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Metai XXI

Vėl Šovė Italijos Despotą

ŠŪVIS NUPLĖŠĖ DRAPA
NAS NUO KRUTINĖS.

Fašistų vadas tečiaus išliko 
sveikas, o šovikas kareivių 

durtuvais užbadytas.

Pereitą nedėldienį Bolog- 
nos mieste vėl bandyta nu
dėti Italijos despotą Musso- 
linį. Jam sėdant Į automobi
lių. iš minios išlindo jaunas 
vaikinas ir šovė iš revolve
rio, 
drapanas nuo krutinės, 
jo paties nekliudė.

Jaunas vaikinas vėl pakė
lė revolverĮ ir taikė jau ant
rą syki, bet tuo tarpu ant jo 
puolė karabinieriai su dur
tuvais ir užbadė ji mirtinai. 
Paskui Įsiutę fašistai pagro
bė jo kūną ir spardė kojo
mis, badė peiliais, ir valkio
jo gatvėmis.

Vėliaus, kada šoviko as
muo buvo išaiškintas, fašistų 
valdžia užpuolė jo namus ir 
suėmė tėvą, motiną ir išvežė 
kalėjiman visą šeimyną.

Popiežius, karalius ir visa 
juodašimtija paskui sveiki
no Mussolini, I .........
gyvas. Fašistų partijos sek-jdžių, būtent: •_ m__ ^4.: x: ___

FANATIKŲ GAUJA MEK
SIKOJ SUNAIKINTA.
Keliems kunigams vado

vaujant Meksikoj buvo susi
dariusi gauja fanatikų, ku
rie apsiginklavę norėjo “re
voliuciją” sukelti. Keliose 
vietose šitie piktadariai iš
ardė geležinkelių tiltus ir 
per plauką tik nesusikulė 
keli traukiniai su žmonėmis. 
Valdžia nutarė tuos krimi
nalistus išnaikinti ir pasiun-

NEDARBAS IR SKURDAS i 
FRANCUZIJOJ.

Žinios iš Paryžiaus sako,j 
kad šią žiemą Francuzijoj 
busiąs didelis nedarbas ir 
skurdas darbininkams. Tiki
masi, kad viename tik Pary
žiuje bus apie 500,000 be
darbių. Biznieriai ir pramo
nininkai nusiminę, kad val
džia yra pasiryžusi ateinan- j 
čiais metais surinkti 50,000,-! 
000,000 franku mokesčiu iš 
jų.

'• Šūvis nuplėšė despotui į juos būrį kareivių,
^et | £ja,Į)ai. jš Meksikos sostinės 

pranešama, kad visa gauja 
tapo išmušta, pabėgo tik jos 
“generolas” Gallegos ir vie
nas katalikų kunigas.

IŠSIUNTĖ ANT MARSO 
TELEGRAMĄ — 72 CEN

TAI UŽ ŽODI.
Į Centrai Radio ofisą Lon

done atėjo pereitą savaitę 
Dr. M. Robinson ir padavė 
telegramą, adresuotą i Mar
so planetą, kuri dabar ran
dasi už kokių 42,600,000 
mylių nuo žemės. Visas ad
resas susidėjo iš 3 raidžių. 
“MMM.” Telegramos teks-

retorius Turati paskelbė ši
tokį pareiškimą: “Pirmuti
nis teisingumo žingsnis at
liktas, dabar turi būt nubau
sti likusieji kaltininkai.” Tai 
reiškia, jaunas vaikinas nu- 
linčiuotas, dabar reikia išžu
dyti jo artimuosius ir drau
gus. Ir įdukusi fašistų gauja, 
lyg kraujo ištroškę vilkai, 
pradėjo tuo jaus staugti: 
“Mirtis fašizmo priešams! 
Lai gyvuoja Mussolini!”

Bet despotai ilgai ne gy
vuoja. Ir ant Mussolinio gal
vos buvo jau šeši pasikėsini
mai nuo to laiko, kaip jis ap
siskelbė Italijos diktatorium. 
Vieną sykį jam buvo mesta 
bomba, du ar tris kartus jis 
buvo jau šautas ir sykį jį no
rėjo vienas kareivis nudurti, 
nors šitas atsitikimas labai 
slepiamas.

Fašistais b;surisi viso pa
saulio susipratę darbininkai.

““ “ | Lenkų Socialistai Pliekia
mirė Hany Houdini, kuris

-------------- savo magiškomis štukomis 
J. GRICIUS BUS PAKAR-yra nustebinęs visą pasaulį.

TAS 31 GRUODŽIO. įdomiausia, buvo tas, kad
  Houdini galėdavo pasiliuo- 

Jis ir kitas banditas užmušė suoti iš kiekvieno uždarymo,
3 žmones Cbicagos prie

miestyje.
Chicago, III.—Pereitą są

vaitę čia tapo nuteisti pako
rimui du jauni banditai, ku
rie prisipažino užmušę 3 
žmones pereitą liepos mėne
sį.

Vienas pasmerktųjų yra 
J. Gricius, 21 metų amžiaus 
lietuvis, o kitas yra Thomas 
McWane, 19 metų amžiaus 
vaikėzas.

Jiedu bus pakarti 31 d. 
gruodžio.

Jųdviejų advokatai pata
rė prisipažinti prie kaltės, ti
kėdamiesi tuo budu sumink
štinti teismą ir išgelbėti jų 
gyvybę. Bet teisėjas Miller 
pasakė, kad piktadarybė 
Chicagoje perdaug jau išbu
jojo ir su ja reikia kovoti vi
su Įstatymų aštrumu. Pasi
gailėjimo 
gali būt, sako, juos reikia 
naikint.

Ir ištikro, Griciaus ir Mc- 
Wane'o pasielgimas buvo 
baisus. Išėję vieną pereitos 
vasaros dieną plėšikauti, jie
du pasisamdė Chicagos prie
miestyje Ciceroj taksi, o įva-

MIRIOF.

SAKO, JIS NORI TAPTI 
LENKIJOS KARALIUM.koki tik kas galėjo jam su

galvoti. Pavyzdžiui, jis duo
davo surišti sau rankas ir 
kojas, paskui įdėti save į 
medinę skrynią, aprišti ją iš 
viršaus virvėmis, apsukti re
težiais ir tuos retežius spy-į 
nomis užrakinti, ir paskui tą. 
skrynią paskandinti po van
deniu. Ir visiems žiūrint jis 
išeidavo iš po vandens liuo- 
sas.

Visi jo “triksai” buvo jo 
paties sugalvoti, lodei nie
kam nežinomi, ir jis mirė nu
sinešdamas jų paslaptį Į 
grabą. Nors jisai prirašė 
daug knygų, daug magijos! 
paslapčių išaiškino, tečiaus 
kaip jis atrakindavo spynas, 
kaip jis pasiliuosuodavo iš i 
visokių uždarymų, jis nie
kam niekad nepasakė.

________ _____ Jis buvo didelis priešas 
piktadariams ne- taip vadinamų spiritualistų, 

"* kurie daro “stebuklus” neva j 
su “dvasių” pagalba. Hou
dini nuolatos skelbė, kad vi
si tie “stebukladariai” yra 
paprasti apgavikai, ir jis vi-: 
siems jiems siūlė $10,0v0, 
jeigu jie padarys toki “ste
buklą” su “dvasių” pagalba, 
kurio jis negalėtų atkartoti 
be jokių dvasių. Jo pinigai 
buvo padėti Į trečias rankas 
ir pasiūlymas visuomet sto
vėjo atviras, 
spiritualistas nedrįso eiti jų 
pasiimti.

Įdomus buvo atsitikimas, 
kuomet Houdini padarė asi
lą iš didžiojo Egipto magiko 
Raymeno Beyo. Tasai Ray- 
men Bev gyrėsi, kad joks ki
tas magikas pasaulyje nepa
darysiąs to, ką jisai, Raymen 
Bev galįs padalyti, būtent, 
išbūti uždarytame grabe po 
vandeniu 19 minutų. “E, tai 
nėra jokia gudrybė!” tuo- 
jaus atsakė Houdini. “Trum
pai alsuojant susitaupo ok- 
sigenas, ir uždaiytoj vietoj 
galima išbūti da ilgiau, negu 
19 minutų.”

Ir Houdini parodė, kad iš- 
tikrajų galima. Kaip aukš
čiau minėta, jisai liepė save 
surištą į grabą uždaryti, ir tą 
grabą dar iš lauko užraki
nus paskandinti. Ir jis išėjo 
iš po vandens išbuvęs tenai 
net pusantros valandos.

Houdini buvo gimęs Ap- 
pletono miestelyje, Wiscon- 
sino valstijoj. Jo tėvas buvo 
žydų rabinas, Meyer S. 
Weiss. Houdini pradėjo 
dirbti cirke būdamas da ne
dideliu vaiku. Vėliaus jis 
dirbo prie kalvio, kur jis iš- 

_________ įaugau. m°ko atrakinėti visokias 
CARO GIMINAITIS VEDA Bet sargai pradėjo šaudyt spynas be raktų. Tuomet jis!

teatruose, kur jis išeidavo nei 
tikruoju savo vardu, bet sla
pyvardžiu Houdini. Nuo to 
jam šitas pavadinimas ir 
prilipo.

t

DUODA MAGARYČIŲ, 
KAD PATRAUKUS ŽMO

NES BAŽNYČION.
Kunigai jau pradeda tai

kytis prie aplinkybių. Maty
dami, kad žmonėms geriau 
patinka autom ibiliai, negu 
dangaus karalystė, jie jau 
pradeda duoti gazolino ma
garyčių. kad patraukus baž
nyčion daugiau žmonių, štai, 
Bostono “Post” praneša, 
kad West Bridgevvaterio ku
nigas S. P. Weaver paskelbė 
pereitą savaitę duosiąs 5 ga
lionus gazolino tam parapi- 
jonui, kuris atsives su savim 
daugiausia savo kaimynų 
bažnyčion. Ir pamokslą kun. 
Weaver žadėjęs pasakyti at
einantį nedėldienį ne apie 
dangaus karalystę, bet apie 
automobilius.

denį apvaikščioti taip vadi
namą “Thanksgiving Day.” 

i Tai yra užsilikusi nuo seno
vės tradicija, kuomet pirmu
tiniai kolonistai surinkę nuo 
laukų vaisius, kėlė vaišes ir 
dėkojo Dievui už derlių. Da
bai- tokią šventę paprastai 
skelbia prezidentas.

Taigi Nexv Yorko organi
zacija bedievybei kelti nu
siuntė prezidentui telegra
mą, reikalaudama, kad jis 
tokios šventės neskelbtų, nes 
šalies galvai nepritinka mai
šytis Į religinius burtus. Tho- 
mas Jefferson yra atsisakęs 
tokią šventę skelbti. O jeigu 
jau tamsta musų prašymą 
atmesi, sako New Yorko be
dieviai prezidentui, tai dė- 
kavodamas Dievui už viso
kias jo gerybes neužmiršk 
paminėti ir Floridos, kurią 
jis taip begėdiškai sunaiki
no.

i

kad jis išliko < tas gi susidėjo iš dviejų žo- 
blyin hnfont • “OpenStipitlB 
secomba.” Paklaustas, ką tie 
žodžiai reiškia, Dr. Robin
son atsakė: “Apie tai iųs ne
sirūpinkit, marsiečiai su
pras.” Radio ofisas telegra
mą priėmė, paaiškindamas, 
kad jos pristatymas nėra 
gvarantuojamas. Siuntėjas 
atsakė, kad jis sutinkąs rizi
kuoti. ir užmokėjo po 72c. 
nuo žodžio. Radio operuoto- 
jas tuo jaus nužaibavo šitą 
radiogramą i dausas, ir Dr. 
Robinsonas dabar laukia 
nuo Marso atsakymo. Ar jis 
juokdarys, ar beprotis, mes 
nežinom.

COOLIDGE’O BALSAS
LĖŠUOS $600.

Prezidentas Coolidge nu
tarė atvažiuoti su savo pa- žiavę Į tamsią vietą užpuolė 
čia Į Massachusetts valstija, 
kad parėmus savo I

EUROPOJ SIAUČIA 
AUDROS.

Pietvakarių Europoj siau
čia smarkios audros, nešda
mos tai lietų ir sniegą, tai 
didelius debesius smėlio. 
Belgijoj ir rytų Francuzijoj 
upės labai patvinusios ir bi
jomasi jų išsiliejimo iš kran
tų. Net Nicejos apielinkėj, 
kur dienos visuomet būnai 
saulėtos, dabar oras praru-i 
gęs, Ii ja su smėliu. Manoma.

BEDIEVIAI NENORI 
“THANKSGIVING”

ŠVENTĖS.
Amerikoje yra madoj ru- Pametęs buvusius savo drau- 

. gus, dabar jisai sėbrauja su 
monarchistais.

Lenkijoj kilo politinė aud
ra. Visos pažangios partijos, 
kurios nesenai rėmė Pilsuds
kio pakeltąją revoliuciją 
prieš buvusią valdžią, dabar 
pradėjo šaukti, kad jis išda
vikas, kad apgavęs jas susi
dėjo su aršiausiais reakci
ninkais. Lenkijos socialistai 
tiesiog sako, kad Pilsudskis 
nori tapti Lenkijos kara
lium.

Ir šitam kaltinimui yra pa
mato, nes šiomis dienomis 
kunigaikščio Radvilos dva
re buvo lenkų dvarininkų ir 
monarchistų susirinkimas, 
kuriame dalyvavo ir Pilsuds
kis. Sakoma, kad apie 50 
Lenkijos monarchistų, jų 
tarpe ir jų lyderis kunigaikš
tis Sapieha, gerdami už Pil
sudskio sveikatą šaukė: 
“Niech žyje nasz Pilsuds
kį!”

Po to lenkų monarchistų 
organas Varšuvoj padėjo 
ant pirmutinio puslapio pas
kutinio Lenkijos karaliaus 
Stanislovo Augusto paveiks
lą, o šalia jo Pilsudskį, lyg 
ir to karaliaus vietininką. 
Toliaus lenkų monarchistų 
spauda paskelbė, kad atida
rant Lenkijos Seimą ir skai
tant prezidento pranešimą, 
Seimo nariai turės atsistoti 
ir stovėti per visą skaitymo 
laiką. Taip nutaręs Pilsuds
kis. Tarp Seimo atstovų tas 
sukėlė didelio pasipiktinimo 
ir manoma, kad Seimui atsi
darius bus daug triukšmo. 
Seimo atstovai sako, kad 
Seimas yra didesnis už pre
zidentą.

Lenkijos socialistų spauda 
smerkia Pilsudskio užgaidas 
ir sako, nežiūrint kaip val
džia darys, demokratinė 
Lenkija kovos prieš kiekvie
ną Pilsudskio žingsni, norin
ti aprubežiuoti žmonių lais
vę ir susiaurinti jų teises.

Londonas taipgi yra susi
domėjęs tuo, kas dabar de
dasi Lenkijos viduje. Gali
mas daiktas, kad Pilsudskio 
žingsnius Anglija ir diri
guoja. Mat Anglijai svarbu 
yra turėti stiprią Ix?nkiją 
prieš bolševikišką Rusiją. O 
stiprią militaristinę valstybę

KALTINA UNIJOS VIRŠI
NINKUS ŽMOGŽU

DYSTĖJ.
San Franciscoj grand jury 

apkaltino aštuonis daily- 
džių unijos viršininkus ir na
rius už užmušimą ne unijinio 
dailydės prie darbo. Mano
ma, kad tai yra naujas kapi
talistų suokalbis sunaikinti 
uniją.

v.j^, vežiką, sumušė ji, surišo, ir 
balsais pasiėmę taksi į savo rankas 

audinyčių fabrikantą Būtie- leidosi per West Side. Tenai 
rį, kuris “runija” į senato- jie užvažiavo mokyklų per- 
rius. Irtie du balsai lėšuos (lėtini Heiną. kuris.su savo 
visuomenei $600, nes tiek at- mergina sėdėjo automobi- 

liuje ties savo namais. Gri
cius su McWane’u užpuolė 
tą mokytoją ir norėjo pa
grobti iš jo merginą. Tam 
pasipriešinus, jie ji nušovė. 
Tuomet jie nudėjo ir jo mer
giną, ir tą vežiką, kurį turė
jo automobiliuje surišę. Sa- 

žinomas kaipo baisus bandi-į koma, kad užmuštuosius jie 
tas ir galvažudys. Jį užmušėja ir apiplėšė, 
jo paties sėbras, kurį paskui

sieis ponų Coolidge’ų kelio
nė iš AVashingtono į Massa
chusetts valstiją.

NUŠOVĖ PASKILBUSI 
GALVAŽUDJ.

Detroite šį panedėli buvo 
nušautas James Cunniffe,

$149.000.000 PELNO.
Automibilių korporacija, Į nušovė policija. Policijai 

žinoma vardu “General Mo-jbuvo duota žinia, kad viena- 
tors,” paskelbė savo biznio 
raportą, kuris parodo, kad 
per devynis šių metų mėne
sius ji padarė $149,000,000 
gryno pelno. United Statės 
Steel Corporation, kuri yra 
didžiausia ir turtingiausia 
kompanija visam pasaulyje, i mušė 
padarė per tą patį laiką 
$145,000,000 gryno pelno. 
Prie socializmo tas pelnas 
prigulėtų darbininkams, ku
rie jį padarė: dabar gi jį pa
siims dykaduoniai.

FRANCUZŲ SOCIALIS
TAI LEIS NAUJĄ 

LAIKRAŠTJ.
P rancūzų socialistai nuta-

kad smėlio debesiai ateina rė įkurti Paryžiuje dienraštį, 
su vėju per Viduržemio ju- kuris pradės eiti nuo Naujų 

~ ‘ " Metų. Tam tikslui sudėta
jau 2,000,000 frankų. Vy- 

9 MAINERIAI ŽUVO KA- riausiuoju dienraščiojedak- 
SYKLOS EKSPLIOZIJOJ. t?,,u,n

res iš Afrikos.

SYKLOS EKSPLIOZIJOJ. Socialistų Partijos
iCentro Taryba paskyrė par- 

Nanticoke, Pa.— Pereitą lamento atstovą drg. Leoną 
sąvaitę čia Susųuehanna an- Blumą. " .
giių kompanijos kasykloj 
No. 7 įvyko sprogimas ir 9 i 
darbininkai tapo užmušti I 
ant vietos. Nelaimė įvyko: f 
tuo jaus, kaip tik maineriai gai ___
nusileido į darbą. Paskui i kad šiais metais Jungtinėse 
tuos devynis leidosi ir dau-j Valstijoje plėšikai išplėšė ir 
giau angliakasių į darbą, nunešė jau $4,000,000. Gi- 
bet išgirdę sprogimą jie pa- nant šitą turtą 20 žmonių bu- 
bėgo ir išliko gyvi. vę užmušta ir 40 sužeista.

BANDITAI NUNEŠĖ 
$4,000,000.

New Yorko biuras apsau- 
i nuo plėšimų praneša,

bet nei vienas

GIMĖ RAGUOTAS 
VAIKAS.

Graikijoje, Tonantikame apartmente žmonės bai
siai mušasi ir girdėt šaudy- kaime, gimė kūdikis nei 
mas. Kada policija tenai nu- žmogus nei žvėriukas. Šio 
vyko, iš to apartmento vie- keisto sutvėrimėlio pilvo oria 
nas vyras jau bėgo laukan, esanti taip plona, kad pro ją 
Policija norėjo jį sulaikyt,! matyti visi viduriai; kojos 
bet jis pradėjo šaudyt ir už- , kreivos, pėdos atsisukusios 
— -5 vieną policmaną, bet atgal, ant galvos pora ragų, 
kito policmano kulipka jį o nugarkaulis baigiasi maža 
patiesė. Tuomet policija Įnė-’uodegyte. Akys kaktos vidu- 
jo i minėtąjį apartmentą irirv, abi vienoje duobutėje, 
rado tenai nušautą minėtąjį --------------
galvažudį Cunniffe ir jo NORĖJO IŠLAUŽTI KA- 
meilužę. Po visą kambarį p ”
buvo išmėtyta apie 10,000, 
dolerių. Policija spėja, kad : 
tie pinigai buvo kur nors iš- ėjusį

LĖJIMĄ; PAŠAUTA 7 
KALINIAI.

Jefferson City, Mo.—Pra- 
Į nedėldienį Missouri 

plėšti ir juos besidalindami i vahriios kalėjime kilo riau- 
banditai susišaudė. išės. Kaliniai puolė sargybą

-------------- norėjo išsilaužti laukan.

PASKUTINĖ BOLŠEVIKU 
OPOZICIJA PASIDAVĖ.
Anądien rašėm, kaip Troc

kis, Zinovjevas ir kiti bolše
vikų opozicijos lyderiai pasi
davė Stalino oportunizmo 
diktatūrai. Dabar iš Mask
vos pranešama, kad taip pat 
pasidavė ir Medvedjevo- 
Šliapnikovo frakcija, kuri 
sudaro dešinįjį bolševikų 
sparną ir tankiai yra vadina
ma “menševikais.” Trockio 
ir Zinovjevo vadovaujamoji 
frakcija sudarydavo kairiajį 
komunistų partijos sparną. 
Vadinasi, dabar Rusijos bol
ševizmas pasiliko be “spar
nų.”

IŠPLĖŠĖ $12,000.
New Orleans mieste pe

reitą subatą buvo padalytas 
užpuolimas ant maišų kom
panijos valdininkų, kurie 

įvežė pinigus darbininkų al-

i

I goms išmokėti. Vienas kom- fjaUg lengviau yra sudaryti 
panijos valdininkas buvo monarchijoj, negu respubli- 
pašf,u?*Jr bandltai l)abe£°,koj. Pilsudskis, kaipo milita- 

Įrizmo garbintojas, kaip tik 
ir tiktų i tokios monarchijos 
valdonus. Monarchiją, žino
ma, karštai paremtų ir kuni-

su $12,000.

10,000 ANGLIAKASIŲ
GAUS DAUGIAU ALGOS. .....

Greensburgo, Irvvino ir gjja su savo popiežium, ir vi- 
------- s apielinkėse, Sos kitos patamsio galybės. 

Ponncvlv'jni ifil tllk'-

AMERIKOS MILIO- jšruotais iš šautuvu ir 7 kali- pradėjo rodyt savo “štukas
NIERKĄ. Ini ai tapo sužeisti. Ritinusi-*

Didis kunigaikštis Dimit- gando ir sugrįžo į savo celes, 
ris Konstantinovičius, kurį Panašios riaušės buvo są- 
nabašninkas Mikė buvo pa- vaite atgal Pennsvlvanijos 
skyręs antruoju savo sosto valstijoj, kur Deleware pa- 
ipėdiniu, gauna sau už pačią vieto kalėjime sukilo apie 
turtingą amerikonką, būtent , 200 kalinių, sumušė sargus 
Miss Audrey Emery, kuriai:ir norėjo pabėgti. Bet kali- 
skiriama iš $40,000,000 tėvo niams ir čia nepavyko, nes iš 
turtų penkta dalis, tai yra 8 lauko tuojaus pribuvo apie 
mil. dolerių. Dimitris susi- 1000 ginkluotų piliečių ir 
pažino su ta Amerikos dy- policmanų. ir pradėjo Į suki- 
kaduonc Francuzijoj, kur ji lusius kalinius šaudyt. Kuo- 
ir dabar randasi. Tai ve, kur'met 6 jų tapo sužeisti, kiti cija $275,445.55. Pinigai bu-, - r... . .... .. .. ....
eina Amerikos darbininkų]nusiramino, f valandą laiko vo renkami nuo Naujų Metų bet 5,000. Trįs kaimai tapo ras, tai tokia respublika pio 
uždirbti milionai. riaušės buvo numalšintos. iki šiol. I visiškai sunaikinti. tų Amerikoj.

SURINKO $275,445 KO
VAI SU PROHIB1CIJA.
Draugija, kuri stengiasi 

panaikinti prohibicijos Įsta
tymą. pranešė Kongreso raš-

(’ollinsvillės ; _
Pennsylvanijoj, dešimts tūk
stančių angliakasių gaus 
daugiau algos nuo 1 lapkri
čio.

HONDŪRO REVOLIU
CIONIERIAI PAĖMĖ 

MIESTĄ.
VVashingtone gauta žinių, 

kad Hondūro revoliucionie
riai sumušė valdžios kariu-

ARMENIJOJ ŽUVO 5,000 
ŽMONIŲ NUO ŽEMĖS 

DREBĖJIMO.
Žinios iš Konstantinopo- menę ir paėmė I>a Ceibos 

____ . iio sako, kad per žemės dre- miestą. Revoliucionieriams 
tininkui Washingtonc, kad bėjimą Armėnijoj anądien miestą paėmus, tuo jaus buvo 
ji surinko kovai su prohibi- žuvo ne 1,000 žmonių, kaip atidarytas kalėjimas ir teis- 
“ ---------- ______  . iš pradžių buvo skelbiama, mo rūmai sudeginti. Hondu-

• visiškai sunaikinti.

kuris.su
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; a Į APŽVALGAI n
POPIEŽIUS SUSIPYKO

ve—raią. tai beveik nėra abejo- į 
nės, kad jai butu pavykę atgau- • 
ti žymią dalį savo palečių, d va-: 
ru ir kitokių turtų, kadangi 
dauguma tų turtų 'hivo kaize
rio šeimynos valdo;.u. kaipo1 
privatinė jos nuosavybė. Už 
savo turtus kaizeris reikalavo 
iš valstybės daugiaus,» kąip į 
šimto milioną dolerių.

“Prūsų valdžia teėaųs užve-įapie 
dė su kaizerio šeimyna derybas į reikt v 
ir po ilgų ginčų padarė sė ja sa- 000,900, 
tartį, kad kaizeris atsisakys į 

vo retkafavųaų, jei- •

i ku, sako, kad šia inktas A-
1 *• • ’ komunistai!

agitatoriams ir, 
streikierių šei-'

' mvnos nieko is tų pinigų ne-
1 ’ < . ! 

