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! TERESA DAUGELIUTĖ
Į Musų garsi tautietė. Tere- • 
isa Daugeliutė. kuri nesena’’ 

Tį 1 - 1 TĮ vi |maudėsi šampane, šią savai-,
vbos trstos* • vaSaspa-.

----- *— ;teko į Amerikos spaudą ne 
paskui slėpė per kelis mene- i dėl šampano maudynės, o 

į §ius. dėl to, kad ji atsigėrė nuodų i
Bolševikai teisina savo če- Chicagos hotelyje. Ar tas j 

kištų žiaurumą tuo, kad jie pasitaikė jai per klaidą, ar
r-------------r---------------------r_______- .. _ _
voje nesą jokių plėšikų. Ki-1 sau galą, ar tik norėdama

* n 
Vagy s šaudomi ant vietos, skandaliuką, tai kol kas da 
Bet gi politiniai prasikaltę-1 nežinią. Gana to, kad ji sun- 
liai nėra jokie vagis nei suk-ikiai nuo nuodų^apsirgo^ iri 
vien, v u juvro vcuy -  -----j---------’
pat galabija. Ir dėlto pašau- į pitalyje.
lis taip piktinasi Čekos dar- Jos tėvas. Antanas Dau- 
bais. kad ji žudo politinius gėla, kuris Chicagoje turi 
valdžios oponentus. Kartais • mėsos krautuvę, yra tos nuo- 
žudomi net paprasti darbi-j monės, kad jo Teresa tyčia 
ninkai užtai, kad streiką ap-į nuodus gėrė. Kada jam bu- 
skelbė. ;vo apie šitą incidentą pra-

Čeka pasidarė tokia ga-Į nešta, jis pasakė: “Tai vis 
linga, kad pakilo virš valsty-' dėl pasigarsinimo. Dėl pasi- 
bės. Ką ji nuteisia sušaudy-' gaminimo ji padarytų vis- j 
mui, tai jau niekas atmainyt ką. Nesenai turėjo porą ne
to negali. Jos nuosprendis laimių su automobilium kad

Jos agentai elgiasi po bar, aš manau, tuo pačiu tik-
1___ t ______________________________________________________________•

Pereitą nedėldienį ji išro-

Netikėtai Mirė Bolševikų

DZERŽINSKIS BUVO 
TIKRAS TERORAS.

Jo valdomoji “Čeką” iššau
dė tūkstančius žmonių.

Pereitą sąvaitę Maskvoje 
netikėta mirtimi mirė F. E. 
Dzeržinskis, buvusis bolševi
kų Žvalgybos viršininkas. 
Jis sugrįžo į savo namus 
Kremliuje iš komunistų par
tijos pildomojo komiteto su
sirinkimo, kur jis pasakė 
karštą prakalbą, ir po trijų* 
valandų mirė. Žinia apie jo 
mirtį apibėgo Maskvą žaibo 
greitumu ir padarė komunis
tuose sunkaus įspūdžio. 
Žmogus, į kuri jie žiurėjo 
kaipo į didžiausi revoliuci
jos veikėją; žmogus, kuris 
be atodairos ir be pasigailė
jimo varė į kapus kaltus ir 
nekaltus — tas žmogus da
bar pats guli ant lentos su
stingęs!... ••

Nusileido bolševikų gal
vos, nusvyra jų nosys, ir atsi
dusęs rasit nevienas jų pa
galvojo : šiandien užsimer
kė Dzeržinskis, rytoj gal aš 
kojas'Užversiu — ar verta gi 
tuomet lieti kitų žmonių 
kraujas, kuomet visų gyve
nimas yra tpks trumpas?

Dzeržinskis buvo lenkas 
ir savo laiku prigulėjo prie 
Lenkų Socialdemokratų 
Partijos. Tuomet jis buvo la
bai pavyzdingas žmogus. 
Nors revoliucinio nusistaty
mo ir tvirtas kovotojas prieš 
caro valdžią, jis podraug bu
vo labai jautrios širdies ir 
Švelnaus apsiėjimo idealis
tas.
, Su rusais Dzeržinskis suė
jo 1906 metais, kuomet Len
kų Socialdemokratų Partija 
įstojo Rusijos partijom Per 
visą savo gyvenimą jam te
ko išbūti 11 metų kalėjime. 
Jis buvo 3 kartus ištremtas, 
bet kiekvieną kartą pabėgo. 
Kada Rusijos socialistų par
tija skilo į menševikus ir 
bolševikus, Dzeržinskis per
ėjo bolševikų pusėn ir, paė
mus bolševikams valdžią po 
revoliucijos, jam teko orga
nizuoti slaptą bolševikų po
liciją arba žvalgybą. Išpra- 
džios šitos organizacijos tik
slas buvo kovoti su revoliu
cijos priešais, su buvusiais 
caro taniais. Dzeržinskis 
tuomet pasakė : “Revoliuci
jos priešų nereikia nei teisti, 
nei gailėtis, bet kiekvieną į 
dulkes paversti.”

Žinoma paprastai kaipo 
“Čeką,” šita organizacija 
vėliaus virto didžiausia des
potizmo šmėkla. Ji pradėjo 
smaugti .netik kontreyoliu- 
cionierius, bet ir socialde
mokratus, ir paprastus fab
rikų darbininkus, ir kaimie
čius. vienu žodžiu — visus, 
kurie tik drįso komunistus 
kritikuot ar kokių nors rei
kalavimų jiems statyt. Pa
vyzdžiui, Solovecko salose, 
tolimoj šiaurėj, kur bolševi
kų valdžia dabar tremia po
litinius prasikaltėlius, 19 
gruodžio, 1925 metų Dzer
žinskio čekistai sušaudė 6 
socialdemokratus vien tik 
užtai, 1 
tyru nro. 
kruviną

Meksikos Kumžai
Apleidžia Bažnyčias į

37 VYSKUPAMS GRĘSIA 
KALĖJIMAS.

Kova tarp lderikaių ir val
džios prasideda ant žut-but.

Liepos 31. d. Meksikoj 
ineina galion įstatymas, ku
riuo kunigai ’ ir bažnyčios 
vra atskiriami nuo valsty
bės ir konfiskuojami visi jų 
-urtai. kuriuos jie buvo iš 
tamsių žmonių susikrovę. 
Visi svetur gimę kunigai iki 
tos dienos turi išsinešti iš 
Meksikos laukan. Visos kle
rikalų mokyklos turi būt už
dą lytos ir visos politinės 
klerikalų partijos panaikin
tos. Apie politiką kunigams 
nevalia bus nei žodžiu kal
bėt. nei savo laikraščiuose 
rašyt. Jie galės būt tiktai 
kunigais, bet ne politiniais, 
mekleriais.

Prieš šitokį Meksikos įs
tatymą sukilo visas juoda
jai Romos internacionalas. 
Meksikos 37 arcivyskupai ir 

sikos katalikus atsišaukimą, 
ragindami juos* ginti bažny
čią, neklausyti ’ viddfeiosi-ir 
nepildyt nąpjo įitatyftio, nes 

omuni-

Bolševikai teisina savo če- Chicagos hotelyje. Ar tas j _ .. ....... i
palaiko gerą tvarką. Mask- į ji ištikiujų norė jo pasidaryt

• ’ • s • v * v • 1 __ 1 —. A« 1 ** i

tur taipgi nėra piktadarių, pasigarsinti sugalvojo naują 
Vagy s šaudomi ant vietos, skandaliuką, tai kol kas da 
Bet gi politiniai prasikaltę- i nežinia. Gana to, kad ji sun-

- - - - - - - - • - * ’ ---- —--------- --Į.

čiai, o čekistai ir juos taip dalbar randasi Čounty Hos-

r::\:__ z r Jos’tėvas. Antanas Dau-
kad ji žudo politinius. gėla, kuris Chicagoje turi 

žudomi net paprasti darbi-' monės, kad jo Teresa tyčia 
ninkai užtai, kad streiką ap- į nuodus gėrė. Kada jam bu- 
skelbė. ;vo apie šitą incidentą pra-

Čeka pasidarė tokia ga-.nešta, jis pasakė: “Tai vis 
linga, kad pakilo virš valsty- dėl pasigarsinimo. Dėl pasi- J — -- - - — - • - - •• * A
mui, tai jau niekas atmainyt ką. Nesenai turėjo porą ne
to negali. Jos nuosprendis laimių su automobilium kad 
yra galutinas ir neatmaino- patekus į laikraščius, o da
mas. r 
Rusiją kaip kokie carukai. siu nuodų išgėrė.” 
Jie areštuoja, kalina ir Bau-! —;♦« «^sviUni ii išro.
džia žmones i ‘ ‘___ _ .
kas nors iš tos pačios Čekos lyg ir klf^ojo. ištardama vis 
jiesuima ir nesušaudo jų pa- nesurištus sakinius apie jos 
cių už kokias vagystes: ęrarbės nupuolimą, apie ne-
! Sakoma^ad Cekoj dabar t7kim, darbo su $1,500 alga, ’bSStf
nėra nei irieiro tikro ^evoliu- į sąvaitę. apie vyrus, kunuos|kuoĮj jr 
Cionienaus. Beveik visas jos ji mylėjo ir dabar neteko. (baudžiami.

šių caro žandarų, šųiflijkpn 
vokatorių ir kitokių "gata- 
variezų.”

