 
ima skambinti, supasi -paka
binti daiktai ir tt. Drebėji
mui padidėjus, skvla turi
nių namu sienos, gi-mva 
bokštai, kaminai.

Kartais žemės 'drebėjimai 
būna taip stiprus, kad žemės 
paviršiaus bangai imas .jau
čiamas beveik visame žemės 
rutuly je.

Nustatyta, kad žemės dre
bėjimo bangos skleklžiasi Į 
visas puses vidutiniškai 30d 
metru nėr sekundę greitu
mu, kas kart vis mažėdamos.

įvairus pasikeitimai že
mės paviršiuje — kalnų vir
šūnių griuvimas, kalvu ir 
daubų atsiradimas — dažnai 
i- gi surišti su žemės drebėji
mais. "

Taip, pavyzdžiui, 1891 
metais žemei drebam -Japo- 
niioje, Mino ir Ovari orovin- 
cijoje atsirado gilių ir labai 
iieu žemės skilimų. Vienoje 
<kilimo pusėje žemė pakilo 
apie 10 metrų, o kitoje pusė- 
ie nusėdo.

Per žemės drebėjimą Pen- 
džabieie 1892 m. dideliame 
piote žemė susitraukė, ką 
aiškiai parodė geležinkelių 
bėgių Įvairiose vietose sulin- 
kimas.

Didžiausias žemės drebė
jimas, žiūrint žmonių aukų 
gausumo, buvo Messinoje, 
Sicili joj, 1908 m. Per ji žuvo 
200 žmonių, nors, kaip pa
sakojo išlikę gyvi, tas drebė
jimas tęsėsi vos 23 sekundas. 
Pirma drebėjimo banga atė
jo apie 5 vai. ryto, beveik vi
siems miegant. Baisiausiai 
išsigandę, žmonės tuoj išbė- 

|go i gartes. Pradėjo griūti 
Į namų balkonai, byrėti langų 
Grikiai ir griūti namai. Juro
je pakslo milžiniška banga, 
kuri bematant užliejo didelę 
miesto dali. Kitoje miesto 
dalyje kilo gaisras. Ir kas ne 

, ar lieps
nose, tas nuskendo vandeny
je.

Iš kitų žemės drebėjimų, 
iššauktų didžiųjų katastrofų 
galima paminėt žinomą Ve
zuvijaus vulkano Italijoje iš
siveržimą 79 metais, kuris 
sunaikino Herkulaną ir 
Pompėją. Sprendžiant iš tų 
miestų didumo, žmonių au- 

•kų buvo keliasdešimt tuks- 
i tančių.

1693 metais žemės drebė
jimas Sicilijoje sunaikino 54 
miestus ir 300 kaimų. Žmo
nių žuvo daugiau 60 tuks
iančių.

Žemės drebėjimai Lietu
voje būna labai retai. Jie bu- 

' na beveik nepastebimi ir ne- 
padaro jokių nelaimių.

Istorijoje žinomas tik vie
nas atsitikimas, kada ir Lie
tuvą kiek* daugiau palietė 
žemės drebėjimai. Tai buvo 
1443 m. Tada net keli tro- 
b -nai sugriuvo.

Viknnas.

sunaikino
nes jis ligonio neišgy- 

jiems negalės nie- > 
bloga padaryt. Raganą

I

Sh.v.Vui, Kuku*. Padurkas, 
I kaldru, ir visokia* lovų
|.wfi»<x, parduodam pigiausiai, 
k ypaciškai arba rašykit

Didžiausis raudi
ns. Ovarantrojac. 
nžsiganėdi trintą.
f•'n, mus gausite 
tikras europiškas 
pMhksua* ir pu- 
KU3.

Europeun Feather Co.
23 U»w«H Street.. Kosto n, Mass.

VALET
AuioStrop 

Razor

Tikinčiųjų !žuvo Vėsiuose,

Žemės Drebėjimai.

.. -u ■, ( Vėl atėjus žinioms apie
siuntė burtinmkiri dovanu dideli žemes drebėjimą ir 
per savų pačią ir paprašė, vulkano Merasi išsiveržimą 
ked jis teiktųsi duoti kokių Sumatroje, ir apie naują že- 
■nors vaistų nuo ligos. n»ės drebėjimą Japonijoj,

Kaip visuomet tokiuose nenoromis žmogus pradėti i 
atsitikimuose būna, burti- galvoti apie gamtos jėgų ga- 
ninkas pasakė, kad ligą ant i Hirgumą. prieš kurias žmoni- 

nežiurint kulturingumo. 
Jis prižadėjo ligonį visada buvo ir bus bejėgė.

Nugalėjo žmonės audrin
gus plačius okeanus, paleidę 

f__  ___ r___  __ __ _ _ _ _ ’s plaukioti didžiausius
i Kuomet maska ir rankovės Nusigando, kad burtininkas laivus, išgalvojo orlaivius, 
ant pacientės užsideda, tuo- nepadarytų jiems kokios bė- ■■ kuriais privertė ir orą savo 
m et į jas paleidžiama elekt- f'cs- »’ nutarė parsikviesti iš; reikalams tarnauti, bet galu- 
ra plonytėmis vielomis, ku- kito kaimo raganą, kad ji tolinai nugalėti žemės, to ap- Į__ 1  _i 1 - kiiHinirtl/n n*nlin o 4 Ir i vi ’ X4
su pirštinėmis yra priaustos. 
Tomis vielomis eina Į kūną 
elektros spinduliai, kuriuos 
siunčia paties profesoriaus 
Stemacho išrastas aparatas. 
Šitą aparatą jisai laiko slap
tybėj ir niekam nerodo. Jis 
sako, kad tai esąs jo “sekre
tas.”

te ligonio užleidę pikti kai- ja. 
n;; nai. ,T" ’
išgydyt, o jo kaimynus nu
bausti.

Išgirdę apie tai kaimynai jais

i žemės, to ap- 
maska ir rankovės burtininko galią šunaikin- čiuopiamo, pastovaus kūno, 

tų. neįstengia.
Ragana atvyko, ir tuojaus Gamta kartais parodo, 

tarpe jos ir burtininko prasi- kad vargina ja žmogaus už
dėjo nepaprasta Kova viso- dėti pančiai, kad ii dar ne 
kiais burtais ir raganavi- visiškai tarnauja žmogaus 
mais. Burtininkas ėmė smar- reikalams. Ir tada gamta pa
kini šokinėt po ligonio kam- sjfiaro didžiausias priešas, 
bari, kalbėt i kaminą neva nega i lemtingas ir baisus be 
su velniu, ir bėgiot po kiemą galo, 
ant visų keturių, nuolatos ' f ‘ ’ 77
murmėdamas kaž-kokius ne- fcastimi yra staigus

žemės
Žymios moterį* plaukų 

nesikerpa.
Šiomis dienomis I^eeds 

mieste buvo Anglijos mote
rų inžinierių draugijos kon
ferencija. Anglijoj, mat. 
yra jau ir moterų šitoj profe
sijoj; jos veria namų staty
bą, gazo įmones, mašinų fa
brikus ir kitokias pramones 
šakas. Jų draugija vadinasi 
“Women’s Engineering So- 
cieiv.” Taigi pereitą sąvaitę

Mite
t
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SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari

a I fll d 1 . ’lfl •

r
*

mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaite tilps straips
neliai, kurie bus i domus kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptas
Geriausios Aaisių košelės yra pa- • 

saldintos su cukrum Košeles galimu 
padaryti verdant vaisius nedaugyje ’ 
vandens, isspaudžiant skystimą ir d“ j 
dedant cukraus, paskui išearuodinant Į ra; 
iki paliks -beveik tiršta. Iš tokių vai- j >• 
siu kaip pineapple arba vynuogės ne->-i 
galima pifdaryt tinkamos košelės re-jjį:. 
padėjus kitą vaisių sulčių (kaip obuo
lių. orandžių žievių ir tt.). kurie vei-• 
Ha kaipo kietintojai kada jų daaeda- j 
. '.a. Padarius koše»e (jelly). naudok j 
ją padarymui b'ynų -u košele. Kožnos į ‘ 
par,-#x"s namie darytus blynus su va' 
šių košele.

JELLY SUKTINIS BLYNAS 
kiaušiniai 
puodukas cukraus 
šaukštai carpyto sviesto kibu 
sriesto pavaduotojo

2 ptioduka: miltų
li -T.ukštuko druskos
I .-aukstukas kepamo, pudrosĮ
1

4 
J 
•7

RODYKLĖ No. .32
Naminiai Pasigelbėjimai

Išskalbimui maajnnių tinkamai, ; 
mi-kyk mezginiu- įkišant ir Ištrau- 

pulas įr paskui Išplauk 
PtHlčk ias ant turkiško 
ir uūlcn«tk šcarin Fka- 
prosyk ner tą skarulį, 

išdžius. Pamatysi, i:ad •

šaukštai pieno 
šaukštukas lėniono skystimo, 
košelės ar vaisių.