Vie-U šitoki apkaltinimą prieš j 
; Jonės paskelbė 

pereitą savaitę angliakasių 
mitinge Thurcroft e. netoli 
Rotherham’o. Aukų buvę su
rinkta šimtai tūkstančių do
leriu, o Mainerių Federaciją

1 merikoje auk 
išdaliję savo 
badaujančios

! gavusios.
______________ nei mielaširdingumo. Vie-! šitokį ;

SU SAVO DRAUGAIS. ; nam nusikaltus, jis baudžia! komunistus 
Tarp popiežiaus dvaro a,ajPj,uk.I,e?a-

(Vatikano) ir francuzų mo- - 
narchistų kilo ginčas. Popie-, 
žius pasmerkė Rojalistų Par- ” 
tiją. Reakcininkus tas labai kytų^ 
nustebino, nes 'I—----- L k 1-

ro nei Maskvos bolševikai. 
Įdomu butų žinoti, ką 

Draugo” redaktoriai pasa- 
_______ ___.... • su jais taip

__J “šventas tė- pasielgtų, kaip, anot jų, Die
vas” visuomet buvo monar- vas elgiasi. Pa\yzdžiui, Chi-
chininkų draugas ir jų judė- 9a?°j yra daugybė banditų 
jimas visuomet rėmėsi Ro- ir žmogžudžių. Daleiskime, 
mos katalikybe. : kad naikindama tuos pikta-

Tečiaus nereikia manyti, dariu5 valdžia pradeda bau- 
kad dabar kataliku bažnv-. sti lygiai visus: ir kaltus ir 

į nekaltas. Daleiskime, kad ji 
Įsuima “Draugo” redakto-
• rius ir nutaria pakarti juos
• sykiu su banditais. Ką jie 
ant tu pasakytų? Jie šauktų 
visa gerkle, kad tai yra ne
girdėta pasaulyje beprotys-

pasiekę tiktai tūkstančiai.
“Aš skundžiausi." sako Jo- - 

nes. "bet man buvo paais!;inta. 
kad likušieji pinigai buvo išmo
kėti komunistų agentams... las 
reiškia, kad pinigai buvo ati
duoti komunistų agitatoriams. | 
o ne suvargvisiom> angliakasių • 
šeimynoms, kurioms jie bu\O| 
skiriami. Kuomet streikas pa-į 
sibaigs. aš padėsiu visą savo j 
energiją, kad apvalius kasyklų į 

j laukus nuo komunistu.
. Taigi pasirodo, Kad tiei 
žmonės, kurie dedasi tokiais i 

I dideliais darbininkų drau-j 
T>- - .. - , . . .. gaiš, via tikri šulei ia*.Kartu su piktadariais jis &

- - - - - - - i

čios galva permainė savo po
litiką. Ne, jo .valdoma baž
nyčia kaip buvo reakcijos 
tvirtovė, taip ir pasilieka. .Jo 
akimis Žuinnt, monarchija 
yra geriausia ir tobuliausia 
valdžios forma, nes tenai l . v _ -.v 
iešpatauja “Dievo patep-;žvėriškumas! 
as” valdonas. Dėlto ir Lie-. —* ~‘l“S
uvos kunigai iš pradžių la- lygiai šitaip elgiasi Dievą, 
jai norėjo karaliaus. Res- "" _............... ..... ... ......
publikai katalikų bažnyčia baudžia ir niekuo nekaltus; KODĖL SOCIALDLMO- 
priešinga dėlto, kad valdžią t savo vaikus T- —j;—G ----------- •
respublikoj renkasi patįs Į didžiausia ‘ 
žmonės. Žmonėms gi katali- Logikos 
kų bažnyčia nepripažįsta jo- nėra nei už sudilusį nikelį.
kių teisių. Ji neleidžia jiems --------------
net savo‘ parapijos reikalų NETEISINGAS PAAIŠKI- 
tvarkyti. Taigi ir su Francu- 
zijos rojalistais “šventas tė
vas” susipyko ne dėlto, kad 
jie yra priešingi respublikai 
ir nori monarchijos, bet dėl
to, kad jis įžiūrėjo jų dar
buose “bedievybės” ženklų.

Sisley Huddleston, bosto- 
niškio “Christian Science 
Monitor’o” korespondentas, 
rašo iš Paryžiaus taip:

“Francuzų monarchininkų 
judėjimas, žinomas kaipo Ae- 
tion Francaise. pastaraisiais 
metais aiškiai ėmė vartoti 
smurto taktiką, šitas smurtas 
kartais reiškiasi žodžiais, o 
kartais darbais. Smurtas vi
suomet buvo svarbiausis mo- 
narchizmo šulas.

“Toliaus, monarchininkų po
litika laikėsi kraštutinio nacio
nalizmo. Dėl karšto jų patrio
tizmo jiems simpatizuoja net 
tautininkai republikonai. Ne
žiūrint mažo savo skaičiaus. 
Daudet’o ir Maurras'o vado
vaujami monarchininkai pas
kutiniais laikais buvo sukėlę 
tikrą terorą tarp visuomenės 
veikėjų.

“Francuzų vyskupas anądien 
pasipriešino monarchininkams. 
sakydamas, kad jų vadas Dau- 
det skelbia atejizmą (bedievy
bę). Vyskupo kaltinimą parėmė 
ir popiežius. MonarCkininkų 
iiogeryje tas sukėlė toki furo
rą, kaip kad jų tarpan butų kas 
bombą įmetęs. Jų eilėse kilo 

t Hiatas sumišimas. Ir. kas ar
šiausia, dabar manoma, kad 
neužilgo popiežius išleis enci
kliką visai francuzų monarchi- 
ninkus nuo savęs atmesda
mas.” ',

O bet gi, sulyg “Draugo.”

Ir tai vadinasi į KRATAi SUSILAIKĖ NUO 
mielasirdvste!' ------

Logikos pas tuos žmones BALSAVIMO?
Prūsų seime buvo anądien 

svarstomas Klausimas apie 
atlyginimą buvusiam kaize- 

nimac lriui už j° turtu.*. Kuriuos yal-
N1MAS. stvbė pasiėmė. Balsuojant

Klerikalų “Draugas” įdė-šitą klausima, socialdemo- 
jo paveikslėli, kuris parodo į kratai susilaikė nuo balsavi- 
buri darbininkų Gvinėjos |mo. Komunistai dabar sako, 
miškuose ir barzdotą misijo- kad socialdemokratai stoję 
nierių, o po tuo paveikslėliu kaizeri.
šitokį paaiškinimą:

“Katalikų misijonieriai pa- komunistai 
siekia tolymiausius pasaulio šneka, 
kraštus, skelbdami Išganytojo! 
mokslą. Paskui misijonierius i ■ 
pusiau laukinių žmonių tarpą 
eina kultūra ir Europos civili
zacija.” I

Bet tai neteisingas paaiš- į 
kinimas. Turėtų būt pasaky- i 
ta taip: “Paskui misijonie
rius į laukines šalis eina! 
krikščioniškų valstybių dur-į 
tuvai, kanuolės ir kariški lai- j 
vai. Kas norėtų faktų, tegul 
pasižiūri į Kynus.”

“Naujienos” parodo, kad 
nežino, ką jie

“Dalykas yra tame.“ sako 
“Naujienos." kad kaizerio tur
tu klausimas buvo mėginta iš
spręsti referendumu. Tatai ne
pasisekė. nes už turtų konfis
kavime. buvo paduota nepakan
kamai balsų. Po to tas klausi
mas galėjo būt išspręstas dve
jopu budu: arba Įstatymo ke
liu. arba per teismą. -Jeigu kai
zerio šeimyna butų kreipusis į

I
r 
T

Korespondentas tečiaus 
'mano, kad nesusipratimuose 
harp popiežiaus ir mylimų jo 
•ojalistų yra daug gilesnių 

priežasčių, negu tariamoji 
pastarųjų “bedievybė.” Dip- 
tomatinėse sferose šitas kle- 
rikalmmonarehininkų susi- 
riejimas esąs labai akyvai 
tekamas.
Į> ■____ ■___________

KUNIGIŠKA LOGIKA.
1 Lietuvoje šįmet vietomis 
buvo blogas derlius. Chica- 

davatkų “Draugas” aiš- 
kina, kad tai esanti Dievo 
bausmė užtai, kam žmonės 
i&sirinkę “bedievišką val
džią.” Girdi:* ’ •

’ “Kuomet blogi žmonės pra
deda blogai elgtis. Dievas visus 
.baudžia. Tuo jis parodo, ką ge
rieji turi daryti, kad blogumų 

•_ it papiktinimų nebūtų.”

i Kunigų laikraštis čia labai 
prastoj šviesoj pastato savo 
Dievą. Bažnyčia paprastai 

rmbkina, kad katalikų Dievas 
tobuliausia, išmintin- 

.-gibusia ir mielaširdingiausia 
'esybė. O pagal “Draugą,” 
pas Dievą nėra nei išminties, 

4
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LIAUDININKAI NĖRA 
SOCIALISTAI.

Atžagareiviai nežino skir
tumo tarp socialistų ir vals
tiečių liaudininkų. Štai, vie
nas klerikalų organas rašo: 

“1922 metų pradžioje Lietu
va pergyveno dideli vidaus kri- 
zi. Socialistai darė aiškių pas
tangų nuversti teisėtą valdžią 
su kariuomenės pagelba. Tą ži
nojo visas Kaunas ir plačiai
kalbėta Lietuvoje. Sausio mėn.• 
pabaigoje įvyko Valdžios 'kre
žis. Ministerių kabinetą paves
ta buvo sudaryti p. Galvanaus-J 
kui. Per’visą gi sausio mėnesi 
siautė Lietuvoje nepaprasta at-; 
mosfera. Socialistai norėjo sa
vo bauginimais^priversti krikš
čionis demokratus atsisakyti 
Ištikimybės katalikystei.“
Aišku, kad kunigas čia 

plepa ne apie socialistus, bet! 
apie valstiečius liaudinin-’ 
kus.

Dabartiniai valstiečiai 
liaudininkai nėra jokie so
cialistai, ir jie jau nesykį pa
tįs yra viešai šitą pcskelbe. 
Socialistais vadinasi žmo
nės, kurie eina prie panaiki
nimo privatinės nuosavybės, i 
o valstiečiai liaudininkai ! 
privatinę nuosavybę girta. 
Taigi jų tikslai yra diamet
raliai priešingi.

Klerikalai baigia jau savo i 
dienas gyventi, o nežino da 
tokių paprastų dalykų.

ANGLIJOS STREIKIE- Į 
RIA1 KALTINA KOMUNI

STUS AUKŲ SUNAU
DOJIMU.

Anglijoj kilo skandalas 
dėl renkamų streikuojan
tiems angliakasiams aukų.' 
Joseph Jonės, Yorkshire an
gliakasių organizacijos sek- • 
retorius ir narys tos darbi -' 
ninktįdelegacijos, kuri nela
bai senai lankėsi Jungtinėse 
Valstijose rinkti streikuo-, 
'jantiems angliakasiams au-

I t H
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yra, pačių žmonių nubalsa- 
vimui. Ir praėjusį birželio 
mėnesį referendumas įvyko. 
Klausimas buvo pastatytas:! 
Konfiskuot eks-kaizerio tur
tus, ar ne?

Kada referendumui pasi
baigus suskaityta balsai, pa
sirodė, kad už konfiskavimą 
be atlyginimo balsavo tiktai 

‘ > 15,000,000 žmonių, o 
derybas Į reikėjo nemažiau kaip 20,- 

tai yra pusės visų 
į respublikos balsuotojų.

nuo visu savo redcalavimą, jei-: Tuo budu referendumas 
gu jam bus užmokėta trys su parodė, kad šalis stoja už at- 
nuse miliono dolerių ir svgrą- lyginimą, ir Vokietijos val- 
žinta tam tikra dalis buvusios džiai tuomet pasiliko tik su- 
jo nektinojamos nuosavybės, sitarti su eks-kaizerio šeimy- 
šita sutartim originalis kaize
rio reikalavimas tapo numuš
tas tiek, kad jam tenka daug
maž tiktai apie dešimta dalis 
to, ko jisai norėjo pradžioje, 
štai dėl ko socialdemokratai 
nutarė tai sutarčiai nesiprie-1 
sinti.

“Socialdemokratai yra įsiti- 
xinę, kad prie dabartinių sąly
gų pigesnio budo likviduoti 
kaizerio reikalavimus negalima 
surasti. Sutarties atmetimu 
Prūsų seime nebūtų buvę nieko 
gera atsiekta, tik valstybei bu
tu tekę paskui per keletą metų 
tąsytis su kaizerio šeimyna po 
teismus, ir pagaliau kaizeris 
butą dar gal laimėjęs didesni 
atlyginimą, negu jam pripažino 
seimas. į

"Todėl socialdemokratai ne
balsavo prieš sutartį. Antrą 
vertus, kadangi jie iš principo 
yra priešingi mokėjimui kokių 
nors atlyginimų kaizeriui, tai 
jie nebalsavo nė už sutartį. 
Taigi jie susilaikė nuo balsavi
mo. Tai buvo v ienintėlė logiška 
išeitis, 
mokratai pasirinkti.

Reikia žinoti, 
demokratai 1

na ciel atlyginimo sumos. 
Socialdemokratai jau nega
lėjo to atlyginimo sustabdy
ti.

I Trumpos Žineles.
i

KUNIGAS GAVO 3 ME
TUS KALĖJIMO.

Bridgeton. N. J. — Čia bu- 
įvo teisiamas kun. George 
I Southvvick už nedorą pasiel
gimą su trimis mergaitėmis, 

i Teismas atrado šitą tėveli 
! kaltu ir uždarė ji ant trijų 
metų i kalėjimą.

PAVOGĖ $100,000 VER
TĖS DEIMANTU-

Lietuvos Kunigai
Ištvirko. __

Lieiuvos žmonės skundžiasi, Bvto, dar 
kad tėveliui netinkama; eir.a

savo pareigas.
“Lietuvos U kininkas’

šo:
Kad didžioji Lietuvos

I tu LyHIVlrtPI 1 U/.

į Siunčiant iš Buffalo Į To
ledo skrynią jubilerijos, ke
lyje pavogta iš jos $100.000 
vertės deimantų, kurie pri
gulėjo Nevv Yorko firmai.

ir koiiuti tokiais 
žodžiais pradėjo, kuriuvš ir 
minėti nepadoru. Broliai iš
plėšė jaunavedį kaip is va- 

' ' nago nagų. Kunigas pabėga 
• Kambarius. V ėl siunčiame, 

' įrašome, Kad duotų šliubą. 
Perėjus piktumui, galų gale 
sctiiiKa, bet prašo 60 litų. P. 
Taura.- pasiūlo jam 20 litų. 
Kunigas siūlo už 20 litų jo 
kiaules pašerti. Fo ilgo ir ne
malonaus pasikalbėjimo, bu
vome išprašyti lauk. Taip ir 

1 j turėjom 35 kilometrus grįžti 
nieko nepešę.

“Dručmoniškiu kaim. pil. 
Tamošiūnas su žmona grižo 
iš atlaidų namo. Kelyje lip
damas iš ratų taip griuvo ant 

■ plento, taip susitrenkė, kad 
net i namus negalima buvo 
vežti, o reikėjo paguldyti pa
kelėje. Atvežtas gydytojas 

, , pripažino, kad sprando gys-
P25*. . ’ los esančios trukusios. Ligo- 
? , ms, jausdamasis, Kad eina

p,,.’® silpnyn, prašosi kunigo. Nu- 
rare^om važiuoja, bet kun. neranda 

j namie — išėjęs medžioti, 
į Vežikas laukia iki vakaro ar 
nesulaukęs grįžta tuščiomis, 

i Rytą ligonis vėl prašosi ku
nigo. Kunigą randa namie, 
bet nuo pusiaukeles tenka 
grąžinti, nes ligonis jau rr.i- 

: ręs.
“Žmonės labai pasipiktinę 

yra tuo kunigo įpročiu ‘me
džioti.’ Sako, kam mums tas 
kunigas reikalingas, kad į 
kitas parapijas turim važi
nėti?

“Bet, kai politikoj, tai mu
sų kunigas visas vyras. Štai 
rugpiučio 8 d. per pamokslą 
su didžiausiu įniršimu keikė 
valdžią ir žmones, kad visi 
bedieviai, griauja tikėjimą 
ir tt. Skiepui neapykantą 
prieš dabartinę Lietuvos de
mokratinę vyriausybę jis tu
ri ir sumanumo, ir tulžies, ir 
laiko, o privalomų religinių 
pareigų atlikti neturi laiko.” 

“Siu metu rugsėjo 10 d. 
įytą Armanų k. pil. K. Stan
kevičius atvažiavo vežti ku
nigą pas du ligoniu, kad ap
rūpintų juos prieš mirtį šv. 
sakramentais. Kunigėlis lie
pė laukti po mišių, nes prieš 
mišias pas ligonius neva
žiuojama. Po mišių kunigėlis 
liepė K. St. eiti prie vežimo. 
Netrukus ir pats atėjo skam
bindamas. su skrybėle ran
koje/ tuo duodamas ženklą, 
kad su sakramentais. Išklau
sęs ligonį išpažinties, žiuri 
—O gi nėra sakramentų. Pa
miršo. o gal i; pametė. Ligo
niams liepia laukti, o pats 
važiuosiąs sakramentų. Bet 
vietoj sakramentų važiavęs, 
paskubomis nuvažiavo į po
sėdį. Ligoniai laukė per die
ną ir nesulaukė. Viena 80 
metų senutė be sakramentų 
ir pasimirė.

“Musų kunigas jau kanau
ninkas, gerokai apsenęs, bet 
užsiiminėja daugiau politi
kos reikalais, negu dusių.”: 

Nuo šių skundų nėr kas at
imti, o pridėti dar butų daug 
kas.

Ku
nigų pusė atsitraukė nuo ra

ivo tikrojo darbo politikus h 
biznio reikalų naudai, mes 
jau daug kartų esame nuru
dę ir davę neginčijamų fak
tų, kuinų pilnas musų niuiie-: 
nis gyvenimas.

Bet kunigų elgsena jau iri 
j patį musų sodžių piktina.! 
Vis dažniau ir dažniau gau
name piliečių nusiskundimų 
dėl netinkamo kunigų parei
gų ėjimo. Štai kelios ištrau
kos iš tokių skundų, kuriuos 
turime po ranka: 

, “Nuėjus į kleboniją, pasi
rodė, kad nė vieno kunigo 
nėra namie. Vargonininka-S',,ri|)aži ka<1 spr;,„(l0 gy 

;į kuri kreipėmės, pasakė, ‘ - 
kad klebonas visai ič.™L 
vęs, o kamendorių, & 
rasite trakteriuj. 
vieną, kitą trakterių — nėra, 
bet paklausti žmonės pasa
kė: ‘vot tik prieš jus iš trak
tieriaus nuėjo į vaistinę. 
Nuėję į vaistinę, dairomės— 
nesimato. Tik stovi kažin 
koks asmuo prie barjero pa
sistatęs litrą degtinės ir ge
ria stiklais. Klausiame, ar 
nebuvo čia kunigo. Asmuo 

is ir

PRAGARAS ESĄS REI
KALINGAS. ,____ _____________

j Pragaras yra reikalingas, pasisakė pats esąs kunigą: 
, .. ... ... ! jeigu jau ne kam kitam, tai akis išpūtęs klausia, ko rei-

s001*“6“i bent tam, kad keikūnams kalaujam. Paprašėm, kad 
J reikia tokio žodžio, sako Co- malonėtų mums šliubą duoti. 

‘ jog sočiai- lumbijos Universiteto prof. Kunigėlis pareikalavo, kad 
labai norėjo, Butler.

kad buvusiojo kaizerio ir
vežte jį i kleboniją nuvežtu- 

. !mėm. Buvo matyti, kad jam
kunigaikščių turtai butų pa- AREŠTAVO 6 KUNIGUS. jau kojos silpnai tarnauja, 
imti valstybės naudai be jo-' Pereitą savaitę Meksikoj todėl parvežėm. Bet čia kaip, 
kio atlyginimo. Jie pasirūpi-!buvo areštuoti 6 katalikų pagriebs jauniki už krutu, 
no, kad šitas klausimas butų :kunigai, kurie buvo Įtaisę kaip imis kratyti, net kepurei 
payestas referendumui, tai demonstraciją prieš valdžią, ant galvos nebuvo vietos.

«

Į

i

r*--: /

t
I viena rusi

* it

DIDŽIAUSI tabako organizacija pasauly 
gamina tik vieną cigaretą—Camel. I šią 
vieną rūšį sueina visas noras patenkinti, 
visas pasaulio didžiausios tabako ekspertą 
organizacijos išsilavinimas patarnauti.

'f i r.
Nuo dienos kada Camel pasirodė ant rin

kos, jis susilaukė rūkytojų malonės. Kas-' 
metą nauji milionai apšaukė jį vienu ir 
vienatiniu rūkymu.

Tiktai didžiausio gerumo cigaretas gali 
pasidaryti ir pasilaikyti tiek milionn draugų. 
Tiktai cigaretas iš parinhčiausiu auginamų

tabaku Įstengtu užpelnyti vadovybę pasauly 
cigaretą pirklyboje. «

■ ■/ ■ *

Camel tabakai yra puikiausi—ir jie taip 
rūpestingai sumaišyti, kad jie niekad ne- 
nuvargina skonio. Camels niekad nepalieka 
cigaretinio atsidavimo.

Mes tikime kad pas Camels rasite džiaug
smo susijaudinimą kokį tik pasaulio 
puikiausi ir geriausi gali duoti. Mes kvie
čiame jus palyginti Cameis su bile gami
namu cigaretu, bile kainos. * .

Pasiimkite CeineH

Dainele.
Kunigėliams nepatinka, 
ponams neperdaug. 
kad varguoliai jungą meta 
ir turtuolius draug.
Ir pas mus žmoneiiai bruzda; 
ponams nepatink.
kad jie j ieško laimėn tako 
ir gerovės link.
Jau suprato varguolėliai. 
kad gana vargu, 
kad danguj varguoliui vietos 
nėr be pinigų...
Kunigėlis is bažnyčios 
gąsdina tokiuos, 
kad i baisią tamsią peklą 
nugramzdinsiąs juos.
Veltui mini kunigėlis 
p. a garo kančias— 
juk ir čia varguoliai žmonės 
rojun taka ras.
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Kas skaito ir rašo, 

Tas duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
pats.sakai, kad Lietuvoj re- iš operetės "Sylvia.BALT1M0RE, MD.

Kurilaičio “Kaimiečių Kon- voljucijai laikas nepribren-
certas” ir Pruseikos 

prakalbos.
Spalių 23 d. Lietuvių Sve

tainėje buvo Kurilaičio 
“Kaimiečių Koncertas.” 
Dainavo žemaičiai ir grajino 
3 muzikantai. Buvo garsinta, 
kad dainuos dzūkai ir kiti, 
bet dzūkiškai dainavo tik 
advokatas Rastenis, ir tas, 
matyt, nemoka dzūkiškai. 
Dainavo ir pralavintais bal
sais dvi merginos, G. česniu- 
tė ir Leosė Piraučiutė. Ka
dangi vakaras buvo rengia
mas palaikymui lietuvių kal
bos mokyklos, tai publikos 
prisirinko daug, ir liks ne
mažai pelno. A. Kurilaitis 
jau kelinta žiema mokina 
vaikus lietuvių kalbos ir ra
šybos. Daug berniukų ir 
mergaičių jau išmoko lietu
viškai rašyti.

Spalio 24 d. Lietuvių Sve
tainėje trijų "progresyviš- 
kų" draugijų buvo pareng
tos prakalbos. Kalbėjo p. 
Pruseika. Plakatuose buvo' 
garsinta, kad prakalbas ren
gia progresyvės draugijos, 
bet paaiškėjo, kad rengia 
komunistų “traicė.” Nors 
Kapsukas liepė jiems pra
keikti žodi "progresyvis,” 
bet jie (komunistai) vistiek 
vartoja tą žodi, kad pritrau
kus daugiau publikos. O kad 
Kapsukas užkomandavojo 
pakeisti “Moterų Progresyvj 
Susivienijimą” i “Darbinin
kių Susivienijimą,” tai tie, 
kurie tik seka lietuvišką po
litiką, visi žino, kad komu
nistams žodis "progresyvis” 
nekešer, o betgi jie ji varto
ja ir gana.

Pradėdamas kalbėti Pru
seika pasakė: "Aš pats su
skaičiau čia susirinkusių tik 
40, bet jeigu tie 40 butų, 
allright, tai ir visas Balti mo
lis butų allright.” Pruseika 
daugiausia kalbėjo apie lie
tuvių padarytą sutartį su So
vietų Rusija. Uždrožė gerai 
ir kunigėliams, ir visiems 
nekomunistams. Kalbėtojas 
dabartinę Lietuvos valdžią 
vadina buržuazin 
Žinoma, kaipgi 
ka) vadins kita.
ką Pruseika pasakė: “Jeigu 
komunistai matvtų, kad da- 
bartinei valdžiai gresia pa
vojus iš klerikalų pusės, tai 
mes, komunistai, paremtu
me dabartinę valdžią.” La
bai gerai, ponas Pruseika, 
kad jus, komunistai, remsite 
“buržuazinę” valdžią, bet 
kode] jus puolate socialde
mokratus užtai, kad social
demokratai stoja valdžion, 
idant neprileidus klerika
lams sudalyti savo valdžią? 
Juk ponas Pruseika gerai ži
nai, kad jeigu ne socialde
mokratai. tai kunigai butų 
vėl valdę Lietuvą. Ir būdami’ 
valdžioj klerikalai nebūtų, 
paleidę komunistų iš kalėji
mo, bet butų uždėję jiems 
“rąžančių” ant kaklo.

Tai matot, koks komunis
tų protavimas: jeigu jie ma
tytų. kad klerikalai verčia 
dabartinę Lietuvos “buržua
zinę" valdžią, tai jie ją rem
tų, o kai socialdemokratai 
eina i valdžią, kad neprilei
dus klerikalų prie valdžios, 
tai komunistai už tai plusta 
socialdemokratus. Kaipgi 
su tokiais beprir.cipiais susi
kalbėti ?

Revoliucijos Lietuvoj ko
munistai dabar nekels, sakė 
Pruseika, nes laikas nepri
brendęs.

Po prakalbų duota klausi
mų. Z. Gapšys klausė Pru
seikos: “Kodėl keli metai 
pirmiau, paveizdan 1920 
metais, jeigu kas pasakyda
vo, kad ne visur revoliucija 
galima, nes kai-kur sanlygos 
dar nepribrendę, tai iŠ to ko
munistų kalbėtojai ir visa 
komunistų spauda tvčioda- 
vosi, o šiandien ir tamsta

! dęs. Ar tai jus permainėte 
savo nusistatymus?"

