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LENKIJOS KAIMYNAI 
NERIMAUJA.

V ’24 METŲ AMŽIAUS VY- •• • *1 __Kalimų Maistas i ras m eo metV pati bjanciiaioi Susidarė
Viena senmerge, tureda-, ™

ma jau 60 metų amžiaus,! 
prisiviliojo perhai Brockto-

S Z-A A ___     X •______________ ?1 ? I

M. Haydeną, ir paėmė su juo 
šliubą. Pereitą sąvaitę ji 
kreipėsi i teismą, reikalau
dama, kad jos jaunas vyras 
butų areštuotas, nes jis ją 
skaudžiai apmušęs. Muštis, 
žinoma, negražu, bet, imanti 
iš kitos pusės, ar gali toks , 
jaunas tokią senę mylėti?

| SMYRNOJ PAKARTA 
13 TURKŲ.

i Turkijos mieste Smymoj 
. pereitą sąvaitę buvo pakaria 
ant lempų stulpų palei van- 

• denį 13 turkų, užtai kad ta- 
- rėsi nužudyti Turkijos pre

zidentą, Mustafą Kernai Pa
šą, kuomet tas atvyko į 
Smyrną mėnuo atgal. Tarp 
pakartųjų yra šeši parla
mento nariai ir generolas 
Ručdi Paša. Teismas norėjo 
pasmerkti generolą kator- 
gon visam amžiui, bet jis 
prašė, kad ji geriau pakar-

Kasykloje. Viena senmergė, turėcla-(

Prie baudžiamojo kalėji-Ine 24 metų amžiaus vaikiną Nauja Vyriausybe.
MEKSIKOS BAŽNYČIA 

GERBIA NAUJUS 
ĮSTATYMUS.

Kuomet Romos popo ku
nigai kelia riksmą prieš 

i Meksikos valdžią, tai išrodo, 
kad nuo tos valdžios kęnčia 

1 visi Meksikos katalikai. Iš- 
rtiknijųgi yra visai kitaip, kas’ir buvo padaryta.

iV/l z\ Izoą Iz z\<-> l»r» 11 lm n v « Z11 a

Rumunai su bulgarais Bal
kanuose jau mušasi. Visur 

kvepia parakas.
Pilsudskio sukeltoji “re

voliucija” nei kiek nepraša
lino tarptautinės painiavos, 
kokia viešpatavo tai p Len-. Meksikos katalikų bažnyčia 
kijos ir jos kaimynų pirma,'yra skilusi pusiau; viena jos 
bet dar padidino suirutę, pusė, kuriai vadovauja vys- 
Lenkijoj dabar nėra aiškios kūpąs Perez, “šventojo tė- 

t t • •«»> • >> • •_ 99 • • • ““
neva kontroliuoja valdžią, i bartine J 
bet yra ir Pilsudskis, kuris pilnai patenkinta: pereitą 
norf būt diktatorium. Užsie- nedėldienį ji iškilmingai mi- 
nio reikalams vesti yra mi-, 
nisteris‘Zalewskis, bet Pil-, 
sudskis, ' kuris yra karo mi-' 
nisterium, taip pat kišasi ji 
užsienio reikalus. Kai aną
dien Zalewskis turėjo svar
bią konferenciją su užsienio 
diplomatais; tai atėjo Pil
sudskis ir- paprašė, kad Zą- 
Įevvfekis iš konferencijos pra
sišalintų, o;paliktų jį vieną 
su d i plomatiiši' Pati • Lenki ja 
^abar nežino, kas Veidą jos 
užsienio reikalus: ikzsięąio 
reikalų ministerija, ar karo I 
minKtferįja.

Šitaip- dalykams stovint,] 
Lenkijos kaimynės pradėjo 
labai nerimauti*. Pradedama 
kalbėti, kad Pilsudskis slap
ta rengiasi karui. Ypač apie 
tai daug rašo vokiečių spau
da. Vokiečiai, kuriems rupi 
atsiimti iš lenkų Dancigo 
“koridorių,” šaukia, kad 
Vokietija turi budėti savo 
reikalų sargyboje, nes lenkų 
imperialistai turį labai dide
lių apetitų.

Varšuva šituos paskalus 
užginčija. Ji sako, jog politi
nė ir ekonominė Lenkijos 
padėtis dabar yra tokia svy
ruojanti, kad apie karą ji ne
gali nei svajoti.

O vis dėlto yra faktas, 
kad šiomis dienomis Pilsud
skis sušaukė Lenkijos karo 
tarybą ir turėjo kažin kokį 
slaptą pasitarimą. Negana 
to, žinios iš Belgrado ir Bu
karešto sako, kad Pilsudskis 
yra nusiuntęs Rumunijos 
valdžiai paklausimą, kokią 
poziciją užimtų Rumunija, 
jeigu ant Lenkijos užpultų 
Rusija ar Vokietija. Ant šito 
paklausimo Rumunijos val
džia atsakiusi, kad puolus 

‘Rusijai Lenkiją, Rumunija 
pultų Rusiją, taip kaip to 
reikalauja karo sutartis pa
daryta tarp Lenkijos ir Ru
munijos. Tečiaus jeigu ant Filipinų morų.

mo Kansas valstijoj yra ka
syklos, kuriose dirba kali
niai. Sąlygos prie to darbo 
buvo tokios biaurios ir mais
tas teks prastas, kad kaliniai 
anądien pakėlė maištą. Visų 
pirma jie pareikalavo naujų 
paklodžių, nes senos jau nu
plyšo. Kalėjimo viršininkas 
atsakė, kad jis negalįs jų 
reikalavimo išpildyti, nes 
valstijos legislatura nepa- 
skyrusi pinigų naujoms pa- 
klodėms. Kaliniai kėlė triuk
šmą ir rėkavo barškindami' 
grotomis per visą naktį. Už. 
šitą triukšmą keturi kaliniai i 
buvo nubausti ir pristatyti 
prie sunkiųjų darbų. Kitą 
dieną 372 kaliniai nusileido; 
kasyklon, tečiaus kada per 
pietus jiems buvo nuleista 
valgyt, tai jie sulaikė apa
čioj keltuvą ir telefonu pra
nešė kalėjimo viršininkui, 
kad jie dabar neisią iš kasy
klos patol, pakol nebus išpil
dyti jų reikalavimai. Jie rei- y . ..... -L- ’ M
gių į dieną/ 'pėrkėlimo Jį į 
naują bųtąy- kuns jątf pa
baigtas 2'menesiaį’/atgal ir 
turi visokių paranklimųi pa
naikinti bausmes tiems ketu
riems kaliniams, ką kėlė 

MASKVOS DELEGATAS triukšmą, ir tt. Jie reikala- 
PARSIDAVĖ TAUTŲ vo, kad valdžia paskelbtų

laikraščiuose savo praneši-

DĖL POTVINIŲ KAL
TINA RADIO.

Vengrijoj pastamoju lai-—7' 7? J —r ---------.----------------------------------- .7" f ; veugujuj pdMdlUUJU
valdzios. Yra seimas, kuns.vo visai nepripažįsta ir da- fruvo dideli potviniai pa-

VYRAS IR MERGINA 
VIEŠBUTY ATRASTI 

NEGYVI.
Viename Chicagos vieš

buty šiomis dienomis atrasta 
vyras ir mergina 

• vyro drapanomis apsiren
gus. Ten pat gulėjo iššautas 

Ji mano, 
kad mergina apsirengė vyro 
drapanomis, kad lengviau

TRAUKINYS UŽMUŠĖ i fe j0,Ierį: P„°!ic-1Ja 

SLONIŲ.I
Iš Singapoios pranešama.

i kad 15 liepos nįkti trauki- but1lneltl 1 ^r<) kambarį-

’ ATŽAGAREIVIŲ KABI
NETAS SUGRIUVO.

Nauja valdžia remsianti sa
vo politiką socialistų 

programų.

Diktatūros garbintojams 
Francuzijoj buvo užduotas 
skaudus smūgis. Finansų mi- 
nisteris Caillaux pareikala
vo sau nepaprastos galios, 
kad nekieno netrukdomas 
galėtų tvarkyti finansų rei
kalus. Tai butų lyg ir pripa
žinimas diktatūros finansų 
srity. Atžagareiviai jau 
džiaugėsi, kad demokratijai 
čia bus užduotas smūgis. 
Bet išėjo atbulai. Smūgis 
buvo užduotas, tik ne demo
kratijai, o diktatūrai. Nes 
narlamentas Caillaux’o rei
kalavimą atmetė ir .visas 
Briando mihisterių kabine
tas turejp- griūti. •;

Naujai vyriausybei suda
ryti lįffvo pakviestas radika
las Herriot 4 ištark: Erijo). 
Ir jis sudarė*'’ ministerių ka
binetą, hJųirį įnėjo 11 radi
kalų ir radikalų-socialistų. 
Nor^ Francuzijos radikalai- 
sociąJhStai nėra murksimai 

-JA »Z • _A _1A_ |

jrhir pažangus žmonės ir sa
koma, kad dabartinio kabi
neto politika bus remiama 
socialistų programų, nes ki
taip socialistai parlamente 
jos nepalaikys. Taigi Her- 
riot’o kabineto susidarymas 
rodo, kad Francuzijos val
džia krypsta ne į dešinę, bet 
į kairę.

Bet ar seksis tai valdžiai, 
tai kitas klausimas. Gali būt, 
kad ir Herriot’o kabinetas 
negalės ilgai išlaikyti, nes 
Francuzija dabar gyvena 
nepaprastai sunkų finansinį 
krizį. Frankas taip smunka, 
kaip kitąsyk smuko vokiečių 

! markė arba rusų rublis. Už ;----- - z—1__^
jau atsisako pardavinėti 
francuzams prekes. Ir kaip 
šitą pinigų smukimą sulai
kyt, niekas nežino. Socialis
tai visuomet reikalavo, kad 
Francuzija pertrauktų karą, 
kuių j> paskutiniais metais 
vedė Afrikoj ir Syrijoj, ir 
prie to d a jie patarė apdėti 
kapitalą tokiais mokesčiais, 
kad valdžia galėtų padengti 
savo išlaidas. Bet kapitalis
tai buvo priešingi tam. Ar 
dabartinė vyriausybė vykins 
socialistų reikalavimus, tai 
da nežinia.

nys netoli nuo tenai užbėgo 
ant dviejų slonių, kurie buvo 
išėję ant gelžkelio bėgių, i 
Vienas slonių buvo užmuš-į. .----
tas, o kitas pabėgo į pelkes. Pranas užmušė la metų 

: Atsimušęs į slonių traukinys vaiM, Arthurą Kunesą? ku- 
! buvo labai sukrėstas ir daug ns aud_r?1 užėjus atsistojo 
pasažieriu nukrito nuo šuo- Past0Kej, kad lietus neby
lu. ‘

V

APIPLĖŠĖ PASILINKSMI-! 
NIMO PARKĄ.

Kansas City. — Subatos 
naktį 5 banditai užpuolė čia 
pasilinksminimo parko savi
ninką Benjąminą ir privertė 
, į atidaryti geležinį seifą, 
LUi’ Buv» sudėtos f sąyaitės 
p laukos. Paėmę: * pini^iis 
banditai surišo Benjanįiną ir 
du jo sargu, užkimšo jiems 
bumas, ir pabėgo automobi- 
liuje, nusiveždaml apie $20,- 
000 pinigų? Kartu su savim 
banditai pasiėmė Benjami- 
hb^pačią ir dukterį.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
VAIKĄ.

Netoli Holcombe, N. Y.,Meksikos tvarka ]ej Dunojų. Skolnoko apie- 
linkės ūkininkai susirinko ir 
nusprendė, kad dėl potvinių, 
kurie pridarė jiems taip 
daug blėdies, y pa kaltos ori
nės vielos, kurios tiesiamos 
ant stogų dėl radio aparatų. 
Todėl jie įteikė Skolnoko 
miesto galvai reikalavimą, 
kad tas įsakytų nuimti visas 
tokias vielas. Tos vielos, jie 
sako, pritraukia perkūną ir 
žaibus, paskui kįla audros, 
lietuj ir potviniai. Žinoma, 

Kartais tai yra tamrių ūkininkų 
įsivaizdinimąs, ILtdio vielos 
neturi jokiom intakoš' ant 
oro. ' t

« t

nėjo mirusį Benitą Jaurez’ą, 
sugalvojusį įstatymą, kuriuo 
buvo konfiskuoti visi bažny- 

i tiniai turtai ir bažnyčia at- 
skirta nuo valstybės.

^abar nežino,’ kas Vedą jos
VlAtJl ZttM z\ a lz- zi 1 * ir. •

’ tų. Perkūnas kirto į daržinę
! ir nutrenkė vaiką. • ' '
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NEŽMONIŠKAS MISIO

NIERIAUS DARBAS.
Amerikos krikščionis turi 

Azijoj daug savo misijonie- 
rfų, kurie platina tenai krik
ščionybės idėją, 
žmonėm prieš tuos rpisijonie- 
rius; šųkilarir užmuša ’ juos,, 
sūdęgįną jų namus. Ir pasi
rodo, kad kartais jie yra -to 
verti.^Įal, paskutinėmis die
nomis prieš tokius misfjonie- 
rius kilo žmonių keršto aud
ra Korėjoj. Pasirodo, mat, 
kad misijonierius C. A.__  _____ „I __ , . _
Haysmeir tenai pagavo savo buvusis sovietų valdžios de- davimus, ir kad 
sode vieno korėjiečio vaiką 
obuolius renkant ir išdegino 
jam ant abiejų veidų žodį 
“vagis.” Prieš šitą žvėrišką 
misijonieriaus pasielgimą 
korėjiečiai sukilo ir be maž- 
ko neužmušė jį. Vietos val
džia jį išgelbėjo uždaryda
ma jį kalėjiman. Dabar jis 
atiduotas teismui.

• I 
kalavo trijų val-

KALĖJIME SPROGO 
! BOMBA.

Cook. -pavieto kalėjime 
Chicagoje; pereitą nedėldie- 
nį.špi vgį bomba, kuri buvo 
pądėjtą- ‘ prie sienos ir iša.oyė 
daug .plvlų,- tečiaus vi’siųktd 
sienos neišgriovė Vyriąi&y^ 
bė mino, kąd» bombą buvo 
padėta tikslti išgriauti kalė
jimo sieną, t i.---*—t
kaliniai galėtų pabėgti.

AREŠTAVO 400 RUBSIU-
i VIŲ NEWYORKE.
1 ŠĮ panedėlį 40,000 strei- 

NEPAPRASTAS UŽPUO- kuojančių rubsiuvių New 
LIMAS. Yorke norėjo įtaisyt demon-

Rahvvay, N. J.—Čia įvyko straciją. Policija juos už- 
anądien nepaprastai drąsus puolė ir apie 400 areštavo, o 
užpuolimas. Vienuolika gin- kitus išvaikė. Suimtieji buvo 
kluotų banditų užpuolė nubausti po $5 ir po $3. 
Merck & Co. chemikalų; --------------
dirbtuvę, kuri užima 50 ak-.TRAUKINIŲ KATASTRO- 
»-ų plotą ir susideda iš 46 FA LENKIJOJ, 
triobų, užmušė vieną žmogų. Tarp Varšuvos ir Kroka- 
tris pašovė, kitus suraišiojo Vos pereitą sąvaitę įvyko ka
karinėmis vielomis, paskui tastrofa ant gelžkelio. Grei- 

j pradėjo krėsti vieną tnobą tasis traukinis susikūlė su j 

penktos valandos, išsprogdi- nėstapo’ "užmušt^ o kelioli- 
no 5 seifus ir surinkę $1,500 kabuvo sužeista.
'pabėgo. j _________

------------------- , SNIEGAS MINNESOTOJ.
TŪKSTANČIAI KINIEČIŲ, n . ... .

I ŽUVO POTVINIUOSE. Pereitą nedel<lien| Minne- 
. sotos valstijos šiaureje snigoIs ,SaJnKJhaJ?us Praneša; TJ u

ma. kad Hupei provincijoj D k« . 10? ,ai niai
Kynuošė, patvinusi Yangtze
Kiang upė išvertė dambį ir K ’ _________

i užliejo didelį plotą laukų, miestelis PARDUOTAS 
T ūksiančiai amonių prigėrė ANT UCITAC1JOS. 

Iir apie 3000,000 liko be pas-, Rhode
land valstijoj buvo parduo
tas iš varžytinių (ant licita- 
cijos) visas Maplevillės mie
stelis, kuris susideda iš 60 
gyvenamų namų, 2 dirbtu
vių. kelių krautuvių ir kito
kiu triobų. Viską nupirko už 
$200,000 tūlas Beck iš Da- 
nielson, Conn.

NUSIŽUDĖ BUVUSIS 
MAJORAS.

Gloversville, N. Y.—Pe
reitą sąvaitę čia nusižudė 
guzu buvusis majoras E. S. 
PankhursL

PARSIDAVĖ TAUTŲ 
: LYGAI.

Iš Maskvos pranešama, mą su gubernatoriaus para- 
kad Nikolajus Malininas,' šu, kad ji išpildo tuos reika-

1 vienas laik- 
legatas Tautų Lygos su- raštis su tokiu pranešimu > 
šauktoj gelžkelių konferen- butų Įmestas jiems į kasyk- 
cijoj Strasburge pereitais, Im
inėtais, dabar tapo išmestas' Spėkos valdžia negalėjo 
iš gelžkelių komisariato ir prieš tuos kalinius pavartoti, 
patrauktas teisman, nes pa- nes negalėjo prie jų jokiu 
aiškėjo, kad jis už pinigus budu prieiti. Kasykla yra 
vra parsidavęs Tautų Lygai, i 730 pėdų gilumo ir turi tik 

_________ I vieną šaftą su keltuvu, į kurį
kaliniai prikišo ilgų rąstų ir 
mašina nebegalėjo jį iškelti. 
Valdžia butų galėjusi palei
sti į kasyklą troškinančių 
gazų su oru, bet kasykloje 
buvo 14 sargų, kuriuos kali
niai paėmė “nelaisvėn.” Nuo 
tų gazų butų nukentėję ly
giai ir sargai. Be to, kasyk
loje buvo da ir mulų, ku
riems gazai butų užkenkę.

Taigi valdžia negalėjo 
nieko kaliniams padaryti, 
bet ir iu reikalavimų neiš- 

indge-, ir gen Woodą. kuris IŠMETĘ KĄPITAUSTĄ Iš P!1^ 
yra paskirtas Filimnų guber- PARLAMENTO. . ........... * • -
natorium. Filipiniečių sena- šiomis dienomis Francu- ir ant vtrsaus.
torius Tironą sako kad • ?lomib/ienomis Mancu Kalėjimo viršininkas paša toniis i nona saKo, Kact Z1JOS parlamentas nutarė is-ikp ka(i ;;s įuo<5 uztai bau 
Woodas su savo impenalis- mesliFiš savo t baroną’ke’ Ra(l J1S J
tiskais sėbrais yra kaltas uz - -............... - -
tas riaušes ir žmonių šaudy
mus, kokie dabar eina tarpe

ANT KIEKVIENO 71 ŽMO
GAUS PASAULY IŠPUO

LA AUTOMOBILIUS.
Washingtono apskaitlia- 

vimu, automobiliai dabar 
tiek išsiplatino, kad ant kož- 
no 71 žmogaus pasaulyje iš
puola viena mašina. Žmo
nių ant viso žemės kamuolio

AMERIKOS IMPERIALIZ
MAS SMAUGIA FILI

PINUS.
Amerikos kapitalistų im

perializmas nenori paleisti 
iš plėšriųjų savo nagų Filipi
nų salų, nors jų gyventojai 
daro didžiausių pastangų šiandien priskaitoma 1,748,- 
pasiliuosuoti. Šiomis dieno- 000,000. gi automobilių vi- 
mis Manilos mieste buvo di- šame pasauly yra 24,000,- 
delės filipiniečių demonstra- 000. 
cijos prieš prezidentą Cool- --------------

•

bet vu dėlto jie

L1MAS.

po kitos. Jie darbavosi pus-1 preĮęju traukiniu ir du žmo-: popierini franką

f

I

dieną, kaliniai nutarė pasi- 
| duoti ir išėjo ant viršaus, 

u- Kalėjimo viršininkas pasa-
Tūkstančiai žmonių prigėrė 
ir apie 3000,000 liko be pas
togės.

3iaS» . ———————
------------------ JAPONŲ RIAUŠĖSE SU-

MIŠKŲ GAISRUOSE ŽEISTA 100 ŽMONIŲ.
ŽUVO 9 ŽMONĖS. Japonijos mieste Nagano

Pacifiko pakrašty dabar-1 ši panedėlį buvo didelės 
tiniu laiku dega dideli plo- riaušės. Apie 5,000 žmonių 
tai girių. Oras labai sausas minia užpuolė gubernato- 
ir nėra vilties ugnį sulaikyti, riaus rumus, ištraukė guber- 
Ugnis nušlavė j’au tukstan- natorių Ūme ją laukan 
čius akrų puikių miškų ir į skaudžiai jį apmušė, 
prarijo 9 gyvastis. Paskuti- pašaukta kariumenė, 
nė auka buvo Mrs. Leslie malšindama riaušes sužeidė 
Watt su dviem mergaitėm, apie 100 žmonių. 
Važiuojant joms automobi- 
lium ugnis jas apsupo ir jos. 
žuvo.

Rotšildą, didžiausį kapita-: 
listą Francuzijoj, užtai kad 
jis savo rinkimams išleido 
1,600,000 frankų. Parla
mento didžiuma nusprendė, 
kad tokia milžiniška suma 
vieno žmogaus rinkimams! 
reiškia korupciją, balsuoto-; 
jų papirkimą. I■

» i

Lenkijos užpultų Vokietija, 
tai tuomet Lenkija turėtų 
remtis Francuzijos pagalba.

Visi šitie paskalai ir slap-; 
f __ _____ 7 ____________
ropoj labai įtemptą atmos- :kOVgkis šį panedėlį išlėkė or- 
ferą. Tai yra atmosfera, ku- laivių į Maskvą, 
rioj stipriai kvepia parakas.’ _________

Balkanuose jau ir šaudo- 9 ŽMONĖS ŽUVO JUGO- sons miestely šį panedėlį 
ma. Bulgarai įsiveržė Rumu- SLAVUOS^ POTVI- įgriuvo Peach Orchard ang-
nijon’ružpuolė rumunų žan- ».TttrzAcr>
darmerij^ stovyklą. įvyko 
susirėmimas ir daug buvo 
užmuštų iš abiejų pusių. Ru
munai bulgarus atrėmę pa
tįs įsiveržt Bulgarijon ir už
ėmė bulgarų a. ;e i< vy-

s stovyklą. Tai į ;• b >a 
padais, iš kurios bile valan
dą ’bi karo graifsrac

SOVIETŲ ATSTOVAS 
LAKSTO ORU.

. . Sovietų valdžios atstovas 
tos diplomatijos sudaro Eu- Paryžiuje, Kristijonas Ra-

ŽEMĖ PRARIJO 2 NAMU
Wilkes-Barre, Pa.—Par

ir 
Buvo 
kuri

NIUOSE. ijų kasykla ir du dideli na-
Belgrado žiniomis, nuo mai prapuolė atsivėrusioj že. 

mėj, o du mažesni pasiliko 
ant pat skradžios kranto ir 
taip pat gali įgriūti bile mi
nutų. Pralyti namai buvo pondentas p’-a 
jau tušti, nes žmonės pabėgo bado

didelių lietų Jugoslavijoj la- i 
bai patvino Dunojus, Sava, ; 
Tiša ir kitos upės, pagimdy- i 
damos didelius potvinius. i 
Vanduo sunaikino daug ja- , 

u aut. u une^ė daug

TIGRAS SUDRASKĖ 
125 ŽMONES.

Londono laikraščių kores-
i .eSu is

• i<ti nelabai s*
jau pereik, v ait., kuomet nai oj«o nušauta.- t gias, ku- 

inooų n prie to da i.riveie 9 pasteoejo. kad žetrė prade 'rj.. per sepiyneriu& meto® «v- 
zmonėc, diiht? I^Kžmnne*

Į-.-----ri,. per * 
' ra < L' P

BLAIVYBĖS AGENTAS 
AREŠTUOTAS UŽ

GIRTYBĘ.
Catskill, N. Y.—Pereitą 

sąvaitę čia buvo areštuotas 
iių korės-j ir nuteistas užsimokėti $25 
is Ala’ra i pabaudos federalės valdžios vaitę žad< 
s* t.a. ce-1blaivybės urentas Simonton 

j Jis h’4 o kaitinama r 
tyoę ir nepadoru i kv
na

BA1SI PERKŪNIJA.
Per Bostoną ir visą Naują 

Angliją pereitą nedėldienį 
perėjo baisi perkūnija ir liū
tis. Perkūnas trankė, kad 
žemė drebėjo. Buvo užmušti 
8 žmonės, sudeginta daug 
trobų, išdaužyta daugybė 
langų ir kitokių nuostolių ' 
pridaryta už milionus dole
rių.

ANGLIJOS DIRBTUVEI 
UŽSIDARO

Londono žini .mis, šią są- 
uzsidaryti Lan- 

i.edvilnės dirbtuvės 
angliakasiu -♦'n- ?»<>

Kuro

fash. • i 
ne- Jei 
ji >> aeOeturi d a it m 
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54 ŽMONĖS ŽUVO DU
NOJUI IŠSILIEJUS.