Suplak Kiaušiniu- ir- cukrų į krūvą 
per 20 minutų, išimk plaktuvą, išsi
jok miltus, druską ir ke*xwwą pavo<- 
rį. dadėk pieną, vaisių skystimą, ir 
tarpytą -riestą, fštaskuok didelę 
skarvada sviestu ar taukais, apdul- 

ir išplėtok 
vidutiniško

■■ virstą.

kink miltais, įpilk mišinį 
lygiai. Kepk 12 minutę 
kaiščio pečiuje. Išimk ar. 
popierio. greit aptepk košele ir t'to
jau susuk. Blynas truk- jeigu tepimą 
ir sukimą neatliksi greitai. Supjaus
tytas toks suktinis yra skanu- su 
kiaušiniene

Virtuvės Reikaluose
knrmgimui skystimo lipimo prie, 

audeklo, kuomet darai jelly si^ups*,' 
pirmiausia pamerk maišiuką į verdan
ti vandenį paskui 'ršgrešk sausai. p3s- 
k:$ gal; pilt per jį vaisiu sky ima.

Išvirimui trukusio kiaušinio .gersi, 
pramusk ir kitą kiaušinio šoną ir ta.h; 
įdek greitai į verdanti vandenį.

Palivuota skarvada laikys ilginu 
jeigu įdėsi į -karvadą su vandeniu. 
Tegul vanduo užverda ir atšalu Ta< 
neduos rkarvadai sutrukti ir suma
žins apdegi mus

kiant i šiltas 
. ir jčspansk.

nkšiuo®čio
’iu; paskui 

l rrtczorir;ai
• išjMtys kaip nauji.
Prašai i Rimui pirštą žymiu m»<> »'?l- 

V.i dalytu rakandu. .ink raka-nla 
---riu skaruliu pamarkytu kerosi ne 
ir nutrink kitu skaruliu išgręžtu karš
iame vantle.ayje.

Pataisymai lietsargio rankenos ka
ti-. p«si! i Mosuoja, p; Įpilk skylę, kurion 
ra.'.kėna kišama šutai py’u alumu ir 
n. skui greitai Įs^aosk rankeną ir 

<.* kyk iki užšals
I’rašaiinin'.ui pervo piliau nuo <!ra- 

ur:iu. ištrink drapaną šepečiu gerai ir . 
Ipr-kui nertrink silpnu mišiniu ammo- I 

r.;.’'s ir šilto vanilerio.
Grožės Patarimai

Pi.-mkiu-ia '...-.gailia g/dvarui kojų i 
u> rii'.ti :r įaugančiu . .,«ru via tai ura- Į 
-a'inimas oai.cirno ar trynin.osi tose j 
’.-;.‘t 's<. Skausmingą užtriną gydyti ! 
•i'lėk l-.e'l- - ►uogsiiius limpamo plas-j 

*••• :o tar’he.-ive plaster; kad kutu kai j 
’ priluskaitė. Prašalininioi popadnnų 
■ n trinu išmirkyk kuįą karštam vun- 

'K-.t.-'j ir natiink pumika (numirė sto- 
’ 1 ta ree"jka.-:r.i iki užtriną

cukruoto : pranyks Pajiuosavimu: pavargusių 
reikia derėt šviežias pančiakas 

Reikia, mairryt ir čeverykus 
?.»«tra drena. Svarbu duoti žemes

KCj'J
kn^dic:
i: a
r.c> daliai savo kūno tokią pat užžiu- 

krtin ir likusiai savo sistemai.

> patiška Sveikata
Pažymų.- gydytoja; tankiai pasako, 

’ kr. 1 tik mažuma žmonių žino kaip tin- 
-j; k; nai storėti. Prwšastis to yra kad 

dt.u-zunta žmonių visai apie ta: r.ema- 
» ■ Viena- S vai Mausiu tokio apsi-

• rt-lškimo yrft silpnos kojos. Stove ji- 
j nu. teisingai reikia :aikyti kojas taip 

kr I vt.ii'.ibė- nusės pėdų butu tiesioj 
•įvijo:. Kuiie taip stovės.-'niekad ne-

; ti .ės at-'ikisu.-ių kaulukų. I-abtri svar- 
j b: 'lokyti jaunus valkus kaip stovėti.

T.; tikslas yra, kad Visas kūnas srautų 
‘y ru; dali spėkos ir spaudimo

Jbmk
Moteriukė* 
Švarumui

Šviesesnei moterį* dabar 
vartoja Zenite vieton nuo
dingu mišinių šitam svar
biam tikslui. Zenite yra vei
klus, bet nekenkia švelniem* 

kūno audiniams.

C'<*° KELLOGGS 
TASTELESS CASTOR OH.

Tyrai išvatvlas Castor Oil 
padarytas medicinos reika
lam*. Be kvapsnio Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mai. Be skonio ir neatsi- 
ducma Imkit Keilogg’s. Su- 
oiHa« Laboratorijose

Mes Rekomendoojame Sekančius Produktus:
Kiekviename name yra reikalingi t’.j’.i virtuvės daiktai, kaip tai: stiklai, 

puodai, skaurados ir t. p Jus galite yni ti tokius daiktus visiškai dykai, per
kant S landa r d ir Challenge Pieną ir taupant jo leibelius. Geros ir ekono
miškos šeimininkės perka šias tusi s pieno. Jūsų groseminkas turčtfk pa
reikalaukite

I

Mr. Jasėph P. šarkinnas.pas 
Vose & Sens Piano 

Cempany 
jau virš 20 metų.

Jei manot pirkti Player-Piarją. 
įGrand Pianą. Upright Pianą. Fo- 
•T-pgraią ar Radio, tai ateikit pas 
•n is pasitarti su p. šarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gu, nes mes parduosim jums tie- 
šš»X iš krautuvės, be tarpininkų, 
.’k'-i duokit mainais sena pianą, gan- 
s’t už<jį gerą kainą Išlygos lengvo*. 
Parašykit, o ntisiųdm gražų iliuatV 
r kataliogą.

Vose & Sons / 
Piano Co.

160 BoylMon St, Boatou 
Jkortas 1851 m.

■ - ■ -..............- --- -

1

i

f

P. Trechokas ir Vaitaitis.

ARMONIKAI
Jeisiu norite, kad Jnso auto
mobilis ilgai laikytu, tad duo
kit pataisyt Petrui Trečiokui. 
Darbas (teras.kabia prieinama 
Jeigu norit, kad Jusu karas 
gerai trankių, imkit gesoliną 
pas mus.

415 01d Colony Avė. 
SO. BOSTON. MASS

Tek fonas: So. Boston 3075-W

Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
SpeeiąHitaa Silptų ligų Moterų ir vyrų, kraujo ir oda*. Kalba len
kiškai ir rnsižkai. Telefonai llaynarket 3390
1 ALLEN ‘ST, Cor. Ch BOSTON. MASS.

(-)

<

me visokiu tu-

tnu-HuUm?
TiVrar.is f.«rymotas Tnkar«r 

vaisė 
2Sc —vaistinėse—70c.

RICHTER CO.F. A D.

PARKWAY 
AUTOSERUICE 

and FILLFNG «TATK)N1
Žemės drebėjimo prie-! 

^--—-3 masių 
vidury je,1suprantamus žodžius,

turėjo sunaikinti jo prieši- nuo kurių trynimosi ir dreba 
n,r,kę. j paviršius. Drebėjimai būva

^.U1?.e judėjimai išdirbant 
ir importuoja

ninkę. > paviršius. Drebėjimai būva
Bet ragana pasirodė irgi nuo smarkių smūgių iš vi- 

ne pėkščia. Ji tuojaus pasi- d aus, ir nuo žemės pavir
šiaus bangavimo. Drebėji
mų stiprumas yra labai įvai
rus. Kartais tik tam tikrais 
aparatais, sesnnografais va
dinamais. pastebimi, o kar
tais tokie stiprus, kad iš- 
giianja ištisus miestus, pa-

ne pėkščia. Į
dėjo rnpužės ir juodos katės 
karrhikų. pašnabždėjo ant 
jų kaž-ką. o paskui atsistojo 
ant visų keturių ir pradėjo i 
juos nežemišku baisu loti.