Tai tokios mašinerijos in
žinierium buvo Dzeržinskis.

Gaila, kad jis taip sutepė 
kitąsyk gražų savo vardą, 
kad iš nuoširdaus kovotojo 
už laisvę virto buC ?liu 
laisvės naikintoju.

IŠKĖLĖ ŠIRDĮ, KAD 
IŠĖMUS KUL1PKĄ.
Detroite buvo pėi-šautas 

keturiais šūviais kumštinin
kas Patrick Klein. Viena ku
lipka įstrigo jam į širdies 
sieną. Pereitą sąvaitę jam 
buvo daroma operacija. 
D-ras Friedleander iškėlė jo 
širdį ir įstrigusią kulipką iš- armijos oficierius, ir ji išėjo j 
ėmė. Ir esą vilties, kad Klein su jais pasivaikščiot. Vienas

tannaii o»u- rereirą neaemie.y|j. .=»v- k . . vfc^ M k.
patol, pakol de silpna ligone. V »ą laiky .. katalikus 'tsi5a..,.i.na

personalas susideda iš buvu- tarpe kurių vienas buvęs ita- ‘ 
----- įto- lų princas ir keliatas gra- 

a- žiaurių New Yorko milionie- 
rių, apie dabartinę jos nelai
mę, kuri įvykusi dėl “tūlo is
pano.” ir pagalios apie tai, 
kaip New Yorko teatrų savi
ninkas Carroll, kuris suren
gė jai šampano maudynę, 
pasakodavęs jai. kad ji 
esanti gražiausia pasaulyje

tai ji blaškėsi ir ligonbučio 
slaugėms nedavė ramybės. 

Nors jos tėvai gyvena' 
Chicagoj, bet ji prie jų. ma
toma, nebūna. Ji gyveno 
Shermano Hotelyje ir tenai 
nuodų atsigėrė. Ji sako, kad 
vieną vakarą pas ją tenai at
ėjo 3 vyrai, tų tarpe vienas 
armijos oficierius, ir ji išėjo

ir

Kunigams Meksikos vys
kupų laiškas įsako pasitrau
kti iš bažnyčių ir nelaikyti 
jokių pamaldų, nekrikštyti 
vaikų, nelaidot numirėlių ir 
neduoti šliubų. Bažnyčios 
tečiaus turi pasilikti atdaros, 
kad katalikai galėtų tenai 
rinktis ir melstis: bažny
čioms prižiūrėt turi būt iš- 
nnkti iš pačių paraoijonų 

n,®1P.n?’..^lb?d?.ma.va.S! komitetai.
Meksikos įstatymas sako, 

i kad jeigu kunigas apleidžia 
bažnyčią, tai valdžia tuo- 
jaus ją uždaro ir paverčia ją 
mokykla. Vyskupai, mato- 

' ma, čia tikisi išprovokuoti 
susikirtimą tarp valdžios ir 
katalikų minių, nes jie liepia 
kunigams iš bažnyčių pasi
traukt, duris palikt atdaras, 
ir ragina tikinčiuosius £inti 
’ — čia nuo jos pnešų. 
____L , kai valdžia ateis 
apleistą bažnyčią uždaryt, 
katalikai turi jai priešintis.

Tai jau yra kurstymas

pasveiks. Daktaras sakor! žmogus ant gatvės ją sulai- ^ažnyčiž 
kad kulipka turėjo pataikyt kęs ir įžeidęs. Ji sugrįžusi Reiškia
į širdį tuo momentu, kada viešbutin labai susinerva- 
širdis buvo susitraukus. Jei- vus, negalėjusi užmigti, ir 
gu ji butų užgauta laike iš- paėmusi vaistų ant miego, 
siskėtimo, tai žmogus butų Tai buv ’ ’ ’*
kritęs negyvas tuo jaus. užsin

KAIP APSAUGOTI SEI- dyt da nenorinti.
FUS NUO PLĖŠIKŲ? I -------------
Plėšikai dabar pradėjo FORDAS ŽADA PR1PIL- JaVįkiTka“ 

atidarinėti seifus asetilino DYT1 ORĄ SAVO AU- : šiuri?ii no 
liepsna, ištirpindami plieno 
duris. San Franciscos polici- • _________ _________
jos kapitonas pataria seifų Fordas pradėjo daryti jau'fvbėsTšdavikat 
savininkams laikyti seife orlaivius ir tikisi, kad greitu * __________
bonką amonijos. Nuo karš-,laiku oras bus pilnas jo or- ANriimę ^tizfikag 
čio ji truks ir banditai turės laivių, taip kaip dabar keliai . t-iAVO KAPITALIS- 
bėgti nuo amonijos gazų. 'yra pilni jo automobilių. ! jamS $725,000400.

| RUMUNŲ OFICIERIUS 
'DAVĖ AMERIKOS AMBA

SADORIUI I ŽANDĄ.
Rumunijos sostinėj Buka

rešte dabar plačiai kalbama 
apie tai, kaip rumunų kari
ninkas davė Amerikos am
basadoriui Culbertsonui į • 
žandą. Sakoma, kad Cul-' 
bertson nuvažiavęs Besara- 
bij'on patvrinėt tenaitinių 
sąlygų. Išlipęs ant stoties 
Zlotz jisai netyčiom atsimu
šęs į rumunų karininką var
du Postelniou. Karininkas 
astisukęs ir teškęs Culbert
sonui į veidą, kaip tai Ru
munijos karininkai yra pri
pratę su civiliais žmonėmis 
visuomet daryti.

PAJUOKIA LIETUVIŲ 
VESTUVES.

Iš Easton. Pa., mums pri
siųsta vietos anglų laikraš
čio iškarpa, kur yra pajuo
kiamos lietuvių vestuvės. 
Sakoma, į aldermano Chid- 
sey ofisą kažin kas paskam
bino telefonu ir pasakė, kad 
aldermanas palauktų, nes 
esąs svarbus reikalas. Ofiso 
valandos buvo jau pasibai
gusios, bet aldermanas vis- 
tiek laukė. Už pusės valan
dos atmarmėjo būrys žmo
nių, iš viso : apie 30, prisi
grūdo pilnas ofisas, ir prie 
įaldennano priėjo vyras su 
mergina, sakydami, kad, iie 
norį “šliubo.” " .' 
manas juodu sužiedavo, kilo 

ja pradėjo berti jaunave
džius ryžiais ir kitokiais da
lykais, kliuvo visko ir alder- 
manui Laikraščiai pastebi i“a’ I,uung4 ginoje netolikad tokio? vestuvės yra L I*”?“b“v« sukviesti 
bai nepaprastos, nes civilio 
šliubo imti paprastai eina 
tik du-trįs žmonės, kurie ne- ___ _____
daro jokio lemto ir didelių NEW YORKO gajveKA- centro ^kdom?“ ko’fi 
vestuvių visai nekelia. Pn- RIŲ STREIKAS AP- kuris dabartiniu laiku vSd’o’ 
smeizę ofisą, yestuvnmkar SKELBTAS IS NAUJO, sovietų Rusiją
H2Tcemuę dženiS kad’ , Ne». Yorko gatvekarių Kada šitas suokalbis išėjo 
išvalytų pridirbtą ju purvą. Harbin'nkų streikas buvo Įaifetę tai komunistų parti- 
Ofisį turėjęs šluoti pats ai- Jau atšauktas pereitą sąvąi- centro pildomajame ko- 
dermanas Vestuvninkai bu- .k."nL d,ab*r„ P?*
vę lietuviški bolševikai.

PROH1BICIJOS VIRSI-
NINKAS PRISIPAŽINO jos, tuomet streikas tapo ap- 

PRIE KALTINIMŲ. • sauktas is naujo. Išrausi po- 
Prohobicijos viršininkas • tada puolė a. t rt -

San Franeiseoj. P-ftini^

Zinovjevo Suokalbis Sujudino 
Sovietų Rusiją.
I_________
' JIS IR LASEVIČIUS IŠ

MESTI 1$ POLITBIURO.

Abudu tarėsi nuversti komu
nistų partijos pildomąjį 

komitetą.

Rusijos komunistų parti
joj kilo rimtų nesutikimų,

t
• •

MUŠTYNĖS CHICAGOS 
KALĖJIME.