Pruseika atsakė Gapšiui. 
kad 1920 metais buvę kito
kie laikai, tada revoliucijos 
bangos ėjo, o dabar esą jau 
kitaip. Žinoma apkaltino so
cialistus ir pasakė: “Mes ne
kalti, kad tai Įvyko. Tai so
cialistai kalti.”

Gapšys gi ant to Prūsel
iai užkirto, kad. dėl revoliu
cijos nepasisekimo yra kalti 
patįs komunistai, kurie ne
mokėjo tinkamai orientuo
tis. Jus, komunistai, sako 
Gapšys, 1919-20 metais tvir
tinote ir tikėjote, kad revo
liucija galima visur, net ir 
tarpe baškirų ir Afrikos ty
ruose. Taigi, vietoj kaltinę 
socialistus dėl neivvkimo re
voliucijos Lietuvoj, pasižiu- 

• rėkite i komunistų vadų pa
kaušius, ir atvožę pamatysi
te, kad smegenys pas juos 
stovi atbulai. Visas komuni
stų veikimas — tai veidmai
nystės ant veidmainysčių.

Baltimorietis.

e valdžia, 
jis (Prusei- 
p. Bet štai 44

rius su trimis mažomis mer-Į HAVERHILL, MASS. 
gaitėmis sudainavo 4 dainas. ' žmonės pasipiktino komu- Poc-L-i,: .1..:_ _ .• ..•ji- . . r .. - •

~J ‘ Pabai
gus merginų chorui dainuoti 
mt scenos antru kartu pasi- 
•odė p-lė Grušaitė. Šiuo kar
iu ji išėjo su smuiku rankoje, 
kas labai nustebino publiką. 
Kuomet ji pradėjo griežti, 
svetainėje užviešpatavo vi
siška tyla. Josios smuiko vir
pančios stygos palietė gi- 
iausius publikos jausmus. 
Ji griežė klasiškas meliodi- 
įas garsių pasaulio kompo
zitorių (Kreislerio ir kitų i. 
Pabaigus jai griežti, publi
ka sukėlė didžiausias ovaci
jas, net kelis kartus iššauk
iama ją ant scenos.

Po antram Grušaitės pasi
rodymui sekė vietinio choro 
spėkos, kurios susidėjo iš 
muzikos solo, duetų ir dainų. 
Pirmą syki man teko išgirsti 
"Ateities” Choro pradinę 
dainininkę p-lę A. Gyviutę. 
Ji turi gražų soprano balsą ir 
dainuoti jai pavyko. Su lai
ku iš jos gali išsitobulinti ge
ra dainininkė, tik reikia la
vintis.

Po išpildymui pusės pro- 
gramo, pirmininkas pranešė, 
kad prisieis programas 
trumpinti, nes sulyg svetai
nės taisyklių, programas ga
li tęstis tik iki 8 vAl. vakaro, 
o vėliaus turi būti šokiai.

Po pirmininko paaiškini
mo tęsiasi antra programo 
dalis. Skambina ant piano 
seserįs Indriuiiutės, paskui 
griežia ant smuikų ir dai
nuoja solo vieliniai solistai. 
Užvis geriausia publikai pa- 

[tiko ir juokų padarė viena 
I mergaitė šokikė, kuri šoko 
klasiškus šokius.

Baigiant programą pirmi
ninkas dar kai tą pakvietė 
p-lę Grušaitę, kuri išėjus ant 
scenos ir vėl labai puikiai 
pagrojo ant korneto- Ypač 
labai visiems patiko, kuo
met p-lė Grušaitė pagrojo 
sujudinančią meliodiją “Pa
skutinė Vasaros Rožė." Tuo- 
: mi ir užsibaigė šis puikus 
; konce»tas.

Publikoje, kurios buvo 
į pilna svetainė, matėsi viso- 
: kios pakraipos žmonių.* Bu
vo ir profesionalų. Pirm

WATERBURY, CONN. 
Butlegerių bėdos.

Waterburio butlegeriams 
užėjo tikros bėdos, nes blai
vybės agentai pradėjo juos 
persekiot ant kiekvieno žin
gsnio. Štai aną dieną jie pa
darė visą eilę kratų pas nu
turėtus žmones. Tarp nu
žiūrėtų žmonių buvo ir kelin
tas lietuvių. Jie padarė kra- į 
ą pas V. Vasiliauską ir rado! 
oas jį penkis keistus alaus ir 
ištuonis šmotus dinamito. 
Radę dinamitą blaivybės 
i.gentai labai nusistebėjo ir 
šokiu budu negali suprasti, 
tokiems tikslams Vasiliaus
kas tą dinamitą pas save lai
kė. Dabar Vasiliauskas yra 
kaltinamas netik už pardavi
nėjimą alaus su “kiku," bet] 
šr už laikymą dinamito.

Taipgi buvo padaryta kra- 
a pas Brass Citv Bottling 

Works ant East Liberty st. 
Šita Įstaiga priklauso lietu
viams. Čia agentąi rado 
liaus, selyklų ir apynių, 
areštuoti B. Slava, J. Rub- 
'iauskas ir P. M. Drevinskas.

Apart lietuvių buvo su
areštuota ir keliatas svetim
taučių.

Apie šitas kratas ir areš
tus plačiai rašo "The Water- 
bury Democrat.” Reporteris.

i
i
i

Paskui prie dainų prisidėjo 
d a J. Trepkus, susidarė ge
ras kvartetas ir dainos pub
likai taip patiko, kad daini
ninkams sumesta $7 ir tie 
•$25. ką A. K. Klimas pralo
šė. Mat, kalbant apie chorų 

j organizavimą jisai pasakė, 
. kad jeigu J. D. Taunis suor- 
! ganizuos chorą, kuris galės 
, čia pasirodyt, tai jis duosiąs 
į $25. Čia gi kaip sykis ir pasi- 
‘ rodė choras. Delegatas.

Dabar Laikas
Jums ištirt naują liniją iš Septy
niolikos Victrolų. Jus pasiten
kinsi! šita nauja ir puikia muzi
ka ir pardavėjas su mielu noru 
pagrajis jums siuos

Naujus Victor Rekordus
vad. N. Nekrašas 
vad. N. Nekrašas

Jau saulutė leidžia.- —Lietuviu Choras,
Verda boba kukulius —Lietuvių Choras,

No. 78993 10 colių 75c.

Dzidorius rašo
Dzidorius rašo

Molio l'zbonas 
Oi Kas Sodai!

Dolpeliui. Dalis 1.
Dolpeliui. Dalis 2

No. 78892 1© coliu 75c.

No. 78891 10 colio 75c.

Dolpelts Mandrapykis. 
Dolpclis Mandrapykis.

No.

Dalis 1.
Dalis 2.

78827 1© colių 75c.

lAsks«4nl>ur«o Vaitas 
Linksmos Našlės Vairas

— Tarptautinė
—Tarptautinė

No. 68767»12 colių $1.25

—.Joseph Vaičkus 
—Joseph

—Jonas 
—Jonas

—Joseph
—Joseph

Vaičkus

Butėnas 
Butėnas

Koncertinė Orkestrą 
Koncertinė Orkestrą

Vicirolų yra daug medelių, nuo $17.50 ir aukščiau.
Katalogas Lietuviškų rekordų dykai

ant pareikalavimo.

PROVIDENCE, R. I.
Lietuvis gavo 10 metu 

kalėjimo.
Feliksas Memeika. 16 ’ 

tų amžiaus vaikinas, kuris 
angliškai vadina save “Felix 
Lamake." čia buvo nuteistas 
anądien 10 metų kalėjimo 
už plėšikavimą.

Angliški laikraščiai čia 
vadino ji būdvardžiu “North 

•;End burglar.”
Skirdamas jam bausmę, 

i teisėjas Hahn aukštesniame 
| (Superior ) teisme pasakė, 
kad jeigu kaltininkas butų 

! senesnis ir jo protas tvirtes
nis, tai bausmė butų buvusi 
tris syk sunkesnė.

Kuomet valstybės gynėjas 
pradėjo rodyti teismui fak
tus. Memeika apsiverkė. 
Jam galima butų priskaityti 
68 įsilaužymus, ir nemažiau 
kaip 20 jų galima butų priro- 
dyt, sakė prokuroras. Bet 
prieš prisaikintujų suolą tik
tai tris vagystės buvo įneš
tos.

Prokuroras papasakojo 
smulkiau apie Memeikos i

ii U.“

me-

1

The Selv 
Orthophonic VActrola

VICTOK TALKINO M \CH1NE CO.
CAMDEN. N. J. 

U. S. A.

ir parsitraukti judomus pa
veikslus, kurie buvo nuimti 
Philadelphijoj per 5-tajį 
Lietuvių Seimą. (Kiek mums 
žinoma, tokiu paveikslu per 

, , v - ‘"‘T Sėtuvių Seimą Phila-no kad p-le Grušaite yra Įferenc,ja Posėdį atidai e ap- ()el nieka? neėmė _
netik gera muzikante, bet ir skncio pirmininkas. A. Sau- p A - • 
gera artistė. kevičius iš Shenandoah. Pa. **■ '< :

"Ateities" Choras užsitar-[pakviesdamas A. Staniškį ir Nubarta plačiau orgam- 
nauja didelės pagarbos iš P. V. Birštoną mandatus pri- - i jaunuolius prie >LA. n 

DETROIT, MICH. Detroito lietuvių visuomenės Į imfe. Pastarasis buvo pa-Tas darbas pavesta 
“Ateities” Choro koncertas, ’-iž surengimą tokio gražaus i kviestas ir pakalbėti. Jisai į Tauniul Kulpmont. 

Spalio 10 d. Lietuvių Sve-’ koncerto Nors “Ateities” [ragino visus rašytis priedą.
ainėi ivvko plačiai išgarsin- ch1on,‘ daromai stengiasi Į SLA., nežiūrint Kokios kieno 

- pakenkti, bet sis choras, ne-; pažiūros. Sako, šiandien jau
paisydamas visų kliūčių, ei-.kitokie laikai, negu buvo se
na savo nustatyta linija irlniau. Apie 16 metų atgąl ka- 
dirba dailės darbą. ' kalikų fanatikai užpuldinėjo 

Spabo 17 d. Progresyvėįir akmenimis svaidė SLA. 
Dramos Draugija statė sce-1 kalbėtojus: sykį jam prisiė- e .
noje. komediją “Važiuo-i ję net 18 mylių pėkščiam na- ganizatoriai, A.J. Banisaii< 
jam.” Reikia pripažinti, kad I mo pareiti. Rodos, ir dabar- ’ 
lošimas pavyko labai gerai.utiniam “Keleivio" admimst- 
Pelnas nuo lošimo buvo ski-! ratoriui -J. Gegužiui teko toj Shenandoah.
riamas . 
naudai.

Teko nugirsti, kad pasku
tiniais laikais darbiečių aba-

-v. . ze kilo revoliucija. S. Rim
šaitei sugrojus pirmą mėlio- sakoma, jau pasitraukė

- “ - darbiecių “Aido Choro.
Reporteris.

•S}’--; koncerto musų darbiečiai iš
’ i- r-___ • •. - - , , -Pylės Grušaitės juokus krėtė, 
visaip ją pašiepdami. Bet po 
koncerto jie sukando lupas 
ir, nors nenoromis, ]

MINERSVILLE, PA. 
*SLA. Apskričio Konfe

rencija.
Šiomis dienomis čia buvo

pripaži-rSLA. 1-mojo apskričio kon-.

:as “Ateities’’ Choro koncer
nas. Žmonių prsirinko pilna 
svetainė. Pirmiausia 44Atei
ties” Choras sudainavo dvi 
lainas, kurios publikai labai 
patiko. Choras yra didelis ir 
gražiai dainuoja. Po chorui 
jrograme vedėjas perstatė 
o-lę Aldoną Grušaitę iš Chi
cagos. Pasirodžius jai ant 
scenos publika pasveikino ją 
griausmingu delnų plojimu. 
Pirmiausia ji grojo ant kor
neto. Jai akomponavo choro 
mokytojas Paul Cook. Gru- 

diją, kuri užėmė apie pen
kias minutas laiko, publika 
nenorėjo paleisti ją nuo sce- • 
nos ir delnų plojimu iššaukė' 
nei keturis kartus.

Po triukšmingo p-lės Gru- į 
šaitės pasirodymo, griežėĮ 
rusų stygų orkestrą. Polam; 
buvo muzikalis kvartetas, 
kuris irgi publiką labai pa
tenkino. Vėliaus dainavo 
vietos lietuviams gerai žino
ma dainininkė Boy (svetim
tautė). Ji turi gražų soprano 
balsą ir gana gerai dainuoja. 
Publikai ypač patiko, kuo
met Mrs. Boy sudainavo du
etą su savo maža dukrele.

“Ateities” merginų choras 
irgi puikiai pasirodė, kuo
met sudainavo “Vos aušrelė 
prašvito” ir kelias daineles mo.

nistų pliovonėmis.
Čia yra keliatas žmonių, 

kurie vadina save “komunis
tais." Komunistų kuopos Čia 
nėra. Nėra nei L. M. D. kuo
pos. Jie čia sugriovė šitas 
kuopas besipešdami už sve
timas moteris. Bet yra da A : 
L. D. L. D. 85 kuopa, kurios 
vardu jie čia ir “veikia."

Spalių 16 d. jie čia buvo 
suruošę prakalbas. Skelbi
muose buvo pasakyta, kad 
kalbės "Darbininkių Balso” 
redaktorė.Bet buvo ir Maika 
Plepys iš South Bostono.

“Darbininkių Balso” re
daktorė, Jeskevičiutė,tai tik
ras komunistų gramofonas. 
Ji taip gieda, kaip užsukta. 
Tiesa, ji čia nepasakė nieku 
bloga, bet nepasakė ir nieko 
nauja.

Maika Plepys keikė Lietu
vos socialdemokratus, kad 
jie palaiko kietą cenzūrą ko
munistų spaudai. Jis turbur 
nežino, kad Rusijos komuni
stai visai neduoda socialde
mokratų spaudai pasirodyt.

Bekoliodamas dabartinę 
Lietuvos valdžią jisai sukėlė 
prieš save publikos pasipik
tinimą. Klausytojai balsiai 
pradėjo vadinti jį “ožiu,” 
“melagiu” ir kitokiais epite- 

' j tais. Kliubo prezidentas no- 
1! rėjo duoti jam paklausimą, 

bet publikos ujamas Plepys 
po 18 minutų savo “kalbos” 
turėjo bėgti nuo steičiaus.

Žmonių buvo nedaug, ir iš 
buvo didesnė dalis mote- 
— turbūt dėlto, kad buvo

na. Mat, kitą syk čia buvo 
mylima mergina kalbėtoja 
Puišiutė.

Reikia pasakyti, kad Mai
ka Plepys per savo durnumą 
gali kartais įkišti savo vuo- 
degą. Pavyzdžiui, jisai vie
šai pasakė, kad South Bosto
ne yra Nuteriotos Lietuvos 
Gelbėjimo Fondas, iš kurio 
to fondo komitetas pragėręs 
$2,000! Tai yra kriminalis 
šmeižimas.

Komiteto vardų Plepys 
nepasakė^tik sakė, kad tame 
komitete veikią “tautininkai 
ir socialistai.” Taigi aš pra
šau pono Plepio, kad jis vie
šai, per spaudą paskelbtų tų 
“girtuoklių” vardus, o tuo
met matysim, ar tarp jų yra 
bent edenas socialistas, ar 
ne. Patinąs.

Redakcijos pastaba.—Ple
pys plepa netiesą, Nuteriotos 
Lietuvos Draugų Komitetas 
buvo sudarytas iš tautininkų 
ir katalikų. Socialistai tame 

' komitete visai nedalyvavo, 
: ir jis senai jau likviduotas. 
Kiek mes atsimenam, išsi- 

> komitetas pa-

;:.|’*U
ilaužymą i tuio vVviiu 

mus prie Hope gatvės. Įsi
laužęs tenai jisai pavogęs 
daug brangių daiktų. Jis pa
ėmė 2 žiedu po $200, vieną 
$400 vertės, vieną $800 ver
tės ir $1,000 vertės auskarų.

Advokatas, kuris gynė 
Memeiką, nebandė tų faktų 
ginčyti; jis tik norėjo su
minkštinti jam bausmę, nu
rodydamas. kad Memeika 
da jaunas vaikėzas, kad jis 
neturi gero proto, kad jo tė
vas yra jau miręs, motina iš
tekėjusi už kito ir vaikas au
go blogose aplinkybėse. Tai
gi nereikia, sako, tiek kal
tinti tą vaiką, kiek tas apys- 
tovas, i kurias jis buvo pa
statytas. M. S—gas.

Nutarta rengti prakalbas 
ir paskaitas, kviečiant netik 
profesionalus kalbėtojus, 
bet ir Apskričio Valdybos 
narius, kurie gali agitatyviš- 
kai pakalbėti.

Išrinkta trys apskričio or
iš

kas ir A. K. Klimas iš Mi- 
nersvillės. ir P. Naravas iš 

’ ' . Banišauskui
nebuvo progos nei atsisaky
ti, nes per 7 metus jis yra su
tvėręs 10 naujų kuopų, tai 
vieni ji Įnešė, kiti patvirtino, 
ir pirmininkas pareiškė, kad 
Kanišauskas jau išrinktas. | 
Pirmininku išrinktas A. šau- 
kevičius, raštininku V. Vieš- 
nora, o iždininku tas pats J. 
F. Štaniškis. nes geresnio už 

Į jį nėra.
Sekančią konferenciją nu

tarta laikyti 1927 metų ba
landžio .mėnesio paskutinę 
savaitę Frackvillėj, Pa.

Sesijai užsidarius, gerb. 
Birštonas pasakė prakalbą, 

___________ j nurodydamas, kaip Shenan- 
Apskričio raštininko K. doah lietuviai progresuoja ir 

Armino raportas parodė pralenkia kitti tautų žmones, 
kad apskriti 
riais, bet taip į>«l daruais ir toje 1- 
pinigais. Iždininkas 4. F. b- 4 J 
Štaniškis šitą patvirtino. vaikai sudaro 37 nuošimčius, 
nranešdamas, kad apskričio kuomet airiai tiktai 10 nuo-

prie Lietuvių Tautiško Na-1 Nutarta prašyti is ( entro
Montelieti*. {keliaujančio organizatoriaus šausko

s

Lietuvių Bendrovės "eks}x*lici.joj' dalyvauti.
Antras konferencijoj kal

bėjo A. Štaniškis. raginda
mas kuopas daugiau indo- 
mauti politika. Abiejų kal
bos konferencijai patiko.

Delegatų pribuvo 42 nuo 
10 kuopų. Apie kita tiek bu
vo svečių. Konferencijos ve

ide ju išrinkta A. Štaniškis. 
I Iš raportų paaiškėjo, kad 
'apskritis bujoja, turi savo 
apielinkėj net 27 kuopas. 
Organizatorius Naravas pra
nešė, kad jis sutvėręs naują 
SLA. kuopą iš 11 narių 
Shaft, Pa., taigi bus jau 23 
kuopos apskričio ribose.

MONTELLO, MASS.
Tai bent “redaktorius”! |
Spalio 7 d. vietos komuni

stą komisaras S. Smitas pa
siskelbė vietos anglų laik
raščiuose, kad jis važiuosiąs 
į Nem Yorką dirbti prie 
"Laisvės” Bimbai už pagel- 
bininką (buriąs antruoju 
“redaktorium”).

Vietos bolševikai, kurie 
žino Smito negramotnumą. 
sako, kad Smitas važiuosiąs 
prie “Laisvės” ne redakto- 
riauti, o dženitoriauti. Prie 
dženitoriavimo jis yra pri
pratęs, nes tūlą laika dirbo (ižde yra $321.89 pinigų.

I
I

GIRARDV’LLE, PA.
Mirė jaunas lietuvis Vincas

Padegimas.
šiomis dienomis čia mirė 

jaunas lietuvis Vincas Pade
gimas, 34 metų amžiaus. 
Velionis buvo nevedęs, paė
jo iš Vilniaus rėdytos.

Vincas Padegimas r.cęc _
nai buvo padavęs aplisaciją skirstydamas 
ant pilietystes pepierų, taip- skeibė pilną atskaitą, paro-

bos.
Vincas Padegimas nese

gi ką-tik buvo pi įsirašęs prie 
laisvos draugijos Aukščiau
sios Prieglaudo;

dydamas kiek iš viso pinigų 
buvo surinkta ir kur jie pa-

Lietuvių dėti. Taigi sakyti, kad komi-
Amerikoje. Matomai nujau- te-as surjnktus pinigus pra-
tė. vargšas, kad iš šios šalies 
jam nebeteks daugiau iš\a- 
žiuoti. Kaipo nepilnam na
riui. draugystė jokios pašai-į 

ripos nei pomirtinės nemokė-] . . .
i
i j
!

I

gėrė, butų šlykštus šmeižtas.

auga netik n2- Pavyzdžiui, iš 25,000 gyven
tu vių yra tik o

mokyklose lietuvių

imcių.
Po tam. delegato Bani- 

> pakviestas J. Boty- 
i I

i jo. tik pasiuntė ant jo grabo 
gėlių vainiką. Paskutini pa
ltams vimą jam suteikė apie 
160 jaunų vyrų, velionio 
draugų.

i Kadangi jo seseris yra da
vatkos, tai ir broli palaidojo 
su katalikiškom ceremoni
jom. Dūšių ganytojas lydėjo 
karstą i kapus, mat jam rie
biai buvo apmokėta.

Sekanti nedėldienį kuni
giukas neužmiršo išgarsinti 
draugystę, prie kurios velio
nio Vincas buvo prisirašęs, 
išvad indamas d raugyst ės
-narius masonu is ir ta m pante - 
šiai. K-irk jukas žir.o, kad 
bfeit s draugystes jam biz
nio neduoda, todėl jis jų ir 
neapkenčia. 1 
skdojimasi

HAMMOND, IND. 
Apsnūdęs kampelis.

Iš šitos kolonijos lietuvių 
laikraščiuose nesimato jokių 
žinelių, nes ištikro čionai 
niekas ir neveikiama. Nors 
lietuvių čia yra 38 šeimynos 
ir keliatas pavienių, vienok 
organizacijų jie čia neturi, 
išskiriant vieną SLA. 273 
kuopą su keliais nariais. Jo
kių pramogų bei vakarėlių 
čia niekas nerengia, todėl 
nėra progos lietuviams į 
daiktą susieiti ir savo reika
lus aptarti.

Kadangi Čia lietuviškos 
bažnytėlės nėra, tai dievo
baimingi griešninkai veža 
- ivo griekus į Indiana Har- 
bor.

Darbai pastaruoju laiku
• • v • • \T 1_________ • _Bet kunigėlių čia visai sumažėjo. Nekurio- 

įs prieš laisvas oi - se dirbtuvėse dirbama tik po
ganizacijas nieko nereiškia. 3

Socialistas.
? arba 4 dienas savaitėje.

Žinomas.
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Viešojo Gyvenimo 
Padegėjai.

žvdamas Seimo tribūną, gy
nė komunistus ir vadinto va
dino juos i talką prieš dabar
tinę valdžią — bolševizmas 

|ir fašizmas sutampa. Apie; 
1 jėzuitus nekalbėsime — tai 
ikademų dvasiniai tėvai iri 
auklėtojai.

KADA SUIRS LENKIJA?

Kruvini Įvykiai Trejybės pintojai savoms avelėms,] Šis kademų puolimas drg. 
bažnyčioj Kaune vėl, kaip vieno ir to paties Dievo gar- Požėlos ne pirmas ir nejias- 
provokatoriaus bomba, su-, ‘ ‘ 
plaišino pradėjusius rimti 
lietuvių ir lenkų santykius.{ 
Patys Įvykiai, iš šalies žiu- 
žint, taip atrodo.

Lenkų katalikiškoji visuo
menė, dalyvaujant ir lenkų 
Seimo atstovui p. Gižickui, 
nutarė daryti rugsėjo 26 d. 
religinę eiseną Kauno gatvė
mis jubilėjiniams atlaidams 
Įgyti. Kaip sakoma, eisenai ( 
ruoštasi labai uoliai ir kvies
ta lenkiškos publikos net iš 
aplinkinių Kauno parapijų. 
Trejybės bažnyčioj ir šven
toriuj susirinko didelė mi
nia. Bet kai po pamaldų len
kai procesininkai bandė pra
dėt eiseną, bažnyčioj atsira
do organizuoti būriai kal
bančių lietuviškai, kurie ne
leido lenkams pasiimti iš 
bažnyčios vėliavų ir kitokių 
insignijų.

Kilo rietenos, kurios pasi
baigė žiauriomis muštynė
mis pačioj bažnyčioj. Per 
tas muštynes lietuviai iš
spaudė lenkus iš bažnyčios 
ir užsidarė. Prasidėjo bažny
čios bombardavimas iš oro 
akmenimis ir revolverių šū
viais, i kuriuos iš vidaus taip 
pat atsakyta šūviais.

Muštynės truko trejetą va
landų, lig sustiprinta polici
ja pagalios išskirstė Įnirtu
sią minią. Yra sunkiai sužei
stų lazdomis ir net. kaip sa
koma, peiliais.

Dėl to Įvykio minios ūpas 
Kaune iš karto pašoko. Pra
dėję rimti, ypač po Seimo 
rinkimų, lietuvių lenkų, san
tykiai iš karto piktai paaštrė
jo, labiausiai katalikų ir va
dinamų patriotų tarpe. Kerš
to jausmas lengvai ima pa
gauti minias, labiausia už
krečia jaunimą ir sudaro to
kią atmosferą, kurioj lengva 
sukurstyti naujus tautinius 
ekscesus. Tautinio keršto 
ūpas, berods, plačiu aidu at
siliepė provincijoj, kelda
mas temperatūrą ir ten.

Kas kaltas dėl tų Įvykių? 
Kas yra taikaus tautinio su
gyvenimo Lietuvoje slaptas 
padegėjas? Juk pats tauti
nio keršto sukurstymas ir 
dar tokiu žiauriu budu, kaip 
Kaune Įvyko, yra baustinas 
kriminalas, už kuri kaltinin
kai reikėtų sodinti kalėji- 
man ir pikčiau bausti, kaip 
paprastus miestų ir kaimų 
padegėjus.