Kuomet tarp burtininko 
ir raganos ėjo tokios imty-

PAIN-EXPELLERTS

A*

<

Get’tushi vaiMu nuo papra- 
persai imu, reumati^lnt 

ataušinu^ paiengvinima^
skardamfemK ir gebantiems

kitu ’-dirbč-ju. Dykai su-
Berry a S<% Sth Sts,

Brrok’^. K Y s

nti rankomis 
dirbtas Itnliš- 
;as Akordinas 

eo tausia. 
pasaulyje.
tr.t 1<> 

ntri-.i gva- 
rairtuolo . 
lli’« i ka - 
no-. Žęme- 
«n®s negu __ ___
teikiam pa mokini mus Reikalaukit ka- 
’nl >ro. kuri pi-isiunčiem dykai (-)

Rl ATTA SEREYELi.I A CO.
1014 Blue Island av. lipt. 89, Chicago



P. Baranauskas nesenai

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE* • v v » n, kad nepažįstamasis norė
jo iš jo atimti dolerių.(Nuo musų korespondentų Ir iš Lietuvos laikraščių.

DIDELĖ BYLA.
Rugsėjo ; 

j apygardos teismas pradėjb 
nagrinėti didelę ii įdomit 

VISI MUŠASI. įbaudžiamają Andriaus Du- 
Užpaliuose antradieniais Minsko, .Jadvygos Petraus- 

buna turgai ir kiekviename kaitės n kitų bylą.
beveik būna mustvniu. Taiy -Jie kaltinami, kad 1911— 

-• — • • - • *22 metais Duomskas buda-
mas Petrapily Lietuvos kon
sulu ir sykiu Raudonoje 
Kryžiaus įgaliotinis, o Jad
vyga Petrauskaitė, būdams 
konsulato ūkio vedėja ir 
Raudonojo Kryžiaus sandė
lių užveizdėtoja, pasisavinę 
sau produktus ir kitus daik
tus, Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus pasiųstus Lietuvių 
tremtiniams. Tam reikalui 
Jie suklastoję dokumentus ir 
knygas, kur žymėdavę, jog 

i tremti-

itolių padaryta už porą šimtų 
ilitu. Policija piktadariu jieš-: 
iko.

KAS PER ŽVĖRIS.
Šimonys, Panevėžio' apsk. 

Rugsėjo pradžioj Šilagaliu 
kaimo gyventojas pil. Kepa
las užmušė šimoniečiams ne
pažįstamą žvėrį: jo nugara 
ruda, pihas balkšvas ir vie
tomis žymu juodos dėmės, 
uodega sprindžio Lo___  - - . __
Ūgis ir Kimo sudėjimas, kaip1 kas-susimušė su Utenos kup- 
ligro. Įčiais, šaulys susikirto su taip

Kailį nupirko iš Kepalo ‘sau piliečiu, gale viso pava- 
girininkas Repšys, gyv. Suk- karininkas su vietos žydais, 
įiuzų kaime (visai netoli Ši-;Geresniu niekuo užpalėnai 
ruonių j. ■ nepasirodo.

SUĖMĖ LENKŲ ŠNIPĄ ! KOVA SU KOMUNISTŲ
Politinė policija Kaune! VEIKIMU,

suėmė ir uždarė kalėjimanj Rugsėjo 20 d. Kaune bu 
lenkų šnipą, Prana Vitkaus-j vo sulaikytas Jurgis Šakalis, 
ką. Jis atvyko Kaunan 23} kuris uoliai užsiimdavo ko- 
rugsėjo ir turėjo su savim iš
plėštą iš bloknoto lapelį po
pieriaus, kuriame lenkų kal
ba buvo surašytos užduotįs, 
tai yra sužinoti, kur stovi 
1 -mas gusani pulkas, ar da
lyvavo manevruose, jei daly
vavo, tai kur, kuomet ir ar 
atvyko i savo buveinę trans
porto Keiiu bei maršo keliu. 
Be to buvo reikalaujamą nu
statyti sąstatą Kauno įgulos 
apsiginklavimą, aeroplanų 
skaičių ir ar yra išsiplėtusi 
Kaune ir Lietuvoje choleros 
epidemija, gauti iš kariškių 
bibliotekų katalogą ir vieną 
knygą “Lietuvos ginkluotos 
pajėgos organizacija.“

Minėtas Vitkauskas Pra
nas surinkimui minėtų žinių 
atvykęs Kaunan savo pažįs
tamų tarpe jieškojo pagelbi- 
ninkų, bet tapo sulaikytas su 
įrodymo daiktais. Byla bus 
perduota Valstybės Gynė- 
JU1* __________ net atkreipti ginklus prieš
UŽMUŠĖ SAVO KOMPA- Uetu'os vjnausybę. kuri

NIJONA ‘kovoja uz Lietuvos nepn-
Siauliu apylinkėje, lau- 'klausomybę. Tokiu budu jis 

kuose, nesenai rastas užmuš- Pfie maist0 lr lsdav1-!
tas Jonas Šlejeris 24 m. am-įr ,. . . , . . 
ziaus. paeinantis iš Meškų-! Glovackiui mknnunuoja- 
čių mestelio, Šiaulių apskr. nusi^.a^staiPas.^ar^as.11 įdžia jį, < 
Tardymas parodė, kad prieš sunkiųjų daibų
tai velionis drauge su savo!kalėjimas^su te^es Btemimu. 
pažįstamais: A. Bačkiu ir V.' 9-mac.^. '
Danielių gerokai isigėrė irt^^r]e Dai bininkų j
pasekmės to viso ‘ privedė' Atstovą ir kuriuos gynė 
prie nužudymo. kademų aUtovai|z - - -

Pil. Bačkvs ir Danielis da-jl'5?1.rn^- kai sis laikiastis uz

I , i .. . —

ilgumo.; rugsėjo 21 d. vien^ naujo-

Įčiais, šauiys susikirto su taip 
iš Kepalo ^sau piliečiu, gale viso pava-

kuris, uoliai užsiimdavo ko

pagelbos. Naujas būdas susi
deda iš dviejų aparatų: per
duodamojo ir priimtuvo. 
Kiekvienas nuskendęs lai
vas gali būti išimtas, nežiū
rint gilumo, jeigu turės prie 
sayęs išrastąjį aparatą —

“Jeigu tik žmonės žinotų 
kaip greitai Severa’s Esko išgy
do niežtančius odos sutrukime*, 
aš esu tikras, kad jie nieko dau
giau nevartotu. * rašo Mr. Mike 
Dzedzei. Pellston. Mich. "As per 
mėnesius kentėjau nuo niežtan-

30 diena Kauno * priimtuvą. Skaičius priimtu- čio odos sutrukimo ir išbandžiau 
vų ant kiekvieno laivo pri- visokių gyduolių, bet nieko ne- 
zlauso nuo jo didžio. Apara- gelbėjo. Pagalios aš užsisakiau 
:o priimtuvo tikslas priimti Severa’s Esko. Po pirmo ištepi- 
š.i ' ' _ ... ....
)lieno virvę ir pristiprinti 
irie laivo. Toksai išradimas 
rra svarbus dėl povandeni- 
ūų laivų, kurie gali būti iš
raukti per keletą valandų ir 
šgel’oėti jurininkai. Bandy-

Pagalios aš užsisakiau

perduodamojo aparate !mo niežėjimas pradėjo apleist ir
į trumpą laiką mano oda buvo iš
gydyta.” — Įsigykit už 50c. bon- 
ką Severa’s Esko nuo jūsų ap- 
tiekoriaus. W. F. Severą Co.. 
Cedar Rapids, Iowa.

mas buvo padarytas ant Ne-; seni žmonės gali rasti pa- 
muno gilioje vietoje, daly- lengvinimą nuo dau-

3 
:• 
17 
24

I
iPALANKIAUSIAS 

KELIAS

45 Broadvay. N«r York Ci«T

K<uad<« «ju* i •

LIETUVĄ >
Gorlaoauis paunKi Urvą*

S. S. LEVIATHAN 
lipia-kia Gruodžio 4 per Cberbov?, 

vadas Mr. Jot. Turėk, atstovas United Statec 
S. S PRESIDENT HARDING 

Išplaukia Gruodžio 11 per Bremen. 
vadas Mr. Gec Hack-. atstovas Ucited Statei Unijas.

šios eks urrijoa yra ypatiškai vdames, pakac- 
suca jus nuo visų asiulknaefių. irenjr.nsai "nsc;

’tuted Stcte* Linijos laiv^ yra neprilygtam:—erdvus 
kambarį^., pietus dėr.ia . :o pr e to p»rwiė;*<uc
smagurr.a.-s ke :aut; drauge .-u jūsų tautirciaje.

Rcjr’tar ški išf'iauk ’na: I-apkrič*o mėoes; 
S. Prcaidcnr Rooaevdt, .—--- - ----------- ---- Lapk.
S. Repu b d c  --------------------------------- l*apk.
S. Pre- ide.:t H ardui g...... .. ..... . -------------Tapk
S. George Waa'.;in<top. —____ ___________ Lapk.