Londone gauta žinių, kad 
tai p Belgiado ir Budapešto 
pakibo Dunojuje vanduo 
išvertė supigtą antkrantę ir 
užliejo įoą apielinkę. ku
rio i • u 54 žmonės. Tai at- 

i pereitą sąvaitę.



n APŽVALGA n
ALIĄNTAJ NEMOKĖSIĄ nistų demonstraciją, kuo

met suchuiiginėję gaivalai 
mušė nekaltus žmones ir 
traukė jiems kepures nuo 

{galvų, Ambrazaitis pasakė, 
kad toji demonstracija, tai 
“laisvųjų darbininkų pasi
reiškimas.” Vadinasi, kleri
kalų lyderis eina jau su ko- 

. munistais.
j Toliaos klerikalas Am- 
. brazaitis pradėjo kalbėti 
į apie Kyšius. Bet čia socialde
mokratas Plečkaitis papra
šė jo papasakoti kaip ten 
buvo su 50.000 litų? Ambra
zaitis sumišo ir pabalo, kaip! 
sniegas.

Ką tie 50.000 litu reiškia, 
mes. amerikiečiai, nežino
me. bet iš tos pastabos prisi
eina manyti, kad jie yra 
kaip nors negaitnngai suriš
ti su pono Ambrazaičio as
meniu.

AMERIKAI SKOLŲ.
Bostoniškio “Evening 

Ti anscripto” koresponden- i 
tas Raymond Swing praneša j 
iš Londono, kad buvusieji; 
Amerikos aliantai tariasi 
nemokėti jai karo skolų. Jis 
sako r

"Tikrasis Europos valstybių 
finansinės politikos tikslas da
bar yra visiškas panaikinimas 
skolų Amerikai. Prie šitokių iš
vadų prieina dalykų žinovai, 
išnagrinėję paskutinę finansi
nę sutarti.kuri buvo šiomis die
nomis padary ta Londone tarp 
Churchillio ir Caillausb."

Sutartis toji esanti para
šyta taip, kad Francuzijos 
Banko auksas, užstatytas 
dabai* užsieniuose Kaipo ga
rantija, kad ji atmokės savo 
skolas, paliekamas ant kny
gų kaipo Francuzijos Banko 
savastis, taip kad skolas pa
naikinus bankas gaiėtų rei
kalauti tą auksą grąžinti 
jam atgal.

Taip pat esąs apsaugotas; 
ir Italijos auksa?. užstatytas 
dabar uz skolas Londono 
Banke ir kitur.

Kad Amerika negaus sa
vo pinigų, kuriuos Wilsono 
administracija sukišo Euro-, 
pos valstybėms kruvinajam 
karui vesti, tai jau senai yra 
kalbama.

DIDELIEMS SUKČIAMS 
NĖRA BAUSMĖS.

Bostono “Daily Adverti- 
ser” rašo:

“Ar atsimenat Teapot Do
me?

“Ar atsimenat. kaip Albert 
B. FalL tarusis vidaus reikalų 
ministeris. buvo apkaltintas už 
paėmimą $100.000 kyšio? Kaip 
aliejaus magnatas Doher.y bu
vo apkaltintas už to kyšio davi
mą? Ir kaip Harry F. Sinetar. 
kitas aliejaus karalius, buvo 
apkaltintas kartu su Fall'u už 
sąmokslą nusukti nuo Suvieny
tų Valstijų karo aliejaus šalti
nius?

“Ir ar atsimenat, kaip senai 
tatai dėjosi?

“Tai buvo jau daugiau kaip 
du metu atgal, tečiaus da nieko 
neatsitiko r.ei FalFui. nei Do- 
heny'ui. na Sindair ui — jokie 
nesmagumo.

“Ar reikia tuomet stebėtis, 
kad amerikiečiai jaučia teis
mams neapykantą!

“čia buvo sugauti du turtin
gi sukčiai, o su jais ir jų nu- 
pirktasai visuomenės tarnas.’ 
FalL

“Sauksmas apie aliejaus 
skandalą iš Wasr.ingtono siekė 
aukštąjį ėangą.

"Senato tyrimo 
atidengė milžinišką 
apgauti Suvienytas 
ant milkicų dolerių.

"Ir tik didelėmis
mis užteptas aliejuotas 
kas. kuris vedė tiesiog prie 
Baltųjų Rūmų slenksčio."
Ir visas šitas skandalas 

lapo taip dailiai užglostytas, 
tad visuomenė jau ir pamir
šo apie jį. O kada bedarbis, 
beturtis žmogus pavagia sa
vo alkaniems vaikams kepa
lą duonos, tai jis gauna du 
metu kalėjimo! Tai toks ka- 
pitaiūtinių (eismų leismgu- 
mas!

73 inteligencijos perteklių. Padavęs šitą žinią, kuni- 
Knlturiniai lietuviai yra gana gų laikraštis užsipuola ant 

atsispirti prieš rusu, valdžios, kad ji nebaudžia 
i toji valstybė.;piktadarių. Girdi: 

su kuria turėtum palaikyti ar-l 
taniausius santykius. Toliau: 
Vilnius mums gyvybė- klausi
mas netik romantiniais, bet ki
biau realiais sumetimais. \ ar
gu Vilnių atsiimsim ginklu 
rankoje. Mums reikės remtis 
tarptautinėmis priemonėmis. o 
tai būtent t. k. arčiau sueinant 
Į kontaktą su Rusija. Ir Rusi
jos reikalai čia sutampa su mū
siškiais.

"Kalbėtojas asmeniškai neti
ki į Pabaltės valstybių run
gą. Mums nesą bendrų reikalų 
su kitomis Pabaltės valstybė
mis. tokių reikalų, kurie spirtų 
sudaryti ankštą sąjungą. Lat
vijos, Estijos reikalai Kitokie. 
Tos valstybės nori apsisaugoti 
nuo bendro Rusijos pavojaus ir 
linksta Lenkijos pusėn. Lietu
vai atvirkščiai negresia pavo
jus iš Rusijos, rusai musų 
draugai, ne priešui, bet su len
kais mums ne pakeliui. Kaip 
čia galime mes sudaryti sąjun
gą su tais, klausia kalbėtojas, 
kurių priešai yra musų drau
gai. o jų draugai musų priešai? 
Musų užsienių politika vis bus 
kitokia, kaip anų valstybių."

Keičiasi aplinkybės, ir 
kartu su jomis keičiasi žmo
nių nuomonės. Nelabai senai 
da mūsiškiai patriotai sakė, 
kad iš Rusijos mes nieko ne
galime gauti, nes ji pati nie- 

. ko neturi: mums reikia ziu- 
į rėti i vakaras, i kultūringes
nes šalis, jie sakydavo. O 
šiandien girdim jau visai ki
tokią giesmę. Kiek sykiu tie 

. žmonės dar mainys savo nu- 
sistat\*ma?

I

I

i

no intetigencijos perteklių. į

ftiprųs
įtaką. Rusija tai Apie Lietuvos Vyriausybės Deklaraciją

/ 
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KUNIGŲ VIEŠPATAVI
MAS IŠNAIKINO KA

TALIKUS.
Kun. Krupavičius ir kiti 

klerikalų lyderiai Seime da
bar nuolatos kartoja, kad 
pirma Lietuvoje buvusi “ka
taliku valdžia.” o dabar 
esanti “masonų, socialistų, 
bedievių.” Kas tik nepri
klauso klerikalų partijai, tai 
tas jau ne katalikas.

“Lietuvos Žinios" pastebi, 
kati Seime dabartiniu laiku 

i yra tiktai 30 klerikalų, ku-, 
rie sudaro išviso tik 25 pro- 

; centus. Reiškia, kiti 75 at
stovu procentai yra nekata- 
likai. O jeigu toks nuošimtis 
nekataliKų yra Seime, tai 
tokia pat proporcija jų turi 
būt ir visuomenėj. Išeina tuo 
budu. kad kunigų viešpata
vimas išnaikino Lietuvoje 
katalikus. Iš kiekvieno 100 
žmonių 75 virto jau “maso
nais. socialistais ir bedie-_• • viais.

DUSIŲ GANYTOJŲ
PROVOKACIJA.

“Šiaulių Naujienos” rašo:
“Nekurtuose bažnytkiemiuo- 

se per Devintinių šventę klebo
nai nelaikė jokių pamaldų, bet 
uždarė bažnyčią ir atsistoję 
prie durtų melavo susirinku
siems žmonėms. ,k< tai dabar
tinė valdžia uždariusi bažny- 
čias ir neleidžianti žmonėms 
melstis. Ot jums ir •
balsuoti až sociali stos.”

Šitokius provokatorius 
valdžia turėtų pasodinti i to
kią vietą, iš kur jie negalėtu 
amonių kurstyt.

• T*

I

komisija 
suokalbi 

Valstijas

pastango- 
ta-

TAUTININKAI PRIEŠIN
GI PABALTĖS VALSTY

BIŲ SĄJUNGAI.
Oficialiai Lietuva vis jieš- 

kojo ir tebejieško vienybės 
su kitomis Pabaltės valsty
bėmis. o ypatingai Latvi
ja ir Estija.

Klaipėdos lietuvių tauti
ninkai šitokiai politikai te
čiaus yra priešingi ir netiki, 
kad Lietuva galėtu sudaryti 
su kitomis kaimynėmis Pa
baltės Valstybių Sajimgą. 
Nesenai Klaipėdos tautinin
kai turėjo susirinki na ir jų 
vadas Dr. Trakauas skaitė 
tuo klausimu paskaitą. 
“Klaipėdos Žinios” paduo- 

| da jo nuomonę taip:
"Rusija ilgą laiką laikėrt 

r.uošabaL Bet. štai, pastaruoju 
laiku girdime, kad ji tai ir ki
tai valrtybe «iuk> sudaryt; su
tartis. Yra pasiūlyta ir Lietu
vai. Lietuvai tAs visados su 
Rusija susidurti. Tai vienutė
le valstybė, iš kuries dar gali
me ką rtltėti ir politiniu ir tau
tinės ekspenzijee atžvilgiu. 
Nuo vokiečiu turėsime tik gin
tis, iš jo nieko nėra laukti, su 
lenkais vis busim kovoje. Tuo 
tarpu iš Rusijos mums negre
sia pavojaus Rusija turi di
džiausius plotus n* turtus. Į čia

KLERIKALAI SU KOMU-
> NISTA1S.

“Lietuvos žinios” rašo 
apie kleriKaių vado Ambro- 
zaiėio kalbą Seime. Iš jo 
kalbos matosi didelis jo 
“persilaužimasnelabai I 
senai da jisai stojo užtai. . 
kad visi komunistai butų su-, 
kišti į kalėjimus ir kad visi, 
jjie butų elektrizuojami, o. 
♦dabar jis paduoda Komuni
stams ra n Ką ir sakosi norįs 
eiti fu jais kartu dirbti pro- 
1tatai.
•Kalbėdamas apie tą komu- plėsime nukrypti vėtau ir s

“Pakartodami šią skaudžią 
žiiuą. mes norime sušukti mn. 
są vyriausybei ir klausti jos ar 
ji dar nemato bekylančios aud
ros. kuri ryt >uryi gali mus vi
sus palaidoti?... Be te, mes 
kreipiame vinuomcaės dėmesį į 
tai. kad tie įvykiai ankštai ri
šusi su tuo. tas ąabar dedasi 
Seime. Karo siekiu panaikini
mas. neribota amnestija, viso
kio.- chuligan-.Ti.ios garbini-, 
mas ir tt. ir it. Taip pat Įsidė
mėtinas ir soc. dem. atstovo 
pajuokimas iš Seimo tribūnos 
musų kariuomenės Vyties kar
žygių ir lyginimas jų su žmog
žudžiais ir panašiai.

“Mes stovim ant vulkano.
Ar jaučia tai dabartinė •kairio
ji’ vyriausybė.”

Taip šūkauja klerikališ- 
kas “Rytas!” Vadinasi, jisai 
nepatenkintas, kad dabarti
nė v aidžia nebaudžia triukš
madarių.

Bet, štai, komendantas 
Kaune konfiskavo komunis
tų Kurstantį atsišaukimą h 
nubaudė komunistą, kuris tą 
atsišaukimą davė spaustu
vei padalyti. Ar žinot, kaip 
“Rytas” į tai atsiliepė? Jis 
sušuko visu balsu, kad nau
joji valdžia varžanti laisvę 
ir persekiojanti žmones. Jis 
glosto nubaustąjį komunistą klaracija neapimtų arba 
ir dedasi didžiausiu jo ūžta- bent nepaliestų.

1 Pradėkime nuo užsienių gruue «iusų urt-,
politikos. jdalį su sostine, kurs ir dabar

Prieš deklaraciją buvo-nesiliauja grobęs mažais 
leidžiama gandų, kad naujo- i kąsneliais musu žeme, ver- 
ji vyriausybė ketinanti pa- čia mus visuomet būti pasi
keisti ligšiolinę politiką Vii- ruošusiems atremti puolimą, 
niaus klausimu ta prasme, Qera butų nusiginkluoti ir 
kad susitartų su lenkais, de-. leidžiamas kariumenei lėšas 
dant pamatan dabartinę pa-Į panaudoti kitiems reika- 
dėti. Deklaracija lsJ5^a^e;iams,bet,dėja,nusigirikluO- 

gandus, nes užsienio^ dabartinėmis aplinkybė- 
politikos programos pirmoje; mig, taį reikštų atsisakyti 
vietoje pasakyta, Kad vy- .nuo nepriklausomvbės ir eiti 
nausybe tęs “Lietuvos ze- Įkit neiaisvėn. ‘ 
mių rinkimą su sostine Vii- s . taiD Dat kad 
niuro po Nepriklausomos •J’ kedna našalintilš 
Lietuvos vėliava,” kad "kol ^,aus> be Ketina pasalinti iš 
nebus grąžintas Lietuvaiikanumenęs partinguroą r 
Vilnius ir risos, einant Mas- kanumenę apoliu-

Uži rodamas 
naujas Lietuvos 
kabinetas patiekė Seimui 
savo deklaracijų, tai yra pa- 
reiškimą, kokio jis laikysis 
nusistatymo įvairiais valsty
bės klausimais, kokia bus jo 
politika.

šitą deklaraciją apsvars-

“Rytas" pa- 
atsdtikimą iš 

toties (netoli

čia per visą deklaraciją • 
raudonu siulu eina... taupu
mas. taupumas ir dar taupu- 

■ mas. Taupumas — tai nau-
• jos vyriausybės "mot d’or- 
i dre,” kuri jau p. Respubli-
• kos Prezidentas aktingu bu
du pabrėžė.

Žinoma, jokia valstybė 
negali egzistuoti be pajamų, 
todėl ir jokia vyriausybė ne
gali atleisti piliečių nuo mo- 

į kesnių. Bet naujoji vyriau
sybe pasižada rūpintis tei
singesniu mokesnių paskirs
tymu, t. y., kad mokesnių 
našta gultų tik tiek ant kiek
vieno piliečio pečių, kiek jis 
gali pakelti, nenaikinant sa
vo ūkio substancijos. Teisin
gas mokesnių paskirstymas 
—tai finansų politikos vy
riausias uždavinys. Netei
singas mokesnių suskirsty
mas, nekalbant jau apie tai, 
kad skliaudžia žmones ir 
užgauna teisybę, yia kenks
mingas ir visos šalies akiui, 
nes jis vienas grupes per 
daug nutukina, o kitas su
naikina ir tuo budu pasalina, 
harmoningą ūkio lygsvarą, 

. kuri ūkio organizmui yra 
, būtinai reikalinga. Bet šitas 
. uždavinys yra ir sunkiau

sias.
__ , ........ ,o______r_- šalies kreditui pakelti, 
grobė musų teritorijos treč-! vyriausybė ketina pavartoti

savo vietą, šauly konstatuojama net ir' 
i miniMBrių žemfe ūky perprodukcija,’ 

i kai žemės ūkio produktų 
kainos krinta, eksportas Į 
sunkėja ir eina atkakli kova į 
de! eksporto rinkų, užsieniui 
politika privalo pirmon gal-' 
von rūpintis ekonominių 
sentikių išplėtimu ir naujų 
eksporto rinkų suradimu.

Didžiausio dėmesio vy- 
mą, reiškia, pritarė valdžios j riausybė ketina kreipti Į mu- 
nusistatymui. Įsų santikių sutvarkymą su į

Apie. Lietuvos vyriausy- Vokietija ir Sovietų Rusija. 
■ bės dėklai aciją jau spėjo at- Kitaip ir negalima, riestai 
isiliepti ir kai kurie Ameri- musų didžiausi kaimynai, su 
kos lietui ių laikraščiai. So. Įkurtais mus riša svarbiausi 
Bostono “Darbininkui” ji La- Į politikos ir ūkio reikalai, 
bai nepatinka n jis ją \isaip Vokietija, tai didžiausia mu- 
kiitikuoja. Nepatinka ji ir sų užsienių prekybai rinka, 
kitiems klerikalų laikras- Rusija — svarbiausioji rin- 
čianas. Bet pasiklausykit, Ką ka musų pi amonės gami- 
apie tą deklaraciją sako niams.
kauniškė “Lietui a.” Kauno; Naujoji vyriausybė žada 
“Lietuva.” kuri laikosi taip i vesti toliau senosios vyriau- 
pat krikščioniškos paša ule-i sy bes pradėtas su Rusija de- 
žvalgos, apie deklaraciją at- aybas dėl ekonominės ir po- 
siliepia labai prielankiai. Ji: litines sutarties sudaiymo. 
sak°: .. v Į Krašto apsaugos reikalu,

Paskelbtoji užvakar vy- i naujoji vyriausybė pasisa- 
riausybės deklaracija ir sa-jte už ginkluotu ‘pajėgų stip- 
vo platumu ir gilumu yra Įrinimą apsigynimo reika-

I

tęs, Seimas pareiškė naujai 
••.vyriausybei savo pasitikėji-

rėjų.
šitaip veidmainiauti gali 

pataikyt turbut tiktai vieni 
jėzuitai.

nusistatymui. 
Apie. i

_____ ____ i prekybai rinka, 
klerikalų laikras- Rusija — svarbiausioji rin-

verta ypatingo dėmesio.
Nėra tur būti valstybės 

gyvenimo srities, kurios de-

lams. Tikime, kad visa šalis 
šitai politikai pritars, nes 
musų geografinė padėtis, o 
ypatingai musų pietų kaimy
nas, kurs vilingu budu pa-

I 28 DIENAS APKELIAVO 
PASAULI.

Liepos 13 d. Į New Yorką 
sugrįžo du amerikiečiai. 
Edwarcl S. Evans ir Linton 
O. Wells, apkeliavę visą že
mės kamuolį i 28 dienas ir 
14 valandų. Jie iškeliavo iš 
New Yorko 16 d. birželio; 
keliavo greitais garlaiviais, 
traukiniais, automobiliais ir 
orlaiviais. Ji| padarė išviso 
26.000 mylių ir jų kelionė 
lėšavo §25,000. Tai yra nau- kvos smartimi, priklausan- 
jas keliones aplink žemę -og Lietuvai žemės, kol ne- - .
greitumo rekordas. Iki šiol 3^^ sulaužiusios, suskaldė musų visuomenę, 
greičiausis rekordas. buvo Suvalk „sutarti Lenki jos pa-1 Įsiveržęs kariumenen. g-’’ 
padarytas amerikiečio Me- darvtojj Lietuvai žala, tol č------  —

Gera butų nusiginkluoti ir

ne.
Partingumas, kuris taip

, gali 
ją visiškai suardyti ir sunai-

Įvykusi ienai 2 d. arts'o, kuris 1913 metais ap- ne^a|^ būti normalių santi- kinti- Todėl vyriausybei pri-

oanaitų Įsigrūdo i
keliavo aplink žemės ka
muolį Į 35 dienas. Jisai va
žiavo traukiniais ir garlai
viais.

VEIDMAINIAI.
Lietuvos krikščionis da

bar pasidarė tiki i veidmai
niai. Kai komunistai pakėlė 
Kaune triukšmą, tai krikš
čionis rėkė visa gerkle, kad 
čia kalta nauja valdžia, kuri 
stoja ož visokias laisves. 0 

1 kai naujoji valdžia koki kur
stytoją nubaudžia, tai kleri
kalai vėi rėkia, kad ji varžo 
laisvę.

štai. Kauno 
duoda šitokį 
Pdrašunų 
Šiaulių >. 
birželio:

"Gauja
stoti ir užpuolė esančius ten du 
karininkus, plusdami juos vi
sokiais Įžeidžiančiais žodžiais, 
kaip antai, buržujai, žmogžu 
dž:ai. ’Straugei’iai ir panašia’. 
Atėjus traukiniui. karinin
kams einant Į vagoną, toji gau
ja pastojo jiems kelią. Tada 
vienas iš karininkų iššovė ir 
gauja pasitraukė. Bet Įėjus ka- kuris jungia Argentiną su 
rimukui Į vagoną, gauja tą va- či}j, sniegas vietomis siekia 
goną apkabina ir išplėšia tą ka- telegrafo stulpų viršūnes, 
rininką lauk. Karininkas butų Kalnų gyventojai sako, kad 
buvęs čia pat ir nudėtas. l>et ji f" ’ "* ~
užstojo ir išgelbėjo traukiniu na. Per visą pastarąjį mėne- 
važiuoianti publika.” < ‘
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kių tarp Lietuvos ir jos pietų klausys karščiausia visos ša- 
......... ” Po šito pareiški- ^ies padėka, jeigu ji karia

mo niekas nebeišdrįs sakyti, men? nuo partmgumo ap-
kaimvno.” Po šito Dareiški- padėka, jeigu ji kariu-

ANDŲ KALNUOSE GILI 
ŽIEMA.

Pietų Amerikoje yra dir ĮCIŲ AIIIvl j i a vii

deli Ainių kalnai, kuriuose 
dabar stovi nenaorastai gilidabar stovi nepaprastai gi! 
žiema. Palei Atidų gelžkelį.

Čiii, sniegas vietomis siekia

kad vyriausybė mananti išsi
žadėti Vilniaus.

Labai svarbu, kad vynau-

> saugos.
Labai svarbu, kad vyriau

sybė, eidama ginkluotos tau-

esančias jos dispozicijoj lė
šas. Kredito klausimas —tai 
gūpkian^oji finansų proble
ma. Nesant pakankamai ša
ly lėšų, negalima pašalinti 
visiškai ir kredito stokos. 
Tečiau vis tik vaitojant su
maniai tas lėšas, kokius yra, 
galima kredito stoką suma
žinti.

Labai svarbu, kad vyriau
sybė ketina Įsteigti prie Fi
nansų Ministerijos pataria
mąjį organą, susidedantį iš 
Įvairių žemės ūkio, pramo
nės ir prekybos organizaci
jų atstovų, * kurie galės tarti 
savo žodį Įvairiais svarbiais 
finansų, kredito ir kitais 
ūkio klausimais. Tokis orga
nas bus labai naudingas, nes 
galės geriau sutaikinti vy
riausybės veikimą su prak
tiškais šalies ūkio reikalais.

Valiutos pastovumą ir 
biudžeto lygsvarą vyriausy
bė laiko pamatinėmis savo 
finansų politikos sąlygomis.

wbė uasiSitaSS «sH«cipu, pažada rūpintis ,sybe pasisakė, jog atv anuo- netal.nytrtniM_^niu ^nie- 
čių paruošimu^ypStfngai 
jaunimo. Jeigu didelės tau
tos šiandien pradeda .vykdy-, 
ti ginkluotos tautos princi
pą, tai mažoms tautoms,; 
kaip mes, šitas principas yra 
būtinybė. Kadangi laisvė ir 
nepriklausomybė yra visos 
tautos brangiausias turtas, 
tai visa tauta privalo būti 
pasiruošusi to turto ginti. 
Karinis žmogaus paruoši
mas turi dar labai didelės 
auklėjančios reikšmės. Jis 
mokina žmogų tvarkos, klu
snumo, pratina jį prie orga
nizuoto veikimo, lavina 

‘žmogų fiziniai. Todėl vy- 
‘ riausybės sumanymas netar- 
nybinis karinis piliečių pa
ruošimas visais atžvilgiais 
yra labai naudingas ir jį rei
kia karštai sveikinti.

Svarbu, kad vyriausybė 
pasižada rūpintis ir Šaulių 
Sąjunga, šita musų antrą 
tautos armija, kur visų pa
žiūrų piliečiai laisvu noru 
buriasi ir lavinasi, kad galė
tų geriau tarnauti tėvynei ir 
ginti jos nepriklausomybę. ; 

Trumpai tariant, vyriau
sybės visa šalies gynimo pro
grama yra labai turtinga ir 
apima visas šios srities dalis. 

Manome, kad jokia kriti
ka nebepajėgs čia surasti 
šešėlių.

šalia užsienių ir gynimo 
reikalų stovi nei kiek ne
menkesnėj vietoj finansai ir 
kreditas, šitie kiekvienos ša
lies nervai.

tems iš lenkų okupacijos že
mėms bus suteikta autono
mija. Autonomija, tai būtina 
Vilnijos prie nepriklauso
mos Lietuvos,prisidėjimo są
lyga.

Taip pat svarbu, kad vy
riausybė užsieniu politik® * . . . . . • •

t

šitokios žiemos jie neatsime- programoje “centralinę vie- 
~ [ ” "' ■ tą” paveda ekonominiems

si tenai be pertraukos snigo, reikalams. Dabar, kai pa
• •

i

Francija prašo Dėdę Šamą palengvinti jai skolų išmokėjimą.

I

Naujas Pasaulis.
Ten, už aukštųjų kalnų, 

už aštriųjų uolų, už ašarų ir 
kraujo šalies, prie pat raus
vosios aušrinės, prie karštų
jų saulutės: spindulių yra 
naujas mario svajonių pa
saulis — dausų pasaulis.

Ten nėra verksmo, ten nė
ra vargo, dantų griežimą, 
ten nėra nei prakeiktųjų, nei 
šventųjų, nėra ten jokių die
vaičių... Tenai tik grožio, 
meilės ir palaimos pasaulis 
—naujas mano svajonių pa
saulis... : .

Ten amžinas rytate, gud
rus dangus, ten amžinai ža
liuoja, amžinai žydi baltos 
lelijos, rožių kerai... o prie 
jų amžinai gieda linksmieji 
dausų paukšteliai...