Tyrinėjimas prasidėjo ir 
kaltininkai jieškomi. Bet po
licija tikriausiai pasitenkins 
jiešmininkais, tais durniais 
mušeikomis, kurie davėsi 
lengvai pakurstyti iš užpa
kalio arba pripuolamai Įsi
vėlė Į jau kilusi ermiderį. 
Bet ne 
kai.

Kalti yra tie, kas paruošė ji ecntrebai turėjo ir turi pri-
patį kruvino kei-što Įvyki, 
kas pakurstė minią, kas Įdė
jo revolverius Į mušeikų ki
šenes, pakėlė jų lazdas prieš 
savo artimą ir sukurstė vie
ną Lietuvos pilieti prieš ki
tą.

Visai aišku, kad tos šlykš
čios muštynės bažnyčioj ne
apsiėjo be kunigų dalyvavi
mo, ir lietuvių, ir lenkų kuni
gų. Visai aišku, kad tame 
tautinių santykių padegime 
dalyvavo ir tam tikros poli
tinės organizacijos ir iš vie
nos pusės, ir iš kitos. -įvykiai 
Kaune yra tipingas apsireiš
kimas šovinistinių kovų, ku- akys, kad taip kėtotis Seime, 
rias ir pas mus paruošė ir su- kuomet visi žino, kad toji 
kurstė katalikiškieji dvasi- inkvizicija dėjosi prie to pa- 
ninkai kartu su savais nacio- ties Endziulaičio. 
nalistais. Baisios kademams ir pro

Mums čia ne tiek svarbu fesinės sąjungos. Nepatinka 
pažymėti, kiek klaidingon jiems, kad darbininkai orga- 
padėtin pastatė save šiuose nizuojasi ir streikų pagalba 
^vykiuose katalikai kunigai, gina save nuo bado ir alkio. 
Meiles skelbėjai, atlaidų ru- Ei ’ ' ‘

!
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svarbiausia kaimiečių masė
se. kurie ir taip velka di
džiausią mokesčių naštą.

Pramonėje visiškas su
smukimas. Dar tebeveikian
čiuose fabrikuose darbinin
kai aprūpinti menkiausiai. 
Tas sukelia vis naujų ir nau
jų streikų, šiuo momentu 
streikuoja Baltstogės, Čens
takavo, Lodzės ir kitų ma
žiau pramoningų 
darbininkai.

Visi šie daviniai- nusako;. . - - . ,i baisią Lenkijos’ Ufcį&ą buk- Įvijos sąstato maty t, kad

Tas klausimas dažnai at
eina k’ek\ tenam galvon, kas 
siekiu ar tokiu budu turi ga
limumo svarstyti Lenkijos 
vidaus susitvarkymą, kuris 
pagrįstas lavonais ir krauju 
pavergtųjų kraštų žmonių.

Tas klausimas bus išspręs-, 
tas tuo greičiau, juo greičiau 
musų kaimynai—lenkų prie
šai ir lenkų pavergtosios 
tautos viduje parodys dau
giau aktingųmo.

Kad Lenkija griūva, kad 
jos organizmas apimtas ne- 
išgydoma vis d idėjančia liga, 
parodo jos ekonominė būklė 
ir finansų krizis, "kurio ji ne
gali atsikratyti nuo pat savo 
egzistavimo pradžios. Tre
čiame šių metų ketvirtyje 
lenkų biudžete išlaidos virši
ja Seimo nustatytą normą 
16.654,013 zlotais, iš kur 12,- 
230.000 zl. išleista karo mi
nisterijos perkant ginklus, 
orlaivius ir steigiant karo 
pramonės Įmones. Ketvirta
me ketvirtyje bendros išlai
dos siekia*482.343,090 1. zl. 
ir taip pat yra daug didesnės 
nustatytos biudžete sumos. 
Tų milžiniškų išlaidų prie
žastis yra nuolatinis ruoši
masis i karą ir blogas finan
sų tvarkymas.

Išlaidos karo’

kybos reikalams atstovą, ' 
SSSR gali tinkamai susirišti 
su mušu gaminių rinka. Ta 
aplinkybė, kad ligi šiol Lie
tuvoje" buvo tik gyvenančio 
Rygoje SSSR prekybos at
stovo agentas, nemaža turė
jo atsiliepti i prekių iš Lietu
vos i SSSR pareikalavimą.

Dar esant p. ministeriui 
pirmininkui Maskvoje, 
SSSR vyriausybė turėjo ga
limybės susipažinti su tuo 
prekybos sutarties projektu, 
kuri Lietuvos vyriausybė 
siūlo derybų pagrindam

Einant šiuo projektu, pre
kybos santikius tarp Lietu
vos ir SSSR manoma sutvar
kyti didžiausio palankumo

Šiomis dienomis išvykb 
Maskvon delegacija, skirta 

-• ekonominėms deryboms su 
m,ea^iSSSR. ■

Iš paskelbto spaudoje de-

bintojai suvedė i kruvinas!kutinis. Dabartinė valdžia 
muštynes — ir tai pačiuose! ė įškademų ir ūkininkų 
maldos namuose — du tikiu- sąjungos galimybę penėtis iš 
čiujų burius tik dėlto, kad valstybimb lovio, nebegauna

* ", kiti len-i kunigų berneliai skanaus pa
šaro, pašalpų, dvarų centrų, 
pigių paskolų, neteko pirmu- 

; jų vietų. — na, ir šaukia 
kumštimis daužydamiesi. Iš 
tų interpeliacijų Lietuvos 

1 darbininkai ir visas kraštas 
supras, kad reikia tvirtai lai
kytis prieš Lietuvos žmonių 

i gerovės griovikus, prieš nu
tukusius kademus.

vieni yra lietuviai, 
kai. Argi ir čia nešlykšti spe-! 
kuliacija ir kupčiavimas ti
kybiniais liaudies jausmais? 
Argi tai ne varžytinės dva
sios vadų dėl avelių skai
čiaus?

i Mums svarbu, kad i tas 
rietenas šovinistinė lenkų ir 
lietuvių buržuazija stengiasi 
Įtraukti liaudį, sukurstyti 
tautini kerštą ir tuo budu pa
imti ją savo vadovybėm Tuo 
atveju mes nedarome skirtu
mo tarp lietuvių ir lenkų na
cionalistų. Jie vieni kitų ver
ti. Mes tik su pasipiktinimu 
turime pažymėti, kad tie Įvy
kiai paruošti kaip tik tuo
met, kai nauja vyriausybė 
stengiasi išlyginti ir suderin
ti tautinius santykius Lietu
voje, kai Lietuvos santikiai 
su Lenkais vis dar pasilieka 
sukiršinti, ypač pastaruoju 
metu, ir kiekvienas panašus 
Įvykis sudaro didesnio pavo
jaus musų kraštui.

Mes kviečiame draugus 
darbininkus, lenkus ir lietu
vius, nesiduoti buržuazijos ir 
klero agentų pakušdoms. Po 
tokio įvykio, kaip kauniškis, 
kiekvienas susipratęs darbi
ninkas turi su ypatingu atsi
dėjimu žiūrėti, kad tautinis 
kerštas musų tarpe butų kuo 
tik galima tildomas, turi iš
aiškinti savo nesusipratimus 
draugams, kas yra tų rauti- (lva?ininka; _ nežinia, 
mų gaisrų padegėjai ir ko;k„r ~
jie siekia. (“S-tas.’’)

I

Kas Tuos Pinigus 
Suvartojo?

lę. Tos būklės baisC^io net ir 
lenkų spauda neįizginčija. 
Mums kyla vienas kįajisi- 
mas; “kas po to seka?”~- j

Ekonominės gangrenos 
baigiamas ardyti Lenkijos 
organizmas gali visiškai ap
mirti arba pergyventi savo 
krizi, kuris mums šiokiu; ar 
tokiu budu gali atsiliepti. 
Todėl turime būti pasiruošę 
reikiamu momentu parodyti 
aktingumo atsparą. (“T^.”)

Gera Duona.
Klerikalai aprūpino Lie- 

* tuvos kunigus algomis. Iždui 
tos algos kainuodavo pusan
tro milijono litų metams. Vi
si kunigai buvo Įstatyti į eta- 

Įtus ir. žinoma, gaudami al- 
gas. turėtų kiekvienas pasi- 

' rašyti, gavęs savo algą, bet 
pasirodo, kad ne taip butą, 

i Senoji vyriausybė dar 1923 
m. spalių mėn. 22 d. nutarė 

(kunigams skirtus pinigus išCI\41 CUk? C4O
mokėti jų viršininkams kas 

'metų ketvirtis ir nereikalauti
!is tų pinigų atsiskaitymo, 
i Valstybės kontrolė nieko ne
įgalėjo prieš si valdžios nuta- 
■ rimą padalyti ir tylėjo. Tk. 
: dabar paaiškėjo, kad tie pi
nigai eidavo dvasininkų vir
šininkams be atsiskaitymo, 

j Ar tuos ’ pinigus gaudavo 
/ -------- ■' Tur
būt negaudavo.. Senai plinta 
paskalos, kad tuos pinigus

Nors duona užima labai 
svarbią vietą prie kiekvieno 
valgio, vaikai daugiausia 
duonos vartoja vidurdieni, 
nes labai daug vaikų nešasi 
užkandžius Į mokyklą. Be
veik kiekviena motina savoi

reikalams vaikui padaro “sandvičių 
šiemet iš numatytu 570 mili- (dvi riekutes duonos su svie- J . 1 • • 1 — 1 • w
jonų peršoko net 700 milijo
nų. Tas faktas irgi aiškiai 

■ rodo, kaip “ramiai” Lenkija 
(nusiteikusi po Lckarno ir 
Ženevos konferencijų. Tų 
milžiniškų išlaidų akyvaiz- 
doje, niekas pasauly dabar 

Tik ne^ki lenkų zloto stabiliza-

jai pavedama platus uždavi
niai.

Pirmoj eilėj delegacijai, 
žinoma, rūpės prekybos su
tartis.

Lietuvos prekybos santi- 
kiai su SSSR be tokios sutar
ties smarkiai nukenčia. Jau 
vien dėl tos priežasties, kad 
užsienių; prekyba su SSSR 
yra monopolizuota, bet koks 
eksportas iš»Laetuvos i SSSR 
be tam tikro susitarimo da
rosi negalimas. Visi ligi šiol 
atliekami SSSR vnieštorg’o 
užpirkimai Lietuvoje buvo 
atsitiktino pobūdžio. Aišku, 
kad tokiais pripuolamais už
pirkimais musų gamintojai 
remtis negali. Kai kyla klau
simas dėl rinkos, tai gamy
bai svarbu yra turėti nuola
tinę rinką. Tokią rinką musų 
pramonė turėjo Rusijoje, 
prieš karą. Todėl ji yra tos 
rinkos reikalavimams ir pri
taikinta. Dėl to, iš musų pu
sės yra visi daviniai tam. 
kad prekybos ryšiai tarp 
Lietuvos ir SSSR, mažai ligi 
šiol pasireiškę ekonominia
me abiejų šalių bendradar
biavime, išaugtų bent iki 
prieškarinio lygio. Ir tai len
gva yra pasiekti su sąlyga, 
jeigu iš SSSR pusės, darant 
užsienių užpirkimų suskirs
tymą, bus kreipiama reikia
mo dėmesio i musų pramo
nės ir žemės ūkio gaminius. į

Iš to darosi aišku, kad 
svarbiausias delegacijos 
uždavinys prekybos tarp 
Lietuvos ir SSSR išvystymo 
atžvilgiu yra susitarti dėl už
pirkimų Lietuvos kontingen
to. Ir tai ne dėl pripuolamų, 
vienkartinių, bet dėl nuola
tinių užpirkimų kontingen
to. Tik turint užtikrintą nuo
latini prekių reikalavimą 
tam tikrose ribose, galima 
rimtai žiūrėti i prekybos 
santikių išsivystymą su vals
tybe, kur užsienių prekyba 
sudaro valstybini monopoli.

Kita sąlyga, be kurios sun
kiai yra Įmanomas prekybos 
ryšių tarp Lietuvos ir SSSR 
sustiprinimas, tai atskiro 
Lietuvai torgpred’o paskyri
mas. Aišku, kad tik turėda- 
m? Lietuvoje savarankų pre-
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1 .
(principu, paliekant kai ku-I . ...riose srityse galimybę spe- 
cialiniu susitarimu eiti to
liau. negu leidžia didžiausio 
palankumo principas.

Į Atsižvelgiant i lai, kad 
pilnos prekybos sutarties pa
sirašymas, turint galvoje su
sitariančių šalių socialinės 
struktūros skirtumus, pa
reikalautų ilgo laiko, tuo tar
pu išvykstančiai Maskvon 
delegacijai teks tartis tik dėl 
provizoriumo, kurs galios, 
iki bus pasirašyta nuolatinė 
Lietuvos ir SSSR prekybos 
sutartis.

Kitas svarbus ekonominių 
Lietuvos ir SSSR susiartini* 
mo reikalas — tai tranzito 
konvencija.

Savo geografine padėti
mi Lietuvos Respublika yra 
skirta būti tiltu tarp Vakartį 
ir Rytų Europos. Prieš karą 

(per Lietuvą ėjo žymiausia 
rusų eksporto ir importo da
lis. Nors dabar naujų valsty
bių sienos ir gelžkelių bėgių 
nelygus plotis ir apsunkina 
kiek tranzitą per Lietuvą, 
bet vis tik patsai tranzito 
reikalas dėl to nenustoja bu
vęs. Reikia tik rūpintis tą 
reikalą tinkamai sutvarkyti, 
suteikus būtinus tranzitui iš
sivystyti palengvinimus. Tie 
palengvinimai ir patogumai 
yra surišti su stambiomis iš
laidomis. Todėl yra reikalo 
gauti iš SSSR pusės užtikri
nimą. kad padarytos iš Lie
tuvos pusės išlaidos bus pa
teisintos, nukreipiant tam 
tikrą SSSR tranzito dali per 
Lietuvą. Tai galima padary
ti tam tikros konvencijos 
keliu.

Be abejojimų, tranzito 
konvencija yra ne mažiau 
svarbi musų ekonominiame 
bendravime * su SSSR, kaip 
prekybos sutartis.

Todėl, neminint jau kitų 
smulkesnių uždavinių, kaip 
pav. eilės likusių neįvykdy
tų taikos sutarties punktų 
vykdymo atnaujinimas, ten
ka pasakyti, kad nuo vyks
tančios šiandien Maskvon 
delegacijos daibų pasiseki
mo arba nepasisekimo labai 

{daug pareina musų tolimes
nių santikių su SSSR išvys
tymas.

Reikia laukti, kad taip lai
mingai pasirašyta rugsėjo 
mėn. 28 d. politinė sutartis 
bus sudariusi palankias są
lygas ir ekonominiam susiar
tinimui. Juk tie uždaviniai, 
su kuriais vyksta šiandien 
Maskvon musų ekonominė 
delegacija, yra senai pačio 
g - 'mimo iškelti, ir reikės 
tik s. o abiejų pusių noro 
jiems iš. ręsti. O turėdami 
patys geto noro susitarti, 
mes prieš pravedami dery
bas neturime jokit. t aprindo 
Įtarti trūkstant to no?,, 
sų kontragentui. lai yp*. 
turėtų neužmiršti ik- L-ri 
šiandien partiniais sumeti 
mais norėtų >umazinti u.ūsų 
visuomenes akyse politinio 
ir ekonominio su SSSR susi
artinimo reikšmę, išgahocia- 
mi tam susiartinimui realybe 
nepagristas klintis.

stu, tarpe kurių Įdėta rieže- 
lis mėsos, sūrio arba ko ki
to). Sandvičiai nepriduos 
apetito, jeigu nevartojama 
gera duona. Motinos, atsi
minkite. kai sandvičiai ne
bus vaikų išmesti iš užkan
džių baksuko; jeigu vartosi
te gerą duoną.

Gera duona, sulyg Suv. 
Valstijų Žemdirbystės De
partamento nusprehdimo, 
turi trupią storą plutą, mink
štimas netašluotas ir kepa
las lengvas, bet ne sausas. 
Daugybė žmonių mano, kad 
nesveika valgyti šilta arba 
karšta duona. Bet jeigu duo
na gera, tai ir šilta nekenks. 

! Pilnai neiškepta duona nie
kam netinkama.

Vaikai daugiaus duonos 
valgys, jeigu gaus Įvairios 
rūšies. Raitais jiems labai 
patinka, jeigu motinos nau
joj formoj kepa duoną

rijai, nes jei mokesčių ir ki
tokių valstybės pajamų 1927 
m. numatoma tik 800 milijo
nų zlotų, o išlaidų r.et 2 mili
jardai 400 mili jonų, tai kiek
vienam aišku, kad taip daly
kams susidėjus Lenkija pla
čiu keliu žengia Į neišven
giamą pražūti. Be to. valsty
bėje po gegužės perversmo 
ypatingai paaštrėjo partinė 
kova, kuri dar pagreitina tą 
visų laukiamą momentą.

Taip pat domės verti prof. 
Kremerio žodžiai, kuris pa
kviestas i Lenkiją finansams 
tvarkyti. Šio mėnesio 17 d. 
jis viešai pasakė, kad finan
sų ir šalies ūkiškos būklės 
gelbėjimas yra taip sunkus, 
jog norint nepersiimti opti
mizmo dvasia, reikia dirbti 
dantis sukandus ir užraito
jus rankoves. Ar sugebės 
Lenkija gydytis prof. Kre
merio nusakytu receptu? 
Lengva atsakyti, kad ne. Tai 
rodo ir dabar tebevaroma 
senoji politika.

Šių metų javų derlius Len
kijoje ne tik nesumažino 
brangymečio. bet, kaip pra
nešama. yra blogas ir vos už
teks jojo vidaus reikalams. 
Tas dar pakels ir be to aukš
tas kainas už maistą. Greta 

įsu Kainų Kilimu eis moKescių 
'didinimas. Beabejotassu- 

V supranta* nei^mo darbininkų ir

i

- suvartodavo politinės kleri
kalų organizacijos!. Tai ir 
čionai butą savotiškos tvar
kos. Kur matyta ir girdėta, 

Spalių m. 1 dieną kade- kad tie, kurie ima iš valsty- 
mai ir ūkininkų sąjunga pa- bės lėšas, iš tų lėšų neatsi- 
tiekė dabartinei vyriausybei skaitytų, bet Lietuvoje, kle- 
net dvi interpeliacijas. Tose rikalams viešpataujant, to- 
interpeliacijose išimtinai į kia tvarka buvo galima. Pa
puolamas vidaus reik, minis- naikinimą* r’— 1—’------
teris dr. V. Požėla. Puola 
mas, kad v. r. ministeris lau- čius kademus. 
žąs nuosavybės teises, kad mai rėkia i 
leidžiąs darbininkams strei-'gas, gi pat 
kuoti, rta ----
profesinių sąjungų pusėn, pinigus, ar ne. 
palaikąs darbininkų sąjun
gas ir tt. Interpeliacijose ne
užmiršti tėvai jėzuitai, ku
riems neleidžiama Lietuvoje! 
gyventi ir šaukiama dėl žval
gybininkų areštų. Vieną tų j 

! interpeliacijų gynė kademas 
Endziulaitis, jam pritarė iš! 
vietos Karvelis, šaukdamas! 
dėl šventosios nuosavybės 
teisių laužymo. Šie ponai da

Vilkų Ašaros.

naikinimas algų kunigams 
skaudžiai, matyt, plaka pa- 

todel kade- 
ir stovi už tas al- 

ys dvasininkai tyli 
kuoti, streiku metu stoiąs: ir nepasako, ar iie gaudavo 

‘ -----------. (“S-tas.”)

Naujas Budas 
Apakimą 

Gydyt.

ne-

I

I
i♦

jie tikrieji kaltinin-

lie priežasties žmogus 
apanka, o priežasčių tam bū
na gana daug Ir Įvairių. Dėl 
to apakimo gydymas būna 

is. Jei tos prie- 
akim taip žalin

goj gydymas būna lengves
nis ir greitesnis, bet jei akies 
sugedimas didelis.

bar saukia apie nuosavybę. tajp jau jvajru? 
bet užmiršta, kac jie patys, rastis nėra loi •/ ■ z I « n*. • zx 4-,,,. I,«..Įsigydami dvarų centrelius, 
nuskriaudė Lietuvos darbi
ninkus ir mažažemius, ku-

n’etik
. . .. . negalima ja išgvdvti.klausyti. Kada jie grobe Lie- mėtir.a 
tuvos žmonių nuosavybę že-ibidem 
mę, buvo gerai, bet kuomet 
darbininkai ir nemano fabri
kantų nuosavybės liesti, tuo
met kademai šaukia ant viso 
svieto.

Tas pats Eridziulaitis ge
rai žino, kaip jam ministeriu 
esant dabar suimtieji žval
gybininkai elektros mašinė
lėmis veikė, vienok jis šau
kia. kad už toki baisų krimi
nalą dabartinė valdžia tuos 
elektros mašinėlių meiste
rius sodina kalėjiman. Rei
kia turėti nemirksinčios

I

ndziulaitis, kumštimis dau-

3 j su kainų kilimu eis mokesčių

bet iri
Pažy- 

anglo <ir. Dūke — 
būdas gydyti tiems 

neregi;, m \ kurie žinomais 
budais negalima buvo išgy
dyti. ši - dai varas akių gydy
mo tik.-k m- vartoja ultrafio- 
letinius spindulius. Jam pa
sisekė tuo budu išgydyti ke
letą ligonių, kurie buvo vi
sai akli. r»e to šis būdas labai 
tikęs gydant akies ragenos 
uždegimu*.

Šis ii'rdimas anglų gydy
tojų laikomus labai svarbiu, 
bet abejojama, kad jis butų 
pasekmingas plačiau panau-, 
dojus akių gydymo tikslams. ‘ 
Keli išgydyti asmens negali 
būti tvirtas Įrodymas, nes šis 
Įvykis galėjęs būti kaipo iš
imtis. šis būdas (lai tyrinė
jamas ir mėginamas.

Darbininke; “KelcTrU" tavo 
draugas, platink ji tnrp savo 
draugų.

Vestuves.
Taip, vestuvės tai ne menas, 
Štai bažnyčia ir klebonas. 
Ir porelė su pajauniais 
Vinčiavojas, žiedus maujas...
Tai ne juokas apsivesti. 
Tikrą draugę susirasti— 
Visą amžių ją mylėti. 
Sykiu džiaugtis ir kentėti.
Niekis džiaugsmas ir kentėjims. 
Bet šeimynos išauklėjims...
Reiks maityt. rėdyt. mokyti 
Ir ant kojų pastatyti.
Oi vestuvės, jus vestuvės, 
Lyg kad syvai pilstvtuvės: 
Valandėliai apsvaigina t— 
Visą amžių jus kankinat.

Kumštininkų čamri o'r-s Tnnney naskinamas \'<-v
Yorko anslcrjčjo šerifu

Mados.
Oi, tos mados, kad jas galas. 
Lai jas griebia visos balos! 
čia nespėjai jas pavyti. 
Žiuri, kitos jau matytis! 
Su mergina tikra bėda. 
It su pypke seno diedo— 
Jei negal madų pavyti. 
Tuojaus verkia — ima pykti. 
Ir tikrai su jom skandalas. 
It i.azyremis kabalas— 
Šiandien palydėsi tokią. 
Ryt patiksi jau kitokią!
Na. šfaip-taip jau apsipranti— 
i. iau sukandęs dantį.
Štai ’S1 kita užeina— 
Aukštu, . 5">ys — vos paeina!
V’a. ir sukniv. .^matytos— 
Surankšlėtos, su. rnytos: 
Sukraipytas visas k_ 
It tas belgiškas malūnas. 
Et. jau musų tas pasaulis 
It netekęs būt makaulės— 
Tik madų paikystės žiuri, 
O kas reikia, tai neturi, 
čia reikėtų ką tai nauja— 
Kas madom nepataikauja!— 

'Kad merginų, kur jaunesnės 
■Butų dresės kiek... ilgesnės... 
(Aš sakyčiau būt geriausia 
(Traukti nors per vieną ausį 
i Tiems Paryžiuj, ką ten sėdi— 
Kraipo madas — nesigėdi!
Iš to viso tiek tik gero, 
Kad bernams akis piadarc, 
Kuomet trumpas drese. ru<i 
šiaip ’ mergas jie nežiūri...

Senbernis

a.
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I Klimo-Šarkio Istorija.
Arb*’ kas yra per vienas ta- j 
sai ‘Lietuviškas Sultonas?”

"Keleivyje” buvo jau ra- 
š;.te. kad 14 d. spalių atvy
kę .< Ne\v Yorko pašto in- 
soėkto! iai suėmė Bostone 
lietuvį, pasivadinusį Keisčio 
Ki.mo vardu. Šiandien mes 
grlirne nuteikti savo skaity
tojams jau platesnių apie tą 
žmogų žinių. • j

Skundą prieš Klimą pada
vė našlė Ona Puidokienė,! 
kuri gvvena Brooklyne po;*5 
No. 264 Beny st. Ji apskun
dė Klimai už apgaudinėjimą 
žmonių per paštą. Mat Kli
mas buvo per laiškus su ja 
susipažinęs, 19 birželio š. m. 
su ja Brooklyne apsivedė, o 
paskui išviliojo iš jos $2,000 
ir pabėgo.

Kas gi iš tikrųjų tas Keis
tis Klimas per paukštis?

Kaip dabar paaiškėjo, tik
ras jo vardas yra ne Keistis 
Klimas, bet Petras Šarkis. Iš 
Lietuvos jisai paeina nuo Vi- 
žonių. Pirmu kartu jis apsi
vedė Lietuvoje apie 23 me
tai atgal, paimdamas sau už 
pačią Kastanciją Pralagaus- 
kaitę iš Kaimynų sodžiaus, 
Užpalių valsčiaus, Utenos 
apskričio. Jis turėjo su ja ir 
šeimynos, dukterį Levusę ir 
sūnų Antaną: pastarasis mi
rė da 6 mėnesių būdamas. 
Dabar pirmoji jo žmona gy
vena Kaune, o duktė Levusė 
pareitais metais ištekėjo už 
Žemės Ūkio valdininko.