Pilnas '-mujknjenr.* pr.tūcumų keliaut: laivais Su
vienytu V-ls.i’u Lomios nuteiks jūsų vietos arra.at.

vaujant inžinieriams, ir da-Į 
ve visai gerų rezultatų. i

iinunistinę agitacija „kukiai išdalinti
|<lanb„“,“.k?“,?e:„ .l'’-ianis.

i

NUSIŠOVĖ.
Naumiestis, šakių apskr. i 

Rugsėjo 12 d. Slabaduose 
(už <8 klmt. bažnytk.) Juo-1 
zas Bielskis, apie 23 m. vai- į 
kinas, eidamas medžiot d ė- 'i 
josi šautuvą ant peties ir ne- ! 
tikėtai sau i pečius iššovė ' 
Gyvas buvo vos tik kelias• 
valandas.

KALĖDOS
SENOJ TĖVYNĖJ

Savo .-eimejv, tarpe giminių j 
ir draugų ,ių> jaukite tikrą Ka- 1 
ledu »<uagumą.

Prieš-Kalėdiniai išplaukimai J 
per Bremena:

MUENCHEN
Gruodžiu 8

MIU, AVUli^V M—..JlJ 
class

COLUMBUS
Gruodžio 14

1-st, 2-no and 3-rd ciass.

gelio ligų.
Tuksiančiai vartoja naują 

ir sako, kad «u!eikia 
puikų palengvinimą 

lėtą dienų
Jei jūsų gydytojas r.ėra dar jų už

akęs jums, tik nueikite pas apčieko- 
ių ir nusipirkite batelį šio naujo pri- 
rengimo. Jis vadinasi Nuga-tone, 
artokite jį keletą dienų ir jei jus 
eištodysit geriau ir nesijausite ge- 
iau, nekainuos jums nieko. Musų 
kaitytojai suras, kad Nuga-Tone yra 
(•kenkianti, maloni ir gera gyduolė, 
uri taiso apetitą, nervus, kraują ir 

•uną greitai, strtėkiia saldu ir malonų 
iegą, stimuliuoja kepenis ir inkstus 

r reguliuoja skilvį ir žarnas. Išdirbė
si žino labai gerai, kad Nuga-Tone 
uteiks jums tiek gero ir jie įsakė 
įsiems aptiekoriams duoti jum- ga- 
antiją arba pinigus grąžinti, jei 
-.ims nepagelbės. Žiūrėkite garantiją 
nt pakelio. Rekomenduojama, garan- 
uojama ir parduodama pas visus 
iptiekorius.

prirenk imą 
jiems 
i ke-

Cabin, 'lvuriut :j-rd cabin and 
;-<* classJ"

Baltijos Amerikos Linijos 
Laivai išplaukia:

“ESTONIA” Lapkričio 2 d. 
“ESTONIA” Gruodžio 7 d.

Važiuokit visu keliu vandeniu 
į pačią

KLAIPĖDĄ
per laisvąjį Danzigo portą, 

ten tiktai vienos nakties 
kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą
3-čia kliasa

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181.

Popuiiariška turistinė trečia 
kliasa tiktai $10 brangiau 

vienpus. $15 abipus. 
Taksai atskirium.

žiniom kreipkitės Į vietos 
agentus ar Į bendrovę: 

Baltic America Line, Ine.
10 BRIDGE ST.. NEW YORK.

uaiant k;atą, pa> jiiasta: Bvloje iššaukti liudinin- 
visa eile nelegalių Jtomunis- Ka- Lietuvos Raudonojo 
tinių brošiūrų m laikraščių. Kryžiaas pilininkas p.

Tas P^ts Sakale uolia šliupas, d-ras Purickis, prof.
veikia bolševiku komunistu; t. , *, *:’ • 
naudai jau nuo 1945 metų i, ;' jfaip pitjht, kaltina, 
pn?uli prie m organizacijos. majį įubinX„ ........... r
Jo byla politines policijos; VolJ(jemal.aSj

iiAY o L* At'ivsz'h n m r/vm»rl r\,i •

; Stankevičius ir pris.
! Sugintas.

i POLICININKO PAŠKEVI- Žagarės valsčiaus. Sužeistas 
ĮČIAUS PRISIPAŽINIMAI. į antrą dieną nugabentas i 

Garsus Šiaulių policijos 
vadas Paškevičius galų gale 
pakliuvo į kalėjimą. Toks 
staigus jo karjeros fiasko la
bai paveikė į jo ūpą. Jis ne
rimauja, grąsina ir žada iš

šluoti visus savo bendrus.
• Paškevičiaus pasipiktinimui 
•savo draugais yra rimto pa- 
Įmato. Krikščionių teroro įk
vėpėjai visai nesirūpina sa
vo jiešmininku. nes jis ne
mokėjęs atlikti uždėtų jam 
tarnybos pareigų.

į Kaip matyti, Paškevičiui
• neužteko gabumų tinkamai 
j atlikti savo viršininkų in-

; ir dabar jie bau- 
idžia jį, o įsakymas buvęs 
duotas iš pačios viršūnės. 
Paškevičius sako, kad vienas 

■piidelis Kauno ponas buvęs: 
įdavęs raštu įsakymą "sku
biai sunaikinti bedievių re-; 

idakciją ir juos pačius“
I J

perduota Kauno apygardos Į 
teismo valstybės gynėjui.

Įmajį Dubinską gins
, o kitus

prof. 
prof. 
adv.

■

AR IR DABAR “KRIKŠ
ČIONYS” GINS?

Rugsėjo 25 d. politinės; 
policijos sulaikytas•policijos sulaikytas karštas 

i komunistu veikėjas Pijus Į __ _ . iGlovackis.
Pijus Glovackis rugsėjo 5 

d. laikė Šančiuose viešą pra
kalbą susirinkusiai miniai ir 
kurstė ginkluotą prieš da
bartinę valdžią sukilimą ir 

Į ištikus karui neginti Lietu- 
Įvos valstybės nuo priešų,i" 1 • A* *11 4*1^(’ C4UXMV1|/U1 g414I\|UC |/1 iv3 i
Lietuvos vvriauKvbe. kuri 

■kovoja už Lietuvos nepri-

bar sulaikyti Kaltais abudu; kurstymą prieš vai- ■
prisipažino. !,zl? ,-lr demokratinę tvarką

___  buvo konfiskuotas.
APIPLĖŠIMAS KELY.
Telšių m. gyventojams 

Kliacui Alaušai ir Syjui Vo- 
rėjui važiuojant iš-Tryškių į w _ ...
Telšius kelv juos užpuolė tseika, buvęs Alytaus nuov. 
ginkluotas plėšikas ir atė< viršininkas Muraška. bidų; 
m^s inuo pirmojo 390 lit. ir. “Įsilinksminęs,“ priėjęs gat
velei i 50 lit., o nuo antrojo vėje buri darbininkų etne 
50 lit pinigais pasislėpė. B ėkti i “mes, komunistai,, iš
kalbama, kad tas plėšikas .piausim socialdemokratus! 
yra J uozas Balsys, pabėgęs •/ įe žinos, kai p s»kahiy ti dar- 
iš Šiaulių sunkiųjų darbų ka
lėjimo. ; '
’ - - - - ■

PAVOGĖ ARKLIUS.
Nelabai senai Šilos kaime, 

Kelmės valsčiuje, pas Joną

ginkluotas plėšikas i 
męs nuo pirmojo 390 lit. ir

50 lit

Į

IRGI KOMUNISTAS.
Sekmadienį, rugsėjo 12 d., 

Alytuje garsus žmonių mu-

PERŠCVĖ MUSŲ PILIETI.
Žagarė. Rugsėjo mėn. 12 

d. 8 vai. Latvijos pasienic 
policijos sargybinis Alberta* 
Vitolas sunkiai sužeidė iri 
mis šūviais musų pil. Antant 

i Motuzą iš Minkių kaimo

Šiaulių apskrities ligoninę. 
Apie toki nemalonų inci

dentą daromi tardymai.
i

ARŠIAU NEGU PASAULI
NIS KARAS.

Karo Departamento pas
kutinės skaitlinės parodo, 
kad laike pasaulinio karo 
36,931 Amerikos kareivių 
buvo užmušta ant kovos lau
ko ir 13,673 mirė nuo žaiz
dų, viso 50,604. Bet Cenzo

IŠ i

I

Nupigintos
Round Trip
kaino.'.
Klesa iš Ne 
Yorko iki
Kaunui

$203
ir aukščiau

Geras gelžkeiiais susisieki
mą.- iš Bremeno į visas Lietuvos 
dalis.

Pasaulyje garsus l.loyd patar
navimas.