Ten amžinas, gaivinantis 
pavasaris skleidžia aplinkui 
tyrų, malonų kvapsnį, ten 
saulutė barsto ant gamtos 
krutinės savo deimantus... o 
džiaugsmu kvėpuojanti že
mė, apipinta grožio vaini
kais, šaukia, vilioja kiekvie
no suvargusių sielą amžino 
poilsio glėbin...

Ten nėra kraujo, ten nėra 
keršto, ten pažįsta širdis šir
dį, ten pamilsta s;da sielą ir 
iš kiekvieno krutinės gelmių 
veržiasi vien meilės ii’ 
džiaugsmo himnai...

Tenai tik grožio, meilės ir 
palaimos pasaulis — naujas 
mano svajonių pasaulis.

J. Kančiukus.
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PHILADELPHIA, PA. 

Katra pranešimas apie Vi
suotiną Amerikos Lietuvių 

Seimą.
Liepos 13 d. Lietuvių Mu- 

zikalėj Svetainėj įvyko ne
paprastas Seimo Komisijos 
susirinkimas. Susirinkiman 
pribuvo ne vien komisijos 
nariai, bet ir keletas Seiman 
jau parinktų delegatų nuo 
vietos draugijų. Dalyvavo 
viso apie 20 ypatų.

Patsai susirinkimas buvo 
labai rimtas ir, kaip komisi
jos nariai, taip ir atsilankiu
sieji svečiai, busimieji pa
siuntiniai Seiman, kiekvie
name klausime ėmė balsą ir 
jį atydžiai diskusavo. Žiū
rint ir klausant iš šalies tar
tum atsibuvo koks tai Lietu
vos seimelis, kuriame šalies

I

Gatvekarių darbininku streikas New Yorke baisiai suparaližiavo visą judėjimą. Streiklaužių operuojamais gatvekariais žmonės bijosi važiuoti, 
nes atsitinka daug nelaimių, šis paveikslėlis nuimtas prie Atlantic ir 4-th avė., Brooklvne.

didieji reikalai butų aptaria- Seiman delegatai prašomi 
nu. Bet čia buvo kalbama tik ;škalno užsisakyt bankieto ir 
Juosimo Seimo reikale. {koncerto bilietus, o taipgi 

Gyviausis pasikalbėji- nakvynės vietas. Koncertą 
mas įvyko, kuomet skaityta j išpildys lietuvaitės operos 
laiškų nuo visuomenės vei-j artistės p-lės Jozevskaitė ir 
kėjų iš tolimų lietuvių ko!io-(Sipavičiūtė; bus ir vietos 
nijų, kuriuose patariama Į dailės spėkų. Todėl štur- 
Ruošimo Seimo Komisijai :muokite dabar visi Seiman, 
suartinti Seimą su įvykstan- j nes dalyvausite jame, pama-

demokratą arba liaudininką Į kambarių, kas neatbūtinai 
butų apmušę, tai kas kita,' dėl kapinių reikalinga. Už 
užtai butų jiems galima pa- visą šitą darbą sutikta už
sakyti : bravo vyrai! O da- mokėti 4 tūkstančius dolerių 
bar kas iš to, kad apstumdė 
kokį seną generolą bei seną 
bobutę. Tai-tokis maž-daug 
nubudimas “kovotojų” už

čia “Lietuvių Diena.” Kiek
vieno užinteresuoto tuo 
klausimu pareikšta nuomo
nė, kad atsilankius Phila- 
delphijon, delegatams norė
tųsi pamatyti viskas ant syk, 
tai yra, dalyvauti Seime, pa
sižiūrėti “Lietuvių Dienos” 
ir pamatyti Pasaulinę Paro
dą. žodžiu, vienu šuviu, pa
siuntiniai norėtų net “tris 
kiškius nušauti.”

Ir taip, vaduojanties to
kiais busimų seimiečių-daly- 
vių patarimais ir norint pa
kakini jų atsilankymo moty
vus, klausimas perkelti Sei
mą visapusiškai ir labai aty- 
džiai buvo apkalbėtas. Pri
ėjus prie balsavimo, štai joi 
rezultatas: devyni prieš še- 
šius balsai nutarė, kad Sei
mas turi būti perkeltas -nuo 
15, 16 ir 17, ant 29, 30 ir 31 
dd. rugpiučio, 1926 metų. 
Kiti visi ruošimo Seimo rei
kalai pasilieka taip, kaip bu
vo. Su šiuo perversmu visi 

% parinkti pasiuntiniai ir šiaip 
pavieniai asmenys, kurie 
buvote pasirengę jau Sei
man dienomis 15, 16 ir 17, 
rengkitės dabar ant 29, 30 ir 
31 jį-ugpiučio. kaip viršuj mi
nėta.
/Perkėlus Seimą tolyn ant 

dviejų savaičių, laiko paliko 
nemažai prisirengti dar 
toms lietuvių draugijoms, 
kurios nesuspėjo ar gaFdar 
nežinojo, kad Seihjas yra 
rengiamas. Tokioms draugi
joms ir kuopoms dabar atsi
daro proga parinkti laiku 
savo atstovus. Mums yra 
svarbu kreipti ypatingai 
SLA. kuopų atydą šiuo rei
kalu, kad jos prisiųstų savo 
pasiuntinius, nežiūrint kad 
SLA. Seimas šaukiamo Vi
suotino Lietuvių Seimo ne- 
užgyrė. Kreipiame taipogi 
atydą SLA. moterų kuopų ir 
šiaip draugijų, nes moterų 
320 kp. SLA., Philadelphi- 
joj, rengia jums labai iškil
mingą priėmimą. Todėl pri- 
siųskite kuodaugiausiai gra
žiosios lyties atstovių Sei
man.

Didelės spėkos seimiečių 
rengiasi iš Bostono, New 
Yorko, Pittsburgo, Baltimo- 
rės, Chicagos ir net iš St. 
Louis. įraukiama pranešimų 
iš Clevelando ir Detroito. 
Philadelphijoj net 17 drau
gijų turi parinkę savo atsto
vus. Lauksime dar bent 17, 
nes dabar paliko daugiau 
laiko ir ioms prisidėti.

Atstovai iš tolimesnių ko
lonijų, kurie mano atvažiuo
ti Seiman automobiliais, 
prašome atvažiuoti prie Lie
tuvių Muzikalės Svetainės, 
kur atsibus Seimas: atsako- 
mingos vietos jau užimtos jū
sų mašinoms. Visi busimi

tysite “Lietuvių Dieną” ir 
Pasaulinę Parodą; viską sy
kiu.

Ruošimo Visuotino Lietu
vių Seimo Komitetas:

Dr. E. G. Klimas, J. V. 
Grinius, S. Masickas, Z. Jan
kauskas, J. Ivanauskas, A. 
Tvaranavičia, J. Streleckas, 
Ignas Liepa, M. Monkelevi- 
čia, K. Stepanavičia, D. Ba- 
j uranas.

WORCESTER, MASS. < 
Linksmumai ir nusiminimai.

Šiame mieste vasaros lai- , 
ku yra gana daug pasilinks
minimo vietų ir tuo atžvilgiu 
Worcesteris “bytina” gal vi
sus Naujosios Anglijos mies
tus.

Čia, mat, randasi įvairių 
parkų bei vasarnamių.

Neminėsiu svetimtaučių 
vietų, o vien-tik lietuvių.

Ve, “nobažni” suvalski- 
niai turi kalnuotą ir duobėtą 
sklypą žemės, kurį vadina 
“Maironio Parku.” Parkas 
gana “puikus,” ir jo lanky
tojai, vietoj tyro oro, nori ar 
nenori, turi siurbti dulkes, 
nes žolė čia neauga. Į šį par- Darbai čia eina prastai, 
ką retkarčiais susirenka vi- kurie turite miklias ko-

i
MONTELLO, MASS. 

Vakarienė paliuosavimui 
Tautiško Namo.

Rugpiučio 1 d. Romuvos 
Parke yra rengiama trijų 
srovių bendra vakarienė, 
nuo kurios likusis pelnas eis 
paliuosavimui Tautiško Na
mo iš bolševikų diktatūros. 
Apart vakarienės bus kon
certas ir prakalbos. Kalbės 
trijų srovių kalbėtojai:
cialistas, tautininkas ir kata- 

I likas.į

I

sos davatkos. Kazio parapi
jos choro nariai irgi atva
žiuoja “varliukų pagaudy
ti.” Nekurtais vakarais čia

DETROIT, M1CH. 
Komunistai smunka kai lep

šė* nuo kotų.
Liepos 11 d. dėl žingei

dumo užėjau į taip vadina
mą House of the Masses. Tai 
yra komunistų kazimyčią. 
Užlipęs ant antra lubų dai
rausi aplinkui, bet nieko ne
simato. Dirstelėjau į bar-rui- 
mį—ten prie vieno stalo su
sėdę keli vokiečiai pliekia 
kortomis, o prie kito stalo 
smarkiai ginčinasi keli ita
lai. Lietuvių niekur nesima
tė. Jau buvau besirengęs ap
leist minėtą namą, kaip išne- 
tyčių pastebėjau ant sienos 
parašą, kad ALDLD. 52 kp. 
susirinkimas yra laikomas 
ketvirtame kambaryje. Na, 

j manau sau, reikia pažiūrėti, 
•kas gi ten veikiama.

įėjau į minėtą kambarį ir 
atsistojęs nuošaliai tėmyju, 
kas susirinkime svarstoma. 
Viena moteris atsistoja ir 
drebančiu balsu skundžiasi, 
kad tūlas draugutis su pa
gelba dviejų kūmučių ap
šmeižęs ją per “Vilnį” ir ji 
tapusi prašalinta iš progre- 
sisčių tarpo. Pirmininkas 
atima jai balsą, pareikšda
mas, kad tame nėra nieko 
svarbaus.

Toliaus yra paduodamas 
“svarbus” sumanymas, kad 
komunistinių organizacijų 
parengimuose butų pardavi
nėjami svaiginantis gėrimai. 
Šitą klausimą svarstant kilo 
smarkios diskusijos. Svaiga
lų šalininkai maž-daug ši
taip argumentavo: “Jeigu 
mes nepardavinėsim svaigi
nančių gėrimų, tai mums 
gręsia finansinis bankrotas. 
Publika į musų parengimus 
nesilanko, todėl mes priva
lome taikytis prie tų, kurie 
myli išsigert. Mes duosime 

'jiems išsigert, o jie savo do
lerius mums atiduos ir tada 
< mes pakilsime finansiškai.” 

Bet atsirado ir “sausųjų,” 
kurie smerkė pardavinėji
mą svaigalų. Už tai “slapie
ji” išvadino “sausuosius” 
davatkomis ir kitokiais var
dais. Vienas komunistų kar- 
žygis, kuris kiekviename su
sirinkime sugniaužęs kumš
tis vaikščioja aplink kitaip 
manančius žmones, smar-

L^os ir Vilniaus našiai-« kad H
3" -- J imlu i SLA. Girdi, važiukiu ‘•MusųdKhsradBj anovįę-

Ms “tfraugar Sumanįmii.s’L ?r«,klyną pas “žinomą 
Bifighamtoniečiuos* 'rado '.’?k^rą ir jeigu Jis pnpa- 
gyvo pritarimo ir į vieną va- z!ns mane ..sveiku, tuomet 
karą tapo surinkta $28.55, , . ■

STAMFORD, CONN. 
Visko po biskį.

Darbai pas mumis šiuo 
tarpu eina gerai. Oras gra
žus ir šiltas. Žmonės parėję 
iš dirbtuvių eina į pavande
nį, kur vieni maudosi, kiti

ir viskas turi būt gatava iki
1 dienai rugsėjo šių metų.

Kapinių komitetas buvo
atsišaukęs į draugijas, kad šiaip smagjai laiką pralei-

<

nubudimas “kovotojų 
pagerinimą būvio.

Senberniai čia labai pui
kiai gyvuoja, nes “striugolo- Į tikslui, bet vis dai- lėšų trak- parengia1 baikis* bei piknLl. 

kus, kur visi susieję linksmi
nasi.

Liepos 4 d. parengė pik
niką SLA. 168 kuopa Belo- 
Vesta giraitėj. Kadangi die
na pasitaikė labai graži, tai 
žmonių į pikniką privažiavo 
iš visur. Buvo svečių iš Brid 
geport, iš Port Chester ir iš 
kitų miestelių. Visi buvo už- • 
ganėdinti. nes laiką pralei- Į 

! do smagiai, 
j Buvo Į pikniką atsilan
kiusių ir keletas Vietos bolše- 
vikėlių, kurie kaip visur, i 
taip ir čia norėjo sukelti er-( 
geli tarp ramių žmonių. Mat, i 
jie nori kaip nors pakenkti 

musų SLA. kuopai. Jie pyksta ant
> už tai, kam ji 

nepriėmė jų komisaro, kuris 
norėjo įsirašyti Į SLA. Bet 
tame buvo ne kuopos kaltė, 
o daktaro kvotėjo, kuris, 
veikiausia, atrado, kad mi

rę Autarė pas'i^d SLA^i- ^lševikas -vra nePH- 
mui pasveikinimą. Ir kadan- Ra!.s'eikas a?t PfO‘°- _

prisidėtų prie to darbo. Ne
kurtos draugijos aukavo, ki-

i tam si gyvena sutikime. Tankiai

džia.
Vietos lietuviai beveik vi

gija” jau išėjo iš mados, o Įsta. Taigi, kad tą trukumai 
antra, turi slaptą savo orga-; užlyginus, yra sumanyta pa- 
nizaciją ir fondą. Tokiu bu- rengti tam tikslui pikniką 
du turi kapitalo, su kuriuo-(graži o j A. Kruklio Farmoj. 
mi išjzirkoyvisus “zbrajus” ir!Piknikas įvyks nedėlioj, 25 
dabartiniu laiku labai pui- —i...
kiai linksminasi.« *

čia eina prastai,

jas ir smailius liežuvius, 
“zdrančnųs” vyrukai, neski
riant amžiaus, gali gauti ga
na patogų darbą.

r - i -i . . -i Dar labiau atšils, tairenką nesokikai. Bet nenusi-|bus daugiau linksmybių ir 
nusiminimų. Tuom tarpu 
tiek. Pipiras.

dieną liepos. Farmos adre
sas yra sekantis: Svviekiy 
Mt. Nebo Rd. Gatvekaris 
reikia imt 13 Emsword ir 
pravažiavus gatvekarių 
tvartą ir tiltą lipt laukan. Iš 
ten trokas veš į farmą. Ma
šinomis galima važiuoti tuo 
pačiu keliu, tai yra Californ. 
Avė. arba pro West View 
Park, Perrysville Road.

Taigi šiuomi yra kviečia
mi geros valios lietuviai, ’k3d 
paremtų mus tame i---- ;
darbe. Vienas iš Komiteto. SLA. kuopos

rengia šokius, ant kurių susi- 

minkite, su laiku viskas bus' 
“all right.” [

♦ e *

Netoli nuo Maironio Par-i 
ko randasi Apšvietos B-vės i 
vieta, vadinama “Olimpia; 
Park.” šita vieta yra patogi. I 
Šokiai atsibuna seredosva-j 
karais ir kitomis dienomis. '

Buvęs seniau rymiokųi".?. nariai,^ dėl skirtumo par- 
agentas, turbut norėdamas A’’nių pažiūrų, pradėjo vie- 
pakenkti Apšvietos Bendro-iPe.r spaudą šmeižti, 
vei, nupirko viršminėtą Mai-j (‘Keleivyje tokių šmeižtų r................. ..
ronio Parką, Į kuri ne viena Vieni 1 ei- sta siųsti su aukomis, tai su-
davatkėlė sukišo po keletą 9z,a šmeižtus, buk tas ir tas, įtarta parinkti keletą centų 
desėtkų dolerių. Bet davat- būnamas Kliubo pirminin- f' 
kos nelabai myli po smėli KU’ Padaręs daug suktybių, čiams. 
bei po dumblyną braidžioti, Į.3.3 Pyk kitam užėmus ka* Aukas 
tai ir traukia i A. B-vės par- s,n,n,’f‘ 
ką.

« « *

Dzūkų parapija dar netu
ri parko, nes užimta staty
mu bažnyčios, kurioje bus 
galima dzūkiškai melstis. 
Bet dzūkų choras turi nusi
samdęs “cattage,” kurio 
vardo neteko sužinoti, tik 
turi ant “piazo” raudoną 
lempą, kaipo emblemą. Ką 
reiškia ta lempa, nesužino
jau. Reikės pasiklausinėti 
pas tuos žmones, kurie 
Pennsylvanijos valstijoje 
yra gyvenę. Apie tai vėliau 
parašysiu, bukite kantrus.

L. U. P. Kliubas turi gana 
..... ~ [puikų vasarnamį ir rengia

- . , ■ yie; šokius savo nariu pasilinks- -
klastingu budu permainė minimui ketvergo ir subatos Kliubo vardą.

šo

Į šią vakarienę yra kvie
čiami dalyvauti visi Montel- 
los ir apielinkių lietuviai.

Visiems yra žinoma, kad 
prie pabudavojimo Tautiško 
Namo Montelloje prisidėjo 
triusu ir pinigais visos sro
vės — tiek spčĮaHstat tiek 
tautininkai ir tiek katalikai. 
Visi dirbo bendrai, kad turė
jus bendrą pastogę saviems 
kultūros reikalams atlikti. 
Kuomet namas buvo stato
mas, lietuviškų bolševikų 
bei komunistų tada dar nei 
ant svieto nebuvo. Tas ele
mentas atsirado dar nesenai, 
tik po pasaulinio karo.

Pasidėkavojant savo vi- 
liugystei, bolševikai j trum
pą laiką prisiplakė prie visų 
vietos organizacijų vairo. 
Jie paėmė ir Tautiško Namo 
vairą i savo rankas. Žinoda
mi, kad amžinai jie neįs
tengs vietos lietuvius mul
kinti ir juos už nosių vedžio
ti, bolševikai nutarė Tautiš
kame Name jsidrutinti. .

LOWELL, MASS. 
D. L. K. Vytauto Kliubo 

nariu atydai.
j Pastaraisiais laikais ne- 
i kurie D. L. K. Vytauto Kliu-

BINGHAMTON, N. Y. 
Aukos našlaičiams.

Birželio 22 d. grupė SLA. 
50-tos kuopos narių, susibu-

7 * •»

davatkėlė sukišo po keletą

i

Tautiško Namo konstituciją 
ir išspyrė iš t-en senus T. N.

ri

sininko vietą pasirodė tru- 
I kūmas Kliubo ižde.
| Turiu už garbę pranešti 
į kaip Kliubo nariams, taip ir 
visuomenei, kad tie užmeti
mai yra visai be pamato. 
Tikrenybėje jokių trukumų 
nebuvo. Jeigu kokia klaida 
ir įvyko, tai iš priežasties fi
nansų raštininko, kuris ne
buvo viską pilnai į knygas 

į Įrašęs. Bet vėliaus tas buvo 
i atitaisyta ir dabar vėl viskas 
I tvarkoj.

Kad užkirtus kelią to
kiems bereikalingiems 
šmeižtams, D. L. K. Vytauto 
Kliubas savo mėnesiniame 
susirinkime nutarė baust po 

;5 d oi. visus tuos savo narius, 
kurie dėl savo ypatišku tiks

lių vartos D. L. K. Vytauto 

vakarais. i Musų Kliubas gyvuoja ge-
Visos minėtos vietos ran- rai ,r viskas vedama geroj

gi pasveikininiuZyra nrinra'- , !'uomet minėtam bolšeyi-
11 kui tapo pranešta, kad jo 

aplikacija tapo atmesta, jis 
baisiai supyko ir nutarė per 

i - — - .imtų i SLA. Girdi, važiuosiu
1 - - ‘ - ------ ms rinkti liko paskirti vas pripažįsta, kad reikia iš

sigert, nes išsigėręs žmogus 
’ galįs geriau protaut, todėl ir 

__ _ii w trauksiu SLA. į teismą, ko- 
kurie ir likosi pasiųsti SLA. n3P.r’frnf' . ..
Seiman sykiu su pasveikini-1, ^ek9. girdėti, kad minėtas 
mu i bolševikas važiavo į Brook-

Aukautojų vardai: įvna Pas “žinomą” daktarą,
M. Norbantas $2.50, A. i .turbut n tas atrado j|

Chamo $2.50, Jos. D. Char-j"™831 ^e,ku ant P ’ 
no $2.00, A: C. Balčvs $2.00, i J1 ab^. £s J™ "ebegrąsiną
A. C. Balčienė $1.00, M. Gu^t’?uktl SL4j

P Žemai V1S^ Plktum3 nori ls" 
Rqlčiknni« liet ant vietines kuopos sek- 

Julius Bučinskas ]iešįo<1!.amaaTLn1
j g ■ jo visokių priekabių, rodei 

•ant praėjusio pikniko minė- 
į tas bolševikas su savo drau- 
! gučiais 
Ino, bandė sukelti ergeli.

Stamfordietis.

darbuotojus ir organizato- (jasj ‘ apie ežerą Quinsiga-tvark°j-
rius.

Visos priešingos bolševi
kams srovės pasijuto iš T. N. 
išspirtos. Pamatę šitokią sau 
skriaudą iš bolševikų pusės, 
visos tris minėtos srovės su
sijungė daiktan ir pradėjo 
legalę kovą prieš bolševikų 
šmugelį. Byla jau prasidėjo 
ir tai bylai vesti reikia pini
gų. Bolševikai —---------‘
savo pozicijos naudoja 
tiško Namo turtą. Nep' 
bolševikų intrigų, tikimasi, 
kad su teismo pagelba bolše
vikų diktatūra Tautiškame 
Name bus panaikinta.

Ta* Pate.

S. J. Saulėn**, 
Prot. rašt.

mes neprivalome priešintis 
pardavinėjimui svaiginan
čių gėrimų.” Kitas buvęs 
Baltrušaičio “susaidės” kar- 
žygis irgi smarkiai argu
mentavo už “mėnulio švie
są.”

Tai 
kokie 
kalai 
nistų MI I
aiškiai parodo, kad komu
nistai, smukdami su savo 
idėjiniu kromeliu, tariasi net 
iš munšaino biznį daryti,

matote, skaitytojai, 
“darbininkiški” rei- 

yra svarstomi komu- 
susirinkimuose. Tasdauskienė $1.25, 

tis $1.05, P. B.
$1.00, ,
F. Vaitekūnas $1, 
kauskas $1, St. Bučinskas 
$1, Vladas Balčikonis $1, 
Vincas Coillis-Katilius $1,
S. Smith $1, K. Aleksandra
vičius $1, A. Adomaitis $1, 
J. Adomaitis $1, N. Juodi- 
kevičier.ė $1, M. Pundis $1,1 #
St. Vaineikis $1, A. Kleveč-1 Susitvėrė Lietuvių Kredito 
kaitė $1, M. Bučinskienė $l,į Unija.
M. Kazlauskas $1, J. Mor-’ Tūlas laikas atgal Wor- 
kunas $1, A. Jakševičius $1, ^estery tapo suorganizuota

l'ldCVJndo o UI a V ’J UldU .. • . • •

is, prisitraukę munšai- ka<^ tlk. .savo egz’stenciją
- - - - -■ tarpe minių palaikius. Bet

I • . v i • T *T •

WORCESTER, MASS.

tai tuščios pastangos! Liki
mas pasmerkė juos išnykti ir 
nei munšainas, nei kitokie 
“gudrumai” jų neišgelbės.

Beje, buvau pamiršęs dar 
vieną dalykėlį paminėt, 
šiame jų susirinkime buvo 
išduotas raportas iš ALDLD.mond, kuris apjuosia Wor-- 

cesteri __
• ♦ * « PITTSBURGH, PA.

Musų miesto bolševikai į Lietuvių Tautiškų Kapi-
labai nusiminę vaikščioja, nių Komiteto Darbuotė*, 
kad SLA. Seime negavo Pittsburgo lietuviai ne- 
“bolšinstva.” Dabartiniu lai-. persenai įsigyjo lietuviškas 
ku, jeigu nori surasti bolše- tautiškas kapines. Kadangi 
viką susirinkime ar ant gat- per kapines nebuvo gero ke- 
vės, tik- suminėk “prašau Jio, tai šių metų birželio mė- 
balso,” bei “turiu pastabą.” nesyje komitetas padarė 
o bolševikas tuojaus pradės kontraktą su žinomu kont- 
nervuotis, pašoks arba krup- raktorium G. Porčevskiu to- 
telės, bei pradės dairytis, ki kelią pravesti. Sulyg kon-

Musų bolševikai taipgi ne-j trakto bus pravesta kelias 
patenkinti paliuosuotų kuo-’800 pėdų ilgio ir 7 pločio, 

įpininkų demonstracija Kau-taipgi bus pastatytas gyve
sne. Girdi, jeigu kokį sočiai-namas namukas iš dviejų

i

apgynimui 
udoja Tau- 

paisant 
ikii

P. Adomaitis $1, A. Žvirb- Lietuvių Kredito Unija, kuri. apskričio suvažiavimo, 
lienė $1, L. šimoliunas $1,* angliškai vadinasi W°’‘ces-!gavoraportedelegatainasa- 
J. Norbuntas 50c., J. Bučins-'ter Litnuanian Credit U-;kp kad suvažiavimas nuta- 
kas 50c., Ignas žvirblis 50c., nion. Šita nauja organizaci-|rė’stengtfs veikti išvien su 
St. Marozas 50c., M. Bubąs • ja gavo valstijos čartei itir‘visonii* darbininkų organi- 
o0c., J. P. Zakaitis 50c., J.-pradėjo veikti nuo 1 d. bu*,7aęjjomis bet su socialis 
Cinikas 50c., J. Misevičius želio. J vieną mėnesį sudėta ;tajp‘ ir apšvietiečiais kovot 
25c., V. Noreika 25c., ir .J. i kapitalo arti trylikos šimtu vlln<TriP7čiaiidai 
Skrebi* 25c. Viso $28.55.; dolerių. \ . . i Bravo

Visiems aukavusiems ta- šitokia organizacija vie-(cail ; 
riame nuoširdų ačiū. •

Aukų rinkėjai, SLA. 50- buvo reikalinga. Žydai pa-j 
tos kuopos nariu grupės var- našias 
du: ' ‘

F. Vaitekūnas,
A. C. Balčys,
P. B. Balčikonis.

! Kvieskit 
tos lietuviams” jau senai flal^į « “draugus” vy- 

Ten Buvę*, savo organ i zacijas j___________________
i turi kiekvienoj kolonijoj. ---------------------------------
1 Linkiu W ore esterio Lietu- Pasakyk man. kas tau pa- 
vių Kredito Unijai geriausio tinka, o aš pasakysiu koks 
pasisekimo. W. Vaikas, tu esi. Marten.