Apskričio kalėjime Chica- į 
goję kilo skandalas. Išėjo į 
aikštę, kad už pinigus į kalė
jimą buvo gabenama šmu
gelio keliu degtinė, visokie 
draudžiami narkotikai ir net _ ..... ........
mergos. Dėl mergos pereitą kurie‘sujudino organizaciją 
nedėldienį net muštynės kilo iki pat jos pamatų. Nespėjo 
tarpe kalinių. Banditas Dur- sonetų valdžia ir komunistų 
kin, kuns uz užmušimą zmo-partija atsipeikėti nuo to 
gaus ir automobilių vogimą smūgio, kokiuo joms buvo 
yra pasmerktas kalėti 25 Felikso Dzeržihskio mirtis, 
metus, tapo kitų kalinių kaip štai išėjo į aikštę, kad 
skaudžiai sumustas. Jam bu- Griša Zinovjevas, komunis- 

ivo įsmustos abidvi akp, per- tų Internacionalo preziden- 
: skelta lupa ir apdraskytas tas ir buvusis artimas Lenino 
visas kūnas Dabar eina tyn- draiįfts, daro slaptus planus 
nėjimas. Kalėjimo šerifas nuversti dabartinį komunis- 
Hofman teisinasi, kad jis tų partijos centro komitetą, 
neturįs pakankamai žmoni# kuris faktinai yra dabartinė 
tvarkai palaikyt, dėl to sovietų Rusijos valdžia, 
jime ir darosi visokie neleis- Būdamas Maskvos Inter- 
tim dalykai. Laikraščiai pra- nacionalo prezidentas ir Po- 
neša, kad tūlas Jatnes Gri- litinio Biuro nanrs, Zinovje- 
cius, matyt lietuvis/ nuciul- Vas siuntinėjo slapta kalba 
pęs 100 degtukų galvukes rašytu^' laftkiis įvairiems 
norėdamas pasiūlyt sau ga- partija veikėjams Rusijoj ir 

Ltenai uz tns užįgRuorti Ihiošdamas juos 
rijfe ‘Yęįnfiucįjos.”

i i KąHSČMiu Zinovjevu dirbo
Ęada alder-

didžiausis lerma^ kompani-

Ned M. Green.

pęs 100 degtukų galvukes rašytus’- laftkiis įvai 

į 
žm

•i■ t 'i'
_____ ____  

jįpac už Kanados rubeZiaiis. nes taijf pat Politbiuro na

.! Ijpe .‘revoliucijos.”
ibNES MIRĖ NUO ‘

DEGTINES. J įažai giZt^betturta!
Noj ir jos apieHnlrfj, žytnus komunistas,

pereitą nedėldienį nuo deg- lys ir karo komisaro padėjė- 

ma, kad degtinę butlegeriai
tinės mirė 29 žmonės. Mano- jas. šitas Laševičius turėjęs 

i._j j giap^ mitingą girioje netoli

tiktai ištikimi opozicijai vei
kėjai, ir tame mitinge jisai 
šaukęs savo draugus organi
zuoti kovą prieš partijos

holic. Policija jieško vietos, 
iš kur toji degtinė buvo pirk
ta.

kompanija atsisakė tartis su džiauja Maskvoje, kilo baL 
darbininkų vadais, visai ne- sus triukšmas. Visi ėmė bal- 

: pripažindama jų organizaci- są ir visi rėkė, tiktai vienas

; šauktas iš naujo. įniršusi po-
!«••• . • 1 — 1 ___ __ *

jo daužyti buožėmis galvas

Trockis sėdėjo ramiai ir šyp
sojosi, matomai džiaugėsi, 
kad jo mirtino priešo Zinov- 
jevo kailis yra vanojamas. 
Po triukšmo nutarta išmesti

j buvę nuodai ir ji taip ■ žmOniu prieš valdžią, kurs- 
inuodijusi. Nora pinigų ji; tvmas ‘ keIti riaušes. Taigi 

neturinti dabar, bet nusizu- didžia pradėjo šitą vysku- 
Pų laišką studijuoti, ir jei 

-------------- tik pripažins, kad jis yra iš- 
........... , tai visi pasira- 

' c šiušieji po juo vyskupai ir
TOMOBILIA1S. arcivvskupai bus areštuoti ir 

Automobilių fabrikantas iatiduoti teismui kaipo vals-

PERSPĖJA DETEKTIVŲ l CHICAGjOS PIKTADA- 
BIURUS. R1 AI UŽMUŠĖ 42BIURUS.

Anglijos parlamento sek
retorius užjūrio prekybai,

Daug stveri, iš Politbiuro Zin^i? 
balius kur buvo periami buv0 sužeista. Paskui kapi- Lasevicių. Zinovjevas, kurio 
konfiskuoti bėrimai Jis tapo talistinė sPauda paskelbė tikra žydiška pavardė yra 
suspenduota^ ' 1 melą, buk streikienai buvo Apfelbaum, kol kas da pasi-

_____ ! užpuolę policiją, bet ši apsi- lieka komunistų Internacio-

Generalis prokuroras ' • ŽMONES. Samuel, patiekė paria-
Washingtone išleido perapė-, Pereita subatą butlegerių me.ntoĮ sĮfa‘tllne?» ku*}os pa- 
jimą visokiems privatiniėms kovoj Chicagoje buvo nu- ,of,oį-kalIį?u^ tai
detektivų biurams, kad jie šauti da 2-žmonės. Tai bus
nenaudotų savo firmoms 
Suvienytų Valstijų vardo. 
Dabar esą daug detektivų ir Į _________
provokatorių organizacijų,; ŠOVINYS UŽMUŠĖ 4 
kurios prie savo vardo j)ri- KAREIVIUS
deda vis tai “U. S.,” tai žodį Italijoj darant manievrus 
Federal, kad įsrodytų lyg šį panedėlį sprogo anuotos 

kad tie pareikalavo i ir valstvbmės įstaigos. Daug šovinys kareivių rankose ir 4 
■. Ir žinias apie šitą pmonių vardai ap- kareiviai tapo užmušti, o 5

^kerdynę Maskva»gauna. ^įžeisti

jau 42 nušauti nuo šių metų 
pradžios.

savo pramonės savininkams 
§725,000,000.

KARE1VIUS.
Italijoj darapt manievrus

NUŠOVĖ DU BĖGANČIU
KALINIU.

Kansas valstijos kalėjime 
pereitą nedėldienį tapo nu
šauti du kalinis’ kurie ban
dė pabėgu. Jiedu sėdėjo te
nai iri handitizma

MIRTIS NUO ALKOHO<£ynė ____________
LNUOŠIMčiAl“ *253,547 VIENO SENATO-

Metropolitan Life Insu-|
rance Company, kuri turi Tyrinėjant rinkimų sukty- 
apdraudus nuo mirties 17,-1 bes Chrcagoj išėjo į aikštę,' 
000,000 žmonių, sako, kad‘kad republikonų kandidato 
šįmet nuo alkoholio mirė 25 į senatą, pulk. A. L. Smitho 
nuošimčiais daugiau, negu: rinkimams išleista $2a3,547. 
pernai. Jeigu teisingai politikieriai

__________ tarnautų, tai tokių sumų rin- 
FRANCUZAI REIKALAU- kimams negalėtų leisti nes 

JA IS MEKSIKOS. j* gaunamos algos jie niekad
$21,500,000. ipm>gV negali .atsiimti.

Francuzijo^j Jtapitalistai kad ir visą amžių tarnautų, 
pareikalavo, kad Meksikos! 
valdžia atlygintų jiems nuo
stolius. kurių jiems pasidarę 
per Meksikos revoliucijų lai
kotarpį. Tų nuostolių 
priskaito $21,500.000.

TILTAS SUGRIUVO SU 
ŽMONĖMIS.

Whitesville, W. Va. —Čia. 
jie atsitiko nelaimė pereitą ne- Į 

idėldienį. Keli šimtai žmonių 
susirinko ant tilto pažiurai 

VIESULĄ UŽMUŠĖ 100 kaip ant vandens dai urnos 
ŽMONIŲ. j iškilmės. Nuo didoku sunku-1

Žinios iš Vienos sako, kad mo tiltas sugriu u ir beveik 
Serbijos mieste Rugovo tapo visi * • <i sukrito į Coal. 
užmušta 100 amoniu nprlF
■HpshIr

nalo prezidentu, bet turbut 
ir tenai neilgai tebus.

NEW YORKE YRA 15,000 
KARČEMŲ.

Dabar vienam New Yor
ko mieste yra daug daugiau 
saliunų, negu pirma prohibi- 
cijos buvo visoj New Yorko 
valstijoj. Dabartiniu laiku 
slaptų karčemų, “spykyzė- 
mis” vadinamų, New Yorko 
mieste yra daugiau kaip 
15,000. o pirma prohibici- 
jos visoj valstijoj buvo tik 
13,000. Taip sako vienas žy
mus prohibicininkas New 
Yorke.

PERKŪNAS SPYRĖ * 
ORLAIVĮ.

Iš Berlino pranešama, kad 
ant Šiaurės Juros perkūnas 
trenkęs i orlaivį ir uždegęs 
jį. I’ -psnodamas orlaivis 

.. t uęs įuiun. Iš penkių jo
si tapo užmušti be; <*xunu keturi žuvo, o penk- 

r> Gri hnvn .a i>relbėjo.
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“SANDAROS” IŠSIŠO-.
KIMAS.