Atvažiavęs iš Lietuvos A- 
merikon, Petras Šarkis dirbo 
nekurį laiką gelžkelio stoties 
(South Station) restorane 
kaipo indų plovėjas ir rašė 
tėY’ams į Lietuvą, kad Ame
rikoj turįs didelę savo “gos- 
tinica,” kitaip sakant, hote- 
lį.

Gyvendamas tuomet Bos- 
tpr.e jisai susinešė su mergi
na vardu Emma ir gyveno su 
ja be legalio apsivedimo. 
Jiedu buvo užtai areštuoti ir 
prieš teisėją Murray musų

C A. Žmonės Rusijoj dirbę I, A Antanas Dambrauskai, pajięš- 
nepolitinį darbą; jie mokinę g>v.^Yonkers^n.'l>'nclMėidžiuaur 

antanasTluibrauskas 
7oi'. Riverside st., tVaterbury, Conn.

PARSIDUODA 3 FARMOS 
žemė labai gera, viskas gerai auga, 

farmeriai turi ‘ baderį” tiktai javu* 
parduoti ir pinigus pragerti.

Pirma farma 50 akrų ariamos že
mės ir 30 akrų miško, 5 karvės, 3 
arkliai ir visos farmos mašinos. Ran
dasi visi farmos įrankiai, kokie tik 
reikalingi. Parsiduoda už 30*h> dole- 
ri«- . ......Antra farma 8<» akrų žemes, a~- 
rų ariamos žemės ir 50 akrų miško. 4 
arkliai, 6 karvės ir visi farmos įran
kiai. Parsiduoda uz 3<H><) dolerių.

Trečia farma 80 akrų žemės, beveik 
visa dirbama, graži stuba, visi budin
kai geri, gražioj vietoj, parsiduoda ->u 
visais gyvuliais, su mašinomis ir 
įrankiais už 3800 dolerių.

Šios visos trįs farmos randasi arti 
miesto, tik viena mailt,,prie steitavo 
kelio, lengva sų troku nuvažiuot ant 
marketų į Pittstoną ir Wilkes Bar re, 
Pa.-fmokėt reikia tik 2000 dol., o li
kusius paliksiu ant lengvo išmokėji
mo. Parsiduoda iš priežasties savinin
ko senatvės. Atsisaukit greitai šiuo 
adresu: (44)

FRANK BARTAŽEČIUS
R. F. D. 4, Uteter. Pa.

| ŽIURKĖS NUEINA 200
MYLIŲ.

Londone dabar daromi 
bandymai, kad patyrus, kaip 
toli žiurkės keliauja. Pagau
toms žiurkėms prisega tam 
tikins ženklelius ir palei-,-—----- -  ■* • . ..
džia. Po sąvaitės laiko kai darbą uzgyrusL^Kodv ji a- 
kurios tų žiurkių pagauna- bar šitą organizaciją is\ ijo. 
mos už 50 mylių nuo tos vie-i Jos viršininkai . cm or e

, kur jos buvo paleistos, negali suprasti.

Kiek pavyko ligi šiol suži
noti, tai musų “Lietuviškas 
Sultonas” yra vedęs 
čias, būtent:

Lietuvoje 2, 
Bostone 2, 
Chicagoje 1,

I Brooklyne 1, 
Bridgeporte 1 ir 
Baltimorėj 1. 
Apskaitoma, kad iš šitų 

moterų jis yra išviliojęs apie ’ 
$12,000, ir vis tai šiais me
tais. Nėra abejonės, kad jis 
vra vedęs ir daugiau pačiu, 
bet kol kas da kitos jo rnoiv- 
rįs nežinomos.

Į " Tai tokia Šarkio-Klimo is
torija.

Jo ateitis bus, turbut, ne
linksma, nes jeigu visi jo žy
giai bus iškelti teisme, tai jis

8 pa-

Kiek vėliau, kaip dabar 
mums teko sužinoti, jis susi
rašė su tūla naši? iš Chica- 
gos ir apsivedė su ja. Iš Chi- 
cagos jis nusivežė ją į Tam
pa, Fla., bet gy vtno su ja tik 
patol, pako! išgavo iš jos pi
nigus. Pinigus išviliojęs — 
pabėgo.

Tai buvo da Šių metų pa-
; vasarį.

O birželio mėnesyje Broo- 
| klyne Klimas jau vedė prie Į 
altoriaus Oną Puidokienę.* 
Po šliubo išgavo iš jos 32,-: 
000 ir pabėgo į Bridgeportą,:

Bridgeporte jam teko su- gauti 20 metų kalėji-
- - - - mo. Reporteri*.

j

I

Viena žiurkė perėjo lygiai 
pusę Anglijos, t. y. apie 2Lti 
mylių, ir ji atliko šitą keli* >- 
nę į 6 mėnesius.

jam teko su
sipažinti su plaukų taisytoja 
Viera. Susipažino ir tuojaus; 
apsivedė. Pernakvojęs su ja 
keliata nakčių, Klimas pasi
ėmė jos pinigus ir išnyko.

Pabėgęs iš Bridgeporto, 
jisai atvažiavo i South Bos
toną ir 19 rugpiučio čia apsi
vedė su Klingos sesere, ^’e-' 
ronika M 
bą ėmė South Bostono liecu-i 
vių katalikų bažnyčioj ant; 
Fifth streeto.

Tuojaus po vestuvių išva
žiavo abudu į Ne\v Yorką. 
Tenai Klimas primelavo 
jaunai savo žmonai, buk jam 
reikia važiuoti į Angliją už
pirkti daug laikrodėlių ir ki
tokių auksinių daiktų. Sakė, braižyta panašių ženklų, 
kad jam reikia daug pinigų 
tam tikslui, ir išviliojo iš jos 
apie $1,200, kuriuos ji sun
kiai dirbdama buvo susitau
pius. Apgavęs ją Klimas pa
bėgo, tik ne į Angliją, o į 
Baltimorę, Md.

Baltimorėj jisai susipaži
no su Petronėle Bulotaite ir 
apsivedė su ja vardu Chas 
Klim. Kaipo katalikas, šliu- 
bą Klimas ir vėl ėmė katali 
kų bažnyčioj. ___________

Po šliubo Klimas vėl su-prie šonų, kad milžiniškas 
grįžo Bostonan, sugrįžo jau vandens spaudimas jo neiš- 
su kita pačia ir apsigyveno keltų, Everts nusileido į ju- 
turtuolių dištrikte. Čia jis * 
primelavo Bulotaitei, kad 
tuojaus turįs stoti universi-

rusus įvairių sportų, daliję šaukti. Ma»o adresas: 
mokslo knygas, teikę stu
dentams ir prifūsoriams pa
šalpos, ir sovietų valdžia du 
metu atgal jau buvo šitą jų

Paji skais savo draugo Kazimieru 
Žebrausko, paeina iš Kauno rėdybos, 
Kretingos apskričio. Rekiaties kaimo, 
Salantų parapijos. Tūlas laikas gyve
na Kanadoj. Meldžiu atsišaukti arta 
kas apie jį žinote malonėkite pranešti 
šiuo antrašu; (45)

IGNAS YONKUS
2"23 <’olwell st., Pittsburgh, Pa.

l*ajie.<kau švogerio Lkiruninko Va
nagu. jis išvažiavo 15 gegužės, 1924 
m. į Lietuvą, bet iš Lietuvos gavau 
žinių, kud jo ten nėra, bst yra apsisto
ja Phiiadelphijoje. Kas apie jį žino 
malonėkit pranešti arba pats lai atsi
šaukia. (45)

ADAM KARVELIS 
palikti prohibiciją p Fx,x 5V!> Port Ang>^wash'«‘

> . Pajieškau . teVu Banevičiaus
Juozą.. apie metų amžiaus, kilusiu 
iš -tSstift-os, Kauno rėd., Šiaulių apsk . 
“Malinuvkos” (kitaip vadinama “Sa
maninė”) vienkiemio, išvažiavo Ame
rikon 1902 metais, gyveno I’liiladcl- 
pb.ijoj, Chicągoj ir kituose miestuose. 
Reikalinga įpėdinystės pripažinimas 
jo sunui Stasiui. Prašau atsiliepti, ar
ba kas žiro prašau pranešti. (45) 

Lithuania. Kauro rėd.. Šiaulių aps., 
Radviliškio miest.. Kiauroji gatvė 10, 
Stasiui Banevičiui.

Joakimas Kučas, j ieškau švogerio 
Prano Jonaičio (vadinasi Smith), 1914 
m. dirbom Dravosburg, Pa. ir iš ten 
persiskyrėra Taipgi pajieškau Vin
cento Ramanausko, 1915 m dirbom 
mainose Snringfield, III. ir iš ten per- 
siskyrėm. Kas apie juos žino, malonėk 
pranešti arba patįs lai atsišaukia. No
rėčiau su jais susižino'.. (45)

J. KUČINSKY
P. O. Bos 506, Christopher, III

PAJIEŠKAU PARTNERIO PRIE 
PATOBULINIMO NAUJO IŠRADI
MO. KURIO ATEITIS YRA UŽTIK
RINTA. Pageidaujama, kad jis butų 
susipažinęs su technikos mokslu ir 
kad turėtų nors mažą machine shop. 
Dėl platesnių informacijų kreipkitės 
“Dirvos” redakcijom (45)

A. KALVAITIS 
% “Dirva”

68’0 Superior a»e, Clevelaad. Ohio.

norvegai atšaukė
BLAIVYBĘ.

Šit mis dienomis Noivegi- 
joj buvo visuotinu balsavi
mu sprendžiamas klausi-, 
mas: 1
(blainbę), ar panaikinti? i 

! Ir didele balsų didžiuma nu-

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 6 
ŽMONES AUTOMO- 

B1LIUJE.
Kenosha. Wis. — Netoli

1914 METAIS IŠPLĖŠTI 
9,000,000 FRANKŲ TEBĖ

RA UŽKASTI ŽEMĖJ.
Belgų valdžia gavo iš Vo------  . -.

kietijos nuobuvusio vokiečių tarta panaikinti, 
jurininko laišką, kuris sako, 
kad 1914 metais, kuomet vo- z 
kiečiai užėmė Belgiją, jų ju
rininkai Ostendo m. ' išplė
šė bankai pagrobdami 9.- ____
000,000 frankų auksiniais ir nuo čia Chicagos traukinys 
sidabriniais pinigais. Tečiau sudaužė ant kryžkelio auto- 
bijodamiesi savo vyriausy-‘ mobilių ir užmušė 6 žmones, 
bės, kad nenubaustų jų už kurie tuo automobilium va- 
banditizmą, jie užkasė tą 
turtą į smėlį netoli Ostendo. 
Vėliaus vieni tų jurininkų 
buvo nuskandinti su savo 
submarinais, kiti žuvo mū
šiuose, ir užkasti pinigai pa
siliko žemėj. Iš dalyvavusių 
tame plėšime jūreivių likęs 
gyvas jis vienas, Petras Jar- 
den, 

ant popie- rius. Jisai dabar siūlosi Bei- 
ros esą tik su plunksna pri- gijos valdžiai tą vietą paro-

” . dyt, jeigu ji sutiks duoti jar.i 
5 nuošimčius atrastų pinigu. 

; Belgijos valdžia šitą dalyką 
tyrinėja.

i

Įvairios Žinios.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gera proga atsitraukti savo gimi

nes iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir 
Rusijos, jeigu tik jie -sveiki ir gali 
skaityti nors vienoj kalboj. Ūkininkų 
pagelbininkai ir namų ruošos darbi
ninkai turi pirminybę. Norint infor
macijų, rašykit musu nianadžeriui:

SAN D Y LEW1S (-)
45 U'indsor St-. Montreai, Canada.

FALŠYVOS 2O-DOLE- 
RINĖS.

Iš Washingtono praneša- 
’arcinkoniute. Šliu- ma, kad paskutinėmis dieno

mis vėl pasirodė falšyvos 
20-dolerinės. Jos išleistos 
Bostono Federal Reserve 
Banko vardu ir pažymėtos 
numeriu: A1273 46685. Nu
meriai esą sumušti neuesiai, 
o vietoj raudonų bei mėlynų 
šilkinių siūlelių,

NARAS PERĖJO PO VAN
DENIU 5 MYLIAS.

Norfolk, Va.—Kad paro
džius, jog “perplaukimas 
Anglijos susmaugus nėra 
vienatinis sportas,” naras 
Everts nuėjo čia jūrių apačia 
5 mylias, ir jis atliko tai į 2 
valandas ir 40 minutu.

Uždarytas į naro kostiu
mą. su švino padais prie ba

itų ir su 80 svarų ekstra švino

tautietis buvo nuteistas pa-;tetan i daktarus mokintis, ir 
, r_. Voži 7o«-> rml-io nin mi Tivzvsėdėti vieną mėnesį belangėj 

ir užsimokėti $20 pabaudos. 
Bet atsirado geraširdžių 
žmonių, kurie uždėjo už jį 
paranką, ir jis buvo laikinai 
iš kalėjimo paleistas. Kaip 
tik jį išleido, jis tuojaus su 
savo Emma išdrožė Į Lietu
vą.

Pagyvenęs kokį laiką Lie
tuvoje ir pinigus išleidęs, 
Šarkis nuo savo Emmos pa
bėgo. Apleista mergina su
grįžo į South Bostoną atgal, 
o Šarkis pasiliko Lietuvoje. 
Nežiūrint, kad pirmutinė jo 
pati Lietuvoje da gyva, jisai 
susipažino su 19 metų am
žiaus mergina, girininko 
Antano Lukoševičiaus duk- 
tere iš Kupiškio parapijos, 
ir apsivedė su ja. Jis 
primelavo jaunai savo žmo
nai. kad Prūsuose turįs dide
lius dvarus, ir tuojaus po 
vestuvių abudu išvažiavo į! 
Prusus, 
jaunos savo žmonos pinigus 
ir pabėgo.

Tai buvo 1910 metų pa
baigoje ; 
džioje.

Nuo to laiko iki 1926 metų 
apie Petro Šarkio gyvenimą 
nėra jokių žinių.

Bet 1926 metų pradžioje 
jis vėl išeina į šviesą. Tik da
bar jis jau nebe Šarkis, o P. 
Klimas. Šitokiu vardu jisai 
pradėjo jieškoti per laikraš
čius 
merginos* arba našlės, kuri 
norėtu gyventi Floridoje. 
“1 " '.................
sąrą.” _ _
prie turtingos kompanijos, 
turįs gražius namus Flori
doj. bet jo tėvai mirę ir nesą 
kam jo dvarą prižiūrėt, todėl 
jis esąs priverstas vesti. Pa
čios jieškąs per laikraščius 
įeito, kad jo apielinkėj lie
tu ių merginų nesą. Adresą

kad jam reikią pinigu. Tuo 
budu išviliojo iš jos $400 — 
neva už “mokslą” užmokėt.

žiavo.

minėtojo laiško auto-

NEKROLOGUA.
MIRĖ LIETUVIS ŪKININKAS.
Medvay, Mass., apie sąvaitė laiko 

ttgak mirė lietuvis ūkininkas Anta
nas J. Repšis. Palaidotas ant šv. Juo
zapo Kapinių, su bažnytinėm apc - 
goiii. Liko našlė jo moteris

Buvo daug svečių, atvykusių is 
apieiinkių miestų. Daugiausiai velio
nio draugai bei giminės. Laidotuvės 
i uvo gražios ir iškilmingos.

Palaidojimo patarnavimą suteikė 
p. Petras Akunevičius, pagarsėjęs 1: ■- 
tuvis graborivs iš So. Bostono. Ji- 
kaip visuomet, taip ir dabar pasižy
mėjo savo puikiu sutvarkymu ir man
dagiai patarnavo. \ eiionės gimines 
yra 1- bai dėkingi p. Akur.eviė»ui ir 

įsiems, kurie dalyvavo laidotuvėse.
Giminaitis.

APSIVEDIMAI

TIKYBA NELEIDŽIA iN ; -
DIJAI PAKILTI. pA |!C,čVniIM&l

Indija šiandien yra viena; * 
tamsiausių ir nelaimingiau- 
<i’i Saliu ant 7pmės kamu. - ,,,G<;ANL M- <OXN- 1<-no mati - • »U salių dili žemes KdlUUO- ^pvit IAUS sudegė Barne. Partneris.

’ “ ‘ r., N. Y. lai pa :-
A. B.

I ~ ’ ------ -- ---------- H-I.u ?• suuetr i.
,110. Ir priežastis to Visko gili!'kuris gyvena BrookTyr 
religijoj. Dvasiški ja turi pa-1 vai’uo-ia

rių gelmes 10:50 valandą ly
to ir. nežiūrint daug kliūčių, 
tarp kurių buvo paskendęs 
senas ikaras, į kurį jis buvo 
labai Įsipainiojęs, išnėrė 
1:30 valandą po pietų, perė
jęs visą Hampdon Roads

vergus žmonių protą ir indų; 
tauta negali pakilti nuo že
mės. Taip pasakė Sir Frede- 
rick Whyte, pirmasis Indijos 
ĮsUtimdayybės Seimo pii - į 
mininkas.

Pąji'.škau dėdžių Prano ir Stasio 
Mockų. Paeina iš Raudėnų parapija. 
Vozbvčiu kaimo. Meldžiu atsišaukti 
šiuo a lresu:

SOFIA JONUŠONILTĖ
133 North 4-th st.', Brooklyn. N 'i

NAUJANYBĖ.
Padarom 4 gatunkų Kalėdų atviru

tes, su jūsų vardu ir adresu, aukso li- 
taromis. 12 atviručių už $1.00. Orde- 
riuokit tuojaus. (45)

JUOZO SPAUDA
233 N. Clarion st.. Philadelphia. Pa.
ŪETiMŠKASlCALŽN-’”

DOR1US DOVANAI.
Kas užsirašys ant metų "Šiaulių 

Naujienas.” sąvaitinį laikraštį, kaina 
$3.99. arba "Bangos." mėnesinį žur
nalą. kaina metams $2.99. tas gaus 
doianų lietuviška kalendorių. (-). 

A. S VĖTRA
1S? Ne" būry st.. Lanrence, Msm.

Tuo Petro Šarkio karjera; dugną.
ir pasibaigė. Tilpus Baltimo-! Viršum jūrių plaukė bo- 
rės laikraščiuose žiniai, kad tas, nuolatos pumpuodamas 
“Chas Klim” išsiėmė tenai ĮEvertsui orą ir duodamas te- 
“laisnį” apsivesti, kuomet f 
Puidokienės iš Brooklyno 1 
jau buvo užsukta mašinerija 
jo suėmimui, jo pėdos tapo j 
susektos. Pašto inspektoriai 
atsivijo jį į Bostoną ir čia 14 
d. spalių paėmė “Lietuvišką; 
Sultoną” iš šiltos lovos.

1921 metais jis yra para
šęs gana įdomų laišką savo 
tėvams Lietuvoje. Laiško 
viršuje jo parašyta: “Sosna- 
ja policija,” o kitoj eilutėj: 
“American deteetive.” žo
džiais “sosnaja policija” jis,; 
matoma. norėjo pasakyti; 
“sysknaja policija,” kas ni
šų kalboje reiškia slaptąją 

: policiją. Ir toliaus savo laiš-.

KNAPP PAGAUTAS.
Charles E. Knapp, kuris 

apvogė Pittsburgho unijos 
banką ir pabėgo su $320,- 
000. buvo pagautas kartu su 
savo pačia Fayette kauntės 
kalnuose. Pinigų prie jo ras
ta jau tik §600. Jis sako, kad 
banditai ji apiplėšė. Jis buvo 
apsigyvenęs laukinėj grinto 
lėj. toli nuo civilizacijos, ma
nydamas, kad jo niekas te- 

DEL DARBININKŲ ALGŲ na i neras.
SUGRIUVO AUSTRIJOS ------------------

VALDŽIA.
Pereitą subatą Rameko 

kabinetas Austrijoj padavė 
rezignaciją, nes valstybės 
tarnautojai pareikalavo dau
giau algos, o pinigų ižde nė
ra.

Iefonu nurodymų, kurion 
linkmėn eiti.

Tenai jis išviliojo iš ke jisai sakosi tarnaująs A 
savo žmonos pinigus menkos valdžiai kaipo «’eve- 

tektivas ir neužilgo pan a 
žiuosiąs į Lietuvą. Savo . e

ar 1911 metų pra- sers dukterei liepia netekėti
bet laukti jo parvažiuoji nt 

| (turbut turėjo planų ir su ja 
apsivesti). Sakosi turįs jau ir 
deimantinį žiedą jai nupir
kęs, vertės 20,000 auksinų. 
0 apie pirmutinę savo pačią 
jis šitaip pasako: “Prala- 
gauskiutei nėra jokio nuo 
manę:? gero žodžio, kaip tik

SOVIETAI ATSIUNČIA 
MEKSIKON MOTERĮ 

DIPLOMATĘ.
Vienatinė moteris diplo

matė visam pasaulyje yra 
Aleksandra Kollantai, kuri 
atvažiuoja dabar Meksikon 
atstovauti sovietų Rusiją. 
Sustojusi Berlyne ji išreiškė 
viltį, kad jai gali pasisekti 
suartinti su Rusija visas A-' 
merikos respublikas.

apsivedimui turtingos mirtis ją laukia su pirmu pa-
sitikimu.”

Turbut bijodamas, kad jo I
Į

• savo sesers, kad ji 
prisiųstų jam jo fotografiją, i 
kurią jis paliko Lietuvoj bū
damas tenai 1910 metais. ■ 
Adresą savo laiškams pa-Į 
duoda tokį: Mr. Arlov, 44 
Byron st., Worcester, Mass.

Taigi išrodo, kad tuo lai-1

Pajieškau parapijom) Jono ėirvir.s- 

kaus Jono Montvi’o. visi paeina :š 
Kauno rčdybos, Tauragės apsk'riidff, 
Eržvilko pašto, Gafsiškių dvaro. Gir
dėjau. kad 1 ...
Meldžiu jų pačių atsišaukti arba I 
apie juos žinote pranešti man. už 
busiu dėkinga.

ONA CITAVIčlENĖ
107-20 — lo4-th st..

Richmond Ilill. N. Y.

ko, Kazimiero čirvinsko ir krikšto su- 
‘ ”... visi paeina

Tauragės apskričio, 

visi gyvena Bridgepor+<-. 
. — ———— .—* , , 1 * 4 , * o

1 4

RUSAI IŠVIJO AMERIKO
NŲ Y. M. C. A.

Šiomis dienomis sovietų 
valdžia išvijo iš Rusijos 
amerikiečių jaunųjų krikš
čionių draugiją, žinomą sa
vo inicialais Y. M. C. A. Jos 
turtas konfiskuotas. Šitą ži
nią paskelbė tos organizaci-

I ( . _jos centras New Yorke. Pra
nešime sakoma, kad Y. M.

i

II

I

ANT KRYŽKELIŲ UŽ
MUŠTA 2,206 ŽMONĖS.

VVashingtono žiniomis, 
ant geležinkelių kryžkelių 
šįmet buvo užmušta 2,206 
žmonės. Per 1925 metus už
muštų buvo 6,763 ir 137,435 
sužeistų.

VANDUO UŽVARE 800 
SVARŲ ŽUVĮ ANT 

LAIVO.
New Yorkan atėjt) aną

dien United Statės Lines 
garlaivis “Republic,” kurio 
kapitonas Randall sako, kad 
per didelę audrą ant jūrių 
vanduo buvo užvaręs ant jo 

ku, tai yra 1921 metais, jis! laivo nematytos iki šiol veis- 
,:s uuvo tuomet padavęs iš gyveno Worcesteryie ir va-j lės žuvį, kuri galėjo sverti 
’ o 4rS'w»viHp Fla djnn«i “ Arlnvv ” 'apie <tvaru

kur rožės žydi žiemą ir va- kas nejieškotų, tame laiške 
Jis sakėsi priklausąs jis prašo i ’ 1 -

l’aueškai parapijonkos Marijono 
Povi’aičiutės. po vyrui Kavolicnčs. 
Kauno rėdybos, Tauragės apskrity . 
Eržvilko pašto. Garšvilų kaimo. Mel
džiu atsisukti ar kas apie ją žinote 
praneškite man. už ka bu-iii dėkinga 

ONA CITAVIčlENĖ
107-20 — 101-th st..

Richmond Hill. N. Y

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, be skirtumo tikėjimo, kat
ra myli šeimyniškai gyventi ant far
mos, šiltam krašte, kur nėra sniego 
nei dideliu audrų. Pasiskubinkite at
važiuoti ant žiemos. Aš esu doras vai
kinas, 40 metų amžiaus. 5 pėdų 8 co
liu aukščio, sveriu 190 svarų, turiu 
turto 2500 dol. Norėčiau kad ir mer
gina turėtų kelis dolerius. Su pirmu 
'.aišku meldžiu prisiųsti ir paveikslą.

FRANK GRIBAS
C. Y. C.. Vilmington, Cal.

Pajieškau apsivedimui vaikibo, tar
pe 28 ir 5<) metų amžiaus, by tik gro
žiai atrodytų. Geistina, kad butų nors 
kiek pasiturintis. įe' girtuoklis. • Aš 
esu našlė 26 metų, tarrtatiju pas ame
rikonus. tokiu budu, neturtu progos su
sipažint -m lietuviais vaikinais. Norė
čiau, kad vaikinai butų nemažesnis 
kaip penkių ir pusės pėdų. Su pirmu 
laišku lai atsiunčia ir savo paveikslą.

M. P AS
P. O. Box 1507, Dctroit. Mich

Pajieškau apsivedimui merginos 
'.aro 25 ir 30 metų. Aš esu vaikinas 
36 metų, turiu farma. Mylinčios ant 
farmos gyventi atsišaukit, prisiųsda
mos ir savo paveikslą, kurį ant parei
kalavimo sugražinsiu. Prašau bereika- 
•ingai uerošinėti. < 46)

MR. TOFEL MITRULEVICH
Rox 93. Route 1, 1

Santai Midy
Greit Palengvina
Sh8$ml«n 
štap nimąsi

Apsisaugok) t l 
padirbimų 

Tėmykit žodį 
“Midy”

Parsiduoda 
Aptiekose

SlSsvamaniškų
X” KNYGŲ

Vertėje, oi SI.50 bus pasiųsta dykai, 
kiekvienam, kuris tik atoišauks nu- 
rodyciamas, kati jisai nori pasiųst 
knygas i Lietuva dėl }»b<> ir gėrovės 
kleburų ir religiškų žmonių. Knygos: 
2 egz. Kas padarė Dievus? 2 egz. 
Pasikalbėjima- Velnio t-u Dievu ir 1 
egz. Biblija Riešučio Keva’c. Taio^i 
agitatyviškj lapeliai: Kas tai yra Ci
vilizacija’ ir Kas tai yra Religija? 
lapeliai tinkami religijos propagan
dai. Prisiųskit tik 25 centus lėšų pa
dengimui — prisiuntrmui. (-)

K. BUTKUS
35 Scholes St.. Brooklyn. N. Y.

O r

Veronikc*
Shedicnčs. 
apskričio 

pranešti rr.ar.