Dėl informacijų kreipkitės 
prie musų autorizuotų agentų 
arba pas

NORTH GERMAN

LLOYD
32 Broadvay New York

Šalčiai, kurie 
išsivysto į 

pneumonią
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos, 
lu- gaiit juos sustabdyt dabar su 
( reoinulsio.n. sušvelnintas kreozo
tas,, kuri- yra priimnas vartoti. Creo- 
nmlsion yra nauja- niedikaliskas 
-radimas ir jis veikia padvigubintu- 
.-reituinu: jis palengvina ir gydo 
li-_ra apimta odą ir sulaiko gemalu 
augimą.

iš vi-u žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Crco- 
•lulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėve ’• 
-ustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
-usigeria į kraują ir tuomi su-tabdo 
gemalų augimą.

Creomttlsion yra užtikrintas pa- 
.ektningam gydymui pastovau- ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės figų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
. tikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo viso- siste
mos po blogo šalčio ar “flu." Pi- 
ligus sugražiname jeigu jūsų šalčio 

..r kosulio ncpalengvintų vartojant 
į taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 

.ūsų aptiekorių. Creomulsion Com- 
>any. Atlanta. Ga. tapg)

Ant
Resolute. Reliaaee. Albert

I» IR ]

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ
mus tri-šriubinių laivų; O . 4 !•----

Bailin. Dcuthschland, . 
Hambarg 

ir ant popuiiariškų vienodais 
kambariais laivų Cleveland, 
Hestpaalia ir Thuringia.
Savaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko. Laivai Thuringia ir" 
IVestphalia atplaukia į Bostoną.
Personaliai dylimi į Europą iš
važiavimai.

s. Skausmą 
PŪSLĖJ 
Greit sustabdo 
SANTAL.

MIDY
Gauk tikrą 
Tėmykit žodį 

"Midy" 
Parsiduoda

Visose Aptiekos

i

š Telefonas S112-W. į

Į Dr. A. Ganna-GuMiisius <
> LIETUVIS DENTISTAS S
$ VALANDOS: (Į

Nuo 10—12 dieną >
y Nuo 2—5 po pietų <
> Nuo 6—8 vakare j 
£ Nedėliotais Nuo 10—12 diena 1 
£ 705 N. Main St. kamp. Broad St.. «

MONTELLO. MASS >

203 ii New Yorko 
j Kauną ir atgal 

i (Pridėjus S. V 
jeigu Taksus.)

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos ’. 
agentus arba pas

Han)lwg4iwrlcan Lim |

* V A
Ar nevertėtų prokuratū

rai susidomėti tuo Paškevi-, 
liaus prisipažinimu ir atsi-.gįuras 
klausti to pono ar iš tikro jis; vien^ 
taip rūpinosi Lietuvos vi- - 
(■aus tvarka ir piliečių sau-] 
gojimu. Sunku tikėti, kad 
Paškevičius savo iniciatyva 
ir rizika butų išdrįsęs pakel
ti tokį žygį.

Gal būti jis buvo tik jieš
mininku. už kurio pečių sto
vėjo inžinieriai, t. v. “Ryto“ 
numylėti “slapti štabai.“

Paškevičiaus nurodymai 
: eikalingi stropaus tardymo.

Metas jau surasti ne tiktai 
teroro pildytojus, bet ir su
manytojus ir Įkvėpėjus.

I

bininkų vienybę! Mes pamo- 
kysim juos, kaip į savo parti
ją nepriiminėti darbinin
kų !” Mat, Muraška buvo pa
davęs. pareiškimą stoti į s. d. 

____ ___^(partiją, bet, suprantama, jo 
Gąrgasą pavogta iš tvarto • nepriėmė. Čia pat buvęs vie- 
pora arklių, kurie kainavo į 1;as proletaras su botagu 
1100 litų. Šio rugsėjo men. pradėjo malšinti komunistų 
kriminalinės policijos valdi-;* revoliucionierių. Kontr- 
ninkai pavogtus arklius ieyoliucionims 
drauge su piktadariais sulai- tuip paveikė, kad jis, kiek 
kė. Pasirodė, kad šią aferą kojos neša, ėmė bėgt. Issio 
yra padarę broliai Jonas ir. įvykio Alytaus darbininkai. 
Pranas Jurevičiai, gyv. Vi-dūri daug juoko, 
dtlklės kaimo, Raseinių vai. į 
Arkliai grąžinti nukentėju-į 
šiam, o piktadariai patalpin
ti kalėjimam

raportavo, kad laike 
1922 metų, 30,308 

žmonių mirė Su v. Vast. nuo 
skilvio ligų, 82.518 nuo inks- 
’.ų ligų, 82,311 nuo infiuen- 

.zos ir pneumonijos, ir tt. Tri- 
; nerio Kartusis Vynas palai
ko vidurius atdarus, pagelb
sti virškinimui, palengvina 
inkstu ir jaknu darba, ir ši- 
taip apsaugoja jūsų sveika- 
tą. 1 butelis už $1.25, biskutį 
brangiau Pietuose ir Toli
muose Rytuose. Trinerio Li- 
nimentas, greita pagelba 
nuo reumatizmo įr neuralgi
jos. ir Trinerio Nuo Šalčio 

'Tabletai ir kiti geri vaistai. 
Jei negalite gauti aptiekoje 
arba pas vaistų pardavėją, 

o rašykit pas Joseph Triner
kenkusius laivus be naro Company, Chicago, III.

NAUJAS IŠRADIMAS.
A. Rinkevičius išrado 

naują būdą išimti giliai nu-

. Paiaikyihm puikią 
plaukų. naudok

r
------------------------------------------.--------

5 Tel. So. Boston 606-W "
j DAKTARAS

i A. L. KAPOČIUS i

į DR. KARCERIS j
/ Gydytojas ir Chirurgas /

1United American Linos, ląę. 
General Ageflts-- - \ I

131 Statė SU Bortoit. Mara.

1I

I

lit r; vi s dentistas
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 di«ną '

Nuo 2 iki » v*k ' 
NEDALIOMIS: !

F iki 1 v. po piutą L
Seredomis iki 12 dieną.

Ofisas "Keleivio” name.
251 Broadvay, tarpe C ir D St. i

SO. BOSTON. MASS.

t
i t

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

3327 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

i

I

Lietuvis Oitmetristas

i 
i

Telefonas So. Boston 2300. £
LIETUVIS DENTISTAS $

Dr. St. A. 6ALVARISKI |
(GALINAUSKAS) $

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakaro. 5
Nedėliomis pagal sutarties. ''

414 BROADVAY, į
SO. BOSTON, MASS. f i

>

Štai kas Išliko iš orlaivio, kuris aną dieną nukrito arti Phiiadelphijos. Lakunai Wid- 
dener (matosi kampe) ir Shellcross tapo užmušti.

t

I

PASTOJO KELIĄ.
Onušiškis, Trakų apskr. 

Petras Baranauskas, gyve 
■ nąs Dusmenėlių kaime ėjo iš 

VAGYS. Onušiškės. Beeinant per
Naumiestis, Šakių apskr. mišką vieškeliu iš Onušiškių 

Rugsėjo 16 d. 2 vai. naktį du Dusmeny link trečiame kilo- 
nežinomi piktadariai išplė- metre iššoko iš miško nepa
šė Abramo Melamedo krau- žįstamas vyras šuktelėjo į P. 
tuvę. Vagys išgręžė duryse Baranauską “stoj” ir iššovė 
skylę, atstūmė iš vidaus vieną kartą į vii-šų. P. Bara- 
sklendį ir Įėję iš stalčiaus iš- nauskas staptelėjo ir išėmęs; 
ėmė pinigų apie penkiasde-iš kišenės revolverį vieną; 
šimt vokiškų sidabrinių mai - kartą šovė į nepažįstamąjį.; 
kių, apie dešimt sidabrinių Tada užpuolikas šovė antrą 
litų, piniginę, kurioje buvo kartą į P. Baranauską iš me
dų amerikoniški doleriai ir džioklės šautuvo ir sužeidė 
daug įvairių sąskaitų lakštų. P. Baranauskui kairės ran- 
Piktadariai pasislėpė. Nuosakos pirštus. i

r

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

261 Hanover St_, Boston, M«m. 
Room 7. Prieš Parmenter St. 
Tek Richmond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 ęak. 
Nedėldieniaia iki 4 vai- po pietų

DAKTARAS
LANDAU

32 < H A M BERS ST.. BOSTON.
Gyd<> jpatiškai ir pasekmingai 

Vetteriškas Ligas.
Valandos;— Kasdien nuo 8 iki 
i<> nuo 1 iki ir nuo 6 iki 8. 
Nedėldicniais nuo 9 iki 12.

Išeraaminuojui akla, 
akinius, kreivas akis 
ir amblyopiškos* (akloaa) 
se augrųžinu šriea* 
laiku.
J. L. PA* AK ARINIS O. D.
447 Brwe«l«ar. So. Boston. Kasi

i



Vietines Žinios
šviesių plaukų, be tisų, apie 
33 metų amžiaus, ir turi i>ri- 
trauktą kairės rankos maža- 
ii pii-štą. Taigi kas toki pa
stebės. lai praneša šiuo adre
su: A. Misevičius. 2 Lawren- 
ce et.. So. Boston. Mass.