“Sandaros” 29-tame ^nu
mery š. m. ant 5-to puslapio 
tūlas J. Kalinauskas rašo :

“Kas butu, jei ‘Keleivio’ leidė
jai butų išdavę atskaitas nuo 
surinktų aukų laike streiko, 
kuris buvo 1912 m. Lawrence. 
Mass.. ir atskaitas surinktų au
kų Rusijos revoliucijai.' kur 
‘Keleivio’ leidėjai rinko aukas, 
kad nuversti caro valdžią?“

Ir toliaus “Sandaros” ra
šytojas priduria šitokį paaiš
kinimą :

“1912 metais Lawrence. 
Mass.. buvo audinycių darbi
ninkų streikas. Siieikierių iš
rinktas komitetas darė atsišau
kimus į Amerikos lietuvių vi
suomenę. kad pagelbėtų strei
kuojantiems darbininkams ko
vą laimėti. Visuomenė tam 
streikui pritarė ir aukos gau
siai plaukė iš visur. ‘Keleivis,’ 
kuris taip mėgsta skandalus, 
ir čia neapsiėjo be skandalo. 
Nei iš šio. nei iš to prasimanė, 
buk st r eik ienų komitetas ne
teisingai išdalija aukas, ir pra
dėjo raginti visuomenę, kad 
aukas siųstų ‘Keleiviui.’ kuris 
teisingai išdalysiąs... Iš skelbi
mų buvo matyt, kad ‘Keleivio’ 
redakcijon suplaukė daug au
kų. Streikas pasibaigė, o ‘Ke
leivio’ leidėjai atskaitų iki šiol 
neišdavė. Tas pats buvo su Ru
sijos revoliucijai rinktomis au
komis-.“

Kas per vienas tas Kali
nauskas, kuris po šituo 
šmeižtu deda savo parašą, 
mes nežinome ir mums jo 
asmuo nerupi. Už inkrimi
nuojantį šmeižimą atsako 
laikraštis, kuris tą šmeižimą 
skelbia kaipo tikrą tiesą, ne
pridedamas nuo savęs jo
kios pastabos. Taigi už tą 
šmeižtą turės atsakyti “San
dara.” Jeigu ji jo tuojaus 
neatšauks, tai ji turės teisme: 
parodyti, kuo pasiremdama 
ji tokį chuliganizmą per sa
vo skiltis varo.

Visuomenei gi mes turime 
paaiškinti, kad “Sandaros” 
paleistame šmeižte nėra nei 
krislo teisybės. Jos pasaky
mas, kad “Keleivis” rinko 
aukas Rusijos revoliucijai ir 
neišdavė atskaitos, yra gry
nas melas, nes “Keleivis” 
Rusijos revoliucijai aukų ne
kuomet nerinko savo žinion. 
“Keleivis” rėmė Rusijoą re- 
voliuciją ir kitus ragino ja 
remti, bet visos tam tiksliu 
aukos plaukė į Revoliucijos 
Rėmimo Komitetą, kurį 
kontroliavo t. Š. Sąjunga. P 
Jei žmonės surinkdavo aukų* 
Rusijos revoliucijos reika
lams ir prisiųsdavo jas “Ke
leivio” redakcijai, tai pasta
roji visuomet persiųsdavo 
jas Revoliucijos Rėmimo. 
Komitetui ir paskelbdavo 
apie tai savo laikrašty. Taip 
darydavo visos laikraščių 
redakcijos, per kurias žmo
nės surinktus pinigus revo
liucijai siųsdavo. Jei koks 
žioplys iš “Sandaros” pasto
gės šito fakto neatsimeną ar 
'nežino, tai tas da nereiškia, 
kad dabar, po 10—15 metų, 
jis turi teisės šmeižti.mus 
aukas pasisavinus.

; Tą patį galima pasakyti :ir 
apie Lawrence’o streikui 
rinktas aukas. Tas streikas 
buvo 1912 metais, taigi jau 
14 metų atgal. Streiko metų 
kiekvienas centas, prisiųstas 
musų redakcijon streiko 
reikalams, buvo paskelbtas 

■“Keleivyje,” ir streikui pasi
baigus buvo paskelbta visa 
atskaita. Viskas tuomet bu
vo visuomenei ir patiems 
streikieriams aišku, ir nie
kas nekėlė apie tai jokio 
klausimo. Bet štai, praėjo 
apie 14 metų, ir South Bos
tono “Sandąra,” kurios tuo-

I HERR1OTO VALDŽIA
r.W!VH T IV AAGYVAVO TIK 40 

VALANDŲ.
Radikalo Herrioto 

džia Francuzijoj neišbuvo 
nei dviejų pilnų parų. Kaip 
tik ji perskaitė parlamente 
savo deklaraciją, kurioj bu
vo pasakyta, kad ant dide
lių turtų bus uždėti specia
liai mokesčiai, buržuazijos 
atstovai pakėlė didžiausį 
lermą. Balsuojant, deklara
cija buvo didžiuma balsų 
atmesta, ir Herriot'o kabine
tas tuomet padavė rezigna
ciją. Naujai valdžiai suda
ryti prezidentas pakvietė 
Poincare.

Visa Francuzijos nelaimė 
yra tame, kad valdžia neži
no kur gauti pinigų savo rei
kalams. Biedni žmonės jau 
taip apkrauti mokesčiais, 
kad daugiau mokėti jie ne
gali. Kapitalistai galėtų mo
kėti, bet jie nenori.

val-

i

J

pjisiryžimą: ji jausis, kol gal bos naujakuriams ir ap- 
,ii eis aukščiaus užbrėžtų uždą- rupinimo padėties valstybės 
\ iniy keliu, kad jį kartu su vi- tarnautoju.
sais Lietuvos žmonėmis daly
vauju naujos, laisvos, demo
kratinės Lietuvos statyme. 
Kuomet žmogus statosi sau 
naujų, bakūžėlę, jisai nesigaili 
didžiausių pastangų ir pakelia 
eibes nepatogumų, kad tik tą 
savo darbą genaus ir greičiaus 
atlikus. Kuriai tat negali tokiu 
pat pasiryžimu nugalėti 
sunkenybes ir demokratinės 
Lietuvos kūrėjai, nusikračiu- 
sieji klerikalinių - despotų jun
go ?”

Socialdemokratai ir < 
Naujoji Vyriausybė.

• ••

Musų draugai pasižada rem- 
. ti Lietuvos valdžią tik tam 

tikrais atvejais.
Lietuvos Socialdemokra-

iI
Nuo tų pamatinių musų1 

reikalavimų mes neatsisaky- j 
sime jokiu atveju. 7 * 
statome jų daug ir nereika
laujame negalimų dalykų, 
todėl naujoji vyriausybė turi

JUODŲJŲ TAKTIKA.
Mes ne- Arba kaip klerikalai vilioja

liaudininkus.

Krikščionių vadai negali 
apsip^ti su mintimi, kad 

jos nebe
BurtUazinės grupės-Sei-'Šmulkščiai, 

nw, remiančios dabartinę j Ąm^rozaiciai 
vyriausybę, tuojau darosi'Seimo kedese, mineda- 
šykšeios, kaip tik prasideda tmi laimes n- galybes dienas, 
kalba apie darbininkų padė- i31’^8 pašokę draskosi tnbu- 
ties pagerinimą. Jie sako: !?.°Je valandomis, tartum 
iždo kasa tuščia: iždas ne- JleP?s.ka?.rakštį įvare, 
pakels, išlaidų darbininkų! K.rtksęipnys nemano len-

tesėti savo pažadams, jei no- aP^PJ 
n eiti su mumis is vieno. I -A jų rankose. 

Krupavičiai, 
arba liūdni

gyai pasiduoti. Kaip tik pa- 
rezultatai, 

zuoti. Alės jiems i tai atsa- 3>.e SOK“ ,Ir. “dil ba"
kome: reikia sumažinti poli-„ >.aik« prakaituodami 
ei ja ir valdininkų skaičius; it,ck Senne, tiek savo spau- 
reikia sumažinti kariumenė d°J®* lIek pei sato organi- 
ir jos išlaidos; reikia panai- zaWs sav0 agentus vai- 

‘ kinti kunigų algos, automo- ;dzioje.
Šiandien galima tiksliai

socialiam draudimui ir vie
šiesiems darbams,* organi
zuoti.

biliai, karietos aukštesniems

aiškėjo rinkimų 
jie šoko “dirbti.”

ir savo agentus vai-

I
i
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AMNESTIJOS ĮSTATY
MAS JAU PRIIMTAS.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad 6 liepos dieną Lie
tuvos Seimas 41 balsu prieš 
21 priėmė amnestijos įstaty- 

.mą, kurį pati vyriausybė bu
vo Seimui pasiūliusi.

Pirmutinis amnestijos Įs
tatymas buvo teisių komisi-

skelbia šlykštų melą, buk 
“Keleivis” neišdavęs atskai
tų už tas aukas’ Ji turbut 
norėtų. kad “Keleivis” 
skelbtų tas atskaitas kas są
vaitę per 14 metų. • ;

“Keleivis” atskaitų nepa
skelbė. sako “Sandara” kaž 
kokio durniaus lupomis, ir 
ten pat priduria, kad “iš 
skelbimų buvo matyt, kad 
‘Keleivio’ redakcijon su
plaukė daug aukų.” Jeigu 
atskaitų “Keleivis” nebūtų 
skelbęs, tai iš kurgi tas kvai
las “Sandaros” rašytojas 
galėjo matyt tuos “skelbi
mus?” Iš kur jis galėjo ma
ut. kad “Keleivio” redakci- 
jon suplaukė daug aukų?

Nors Lavvrence’o streikas 
buvo 14 metų atgal, tečiaus 
kvitos už pristatytas strei-
kierių komitetui aukas tebė-, 
ra “Keleivio  v archyve iki 
šiai dienai. Dokumentai mu
sų rank<)se parodo juodu 
ant balto, kad kiekvienas 
centas, koks tik buvo “Ke
leivio” redakcijon prisiųs
tas streiko reikalams, buvo 
įteiktas streiko komitetui.