Pasakyk man. kas tau pa-
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TD Iir ID *11? III?I sav0 vadus. Bendrai, ko-
1K Jlt, lK rlt J1L! munistų “vadai” su “eilinių” 

------------ - norais ir reikalais visai nesi-
Lietuvos Komunistų Par- skaito ir ši demonstracija 

visiems tą dar kartą parodė. 
Laikas butų eiliniams komu
nistams susiprasti ir spiauti 
ant savo vadų. (“S-tas”)

tija išleido atsišaukimą dėl 
sekmadienio (birželio 13 d J 
įvykių Kaune, kada komuni
stai laike savo demonstraci
jos daužė praeiviams kepu
res ir žiauriai sumušė keletą

iuose, mažiausias — bedie
viuose. Pas Romos katalikus 
kas 75 žmonėm tenka 1 kri
minalistas. protestantam 
tenka 1 kriminalistas ant 
b62, o laisvamanių arba ta-

kriminalistas ant

Hanso Nielseno Milionai.

nekaltų žmonių.
Po demonstracijos komu

nistai savitarpyje susiriejo.) 
Dalis jų patys smerkia toki' Kunigai sako, kad tikin- 
chuliuanizma ir net reika- čiojo dora daug aukštesnė. 
1 .. . 1. _____ ••■vijo..

Statistika rodo, kad iš ti
kinčiųjų žmonių yra dau
giau piktadarių, negu iš be
dievių. Iš visų tikybų, katali
kybė "turtingiausia piktada
riais. Paskutinio Suvienytų 
Valstijų gyventojų surašy
mo daviniai rodo, kad iš 
kiekvieno 100 žmonių čia 
yra 15 katalikų, 25 protes- 

į tantų ir 60 nepriklausančių

Tikyba ir Dora.

lauja kai kuriuos, ypač “pa- Bet argi taip? 
sižymėjusius” išguiti iš kuo-j 
pininkų tarpo. Dėl to komu-, 
nistai išleido ir minėtą atsi- Į 

[šaukimą, kuriame jie nori Į 
' suversti kaltybę provokato- 
i riams ir žvalgybai.
; Pilnai suprantamas ko
munistų noras nusimazgoti, 

i bet šį syki tas jiems vargiai 
pasiseks.

Demonstracijoje buvo,.! mau ti žymiu' kuopininkų. I Jokiai baznyetai tmp yadt- 
I rėkiančiu "šapki <lo oi." Ką . bed,evl*

F jtistika ir parodo, kad iš
i kiekvieno 100 kriminalistų 
yra apie 50 iš katalikų ir tik 
apie 20 iš bedievių.

Anglijos parlamentui pa
ruošta atskaita rodo, kad di
džiausias nuošimtis vagių ir 
žmogžudžių randasi katali-

Vienas amerikiečiu biu-1 pasinaudoti tais turtais, kū
pamųjų bedievių tarpe l>ras kuris teikia spaudai vi-Iriuos jam teko paveldeti to- 

ant 20,000. • ^kiu informacijų, nelabai i kiu nepaprastu budu. Tuo- 
Kengiją nei viena nemoko s^j gavo nuo tuio B. Som- jaus po Benedotto mirties 
». . ėti. Bet kodel^tikin merio iš Danijos laišką, siu- jam prisiėjo iškeliauti į Da- 

4.._i lantį bile vienam ambicin- niją, ir aplinkybės taip susi-
gam amerikiečiui progą už dėjo, kad jis buvo pnvers- 
$5,000 gauti apie $12,000,- tas savo gimtinėj pasilikti. 
000 ir tapti multi-milionie- Amerikos jam jau neteko 
rium. Kad kas nepamanytų daugiau pamatyti. Ir 1900 
jog tas Sommeris yra apga- metų balandžio mėnesy jis 
vikas, tai jis pataria pinigus Danijoj mirė. Tečiaus kaip 

i ($5,000) siųsti ne jam pa-'tasai Benedotto, taip ir Niel- / 
•čiam, bet Amerikos genera- 
liam konsuliui Kopenhagoj,

čiujų tarpe tiek prasižengė
lių? Religija palaiko žmonė
se tamsumą. Ji aptemdo 
žmonių protus ir priverčia 
tikėti net į stebuklus, dievus 
ir velnius. Tamsus protas vi
sada greičiau linkęs nusidė
ti. Laisvesnių pažiūrų religi
jos todėl tui-i mažiau nusi
žengėlių. štai kodėl pas lais
vamanius ir socialistus ma-; 
žiau nusižengėlių. Todėl do
ra pareina nuo apšvietos,! 
bet ne nuo religijos.

Ir musų kunigijos ir visos, 
jų armijos doriškas bankro
tas tokias pat priežastis turi.

šen prieš mirsiant pasirūpi
no, kad žinia apie tuos tur-j liClIIl lYMll^LIllLli IkUpUlllld^v7J, liUj x*****v» va^*v ww»w ,

jo konsulis perduos šitą sumą tus neišnyktų iš šio pasaulio

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike... Kaip einasi?

—Gana gerai. O kaip tau. 
tėve?

—Neblogiausia ir man. 
vaike, tik aš vieno daikto ne
galiu suprasti jokiu spasabu. •

—O kas gi tau neaišku.1 
tėve? i

—Man neaišku eudai.
—Kokie “eudai?”
—Visokie. Pavyzdžiui, 

Kristaus prisikėlimas, nekal
tas prasidėjimas, vandens į 
šnapsą pavertimas, ir taip 
toliau.

—Tai tu kalbi apie ste
buklus. tėve?

—Jes, Maike: stebuklai ir 
eudai, tai vis tas pats.

—Na. gerai, tėve, tai ko gi 
tavo didelė galva negali čia 
suprasti?

—Aš, vaike, negaliu su
vokti, kaip čia gali būt. kad 
masonai turi akis ir viską 
gerai mato, ale kaip parodai 
jiems stebuklą, tai jie sako, 
kad tokio daikto visai nėra. 
Taigi aš negaliu išprasti. 
vaike, kaip čia gali būt: ar 
jie ištikro nemato Dievo ga
lybės. ar tik apsimeta nema
tančiais.

—O tu. tėve, ar matei 
bent vieną stebuklą?

—Aš, vaike, savo akimis 
nemačiau, ale aš skaičiau 
apie tai “Drauero” gazietoj, 
kur pasakyta, kaip vienas 
žmogus stebuklingai išgijo. 
Jis per ilgą laiką vaikščiojo 
ant kriukių, ale nuvažiavo į 
stebuklingą vietą Kanadoj, 
karštai pasimeldė, ir kaip 
matai pradėjo vaikščioti be 
kriukių.

—Tokius stebuklus, tėve, 
visi žino. Aš svki mačiau, 
kaip pas vieną farmerį asi
las nusilaužė koją. Ilgą laiką 
jis šliubavo ir išrodė, kad 
reikės jau nušauti. Bet vieną 
dieną jis atsistojo visom ke
turiom kojom ir pradėjo 
vaikščiot kaip nesirgęs. Ir 
tai atsitiko paprastam tvar
te. nereikėjo nei 
į stebuklingą vietą tam asi
lui važiuot.

—Maike, tu iš 
nesijuok. Aš pažinojau vie
ną tokį mandročių. ką juo
kėsi iš Dievo galybės: ale 
vieną sykį tik apsirgo ir nu
mirė.

—O kaip tau rodosi, tėve, 
ar tu nemirsi?

—Šitų*. Maike, 
šiem reikės.

—Taigi mirtis neturi su 
stebuklais nieko bendra.

—Ale vistiek juokų daryt 
iš stebuklų negalima, vaike. 
Jeigu tu netiki, tai tavo biz-

rėkiančių “šapki doloi.” 
gi. gal ir čia žvalgybiniai

Visi gerai žino, kad ne 
[žvalgybininkai, bet komu- 
! nistai suardė socialdemo- 
j kratų sukviestą bedarbių su
sirinkimą. Komunistiškos 
vėliavos, prieš kurias buvo 
kepurės daužomos, priklau
so ne žvalgybai, bet komu
nistams. Ir pačių “daužyto
jų” tarpe buvo nemažai ži
nomu komunistu. Yra žino-; 
ma, kad komunistai tai chu-1 
liganiškai demonstracijai) 
buvo sukėlę visą savo Kauno '•_ x ___ •_ _________ ’•

■ komunistai aktingai 
^pnšidejo prie šlykščių chuli
ganizmų ir jų pastangos nu
sivalyt yra tuščios 

Įgos- *
Iš 

bė. 
riai 
monstracijos prisidėjo, 
jau ne pirmas sykis, kada 
žvalgybininkai ir komunis
tai žygiuoja “bendrame 
fronte."’ Ir vieni ir kiti nori 
pakišti koją demokratinei 
valdžiai ir kaipo priemonę 
tam jie griebiasi politinio 
banditizmo.

Šalia visų kitų komunisti
nių niekšybių, ši demonstra-l 
cija dar kartą parodė darbi
ninkams tikrą komunistų 
veidą. Tas, kas birželio 13 d. 
įvyko Kaune, Rusijoj vyksta 
jau kelinti metai. Rusijoje 
kiekvienas, kas prieš komu
nistus galvos nelenkia, yra 

’ ujamas arba kankinamas

Dirbk taip, lyg gyventum 
amžinai, o valgyk tiek, tarsi 
žinotum, kad šiandien mirsi.

A. P.
♦ ♦ ♦

Visa, kas gera pasaulyje, 
pasireiškia tik po griežto ir 
nuolatinio kantrumo išlai
kymo. Arthur.

nis, ale stebuklai buvo ir 
bus. Aš tau papasakosiu, 
kaip syki stebuklingai pra- 
bagotėjo biednas žmogus. 
Jis buvo toks biednas. toks 

; biednas. kad cento prie du- 
[ šios neturėjo ir niekur už- 
į dirbti negalėjo. Bet jis mel-i 
.dėsi ir Dievas jam davė. O 
tai atsitiko, vaike, šitokiu 

.spasabu. Padarė jis prie sa
vo stubos vartelius iš lentų ir 
atsinešė malevos juos numa- 
levot. Malevos atsinešė, bet 
užmiršo šepetį atsinešti. Tai
gi jis pastatė tą malevą prie 
vaitų ir nuėjo makolo jieš- 
kot. Tuo tarpu atėjo prie 
vartų karvė ir atsistojo taip, 
kad jos vuodega įmirko į 
malevą. Paskui gindamosi 
nuo musių kanė pradėjo sa
vo vuodega švytuot ir pada
rė ant vartų didelį ratą. Tuo 
tarpu važiavo pro šalį bago- 
tas ponas ir. pamatęs karvės 
vuodega nupeckotus vartus, 
pamislino. kad tai kažin ko
kio didelio artisto nupieštas 
tekančios saulės abrozdas. 
Jis tuojaus nutarė jį nusi
pirkti ir pasišaukęs tą bied- 
r.ą žmogų užmokėjo dide
lius pinigus. Nuo to laiko ____ HHH
biednas žmogus prabagotė- komunistų kalėjimuose, 
jo ir laimingai gyveno. Tai 
dabar pasakyk. Maike. kas 
čia. jeigu ne stebuklas?

—Tai nėra joks stebuk
las, tėve, bet jau sena, sena 
pasaka.

—Na. Maike. jeigu jau ši- tie ponai ir šioje demonstra- 
tokių aiškių faktų tau neuž- 

' tenka, tai man neužsimoka
čėsą gaišint su tavim. Ge
riau eisiu pas zakristijoną, 
ba jis turi pasidaręs bačkutę 
alaus.

Kanadon

stebuklų

mirti vi-

kartu su jo mirtimi. Jisai 
perdavė dokumentą apie 
tuos turtus artimam savo 

(draugui, o tas jo draugas bu
vo ne kas kitas, kaip tik 
aukščiau minėtasai B. Som- 
mer. Per 25 metus su viršum 
jis jieškojo Danijoj žmo
gaus, kuris paskolintų jam 
pinigų atvykti Amerikon ir 
paimti užkastus milionus, 
bet toks žmogus neatsirado. 
Dabar Sommeris eina jau se
nyn, ir bijosi, kad jam ne
prisieitų numirti tais turtais 
nepasinaudojus, taip kaip 
mirė jais nepasinaudoję 
aukščiau minėti Benedotto 
ir pankui Hans Nielsėn. Tai
gi jis ir jieško Amerikoje 
ambicingo žmogaus; kuris 
jam padėtų, šitame reikale. 
Būdamas jau žilų metų žio
gus, Sommeris tokių didelių 
lobių netrokšta. Tpgul kiti 
jais naudojasi, Jisai manoj 
kad jam užtektų ir $5,000: 
Taigi, kas turi nereikalingus 
$5,000, tegul nusiunčia\ judS 
geraširdžiui Somrrieriui į j 
Daniją, o Sommeris prisius 
jam užtai gelsvą popiėrį' jitį- 
gal kurį jis galės atrasti tą 
S^lą ir tą vietą ant toš. sąlofi, 
kur yra užkasti dideli ju^Hj 
razbaininkų turtai. ’* ,V«

jam, Sommeriui.
Gerai, ką gi amerikietis 

gaus už nusiųstus tam Som
meriui penkis tūkstančius j 
dolerių?

į Vai, jis gaus nurodymą, 
; kur yra paslėpti $12,000,000 
į vertės turtai.

Pasirodo, mat, kad Som- 
' meris turi tokį popieri, kuris 
smulkiai ir aiškiai nurodo 

| vietą, kur yra užkastas seno
vės jūrių plėšikų didelis 
grobis. Šitas popieris Som
meriui pateko labai įstabiu 
budu. Apie kokia 90 metų 

i atgal tūlas danų jurininkas, 
[Hans Nielsėn vardu, tarna- 
• vęs tuomet ant vieno ameri
kiečių laivo, "‘susipažino su 
pasitaisiusiu Ispanijos jūrių 
plėšiku, kuris vadinosi Be
nedotto. Jiedu labai susi

Pabaltijos Kraštų Socialde
mokratų Konferencija.

Birželio 19—20 dd. Ry- artinimo. To susiartinimo ; draugavo ir kuomet atvykus 
z_ “ ^-2... j. 2 _ — 2 —’l-,

socialistinių partijų konfe- saugoti minimų kraštu poli- Benedotto sunkiai apsirgo, 

vavo delegacijos Estų sočia- ir noras sudalyti jiems pato- '&ė. Ir mirdamas 1844 metais

• ° • -L * ' ihui apie tuos turtus. Jis pasi-

I

tJIL; £°J jv.vko Pabalti jos kraštų verčia siekti tiek reikalas ap-į 7 i Bmingtoną,

rencija. Konferencijoj daly- tinę nepriklausomybę, tiek į ^}e*sen ji PnziureJ° u* slau-
- ' vavo delegacijos Estų sočia- ir noras sudalyti jiems pato- " mirdamas 1844 metais
pastan-Į|jsljn-s partjjos< Latviu s-d. giausias sąlygas vystyti ir ispanus pasakė jaunam da- 

-- - -- - - - - - j hui apie tuos turtus. Jis pasi-
__  . , , Darantnutarimąapies-dJsa^JaI?l,^^?)1H(!amasJa.u" 

kad įvairus provokato-atvažiuoti kaipo svečias dr. uždavinius užsienio politi-• na^‘J133.1-*" ,ls~
de- p'ric Adler, D. S. Intemacio- kos srity, konferencija pasi- Pan.^ pu^fc^ yiuite uzpulda- 
1 nalo sekretorius, bet netikė- sakė ir Vilniaus klausimu.

kitos pusės visai teis,

taip pat prie tos

; partijos ir Lietuvos s-d. par- tarpti ekonominiai 
tijos. Konferencijon žadėjo į r • • •

* v • . • * • V* t

užsienio
vo ir apiplėšdavo ant jūrių 
laivus, ir kad kartu su kitais 

; piratais jis, Benedotto, už
kasęs ant dykos "Salos netoli 
Amerikos pakraščio daugy
bę aukso ir brangiųjų akme
nų, kurių vertė tuomet buvo 
apskaitoma mažių mažiau
sia į 12 milionų dolerių. Ši
tos brangybės buvo sudėtos 
į storas ąžuolines skrynes ir 
paslėptos uolose kokių šešių 
pėdų gilumoj. Grįždamas 
prie sausžemio atgal piratų 
laivas sudužo ir visi jūrių 
razbaininkai žuvo, išsigel-

mi reikalai jį sulaikė. Ji pripažino, kad Vilniaus
Konferencijoj buvo pada- klausimas vis da tebėr neiš

ryti pranešimai apie padėtį spręstas ir kad Pabaltijos 
atstovaujamuose kraštuose kraštų socialistinės partijos 
ir apsvarstyta eilė klausimų, privalo daryti visų pastan- 
kurių svarbiausi buvo: igų demokratiniam jo išri-

a) apie politinį Lietuvos,: Šimui.
Latvijos ir Estijos susiartini-! Rygos konferencija sukė- 
mą ir apie s-d. uždavinius lė didelio susidomėjimo dar 

Į užsienio politikos srity ir
b) apie ekonominį tų kra

štų susiartinimą.
Be to priimta protesto re

zoliucija prieš Pabaltijos 
kraštų dvarininkų pastan
gas kliudyti Tautų Lygos pa
galba vedantą tuose kiaš- minimoji ži ^eneaouo įaave savo (irau-

komunistų ir dėl tautinių • ko™™ist,i sPaudo8| kurioje tie tarta |ra
mažumu. Į prasimanymas. dėnti

Visos rezoliucijos buvo; Nepaprastai geras ir su- .
priimtos beveik vienbalsiai..tartinas konferencijos ūpas,: Kad tie turtai tebera tenai 

Atidedami artimesniam pasireiškęs visų delegacijų ‘ užkasti, tai galima spręsti iš _
numeriui konferencijom Įver- tarpe, duoda pamato tikėtis, to, kad Benedotto buvo nu- pamatys kraugerių kruvinas 
tinimą, tuo tarpu tik pažv- kad konferencijoje padaryti; vykęs ant tos salos 1838 me- rankas ir kerštu jų degan- 

ciioi Vadai aprimaue-oio jr mesime, kad svarbiausia jos nutarimai padarys žymios i Jais praslinkus ilgam lai- cias akis... ir pamatys tada 
Ujvj. auai aps saugojo ir.Vra tame kad Pa- įtakos į faktiną Lietuvos,įkui nuo jų užkasimo — ir tikrą meiles aukurą ir tikras 
nei vienasis jų nėra arestuo- balti-sjd vjenbalsiai pri- Latvijos ir Estijos susiarti- -jis rado tą vietą čielybėje, saulėtus gyvenimo vieške- 
tas. tuo tarpu kaip paprasti pažin() feikala eiti He nimą ir draugingą jų sugy-.taip kaip jis su savo sėbrais liūs...
darbininkai (kartais ir be tinio ir ekonominio Lietu- venimą ateity. į buvo ją palikęs. , Broliai, audros sakalai!
reikalo) turi atkentėti už vos. Latvijos ir Estijos susi-! (“S-tas.”) Į Nielsenui tečiaus neteko Sustoję saulės ramų angoje

--------------- ■ ■ ' užgaukit įtemptas auksines 
lyros jautriąsias stygas... Te
gul jų galingi akordai pilni 
skaisčiosios vilties ir ugni
nės meilės, pasklysta po 
dausų žvaigždynus, po ly
gias ir apmirusias pasaulio 
lankas, tegul tie akordai 
skverbiasi pro supelėjusias 
samanotos lūšnelės sienas... 
Ir tegul nukankintus ir mie
gančius brolius žadina iš gi
laus letargo, o jų sustingu- 
sion krūtinėn tegul barsto 
meilės žiedus... ir tegul pa
kviečia tie akordai visus tik
raisiais vieškeliais i grožės 
ir pa. i viešpatįj<. ’

Tat, i> >• «' audros i. ’ 
lai! Prasi, p .«a 
nat ’ės vartus 
savo f-.itiuu nviii 
bo vilyčia- i: /hkit 
nosies meib s am ,1: 
gaukit įtemptam auksinu . 
ros jautriąsias styras!...

Juoz. Kančiukas.

prieš įvykdama. Tarybų Ru
sų spauda iš anksto įdėjo 
“Pravdoj” žinutę, kad šau
kiamoji konferencija yra 
lenkų paruošta ir kad ji tu
rės tikslo sudaryti agresin
g, frontą prieš Rusus Kon- bėjo tiktai vienas ?en<Ąot'
52 ; to. Ir mirdamas dabar sitasferencijoj priimtos i ezoliu ,pene(jotto idavė saVo drau-

I -_____ ____ * t _ -

Broliai, Audros 
Sakalai!

“Ganjjoje” demonstraci
joje paaiškėjo, kad komuni
stų vadai moka tik kitus sių
sti į pavojų, o patys ligi lai
kui pasislepia. Taip padarė

Broliai, audros sakalai! 
Išeikit saulės spindulių iš
pintu vieškeliu, išeikit į mė
lynąsias aukštybių erčias... 
Ir prasivėrę dausų amžinat
vės vartus, paleiskit iš savo 
galingų krūtinių žaibo vily- 
čias ir įžiebkit amžinosios 
meilės aukurą... Tegul to au
kuro sparnuotos ugninės 
skraistės apšviečia nakties 
tamsybių okeanus, tegul ap
šviečia pasaulio klaidžiuo- 
sius ir kruvinus takus... O su
klupę jūsų vargo broliai pa- 

l matys tada savo klaidingus 
ir veidmainingus vadus...

Vasaros kaitra išvijo New Yorko gyventojus į jurą. Paveikslėlis parodo sceną prie Tompkins Square, East Side, New Yorke.

n arrži
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ĮVAIRIOS žinios
atsiradimą turinti mokslinio' 
charakterio. i

ALEKSANDRO PIRMOJO i 
MIRTIES PASLAPTIS. <

Rusų caras Aleksandras I : 
mirė netikėta mirtim. Jo kū
nas buvo parvežtas į Petrą- ! 
pilį, bet jo nebuvo galima 
pažinti, nes jis buvo visas 
juodas. Apie jo mirtį pasa
kojama įdomių dalykų.
Pasakoja, kad jį norėję nu

žudyti, bet jo prieteliai jį iš
gelbėję ir padėję jam pa
bėgti, o jo vietoje nuvežė į 
Petrapilį kito žmogaus kū
ną.

Vienuolika metų vėliau 
prie vienos kalvės sustojęs 
raitelis prikalti savo arkliui 
pasagą. Jis negalėjo atsaky
ti į jam duotus klausimus ir 
buvo įtartas.

Policija negalėjo iš jo iš
gauti jo tikrojo vardo. Pa
galiau jį išsiuntė į Tomsko 
guberniją, kur jis praleido 
visą savo amžių. Tomsko gu
bernijos ribose jis galėjo 
vaikštinėti kur tinkamas ir 
tą laisvę jis plačiai išnaudo
jo. Žmonės jį labai pamėgo. 
Jis turėjo daug draugų ir 
prietelių. Jis buvo visiems 
žinomas kaipo senis. Vienu 
žodžiu, jis buvo laikomas 
šventu.

Jis buvo labai panašus į 
mirusį Aleksandrą ir dažnai 
pasakodavo atsitikimų iš jo 
gyvenimo. Tik niekam nepa
vyko sužinoti, kokiu budu 
jis buvo pažįstamas su galin
gu caru.

Visi labai stebėjosi jo 
paskutiniu žygiu prieš mir
štant. Jis buvo toks šventas, 
visų gerbiamas senelis ir ne
norėjo eiti išpažinties. Jis 
sakėj “Eidamas išpažinties 
jeigu» nesakysiu teisybės, pa
sipiktina .dangus, o jeigu ją 
pasakysiu, nusistebės pasau- 
IfSi” '

Savo paslaptį jis nusine
šė į Karstą, — bet žmonės 
sąko, kad tai buvęs Aleksan
dras I.

NAUJI MARKONI IŠRA
DIMAI.

Garsus išradėjas Marko
ni. gyvenąs Anglijoje, be 
paliovos daro savo bandy
mus bevielio telegrafo srity
je. Jis nesenai padarė prane-

net Maskvoje. Pirmieji ban
dymai davė gei-Ų rezultatų. 
Markoni savo laboratorijoj 
Londone diktavo, o dvi ma
šinėlės — viena Londono 
užmiesty, o kita bevielio te
legrafo stoty Oxforde — už
rašinėjo su vikriausiu grei
tumu. Markoni vis dar tobu
lina savo išradimus, kuriems 
pranašaujama puiki ateitis.