Antras ir paskutinis Lietu
vos artisčių koncertas.
Pereitos subatos vakarą 

Lietuvių Salėj buvo antras 
artisčių Sipavičiūtės ir Jo- 
zevskaitės koncertas, žmo
nių prisirinko kupina salė, 
daugiau negu, pirmu kartu. 
Nežiūrint kad artistė Jozevs- 
kaitė turėjo sunkią slogą, 
koncertas nusisekė puikiai ir 
publika dėkojo 
kėms 
plojimu.

Viskas buvo gerai, tik vie- ji sužeisdamas, 
nas dalykas man liko nesu-; ---------------
prantamas — tai rusas pia- Vyčiai daro planus užgriebt 
nistas, kuris buvo pakviestas 
iš Ne\v Yorko dainininkėms

Suvažinėjo vaiką.
Ant Broadvvay ir C street > 

kampo pereitos subatos va • 
daininin- karą automobilius parmušė 

griausmingu delnų 11 metų amžiaus vaiką 
Johną Bomgstroną. miltinai

Lietuvių Svetainę.
Iš patikėtinų šaltinių teko 

akomponuot. Nesuprantama'sužinoti, jog South Bostono 
man, kam reikėjo šauktis i lietuviai vyčiai daro planus 
Ne\v Yorką, kuomet ant vie- užgriebti Lietuvių Svetainę, 
tos yra taip jau gerų, o gal kuri progresyvių žmonių pi
da ir geresnių pianistų. įnigais buvo nupirkta ir lig- 

Šitas pp. Sipavičiutės-Jo- .šiol palaikoma. Pasiekimu? 
zevskaitės koncertas buvo savo tikslo jie pirmiausia ža- 
skelbiamas kaipo “atsisvei-' da užvaldyti Lietuvių Ukėst 
kinimo koncertas.” taigi ar-!.......
tistės turbut jau neketina į tainė priklauso, 
daugiau Bostone dainuot.

Reporteris.
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GARSUS RUSŲ SYHPHONIC CHORAS 
\ ! <i\ U ANT DIREKTORIUI BASI LE KIBĄ LUBIU H 

Dainuos Bostone SYMPHONY HALL 
Medelio: Vakare. SPALIO-OCTOBER 24 0.

Pradžia 8 vai. vakare.
S 1.5“. S2.(H». *2 50 pridėjus taksa* Tikietai gaunami

i B >\ Office. Koncertų Direkcija: aron llicharjnd.

SOUTfl END HARDWARE CO.
DAIKTAI, KURIE JUMS REIKALINGI, 

PARSIDUODA NUPIGINTA KAINA 
FLORENCE KEROSININIS KAMBARIO ŠILDY 
TOJAS $5.50, nerūksta ir saugus. 
ELEKTRIKINIS ŠILDYTOJAS $2.29. 
įsigykite vieną, kol visi neišparduoti.

RADIO—B-BATTERY, 45 volu $1.98. 
RADIO TUBES 69c. ir auk'či&u.

Galvanizuotos PELENŲ BAČKOS $1.98.
Vidaus durų SPYNŲ SETAI 50c. setas, $5.50 tuzinas.

QUEEN ANNE MALIAVA, 16 spalvų ir balta, $2.25 
GERIAUSIAS WHITE LEAD (Pure) 100 sv. $12.50 
DU PONTS T & C FLAT WHITE PAINT, gal. $2.25 
ATLANTIC FLOOR VARNISH, gal. $2.25

l.N'l RENDOS kambariai ant pir- 
i lubų S2.75, 4 kambariai ant antrų 

ubų *3 00, po numeriu 272 C St. 
Kreipkitės pas Mrs. Ahern, 274 C Si.. 
vienais laiptais aukštyn.

i i . ................. ............................................... ................ .

► . . - - - - - J" ..............................................................................................- ’ - ■ -
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Kliubą, kuriam minima sve
ti jau pas

kui Kliubo reikalus vesti 
taip, kad Lietuvių Svetaine 
butų “paaukota” parapijo. 
naudai. Kliubietis.Babravičiaus-Šaliapino

koncertas.
Seredos vakare, 10 lapkri- Cambridge’aus lietuviai, pa

čio, Symphony Hall’ėj bus ~
Šaliapino ir Babravičiaus 
koncertas. Bostono publika Draugijėlė rengia šokiu; 
susidomėjus, kuris iš jų pa- vo mokyklos palaikymui, šo- 

‘ — lietu- kiai atsibus šioj subatoj. 2- 
d. Spalio-October, Centrai 

, Cam- 
t -30 vai.

i
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PARDAVIMAI.

remkit Vaikų Draugijėlę.
Cambridge’aus Vaiku 

is sa-

FURN1CO IR PEČIŲ PAIPOS, LANGU STIKLAI, 
KITAVOJIMUI KOŠĖ, ASBESTAS PAIPOMS DEN
GTI (VANDENS ARBA ŠTYMO PAIPOMS), AS
BESTO CEMENTAS $2.25 ŠIMTO SVARU MAIŠE
LIS, ASBESTO POPIERIS 10c. SVARAS.

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius 

namus ir pigiai Taipgi padarau 
visokius planus, išmėruoju žemę ir 
etc. Visokiais reikalais kreipki
tės. (-)

TITL'S ?. GREVIS
395 Broad*av. So. Boston. 

Tel.: So. Boston 2340.

Aplankykit musų Bargenų Basementą. Šimtai barge- 
nų dėl jūsų namų ir virtuvės. Mes pirkome juos ant 
bankroto už stebėtinai žema kaina.

SOUTH END HARDWARE C0.
1695 WASHINGTON ST., arti Dover St. Eleveito Stoties 

BOSTON, MASS.

AR
So Bo tone.
7-7 kambarius, yra elektra
7 Naujas stogas ir naujai

> ta. Rendų neša virš .$60. 
morgiėivs stovintis. .*2500 
Banke. Parduos už $3300.
Vincent B. Ambrose. 255 
Tel.: S. B. 0506-M.

P. S Aš parūpinu visokį inšiuriną 
dėl automobilių.

<

TURI S600?
3 šeimynų stuba. po 

ir toile- 
numale- 
Pirmas 

Saving ■ 
Matyki t: 

Broad way.
V

K. W. ŽIŪKAS
KOSTLMERSKAS KR1AUČ1US 

Vien tik vyriškų drabužių.
Apie gerumą klauskite mano.kos- 
tumerių, kurie jau dėvi man6 da
rytus drabužius. , ;
Valandos: Kasdien nuo 8 vąl. ryte 

8 vai. vakare.
344 BROADNVAY, 

SO BOSTON. XASS.

PINIGŲ NERtlKA- 
LAŲJAM

GREAT N9RTHERN

Aliau is lie- 
>n’e. N. ė . 
Ia.no tikras 
i a *j uoza -

lai
tie Visokie Plumberiški Prietaisai

PARSIDUODA TIESIAI JUM 
TIKRAI AUKŠTOS RŪŠIES 
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.
BOSTON PLUMBING & 

LIGHT1NG SUPPLY CO. 
147 Portland St, Boston 
netoli North Station

NORĖČIAU PIRKT NEMAŽĄ KI
ČINIO PEČIŲ (apie 8 saizo). JeigL 
kas turit nevartojamą pečių, praneš-1 
kit man.

263 Silver Street. 2-nd floor.

PARSIDl ODA Bl ČERNĖ IR GRO-
SERNĖ. Daro gerą biznį. Savininkas j 

"eina i kitą biznį. (42)
38 Elnį st.. AValtham. Mass.

pav:;
a J si

paskelbta.^ la 
žvaigždė patek 
leido."

šitaip
laikraščių rej 
jo kilmė ir ta. 
ki savinos; ir 
lietuviai.

Sugrįžęs 
toną Jack S 
apie save 
riams šitokį

“Aš esu lic 
iuvių tėvu 
24 metai t;

!vardas ir
Povilas Žuką 

"Kuomet
įstojau tarna 
vynam Su jure a: a.- man tan
kiai teko pasikumšėiuoti ir ne-, 
trukus as palikau viso laivyno 
čampijonu. Dėl mano skaudžių 
smūgių ir vikrumo jūreiviai pra
minė mane “shark" įjūrių plėš
rioji žuvis — rykle. — Kep.). 
Nuo žodžio "shark" paeina ir 
mano nauja pavardė Sharkey.

“Pradėjęs muštis kaipo profe
sionalas kumštininką.- aš >vėriau 
213 svariu Dabar sveriu 190.