Ir tie dokumentai parodo, jos paduotas. Seimo didžiu 
kad “Sandara” meluoja, sa
kydama. buk “Keleivis” su
kėlęs skandalą, skelbdamas, 
kad st’-eikierių komitetas 
neteisingai dalijęs aukas. 
Šitokio dalyko “Keleivyje” 
nekuomet nebuvo. “Kelei
vis” rėmė Lavrence’o strei
kuojančius darbininkus nuo 
pradžios iki galo, ir rėmė jų 
komitetą. Streiko reikalams 
buvo išleistas net specialis 
“Keleivio” numeris iš 16 pu
slapių, kur tilpo daug straip
snių su streiko vadų para
šais ir jų fotografijomis. Vi
si Lawrence’o streikieriai 
tuomet buvo “Keleiviui” dė
kingi, o dabar tokie neatsa- 
komingi chuliganai turi drą
sos šmeižti musų vardą! 
Jie turbut mano, kad Law- 
rence’o darbininkai bus jau 
užmiršę kas dėjosi 14 metų! 
atgal, ir dabar lengva bus' 
juos prieš “Keleivį” sukurs
tai ir parodyt, kad tikra jų 
geradėja, tai “Sandara.”

Jeigu “Sandara” norėtų 
tarnauti darbininkams nuo-į 
širdžiai, tai ją galima butų' 
tik pasveikinti: bet kuomet 
ji bando pasidaryti sau kari- 
jerą laikraštinio banditizmo 
keliu, tai demagogijos kau
kė turi būt nuo jos nuplėšta.

tų Partijos organas, “Sočiai- valdininkams ii- eiti pagal- nustatyti, kuri kelią pasirin-- 
kalbėdamas bon tįems> kurie žlunga nuo ko musų juodieji kovai at- 
ausybės de- bado ir skurdo. 'gauti pralaimėtas pozicijas.

demokratas,” l
! apie naujos vyriausybės de
klaraciją, sako:

Mes nededame ypatingos 
reikšmės pačiai vyriausybės 
deklaracijai. Naująją val
džią mes vertinsim ne iš jos 
žodžių, tik iš jos darbų. Mes 
:ik iš anksto pareiškiame, 
kuriomis sąlygomis mes pa- 

i laikysim vyriausybę.
Mes remsime naująjį ka- 

. oinetą, jei jis, kaip žadėjo, 
. - j uojau imsis uoliai valytf 
žmonių.. ;nu$u gyvenimą nuo krikš-

Seime jie užmerktomis aki
mis kanoja apie savo nuo
pelnus tėvynei, už kuliuos 
mūšų liaudis išginė juos iš 
Seimo, peikia butais ir ne-

ma ji tečiaus atmetė, bijoda 
mosi, kad juo butų paleista Į 
iš kalėjimų perdaug pavo-! 
jingų valstybei 
Tuomet vyriaus}bė padavė į >jonjų rėžimo liekanų ir 

sumanymą, ~ matoma rauks atsakomybėn žino- 
, viešojo 

( uito grobikus, musų laisvių 
■ žlugdytojus.

Mes visu griežtumu palai- 
cysim naują kabinetą, kai 
is darys pastangų įgyven- 

, linti Lietuvoje teisėtą, de- 
nokratinę tvarką ir įtvirtinti 

i >olitines laisves.
Mes į-emsime vyriausybę,

AKTORIUS NORI MUŠ
TIS £U REDAKTORIUM.

Rudolph Valentino, pa
garsėjęs ’ jfidžių aktorius, 
kviečia viėno Chicagos laik
raščio redaktorių dvikovom 
“Aš bežinau kas tamsta per 
vienas ir kaip tamsta didelis, 
bet vistiek aš noriu su tams
ta eit ant kumščių,” rašė Va
lentino redaktoriui.

Supyko jiš ant redakto
riaus užtai, kad šis parašė 
savo laikfasfy kritiką ir ant 
galo pridūrė paklausimą: 
“Norėtųsi žinot, kodėl nie
kas šito aktoriaus nepaskan
dino keli metai atgal?”

Ir da daugiau Valentino 
supyko, kada į jo pakvieti
mą muštis redaktorius visai 
neatkreipė domės.

sav°
jau siauresnį, ir Seimas jį! ^"'im'^tininkus, 
pneme. Kokie kalimai tuc: 
Įstatymu bus paliuosuoti. da Į 
nėra žinių, bet visgi reikia 
tikėtis, kad tie žmonės, ku
rie nėra valstybei nusikaltę, 
o sėdėjo tik dėlto, kad jie 
neklerikalai, bus paleisti.

Kalbėdamos apie amnes
tijos įstatvmą, Chicago? 
“Naujienos’ sako:

“Su amnestijos Įstatyme 
priėmimu Lietuva baigia apsi
valyti nuo aršiausiųjų senoje 
režimo šlykštybių. Pirm t< 
naujasis Seimas jau buvo pa
naikinęs karo stovi, atsteigęs 
spaudos laisvę i|F- susirinkimų 
laisvę. Dabar palieka dar at
šaukti mirties bausmės Įstaty
mą. Tuomet bus sugriauti pa-! 
tys stambieji kontr-revoliuci-: 
nės sistemos šulai.

“Bet sugriauti visą sistemą 
dar ims laiko. Daug sunkesnis 
darbas.. negu netikusių Įstaty
mų atšaukimas, bus viso vals
tybės aparato apvalymas ir 
pertvarkymas, čia valdžios ko-, 
aiicijai bus darbo keletai metų.

“Ir kartu su šituo darbu tu
rės eiti ekonominė krašto re
konstrukcija, • nugyvendintų 
krašto finansų sutvarkymas, 
mokyklų pastatymas tinka
mai*^ pagrindais. ir tt. Jeigu 
valdžia norės turėti plačiųjų 
masių paramą ir pasitikėjimą, 
tai jai teks, besirūpinant vi
sais šftad* reikalais, neužmirš
ti nė vienai valandai savo pa
reigų linkui darbininkų — be
darbių šelpimo, socialės ap- 
draudos įstatymų ir panašių 
dalykų.

“Tuo budu šios valdžios už-| 
daviniai yra milžiniški. O jos 
pajėgos yra nedidelės. Bet vie- naujajam kabinetui, 
nas dalykas, musu i 
stiprins jos energją ir didins Jausim palengvinimų

I
I

Juodasis blokas, putoda
mas iš piktumo, kad neteko 
valdžios, visur skleidžia ži
nių, kad naujosios vyriausy
bės amžius bus labai trum- _
pas. Jis nepraleidžia nei vie- butais priekaištais naująją 
nos progos, kad paviliotų vyriausybę ir dabartinę Sei- 
liaudininkus mesti sucialde- mo daugumą, bet nevieno- 
mokratus ir susidėti su ūki- dai visus. Krikščionys nau- 
ninkų sąjunga ir krikščio-|dojasi kiekviena proga skal- 
nimis. Juodasis blokas vilio-^’”: «-
ja liaudininkus atvirai ir pri
simygdamas tiek iš Seimo 
tribūnos, tiek ir savo spau
doje.

Ne musų reikalas saugoti 
valst. liaudininkus, kad jie 
nesusituoktų su krikščioni
mis. Mes jų nestumiame 
juodųjų glėbin. Mes susidė
jom su jais vienon koalici
jom vedini rimto ir gilaus 
tooro išvaduoti musų kraštą 
iš smurtininkų nelaisvės ir 
išvesti liaudį iš dabartinės

įdyti Seimo poziciją. Papei- 
I kę ir pabarę liaudininkus, 
’■ jie paprastai- ima juos bai- 
į dyti. Su kuo, girdi, jus susi
dėjot? Su lenkais irheimat- 
bundininkais, kurie yra pik
ti tėvynės priešai. Su social
demokratais, kurie yra tik 
komunistų atžalas ir kurie 
taip pat kursto Lietuvai rau
doną revoliucijos ugnelę ir 
jau pradeda atpalaidoti 
krikščionių “sutvarkytą” 
Lietuvą anarchijai ir bolše
vizmui. Tėiynė parceliuoja
ma ir licituojama. Tėvynė

t.

ai ji stengsis mažinti vals- sunkios padėties. Mes esame • irm-mtoino.... i...*— pasiryžę palaikyti I žengia prazutin ir greitai ne-

klaracijos. Ir visi krikščio
nys kalbėjo tan patin žodin: 
tiek kademai, tiek ūkininkų 
sąjunga, tiek pagalios net 
'federantas Ambrozaitis.

Kai Seimo juodieji be
veik kiekvienam Seimo 
sėdy 
tokius 
koncertus, visuomenes gyve
nime jų daroma tas pats. 
Kiekvienas menkiausios ver
tės Įvykis, butas ar prama
nytas* išpučiama^ didžiau
siu burbulu, prie jo prikalda
ma krikščionių savotiškas 
aiškinimas, sudaroma bau
bas ir leidžiama į padanges 
vierniems katalikams bau- 

. ginti, ir ne tik katalikams, 
kaip minėjau, bet ir liaudi- 

i ninkams, — žiūrėkit, kas de
dasi, kur einama.

Į tos rūšies baubus tenka 
priskirti komunistų demons
traciją Kaune, tų pačių krik
ščionių leistą, krikščionių 
riksmą dėl kariškių Įžeidi
mo ir niekinimo (atsimink 
juodųjų puldinėjimą Volde
maro, Žukausko ir paties 
naujojo kabineto už Lady- 
gos ir Glovackio paliuosavi- 
mą), krikščionių insinuaci
jos apie socialdemokratų 
derybas su lenkų P. P. 8. per 
Mamonko ir visa eilę kitų. 
Niekuomet “Rytas” taip uo
liai nedegutavo musų visuo
menės ir savo priešų, kaip 
pastaruoju laiku.