PILDĖ ŠVENTRAŠTI, PA
TEKO KALĖJIMAN.
Pereitam “Keleivio” nu

mery buvo jau trumpai pa
minėta, kad Bridgeporte, 
Connecticut valstijoj, teis
mas nubaudė kunigą Rober
tą L. Jonės užtai, kad tas 
kunigas nenorėjo sustabdyt 
savo pamaldas, kuomet jo 
kaimynai to reikalavo. Da
bar mes gavom platesnių 
apie tai žinių. Pasirodo, kad 
tas kun. Jonės yra juodvei- 
džių dvasiškis. Vergijos lai
kais juodveidžiai Ameriko
je buvo išmokyti didelio pa
klusnumo ponams, tai dabar 
jie ir Dievui nori būt labai 
paklusnus. Priėmę krikščio
nių tikybą, jie uoliai pildo ir 
krikščionių bažnyčios švent
rašti. Tame šventraštyje yra 
pasakyta: “Garbinkit savo 
viešpatį ant cimbolų, garbin
kit jį ant triubų, garbinkit jį 
varpais ir kitokiais balsais.” 
Taigi Bridgeporto juodvei- 
džių kunigužis taip ir darė: 
pamaldų metu jo bažnyčioje 
buvo skambinama ant viso
kių stygų, mušami bubnai, 
pučiami ragai, švilpiama, 
šaukiama ir trypiama kojo
mis, taip kad sienos ir lubos 
drebėjo. Kaimynams tai ne
patiko ir jie pareikalavo, 
kad kun. Jonės sustabdyti 
laukines orgijas savo bažny
čioje. Juodas kunigas atsa
kė, kad jis garbinąs Dievą ir 
žmonių balso neklausysiąs. 
Kaimynai išėmė varantą ir 
areštavo juodųjų dusių ga
nytoją už ardymą viešosios 
ramybės, h* kun. Jonės buvo 
areštuotas, uždarytas belan
gėm paskui pastatytas prieš 
teismą kaipo ramybės ardy- 
tojas ir nuteistas užsimokėti

• $5.00 pabaudos ir teismo lė-
• šas.

AUGALŲ ŠIRDIS IR 
NERVAI.

Šiomis dienomis indusų 
mokslininkas fiziologas Šan- 
tra Roz Paryžiaus medici
nos akademijoj laikė įdomų 
pranešimą apie augalų fi
ziologiją. Jis daręs bandy
mus su limfos pulsacija au
galuose, ir priėjęs išvadą, 
kad “augalų kraujas” cirku- 
Huojąs augalų audiniais ne 
kapiliariškumo arba kitos 
izinės priežasties dėka, bet 
Hziologinių priežasčių dėka, 
lyg jie turėtų širdį. Savo iš
rasto elektros aparato pa
galba Roz nustatė tai, kas 
galima, pavadinti augalo 
elektrokardiograma. Op
tikos figmografas, aparatas 
fiksuojąs pulso mušimą, ku
ris padidina iki 10 milionų 
sykių, mechaniškai užrašo 
nepastebimas pulsacijas au
galų audiniuose. Jis daręs 
bandymus su nuodų veiki
mu tokios pulsacijos, ir pa
matęs, kad nuodai vienodai 
veikia į aukalinį audinį,kaip 
ir gyvulinį. Kamfora, kofei
nas ir muskusas sukelia pul
saciją, o kokainas ir morfi
jus veikia silpninamai. Ma
žos strichninodozos iššaukia 
augalų “kraujo tekėjimą.” 
Paskiau Rozas padarė išva
dą, kad augalai turį panašią 
i gyvulių nervų sistemą. Ty
rinėjant mimozos nepapras
tą jautrumą, jis pastebėjo 
joje nervų sistemos buvimą 
ir išmatavo jos jautrumą. 
Greitis, kuriuo perduoda
mas erzinimas mimozos ner
vais, lygus 40 cent. per se
kundą. Tuo atveju mimoza 
stovi pusiaukely tarp žemes
niųjų moliusų ir aukštesniu- 

i jų gyvulių. Roz rado atski
rus nervų mazgų kelius ir 

, paprastu mechanizmo dėka 
parodė kokiu budu mimozos 
lapai pasisuką saulės link. Ir 
kituose augaluose jis rado 
jautrių dirksnių sistemų.

štai ką padarė bomba padėta tūlo kerštinčiaus i automobili. Su
žeista 8 ypatos.

REKALAVMAL
REIKALINGA SUAUGUSI 

MOTERIS
Apžiūrėjimui namų ir vedimo visos 

ga.spadinystės. Šeimyna maža, tik du 
vyrai. Kuri mylėtų gyvent ant far
mos, malonės atsisaukt. (29)

FR BARTA2CIUS
R. F. D. 4. Lfater. Pa.

Svarbus pranešimas.
Gera proga atsitraukti sa

vo gimines iš Lietuvos, Lat
vijos, Lenkijos ir Rusijos, 

i tik jie sveiki ir gali 
kaityti nors vienoj kalboj. 

Ūkininkų pagelbininkai ir 
r. „........ ..........r_______ i namų ruošos darbininkai tu-
kios didelės, kad buvo pa- Į ri pirminybę. Norint infor- 
šaukta 80 policijąntų tvar- į macijų, rašykit musų mana- 
kai vykinti. Kuomet jau visi j džeriui: (-)
------- - - •- . .i SANDY LEWIS

45 Windsor Street, 
Montreal, Canada.

nių susirinko pakraščiais ir 
lydėjo tas bačkutes, pakol 
vėjas priplakė jas prie kran
to. Tada prasidėjo puota: 
vieni p’ 
gėrė, o 
traukė šalin, norėdami patįs 
prieiti. Riaušės pasidarė to-

i prapuolę prie bačkučių jeigu 
i, o kiti juos stūmė arba skait;

išsiskirstė, tai pasirodė, kad! 
tose varžytinėse vienas žmo
gus buvo užmuštas, du pri
gėrė upėj bačkutes begau
dydami, o du mirė nuo per- į 
sigėrimo; be to da 20 žmo
nių nuo persigėrimo sunkiai 
apsirgo. Ar tai ne godumas?

GERBIAMI TAUTIEČIAI!
Važiuokite į Floridos šiltą salį, kur 

nereikia šalčio kentėti ir sniegą brai
dyti, o gyvenimą galima gerą daryti, 
ant ūkės karves, vištas gali laikyti. 
Madisone turime “Creamery,” tai 
pieną lengvai gali parduoti. Taipgi 
auga visokie augmenys. Mes nesame 
agentai, tik iš VVisconsino ūkininkai 
ir norime, kad čia daugiau musų tau
tiečių lietuvių apsigyventų. Norin
tieji atvažiuoti, kreipkitės pas:

A. SZMAIL
Box 333, Madison. Fla.REIKALINGI 

AGENTAI. •
Mums reik alingi agentai tuojaus INFORMACIJOS KELEIVIAMS 

visose kolonijose nuolatiniai arba tik j 
liuoslaikiu. Atlyginimas yra geras ir 
proga gera papt astam žmogui pasi- Į 
daryti pinigų nuo $50 iki $1(8) kas 
sąvaitė. Reikalaukite visų informaci
jų dykai. (35)

DEKSN1S O4NT.MENT CO.
518 M ai n St.. Hartford. Caan.

REIKALINGAS FAR- 
MERYS.

Ženotas žmogus, dirbti ant 100 ak
rų farmos savo naudai. Randasi arti 
Livinsston Manor, New York. pačia
me viduryje vasarinių hotelių distrik- 
t<>. Turi pristatyt savo vežimą ir gal
vijus Savininkas nereikalaus jokios 
i'endos. nei pelno, bet laike vasaros 
pirks pieną, sviestą, kiaušinius ir etc. 
nustatytu kaipą. Kitokie paranku- 
mai. Padarys kontraktą ir ant antrų 
metų. De! pilnų informacijų, kreipki
tės: MR. FREDER1CK JORDAN.

250 Park Avenue, Ne» York, N. Y.

Į KANADĄ
Žinia tiems žmonėms, kurie nori at

sikviesti savo gimines, į Kanadą iš 
Lietuvos arba kitų žemių, bus suteik
ta kas yra reikalinga dėl kiekvieno 
keleivio norinčio atvažiuoti į Kanadą. 
Kreipkitės ypatiškai arba per iaiškus 
į musų Laivakorčių Ofisą, o mes su
teiksime visas informacijas ir kokie 
yra Kanados imigracijos įstatymai. 
Aš buvau Kanadoj su tais reikalais 
nuvažiavęs ir viską sužinojau kas rei
kalinga dėl norinčių važiuoti į Ka
nadą. Aš turiu korespondentus dides
niuose Kanados miestuose ir visus 
mano keleivius jie sutiks ir viskuo 
aprūpins. Su visais reikalais kreip
kitės į (29)

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra laivakorčių 
Pardavimo ir Pinigų Siuntinio

6603 St. Clair Avė.. Cieveland,'Obio.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA RESTORANAS
laibai jreroj vietoj priešais Lietuvių 

Tautišką Namą Biznis labai gerai ei
na. Satininkas išvažiuoja Lietuvon. 
Parsiduoda už pusę kainas

677 No. Vlain St, MonteHo. .Man.

I 
I 
I

PARSIDUODA 
RESTORANAS

Moderniškai įtaisytas, biznis eina 
gerai. Norintieji platesnių žinių klaus
kite per laišką arba ypatiškai. (.29) 
W.S. 735 W. WASH1NGTON ST„ 

LOS ANGELES, CALIF.

Šimą apie savo naujus išra
dimus. Pirmas — tai radio 
elektrinis švyturys, apara
tas, kuriam pranašaujama 
vaidinti svarbų vaidmenį 
perspėti nelaimes juroje. Jis 
jau keli mėnesiai veikia An
glijos pakrašty netoli Dove- 
ro, kur smarkiai siaučia aud
ros.

Didžiausias šviesos švytu
rių trukumas yra tas, nurodi
nėja Markoni, kad esant tir
štam rukui juroje net pačių 
stipriausiųjų reflektorių ne
užtenka.

Garlaiviams reikalingas 
toks aparatas, kuris juos 
perspėtų apie pavojų ir butų 
per audrą ir įnikus lyg kelia- 
rodis. Šiuos reikalavimus 
patenkina mano išrastas a- 
paratas radio — elektrinis 
švyturys. Jis siunčia ne švie
sos spindulius, bet elektros 
bangas su Morzo signalais. 
Juos gali perimti juroje la
bai dideliu atstu. Ne tiktai 
didelis garlaivis, bet visai 
kuklus žvejo laivelis gali tu
rėti mažą ir pigų priimtuvą 
ir paprasčiausiais signalu 
apskaitymais sužinot) savo 
geografinę padėtį. Aš visai 
įsitikinęs, pareiškia Marko
ni, kad radio elektrinis švy
turys greit pakeis šių dienų

tai radio

KAIMAS ANT BEDUG
NĖS.

Nuo 1905 metų mažo kai
mo Siuokur (Francuzijoje) 
gyventojai tvirtai įsitikinę, 
kad jų kaimas esąs piktų 
dvasių apsėstas. Mat, nuo 
kai kurio laiko šiame kaime 
atsitikdavo nepaprasti reiš
kiniai, kurie be galo baugi
no gyventojus. Žemėje kaž- 
cas ūžė, girdėjosi požemi
niai griausmai, dejavimai. 
Kaimo gyventojų suprati
mu — tai buvę piktų dvasių 
darbai. Vietinis mokytojas 
Bualo netikėjo šiems pasa
kojimams. Bandymų pagal
ba jis priėjo išvados, kad po 
kaimu giliai yra tuščia vieta, 
iš kur ir eina neišaiškinami 
garsai. Iš Paryžiaus atvažia
vę keli profesoriai tam tik
rais aparatais patikrinę mo
kytojo bandymus, nustatė, 
kad po kaimu yra 200 metrų 
gilumo tuščia vieta. Orui 
tuštumoje keičiantis ir daro
si požeminiai griausmai, 
taip gąsdinę seniau kaimo 
gyventojus. Bet tas tečau gy
ventojų nenuramino. Dabar 
jie bijosi, kad vieną puikią 
dieną, visas kaimas staiga 
prasmegs bedugnėje.

NAUJA PASAULIO DA
LIS IŠKILSIANTI IŠ 

VANDENS.
Žymus New Yorko moks

lininkas geofizikas Edwin 
Naulty nesenai išpranašavo 
apie naujo kontinento atsi
radimą, kas įvyksią net šios 
generacijos laikotarpiu. 
Naujo kontinento atsiradi
mo priežastimi busią Hava
jų salyno išsiplėtimas ir iški
limas. Naulty, kurs jau ilgai 
tyrinėja Ramiojo vandeny
no okeano grafiją. mano, 
kad šis naujas kontinentas 
iškilsiąs vidury Ramiojo 
vandenyno, nes vandenyno 
dugne tarp Havajų salyno 
įvyksią visa eilė iškilimų, ir 
tas iškilimas susijungsiąs su 
kitomis salų grupėmis. Nau
joji teritorija išmaitinsianti 
anot Naulty, 25 milionus 
žmonių, ir turėsianti ypatin
gos reikšmės strategijos ir 
prekybos atžvilgiu. Savo ge
ografine padėtimi tiksianti 
cukrui, kaučukui, kavai, ar
batai ir kitai produkcijai.

Naulty nemano, kad nau
jo kontinento atsiradimas 
iššauksiąs elementares gam
tos katastrofas. Amerikos 
geofizikai tvirtina, kad iški- 

iuru sėnalizacijos sistemas, limo procesas eisiąs ramiu ir 

eina ir blogai pasiekia savo zei paremti nurodo tai, kad GODUMAS
tikslą ! paskutiniu laiku galima esą uvvuiviao.

Kitas Markoni išradimas. pastebėti nepaprastų atmai- Vokietijoj, netoli Koelno 
—tai rašomoji mašinėlė, ku- nos žymių vandenyno gilu- miesto, ant Reino upės aną- 
•ios klavišai judinami elek- moję. Daugelis Amerikos dien sudužo į geležinį tiltą 
iu bangomis. Tekstas dik- mokslininkų labai susido-garlaivis, kuris plaukė pri- 
uoiaiLa Londone gali tą mėjo Naulty hypoteze ir krautas svaiginamų gėrimų. 
>afi laiką .ašyti Paryžiuje tvirtina, kad jo argumenta- Upe pasileido plaukti bač- 
<adridR Rvme Rprline ir ei ja anie naujo kontinento kūtės su vynu šimtai žmn-

ODOS SUTRUKIMA1 
SUSTABDOMI GREITAI.
Tai yra vienintele gyduolė, 

kuri labai retai nepajiegia su
stabdyt niežėjimo ir odos sutru- 
kimo ir toji gyduolė vadinasi 
Severa’s Esko. Tai yra neken
kianti, bet labai pagelbinga ir 
veikli antisepti&a gyduolė nuo 
odos niežėjimo, išbėrimo ir su- 
trukimo. Užeik j aptieką šian
dien ir paprašyk Severa’s Esko. 
Pirmas ištepi mas suteiks žymią 
pagelbą. Buk tikras, kad gauni 
tikrą gyduolę. Nebūk patenkin
tas pamėgdžiojimais. Parsiduo
da visur aptiekose po 50c. Jeigu 
negalite gauti jūsų apielinkėj, 
tai rašykite pas W. F. Severą 
Co.. Cedar Rapids, Iowa.

PAJ1EŠK0JIMAI
Pajieškau savo brolio Domininko 

Brazdeiko. paeina iš Kauno rėdybos, 
Telšių pavieto. Notėnų kaimo, Ginta- 
liškės parapijos. 14 metų kaip Ameri
koj. girdėjau, randasi Kanadoj, mies
te Montreal. Meldžiu brolį atsišaukti 
arba kas apie jį žinote malonėkite 
man pranešti, už ką busiu labai dė
kinga.

Skalas.tika Dar.onaitė
I Gen. Delivcry, Washingtcn St. P. O. 

Brooklyn, N. Y

Pajieškau brolio P. vilo Užos, iš 
Lietuvos Šimonių vals, Panevėžio a;» 
1923 m. jis gyveno Chicagoje. Aš at
važiavau į Canadą Mielas broli, pra
šau atrišau! t; atba žinantieji apie jį 
malonės pranešti.

KAZLMIERAS UŽA
156 Niagara St., Hamilton, trtit, 

Canada.

I

PRANEŠIMAI.
PHILADELPHIA, PA.

DIDELIS PIKNIKAS
Lietuvių Muzikališko Namo 

Bėndrovė ir Gedemino Kliubas. 
rengia didelį pikniką

25 D. LIEPOS, 1926 M.
L, Gudavičiaus Farmeje.

Pikniko rengėjai nuoširdžiai 
užprašo Į šį puikų pikniką visas 
draugijas, kliubus, kuopas, pa
rapijas ir visus pavienius. Vis’ 
gerai žinote, kada L, M. N. B. ir 
G. Kliubas surengia kokį nors 
pokyli, tad visuomet svečiai esti 
pilnai užganėdinti; ir šiame pik
nike busite tikrai patenkinti. 
Muzikantai bus geri.

Kviečia Komitetas.

i

GYDYMAS MĖSA.
Londone St. Thomas ligo

ninės profesorius M akas— 
Linas nesenai savo pacien
tus, sergančius inkstų ligo
mis, pradėjo gydyti mėsa. 
Iki šiol medicina inkstais 
sergantiems mėsą valgyti 
draudė. Naujas gydymo bū
das duodąs teigiamų rezul
tatų.

kurios dažnai brangiai atsi- pastoviu budu. Savo hypote- regALINIS ŽMONIŲ 
• _ • <ovn tai naremti nurodo tai. kad1 i»»»Aunia4MyniY

PARSI DUODA PUIKI BUCERNĖ ir 
GROSERNĖ. Puikioj vietoj lietuvių 
aplink apgyventa. Parsiduoda už že
ma kainą. Biznis turi būt parduotas į 
trumpą laiką. Savininkas apleidžia 
šalį. <32)

115 Laorence St, Lawrence. Mass.
PARSIDUODA BUčERNfcS stikliais xltio»vr&el
aisbaksis ir stikliniai kernai, labai pi
giai. Kam tokie daiktai reikalingi, 
klauskite pas: (29); 1

MRS. P. LOMSARG1ENĖ ' 
1814 So. Hater st, Phiiadelphia, Pa;

LABAI PIGIAI PARSIDUODA
BUČERNĖ IRGROSERNE

Kampinis ruimnuras storas lietu
viu. lenkų, rusų ir ameriMnų tirštoj 
apielinkėj apgyventas Renda pigi. 
Krautuvė didelė. Savininkas 5 mėne
siai kai serga ir labai pigiai parduo
da. Lietuviui gera proga ir biznis pel
ningas. Kreipkitės šiuo adresu: (32) 

.JUOZAS 2URAULIS
104 Lanrence St., Lavrence. Mamų

Kai'') r.a Samuiaitienė pajieško sa
vo brolio Jono Ncipeli ', gyvenusio 
New Yorke. Kas žino ap.e ji malonė
kit pranešti šiuo antrašu: (-)

Karolina Samuiaitienė
Marviankcs kaimas, Garicvos vals., 
Kauno apskr., Lithuania.

Pajieškau broliu ir. seserų gyven in
ių Amerikoje. Kazimiero Poškos ir 
sesers Poškaitės, Galvininkų kaimo, 

j Kuršėnų vaisė., taipgi Balčiūno ir 
• Balčiūnaitės, Lau š.tuėsų kaimo, Kui ■ 
I senų valsčiaus. Malcnės atsiš.iukti ar- 
i ba žinantieji apie juos teiksis praneš
ti. 'Hfi’iiH

DOMININKAS POŠKUS
Vilniaus gat. 123. Šiauliai, Lithuar.ia.

Pajieškau Augustino Kebįik--s. 
Kauno rėdybos. Daug m-tų gyven i 
Rygoj. Pirmiau., gyveno Dalumo.". 
Md. Jo sesuo is Lietuvos turi labii 
svarbų reikalą. Prašau jo paties atsi
šaukti arba kas kitas gai žinote mel
džiu pranešti. Z. GAPŠYS

107 Valley View avė., Baltimore, Md.

Pajieškau savo biolio Antano Laba- 
nauskio. Dauginu kaino, Tryškių val
sčiaus, Šia'uiių apskr. Pirmiaus gyve
no Catr.bi iiige, Mass. Katrie žinot kur 
randasi mano brolis, maloniai prašau 
pranešti man. už ką iškalno tariu 
jums ačiū.

PETRAS LABANAUSKAS
1709 Brigham st., Cnicago, III

Pajieškau brolių Jurgio ir Fridri ■> 
Žickų. iš Lietuvos paeina is B"> not s- 
■cių kaimo,Tauragės parapi.os, 14 me- 
tų kaip Amerikoje. Turiu svarbų rei
kalą. malcnės atsišaukti. (30)

MRS. MARIJONA REMEIKIENE 
312 No. Chicago st., Kenosha. Wis.

CLEVELAND, OHIO. 
Pranešimas.

šiuomi pranešame Cleve- 
lando lietuviams, Amerikos 
piliečiams, kad viešas pilie
čių susirinkimas atsibus 28 
d. Liepos, 7:30 vai. vakare, 
I^i6tuvių Svetainėje, 6835 
Superior avė. Taigi visi pi
liečiai esate kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą, nes 
yra svarbus reikalas, kuris 
rišasi su kiekvienu Ameri- 

|kos piliečiu. Tas reikalas tu
ri būti aptartas šiame susi-ri būti aptartas šiame 
rinkime.

Komitetas: 
M. Ruseckas, 
P. V. Cesnulis, 
J. P. Kviederas 
T. Urbszaitis.

Jos Skilvio Nevirinima* 
Praėjo.

Nervai Stebėtinai Pasitaisė.
Mrs. David Hackett iš Jlagensburg, 

N. Y., mums rašo: “Nuo pradėjimo 
vartoti Nuga-Tonė, aš stebėtinai pa
sitaisiau. Mano. nęi-.ai, viduriai ir ki
ti organai labaijjdaug pagerėjo. Aš 
nebeker.čiu , vidurių nemalimo,
kaip tik ftradbjah vartoti Nuga-Tone. 
Tai yra ištilcrifjų didelis dalykas jū
sų paritaiąyipjii..”

Musų laikraščio skaitytojai turėtų 
pamėginti Nuga-Tone ir jie, be abe
jo. stebėsis, kaip sparčiai jisai veikia 
panašiuose atvejuose. Nuga-Tone -pa
grąžina stiprumą ir pajiegą, greitai 
panaujina nervus, kraują ir kuna, su
teikia pailsinantį miegą, -stimuliuoja 
kepenis ir reguliuoja apetitu iki vidu
rius. Išdirbėjai Nuga-Tone. Įąfiai ge-^ 
rai žino ant kiek jis pagelbės jums, 
nes jie priverčia i aptitĄdHus garan
tuoti jį, arba suitiįąžititi 'jūsų pinigus; 
jei nebqtųmėt pilnai užganėdinti 
komendadjamas, 'garantuojamai* ir 
parduodamas per visas aptiekas, ari 
ba p t is rask $1.00 ir gaurit tiesiog U 

_‘.„iborat»ry, lOlt So.- MlabusK 
Avė., Cliicago, III. '

PARSIDUODA NAMAS.
K kambarių ir bMtfiruimtš,' didelis 

jardas, lietuvių apielinkėje. Aš išgy
venau 8 metus, persikeliu ant farmų, 
lodei noriu parduot Kaina $4,700. 
Klauskite: (30)

A. ANTANAVIC1A
143 Pierce st.. Phiiadelphia, Pa.

Siuvu moterims ir merginom* 
Dreves Kotus ir Pelerinas, tokios 
mados, kokios kuri nori. Darbas 
gvarantuotas, kaina prieinama.

Petronėlė Lomsargienė 
1814 So. Water Street, 
PHILADELPHIA, PA.

LAIMINGAS ŽMOGUS.
laiminga? žmogus yra tas, kuris 

turi nuosavą gyvenimui narna ir vietą. 
Mes greitu laiku ir visai pigiai par-1 
duosime savo namą, 3 kambariai ir 
kičmas. skiepas, miesto vanduo ir sa-' 
ras šulinys, šaltas ir skanus vanduo, 
3 lotai žemės ir barnė, netoli nuo 
lxi«Ter>co tik vienas dešimtukas le
kuoja važiuoti gatvekariu. tris minu
tės laiko eiti iki gatvekariui. Randa
si labai linksmoje vietoje. Priežastis 
parčav inio — noriu važiuoti į Lietu
vą.

A. BUDENAS
13 Bradl-s \ve„ Pleasant Valley. 

METHUEN, MASS
DYKAI!”

(33) Pranešimas
DYKAI! DYKAI! Į

Lietuvių Švietimo Knygyno lietu-1 
viškų knygų naujas, įvairus katalo-, 
?as jau gatavas. Prisiųskite jūsų ad-1 
resą,—gausite jį DYKAI. Adresuoki-1 
te taip: (33)

L. š. KNYGYNAS
31 So. Halsted St.. Chicago. III.

FAUNOS.
FARMOS.

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

PHILIPS & MATTIS
R. 2. B. <3. Scottville, Mich.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui doro vaiki

no. Aš esu mergina 25 metų, norėčiau 
susipa/.inti su dorai ■ vaikinais ir apsi
vesti. Meldžiu atsišaukti, atsakymu 
duosiu kiekvienam. Katras turit savo 
paveikslą, tai meldžiu prisiųsti, kuri 
ant pareikalavimo grąžinsiu. Plati
nės žinias suteiksiu per laišką. (30) 

Latvija. Liepaja Uden eela No 1. 
dz 1, V. R.

FARMOS! FARMOS! Į
Dabar yra geriausias laikas pirkt.’ 

farma. Galima matyt žemės derlingu i 
mą ant juvų. Aš parduodu farmas ant 
lengviausių išmokėjimų, arti Grand 
Rapid- miesto. Klauskit kataliogo 

JOS. STANTON (29)
R. «, LOWELL, MICHIGAN.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
nuo 18 iki 24 metų amžiaus, mokanti _______
angliškai, padori mergina darbininke, kai. Didelis 
mylinti šeimynišką gyveni.ną, lai at
sišaukia ir sykiu paveikslą prisiun
čia. Vyrai ir ženotos moterįs nerašy
kite. (30)

MICAI. J. I.INSON
3 Pacific st., Fresh Pond Rd..

Maspeht, L. I.. N. Y.