Pajieš* au pusseseres
Daugerciutėm. po vyrui
Kauno rėdybos, Tauragės ------  •
Eržvilko miestelio. Meldžiu atsišauk i 
ar kas apie ją žinote 
už ka busiu labai dėkinga,

ONA CITAVIčlENĖ 
107-20 — 101-th st.,

Richmond Hill. N. V.

Pajieškau pusbrolių Kazimiero Bu- 
ėaus ir Jono I^aucevičiaus, paeina iš 
Kaivočių kaimo, Tverų parap., Telšių 
apsi* r. .Malonės atsišaukti arba kas 
apie juos žino teiksis pranešti. ( 15) 

KRANAS RUBE2IUS
9 Daisy st.. Mansfield, Ohio

J

Daina Sužadina 
Musę Jausmus

ra dainos. kurios juokina, linksmina ir virkdina. Paprastas daine
les dainuojam ir pamirštam, bet dainos kaip “Kur Bakūžė Samanota" 
liks musų širdyse visuomet. Arba musų jaunos panelės apdainuoja
mas “Rūtų darželis,” kuris primena visas linksmybes ir skausmus ir 
tuos malonius romansų sapnus, kuomet užgrajyni ant Hobart M. 
( able l’layer Piano. Ta maloni meliodija tų senovės dainelių žavėto 
žavėja mumis ir. rodos, kad kas tai butų prisegęs mums angelo spar
nus ir keltų j begalines be r y bes savo malone ir švelnia muzika gra
sinant ant HOBART M. CABLE PLAYER-P1 ANO.

Matykit ir išgirskit šią stebėtiną muziką, pas ( 45)

GARDINER PIANO CO.
(B. SIMONA VIČ1US)

48 SN0W STREET. PROV1DENCE. R. i
Nauji Player-Pianai $395.00 ir ankščiau.

1
i

Frccsoil, Mich. į

i
I

I

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nesenesnės kaip 35 metų 
•Su pirmu laišku malonėkit ir paveiks
lą prisiųsti. (45)

LEONAS S—VAS
T. O. Bos 302. Seymour, Conn.

Kam Reikalinga Moterų 
Apžiūrėjimui S tu bot?

Turiu du vaiku ir apsiimčiau dirbt 
be apmokėjimo. Protingų ir geros šir
dies žmonių, prašau atsisaukt laišku.

MRS. ALENA MILAR (46) 
91 Ward st, Worcester, Mass.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA PUIKI BU- 

ČERNĖ IR GROSERNE.
Geroj vietoj, aplink gyvena daug 

lietuviu, lenkų, rusų ir kitokių tautų. 
Nepraleiskite šios progos, nes ne tan
kiai pasitaiko įsigyt gerų biznį pigiai. 
Vieta turi bot parduota greitai. Savi
ninkas apleidžia šią šalį. (45)

115 Laarence St„ I-a»renee. Mml

FARMOS.

1

i 
i

INFORMACIJOS KELEIVIAMS 
I KANADĄ.

Žinia tiem.- žmonėms, kurie r ri at
sikviesti savo gimines, į Kp ^dą iš 
Lietuvos arba kitų žemių, b'ji suteik
ta kas yra reikalinga dėl kiekvieno 
keleivio norinčio atvažiuoti į Kanadą. 
Kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
j musų Laivakorčių Ofisą, o mes su
teiksime visas informacijas ir kokie 
yra Kanados imigracijos įstatymai. 
Aš buvau Kanadoj su tais reikalai* 
nuvažiavęs ir viską sužinojau kas rei
kalinga dėl norinčių važiuoti į Ka
nada. Aš turiu korespondentus dides
niuose Kanados miestuose ir visus 
mano keleivius jie sutiks ir viskuo 
aprūpins. Su visais reikalais kreip
kitės į (4fi)

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška .Agentūra Laivakorčių 

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

PARSIDUODA
Grosernė ir Bučernė, ant geros gat

vės. biznis gerai išdirbtas. Parduosiu 
fu nuostoliais, nes aš noriu apleist 
biznį <lel silpnos mano sveikatos. 
Kreipkitės šiuo adresu: (44)
355 \Vashington st. Somerville, Mass.

Tel.: Prospect 0498-W

Š-I-L-D-Y-M-A-S
leiskite mums išrišti jūsų šilu

mos klausimą. Apkainavimas dy
kai. lengvi išmokėjimai.

LEONARD J- WILEY
37 Ivy St, Boston. Mass. 

.Telephone: Kenmore 2290.

157 AKERIŲ FARMA
Išdnly ta į mažas farmukes, nuo 

akerių iki 5 akerių. I-abai gera žemė 
dcl Truck farm. Netoli Camdeno ir 
Philadeiphijos. tik 7’į mylios. Parsi
duoda ant lengvo išmokėjimo po 
akeris. Aplinkui tą farmą lotus 
duoda po $450.00.

M. T. TRAKUI \S 
tVoodbury Heights. N. J.

Tel.: U'oodbury 712-W.

i

$600 
par- 
(-)

1
1I

FARMA.
NETOLI NUO BOSTONO

Su visais reikalingais įrankiais prie 
ūkės. Geri budinkai. 11 karvių, 2 ark
liai. gražus sodas Galima pirkai pirk
ti arba mainyti ant namų bostono 
apielinkėj. Dėl plato.nių žin.ų kreir- 
kitės prie savininko. (14)

J A HIlh ACaKAo
Ro’ 3*1 V>-t 4'tnr., Maa.

Parsiduoda Balandžiai.
Lietuviški, su 

įl šukom, verstiniai 
balandžiai viso
kių spalvų, ^nt 
orderio prisiun- 

j visas dalia 
.. c n y tų Valsti

jų užklausi- 
i rašykit iaiš- 

. kus. (44)
GEORGE BENDORA1TIS

v V. L . W ’■



CI.UNKSNAS, Pukus. Padurkas, 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų 
■ redo>r~. parduodam pigiausiai, 
kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė
lis. Gvarar.tuojara 
užsiganėdinimą.
Pas mus gausita 
tikraa europiškas 
plunksnas ir pa
kus.

44. č'.o r -d.. 1926.6.

RUDENS RYTAS

JJ ■

Ekspertai pripažino, kad panelė Florence Nash iš Oran- 
ge. N. J. turi gražiausias ko jas iš visų Amerikos mer
ginų. Kojų parodoj ji gavo pirmą prizą.

‘ sustabdo skalsus 
Niekas nesate: k. a V’o-ie 
malonaus paler.gvtr.’.rr.o, 
įaip originaiis baume 
Bengue. Jis pradeda praša
lint skausmą nuo pat uz- 
tepimo.
Gauk originali francuziską

BAUME BENGUE 
lANALCĖSlOVt >

uždarbį d* bėga taip dien 
' ienodos.

-aalve rūdim
to n i- i—

Nors aušta rytas paseg
tas. bet jis niūra.', nulindęs, 
ir šaltas. Verkia tamsusis 
dangus šaltomis ašaromis, 
verkia vasaros brangiosios, 
verkia gailestaudam?s pus
tančių lapų ir žaliųjų žolelių, 
kurios bailiai dreba, supa
mos vėjo. Nebėra gėlių var- 
sotų, kurių kvepiantięji 
žiedai viliojo prie savęs bū
rius lengvųjų plaštakėlių: 
nebesigirdi širdį raminan
čios dainos spsrauočių. Šal
tas ruduo, tarsi didelis žvė
ris. prislėgė motiną zeiiię 
pui vynais ir žiu-: Pu. \ isur 
juoda ir šaka, retai tik išgir
si alkano varno krankimą, 
kuris skundžiasi savo nelai
mėmis su austančiu ivtu.

Sunkius pa\ alkusios nak
ties sutemos, tarytuni ilgo
mis kaulinėm’? rankomis 
šmėklos, dar tebešliaužiojo 
drėgnomis pamiškėmis, kai 
Vincas, tų pačių sapnų iš
kankintas. pabudo is miego. 
Tamsu ir tylu buvo jo mve. 
Kaip rūsčios rudens sute
mos. vėl sukilo jo galvoj va
karykščios mintys. Jos pasi
rodė Vincui baisios, tykan
čios be akių ir veido, b tik. 
kaip visuomet, tomis pačio
mis skurdo rankomis graibė 
jo gyslotą apykaklę. Jis, 
greit išlindęs iš po savo su- 
plyšusios rudinės, kurią die
nomis vilki, o naktį apsiklo
ja, akimis perbėgo tas pačias 
paišinas neaiškios spalvos 
sienas, patrynė delnais mie
guistą veidą ir rūpestingai 
pradėjo vynioti kojas susty- 
rusiais autais. Dvokiančio 
urvo kampe, sulindę saujon 
sutiunijusių maigų, dar te
bemiegojo ligonys vaikai, 
kurių silpnas alsavimas ne
judino ten kybančios tylos. 
Ją truputį ardė žviegiantis 
skurdus kosulys žmonos, 
anksčiau pabudusios, kad 
radus ką nors vyrui įdėti, ei
nant jam darbe jieškoti. Il
gai ji rausės visais užkam
piais, kelis syk atidarė pa
šlaičių, žiurėjo tai vienan tai 
kitan puodam Pene užsiliko 
kas nors nuo v akarykščios 
vakarienės, bet veltui... Tuš
čia visur jai nesuprantama 
ranka surinko paskutiniu.' 
trupinius. Tušti laukinė bai
mė skaudžiai gnyba jos sie
lą. Sunku vyrai pasakyt, kad 
vėl toks pat šaltas beširdis 
rudens rytas aplankė jų ur
vą. Ir jo veide mato žmona 
gyvenimo sunkumą, kuris 
neleidžia vyro meile ir prisi
rišimu nusišypsoti artimiau
siam pasaulyj žmogui, nelei
džia palengvinti sergančių 
vaikų sopulį tėviškos širdies 
jausmu, kure pabudę pra
šys duonos. Ji kosėdama vis 
dar griebinėja ko tai pasie
niais, kol galop randa keletą 
šutintų neiuptų bulvių. Greit 
jas suriša, ragan skarelės, ki
tan įpila žiupsnį draskos ir 
viską padėjus ant 
pusbalsiai kalba žiūrėdama te 
pro langą. Pro jį nieko šian- tes atkariai juokias iš jo al- 
dien nematyti. Giedromis kano susirangiusio kampe 
dienomis baidydavo prūso- pnr šiaudų. Sėdi Vincas ir 
kus iš sienų gatve praei ian- dnbar jų glamonėjamas, 
čių taukšėjimas, matydavos vienok vis dar niekas nepra- 
žmonių kojos ir galai leki- 
ruotų ponų lazdų, šiandien 
tuščia matyt gatvė,jos pasie- t;
niais nejučiomis šliaužia c<i
drėgnos ūkanos ir slepias į trečia ir kai jų sausas metali- tano šakas. Išlėto, tartum bi 
pastoges. “Biaurus šiandien. nis balsas djng0 laukuose, 
Vincai, oras, o dar seštadie- sujudinęs drėgnąją ūkaną, iš 
nis. Dievas žino, ar gausi uz-visų kiemų ir landynių gat- 
sidirbti. Viską tau įdedu, vaj pasirodė minios darbo; 
Pabusiu aš su vaikais kol kpi-ž.vgių. Eina jie tylus, pa
grįš? — baigia ji skurdžiu njure j laukiančias dirbtu- 
atsidusimu. - ' —

“Gal gausiu,” 
cas akių nepakeldamas ir. lengvas 
ima rengtis išeiti. Kalbasi jie' prabėgo

conden$e6 M ILK
PASALDYTAS

b- keistą be- 
>sikiša užav.- 

i.n mazgelį ir pasiė
męs irajakiHs eina pro duris 

t-siais iarptais gatvėn.
’Jreanos ryio oro vilnys ap- 
. tiDo io veidą. \ inco krutinę 
coleidzia kasžin koks slė- 
tariūs akmuo. Jis jaučia. 

•;aip godžiai geria ištroškę 
<-Laučiai orą.‘smarkiau plas- 
a krūtinei širdis ii- lyg pa

budęs kraujas sparčiai bėga 
.i su k u nu. Daug lengviau ei- 

; i i tą įprastą vietą, kurioje 
jis dažnai gaudo nraeivius 
L.kimis. ar neprašys kai kuris 
'•Bliauti malkų. Eina greit, 
bijodamas ir minutės su
gaišti.

Rytas tyli, ruko juroj pa- 
kendęs. Ką tik jaučiamas 

• ėjalis atsargiai judina lai
bas nuogas medžių šakytes, 
tarsi bijodamas sujudinti 
'forus ir rūsčius debesis. 
Krinta sunkios šlapios snie
gulės. krinta pamažėl suka- 
liodamosios, tartum vengda
mos skaudžiai užsigauti Į 
šaltus gatvių akmenis. Ant 
I. ibujų šakelių kybo gausios 
rudens ašaros ir kelia liūd
ną ilgėsi kiekvienoj krūti
nėj.

Miestas dar tebemiega. 
Apytamsiomis tuščiomis 
gatvėmis retai kur prasisku- 
bina, lyg pavėlavęs vagis iš 
nakties darbo, keleivis ir vėl 
sunki tyla glaustos prie už
dangų langinių. Viskas dar
i. ždan ta, anksti matyt jis iš
ėjo. Erdviuose salionuose.
i ur ir mintis mpestingo gy
venimo neužklysta, miega 
laimingi žmonės, tik jis, 
ūžiančią gaivą nuleidęs, ei
na i dviejų didžiųjų gatvių 
kampą ir tenai lauks darbo, 
šaltis pradeda lysti pro at-
ii usius lopus, gnaibo sudžiu- 
vusį kūną, o praskydęs šla
pias purvas, žlegsėdamas po 
jo naginėmis, kartoja bai
sius žodžius: "negausi, gau- 
sl. negausi.” Eina, vistiek tu
ri gauti: miestas gražus ir 
turtingas: jame daug iškal
bingu visuomenės veikėjų, 
daug kunigų ir ponų, kurie 
i -naliks jo be darbo. Nuėjęs 
pastato kazilėlį, atremia

ūkią ir pats, atsisėdęs ant
j. ., ima dairytis gatvių tolu- 
r .Lii. Niekas vis dar nepasi- 
r.-do iš didelių kk^nų vartų. 
J-krikę • Trimtyš kelias, lyg 
.-.-.akus lokiai,.jo ūžiančioj 
galvoj ir rausdąjnersi smege- 
r 1 raukšlėmis gąsdina ji. 
Vienos perkelia Vincą i (li- 
čMi kiemą, ten jis linksmas 
suptausto suskaldo porą ve
žimų malkų, ateina apysenė 
auksiniais dantimis ponia ir 
duoda jam keletą mažų ža
lių popierėlių, kuriuos tvir
tai sugniaužęs puslėton ran
kon paskubomis bėga krau- 
tuvėiėn ir nusipirkęs duo-

suoielio ros. lyg nebesavom kojom._. . - - ------------ iea

KORNV DUONA 
! ;»nrMiek£s karnų miltų 
1 puodukas miltų 

a:bariniai šaukštukai 
bal.in;' Įiov.-<lerio 
cruut. šaukšt. druskos 
puoiluko Borileno 

tvciden.-uoto Pieno
p U< tu .< o

kia-išir.is. biski plaktas 
šauksis: tirpyto sviesto

l.š-ūjok siuisus daiktus.Ge- 
rai sunvaišyk pieną ir v*r,- 
der.į. Dėk ..asini ir kiau
šinį prie sausų daiktų ir 
gerai supli k. Pridėk svie- 

i<epl. jKisviestuoioj 
t<>i karšia..’, pečiui.

Dar yra daugelis 
kitokiu budu 
vartojimui 
Kondensuoto 
pieno

VARTOKIT PASALDYTA KONDENSUOTA 
PIENĄ KORNU DUONAI KEPTI.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

European Feather Co. 
ii l»well Street., Boscon. Mat.

VALET

AiitoStrop
Razor

t

kur nebepasiekia jo akys. 
Liko neraizgųs atsiminimai 
ir bėdos. Ligonė, medžio ko
ja, darbo netekimas ir tas 
šlykštus urvas, kuriame jis 
jau keletą metų stumia savo 
dienas.

Tokių atsiminimų apim
tas ilgai jis sėdi pamūrėj. 
Miesto laikrodis muša dvy
liktą, bliauna dirbtuvės, ma-! 
tyt pietus, nes ir alkis visu į 
žiaurumu prabilo, bet darbo' 
vis dar negavo. "Nejaugi 
taip ir negausiu? Gal ponai 
nemėgsta tokioj darganoj 
vaikščioti” — prabilo jis at
sidusęs. Padaužo į pečius 
stimpančias rankas ir išsi
traukęs bulves valgo sma
giai druskon dažydamas. 
Pavalgęs ilgai dar stovi ir 
dairosi. Trumpa nubudusį 
rudens diena greit vakarop 
slenka, miestas vėl visai iš
tuštėja. Nebenurimdamas jis 
’ radeda vaikščioti ir siūlytis 
ką tik sutikęs, užeina Į kie
mus, tečiau niekas jo nepra-' 
šo. .štai iš tolimos padangės 
tiesia .juoda naktis savo i k 
sparnus. Vėjas smarkiau! £ r_. ____ _  ___ r
,’radeda UŽauti nuogais me-i 'nokite Ji tik kėtetą dienų ir jeigu 

ą ’ "iv rnvi io i: eito i*i O rv noiamd V SI Y Acz-ais. Užsidega balzgana- 
gatvių elektra ir raudant vė
jui girdisi nervingas Vinco 

. vaikščiojimas šaligatviu. 

. Naktis galutinai pergali die-
• uą.

Sargybinis varo Vincą na- 
. mo is gatves ir jis susiėmęs, 
. savo Įrankius eina išlengvo. 
. Tartum bailus, dar neįgudęs 
. vagis, jis vos girdint prisiar- 

j». ivg ur.ic^vvH. n-c/jv..., tina prie urvo. Pastovėjęs 
kinas lekia i savo urvą. Ki- kiek laiko vienoj vietoj Vin-

f)

nni«ą kurtą ko

•.

i

I

I
*
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Lupos yra 
burnos
C

. . . tv ______  ,_____......
i>. Suplak puodelyje j -laaujant a>ba puunėjant

MES "REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS: •
"Jėi reikia jums puodeliu, lėkšteliu, šaukštu ar puodų, pradėkite šiandien 

taupyti leibelius Standard ir Chailense I’ieno Jis geriausias pienas ir. ga
liausias cukrus. Pas groseminką būtinai reikalaukite tik tų rūšių konden- 
sunto pieno.

v 2

kitų išdirbėję. Dykai su-

CT'

Tyrai išvalytas Castor Oi) 
padarytu-..! medicinos reika
lams. Be kvapsnio Sripru- 
mas ir tyrumas ne; <.Xi.;či:i • 
mas. Be skomo >r -e;n;-.i- 
duoda hnkit Kelios/.* 
piltas Laboratorijose

Naminiai Pasigelbėjimai.
t Lėkdama elektriškam prosui 
j trėiai 'M-rkaist pamatysi, kad viduri- 
' jo dalis greitai snsigadys.

Sausas skaruli.-', padažytus gasoline 
! prašalins dulkių plėtmus nuo dta- 

tamsokzs; Chinija gamina 1 panų.

JIS NEGALI RAST JU
"Jeigu kur nors yra geresnės

. (luolės de! niežtančios odos, 
kaip Severa’s Esko. tai aš tokių
negaliu surasti šioj šaly.” sako 
M r. A. Hardish, Forest Lake, 
Mich. "Aš jas vartojau su dide
liu pas;*enkinimu ir mielai reko
mendavau visiems, kurie kentė
jo nuo niežtancios ir skylančios 
odos nesmagumų.”—Tik 50c už 
bonkutę jūsų aptiekose. W. F. 
Severą Co.. Cedar Rapids. Iowa.

j Palaima seniem* ir jauniem* 
kurie jaučiasi visai 

nusilpę
Tūkstančiai suranda patORumą ir pa

lengvinimą tik j keletą dieną. — 
Yra tiesiog pastebėtina, kaip 

Nu^a-Tone greitai reikta.
I-.'uga-Tone sugrąžina atgal gyvu- 

rr.i- iiuvargnsiemg, -silpniems nervams 
ir muskulams Jis buttavoja raudoną 
; e.ują. sudaro stiprius nervus ir la- 
b:.:.j-:ai suteikia daug spėkos. Nuga- 
T- . e teikia at-viežinanti miegą, gerą 
n*’< tra ir gerą virškinimą, normalu 
<■ ną 'auk. daug entuziazmo ir amt i- 

. Jei jąs r.esijaučiate gerai, jų« 
p.’ -’ai -te pabandyti Nuga-Tone. Jums

<o nekainuo'-, jei fenus ir nepagel- 
; l. j. Nuga-Tone yra malonus varto- 
i j ui sr jys pra-'ė.-Ve-'jaustis'grriau į 

: ?tą tiieau. Jei jurų daktarate nedavė 
ec'-pto dei Nuga-Tone. tik rue-- 

• ? pas aptiekonų dr gaukite buteli, 
ž................

jus nesijausite geriau ir neišrodysite 
gc iau. sugrąžinkite likusią dalį ap- 
ti-koriui. o gausite atgal savo pinigus, 
is -.n-’-jai Nuga-Tone žino labai gerai, 
k; : j: suteiks jums tiek daug gero ir 

įsakė visiems aptiekoriams duoti 
garantija arba pinigus grąžinti, 

. . ■ jus ne užganėdins. Žiūrėkite garar.- 
i:'r ant pakelio. Rekomenduojama, 
<ra: a rituojama ir parduodama pas vi- 
. s apiiekorius. '

80.
Toli kitoj pusėj miesto 

t > ūksmingai subliovė dirb- 
luvė. jai greit atsiliepė kita, 

V’

Virimo Receptas
Imbieras »ging»r| yra vienas tų 

vaisių, kuris auga tik šiltuose kran
tuose. Daug yra imbiero rąšių .Ją 
vardai paeina nuo vietų, kur jie augi
nami. Indijos imbieras* vi a baltas. Af-j prašalins 
rikos .........
labai daug imbiero Imbierą gal;:-ii 
naudoti daugeliu: tikslų, kaip tai da- 
Tymui imbiero alaus, imbiero arbata.; 
•ir virimo tikslams. Kukantis reeept-i.- 
visįęnis patinka Visi valgo imti:.-:1 
pyragaičius.

IMBIERO PYRAGAIČIAI 
puodukas evaporated pieno 
šaukštukas imbiero 
kiaušinis, gerai suplaktas 
šaukštą- mob’asu 
šaukštą- acto 
šaukštukas sodos

Prašalinimui gumo plėtmu. nunir- 
l.vk plėtmą į kerosiu? i.- trir.k pa- 
ii-ngva.

.Muštardos nlė-rmus lengvai ira’ima 
prašalint pamirkant juo- verdančiam 
■-.v.denyje. kuriame ištaroyta šaukš- 
• -as skalbiamos sodos : kvortą van- 
i-criio.

Numazeojimui gazinio pečiaus gali- 
r. r. naudoti vandeni ,iadėj-js biski am- 
rordjos.

Grožės Patarimai
beveik pamatas grože? 

ir veido. Jo- taipgi nnrodo 
arakteri ir žracgatis ypa*’škuma. 
•s visada mano apie g-ažius gvvc- 

■’ii dalykus, cyvena tyrai ir teisir.- 
sūrės gražiai ir "erai sudėtas Ju- 
Lupa- galima tinkamai nudirbti 

isilarkr.nt sekančiu paprastų mankš
tų. Pučiant įsivaizdintą žvakę.

, . , r______ t po kam-
sodą b; -i lengvo, kai n piunk-ną Jeigu

; sviriausi iunr.s krūvon, pa?:da,-ys 
daug nereguiiarių bruožų, linijų. n:u-

I k'i ir sugadys burnos išvaizdą.
Apatiška Sveikata

vieš visi oriir. būti sveiki, turtingi 
ir protingi. Jeigu esam sveiki, mes tv- 

daugin-i progų pastot turtinga, s 
. ‘■s r.-dka r.ga tvirtai laikytis šiame 

po r.v. ie-mini-tme paaanlyje. -tauru e«n’*i 
••'t-i, turim dajcgiuu nrogį nahkti 

-ii-.oingi — nes -ig;-. tikrai »4>ukira 
' protą. Nors S’ kį : nr-tusiišsieg- 
g .'.■.tnavu - pas gt ilyu.ją. nematomi .

------ —. ,----- — — _ - > -.r-.v.vi-. gr-J.rna i-tirt i- žšsiėydvti 
■ę.. jeigū «udėsi,jv.<-.s į dėžr r u *•: a- k rianiįki: gyvenimu visad ąprėšjm 

-■oikata. Užlaikymui kūno mdšineri- 
pyragaičiu.-. ;• geroj/tvarkoj rcHria valgyt regu-

geltono"'imbiero, ktsd jų ii oiacčius vclgru.-i. 'fi.kie valgiai kaip 
-iai il.aržo’.’ėsv čii'lą grudų i-'sėlenų 

■-»♦•*! tpr: •"•'i?' ' ' * ....
sos dienos bėgiu.

i 
i
1
2 
1 
1
Pusė puoduko sviesto pavaduotojo
1 puodukas cukraus
2 puodukai miltu
Pusė šaukštuko maltų cinamonų ir 

tiek pat gvazdikų.
Sumaišyk j krūva visus sausus da

lykus -ir padėk į šalį puoduką atsė-nus 
aidbarstyk ant pyragaičių kada svies
tas bus įmaišyta? ~ 
kiaušinį, dadėk pieną, znoiiasus. s 
ir actą ir sudėk į likusius sausus daly
kus. Išmaišyk gerai, sudėk į taukuo
tas formukes vidutinio didumo, ir už- 
barstyk ant viršaus palikusį sausą mi
šinį. Kepk anie kO minutii vidų*.-r 
ke-’-Ovjc. Iš šito mišinio išris c ; t .-ori 
pyragaičiai.