“Aš. niekuomet neatsisakiau 
muštis su jokiu k'um-tinii.ku i.' 
visus juos nugalėjau. Dabar be
lieka man susitikt tik su Gene • 
Tunney. pasaulio ėampijouu."

Tai tiek apie save papasakoju
Jack Sharkey.

Prie to visko a> noriu pridur- <iaryt daug pinigų, 
ti. kad Sharkio tėvai Žukauskai 
gyvena Binghamton. N. Y. Pats 
Sharkey jau yra vedęs ir turi 
dvi mažas dukreles. Jis gyvena 
nuosavam name vienoj iš gra
žiausių Bostono dalių — Chest- 
nut Hill. po numeriu 16 Stone 
avė. Telefonas: A.'pemvall 5S30.

i Už sumušimą niger 
gavo apie 25.00O 
muštynes su \Vills. 
dabar ant tiek pakilo 
Y'orko kumštynių rengėjai jam 
siūlo už sekanėi
jaU liet 2O<).(H)*) d'.l i ,u. pa^cirjimiiKai ir iuM»<f r uvova m«». m.

-r ; i i i. ■ s*..;ua nin1 ai turi pirminvbę. Norint infor-Ilai mat kokia laime pasitaikė ____ _____
jaunam ir stipriam
sportininkai.

l i
u ‘.'t*, ai 
Dėdė? iki

darys didesni “hit,” 
vis ar rusas.

Nėra abejonės, kad publi- Hali, 40 Prospect st 
ka salėn netilps, todėl kas bridge. Pradžia 
nori sau vietą užtikrinti, te- vakare, 
gul įsigyja tikietų iš kalno. Į Visų vietos lietuvių priva
lų galima gauti South Bos-1 lumas atsilankyti i šiuos šo- 
tone p. Šidlausko aptiekoje! kius ir tuomi paremti jau

nuolių draugijėlę.

? SPORTAS.

arba pas Vaizbos Buto pir
mininką d-r£ Kasparą.

Socialistų prakalbos ant 
Broad way ir .F strpeto..

Šios šeredoš vakarą, kaip 
8, ant kampo F štreeto ir 
Broadvay bus anglų socia
listų prakalbos. Kalbės So
cialistų Partijos kandidatai Į 
Massachusetts valstijos val
dininkus. Pereitą seredą te
nai irgi buvo prakalbos, bet 
kadangi tą vakarą buvo 
biaurus oras, tai daug žmo
nių negalėjo atsilankai, tai
gi jie turės progą dabar pa
siklausyti socialistų prakal
bų.

Į
4

ŠALTIS! TRINKIT KRUTINĘ IR NUGARĄ SUi

St*’ ■ —r i ; i r-rT
a L 1 1 i 7 I ’ ' tii .m

LSS. VI Rajono konfe
rencija.

Lapkričio 7 d., nedėlioję, 
“Keleivio” redakcijoj bus 
Massachusetts valstijos lie
tuvių socialistų konferenci
ja. Dalyvaus kuopų atstovai 
iš Haverhillio, Lawrence’o, 
Cambridge’aus ir kitų vietų. 
Pavieniai draugai taipgi 
kviečiami. Geistina butų, 
kad atvyktų kas nors iš tų 
vietų, kur da nėra kuopų, o 
galima butų sutverti. Musų 
(1 raugų yra daug Norwoode, 
Montelloj, Lynne, Worces- 
tery, Fitchburge, Gardnery- 
je ir kitur. Butų gerai, kad 
jie atvyktų 7 lapkričio kon- 
ferencijon ir pasitartų apie 
planuojamą veikimą šią žie
mą. Konferencija prasidės 
10 valandą ryto, “Keleivio” 
name, 251—253 Broadway.

■ i 
Misevičių apvogė.

Pereitą sąvaitę buvo- ap
vogtas A. Misevičius, kuris 
gyvena po No. 2 Lawrence 
et. Išėjus jam į darbą, išneš
ta jo laikrodėlis, marškiniai 
ir kitokių mažmožių už ko
kius 75 dolerius vertės.

Misevičius gyveno ant 
“burdo” pas Andrių Pupa- 
laikj, kuris 14 spalių dieną 

• prasišalino iš namų, palik
damas savo žmoną ir vaikus, 
ir kartu su jo prasišalinimu 
prapuolė minėti Misevičiaus 
daintai, kurie buvo sudėti į 
baksą. Išnešta visas baksas.

Dabar Misevičius norėtų 
žinoti, kur randai ouvusis 
jo “buidingovsift rupalai- 
kis Jis aukštas vyras,

Lietuvi* kumštininkas Jack 
Sharkey sumušė kumštinin- 

■ kų baubą Harry Wills.
Amerikonų spauda labai daug i 

rašo apie lietuvi kumštininką 
Jack Sharkey. kuris Columbu.- 
dienoje Brooklyne sumušė visų 
kumštininkų baubą juodį Wills.
'ai buvo netikėtas lietuvio lai

mėjimas. nes juodis Wills buvo 
skaitomas stipriausiu ir smar
kiausiu kumštininku. Jo bijojo 
visi kumštininkai. Dempsey per 
ištisus septynis metus vengė su 
juo susitikti, o naujasis čampi- 
jonas Tunney iškalno pasakė, 
kad jis su Wills nesimuš.

Jack Sharkey, kuris pereitais 
ir šiais metais sumušė visus žy 
mesnius pasaulio kumštininkus, 
jau kelis kartus iššaukė juo*? 
Wills muštis. Pagalios Wills su
tiko ir jų muštynės įvyko praė
jusį utaminką ant Ebbetts Fiei- 
do. Brooklyne.

Štai ką rašo apie tas mušty
nes “Boston Globė:”

“Akyvaizdoje 35,000 žmonių > 
Jack Sharkey. plieninėmis aki-j 
mis jaunas Bostono lietuvis. į 
smarkiai sutaškė garsųjį Harry i 
Wills. Kova tęsėsi per trylik , 
susikirtimų ir kiekvieną sus -!§ViESųS 4 KAMBARIAI, 
kirtimą Sharkey laimėjo. Wills > išbinuoa.u-j; 2 
abidvi akvs buvo užmuštos, vei- tas:. ’-’V'
das sudaužytas, lupos ir nosį daujama, kad paimtų 
krauju paplukę. Pradėjus try- 

! liktą susikirtimą Wills vos ant •
kojų pastovėjo. Matydamas, kad ‘jy1 ,:nazo,'.. : . • . , Modermskjis jau neatsilaikys ir bus par- j savininką, 
blokštas, 
draustiną kumštynėse taktiką ir 
buvo sulaikytas. Jack Sharkey

I

PAPER COMPANY
MAINE VALSTIJOJ ’

1

I

pįė&alauja Vyru prie Kirtima
• .• '*•

PARSIDUODA
Grosemė ir Bučernė. ant geros gat

vės. biznis gerai išdirbtas. Parduosiu 
su nuostoliais, nes aš noriu apleist 
bizni dėl silpnos mano sveikatos. 
Kreipkitės šiuo adresu: <44)

.355 U ashingtop.st. S^merville, Masu.
Tel : Prospect U498-W. ;

STl BOS LOTAS. WEST K0Xy 
BŪRY, aukšta, vieta, rinktinis
distrifctas. mažas įnešną^h: pa j 
$10 kas mėnesis. ' Teiėphonei j

EKSTRA BARGENAS
Pigiai ir su mažu įnešimu parsiduo

da puikus bučemčs ir jnrosernės biz
nis lietuviais a pgyve n toj vietoj. Savi- 
:iinkas~ereit išvažiuoja. Kas nori pasi- 

. ’ .' nepraleiskit šios
progos i- kiansklt pas Juozą Vaitui).
820 E 6-th St.. So. Boston.
Tel.: 4486

Hignlands 7716. •

Medžiu. Sausintoju. Tiesimo Ke
liu ir Pylimui Damy.
t MES APMOKAMI GELŽKE 
110 TIKIETĄ.

Taipgi nieko neskaitome už 
tarpininkavimą. Kreipkitės Į 

Boston Free Labor Agency 
103 FRIEND ST^ 
BOSTON. MASS.

I
I I

I

Taipgi nuo: Reumatizmo Skausmų. 
Sustingusio sprando. Neuralgijos. Už
sigavimų. Neuritis. žaizdų. Galvos 
Skaudėjimo. Išsinarinimų. Skaudančių 
Muskulų, šono. Krutinės ir Nugaros 
Skausmų. Nusideginimų, Mėšlungio. 
Neprileidžia užsinuodyt nuo išsidrėski- 
mų ir tt.
Draiveriai: Trinkite skaudančias nu
garas su juo.

ALBERT G. GROBLEWSKI & CO. Plymouth, Pa.
"TRINKITE KUR SKAUDA."