J ieškau apsivedimui merginos :;r 
našlės be vaikų. Pageidaujam* kad 
susikalbėtų angliškai ir nevartotų 
svaiginančių gėrimų, tarp 25 ir 35 
metų amžiaus. Aš esu nevedęs. 35 m 
užlaikau Rooming house. Malonės pr ■ 
siųst ir savo paveiksią, kuri pareika
lavus sugrąžinsiu. (31)

MR JOE ĮVYKĘS
llli: Wa^hin<rfon PI, d Chicago III

PARSIDUODA FARMA
1OO akrų žemes, 50 dirbamos, liku

sioji ganykla ir miškas, 8 melžiamos 
karvės, 2 arkliai, 600 vištų. 10 žąsų, 
10 ančių, visokie farmos įrankiai ir 
mašinerija, taipgi vežimai ir pakin-1 

vaisinių medžių sodas,' 
gera 3 kambarių stuba. barnė, višti- 
ninkai ir kitokie budinkai Elektros 
Šviesa visuose budinkuose. naujas pu
sės tono Kordo trokas. Kaina už vis
ką tik $4800. Jnešti $2000. šita farma 
yra geras bargenas. (29)

NATHAN HEISLER 
Uncasville. New fzindon, Conn.

FARMOS! FARMOS!
Ncw Jersey valstijoj parsiduoda 

pigiai farmos, prie dideliu n iestų, 
marketų ir fabrikų As turiu visokių, 
mažų ir dideliu, pr.e.i.amomis kainu- 

(32) 
TON’V MARKŪNAS

''•erenirtsviJIe. N. J,

mis.
U<»v

kad priimu 
BONŲ KUPO- 
vertėje kupo- 

nuo tų, kurie 
krautuvėje rei-

Skaitau sau už garbę pra
nešt visiems,
LIETUVOS
NŪS pilnoj 
no kainos 
pirks musų
kalingus sau daiktus iš ap- 
rėdalų ar apsiavimo.

Užlaikau didelę krautuvę 
prie Millbury gatvės, su di
delių pasirinkimu rūbų. (3(

A. J. KATKAUSKAS, 
372—376 Millbury Street

WORCESTER, MASS. 
Tel. Cedar 7206

Panidmdt Balandžiu.
Lietuvišk', sa 

šukom, verstiniai 
balandžio'. viso
kių spe -tj. Ant 
order prasiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti> 
jų. Su užklausi
mu rašykit laiš
kus (31)

GEORGE BENDORAIT1S
•>2<» Wj|Mn St„ Watcrhury. Caat..

I

I DR. MARGERIS |

I

Gydytoja* ir Chiturgat
Valandos: 1C— 
Sekmad

3327 So.
CHICAGO, I'L

****»**•- « *

z



Dar yra 
daugelis 
kitokiu 
bodu 
vartoti 
c-ondt Rseii 
pieną

t

DYKBaidus gaisras ant doku En»ukh ne.
Sk INESNiU

LIETUVOS SEIMAS

Len
inams. o paskui bolševikams 
•okupavus Vilnių ir susida
rius naujam p. M. Sleževi-i 1 ’ • J • /» , 1

gos ministeriją ir kaip teisi- 
________ 1.1..1____ ________ _ _______

24 mokslo metais bu- tik suorganizuotą Armijos 
teismą, kur užėmė valstybės 
gynėjo padėjėjo vietą.

Lietuviai pataikė išsirinkt į 
Naują Seimą atstovus, kurie 
padarys Lietuvą laisvą ir lai
mingą, kaip kad Indis te*ni- 
K*ik&is t ytautas, nugalės
Kryžiokus ir parsidavėlius 
lenkbei nius.

Jonas Naujokas

Amerikos lietu'. >ai 
Naujokus, kad čion 

plačiai s ‘

<

Trumpos Lietuvos Ministerių CO1MDE 
M ILK

MYKOLAS SLEŽEVIČIUS Vilniaus univei-sitetą.
Ministeru pirmininkas.
Gimęs 1882 m., vasario m.__

21 d. Dremlių viensedyj, Vi-iėiaus kabfnetui. prof. Ce-: 
dūk les par., Raseinių apskr. ‘ pinskis buvo paskirtas pir-' 
Mokrius ėjo Mintaujos gim- mininku nepaprastos dele-; 
nazijoje, o paikiau Odesos gacijos Londone, o 1920 m I 
universitete, teisių fakulte- pakviestas skaityti fizikos | 
te, kurį išėjo pirmuoju laipe- kursą Aukštuosiuose Kur- 
niu. Dar būdamas studentu suose Kaune: isikurus Lie-1 
darbavosi Odesos lietuvių tuvos Universitetui, pakvie-i .,uK.į^ , uetuv, tuo- 
Kolonijos tarpe, ir, kaipo ūiamas jo profesorium fizi- jau vyksta i Krašto apsau- 
Odesos lietuvių atstovas, (ta- kos C'hpmiio'% katedrai irtas ome j»- Voi>i taiei.

ninkas skiriamas i anuomet1

tarpe,
Odesos lietuvių atstovas,_
Ivvavo Didžiajame Vilniaus 
Seime 1905 m. Carizmo šali
ninkams padarius 1905 m. 
Odesoje garsias žydų ir inte
ligentų žudynes, kurios tru-

kos chemijos katedrai, ir tas 
pareigas eina iki siu dienu. 
1923_ '
vo Universiteto Rektoriu
mi. Buvo išrinktas Lietuvos 
Steigiamojo Seimo nariu.t. i?f™-ve j ■ >lei<giamoio Setmo nariu. i 1921 m. birželio mėn. bu-

.*Mi ,e|na>' '?■ ?•' Prof- v. Čepinskis yra pa- vo paskirtas Krašto ausau- 
" ra?k°Je P*’ rašės vokiečių kalba 2 veika- gos’ ministerijos juriskonsul- 

keltoje pnes juodastmet^ !us g elektrochemijos sri-.ra. 1S22 m. vasario mėn. 2o 
revoliueijoje. 190. m. M. >. .;es jr išvertes , rJJU kalba diena buvo naskirtas Krašto

C

ros mokslų; 
vra narašes “ 

, tos” Vllsk. 
i pusi., ir kt.
i

grizo Lietuvon, Vilniun, ir 
čia tuojau atsidėjo visuome
nes darbui. Ligi 1909 m. re
daguoja “Lietuvos Ūkinin
ką,” 1909-10 m. sekretoriau
ja Lietuvos Demokratų Par
tijos Rusų Durnos nariams. ALBINAS RIMKA. 
Nuo 1910-12 m. ” ’ '
guoja “Liet. Ūkininką 
“Lietuvos Žinias.” f 
tomas .Lietuvos Demokratų 
Partijos kandidatu i ketvir
tąją Durną, bet, kaipo “neiš
tikimas,” negavo teises nei 
rinkti, i 
Per Didiji karą išvažiavęs į

Sugrįžęs į Lietuvą tuo- Žemės ir 
‘ ’ ministeris.

BENEDIKTAS TAMO
ŠEVIČIUS.

Susisiekimo ministerijos 
valdytojas. "

Gimė 1879 metais Šiau 
huose. 1899 baigė Šiaulių 
gimnaziją ir įstojo Petrapi
lio universitetan, fizikos 

ir išvertęs į rusų kalba diena buvo paskirtas Krašto matematikos iakultetan, ku-
• 11a.*”’ •• • i - • - • 1 • - tarto . I

SKANŲ
Pt ODELI
KAVOS

\ alstvbės turtų komisijos nariu, o nuo 1915 
m. tos komisijos pirmininku. 
1916 m. buvo vyresniuoju 
inžinierium Simenso ir Hal- 
ke ž. Naugai'de fabrike, 

į 1918 m. grįžo Lietuvon. 
1919 m. paskirtas Lietuvos 

i- Pašto, telegrafo ir telefono 
i vaidybos viršininku, o 1922 

m. susisiekimo viceminisie- 
riu. 1923 m. vasario 22 d. 
buvo susisiekimo ministerių 
p. Galvanausko kabinete. 
Dabar p. Sleževičiaus kabi
nete p. B. Tamoševičius Su
sisiekimo ministerijos val
dytojas.

P iOARO

.ne, u į iiuu n.uiMĄ uiriid uuvv pasMrtas nranu iiiairrnatin.  ̂ ““"j
2 veikalus iš šviesos ir elekt- apsaugos ministerio padėję- ri baigė 1993 m. Tais pačiais; 

metais, išlaikęs kvotimus, is-i 
tojo Petrapilio Elektrotech-1 
nikus institutan. 1905 m., 
užsidarius institutui, pastoj? 
Vaisi. Kontrolėn tarnauti. 
1907 m., vėl pradėjus insti- 

, sugrįžo baigti 
ą ir 1908 m. pabaigė: 

ji. gavęs pirmos rūšies inži-į 
nieriaus diplomą. Poto-tar-, 
navo prie Petrapilio tramva
jų. kanalizacijos, telefonų 
tinklo perdirbimo. Nuo 1909 
m. iki 1913 m. buvo vyresny
sis Nikolajevo telefonų tink
lo mechanikas ir vienkart 
ėjo pavestas jam Prek. ir pr. 
m-jos elektros šviesos ir Ni
kolajevo prekybos uosto 
dirbtuvių vedėjo pareigas.

lietuvių kalba: j u. Šiose viceministerio pa- 
Fizikoe paskai- .reigose išbuvo iki 1926 m., 

1300 spaudos eidamas kartu nuo 1926 m. 
pradžios Kr. aps. m-jos akio 
ir finansų valdybos \ iršinin- 
ko pareigas. Ligi šiol buvo-J V poi Oi Vi 1 V i Iii.,

vei reaa- Finanąų, prekyboą ir pramo- teisių patarėju Kr. aps. mi-Hutui veikti, 
nmką ir, nė» minutėm. Misterijoje. įmoksią iri!
emokratų' .A Rimka Ta Y‘1!‘a-| g“VęS H’P
~ viskio apskrities, Lankelis-

- J.i----------- ------------------------------------------------------------ 1- !

slą ėjo vietos mokykloje, to-

VLADAS POŽĖLA.
kių valsčiau?. Pradžios mok- Vidaus reikalu ministeris.
. - - . . Gimė 1880 metais Biržųllv c vi V V LV-X*Y_1 • . • , • • « • \4axilv k(JW IHULCaIc UllZ^K

nei būti renkamas. ;1^L Patsai lavnosi. .Apie,pasvaji0 apskr., Žeimelio v., 
x c. naią Išvoliav^o i J?/. ^U?°„ J^Ye?as;Steigvilių kaime. 1900 m.
Rusiją uoliai darbuojasi lie- ,e^^cl)°n j pabaigęs Mintaujos gimna-
tuvių tremtinių reikalais.1 
1918 m. gruodžio m. 20 d. 
grįžta Lietuvon ir gruodžio 
m. 25 d. skiriamas vyriau
siuoju karo vadu, nuo ko te- 
čiau gruodžio mėn. 26 d. at
sisako. Netrukus įvykus pir
mojo kabineto (Voldemaro) 
kriziui, M. S. pašauktas su
daryti antrąjį kabinetą, vė
liau jis sudaro ketvirtąjį ka
binetą ir jam pirmininkauja 
tuo laiku, kai Lietuvos len
kai ruošė politinį pervers
mą, turintį tikslu nugriauti 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Ačiū energingoms priemo
nėms ruošiamas lenkų suki
limas buvo laiku perspėtas ir 
likviduotas. Susirinkus Stei
giamajam Seimui, M. S įėjo 
į jį, kaipo Soc. Liaud. Dem. 
Partijos kandidatas, kur 
darbavosi įvairiose komisi
jose, ypač, kaipo užsienių 
reikalų komisijos pirminin
kas. 1920 m. pabaigoj su 
tais trimis Seimo a, 

 

buvo aplankęs^ 
Vakarų Europos valstybes 
Lietuvos reikalais. Buvo taip 
pat Variausiojo Lietuvos 
Gynimo Komiteto pirminin-

i

. buvo pakviestas! Stęigvilių kai,;e. 1900 m'. | 

Vilniiije. 1^11 »>. teko jam buvo areštuotas už
V.lnius apleisti ir pasislėpti • iš j la.
užsienyje nuo rasų persekio-tjnjm ’Lietuvo e lietUvių; 
jimo. Gyveno Tilžeje ir re-J- - 
dagavo ten ėjusius lietuvių i 
laikraščius. Iš Tilžės vėliau1 
persikėlė į Frankfurtą ant’ 
Maino ir pastojo universite-! 
tan, pradžioj laisvu klausy
toju, o vėliau už pasižymėji
mą moksle buvo pripažintas (ku]^etą ir fsto^ęs UHoTogijoš 
tikruoju studentu. J fakultetą, vėl buvo areštuo-,

Karo metu ture jo išvykti tas už “griovimą esančios 
Amerikon, kur dirbo “Jau-; valstybėje tvarkos Rozali-I 
nosios Lietuvos, “Ateities, ’ j mo, Smilgių, Pušaloto ir kit. 
“Tėvynės” laikraščių redak-;vajsčiuoseir, kaip L. So- 
torium. Kilus Rusijos revo-Įciaidemokratų partijos na- 
liucijai, grižo į Rusiją ir ten sėdėjo kalėjime 3 me- 
darbavosi lietuvių organiza-: R'usijoje dirbo tremti-
eijose. , j nių šelpimo ir grąžinimo įs-

1919 m. grižo Lietuvon ir baigose. 1917 metais aktin- 
buvo pirmu “Lietuvos re-;gaj dalyvavo revoliucinia- 
daktorium. vėliau Spaudos me judėjime. Dirbo reeva- 
biuro vedėju, Steig. Seimo .fcuacijai Lietuvos turto ir to 
nariu. Apleidęs St. Seimą (tUrto perėmimui iš bolševi- 
3Ugrižo>Frankfurto univer-|kų rankŲ 1919 m. grįžo į 

, kurį pabaigus buvo [Lietuvą, kur užsiėmė advo-

kalba spausdintos literatū
ros ir ištremtas Į Rusiją 2 ‘ 
metams. 1903 m. grižo ir is-l • *” * tojo į Dorpato universitetą.] 
1905 m. dalyvavo revoliuci-i *

tniame judėjime Lietuvoj.' 
'Baigęs 1908 m. juridinį fa-į

Pakviestas Liet. Universite- 
didžiąsias docentu.

PULK. LEIT. JUOZAS 
PAPEČKYS.

Krašto apsaugos ministeris.
i Pulk. Įeit. Juozas Papeč- 
kys gimė 1890 m. sausio 1 d.

įku.
! -____ ■— .Rys eime lorru m. micmv ± u

PROF. VINCAS ČEPINS- Mariampolės apskr., Puske
> 1X10*

Švietimo ministeru.
Prof.

gimė 1871 m

i

I

I

I

Garsus lietuvių 
magikas, pro f. 
Jonas Čekanavi- 
čius išleido !’> 
Stebuklingų Ma
gijos Paslapčių. 
Visi paaiškinimai 
lietuvių kalboje. 
Kurie įsigysite 
šitas paslaptis, 
tie prikiėsite kur 
susirinkimuose 

baimės, juoko ir
nuostabumo. Rašydami prisiųskite 1 
(vieno! dolerio money orderį arba 
•dėkite i laišką viena doleri. Atkesuo- 
kit: (33)

PROF. J. ČEKANAVICH
'.353 So. Tamer avė-. Cbicagi. III.

I I-ietuvą nesiančiu, nerašykit už- 
k:ūū?imę.

Petras Naujokas

ir paikiai išsirinko iš Brooklyno Joną ir Petrą 
___ _____ ____   Amerikos lietuviams, iš savo dirbtuvės pristaty
tų tuos plačiai zin> n.as kaipo geriausius Cigarus po vardų JONO— 
JOHN'S CIGARS, arba Petre, taippat ek=«tra po verdu D. K. Vy
tauto. Visi . . .........................
ruko — Tėmykit vardą ant bakso ir Ciparo. Mylėt o j." i sreni Civarų. 
reikalaukit visur Restauracijose, Storuose ir visose užeitose. J krt^u- 
miestu visur išsiunčiame paštu biznieriams reikalaujant ir privatiš- 

kai Adresas:— (32)

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBTUVE
267 DIVISION AVĖ., BROOKLYN, N. Y.

Vyra- kituose miestuose jrali užsidirbti ekstra pinijru, pristatant 
Cigarus kaipo agentai biznieriams.

suprativvi darbininkai l<ei inte!ixei;uu ir biznieriai j.’.os

(111 Ulinių vrtieju įjaicigo^.: 
1913 m. paskirtas telefonų ir! 
telegrafo medžiagai priimti

RODYK Lt N*. 1»

MIEGOK SMAGIA'—SĖDĖK RAMIAI
Nuvyk šalin piktus uodus su 

BRAND L1NIMENT 
Ištrink Kur Skauda!

T*L South Boston 852G <
Residence University 1463-J. ]

; S. M. Pmšiutč-Shallra ; 
• LIETUVE MOTERI8 
[ ADVOKATt <

> MC RraUvar, 8*. Beata*. Mm*. < 
< Room L J

nė-ibi

SEIMININKĖMS KELRODIS
Raio 1SABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Ahm rikoje visados trokštą gauti patart
inų pagerinimui jos žinr jimo atlikinej*nt pareiga* Kaipo *ei- 
mininkė ir motina, šitoje skilty** _ kas tHp*_ straips-

. kurie bus idom\ s kofaiaį Lietuvei seimininkei. ..

v

$ c 
į
$ $ 
s

I

Moteriškės 
švarumui

Šviesesnės moterį* dabar 
vartoja Zonite vieton nuo
dingu mišinių šitam svar
biam tikslui. Zonite yra vei
kius. bet nekenkia švelniems 

kūno audiniams.

k

;

*

Naminiai Pasigelbėjimai.
Sulaikvmui ėjimo gazo iš paipos 

arba karšto vandeni*, suminkštink 
biskį muilo ir u-tepk ant skylutės

Visada yra gerai turėti po ranka 
šmotelį sukietinto muilo. Patrynus 
tų dali audeklo iš kur nori ištraukt1 
;iulą su muilu, siūlą* lengvai išris.

Valant juodus sliperius arba veik 
.•iską kas juoda, geriausia naudot ii 
•uodą skarulį su valymo produktu

Kuomet jūsų namams reikia gerr, 
alymo, žiūrėkit, kad jūsų šluota bu 
ų gerame stovyje- Kad žinota su

rinktų dulkes, geriausia pamirkyt ją 
muiluotam karštam vandenyj jin da- 
oyhis iPtaukštus kerosinn, (i viedrą). 
Taip Mukta ne tik apvalys karpetns. 
bet palik* grindis lyg nužibinus.

Palivuctus katilukus. kurie sausai 
apdtr*. reikia pripilt tuoj verdančiu 
vandeniu, nes šaltas vanduo leidžia 
palival trukti, t

Grožės Patarimai 
Kiekvienas žino, kad gera sveikata 

priklauso daigiausia nuo gero vidu
rių virškinimo. Ir, suprantama, ge
ras virškinimas pirmoj vietoj priguli 
nuo gerų dantų. Kožnas gali lengvai 
užlaikyti dantis geram stovyje atsa
kančiai juos nuvalant. Reikia nueit 
pas dentistų ir patirt kaip pigią) gal’ 
išegzammuoti jums dantis ir rast 
mažus kenkimus, kurių pats nepatė- 
miji. Užsimoka eit pas gerą dencistą 
du sykiu i metas išegzaminarimui 
dantų, nes tuo tik išvengsi nesmagu
mus kokie dėl dantų gali prasidėti. 
Nekainuos daugiau, jeigu valysi dan
tis du sykiu į dieną ir apsilankysi pas 

.dantistą du sykiu metuose, negu reiks 
kęsti skausmas ir tankiai gauti ligą, 
kuri gali prasidėti nuo aantų užleidi- 
mo. „

Ypatišk* Sveikata
Jus daug girdėjot apie maistus tu

rinčius savyje karbohydratus. Kar- 
bohydratai randasi gyvuliuose pieno, 
cukraus ir Vnineralių krakmolų pavi
dale. tingeidu sužibti, kad pirm ne
gu karbohydratai gali būti sunaudoti 
kūne, jie turi pervirsti į vynuogių 
cukru. Karbohydratai duoda jum* 
daugiausia šilumos ir energijos. To- 
Kis maistas kaip obuoliai, vynuogės, 
bananas susideda visiškai iš karbo- 
hydratų. Karbohydratai yra ta daiis 
maisto,.kuri duoda vaikams ir suau- 
gviems šilumą keliančią spėką prie 
veikimo. Medus, moltasai ir syrupai 
yra fonu** cukraus, kurios priduoda 
dar daugiau energijos atlikimifi tikro 
sunkaus fizinio darbo. /, ’

Mes Rekomenduojame Sekančias Pradukf: ■
Pradėk šiandien taupyti leibclius StaUdagd 11’ ^kalUcfa rtin* ne* už 

branrias Sit, „šių pi*»a-« geriausias, Mm jąs
reikalaujate jūsų virtuvėj gaminimui įvairių■ valgių.

?../'■
J ' ' y

Virinvi Receptai
Daujreiis pažymių maisto žinom 

iritvirtma, jog pienas ar pieno pro 
luktai yra svatbu žmogaus maistui 
Ils kitai© laikui bėgant žmonija pa 
engva išmitl . Piene ar sūryje ran 
’asi tam tikri paslaptingi elementą; 
urie suteikia mums reikalingas f1’ 

įerales draskas, vitaminus ir šilu 
nes kalorija? palaikymui sveikatos 
’vitais žodžiais, suris yra beveik gry 
as pienas sudarytas iš riebalų, ftro 
•inv ir mineratių druskų. Turėtu 

net naudot sūrio ku'Mlaugiausia artos 
iek kaip ir kito maisto, nes jis n< 

tik kad yra sveikas, bet ir ekonomin 
ras. Suris taipgi pagelbsti virškini 
nui ir stlniuliaoja apetitą gekatitif 
'eceptai yra vienas iš popuiiapš- 

iausių valgių per visą metą naudo- 
•amų.
ŠUTINTI MAKARONAI SU SURIU 

1’Ą puoduko eraporated pieno
3 puodukus virtų, nesunktų maka

ronų supjaustytu j dviejų coln, 
ilgio šmotukus

1’4 puoduko tarkuoto Amerikoniš
ko sūrio

l’į šaukšto sviesto ar sviesto pa
vaduotojo

’į šaukštuko druskos, smulkios
'/H šaukštuko pipiru 
keletą grudti paprinkos
Padaryk baltą skystą buiza iš mil- 

( ų, sviesto, uždaro ir pieno. Sumaišyk 
į u tuo makaronus. Pilnai ištaokuok 
| entą kepamą bliudą. sudėk eilę nia- 
1 :.a.ro?*Į’ Paskui sūrio, ir taip ištisai

I ° KELLOGGS 
TASTELESS CASTOR OIL

katura. Buvo išrinktas į Lie
tuvos Steigiamąjį Seimą ir i 
I Seimą.

JURGIS KRIKŠČIŪNAS. ;
Žemės ir valstybės turtų 

ministeris.

Gimė 1894 m. Ašmintoje, 
Mariampolės apskr. Pra- 
džios ir vidurini mokslą jis i 
išėjo Mariampolėje. Baigęs

Tyrai išvalytas C-airtor Oil 
•■daryta* medicinos reika- 
ntna. Be kvapsnio Stipra- 
IRM ir tyrumas nepakeičia 
maa. Be skonio ir neatsi
duoda Imkit Kelloąjfs. Su 
fBtas laboratorijom.

purių kaime, ūkininko šei-! 
moję. 1910 m. baigė Ma-j 

Vincas Čepinskis riampolės gimnaziją. Dar e
Kone ro.r m. balandžio 21 būdamas gimnazijoje 1908^™}^s kurs, Įsyaztavo. 
d šiaulfu aDskr Pašvvtinio metais Rusijos valdžios bu-įimtos mokslų stud.juoti j, u. &iau iu apssr., rasvyiinio nnfrnniHac tieson už da- Petrogrado universitetą. >-vM s Dargaičių k. Mokslus ėjo yo patrauktas ueson uz čia ą rpvnliueiiną anlinkvŠiaulių gimnazijoj, o pas- lyvavimą lietuvių tautmia- Karo ir revoliucijos aplinky- 
kum Peterburgo universite-;me judėjime ir išlaikytas 6 bes jam tec.au nele^o nm- 
te, kurio fizikos matemati- mėnesius Kalvarijos kaleji- IP?ksl°- Teko jam
kJs fakulteto gamtos skyrių me. Baigė Maskvos universi- c (oaV
baigė 1894 m Tais Dat me- teto teisių fakultetą. Studen- ^Pn, ’J „ /Pav;SfeSArnarti’Pe^luudamal dirbo Maskvą ?Grudo,” “Globos” draug. 
burgi. Vyriausiuose Matų student« d-J°s val';dos darba (“Naujojoje Lie-i
Svarstyklių rainuose, buda-,<iyboje. J “? 9®,!^ < Naujojoje bie-į ...................... ___
mas garsaus prof. Mendelie-. 1916 m. buvo paimtas į 1 J ki viską sudėki paeiliui, kepink vMu-
jevo laborantu. 1896 m. įsto- rusų kariumenę eiliniu ka-Į Įsigalėjus Rusijoje bolše-:įn^mm^'" i*'

jo į Ciuricho politechniką, reiviu į 57 Tveriaus pėsti-vikams, J. Knksciunas 19181 
kur specializavosi, draugę ninku pulką. Is čia vėliau m. pradžioje grįžo į Lietuvą

■• ■

dirbti įvairiose tremtiniams
•, i 

Globos” draugi-į 
jose); dirbo taip pat ir spau-j

jo į Ciuricho politechniką, reiviu
kur specializavosi, drąuge ninku pumą, m čia vėliau m. prmi»iyje grptu į sietuvą
su tuo susipažindamas su f L buvo komandiruotas į Mas- ir iš pradžių apsigyveno tė- y ----------- -
zikoMhemijos ir elektro-;kvos Aleksiejaus karo mo-.vo ūkyje, kur išbuvo ištisus r”™X'

Virtuvės Reikaluose
Daržovės dabar duodama ant didė

tų torielių vietoj ant soao torielią-

Itališki Armonikai.
Me* išdtr- 
j*m ir na 
aortuoja- 
ne v«o- 

rūšių 
rankomis 
Ji rbfas 
HaKata* 

jasMlyj*-
Ant 11 

metų grarantuoto*. Mošų kainos £e- 
mesnės negu kitų išdirbęjų. Dykai Ša
teikiam pamokinimu*. Reikalaukit k* 
talogo. kurį pasiunčiam DYKAI. (-)

RUATTA SERENELLI & CO.
1014 Blite laland Are, Drpt. 30, 

CHICAGO. ILL.

chemijos įstaigomis Goettin- kyklą. Baigęs karo mokyk-metus, 
geno ir Leipcigo universite- lą buvo pakeltas į rusų ka-:geno ir Leipcigo universite- lą buvo pakeltas i rusų ka- 1920 m. sausio mėn. J. 
tuose. Nuo 1902 m. iki 1904 riumenės aficieriaus laipsnį Krikščiūnas išvyko į Vokie- 
m. buvo mokytoju Liepojos ir paskirtas į 85 pėst. atsar- tiją. tęsti nutrauktojo moks- 
biržos komercijos mokykloj, !ginį pulką Maskvoje jaunes- ]0 Hallėje jis išbuvo 4 me- 
o 1904 m. išrinktas Liepojos niuoju karininku, kūno mo- tus jr įsigijo iš pradžių dip- 
Komercijos mokyklos direk- ■ komoj komandoj ir ietama- lomuoto agronomo, o vėliau 
torium, tas pareigas ėjo 11. vo ligi spalių mėn. Rusų re- daktaro laipsnį. Nuo 1924 

yokie-ivoiiucijos, t. y. ligi 1917 m. m. pradžios ėjo Šiaulių ap- 
_ Negalėdamas grįžti į Lie-skirties agronomo pareigas:

veno Rusijoj, užsiimdamas tuvą, 1918—1919 m. išbūna čia jis be kita ko organizivo 
mokslo ir mokymo reikalais, šiaurės Kaukaze, <"" 
1918 m., sugrįžęs į Vilnių, mas lietuvių tremtinių nau- liūs.
buvo pakviestas organizuoti dat P ’

jnetų. Nuo 1915 m., 
£iąms užėmus Liepoją, gy-

^9

Kaukaze, dirbti a- pavyzdingą ūkelį pas Šiau-
. Dabar p. Sleževičiaus 

kabinete p. Krikščiūnas yra
g ■ ! •

i-*

»

•■ t

• J. f > »
• .