Tai vis sąmoninga, gerai 
apgalvota kampanija išar
dyti dabartinę Seimo daugu
mą ir pasiimti liaudininkus 
ant savojo pavadžio. Ir ta 
kampanija nesiliaus. Krikš
čionys turi kaukti, plūstis ir 
degutuoti. Turi ne tik dėlto 
draskytis, 
čiams n*

po- 
sutaiso liaudininkams 

dvasiškos muzikos

ybės išlaidas bereikalin
giems daiktams ir skirs dau-

kietai
naująją vyriausybę jos dar- 

kol ji nuo-
bebus, kas nušluostytų jos 
suvargusias ašaras.

Iškėlę prieš valstiečius 
liaudininkus visus malevo- 
;us baubus ir kanapių baidy
kles, krikščionys ima juos 
vilioti. Jus, girdi, kad ir ne- 
ikri tėvynės sūnus, visgi 
esate šiokie tokie lietuviai ir

• patriotai. Jums turi būt su-
• prantamos musų pasipiktini
mo ir baimės kalbos. Jus pa
tys turite jaustis nesavi, jpa- 
tekę tokion pavojingon

: kompanijom Grįžkit į tikra- 
į jį kelią, kol nevėlu.

Ir čia prasideda ne _dvi- 
■ prasmis liaudininkų gundy- 
;mas.

Kaip galėjote jus, būdami; 
ūkininkų atstovais ir suda

lydami naują vyriausybę, 
net nepakalbinti Ūkininkų 
Sąjungos, taip pat ūkininkų; 

į atstovų? Argi jums artimes-. 
.v ai aiškus tėvynės priešai už' 

būt išleistas įstatymas ap-j štai tik pasimeldęs — ir tuo-, neabejotinus tėvynės sūnūs? 
drausti darbininkus nuo ne-jaus pradėjęs lengvai sau 
laimingų atsitikimų. Vyriau-1 žingsniuoti, 
sybė turi surasti reikalingų 11
lėšų, kad davua darbo be- visai nereikalingi. Ligonis 
darbiams ir kad pasiruoštų turi tik pasimelsti karštai, ir _ t 
kovai su nedarbu atėjus ra-:tuojaus stebuklingu budu kreipti visą krašto gyveni- 
deniui ir žiemai. Tai yra mu- į pasveiks. Bet kažin kodėl pią priešingai musų tautybės 
sų artimiausi reikalavimai; j kunigai, vyskupai ir popie- ’ir musų sodžiaus reikalams?

’ '' ' Kartu žiai susirgę visada šaukiasi į Tuos privedžiojimus teko
nuomone, su darbininkais mes reika-' daktarų, o ne stebuklų lau- liaudininkams išklausyti, 

į ir pa- kia? Raulinaitis. kalbant krikščionims dėl de-

riau lėšų liaudies švietimui .M’, nu0‘
Mes palaiky- ?>rdzia' yykd?s duot“« mus? 

kai vyriausybė tvir- haudziai pažadus n neuz-
r ukiui kelti, 
im ią. k«i , .-. , . ...
ins musų gerus santikius su mirs darbininkų skaudžiau-

)altės valstybėmis, vengda- 
na bent kokių susidūrimų, 
turie galėtų gręsti musų

• < raštu i karu.
Mes palaikysim valdžią, 

tai ji rūpinsis padėti ūkinin
kams. Bet mes kartu griež- 
ai reikalausim: kad Lietu
os darbininkų ir naujaku- 

‘ ių reikalai butų patenkinti 
. )ent tiek, kiek musų supra- 

imu leis dabartinė padėtis.
Darbininkams turi būt 

eista liuosai organizuotis ir 
’iuosai kovoti uz savo reika- 
us. Darbininkai'turi būt ap- 

I drausti ligoj. Ligonių kasų _
Įstatymas turi būt pataisytas bėco šventovėj žmogus pa- 

t ir pačios ligonių kasos turi’
• būt suorganizuotos. Turi

* A AK_ * > * V<K- L7V* # e « « —•

□tais kraštais ir ypač su Pa- 3U2 r^1R^lų. (“S-tas.”)

PASTABOS
Marijonų “Draugas” ra- ’ 

šo: “Suvienytos Valstijos 
Nutrauks Santikius su Mek
sika.” Išrodo, kad “Drau
gui” labai norisi, kad Ame-j 
rika santikius su Meksikai 
nutrauktų. Bet aš manau, 
kad jo žodis kunu nestos, 
nes nevisada “taip stojas, 
kaip žmogus storo jas.”

• ♦

Kitoj vietoj tas pats 
“Draugas” rašo, kad “Que-

sveiko.” Per ilgus metus jis 
negalėjęs vaikščiot, bet kar-

Taigi išeina, kad daktarai

Ką pasakys jums tėvynė ar
timiausiais rinkimais, kai 
jus, tautinių mažumų ir so
cialdemokratų spiriami, 
gausit nusileisti ir duosit pa-
1 i . • • 1 < A •

FRANCŲZAI MUŠA 
AMERIKONUS.

Francuzijoj pakilo baisi 
neapykanta brioš Ameriko
nus. Mat francuzai yra įsiti
kinę, kad Amėrflca, nendfė- 
dama dovanoti jiems skolos, 
yra kalta už susmukimą jų 
franko. Todėl minios piktų 
franeuzų Paryžiuje pradėjo 
užpuldinėti amerikiečius tu
ristus ir mušti juos. Keliose 
vietose kilo net riaušės ir rei
kėjo šaukti policiją ameri
kiečių kailį gelbėt.

r , Kas nenori turėt priešų,
inet ir ant svieto nebuvo,‘te neskolina niekam pinigų.

kad Krupavi- 
Ambrozaičiams 

peršti dilgėmis iškapota sė
dynė, kad jiems norisi grįžti 
atgal į šiltas įtupėtas vietas. 
Krikščionys turi ir rimtesnių 
priežasčių nerimauti. Pasta
tyta ant kortos jų artimiau
sioji ateitis. Be iždo a' ižų 
gre’tai pradės smukti tos 
burbulinės krikščionių orga
nizacijos, politinės ir ekono
minės, kurios iki šiol maiti
nosi valstybiniais buterbro
dais. Musų žiniomis jų “Ry
tas” jau dabar alsuoja per
karusiais šonais. Ar ilgam 
užteks Dagilio atvežto iš A- 
merikos abrako ir kitokių 
laimės gadynės likučių? O 
tuo tarpu priešininkai stip
rėja. Jei nauioii vyriausybė 
sugebės tik dalinai įvykdyti 
pažadėtus darbus, tai jog vi
suomenė savo akimis pama
tys gyvenimo pasikeitimus 
geron pusėn, ir tuomet kriks- 

‘ čionių kudekavimas ir tiek 
i to nebeteks bent kurias pra
smės.

Tai vis dalykai, kuriuos 
pakankamai gerai supranta 

. musų juodieji ir va kur jų 
didelio uolumo gyvasai šal- 

’ tinis. - ’
Prie tos progos mes, so

cialdemokratai, turime dar 
pakartoti, kad mes nei pasi- 
duosim jttodujų provokaci
jai, bei atsižadam griežčiau
siu budu valyti ir. tvarkyti 
musų gyvenimą. Mes palai- 
kysim naujos valdžios pas
tangas tąja kryptim visu at
sidėjimu. Tegu tik tesės savo 
pažadams musų sąjunginin
kai ir nepasiduos krikščio
nių pagundoms. Vik.

(“S-tas.”)

Aš miegojau ir sapnavosi 
man, kad gyvenimas yra 
grožė; nubudęs pamačiau, 
kad gyvenimas yra pareigų 
atlikimas. / Kantas.

Kaip laimingas tas, kurks 
negimė vergu. Bet dar lai
mingesnis yra tas, kuris iš
mokytas nebūti svetimos

UolotuIš didelio viešbučio Tuilight inn., Catskills. N. Y. paliko vieni tik griuvėsiai. Gaisras viską sunaikina Gaisre žuvo keletas žmonių įtakos įrankiu, f

t

t
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legato V. Michelsono iki at-J 
ėjo delegato rinkimų valan
da. Rinkimuose komunistai 
su didžiausiomis pastango
mis ir vargais sudaro ketu
riolika balsų daugiau už Mi
chelsoną ir išrenka savajį 
pastumdėlį F. Kalpoką. 
Tuomet pas komunistus ky
la didžiausis džiaugsmas, 
tarytum Maskva atsikraustė 
į Brooklyną: nuo krėslų pa
šoka, rėkia, rankom ploja. 
Džiumbajoniui iš to džiaug
smo net pypkis iš dantų iš
krinta.