Virtuvės Reikaluose
Valymui mės<>s Lapnojo •tug* 

r-.’.atiran riebių taukų, įdėk kelis 
tes džiovintos dnopo’. Pugna 
vi-4»s iipš’rįus riebalus''is vidau-. . •<;
tojo

• .eir.i-naj laikys ilgę, laiką ne>t’- ;ga 
cinę. jeigtž sudėsi. jr.c.s į. dėžė . t: 
v irtais. **

Kep«ri£ smetoninias 
ėadėk bvs-i i. 
skonis neliktu aitrus

Y'ra daug rusiu salotu, kuria- irau- įi
ma pasigaminti prie vaigio

J ji Patrakę, Išbasdykit 
Sekantį Vaistą

cas pasuko pro šalį kaštano 
linkui. Čia prie medžio jis 
atsargiai suflė jo savo Įran
kius, nusirišo virvę, kuria 
buvo susijuosęs, ir vieną jos 
galą užrišo ant nuogos kaš
tano šakos...

Čia tamsi naktis. Šaltas 
šiaurys liūdnai siūbuoja kaš-

i

Moteriškė*
Švarumui

Šviesesnės moteris dabar 
vartoja Zonite vieton nuo
dingų mišinių šitam svar
biam tikslui. Zonite yra vei
klus, bet nekenkia švelniems 
kūno audiniams.

KELLOGGS
TASTELESS CASTOR OIL

Jei manot pirkti - Player-Pianą,; 
Grand Pianą, Upright Pianą, Fo
nografą ar Radi o, tai ateikit -pas 
mus pasitarti su p. Šarkianu. Pirk
dami pas ius galit sutaupyt pini
gų. nes mes parduosim jums tie- 
U. ‘Z *š krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jį cc-ą kainą. Išlygos lengvos. 
Parašykit, o n::sių im gražų iliust

ruotą kataliogą.

tlrr. P. A.xrkiun<«
pas -

Vose & Sens Piano 
Company 

jau virš 20 metų.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylstrm St, Bostou. 
įkurtas 1851 m.

.jodama atidengti baisią pa
slaptį, sunkiai artinasi bals
va aušra. Ir kai išauš pilkas 
rudens rytas, nustebęs pra
eivis pamatys kaštano šakoj 
kabanti Vinco kūną plačiai 

ves. ’ kur Vincas taip pat ii- pramerktum stiklinėm akim, 
atsakė Vin- gus metus dirbo. Tenai, kaip Ciučeb.s.

i klajūnas vėjalisj 
. . ► jo daug žadėjusi 

tarp savęs visuomet labai jaunatvė, ten girdėjo gilias 
mažai, džiaugtis gyvenimu, kito pasaulio mintis, jautė 
savo vaikais negali, o drėg- brolišką draugystę, kol sun- 
nas be šviesos ir kuro jų ur-.kųs velėnai sulaužė jam ko
vas senai iškalbėtas. Stalo i ją, prie kuru suriu prakaitu 
nors kokio geresnio reikėtų, i apsipylęs plėšė alyvai spaus-! 
lovos nėra, bet duona, tas ti vaisinių miltų maišelius, 
baisusis dalykas, suėda jo j Viskas toli dabar užpakaly,

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas Mkretnų ir chroniš
ku vyrų ir moterų lira.

26i Hanover St, Roston, Mass. 
Room 7

Te). Richmond 668. (->
Valandos: Nuo 9 ryto ik: 8 v»k 
Nedėldieniaia iki 4 vai. po piev

\ rtekit nuo patrūkimo, seno ar nan- 
didelio ar mažo ir jus busit ant ke- 

i o. kuris tuksiančius pertikrino.
RAŠYKIT. KAD DYKAI 

PR1RODYTUMĖM.
Kiekvienas patrukęs vyras, moteris 

: v.-.-ksi tvii tuojaus rašyt pas S. 
Ui 12-F, AJain st. Adams. N Y, 

i dykai prisiųstų išbandymui jojo 
>-. iku paakstinantį vaistą. Tik uždėki
te ai.t kylės ir muskulai tuojaus pra- 
• - ;.rl s'intis; jie pradeda -usiglaus- 
t .;. į> kad atidarymas natūraliai už- 

'.iro ir nebereikia paraiššio nešiot. 
: Neužmirškite parašyt, kad prisiųstų 
'■ -undytnni dvkai. Jeigu patrūkimas 
j. r nekar.kioa, bet kam nešiot pa- 
r. i d į per visą amžių? Kodėl kentėt? 
i- - k-’ nuo mažo ir nekalto patrūkimo 
el>: ■ pavoju. Kuris tūkstančius atveilė 
į operacijos stalą? Būriai žmonių kas 
<: --ną eina į gangrenos pavojų tik; viėa 
t kad jų patrūkimas nesulaiko jų 
nuo ėjimo ju kasdieniniu pareigų. Ra- 

kit tuojaus reikalaudami išbandy
si rito vaisto dykai, nes'jis yra tik- 

rr.i puikus dalykas ir yra padėjęs išsi
gydė! nuo l-yl«v. didumo kaip <iu vyro 
l aminu. Rašykit tuojaus vartodami 

kuponą.

Dykai Nao Patrūkimo
\V. S. Rice, Ine
’ 2-F Marn St.. Adams, N Y

■Tų.- galit man atsiusti dykai šam
pa jūsų paankstinančio vaisto 
nuo patrūkimo
Va ėda s
Adrc sas
Valstija

Pareikalaukite

veltui duodamos

pavyzdines bonkutės.

Jie visi mėgsta

VISOSE
VAIS

TINĖSE

35c.
Už 

BONKĄ.
Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo viduriu 

suirusio skilvio.

f. AD RICHTER & CO.
Beny & So. 5th Su. 

Brooklyn. N. Y.

išdirba m ARMONIKAI
ir importuoja
me visokiu ra- -i-n..
ši.-. rankomis -'.T-U-T
dirbta.- It-rli ■ šy2-a.lAjitįž

. ka ■ Akordinas -'y
gM izUK'Us 
pasaulyje.
Art 10
rm-t'j gv; 
rantu<H>
Mus-i ka:- 
nos žeme
snės negu 
te ik. am pamokinimus. Reikalaukit ka
talogo, kuri pri-iunčiam dvkai (-)

R1 ATTA SERENELI.I * CO.
' 1014 Blue Island av. Dpt. H0, Chicago
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikralčių.)

! sakė esąJI

GERIAUSIAS DERŽI- ’ moterėles, kad net savo tur- 
MORDA. į tą i mišką gabent pradėjo.

Kretingos kalėjimo virsi-! ---------------
ninkas Korženeckas Kostas • KUNIGAS AGITUOJA 
pasižymi savo žiaurumu su 
kaliniais ir pašaliniais: jie-' 
sumušė 1925 m, niekuo ne- laidus Panemunėlio klebo- 
kaltą praeivi Suodžių, dėl nas Mockus bažnyčioje su
kuriu užvesta byla pas Šiau-ikavo, kad dabartine valdžia 
lių apyg. teismo valst. gynė-(griaunanti bažnyčias ir nai- 
jąjjis pasižymi mušimu ir kinanti kunigus. \ erčiau tu. 
kankinimu kalinių. (dvasios ubage, šviestumei

Be priežasties atleido sar-’s
gą Pikturtą Adomą už skai-jgia nustoti žmogaus panašu, 
tymą "Žemaičio” ir už tai,: mą srėbdami samagonką. 
kad ne krikščioniškų pažiu- i 
rų.

Pirmiau, būdamas Fane-į

PRIEŠ V ALDŽIĄ.
Rugsėjo 26 d. per Mato at-

i dvasios
avo parapijonis, Kurie bai

j "broliai” ir jų tė
vai gyveną Kaune. Atgabe
nus juos i Kauną, jie manė, 
kad čia juos paleis ir tuo vi
sa baigsis. Tečiaus jie buvo 
nugabenti kriminalinėn po
licijom kur jie prisipažino 
kas iš tiesų esą. Pasirodo: 

• Sakalauskas Petras pabėgęs 
nuo savo tėvų iš Rusijos, Vi
tebsko gubernijos ir, atvykęs 
i Rygą, susipažino ten su da
bartinių savo "broliu.'' Sa
kalausku Andriu, kuris pasi
rodė esąs Spalis Andrius, 
pabėgęs nuo savo tėvų iš 
Rvgos. Rygoje jie susitarė 

: bėgti i Lietuvą ir tam tiksluii

JAU ĮSĖTA.
Vilkaviškis. Visoje 

vėžio kalėjimo viršininku, i linkėjo žiemkeneiųsėjapra- 
savo žiauriu elgesiu privertė .sidėjo pradžioje rugsėjo m 
politinius kalinius badauti.'.ir ėjo labai patogiomis saly- 
Tenai pasiekė net to, kad gomis. 
perkėlė

apv i

i

<

Baries Love It I

i Mrs. Winslow’s

t 
I

*

i
■

i i l

Save 
r dr< U2T

P?
**r

Ant mus 
Resolute.

Baliin. Deutlischland,

injy dienv 
kosulys yra 

pavojaus ženklu

Nuo pilvo (r žarny aaa. 
magu m ų, kuria paeina nao 
dantų augimo nieko geresnio 
Ksdikianu ir vaikams nėra, 
kaip

i

>

Nupigintos
Ropliu 'i rip 
kainos. Treč’r 
Kiesa is New 
Yorko iki
Kaunui

C;
3-rJ

i

i

I

Saugokitės
Šalčio

Šaltis reiškia pavojų. Y ien nuo pneu 
ironijos kasmet miršta 150.000. Nesu 
i kaitomos kitos bėdos kila iš šalčiu.

Sustabdyk šalti pačioj pradžioj, grei 
čiausiu ir veikliaą.-iu būdu. Imkit 
tlill's Oa- ara-Brotnidc-pninine. Jis ša!
t i sustabdo i 24 vai., o <rripą į 3 die
nas. Ji dabar mllioaai vartoja, nes per 
25 metus nieks neraiįp geresnio būd< 
išnaikint šaltį.

Netikėkit menkesnėms cyduojėms kr. 
<!a galit gaut šitą. Visos aptiekos pa
duoda Hill’s.
Tikrai Gauk

kad iš Tautų Sąjungos rašti
nės išeinančiuose tarptauti
niuose dokumentuose dabar
tinė demarkacijos linija ta r 
nepriklausomos ir lenku 
okupuotosios Lietuvos viešai 
vadinama ‘‘Lietuvos Lenki
jos siena,” noi-s sakytoji lini
ja ne tik pačios Lietuvos vy
riausybės. bet nė Tautų Są
jungos nebuvo niekad pripa
žinta galutine siena tarp 
Lietuvos ir Lenkijos. Todėl 
ir prašyta nebevartoti dau
giau Tautų Sąjungos oficia- 

i'jiuose rastuose to klaidingo 
termino. į tai gautas atsaky-

LIETUVOS SALDAINIAI
Birutės Fabriko Šiauliuose 

Renikse Lietuva pramsinę pirkdami 
tiktai BIRUTĖS saldainiu-.

DĖŽUTĖ SALDAINIU 
2* -> svarų kainuoja 

$1.30
tteikai;.uki’.e vi-c-e lietuvišiose krau- 
uvėse arU. pri.'iųskiu- mums pinigus 

mes prisiusime saldainiu paštu. 

REIKALAUJAME AGENTU ! 
Kiekvienoje Kolonijoje

LIET! VIL PREKYBOS B-VĖ 
366 West Broa<iway 

Boston 27. Mass.

I 
I

AKIU SPECIALISTAS
.v--y>y "

Jeigv J: s>: akinių stiklai nepri
skirti tinkamai, i- turite akiu bė

das. arba sp' ulėįimą galvom, 
kreipkiiž-3 ans

DR. M. H. MiRKIN
GP'i'OJl U. R..- 1

Chr:;.: •- • . »su>n, Mas>. 
'l ,lc;2i.Xs: iii-v atarket ti-157.

D;-. Mi . in rtk .ifi'.uue... daugelis 
idostor.o žy.r.lą dakturti.

susi ka 1 bėj o a ps i mesi i t i k :• -a i s 
broliai-. Dabar jiems tek> 
grižti nas savo tikruosius rė- 

ivtis. *

termino, i tai gautas atsaky
mas. kad pirma Lietuvos vy
riausybė dėl tokio žymėjimo 
neprotestavusi.

LAUJAM

GREAT NORTBERN ! 
PAPER COMY!

MAINE VALSTIJOJ 
Reikalauja Vyru prie Kirtimu 
Medžiu. Sausintoju. Tiesimo Ke
lių ir Pylimui Dantę.

MES APMOKAME GELžKE- 
I.IC T!KIETĄ.

Taipgi nieko neskaitome už 
tarpininkavimą. Kreipkitės i 

Bostoii Free Labor Agency ! 
103 FRIEND ST., 
HOSTON. M ASS.

KALĖDOS
rENOJ TĖVYNĖJ

jus jarsit? krą ICa- 
srr.c^umą.
>. - Kalėd* ” i a ’ ižpl?»

MUENCHEN
Gruodžio S 

.bi .. Tūuri- 3-rd cabl; 
class

COLUMBUS
G medžio n

t. 2-nd and 3-rd ciass.

!
I
I

Geras gelžkeliais susisieki
mas iš Bremeno į v; as Lietuvos 
dalis.

i'a-auhjc gar>us Lio d patar
navimas.

Dvi informacijų kreipkitės 
prie musą autorizuotų ag; r.tų 
arba pas

NORTH GERMAN

LLOYD
32 Broadtvay New York

TAIKA AR KARAS?
Greitu laiku bus apvaikš

čiota Karo Paliaubos Diena 
Šių metų rugsėjo mėn. 6 nenori taikos ardyt,
važiuojant nil. Umbrasui Sec vienas narys Britanijos

Fanamento reikalauja savo 
valdžios, kad suteiktų kiek- 
vianam žmogui, moteriai ir

UŽPUOLĖ MIŠKE.

d
Petrui per Žagarinės

mbrasui 
mišką, 

užpuolė ant jo tris ginkluoti 
olėšikai ir atėmė 55 litus pi
nigu, aukso žiedą, laikrodėli 
T numovė nuo kojų batus. 
Policijos valdininku pastan- 
gomis, kaipo kaitinam’ plė
sime, sulaikyti Miškinis Ka
sys ir Eisminavičius Kazys, 
ii tretysis, Baliulis Antanas, 
oaspruko. Sulaikytieji tar- 
lomi plėšime prisipažino. 
Pagrobtus pinigu^ ir daiktus 
oasiėmė su savim pasislėpęs 
Baliulis Antanas.

Pirmieji du pasodinti ka- 
lėjiman, gi Baliulis jieško-! 
mas.

GREIT BUS PASIRAŠYTA 
PREKYBOS SUTARTIS 

SU RUSIJA.
Besilankant p. M. Sleževi

čiui Maskvoje, ten buvo ap
kartas musų patiektas preky
bos sutarties projektas. Di-Į 
lesnio nuomonių skirtumo, 

j lel to projekto tarp Lietuvos 
r rusų nebuvo. Tikimasi,: 

i kad prie galutino susitarimo: 
i bus greitai prieita ir sutartis 
i bus pasirašyta.
i
I

.****fe*-^^—------- ------------------------------
! --------------------------------

PERKANDO POLICININ
KUI RANKĄ.

Šių metų rugsėjo mėn. 2G 
Tilmanso salėje. Kaune 

surengtas ‘‘Juozapie- 
vakaras. Apie 12 vai.

„v....... Dii-vos daugumoje 
buvo iš kalno parengtos — 
(lysės suartos, dėlto praei-j 
1 liautieji maži lietus tik pa
lengvino Įdirbimą ir padėjo 

•: udygti. Kas nesuspėjo ligi 
prieš savepugsėjo 15 ątsėti, tai užėję;

Kretingos kalėjimo 
viršininką pati buvusioji ku- 
demų valdžia.

Paisai Korženeckas pasa
koja. kad, būnant jam Fane-' 
vėžyje, turėjęs l.LI-----_________________
skundų pūdais, bet tie skun-įir kelias dienas trukęs lytin- 
dai jam nieko nereiškė:! gas oras sėją sutrukdė, bet 
“Dievas gelbėjo.” i nuo 20 d. vėl galėjo naudotis

įdomu, kodėl dabartinė j puikiomis sėjos sąlygomis, 
demokratine valdžia tote- taip kad apie 24 d. jau gali- 
ruoja panašius "deržimor-1— i-n—*: ---- 
das.” Šluoti tokius laukan iš 
visų Įstaigų, nieko nežiūrint, 
o statyti tinkamus ir sąžinin
gus žmones. Ą

t

ma laikyti sėją visiškai už
baigtą. Ir reikia pasakyti, 
gražiai Įdirbta, pamėžta, 
berta zuperio. Ūkininkai su 
dideliu pasitenkinimu sako, 
kad tokią sėją senai turėję.

KAIP VAGIŠIAI SUNAU
DOJO LIETUVOS BANKO

BEVERČIUS PINIGŲ 
PAVYZDŽIUS.

Spalių mėn. 1 d. Lietuvos 
Bankas pranešė, kad iš mi
nėto banko operacijų salės 
nežinomi piktadariai pavo
gė du rėmus su banknotų be- 
\erciais pavyzdžiais nuo 1 
iki 100 litų imtinai ir nuo 
500 šimtų iki 1000 litų.

Padarytomis kriminalines 
policijos valdininkų pastan
gomis šią vagystę pavyko 
greit išaiškinti ir sulaikyti 
kaltininkus, kurie pasirodė -_ 
esą žinomi vagys Steponavi-] 
čius Stasys ir Dirgėla Alfon
sas, abu Kauno gyventojai, d. 
Tardomi jie kaltais vagystė- buvo 
je prisipažino ir pareiškė, čių” ___
kad rugsėjo mėn. 26 d. aBu nakties atėjęs i ši vakarą ne- 
bendrai susitarę apie 9—10 
vai. vakaro Įlindę i banką 
per atidarytą langą iš Mai
ronio gatvės išnešė du rėmus 
su minėtais banknotų pavyz
džiais, i_____
ziegaus Į vieną išeinamą vie
tą, tęn juos sulaužę pavyz
džius išėmė, -o rėmus nume
tė. Tą pat vakarą užėjo i 
vieną Laisvės Alėjoj resto
raną ir tuoj Įkišo 100 litų 
banknoto pavyzdi. Sekan
čią dieną jie pėsti išvykoj 
Mauručių stotį, ten vienoj 
krautuvėj Įkišo antrą 100 lit. 
banknotų pavyzdi, ten pat 
vienoj alinėj Įkišo 50 lt. pa
vyzdi, Mauručių stoties ka- 
son Įkišo trečią 100 litų pa
vyzdi. Nuvažiavę Į Kazlų 
Ruda ten ir vėl Įkišo ketvir
tą 100 lit. pavyzdį. Nuvažia
vę j Virbali Įkišo 500 litų pa- Vincas Dapkevičius, 56 :r.s 
vyzdį, antrą 500 litų bank- --j amžiaus vyras, tūrėjo jau
nėtų pavyzdi Įkišo Išlandžių nesnę žmoną ant 20 metų, 
dvare netoli Garliavos mies- ųuri pamėgo sirgti ir gydytis 
telio, Kauno apskr. Bo to už važinėti i Rygą.
iškeistus pinigus jie nupirko Dapkevičius gavęs nuo 
kiekvienas sau po plosčių- žmonos laišką, reikalaujan- 
paltą. Spalių mėn. 1 d. jie ų jau paskutinių litų, parašė 
buvo sulaikyti Kauno gatvė- atsisveikinimo raštelį ir uoš- 
se ir dabar patalpinti Kauno vio troboje vienu revolverio __ 1- • __.......... t

į
PAŠOVĖ.

Spalių mėn. 7 d. Aukštuo
siuose Šančiuose apie 14 vai. 
p. Motuzai begrĮžtant iš miš
ko kažkas peršovė koją. Pra
dėjus šauktis pagalbos, pri
bėgo pats peršovė jas ir grą- 

Įsino nušausiąs, jei šis nenu
tilsiąs. Taip sudraustas p. 
■Motuzą tylėjo ir apie 2 vai. 
išgulėjo ant žemės. Žinoma, 
'per tiek laiko gana daug 
kraujo jam nutekėjo. Dabar 
nugabentas ligoninėn.

ka
TELEFONAS VM? į

MEDICINOS DAKTABAB 5 
C. J. KIKOLAfflS \ 

i 
Valandoa: nuo J iki 4 po >!•<*. f 

aso 7 iki 8 vakare. t
107 Summer St. j 

LAWRENCE, MASS.

NE SIENA, BET DEMAR- 
KACIJOS LINIJA.

Lietuvos delegacija Tautų 
i Sąjungos posėdžiuose yra 

am tikra nota atkreipusi 
Jautų Sąjungos generalinio 

sekretoriaus dėmėsi i tai,

vaikui po gazo maską ir is- ** 
teigtų klases mokinimui kaip 
ją naudoti. Apsisaugojimas, 
žinoma, yra reikalingas, bet 
šiuo laiku jis turėtų būt nu
kreiptas j kitą pusę. Žiemos 

: sunkenybės yra arti, jūsų ku- 
i nas turi būti geriausioj padė
ty, kad atsilaikyt. Trinerio 
Kartusis Vynas, kuris išvalo 
skilvi ir vidurius, pagelbsti 
jaknoms ir inkstams dirbti 
yra tas vaistas, kuris jums 
šiandien reikalingas. Už vie
ną butelį $1.25. Pabandymui 
buteliukus pasiunčiame ga
vę 15c. Isbandykit Trinerio < 
nuo Šalčio Tatletus, pui- 
kiausis vaistas nuo šalčių ir 
neuralgijos (30c.). Jeigu jū
sų aptiekorius ar vaistų par- 

Į davėjas neturi, rašykit jas 
Joseph Triner Company, 
Chicago, III.

4

Lietuviška Aptieka
Mes tižiai kome visokių Vaistų

ir Šaknų
Nuo Reciaatizmo. nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikėm Dieiių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuc.geriausi2s. (vai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. taisius prisiiročaam ir 
paštą, 'lasą Aptieka tebėra toj 
ėioį vietoj.

Kilt SALĖM STREET. 
BOSTON. MASS.

Pastovus kosulys ir šaltis tankai 
priveda prie pavojingo® bėdos, 
.lūs galit juo® sustabdyt dabar su 
Creomulsion. sušvelnintas kreozo- 
tas. kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
muision yra naujas medika'.i-ka 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu: jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalu 
au girną.

iš \i>ų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
.-ustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos- po blogo šalčio ar "ilu.” Pi
nigus sugražiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jnsų aptiekorių. Creomulsion Com- 
pany. Atlanta. Ga. (apg)

n
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LIETUVĄ
PER HAMBl RGĄ 

tri-šriubinių laivų 
____ , Itellance. Albert 
r.~. “ -

Hamburg
ir ant populiariškų vienodais 
kambariais laivu Cleveiand, 
Westphalia ir Thuringia.
Savaitiniai išplaukimai iš New 
Y'orko. Laivai Thuringia ir 
We.stphaiia atplaukia į Bostoną. 
Personaliai dylimi į Europą iš
važiavimai.

m
iš New Yorko 
i Kauną ir atgal 
(Pridėjus S. Y 
jeigu Taksas.)

per 
pa-

P. Trechokas ir Vaitaitis.

Dėl sugrįžimo leidimu ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hantarg-tauiitaii Line
United Ameriean Lines, Ine. 

General Agents
28 Broaa«a . New lo’-k

blaiviam stovy pil. Zajcnč- 
kauskas Vladas, paeinantis' 
iš Šančių, pradėjo triukš
mauti. Patėmyję tą polici
ninkai Abraitis ir Stauga 

nusinešė už Karo mu- į rengėsi si triukšmadarį nų- 
--------------------- '*

kė. Rezultate, reikėjo vesti 
pil. Z. nuovadom Pakelyje- 
Z. iŠ (Milicininkų išspruko ir, 
pasislėpė komendantūros, 
kieme. Suradus kieme, Z. 
vėl buvo vedamas nuova
dom Bevedant. Z. perkando 
policininkui Slaugai dešinę 
ranką norėdamas pabėgti, 
bet ši kartą jam nepasisekė. 
Nežiūrint dėtų pastangų Z. 
rruovadcn pristatytas ir trau
kiamas atsakomybėm

SU

NUSIŠOVĖ, 
šiaudai. Rugsėjo 25 d. 

vę į Virbali Įkišo 500 litų pa- Vincas Dapkevičius, 56 me-
i

sunkiųjų darbų kalėjime. šuviu nusišovė. Jis gyveno 
netoli Šiaulių.

■
LIETUVOS ŽMONĖS 

BIJO KARO.
Kurklių valsčiuje žmonės. . . ..

ypnč moterėles, išgnsciinto^ I\uuno Kiiminnlinę policijoj 
didžiuoju karu, bijo karo.!buvo pristatyti du vaikai, 14 
Išgirdus žmones kalbant, metų Petras Sakalauskas ir 
kad gal busiąs karas su ien-.lG metų. Andrius Sakalau. 
kais, be to dažnai matyda-'kas. ’ 0,1 K’”
mos šaulius besimokančius ;
rikiuotės, jos t— - 
apie karą. t _

Nesenai per valsčių perėjo. yoje. 
einąs atostogų kareivis. r ‘ 1*~'
taip išgązdino

PABĖGĘ NUO TĖVU, 
š. m. rugsėjo mėn. 28 d. į

<-
. Minėtieji vaikai buvo 

.......___ sulaikyti Latvių policijos 
tik ir kalba ’Liepojuje ir ten jie pasisakė 

, pabėgę nuo savo tėvų Lietu- 
Latviai atgabeno juos 

........  Tas ligi sienos ir perdavė musų 
kai kurias! policijai. Policijoje jie pasi- I

PARKWAY 
AUTO SERVICE 

and FILLIN’G STATION
Jeiffu norite, kad Jūsų auto
mobilis ilgai laikytu, tad duo
kit pataisyt Petrui Trečiokui. 
Darbas geras.kaina prieinama 
Jeigu norit, kad Jusą karas 
gerai trauktu, imkit gesoliną 
pas mus.