*

I, •

"na pirkti panrasto ar suplakto ***-: 
talo.

Gavimui atsakančiu skonio žavies 
•avį reikia visai nušluostyt. Gerte*- 

■<ia, po ntiniazffojimo žuvies, apdžio
vink ją atsargiai sausame skarulyje 
ir paskui apibarstyk ant jos miltų.

Žuvį reik uždengti pirm dėjimo į 
ledų skrynią, nes kitaip žuvies sko-- 
mn persiima viskas kitas skrynioj*.

Mėtos ir petrinkos bu>. šviežio* ii-
Sesniam^ laikui sudėjus jas į teorinį' 

dėjimo stiklą ir užšriubavvs.
Salta kava yra skani duodant su 

pasaldinta plakta Smetona

jvo* įraukite

Dr. Ned. LEO J. P0D9ER ii Petrogrado j
SiedalM** Slaptą ligą araterą ir vyrą, kraaj* ir oda*. Kalba ten- ; 

: kiškai ir rusiškai. Telefoną* Haymjurket 3399 >
i 1 ALLKN ST, Car. Chaaiber* St.. BOSTON, MASS. >

.Kx b■— 1 ■ ■ — ■■ ■+

jLietuviškai • Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų raiatų žemom i* kainomis, tai visada ateikit* . 

ant 1<M Salom St,k*r rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo via* 
kių ligų, kaip tart nuo galvos skaudėjimo, nuo užsiseueiusio reama- 
tizmo, trao nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo ptam- > z 
čių, nuo.kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime nuo visokiu slaptingų : 
ligų ir geriausiu* patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių tarime. Mos 
jam* patarnausime kuogeriausiai, : xža_kiam« geriauahm daktaru* 
per telefonų uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistu* ir *w- 
taupyt pinigus, tai ateikite į APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

y
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»
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Mno mwj kanapontertų ir U Lietuvai laikndfią.)

PASKUTINIAI KADE- 
MŲ ŽYGIAI APTAŠKYTI 
DARBININKŲ KRAUJU.

Birželio 1 d. Radvilišky 
buvo mušami alkani darbi
ninkai šautuvų buožėmis 
vien tik už tai, kad jie prašė 
darbo ir duonos. Negalima 
pamiršti to baisaus vaizdo,! 
kur ne vienas net verkt ma
tydamas, kaip muša alkanus 
darbininkus kariai. Radvi
liškio miesto darbo biržoj 
dabar jau randasi ii'egist- 
ruota suvirš 500 bedarbių, 
kui ių padėtis yra be išeities. 
Darbininkai ne vienas ken
čia badą ir neturi net ką pa
valgyti, vaikšto gatvėmis ir 
jieško darbo. V ienintelė 
darbininkų viltis tai buvo 
vasaros metu vežamas žvy
ras geležinkelio reikalams.

Bet štai gegužės 31 d. at
važiuoja rangovas iš Šiaulių 
su 20 federantų, kurie yra 
apsiėmę vežti žvyrą; ir pasi
rodė. j - --- - -

tuves, bet prieš vestuves jis 
noris atlikti kažkokius ko
mercinius dalykėlius, o tam 
reikalinga trejetą tūkstan
čių litų. Stasė, busimųjų ves- 
t“ ‘
Įkalba švogeriui duoti jos]

| lindo į kamarą. Kada vienas dėžutę su degtukais ir 
plėšikų jį nusivijo ir norėjo no degti linus, bet jam 
kamaroje užčiupti, savinin- vyko išgauti ugnies. Kai pra- 
kas suskubo sugriebti kirvį važiavo antras vežimas su I* 
ir smogė įbėgančiam galvon, 
kuris tuojaus parkrito. Kiti 
plėšikai išgirdę savo draugo 
riksmą metėsi į kamarą, bet 
eiti vidun bijojo. Šaudyda
mi į vidų iš ręvolverių už ko
jų išsitraukė savo draugą ir 
išsinešė, visai pamiršdami

4 KELEIVIO 
KNYGOS nais, kurio vežėjas buvo Do- * *-* ” 

vvdas Kopensas (neturtinė —------
gas pilietis) St. vėl pakarto- Liriumm Reepublikou Istorija w ten- 
jo savo kvailą sposą. Dabai’, 
pavyko jam gauti ugnies ir 
akimirksnyje visas vežimas 
su linais buvo liepsnose. Pa
degėjas pamatęs savo darbo 
pasėkas, kreipėsi prie liku-;

tuvių džiaugsmo pagauta, lssinese> visai pamirsaami
Įkalba švogeriui duoti jos ant . rastus Pas K&res- -----r._ ------
pasogus sąskaiton janu]įįį tuosius įmigus. Po kiek lai-sieju piliečių, patardamas 
tris tuksiančius litų. Janulis,! Į'0’. kiem.e 1??st0«’.° ?uo bet «^amą at- 

Igavės pinigus, žadėjo atliktiIlotl* nukentėjętsejo is ka- sakymą: “Esi kaltas—tai ir 
reikaliukus. Koki tie reika-'mar06 i kambaią u* ten atra- bėk. mums nėra prasmės;
liuKai buvo, tai mažai kas 
žino.

Stasė, rinitai apgalvojusi,: 
suprato, kad dar pavojinga 
Januliui duoti tokias sumas; 
pinigų ir pareikalavo iš Ja
nuliu vekselių. Janulis, pa- 
girdamas Stasės reikalingą 
taupiai šeimininkei atsargu
mą, išdavė trijų tūkstančių 
litų vekselius ir dar tūkstan
čiui litų, kuriuos spėjo pasi
skolinti mažomis sumomis. 
Prasi i n ko ir keletas mėne
sių, o “meilės vežimas” to
liau sugertuvių neslinko.

— Situs veikalas parodo, kaip 
nuo ĮSeS metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą aa caro valdžia, ir 
kaip tuo pafciu laiku kunigai tą val- 
(Uūą rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėaaė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuot* iš po caro valdžios ir 
i. »ip ji buvo apskelbto respublikx 
Pridėtas didelis spalvuotos žemlapis 
parodo dabartraču Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 

; <ius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 

... - , i j • : garbesni dokumentoi: SteigiamojoArklys pajutęs, kad jo nutarimai, trakos sutartis su 
rites, apra-

7
..Plauk po Amerikos Vėluva" o.

Nupiginta ten ir atgal ketone i Į

LIETUVĄ
tik 8203.00 ir brangiautik 8203.00 ir brangiau 

per Brerr.en ar Cherbourg
Darykite prisiruošimus atlankyti tėvynę po ypatii- 

ka vadovyste .Mr. J. 7 urek, Įgai.otir.io Vnited Statės 
Lines, laivu

S. s. GEORGE WASH1NGTON 
kuris išplauks Rugpjūčio 4 

arba keliauk.’te su smo .skiečiais laivu
S.S. PRESID2NT ROOSEVELT 

kuris išplauks Rugpjūčio ii 
įrengimai ar. t visų l’r.ited Sta.cs Lines Laivų yra 

garsus ;>o pašau! >. Rasite e’-dvit?-. kambarius, pla
nus deidus, apteui Sero uu:»€o.

Apie išplausimus laivų 
S-S. LEVIkTHAN 

S S. G£ORGE VASH1NGTON—S S. REPUBLIC 
S.S. PK€S HARD1NG—6 S PrEf ^OSEVELT 
klaupkite vietos agentu aro.', rąžykite y—

Uhited Statės Tin^c
do begulinčius ant stalo pi- bėgli, nes nesame kalti.” St 
nigus. šaudymo metu niekas pats pabėgo, 
nebuvo sužeistas. Pranešus / 
policijai greitu buku pnbu- uodega dega, pasileido bėgt satartia su latviai
vo į vietą viešoji ir krimina- visu greitumu. Vežėjui vis- šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
lė policija, bet plėšikų pa- tik pasisekė išversti degantį Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibiteu- 
čiupti nepavyko. Kiek teko 
patilti, kad buvę plėšikai 
buvo atvažiavę Į plėšimo 

i vietą automobiliu ir grei
čiausia iš Kauno.

/5 Statė Street. Boston. Kuf. 45 Brnailyy. New Tork City
*

«

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais Su

TIESIOG Į 

KLAIPĖDA 
be Jokio Persėdimo 

Lain ESTONIA 
Rugsėjo-Sept. 21, 1926 

Lietuviai, kurie mana atlankyti sa
vo KMntąją šati arba smmu> grišti na- 
a». j»r>Mdėkit«* štes t-kriursijos
ir vaautokiu- iš New Varka tiesiai 
į Klaipėdą.

Geriausias ir Parankiausias 
Kebas i Lietuvą.

Supraatfas dalykas, jog parsa- 
kiauniu lutei bus visada ton, kuriuo 
vanatofM* itevagsit visą •epanmku- 
■ą šr —ruagiuuą surištų su kriinue 
per nvetiuab šalis.

1 Baki> Amerikos Limja
' yra tai vienatinė tenja. kuri dabar 
i leidžia laivas iš Neu turke litiniai i

KLAIPtOĄ
Važiuojant tiesiai j Klaipėdą iš- 

aiuMte išlaidas ir vargą- Vpač šei- 
■tyaMMM sa buriu vaikų ir sa dides- 
■iašai bugaanis yra labai parenka va- 

Klaipėdą.

Kainos lafrakorėiu į Kitepėdn:
3-čia klia«a $107. Į abi pusi tik $181. 

Sutaupyait $44.5<>.
Turint. 3 kliasa $117. I abi pusi $19*4. 

Hai.dt $44JiO.
2-ra tdteua 8142^0. | abi puri $270. 

Sutaupyait $30.M».
“Reveaue Tax** ir “Head Tia” 

atdarai.
Sekantis išplaukimas laivą: 

Laivas “ESTONIA” Rmp. 10 
Laivas “LITUANIA” Ragp. 31

Iviforanarišą kreipkitės i vietos 
agentas arba stačiai i kampaniją

BALTK AMERICA ŪME, 
j 8—10 Bridže St., New York. 
j--------------------------------------------------

vežimą Į ravą, bet vežimas vas* kuris apšviečia visą Lietuvą 
krito ant vežiko ir šis atsidu- v
rė apačioje. Į riksmą subėgo 
kaimo gyventojai, kuriems 
pasisekė su dideliu vargu iš
kinkyti arklį ir ištraukti jau 

' pradėjusį degti vežėją. Vi- 
! sas kaimas buvo didžiausia- į 
j me ugnies pavojuje.
; Dėlei šito šposo linai visai 
neteko savo vertės ir vežėjas 
su savo arkliu, vieninteliu 
pragyvenimo šaltiniu, buvo 
sužeisti.

St. yra Kalnaberžių ūki
ninkas, turįs apie 12—15 
hektarų žemės. Atvykusiam 
nukentėjusio pakvietimu po
licininkui ir pravažiavusiam 
piliečiui šlapobėrskiui pavy
ko sutaikinti abi užiistere- 
suotas puses.

Rezultatas buvo tas, kad 
padegėjas išdavė nukentė
jusiam 1100 litų vekselį. j ____ _ ___

Taip užmokėjo lengvumą.- gražių ii juokingų monologų ir drkia- 
O 09 • * O V 1 . ...

•s lauko vidaus. Kaina .... Sl.UO paveikslais. 61 Dusi. .
Drūtais audrirto apdarais.........J 1.50 .

Davatką Gadzin,cns. — Ir kitos
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip j _•________ __

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio vatkų Gadzinku” telpa 3« įrairių juo- 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka- kingų dainUt ;r t.u
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai Daugelis iš dainų tinka iuekingoms 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa ■ deklamacijoms, šešta pagerinto 
rabošius. Pusi. 23  .......................10cy laida. 48 pusi..................................... jOc.
AnerahoniškN Variu vės. — Dviejų ! »jannyStė. Karštis”, ir "Snižiedavi- 

aktų komedija, pajuokianti lietuvių ma pgjaj Sutarties**. Labai už- 
vestuves. Juokinga ir .engva per- , ;mantįt meiliška komedija ir per
statymui. Parašė Iksas. Pusi. 24 10c . statymui tinkamas dialogas. ... 10c 

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba I Popas ir Velnias — Ir trįs kiti mde- 
tyrinėjimas. k«r‘ buvo pirmutini | mus pasakojimai: 1) Žinia aš toli- 

žmemą tepėme. Knyga labai pa- mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado
mai daktarą riaiitzerį sutaisė Ba- -nas « Jieva. Pilna juokų ir
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c i ašarų ..............................................

. 25c. 
links

mos daines. Apart juokintų **l*a- 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka- kingų dainų, eUių7_pnrcdijį, Ir't.L

KLERIKALAI PLATINA 
KOMUNISTŲ LITERA

TŪRĄ.
Seimo posėdyje birželio 

17 d., svarstant karo stovio 
panaikinimo įstatymą, uk. 

; s-gos atstovas p. Mikšys, pa- 
ėmęs žodį dėl motyvų balsa
vimo, pradėjo skaityti iš tri
būnos konfiskuotą komunis
tų laikraštį: “Lietuvos Dar
bininkų Atstovas.” Seime 
buvo daug publikos, ir Sei
mo pirmininkas d-ras J. 
Staugaitis skaityti laikraščio 
nedavė. Dėl šito atsitikimo 
“Rytas” 133 Nr. stambiomis 
raidėmis skelbia urbi et or- 
bi, kad, girdi, “valstiečiai 
liaudininkai bijosi šviesos.”

rddė, kad iš Radviliškio’ k^ip paprastai, atė-
darbininkų paimsią tik 10 J.ant*l*s paskolirti 5 litus 

siųsti telegramai (bufetan). 
Kai Stasė atidarė ridikitdi, 

JOS JanH,is savo Vekae'
šimtininkas yra M. Staaisio-I1".“8 sakydamas parasy- 
vaitis, anksčiau buvęs “krik- ?«?. ganius, pasiėmė juos 

sutuoktuvės. Janulis liovėsi 
lankęs savo busimąją ir susi- 
jieškojo sau antrą panelę. 
Pareikalavus iš jo pinigų, 
jis atsakė nieko nežinąs, pi
nigų nesiskolinęs ir vestu
vių kelti nežadėjęs. Praslin
ko ir metai laiko, o nieko ge- 
___ Stasei liko tik pranešti Įdomu butų išgirsti iš “Ry- 
policįjai. Ji taip ir padarė, to” redakcijos, nuo kada jai 
Policija suėmė Janulį už komunistinė literatūra virto 
sukčiavimą. Jis tuojau pasi- šviesa? Bet matyt taip jau 
rąšė vekselius ir žadėjo pini- visame pasaulyje yra, kad 

~ * kraštutinumai susieina, taigi
ir musų klerikalai su komu
nistais lengvai susigieda.

asmenų. Patsai rangovas 
yra Šiaulių Darbo Federaci-

i

' Matcrialiatičkas Istorijos SapratteMM
—Jei aori žinot, kas gimdo pasau

lyje įvairiausius metikius, tai per
skaityk šit* knygelę- Kalba labai 

; lengva. Knyga protaujantiems darti- 
i ninkama neapkainuojama. Nedega 

m ta iš Greilicho. Paraše Z. Alek- ■ 
sa. 80 pusi.
Monologai ir Deklamacijos. — šioje 

knygoje telpa daugybė naują, labai 
' — - . • ■ » a__ •_ a a n _

nis pilietis UŽ savo negudrų macijų. Visokios temos: darbminkiš- 
ŠpOSą. ' ,,cos» revoliucinės, tautiškos, humoris-
  ki«lrM ir laisvamaniškos. Visos skam- 

i __ _______ __________ ;
i

ščioniškoj” žvalgyboj agen
tu ir su tamsia praeitim žmo
gus. Sužinoję apie tai Rad
viliškio bedarbiai birželio 1 
d. iš ryto apie 4 vai. į stotį 
susirinko apie 100 asmenų. 
Sulipo į platformas ir laukė, 
kuomet išeis traukinys. Bet 
prieš išėjimą traukinio atėjo 
policininkas p. Ragelis, o 
vėliau ir policininkas Petra
vičius, liepė tuojau darbi
ninkams lipti nuo vagonų ir 
eiti namo. Bet darbininkams 
nenusileidus, polic. Ragelis 
pakvietė suvirš 30 kareivių 
iš geležinkelio kuopos.

Sulig įsakymu kuopos va
do atėjo ir kariumenė. Dar
bininkams nelipant polic. 
Ragelio parėdymu, puskari- 
ninkas įsakė kariams užtai
syti šautuvus, vieniems pulti 
beginklius darbininkus, o ki
tiems pasirengti šaudymui..

Įlipę vagonuosna nekurie 
pradėjo šautuvų buožėmis 
darbininku alkį raminti. 
Kiek buvo klyksmo, verks
mo, net skaudu buvo žiūrėti. 
Šautuvų buožėmis daužė ne
išskiriant ir moteris, kurių 
keletas buvo net sužeista. 
Tą dieną kaip tik Radvilišky 
buvo turgus, tai publikos 
^t“kk gfed«Ci.*kai'p a“kT- NEPAVYKO PLĖŠIKAMS. Įneįi/Ą metu) pasmaugtą 

nūs bedarHus šautuve buo-. Birželio m. 12 d. vėlai 
žėmis daužo. ,. V- vakare 11 vai. į Kauno aps. Daniulio kurneli rvta rado i« 

Varrunra. :Teleičių .kaimą pas ukin. J.
--- ----------- Tiškevičių, kuris ramiai sne- Mat dabar vntrti nphp«rali- - . . u - 1—~ 

KAIP JAUNIKIS VILIOJO kučiavo su savo kaimynais ma tį*p senrnu o skėrį- a^ctd®’- Pr,ctvarr” apdarau
HRIGUS Iš MERGINOS, šįdiškiu ir Kirevįčiu, staiga ^Vb^nS (3^S). stokos —

Šiaulių miesto jauna pa- įsiveržė trys nepažįstami a>-. į)ar tokių baiku nesigir- j-u-ujį Pe-^oaskStT u *1 Jovaro darnų- Jos J ”
n^lp ętaiė V-tė prieš trejus menys ir sunko pakelti vi- * daugeli metų. Per paskuti-ka deklamacijas ir dainavimu:, k-up
nele btase v te p JL.,'«ph?s esantiems rankas auk-, €^0’ mus 10 menesių ji vartoja i namie taip ir susirinkimuose,metus susipažino su jaunulėms esu™™.! “ - —
fertĖnLSikiS^ bieatosiį žrunMM. ' Kratą Birželio 13 d., 10 vai. vak. 

Janulis Stasės šeimoje buvo! pradėjo nuo atsilankiusiu per Kalnaberzių kaimą pra- 
“i™ žmoeus” Jau buvo’svečių. Iskratę juos suvarė į važiavo 3 Vežimai prikrauti 
vShama anie kėlimą'kamara. Šeimininką kraty- linais. Ten jie sutiko 3 asme- 
Stingo vestuvių. Janu-idami drauge vedžiojosi Tiš- nis, kurie, kaip paskui paaiš- 
v* e nAmrotocj Imi n fdV Lraimn crvvarjtniui

ro...

gus grąžinti. Bet matyda
mas, kad byla nemarmama, 
pranešė, kad tuos vekselius 
jėga iš jo išreikalavę.

Šiaulių apygardos teismas 
Januli pripažino kaltu suk
čiavus ir nuteisė vieneriais 
metais paprastojo kalėjime. 
Be to, Stasei V-tei priteisė 
apgaulės budu išgautą sumą 
pinigu.

NUSINUODIJO.
Seirijai. Birželio 12 d.

Seirijuose išgėrusi acto nu
sinuodijo panelė. Pasak 
žmonių, to priežastimi buvę 
jaunystės meilės nepasiseki
mai : ji turėjusi vaikiną, kurį 
labai mylėjusi, jam net 300 
litų davusi. Tečiaus šis vai
kinas nuo jos atsimetę? ir

Šiomis dienomis persišo- nuėjęs prie kitos.
vė Petrašiūnų stoties gelžk. ----------Z-...
policininkas Juozas Girnius, SMAUGIAc^< 
norėdamas nusižudyti. Da- >»’<** c iz f m s c 
bar jis guli Šiaulių miesto

POLICININKAS NORĖJO 
NUSIŠAUTI.

LUPA SKURAS.
Apie Šiaulėnus priviso 

ligoninėj. Nusišovimui prie- skųns^ių. įialftį,iš gegužės 
žastiš nežinoma. —• ft) į 21 d., Budrių 1c glhyk-

------- ——- • i lase lytą rado Gedmino ku-

i

Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt? 
—Dėlto, * ad norisi, atsakys koki 

lemokša. Bet delkogi norisi? Delkc 
be valgio žmogus silpsta? Ir deUer 
vienas maistas duoda daugiau ąpškų. 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 

j (įkraus, druskos ir kitą panašią da 
iykų? Kodėl jam reikia nukalą? * 
tuos klausimas suprasi tiktai iš šitai 
knygutės. Parašė D-ras G-usus. 
Kaina .............................................. 15e
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir t.t. Puikiai ilius
truota. 95 pusi...................................25c.
Kode! Ai Netikiu j Dievą? — Arba 

25c, Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 puri. ................ Me.
VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 

YRA GAUNAMOS
KNYGYNĄ 

"KELEIVIS"
255 Broadwiy,

So. BostML Mara

kos, revoliucinė®, tautiškos, humoris- 
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios, visos geros. Tinka visokiems ap- 
♦•itefėčtejiaaama, baliams, koncer
nams ir tt.
Niteltetsi. — Tragedija trijuose ak
tuose. Veikalas perstoto nužudymą 
caro Aleksandro II. Labai puikus ir

, nesunkiai ’ scenoj perstatomas
i veikalas...............................................
rO. S. S." arba Miobinė IikHaū. — 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
j r geras perstatymui. Kaina .... ?5c.
' Paparčio Ziadaa ir keturios kitos

I

ABU TURI ŽMONIŲ 
PASITIKĖJIMĄ.

Vėl ir vėl Arirtide Briand 
yra šalies pašauktas išvest 
Francuziją iš keblios pade"- ___ ___
ties. Jo energija tr gabumas veikalas........................................ 25c.