Aš manau, kad jums, vy
ručiai, visai nedaro garbės 
džiaugtis su Kalpoku, kad 
jus turite jį savo tarpe. Juk 
pereitus metus komunistui 
Marčiukui delegataujant ir 
artinanties jo perrinkimui, 
Kalpokas siūlėsi kriaučiams 
sąjungiečiams, idant šie jį 
statytų delegatu, prižadėda
mas “nakyti” komunistus, 
kiek jo spėkos išneš. Bet są
jungiečiai Kalpoko siulymą- 
si griežtai atmetė pareikšda- 
mi, kad jisai yra nerimtas ir 
nepastovus žmogus. Užten
ka atsiminti anų metų Kal
poko delegatavimą, kuomet 
jis įš tos vietos tapo išmes
tas. Vargiai rasis tarpe 
Brooklyno kriaučių lygus 
Kalpokui keikūnas ir tingi
nys. Jam delegataujant, jei
gu darbininkas ateidavo 
bent su kokiais reikalais ar 
nusiskundimais, tai jis pir
mučiausiai imdavo visą Uni
ją biaurioti, šmeižti, toliau 
pareikšdavo, kad jis nieko 
negali daryti, nes, girdi, visa 
Amalgameitų Unija yra su
puvus. Kuomet darbininkas 
pasakydavo, kad čia dar ne 
visos Unijos dalykas, bet de
legato pareiga, tai tą žmogų 
išplūsdavo, Unijos viršinin
kų pakaliku išvadindavo ir 
išsivijęs darbininką vėl sau 
ofise sėdėdavo kojas ant sta
lo užsidėjęs. Žinoma, jisai 
šitaip neilgai elgėsi, nes 
New Yorko Amalgameitų 
Bendroji Taryba jį tuojaus 
prašalino. z

Aš manau, kad Kalpokas 
ir dabartinėje savo darbuo
tėje ne kitaip elgsis: jisai 
savo ištižimą ir dabar 
stengsis padengti Unijos 
niekinimu ir jos viršininkų 
plūdimu, nes panašiai elgtis 
jam patars ir komunistai.

Bet vieną faktą reikia pa
žymėti, kad patįs komunis
tei, statydami Kalpoką, ne- 
s*ikėjo," jog jisai bus dele
gatu. Komunistai manė su 
Kalpoko ir jo šalininkų pa- 
gelba iškelti Michelsoną, o 
kuomet New Yorko Amal
gameitų Bendroji Taryba 
Kalpoko nepriims, tai tuo
met komunistai galės įstaty
ti savajį V. Černiauską į de
legato vietą. Tai šitoks buvo 
komunistų pageidavimas. 
Pavyzdžiui, po rinkimų į an
trą dieną (tai buvo pėtny- 
čios rytas) telefonuoja kas 
tai į Bendrosios Taiybos 
ofisą pranešdamas, kad lie
tuvių skyrius išrinko dele
gatu didžiausį Unijos prie
šą, kuris anais metais už 
Unijos šmeižimą ir griovi
mą buvo prašalintas iš tos 
vietos. Unijos viršininkas 
klausia, kas čia toks kalba 
per telefoną. Kalbantysis at
sisako pasisakyti pavardę, 
tiktai pareiškia, kad jis tą 
praneša dėl Unijos gerovės. 
Taiybos viršininkas liepia 
jam* ateiti ir paduoti oficiali 
skundą ant išrinkto delega
to, kitaip jisai neima domės 
ir uždaro telefoną, šitas ta
po sužinota iš pačių Bendro
sios Tarybos viršininkų. Da
bar klausimas, kas ten galė
jo telefonuoti? Aišku, kad 
iš komunistų tarpo kas nors., 
Jeigu, sakysime, butų kas laiku e — - “ — — —nors i

BROOKLYN, N. Y.

Komunistai ir kriaučių 
delegato rinkimas.

Per metus ir pusę musų 
kriaučiai tuiėjo progą atsi
kvėpti numetę komunistinę 
diktatūrą nuo savo pečių ir 
apvalę musų unijos skyrių 
nuo visokių komunistihiai- 
politinių ubagų, kurie pir- 
miaus iš musų unijos pinigus 
melždavo. Musų kriaučiai 
net buvo padarę griežtą nu
tarimą, kad jokiai politinei 
partijai iš unijos iždo nei 
cento neduoti. Tas komunis
tams tai ir buvo kaulas gerk
lėje; jie nežinojo už ko 
griebtis, gatavi buvo į že
mes kastis, kad tik unijos 
iždą atidalyti. O kad tai pa
darius, jiems reikalinga žut- 
ar būt — įlysti į unijos ko
miteto vietas, o paskui pova- 
liai eiti prie savo tikslo.

Pabaigoje birželio mėne
sio įvyko musų unijos 54 
skyriaus delegato ir sekreto
riaus rinkimai. Delegatui 
užimant gana svarbią vietą 
musų unijoje, komunistai ir 
dėjo didžiausias pastangas, 
kad į tą vietą įstatyti savajį 
žmogų. Kad įstačius ton vie
ton savo žmogų, komunistai 
jautėsi per silpni ir perdaug 
nusidėję musų kriaučiams; 
tad jiems reikėjo jieškoti iš
laukinio žmogaus, kuris su
tiktų jų klausyti ir komunis
tų pienus musų unijoje vy
kinti. Tokio žmogaus komu
nistams ilgai jieškoti nerei
kėjo ; jiems tuojaus su pasi
siūlymu atėjo aidoblistuo- 
jantis tinginys ir didelis kei
kūnas F. Kalpokas, šis žmo
gus sutinka visas komunistų 
užmačias pildyti, kad tik jį 
rinktų delegatu, nes jis tos 
vietos baisiai nori.

Na tai jau čia dabar suda
ryta netik bendras frontas, 
bet jau ir susivienijimas ko
munistų su aidoblistais. Da
bar kom-dobliams pasilie
ka tiktai vienas dalykas, tai 
šlykščiausiais budais šmeiž
ti senąjį delegatą V. Michel- 
soną, idant rinkimuose jisai 
nepraeitų. Žinodami, kad 
Michelsonas per šešis mėne
sius nepaprastai pasižymėjo 
savo darbštumu ir sąžinin
gumu, kom-dobliai galvas 
sau suko, kaip čia padarius 
ant V. Michelsono puoli
mus. Galų-gale kom-dobliai 
nutarė pulti Michelsoną su 
šlykščiausiom provokaci
jom.^ Pirmiausia jie palei
džia^ visas šlykštybių galy
bes per “Laisvės” špaltas. 
To dar komunistams neuž
tenka, jie griebiasi bjau
riausių provokacijų ir net 
streikląužiavimų, kad tik 
daugiau diskreditavus seną
jį delegatą. Pavyzdžiui, štai 
koks buvo atsitikimas: Mi
chelsonas (delegatas) išve
da pono Mičiulio darbinin
kus,} streiką, kad atgauti po 
2'doleriu, kuriuos'pirmiaus 
p. Mičiulis buvo numušęs 
savo darbininkams. Tiems 
darbininkams bestreikuo- 
jant, komunistinis frontas 
ėmė a provokacijas daryti, 
idant Mičiulio darbininkai 
streiką pralaimėtų: jie ėmė 
įkalbinėti tos dirbtuvės dar
bininkus, kad jų streikas ne
gerai išvestas ir jie streiką 
pralaimėsią. Kom-dobliai 
nesidrovėjo net viešai dele
gatą pulti už išvedimą į 
streiką darbininkų, idant 
davus ponui Mičiuliui pa
skatinimo, kad jis darbinin
kams negrąžintų po $2.00. 
Bet pasidėkavojant Michel
sono sugabumams, vistiek 
Mičiulio darbininkai strei
ką laimėjo ir tuojaus sugrįžo 
dirbti. Vadinasi, komunistų 
streiklaužiavimas nepavy
ko.

Tai šitokiomis ir tam pa
našiomis priemonėmis ko
munistai diena iš dienos da- _ _ _ _______ _______
re puolimus ant buvusio de- vo pavardę, nes sąjungiečiai lietuvių kriaučių butų buvę

New Brunswi«,
rvlrii J Iz

■ ■ ■111 —»

įskaitą pajamų ir išlaidų, pa-,
i
i

Elenora Mills ir kunigas Hali iš New Brunswick, N. J. Jiedu, sakoma, turėję meiliškų ryšių ir, 
matomai, už tai nežinomų kerštininkų tapo miške'nužudyti. Valdžia praneša, kad jai pasisekė 
žmogžudžius surasti.

i

I

I

l

i

. ...............................................................

nesislapsto ką daro ir nėra apie 500—600 bedarbių, 
čia ko slapstytis. Tai ve čia Na, o kokią išeitį komunistai 
ir pasirodo, kad komunistai dėl šitų bedarbių darydavo? 
Kalpoką tik mulkina ir šoki- Nagi jokios. Jie sakydavo, 
na, kaip beždžionę per laz- kad tai gerai, nes juo dau- 
dą. ' ........................

Kad komunistai norėjo V. 
Černiauską vieton Kalpoko 
padėti delegatu, tai jau nėra 
toks peiktinas dalykas, bet 
yra šlykštu, kuomet komu
nistai savo prietelišką žmo
gų taip mulkina ir šitaip 
šlykščiai politikauja.

Apie V. Černiauską reikia 
pasakyti, kad ir jis yra ko
munistas, bet jisai yra daug 
sugabesnis ir tai vietai ge
riau tinka, negu F. Kalpo
kas. Žinoma pas Černiauską 
taip pat yra veidmainysčių, 
kaip ir pas visus komunis
tus. Pavyzdžiui, aną metą, 
kuomet Kalpokas tapo iš
mestas iš delegato vietos, tai 
reikia pasakyti, kad V. Čer
niausko pastangomis tas bu
vo padalyta: jisai būdamas 
tada Bendrosios Taiybos 
nariu papasakodavo Unijos 
viršininkams apie Kalpoko 
šlykštų elgesį ir ragino virši
ninkus Kalpoką suspenduo
ti. Jisai priprašė kokį tai 
Vabalavičių po skundu pa
sirašyti ir paduoti tą skundą

giau kriaučių bus suvargę, 
tuo greičiau jie taps revo
liucionieriais. Bet užtai ko
munistai gerai mokėjo melž
ti musų unijos iždą į savo 
komunistinį bedugnį kiše
nių; jie mokėjo gerai plūsti 
ir šmeižti unijos centro vir
šininkus ir persekioti kitaip 
manančius unijos narius. 
Tai ve kokia komunistų bu
vo darbuotė musų unijoje.