I .'taudona Deže
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Resicence University 1463-J.

S. fi. Fusiutė-Shallna
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ADVOKAT® 
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į 415 01(2 Colony Avė. 
p&. 8QS£0N. MASS.
; Telefonas: So.Tfcahm,£075-W
< ' Vfe

Kaina 30c

Viena New Yorko milijonierka apsivedė su gražiausiu 
New Yorko policmanu Wandlingu. Bet paprastas poiic- 
rnanas milijonierkai greit atsibodo. Ji dabar siūlo savo 
vyrui šimtą tūkstančių dolerių, kad tas nuo jos atsi
skirtų.

i saminu.Uis «tis. priskiriu
akinius, kreivas akis atitieainu 
ir airb’yopiskoss (aklose) aky
se sugrezinti cvieat tinkamu 
laiku.
J. L. P AA A BARNIS O. D. 

Bros4way, So. Mas«

TeL So. Bezton SO8-V7

DAKTARAS

A L. KAPOČIUS
L! TU VIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki t vak 
NEDCLIOMIS:
tkf 1 v. O> p»*tV

Sezeoouua iki 12 Jten*. 
"Keleivio” r«m» 

iii |k<.»4wiv, tarpę C ir f> Št 
Sf». BOSTON. MASS

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydyme ser
gančių: Kraujo ligomis, Ner
vą suirimu. Reumatizmu ir In
kstą ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr.KILLORY
60 SCOI.I.AY SĄVARE

Skersai Haaover
SOSTO N. Ui Aks.

Olympin Tbeatre BuiMir.y
Rjx> m 22

Patarimai dykai tik per pagirt* 
laikų.

ŠVĘSKIT KALĖDAS 
LIETUVOJ.

Važiuckite Eąltiios Ameri
kos Lirijo^'^ivu

“ESTONiA” Gru^feo 7 d.

Važiuokit visu keiiu vandeni^ 
» Pačią

KLAIPĖDĄ
per laisva ji Danzigo portą. Iš 

ten tiktai vieno* nakties 
kelionė kitu laivu. *« 

$107 Tiesiog Į Klaipėdą 
3-čia kiiasa

UŽSIMOKANT ABIPUS/ 
TIKTAI $181.

Popuiiariška turistinė trečia 
kiiasa tiktai $16 brangiau 

vienpus. $15 abipus. 
Taksai atskirium. % 

žiniom kreipkitės j vietos 
agentus ar i bėadrc.vęi

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

l
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Vietines Žinios
K E L E 1 V 1 s

buk tai buvęs apsa 
streikas 
Worker> Unijos.

Ar kas toj di'bii:v'‘i 
apšaukęs streiką, ar 
nieko nežinojau, nes visi i<» 
dirbtuvės darbininkai diib<- 
ir niekas i streiką nėjo. Dir
bant visiems kitiems darbi
ninkams. dirbau ir as. \ ieną 

r_ subatos rytą, būtent rugpiti-
darbiAutų su buržuazine A- čio 28 d.. </ —....  :
merikos policija. bą, užpuolė

— 'vyrai ir sunkiai
šė — už ką - 
nau.

Irstai “Laisvės" kores
pondentas sako, kad as; 
streiklaužiavę< Niekad sav< 

nCSL 1*CI K.Ll/11H v <v ui 
Bagočius. !ir šitame atsitikime streik- 

ka’tas nebuvau.. 
sakiau, visi tos 

darbininkai dir
bo. Jeigu butų buvęs sušauk
tas tos dirbtuvės darbininkų 
mitingas ir jeigu darbininkai. 
butų nutarę eiti į streiką, as. 

[bučiau už jokius pinigusj 
Itoj dirbtuvėj nedirbęs, nes j 
: unijai aš nesu priešingas. Ir> 
i mane užpuolė ne kokie norsi 
istreikieriai ir ne Andersono 
[dirbtuvės darbininkai, o pa
šaliniai muštukai, matomai. 
“Laisvės" tipo "revoliucijo- 
nieriai," kurie trokšta žmo- 

(nių kraujo. Tuos mušeikas, 
i kurie atėmė man sveikatą, 
aš bandysiu nubausti teismo 
keliu. F. J. Rolis

t

kumentais, Bostonu policija 
ir areštavo Andrejevą.

Tai yra da pirmutinis atsi
tikimas, kad “revoliucinė” 
bolševikų žvalgyba' bendra- 

1 1 • a. • a

Sako, republikonai perka 
balsus.

Šį utarninką, kuomet “Ke
leivis” leidžiamas į spaudą. 
Massachusetts valstijoj eina 
rinkimai. Republikonai ne
riasi iš kailio, kad savo Ful- 
lerį išrinkus gubernatorium,
o Ęųtlerį kongreso senato-; 
rifiiri. žinoma, republikonai 
yra didžiųjų kapitalistų par
tija, todėl ir jų kandidatai 
tokie patįs. Ir Fulleris ir But- 
leris yra stambus audinyčių 
fabrikantai ir darbininkų iš
naudotojai. Taigi rinkimams 
artinanties republikonai 
pradėjo bijotis, kad darbi
ninkai už juos nebalsuos. 
Pasigirti darbininkams jie 
neturi kuo. Nors jų spaudi 
triubija apie “gerus laikus." 
bet visi žino, kad tai vra tik 
dūmimas žmonėms akių, nes 
Massachusetts valstijoj per 
visą vasarą pusė audinyčių ir 
šiušapių nedirba.

Taigi nesitikėdami darbi
ninkų paramos, republiko- 
nų agentai pradėjo pirkti 
balsus už pinigus. New Bed- 
forde ir Lowellvje jie moka
po $7 ir po $10 žmonėms. • 
kurie sutinka balsuoti už re- 
publikonų kandidatus.

Taip sako demokratų Kan
didatas i senatorius, David 
I. Walsh.*

Massachusetts valstijos 
rinkimai republikonams tu
ri be jralo didelės svarbos, 
ne> iš šitos valstijos paeina 
pats jų prezidentas Cool- 
idge. Jeigu jie čia prakištų, 
tai jiems butų baisus mora- 
lis smūgis, nes tai reikš
tų, kad Coolidge’ą at
meta jo paties valstijos 
žmonės. Kad palaikius savo 
partijos kandidatus, pats 
Coolidge’as atvažiavo su pa
čia iš Washingtono balsuoti 
už juos. Šita kelionė, kaip 
“Bostor. American” sako, 
lėšuos $600.

Socialistų prakalbos pavyko. 
į Pereitą nedėldienį Cam- 
' bridge’aus lietuvių socialis
tų kuopa buvo surengus pra
kalbas Centrai Hallėj po No.
40 Prospect st. Kalbėli buvo .gyvenime 

adv. Bagočius. !ir šitame ; 
redaktorius AIi- ■ laužiavime 

nes. kaip 
i dirbtuvės
I
I
I

pakviesti 
“Keleivio”

Įchelsonas ir anglų socialistų 
kandidatas į senatorius Le
vis. Bet oras pasitaikė labai 

jbiaurus ir manyta, kad pra- 
| kalbos jau neįvyks. Iš tos 
[priežasties adv. Bagočius ii 
neatvažiavo. Žmonių tečiaus 
susirinko gražus būrelis ir 
prakalbos pavyko gerai. Ant 
galo publika dar sumetė 
apie $10.00 Lietuvos social
demokratams.

tĮ

:

I

einant man i dar
nume nežinomi 

mane primu- 
aŠ pats neži-

SPORTAS

Senberniai, nepraleiskit progos! Jus galite šia gražuole 
nusipirkt sau už pačią tik už 350 dolerių. Ir ji tų pinigų 
verta. Ji vadinasi Mildred Ailen. Jos meilužis iškeliavo 
pas Abraomą, palikdamas ją “bėdoj” ir skolose. Ji sutin
ka ištekėti už to vyro, kuris apmokės 350 dol. jos skolų.

SOUTH END HARDWARE CO.
SUSTABDYK STOGO TEKĖJIMĄ

SPECIALĖS KAINOS
ROOF COATING, 75c. už galioną; 5 galioną kenas .. . $3.60
RAUDONAS STOGŲ PENTAS $1.25 galionas.

GEROS R Ų ŠI ES. *

SMOOTH SURFACE ROOFING, KOLIS PADENGIA 100 
KETVIRTAINIŲ PĖDŲ.
LENGVAS $1.39, VIDUTINIS $1.69, SUNKUS $1.95.

GALVANIZUOTOS LIETAUS PAIPOS 
2” 5c. už pėdą. 3” 6c. už pėdą

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

FURMl O IK PEČIŲ PAIPOS. LANGŲ STIKLAI. KITAVO- 
JIMll KOŠĖ. ASBESTAS PAIPOMS DENGTI (VANDENS 
ARBA ŠTYMO PAIPOMS). ASBESTO CEMENTAS $2.25 
ŠIMTO SVARŲ MAIŠELIS. ASBESTO POPIERIS 10c. SV.

Kaip bolševikų “Čeką” pa- ] 
dėjo Bostono policijai arei- ' 

tuoti žmogų
Užpereitą nedėldienį, 24 ' 

spalių, Bostono policija are
štavo Samuilą Andrejevą, 
46 metų amžiaus rusą, kuris 
nesenai čia vedė jauną pačią 
ir gyveno su ja ant West End 
po No. 6 ’ -j Milton st.

Andrejevo suėmimas bu
vo padarytas su pagelba Ru
sijos bolševikų žvalgybos. 
Pasirodo, mat, kad Andreje
vas buvo vedęs Rusijoj ir gy
veno tenai su pačia Saslovo 
kaime, Pavolgyje, keliatą 
metų. Karo metu jisai buvo 
paimtas armijon ir nebesu
grįžo. Jo pati pasilikusi su 
dviem vaikais atsidūrė į bai
sų vargą ir turėjo uždarbiau
ti nešiodama kareiviams 
vandenį. Ji manė, kad jos 
vyras bus jau žuvęs per ka
rą. Bet jis tuo tarpu atvyko 
Amerikon ir pereitą vasarą 
Bostone vedė kitą pačią. Jo 
kaimynai, kurie pažinojo jį 
iš Rusijos, tuojaus parašė 
apie tai jo pačiai. Bet nesu
laukdami nuo jos jokio atsa
kymo. jie įskundė jį Bostono 
policijai. Pastaroji tuojaus 
parašė Rusijos policijai, pra
šydama tikrų informacijų 
apie Andrejevą. Ir šiomis 
dienomis bolševikų “Čeką” 
prisiuntė Bostono policijai 
visą pluoštą dokumentų, ku
rių tarpe buvo ir fotografija, 
ant kurios Andrejevas stovi 
su pirmutine savo pačia ir 
vaikais nusitraukęs. O imda
mas ’ laisnį” apsivedimui 
Bostone jis yra prisiekęs, 
kad šitos yra pirmutinės jo 
vedybos. Prisiųsdama iš Ru
sijos jo apsivedimo doku- 
iriėiitus. bolševikų “Čeką” 
paimu i o, kad Andrejevas 
su pirm uu. c «avo pačia nė
ra da persisKy.ę< ' to^el ne
turėjo teisės \ esti Kitą žmu- 
iią

—
Banko signalas išgąsdino 

policiją.
Prieš pat uždarant duris, 

prie Shavvmut Banbo pereitą 
subatą atpyškėjo policijo> 
automobilius: iš jo iššoko 15 
policmanų su revolveriais 
rankose, pasidalvjo grupė
mis ir puolė i banką — pas
kui vėl išėjo laukan ir susėdę 
i automobilių nuvažiavo at
gal. Publiką tas labai suįdo
mino. Pats bankas nežinojo.. 
ką tai reiškia. Tik vėliaus 
paaiškėjo, kad elektros vie
loms susikeitus. policijos 
nuovadoj pradėjo skambėti; 
to banko signalas, kuris yra___
įtaisytas tenai kaipo apsau- Kitas 
ga nuo plėšikų. Policija ma
nė. kad banką užpuolė plė
šikai.

Franklin Parke prigėrė jau
8 žmonės.

Pereitą sąvaitę Franklin 
Parko prūde, kuris oficialiai 
vadinasi “Scarboro Pond,” 
policija rado prigėrusią mo-: 
teriškę. Vėliaus išsiaiškino. ■ 
kad tai Mrs. Helen Robin- į 
son, kuri gyveno atsiskyrusi' pre^- 
nuo vyro po No. 77 Seldon/ 
st. Ar ji tyčia nusiskandino, 
ar per nelaimę prudan įkri
to, tai niekas nežino. Tame 
prūde buvo jau pirma jos 7; 
žmonės prigėrę.

SOUTH END HARDWARE C0.
1095 WASH1NGTON ST., arti Dover St. Eleveito Stoties 

F BOSTON. MASS.Gene Tunney ir Jack Shar- 
key — paeina iš neturtingų 

, tėvų. Pradėję kumščiuotis 
“jie nei vienas neturėjo nei po 
šimtą dolerių kišenių;. (2) 
Kumštininkams atlyginimą 

' užmoka pagal sutartį kumš
tynių rengėjai. (3) Jack 
Sharkey (Žukauskas) yra 
gimęs Amerikoj, mieste 
Binghamton, N. Y., 1902 
metais. Jo tėvai ir dabar te
begyvena Binghamtone.

I

Jack Sharkey gavo pasiūly
mą 200.000 dolerių.

-Jack Sharkey. kuris nese
nai sumušė Harry Wili>. šio
mis dienomis ga\o iš New 

;Yorko pasiūlymą du šimtu 
tūkstančių dolerių, jeigu jis 
sutiks muštis su garsiu fran- 
euzų čampijonu Delaney. 

pasiūlymas atėjo iš 
Chicagos. kur Sharkiui siū
loma šimtas penkios dešimt 
tūkstančių dolerių, jeigu jis 
sutiktų muštis su -Jack Į 
Dempsey. Abudu pasiulymu i 
Sharkis nriėmė.

LIETUVIŲ BARBERNĖ
67 I STREET. SO. BOSTON.

Antras namas nuo Brvadway Kai
na: Vyrams 35c. Vaikams 25c. taip i; 
moterims. (41)

s

’>

REIKALINGAS PARTNERIS
Aš turiu dvi į.erai įrengtas .r su 

daug kostuincriu buėernes ir groser- 
nes. prie kurių norėčiau gauti partne
rį (pusininką), kuris pagelbėtų vedi- 

: me biznio. Atsišaukit šiuo adresu: 
,u -">61 Cambridge St.. Cambridge. Jh»s. 
• Telephone: L’niversitv 7810-W. t 11) i

> > 
t

PARDAVIMAI.
------------------

PARSIDUODA frontru'mie pečius; 
visai mažai vartotas.

■ 611 — 6-th st.. So. Boston. (1 lubosi ;

■

Mirė Harry Greb.
Šiomis dienomis po opera

cijai mirė buvęs vidutinio irt 
lengvai sunkaus svorio pa
saulio čampijonas Harry • 

'. Tai buvo vikriausias Į 
į kumštininkas sviete. -Jis bu-i

>

f» 
t I

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius <

namus ir pigiai Taipgi padarau 1 
visokius pianus, išmėruoju žemę ir j 
etc. Visokiais reikalais kreigki»Į 
tės. (-)

TITUS ?. GREVIS , .
335 Broad»ay. So. Bosią n. 

Tel.: So. Boston 234:).

ŠALTIS! TRINKIT KRUTINĘ IR NUGARĄ SU

Visokie Plumberiški Prietaisai
PARSIDUODA TIESIAI JUM 
TIKRAI AUKŠTOS RŪŠIES 
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.
BOSTON PLUMB1NG & 

LIGHT1NG SUPPLY CO. 
147 I’ortland St.. Boston 
netoli North Station

K. W. miNSKAS Į
K-OSTl MEUSK AS KRIALČIUS < 

? 5 ien tik vyriškų drabužių. <
> jjertimą klauskite mano kos- j 
J faųię>ni. kurie jau dėvi mano da- i 
;Į tyjĮs drabužiu:-. S

■ ’ yalandos: Kasdien nuo 8 vai. ryte j 
/ Ai S vai. vakare.

3 M BROAINVAY.
SO BOSTON. MASS. i

I
i

pAUECZ^

^JuSiEwr^
t N / f W '> 1v  '

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

ALBERT G. GROBLEWSKI & CO. Plymouth, Pa.

Kas norite padaryt pinigu, ma- 
tvkit B. KONTRIMĄ.

Parduoda kriaučių šapą su vi- į 
sais moderniškais Įrengimais. į 
Priežastis greito pardavimo, sa-' 
v i n i nKas su s įžeidė automobi-
lium. (44)

361 W. Broadway. So. Boston.
Tek: 2483AV.

---------------------------------------- -------------------------------------------------

GERA PROGA
PARSIDUODA GROSERNĖ. kuri; 

daro apyvartos į sąvaitę už. S65V, ir: 
; kartu trijų šeimynų namas su 18! 

.■cambarių. elektriką, maudynėmis, la- 
. bai jreroj apielinkėj. apgyventoj lietu- 
; vių ir lenkų. Kreipkitės: D. BOGACH.

Room 428,
111 Milk Street. Boston, Mass.

C
«

Telefonas So. Boston 2300. 
LIETUVIS I)ENTĮSTAS 

Dr. St. A. GALVARISKI 
(GALINA L SKASj

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 
5:3# dieną. Nuo 7—9 vakar*. 
Nedėliomis pagal sutartie*.

414 BROADWAY.
SO. BOSiON, MASS.

"TRINKITE Ki lt SKALDA.”

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

JANES ELLIS CO. RAKANDAIS
Štai tikras bargenas. Dirbtuvės sampalai. Parlor Setas iš 

trijų puikių minkštu Velour krėslų, padirbtu labai gerai, 
Įvairiu spalvų, tiktai $9-5.00. Reguliarė kaina $150.00. At
eikite tuojaus, kol jų yra.

vo vokiečių kilmės.
Juška risis su McGuire.
Šiame ketverge Grand 

Opera House. Bostone, risis 
lietuvių čampijonas Kranas 
-Juška su airių čampijonu 
Ned McGuire. Jiems laikas 
bus aprubežiuotas. Be api-u- 
bežiavimo risis Stanley Sta- 
siak su Ivan Linow ir Canto- 

hvine su McGill.

IŽegotas ir Gatavariskas 
susitaikė.

Bostono angliški dienraš
čiai išspausdino žinią, kad 
tūlas Ignas Žegotas ir Vili- j 
mas Gatavariskas (gal Ga- 
tavarskas?) susitaikė tarp 
savęs ir jų byla buvo panai
kinta. Žegotas skundęs Ga- 
tavariską už primušimą. Tei
smo memorandumas sako, 
kad “muštynės Įvyko pas 
abiejų pažįstamą. Abudu 
buvo girti. Muštynės buv< 
savitarpinės. Sunkiau sužei
stas buvo tiktai Žegotas. Da
bar jisai praneša, kad Gata
variskas jam atlygino ir by
los jis nenori toliau vesti.”

Abudu turbut yra tamsų 
parapijonįs.

Į į
I
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Nelaukite iki paskutinės minutes 
apdrausti savo mašiną. Paduokite ' 
man savo užsakymą tuo jaus. Nuo pir
mo- November bus galima gauti In- 
surinas ir Registracijos numeriai. 
Paduokite užsakymą dabar Informa
cijos dykai. Vincent B. Ambrose. 255 
Broad'nay. Tel. S. B. 0506-M. (-)

PRANEŠIMAS AUTO
MOBILISTAMS 

iki paskutinės 
savo mašiną.

DAKTARAS
LANDAU

32 CHAMBERS ST.. BOSTON.
Gydo ypatiškai ir pasekmingai 

Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
JI), nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

| The JamesEllisFurnitureCo.
■į 405 Broadway, So. Boston, Mass

Telefonai! 6li2-»%

i Dr. A. Gcrmafi-Giimauslos
$ LIETUVIS DENTINAS 
$ VALANDOS
# Nuo IO--12 dieną
X Nuo 2 -a po pietų
X Nuo o—8 vakare

Nedčiiomta Nuo 10-1? dieną
5 705 N. M«m St. kam p. Broad St. 
$ MONTELLO. Mass

! 
!AUTOMOBILIŲ SAVI

NINKAI
I’n«<lc-iar.t nuo Nauju Metų, versti

nai reikalingas Atsakomybės Paliu
dymas bendrai u Aplikacija dėl Re- 
snstravimo automobilių. Prisrųskite 

! savo antrašą ir aš pribusiu pas jumis 
i?e- ; ' neskiriant kur gyvenat) su reikalin- 

j jra bkcika dėl re -rišt ravimo automo- 
ibiliaus. šis patarnavimas dykai. I)el 
•tikro patarnavimo, su savu insurance

Ponas Bowser pakvietė 
Sarpaiiti.

i Ristynių rengėjas p. Bow- j 
ser pakvietė j Bostoną an; 
šio ristynių sezono Chicagos
lietuvių milžiną Sarpalių.; 

į Jis turės persiimt su Juška ■ 
i už lietuvių čampijonatą. Pe-! 
reitą metą Chicagoj Sarpa-j 
liūs paeuldė Požėla ir Ko-

- imarą.
Atsakymai į klausimus.
Vincui Vaitkevičiui, Chi- 

;cago. Iii. — Pagarsėjęs Bos
tono kumštininkas Jack 
; Sharkey yra lietuvis. Jo tik
ra pavardė Juozas Žukaus
kas. Vienam iš “Keleivio" 
reporterių, teko ypatiškai su 
juo kalbėtis. Paklaustas apie 
jo tautybę. Sharkey atsakė, 
kad jis lietuvis. Ir ištikro 
Jack Sharkey lietuviškai 
kalba gana gerai, o lenkų 
kalbos sakosi visai nesu
prantąs. Kad lenkai jį savi- 
nasi, tai visai nenuostabu, 
nes jie yra papratę savintis 
visa tai, ką tik lietuviai ge
resnio turi. Galite drąsiai su 
lenkais “betyt.” Patikrini-

I

Rado negyvą žmogų su 
$2 rankoje.

Ant Bostono-Maine’o ge
ležinkelio, po Cambridge 
streeto tiltu, netoli East So- 
mervillės stoties, ši panedėli 
buvo rastas negyvas žmo
gus, kuris turėjo vienoj ran
koj sugniaužęs $2.00. Spėja
ma, kad jis nukrito tenai nuo 
tilto ir užsimušė.

iI
i

(->' reikalais, kreipkitės pas
J. N. TURAUSKAS 

CVMRRIDGE, MASS 
1OI Hampshire st. I'niv. 9692 

ir 363 NVasbington SI- Univ. 1683-YN.
!

DR. BALABAN
Iš Rusijos—Gydytojas, Chirurgas 

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

arti Andrews 
Tel. So. Boston 4768.

Nekaltai žmogų primušė ir 
dar apšmeižė.

“Laisvės” No. 212, iš 6 d. 
rugsėjo, vra parašyta kores
pondencija iš Bostono po mui Sharkio tautybės galite 
antgalviu “Apkūlė streik-1 atsiklausti jo paties arba jo 
laužius.” Ten parašyta, kad (tėvų.
aš, žemiau pasirašęs, F -T 1 A Rimkui Kenki ui. (]) 
Rolis, streiklaužiavęs Au- V isi Amerikos žymesni kum- 

Pasiremdama sitais do- ilor«nnc. dirbtuvėj, kanoj štintnkai Taek Dempsey

atsiklausti jo paties arba jo

i
ii
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NAUJA GYDYMO METODĄ PRA- 
ŠAL1M.MU! SENŲ LIGŲ. 

Be operaciją ir vaistą 
Aštria- ir chroniškas ligas r-- 

naturaliais budais.
Patarimai dykai. Jus pr~ surinkit 

apie nepaprastą ir galu'1 naują na 
turalę gydymo metod-

Dr. Vaii«ortli, t. M
.lol M'a.shington St., 

Crieš Northampton elaveitu 
stotį. Boston. .Mas*. 
Tel : Coplei 0653-M.

Valanda: Kasdien nno I iki 9 vakaro. 
Neilėiiomis nuo 9 ryte iki 2 po pietų.

Kv%x.sx\.v\xxxx>xxx.'\w\.vxvx

✓ Tel. Boulevard 8133
A

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: li»- 2; 5- 9
Sekmadieniais: 10—2

3327 So. Halsted Street
CHICAGO, ILK
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MES PERKAM LIETUVOS BONUS.
Nuo tu. kurie pirks pas mus Player Pianą arba Grama- 
foną, tad priimam Bonus kaipo dali mokesties.

Z z 
į

Mes parduodame geriausius Pianus. Gramafonus ir užlai
kome didžiausi pasirinkimą Lietuvišku Rekordu ir Gerą 

Piano Rolių.

VCUAUS1 VICTORO REKORDAI
. K. 
... K. 
. Joti.

Jos. Vaičkus 
Kast. Sabonis 

Sabonis 
Kudirka 
Kudirka 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas

Jgrajino Columbijos Orkestrą 
jgrajino Columbijos Orkestrą

Reikalaudami Mašinų. Rekordų arba Rolių Kataliogo, prisiųskit už 2 
centu štampą. Kreipkitės ypatiškai arba per laišką

GEORGE MASILION1S
233 We«t Broadway, South Boston, Mass.

I __________________________ j,.. . _________
-------------------------------------------- ------
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78676 P’ .•> DARŽELI TRYS MERGELĖS .. 
SĖJO TĖVELI^' . MIŠK.} ..................

78" (TAUTOS ŠVE' l’Ė ..................................
(MES BE ’ .<..MAUS NENURIMSIM 

,o68J (MUZIKA- ALCAS ..............
(PAUKšČlv VESEILĖ ..........

78103 (KAITINK ŠVIESI SAULUTĖ 
(VAI MOČIUTE MANO..........

16037-F(KAI)A NORIU VERKIU . 
(ANT EŽERĖLIO ...

16038-E (LAKŠTINGALĖLĖ 
(AGUONĖLĖ ............

16033-F (SENELIS—POLKA 
(GRAŽUOLĖ—POLKA

Saboni* 
Sabonį* 
\ airktis

Kast. 
J u*la< 
Justas 
Jonas 
Jonas 
Jonas 
Jonas

VICTOR REKORDAI 10 COLI V—75c