<> Sharkey 
laimėjus 
jo vardas 
kad Nev

kumštynes

Reporteris.

REIKALINGAS P
Aš turiu dvi gerai 

daug kostumerių buce 
nes. prie kurių norčėia 
rį (pusininkai, kūri
me biznio. At-išaukit

561 Cambridge St.. < .
Telep’ior.c: Cniversiiy

■s- ir ’.-ėia' aukš- 
tra. ir kitais pa- 

nuoma. Pagei 
lietuviai. (43) 

113—6-th St.. So. Boston. Mass.

k i L.11 >

PRANEŠIMAS AUTO
MOBILISTAMS

Nelaukite iki paskutinės minutos 
apdrausti savo mašiną. Paduokite 
man savo užsakymą tuojaus. Nuo pir
mos November bus galima gauti In- 
surinas ir Regist racijos numeriai. 
Paduokite užsakymą dabar. Informa
cijos dykai. Vincent B. Ambrose. 255 
Broad*ay. Tel. S. B. 0596-M. (-) Š-I-L-D-Y-M-A-S

Leiskite mums išrišti jūsų 
mos klausimą, 
kai. Lengii išmokėjimai.

LEONARD J. tVILEY
37 Ivy St_ Boston. Mass. 

.Tclephone: Kenmorc 2290.

šilu-
Apkainavimas dy-SVARBUS PRANEŠIMAS

Gera proga atsitraukti savo gimi 
nes iš Lietuvos, I,atvijos. Lenkijos ii 
Rusijos, jeigu tik jie sveiki ir gal' i 
skaityti nors vienoj kalboj. Ūkininkų į 
pageibininkai ir namų ruošos darbi- — 

maciju. rašykit musų nianadžeriui: i 
SANDY LEWIS ,(-)

15 H iiuisot SU Montreal. Canada.

iAUTOMOBILIŲ SAVI
NINKAI

Pr^A<~lant nu<» Naujų Metų, versti
nai i eialingas Atsakomybės Palių-1 
dyn-.;:š bn-’drai su Aplikacija del’Re- 
■z s:ravimo automobilių. I’risiųskitc 
-av<> antrašą ir aš pribusiu pas jumis 
(neskiriant kur gyvenat) su Yėikalin-j 
era blunka dėl rcąristrayinto automo- 
biliaus. Sis patarnavimas dykai. Dcr 
tikro patarnavimo, su savo insurancc 
reikalais, kreipkitės pas

J. N. TURAUSKAS 
CAMBRIDGE, MASS.

101 Hampshire st. Unir. 9692 
ir ::68 Wa4iinglon St- Univ. 1683-W-.
---------------------- ---------- , i---- ------

i

ItSlRANDAVOJ A K AMBARI AI 
s šeimynos, Dorchesteryje. 

Modemiški įtaisymai, apšildomi per 
savininkas nori kartu 

Wills pradėjo vartot SJ-venti. Kreipkitės pa-
H . .. . • MARTIN UŽUNARIS

1512 Uolumbia Kd.. So. Boston.
Tel.: 1514-W

DR. BALABAN
: Iš Ku-ijos—Gydytojas, Chirurgas 

ir prie Gimdyaao.
351 Dorehester 8L, S®. Boaton. 

arti Andren-s Sq^ 
Tel. So. Boston 4768.

PRI1MNUS NUO KOSULIO.

lakstančiai lĮgonių jaunp ir 
seap prityrė vertę

Severa’s 
Cough Balsam.

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

Kama 25 ir 50 centai.

Pirkite pas aptiekorius.
I W. f. MVUU CO . CU>A» RAP103. -OWA i

j
5 
i
i

VAIZBOS BUTO ŠOKIAI
■ •,

Seredos Vakare, 20 SPALIO-OCTOBER, 1926,
MUNICIPAL SALĖJE

ant Broad way, tarpe G ir H Gatvių, South Bostone. 
Pradžia nuo 8 vakare.

Grieš A. Žvingilo Orchestra.
įžanga: Vyrams 50c., Moterims 40c.

Svarbi pastaba: šituose šokiuose bus atiduotos visos Meilės lau- 
rės išlaimčtojam.s ant pereito Vaizbos Buto Metinio išvažiavimo. 
Bus gera proga dar syki pamatyti Gražiausią Lietuvaitę iš Naujos io 
Anglijos. Taures atidavinės Suvienytų Valstijų Šen. Wm. P”“1'

Visus kviečiame atsilankyti VAIZBOS BUTA‘
r-i’ e i :»•’’< a .t ‘Keleivio" “.,5andan<«'’ “r‘-~

Uo e K »ol..v.s..o aptiekoje.
t/jl*

w

JEIGU JUS NORITE, KAD JŪSŲ ŠEIMYNA BU
TŲ NAMIE, TAI PADARYKIT SAVO NAMUS 
PATRAUKIANČIAIS SU

JAMES ELLIS CO. RAKANDAIS
štai tikras bargenas. Dirbtuves sampalai. Parlor Setas iš 

trijų puikių minkštų Velour krėslų, padirbtų labai gerai. 
Įvairių spalvų, tiktai $95.00. Reguliarė kaina $150.00. At
eikite tuojaus. kol jų yra.

The James Ellis Furniture Co.
405 Broadway, So. Boston, Mass.

rtltrosAf x»-

MEDICINOS DAKT4ĖA*

C. 1. MHtOLAITIS
Valaadee: ano > Iki 4 ao pietą. 

■m T iki 5 vakare

107 Summer St. 
LAWRENCE, MASS.

MES PERKAM LIETUVOS BONUS.
Nuo tu, kurie pirks pas mus PIaycr Pianą arba Grama- 
foną, tad priimam Bonus kaipo dalį mokesties.

NAl J A GYDYMO METODĄ PRA- 
ŠALINIMU SENŲ LIGŲ.

Be operacijų ir vaistų
Aštrias ir chroniškas ligas gydau ’ 

natūraliais budais.
Patarimai dykai. Jus persitikrinkit 

apie nepaprastą ir galutiną naują na- 
turalę gydymo metodą.

t 
t 
I 
s

Dr. Wenlworth, L. M.
1761 Washingt">n St..

Prieš Northampton elaveito 
stoti. Boston. Mass.
Tel : Coplcf 0653-M.

■ Valandos: Kasdien r.uo 1 iki 9 vakaro. 
1 Nedėtionris nuo 9 ryte iki 2 po pietų.

> .......... ’ ~

Lietuviška Aptieks
Mes užlaikome visokia i aisty 

ir šak"r
Nuo Reumati?"'-, nusilpnėjimo 

strėnų, kcavir .-mo. nuo slaptin
gų Hgų. ‘J jiio. patrūkimo, etc. 
Taip? i -ikom Dielių iš Lietuvos. 
Pat' .imas kuoijeriausias. Jvai- 
r .r. ,aknys. partrauktos iš Ii u- 
v oi . Vaistus prisiunčiata i ,^r 
paštą. Muaų A plieka tebėr- ' , pa
čio į vietoj.

140 SALĖM S1I ii,
BOSTON. ..1ASS.

Mes parduodame geriausius Pianus, Gramafonus ir užlai
kome didžiausį pasirinkimą Lietuviškų Rekordų ir Gerų 

Piano Rolių.

VĖLIAUSI VICTORO REKORDAI
78676 f PAS DARŽELI TRYS MERGELĖS ................. K.

(IŠĖJO TĖVELIS J MIŠK Ą ..................................... K.
“78575 (TAUTOS“ŠVENTE .................los.
: • (MES BE VILNIAUS NENURIMSIM
(48684 (MUZIKA—VALGAS .

(PAUKŠČIŲ* VESEH.Ė ...........
78403 (K AITINK ŠVIESI SAULUTĖ 

(VAI MOČIUTE MANO...........
16037-F(KADA NORIU VERKIU . 

(ANT EŽERĖLIO .....................
164)38-F (LAKŠTINGALĖLĖ .............

(AGUONĖLĖ ..............................
16C39-F (SENELIS— POLKA .............

(GRAŽUOLĖ—POLKA.............

... <. t ... K ant. 
. . kast.

. Justas 
. . Justas 
. . Jonas 
. . Jonas 
. . Jonas

Jonas

Sabonis 
Sabonis 
Vaičkus 

.los. Vaičkus
Sabonis 
Sabonis 
h ud.rka 
h udirka 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas

Jr.rajino t'olumhijos Orkestrą 
įgraįino Uolumbijos Orkestrą

VICTOR REKORDAI 10 COLIŲ—73c
Reikalaudami Masinę, Rekordų arba Rilių Kalaliogo, prisiųstai už 3 
centu otampą. kreipkitės ypatiškai arba per laišką

GEORGE MASILIONIS
233 We»t Broadvay, South Boston, Mass.
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