S. S." arba AKubinė IAkRaū. —kyt reikale. „•____ *_______ . v..- ____ ii
i j r geras perstatymui. Kaina .... ?5c. 

' Paparčiu žiedas ir keturios kitos 
apysakos: 1) Neužsitikintią Vyras;

j 2) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
• -ekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
! paikai tiki į visokius prietarus, 
l burtus ir tt. .................................... 15c.
i Soeialimias ir ReNgųa. — Labai įdo

mi knyga šituo svarbiu klausi
mu. 24 puri .................................... 10c.
"Salomėša”, arka kaip buvo nukirsta,

šv. Jonai galva. Drama viename 
i akte, parašyta garsaus anglų , rad^ą-i 
•' — rA ilsi‘ 1j vertėtų perskaityti. ...... 25c.:

Trmetio Kartmh ji Ar^
( talikų kunigas Haas Schmith pajM- 
’ vė merginą Oną Aumriler. Su j 
paveScsiu*. 16 pusi....................... MJc

Balsai. —< Puiki knyga, daugy- i 
bė labai gražiui eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
f gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
į Smelstoriua. 221 pusi. Popieros 

’---- "T ........................................ I1.M
_ ... - į ntsuMB Dainas, šioj knygutėj telpaMano moteris sirgo per Į....................... - - ■ 1

džiaugiasi panašiu pasitikė
jimu tarpe daug šalių, fpa- ’ 
tingai Sav. Valstijoje ir Ka
nadoje, kur reikale visi šie* Sielos Ba 
kia Trinerio Karčiojo Vyno, 
kuris niekad neapvylė nei 
vieno kenčiančio nuo Hogo

u Šoriu Januliu" štyn. Liepė uždaryti langus DEGTUKĄ Trin?2o ^artu« Y?*4’ kuri8 PuaL * ...................................... 15c’
U !’ pasakė, jog darysią kratą 1100 V UZ DEGTUKĄ. palatec padėų gana ’ Anarchizmas. — Pagal Proudboao

r. _ .J ® j —i .i j------«--------------c-------- m— c*— . mokslą, parašė d-ras Paul Elzba-
cher, vertė Briedžiu Karaliukas. 
29 pT?®! .......................................... 18c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, rar- 
į siausias pasaulyje kaJtw*t<>jas ir I>«>- 

I naikintojas.lis buvo neturtingas vaiki
nas, o jo ‘^busimoji” buvo 
turtinga ir plačiai žinoma 
panelė. Ji dažnai “paskolin
davo” “busimajam” po kele
tą dešimčių litų “būtiniems 
reikalams,” nes jautėsi už
tikrinta, kad Janulis ją ve
siąs.

Vieną sykį Janulis papra
šė Stasės ' švogerio Pociaus 
paskolinti jam “didesniems 
būtiniems reikalams” tris* 
tūkstančius litų, kuriuos tas 
galįs įskaityti į V-tės paso- 
gą. Pocius buvo žmogus už
sispyrėlis’ ir atsakė — kaip 
padarysi vestuves, tai tada 
gausi ir pinigų, ir nedavė. O 

‘Januliui parupo būtinai gau
ti tokią sumą. Jis su linksma 
šypsena bėga pas “busimą
ją” ir paskelbia, kad už 
dviejų sąvaičių darysiąs ves-

Birželio 13 d., 10 vai. vak. daug. Lorenzo Saretto, Sea-
tonville, Iii.” Ar jumis var- 

i gina musės ir uodai? Trine- 
. rio Fli-Gass juos tuojaus už-4 

muša. Jei Trinerio vaistų ir 
preparatu negalit gauti kai-jiųo« prietarų

Babžes Love lt 1

203
Mas. WiNSLoarą

X *

ii New Tarto 
j Kąsny ir atgal 

I (Pridėjus S, X 
jeigy Taksos.)

Dėl sugrjžimo leidimų ir Jo
ty informaciją klauskit pas 
vietos agentus arba pas 

tJniicd flacricu Ihii

H STABDO SKAUSMĄ nS nesuteikus .tokm 
malonaus palengrinmm, 
Taip originans Baume 
Bengue. Jis pradeda praša
lint skausmą nuo pat už
temimo. .....
Gauk originali francuDsaą

baume bengus!
4 am >

PER HAMBUaOĄ .
Ant mus tri-šriubiaią laišą

BeatedAuri^*11

*4r ant populiarišką vieno
dus- kambariais laivu Oe- 
v«Uwd, R'Mtphalia, ir Tba- 
ring'*. i.
Savaitiniai išplaiuktmat i* 
New Yorico. Laivai TbUriu- 
gia ir Westpha!ia atplaukia 
į Bostoną.
Peraonaliai lydini į Europą 
iivažaavimai.

PŪSLES 
KATARAS
Skausmas

S^talMidy
Neimkite 
Padirbi m y 
Ž i ■rėkit vardo 

“M1DY" 
Parsiduoda 
Aptarime

kevičius perpratęs, kad ne- kėjo, to kaimo gyventojai, 
pažįstami yra plėšikai ir no- Vienas iš tų trijų asmenų — 
ri apiplėšti, rastus pas jj pi- M. St. patarė linus padegti, 
nigus padėjo ant stalo ir į- Kiti tylėjo. Tada St. išėmėKiti tylėjo. Tada St. išėmė

štai kaip atrodo arsenalas po baisios ekspliozijos Dover, N. J. Nuostoliai siekia iki šimto milionų dolerių.

minystėje, tad rašykit pae į pusi. 
Jose p h Triner Company,' 
Chicago, III.

t * ' riji
V v

Važiuokite j

LIETUVĄ 
ir atgal 

PER BREMENĄ
Aat didžias šio ir gnričiaasfo

Vokiečių laivo 
COLL'MBCS 

ari* ant kitą šios linijoa laivą 
TIK 8 1)1 EN. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, steitruimiai 
T1K1ETAI J TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
Dėl informacijų kraipkitoa: 

NORTN GERMAN

LLOYD
U Vrier St Boataa, 

Cor. Devonshire SI. 
arba pas vietos agentus.
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i ŠOKIŲ SALĖ
Ant pardavimo ir Storas, lietuvių 

apxy ventoj vasarnamių kolonijoj, 
I .-u k.Uiury, Mass \ uka& tik ui $1500. 
<5‘W> įnešti.

VI. \DAS KLEMKA
39 So. Monree Terr..

ItoreheMer. Mass.

PASTABĖLĖS.
Dr. Landžiu^ gii'-f 

k<«(l Jl-S ilibi^l P* *■
katalikams 
Massachusetts 
Dr. Murray už tai 
ria dabar ‘Tunyt 
bematoriaus. Valio už lietu
višką gubernatorių i

» « »

Geresnio dzūko, kaip po- 
. ............. ........... ...............licijantas Juozą.- Mikalonis, 
aptiekoje. Vėliau gal reikės nereikia. -Jis yra čia au^e.-. 
sušaukti užsiregistravusių tikrai galėtų r 
susirinkimą ir galutinai nu- dzūkų karai i um. 
tarti važiavimo laiką ir ke- laikraščiai nesenai 

llionę. Dabar yra trįs suma- 
'nymai kaslink važiavimo:

1. Važiuoti automobiliais. |
2. Važiuoti busais.
3. Važiuoti laivu * i 
Butų labai pageidaujama

kad artimesnės kolonijos su
sitartų su bostoniečiais, kaip 

i Worcester, Norwood. Brock- 
ton. etc.

Vardan komiteto:
D. Pilka,

Broad’.vay. So. Boston.

Vietines Žinios: tl

lt

Socialistų Konferencija no
minavo kandidatus valstijos 

rinkimams.
Pereitą nedėldieni Bosto

ne buvo Masisachusetts vals
tijos socialistų konferencija, 
kuri nustatė ateinantiems 
valstijos valdininkų rinki
mams savo platformą ir no
minavo savo Kandidatus.

Kandidatu Į gubernato
rius tapo pastatytas drg. 
Walter S.Hutehins iš Green- 
fieldo.

I lieutenant-gubemato- 
rius nominuotas drg. Den 
nis F. Reagan; j valstijos se
kretorius — E. Williams. i 
kasierius — Albert Spragut 
Coolidge, į autorius — Leon 
Arkin. Į attomey general — 
John Weaver Sherman, o į 
Suvienytų Valstijų senato
rius — Alfred Baker Levis

Nustatyta socialistų plat
forma reikalauja apdraudi
mo darbininkų nuo bedar
bės ir pasmerkia dabartini 
kapitalistų padarytą Įstaty
mą, kuris garantuoja divi- 
dentus tokioms visuomenėm 
įmonėms, kaip Bostono Ele- 
vated Railroad, bet nega 
rantuoja nei vieno cente 
darbininkams, kada jie ne
tenka darbo.

Beto da konferencija pri
ėmė keliatą rezoliucijų die
nos klausimais. išreiškė 
užuojautą Passaic’o streikie- 
riams, Britanijos angliaka
siams, ir patarė Massachu
setts gubernatoriui paskirti 
bešališką komisiją Sacco- 
Vaiųsptti bylai ištirti.

-  ----------------------- -——
# ■ / • f

• 4 •

Rado sumėsinėtą merginą.
A'
Pereitą sąvaitę netoli 

Mattapano buvo atrastas su- 
męsinėtas ir Į bundulius su
raišiotas jaunos merginos 
kūnas. ■ Išsiaiškino, kad tai 
buvo’Edith Greehe, 19 metų 
amžiaus mergaitė, užaugusi 
be tėvo ir motinos, ir mirusi 
dabar pas vieną daktarą nuo 
nelegalės operacijos. Ji turė
jo vaikiną, kuris žadėjo ją 
vesti, ir atsitiko taip, kad jai 
butų reikėję neužilgo tapti 
motina. Vaikinas nuvedė ją 
pas pažįstamą daktarą, kad 
“pagydytų.” Kada nuo to 
“gydymo” mergina mirė, 
daktaras supiaustė jos kūną 
Į gabalus ir išvežęs Į laukus 
numetė. Daktaras dabar 
areštuotas. Buvusis mergi
nos vaikinas taip pat suim
tas.

žiuoti Į Philadelphiją didėja 
su kiekviena diena, ir. todėl, 
kurie norite matyti Visuoti
ną Seimą. Lietuvių Dieną, ir 
Pasaulinę Parodą, nevėluo- 
kite priduoti savo vardą ir 
adresą D. Pilkai, Šidlausko

pasakę -
va 
ja:
“ ai:

V’< »U* 
sti ’< • ’c. 
:i pata
ri t gu-

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Jrvojame geriausius 

namus ir pigiai Taipgi padarau 
visokius planus, išmėruoju žemę ir 
etc. ’............
tės

Taipgi padarau

Visokiais reikalais kreipki- 
(-) 

TITUS P. GREV1S
So. Boalon.

So. Boston 2340.
395 Broadaav. 

Tel.: ~ _

o‘u

RAYMONDS
būti visu 

dzūkų karalium. Botono 
i rašė, kad 

Juozas mokąs savo liežuvi 
į apversti net i šešias puses. 
1 » X »

“Boston Post” labai išba
rė musu vvčius už nridarvta 
-iškadą*’ ’ Mat tapane per 
pikniką. Jeigu vyčiai nepa
darytų “zlasties." t^i kamgi 
jie vadintųsi vyčiais.

Tip-Top.

PRANEŠIMAS.
Vaizbos Butas rengia me

tini pikniką 15 Rugp.-Aug. 
ant p. Chapliko Ūkės, Hud- 
son. Mass.

Tėmykite laikraščiuose 
pranešimus apie piknike* 
programą.

Vaizbos Butas.
i

John Keenan. 22 metų 
amžiaus South Bostono be
rnelis, pereitą pėtnyčią ban
dė nušauti City Point polici
jos nuovados policmaną. bei 
nepataikė ir sviedė savo 
brauningą per stogą. Kee
nan buvo suimtas ir dabar 
sėdi užgrotų. Banditizmas 
niekad neapsimoka.

Pasitikėjimas.
I 

Mes įsigyjome pasitikėji
mą nuo didelio skaičiaus

• ■ . ; i - no* ralaiKyto,a- prrša-musų kostumerių laike 45 lins skausmą jūsų ąėdo- 
metu musų gyvavimo, geru 
patarnavimu ir žemomis 
kainomis. Mes norime įgyti 
toki-pat pasitikėjimą nuo 
naujų kostumerių, tokiomis- 
pat metodomis.

Šitoj krautuvėj 
te pilną vertę už 
gus. Mes esame 
parodyt jums musų rakan
dus ir pasakyt jų kainas. At
eikite ir susipažinkite.

jus gausi- 
savo pini* 
pasirengę

THE JAMES ELLISVĖL NUOGOS MERGI
NOS IR VYRAI.

Nespėjo nutiki skandalas FURNITURE CO
apie musų tautietę. Teresą. 
Daugeliutę. kuri vyrų kom
panijoj nuoga maudėsi šam
pane, o pereitą sąvaitę New 
Yorko poliai jos teisme vėl 
jau buvo 8 akt orkos, kalti
namos už vaidinimą ir šoki
mą be drapanų žiūrint vyrų 
kompanijai Hotelyje Shel- 
bourne. Jų byla atidėta ant 
toliaus. Hotelio savininka^ 
ir vaidinimo rengėjas kalti
nami. už nemoralių scenų 
ruošimą.t*-;;---------—

4 šviesus kambariai ant 
rendos. 295 D st.. 1 trepai 
augštyn, So. Boston. (30)

40S BROADWAY, 
SOUTH BOSTON.

PLUNKSNAS. Bukus. Padurkas, 
Patalus. KaMras ir visokias lovų 
įrėdmes.
Kreipkitės

parduodam pigiausiai, 
ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdini mą.
Pas mus gausite 
tikras europiškss 
plunksnas ir pa
kus.

Europon Fe&ther Co.
25 Lowell Street., Boston, Mara.

JEIGU SKAUDA KOJAS.
Dr. Miller'io Garsus Pė-v 
dos Palaiky loja’ p rr ša

še, riešeliuose ir užpen- 
čiu'ise. Jaučia
mi ir nešioja
mi puikiai. Pa
daromi jums 
DR E. W MILLER (Reg. Podiatrist)
68 Pemberton Sųuare, Boston. Mass.

Tel. Bovvdoin 3783-VV. (34)
R■■■■

S T

I
Telefonas So. Boston 2300. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Dr. St. A. GAIVARISKI 
(GALINALSKAS)

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 
5:38 dieną. Nuo 7—9 vakare.
Nodelio mis pagal sutartie*.

414 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

i

> lI
i

I

Į
i
i

Tdefonaa 6112-W.

: Dr. L B—M ClUrt
LIETUVIS DENTISTAS

I VALANDOS: 
Nuo 10—12 dieną

Į Nuo 2—5 po pietų
Nuo 6—8 vakare 

i’ Nedėliomia Nuo 10—12 diena
, > 705 N. Main St. kaaip. Broad St 
į! MONTELLO. MA8S

[as
i

* l

i

Gvarantuoti ir Sudrutinti
NATIONAL SPRINGSAI

Visokie Saizai dėl Medinių ir Metalinių Lovų

Visokie Vailokiniai Matrasai
$13.00

Drutu Sunkiu Vilnonu Apsiūti
Visi Reguliariai Saizai

PILNIAUSIA LINIJA LOVŲ
(DAY BEDS), ant Ketvirtų Lubų

Hit or Miss Sunkus

SKUDURINIAI KAURAI
Saizai 27x54 S ’A 4 "A 4 "A
Trečios Lubos A®’ "" J

JUODOS ENAMEL VALIZOS
Diržai aplinkui; Skuriniai 
kampai. Vieta marškiniams

Trunk Dept. 3-čios Lubos

Specialiai Couch Hammokai 
Pritaikomas užpakalis. Antft'ti 
lenciūgų. National Springsai^-®-^

Trecios Lubos

PARDAVIMAI

r?

%

į

Į

K. W. ZIURINSKAS

Tik

Visokie Plumberiski Prietaisai i

v

į

Budavojimui Popierą
503 pėdų ralis ^Cr

Boliuose po 100 
pėdų.

Juodi— 
2c sq. ft

Galvanizuoti—
2 4c sq. f t.

ŽOLEI KIRSTI 
MAŠINIUKĖS 

Pusė Kainos

i

71 metų amžiaus senis 
Walter Snow išsiėmė laisnį 
vesti 30 metų amžiaus pane
lę Crocker. Ar čia meilė, ar 
biznis?

200 KIRVIŲ į 

!£., 98c

Bostono apielinkėse dega 
apie 300 akrų miško.

■Z!
- I

SOUTH END BARDWARE CO. SSS

Lietuvis Ostunetristas i

VIŠT1NINKAMS DRATAI
Raliuose po 150 pėdą, biskuti sugadyti. 

2“ mesh. 24". 36"
43”, 60". »ą. fl

POŽEMINIAI 
IŠMATŲ KUBILAI

< EMENTINIAI KEISINGAI
{TALPOS APIE Mg O
15 GORČIŲ ............................. A4e«*TO

Tol. So. Boston 606-W '
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LITUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną ‘

2 iki 9 vak ; 
aSCBĮja nedaliomis: ;

1 v. po piett '!
Seredomis iki 12 dieną. ■ -• * .1Ofisas "Keleivio” name ' 

251 Bro»4wsj. tarpe C ir D St t 
SO. BOSTOV. MASS. ;

><(• GALIONU JOHN W. MASURY 1 OC 
Aukštos Rūšies Maliavą Gal. .T...

Išegzaminuojd ak**. pn«a»nu 
akiniu*, kretvaą aki* *im,
ir ambiyopiškoa* fakioae* aky
se suv'rąamv 'šviea*.

-tnilru " ' *- * -
J. L PAAAKABNIS o. a
• 4 a.. - - 0 fVm.m

Telefonas 6498

DR. JOSEPB L. ALEX
(ALEKSA)

Lietuvis Dentistas
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 iš 
ryto; nuo 2 iki 5 p«> pietų ir nuo ; 
6 iki 8 vakare. Seredoniis nuo 9 
iki 12 dieną. Nedėldieniais pa
gal sutarimą. ]

CREGG BLOG., R<»:>m 382.
Cor. Amcsbury ir Common Sts. 

„LAHRENCE. MASS.

VINYS
Truput, O
Surūdiję keg

Drabužiu džiovinto jai 
dėl jrrdų. žemiau- ėR QQ 
-i* kaina Bostone Vv vU

'SKMŲ ir S'.HU) ;
■^■^Apieiir^ė ^apgyventa visokių 

. Pązciui- in pi": ». : e.-. einu i U.- 
Ątsišaukite Į". “Keleivio" 

■ G>f» I

PATOGUS KAMBARIAI
;-r f Turiu keletą patogių k am I ariu dėl

kur&i |a Ii etų važiuoti Į rhl-į pavienių, kurie norite į j emi gra- 
loMoli niia rilffniučio 27 d ižio-i ir Pil*»oj vietoj kreikite* tuoj Jacie'pniją rugpiuciu « u. paii: Mrg pkvOui<nė <301

R egistracija norinčių \a- gis F Hmadv ai, S<> Losten, Mara.

i

Viduriniai 
DURŲ 

ZOMKAI

45c

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas seRretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter SU, Boston, Mass. 
(Prie Hanover St.)

Tą!. Richmoad 668. (-)
Valar.dosr Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų 

•Z  . ' 

i DR. BALABAN
Iš Rusijos—Gydytojas. Chirurgas ; 

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

arti Andre** Sq., <
Tel. So. Boston 4768.

M. 1. B. LAIDAU
Specialistas Kramšką ir Se- 
kretnų Ligą. Reumatizmo 

ir Kraujo Ligų.
Valandos: nuo 12 iki 9 vaka

re. Nedėldieniais: nuo 9 ryte 
iki 2 po pietų ir ppgal sutartį. 

'-Tft-R»jmarfcem». -'* — 
32 CH AM BERS ST, 

BOSTON, MASS.

Js rtLETONA*

S MEDICINOS DAKTARAS J 

r C. J. mikolaitis Į
Valandoe: aao f Iki 4 po pietą, i 

■no 7 iki 8 vakar* j 
107ĮSummer St, ;

LAWRENCE, MASS. Į

Chešter Wilson, kuris da
vė ugnagesių viršininkui i 
žandą, teismo buvo nuteis
tas užmokėti S40 pabaudos. 
VVilsonas kirto ugnagesių 
viršininką dėlto, kad šis no
rėjo pamokint ji. kaip ge
riau itaisjli šildomąjį pečių.

Vienoj ‘‘burefingauzėj” 
ant Shaumut avė. policija 
rado negyvą vyrą su per
skelta galva ir prie jo buvo 
labai apdraskyta ir baisiai 
nervinga moteriškė. Polici
ja patalpino ją ligoninėn ir 
veda tyrinėjimą.

Darbininkas šovė darbinin
ką prie darbo.

Cambridge’aus baksinėj 
baltveidis darbininkas per
šovė juodveidj darbininką. 
Jiedu dirbo abudu prie ab- 
liuojamų mašinų ir juodvei- 
dis tą rytą skundėsi užveiz- 
dai, kad jo draugas baltvei
dis svaido jį medžiagaliais 
ir varo laukan iš tos dirbtu
vės. Neužilgo pasigirdo su
vis. Juodveidis krito sunkiai 
sužeistas, o baltveidis pabė
go-

Valdžios agentai sučiupo 
anądien laivą prikrautą al
koholio bačkomis. Alkoholis 
Amerikos butlegerių nupirk
tas ant jūrių ir atgabentas 
prie kranto. Butlegerių nuo
stoliai apskaitomi > $4.500.- 
000.’

PARSIDUODA BUČERNĖ
R:zni; Idaror as iirp 

sąvaiteC " 
taut-. J' 
tą bizr.
Ofisą.

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda du storai >n nedėti liai 

žaismais, abudu daro gc-ą bizni. Vie
nai štere- -ajįtįi.s;, LĄĘiUridge, Mass.. 
kitas So Bostone. Katras patik ■5''*— 
galės.te pirkti. Kreipkitės Das: (31) 

S. V. PUCETA
102 XV. 3-rd st.. So. Boston. Mass.

Salemo ir Weymoutho 
miesteliuose pasirodė dėmė
toji šiltinė, labai limpama ir 
pavojinga liga. Tyrinėjimas 
parodė, kad šita epidemija 
tapo išplatinta su maistu, 
kuri ruošė užsikrėtę šiltinės 
bakterijomis.

Bumso detektivai suėmė 
vienam hotelyje Williamą J. 
Germainą, kuris metai atgal 
Montanos valstijoj apiplėšė 
banką, pagrobdamas $10.- 
700.

. NAUJAS VAGONAS DIDELIŲ BARGENŲ PAS

SOUTH END HARDWARE CO
1095 WASHINGTON ST., arti Dover St., BOSTON

$73,000 Vertes Daiktų
IŠ THOMPSON HARDWARE CO. LOWELL, PIRKTŲ IŠ SALVAGE CO.

SENSACINIAI BARGENAI
KAINOS, KURIOS SUTAUPYS JUMS 1-3, 1-2 ir 2-3

ŠPATAI 19c
LANGŲ VIRVĖS

100 75 c

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

Dr.KILLORY
68 SCOLLĄY SQl'ABE 

Skersai. Hanover Street 
BOSTON. MASS.

Olympia Theatre BoiMiag 
Rnom 22

Pala r ima.', dykai tik' per'pds Kiltą 
laiką.

t

i i I

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

ruotą kataiiogą.

Vose t Sens Piano 
Comiany 

jau virš 28 Metų.

Vose & Sons 
Piano Co.

IMI Boylston St., Sostas, 
{kurtas 1851 m.

i
i KOSTUMERSKAS KRI \ i < ils 

Vien tik vyriškų drabužių.
Apie gerumą klauskite maro kos- 
tumerių, kurie jau dėvi mano da
rytus drabužius.
Valandos: Kasdien nv.o S vai. ryte 
iki H vai. va. are.

34 1 BROADWAY.
S*) BOSTON. MASS.

EKSKURSIJA | PHILA- 
DELPHIJĄ.

Visuotinas Amerikos Lie
tuvių Seimas įvyks rugpiučio 
29, 30 ir 31 dd.; Philadel- 
phijos Lietuvių Diena Pa

saulinėj Parodoj atsibus 
rugpiučio 28 d.

Bostono ir apielinkės lie
tuvių ekskursija gal panorės 
matyti Lietuvių Dieną ir da
lyvauti Visuotiname Seime. 
Bostoniečiai pageidauja im
ti dalyvumą ir Lietuvių Die
noje. Ar tai bus galima pa
daryti vardan bostoniečių 
arba Naujosios Anglijos lie
tuvių — dar neaišku. Taigi 
atrodo, kad Bostono, o gal 
su įdariusi net v i.-os Naujo
sios AngH; .s lietuvių eks-

American House viešbuty 
pereitos pėtnyčios vakarą 
buvo susirinkę 100 “kliuk- 
sų.” Katalikams tas labai; 
nepatiko.

Užpereitą sąvaitę auto
mobiliai užmušė 18 žmonių 
Massachusetts valstijoj.

m41
■j r.: iHrlai TaKif

Aukštos rąšies tulšys. bis- 
kutj surudijf. nužeminta 
kaina ant 50% iki75%.At
eikite pasižiūrėti. Barge- 
nai ant kiekvieno kounte- 
rio.

25 PIETŲ
SUKAKTUVIŲ 

IŠPARDAVIMAS

SIETINIAI 
DRATAI

Naujas Lietuviškas Geležinis Storas.
162 BROADKAY. palei B STREET

Mes atidarėme So. Bostone naują lietuvis’ ą geiežinj storą. Dabar vist 
lietuviai kaip Bostono, taip ir apielinkės turės ?rogą Rauti vi.-okių geleži
nių namams reikmenų už pigiausią kainą

Mes parduodam pentus. varnišius po $1 ."0, $2.25 ir $3.65 už RaTioną Ir 
namams maudynes, boilerius, skalbynnes. guzo pečius, visokius vatnz.džiei 
(pipes), sijukus. Vienu žodžiu, ko tik reikia dėl namo, tai mes tuojaūs pa
rūpinsime ir musų trokas atveš Į namus. Taipgi dirbam visokį plumb--- 
rišką darba.

JURGIS LAUKAITIS & COMPANY
162 BROADUAY. SOUTH BOSTON. MASS. Tel. So. Boston 237;; ’)

Mintie Oibldi Spar, Gii. 2.25 įįB Atlantic Fk»r 4 QK * »arm»n <i «ik
Vamish. Gal l«*W Remover. Gal.

VELVETOH SHELIAC „.„V?; X„. G.?2.75
Dinrr G-Uvai *«««syta1 Aliui v<M»kių spalvų be wOV
• • baltos. Gal. t

LEAD-^- *12.50
ra — PARSIDUODA TIESIAI JUM 

TIKRAI AUKŠTOS RŪŠIES 
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.

BOSTON PL! BiNG ft 
LIGHTING SI PPl.Y < o. 
147 Portland St., B ‘.'.o r. 
netoli North Statiun