Gi Lietuvių Rubsiuvių 
Apsigynimo Sąjungos tiks
las yra visai kitoniškas. Ji 
gimė realio gyvenimo ver
čiama tuose pačiuose kriau
šiuose ii- tik vien dėl pačių 
kriaučių, o ne dėl kokių par
tijų. Jai nerupi užgriebimas 
unijos ir jieškojimas unijo
je apmokamų vietų, bet jai 
rupi kriaučių amate duonos 
kąsnis ir pati unija. Sąjun
giečiai neturėjo ir neturi 
unijoje tokių pretenzijų 
kaip komunistai (komunis
tai lygiai taip elgiasi, kaip 
republikonų ar demokratų 
partijos prieš rinkimus. P.), 
todėl jie ir nevartojo tokios 

Bendrajai" Tarybai.” įer3-agitacijos, kokią vartojo ko-
niauskas net po stubas vaik-:munistai už savo kandida- v- ; v• . • i • ft-io

LAWRENCE, MASS. 
Padėkos žodis.

Džiaugdamosi' išlaikyta 
gyvastimi, negaliu nurimti 
netarus viešai padėkos žo
džio musų gerbiamam D-rui 
C. J. Mikolaičiui, kuris su
grąžino man sveikatą.

Aš sirgau ilgą laiką, vaik
ščiojau pas įvairius gydyto
jus, bet niekas man negelbė
jo ir buvau jau nustojus vil
ties pasveikti. Buvau taip 
sunykus, kad svėriau vos tik 
120 svarų ir jau maniau, kad 
nebegalėsiu savo vaikelių 
išauginti.

Bet aš klydau manydama, 
kad svetimtaučiai daktarai 
yra geresni. Kada jie man 
nieko nepagelbėjo, aš krei
piausi pas lietuvį daktarą, 
pas D-rą Mikolaitį. Jisai ma
ne išegzaminavo ir pasakė, 
kad reikia daryti operaciją. 
Operacijos aš labai bijojau, 
bet jis mane padrąsino, ir aš 
sutikau. Ištikrujų gi reikėjo 
daryti net dvi operacijas. 
Dabar jaučiuosi sveika ir 
dikta, nes sveriu jau nebe 
120 svarų, bet 180.

Taigi tariu tau, gerbia
mas daktare, nuoširdų ačiū, 
ir nepamiršiu tavęs kol gyva 
busiu.

M. Marcinionienė.

ščiojo ir prašinėjo kriaučius 
idant ant Kalpoko tardymo 
ateitų ir liudytų apie Kalpo
ką. Tečiaus, susirinkimuose, 
arba, kitaip sakant, viešai 
niekad neišeidavo prieš 
Kalpoką — tylėdavo, arba 
net stengdavosi Kalpokui 
pataikauti. Taigi, už šitokį 
Černiausko elgėsi jisai ver
tas tiktai ištižusio politikie- 
riaus vardo. Juk ką jisai da
rė slaptai, tą galėjo sakyti ir 
viešai, tai bent butų pasiro
dęs atviras, rimtas žmogus, 
o dabar pasirodė taip, kaip 
ir visi veidmainiai komunis
tai.

Dabar dar žodis-kitas 
apie komunistų pasigyrimus 
“laimėjimais” rinkimų. Te
gul jie sau giriasi. Juk ir toji 
jų Lyga yra suorganizuota 
pas kriaučius ir kitose uni
jose tam tikslui, kad įstačius 
komunistus į unijos viršinin
kus, butų galima unijas nau
doti komunistų partijos rei
kalams. Kad komunistams 
ir jų Lygai nerupi unijos ir 
jos narių gerovė, tą jau mes 
esame patyrę. Tik paimki
me apie pora metų atgal, t. 
y. laikus komunistų viešpa
tavimo musų skyriuje, o pa
matysime, prie ko jie musų 
uniją buvo privedę. Jtuk apie 
iš 40 dirbtuvių jau buvo pa
silikę tiktai 19; didžiausia 
armija musų darbininkų bū
davo be darbo,nežiūrint kad

tus.
Bet reikia pasakyti, kad 

Sąjungai susiorganizavus 
musų unijos skyrius" įapo 
pastatytas ant kojų; J visi

BROOKLYN, N. Y. .
M. Jankaus ir A. Brako 

išleistuvės.
“tSfepos 16, vakare, Tony’o 

restauracijoje, Sandaros 1
unijos reikalai yra sutvarky- 'kuo'p'a ' surengė Klaipėdos 
ti daną aerian. riirntuvni ___ /•_____ • . • i _ti daug geriau, dirbtuvių da
bar jau turime virš 30, be
darbių nesiranda ir jeigu tos 
dirbtuvės pilnai pradėtų 
dirbti, tai apie 300 darbinin
kų truktų, o tuomet ir kriau
čių algos kiltų. Tik, žinoma, 
reikalinga dabar sistemati- 
niai vesti organizacijos rei
kalus.

Reikia stebėtis, kad į tą 
trumpą laiką sąjungiečiai 
sugebėjo ištraukti 'savo or
ganizaciją iš to dumblyno, į 
kurį buvo įstūmę komunisti
niai gaivalai. Manau, kad 
kiekvienam tos Sąjungos 
nariui* užtai yra garbė. Beti

svečiams išleistuvių vaka
rienę, kur brooklyniečių sve
čių susirinko apie 40. Pirmi
ninkavo Sandaros preziden
tas A. B. Strimaitis. Prie 
“garbės stalo” buvo suso
dinti : po pirmininko kairės 
Martynas Jankus, p-lė Jur
geliutė ir Dr. Vinikas; po 
dešinės Adomas Brakas, Mi- 
kolainienė, Mikolainis ir A. 
Vaitkevičius iš Kauno.

Kalbėjo:
Dr. Vinikas apie Klaipė- 

dijos istoriją, dabartį ir at
eitį.

“Vienybės” redaktorius, 
'J. O. Sirvydas, kalbėjo apie

sidarė didelis trukumas, del- 
ko Jankus net apsiverkęs, 
nes buvo davęs “mortgage” 
ant savo ūkės. Prie šios pro
gos Mikolainis pasipasakojo 
ir apie savo darbuotę Tilžė
je nuo 1888 iki 1896 metų, 
nešime knygų ir laikraščių 
į Lietuvą, tai įkūrimą knygų 
krautuvėlės, Tilžėje, po var
du M. Noveskio, kur buvo, 
gaunamos visos tojo laiko- 
lietuvių knygos .ir laikraš
čiai. Tilžės judošeliams ap
skundus Noveskį kaipo “Ni
hilistą,” jis (Mikolainis) tu
rėjo atkeliauti Amerikon 
pradžioje 1896 metų, pali
kęs Jurgį Lapiną savo vieto
je, ir patapęs Amerikos pi
liečių,po penketo metų, 1901 
metais, vėl grįžo Tilžėn su 
14 skrynių knygų iš Ameri
kos padidinimui knygų 
krautuvės. Bet Tilžės polici
ja neleido išsipildyti Miko- 
lainio planams ir laike 48 
valandų prisakė apleisti Vo
kietiją. Nepaisant to “prisa
kymo” Mikolainis įkūrė 
knygų krautuvę po vardu 
p-lės Mortos Zauniutės, 27 
Fabrik Strasse, Tilžėje, prie 
ko prisidėjo ir Petras Vilei
šis. Knygynas buvo užlaiko
mas iki 1905 metų — sugrą- 
žinimo spaudos ir davęs 
nuotolių.

A. Vaitkevičius kalbėjo 
apie ko-operacijos naudą 
tarp Amerikos ir Lietuvos.

A. Brakas, kaipo meni
ninkas, kalbėjo apie daugelį 
dalykų vis su satyra, kuomi 
svečius gana prijuokino.

M. Jankus kalbėjo apie 
knygnešius, kurie turėjo 
daugiaus pasipelnymo tiks
lų, negu patriotizmo. Pa- 
vyzdin, už maldaknygę Til
žėje mokėję 45 kapeikas, 
Lietuvoje imdavo iki 4 rub
lių; priegtam jie nešdavo ir 
spiritą su romu, revolverius 
ir kitką, iš ko gerai pelnavę.

Subatoje. liepos 17 d. A/ 
Brakas pavėlavo laiku at
vykti prie laivo. Laivas tapo 
sulaikytas pusei valandos ir 
Brakas neatsirado. Ląivas 
jau buvo paslinkęs kelis 
mąstus kaip atvyko Brakas, 
kuris kopėčiomis tik užlipo 
ant laivo. Jangus buvo labai 
nusiminęs, nes pas Braką 
buvo likę jo skalbiniai.

Vincas Daukšys įteikė 
Jankui septynes didokas 
skrynes visokių knygų„rdfeb 
tuviškų, angliškų, lenkiškų 
ir rusiškų — pargabenimui 
Klaipėdon ir nusiuntimui į 
Lietuvos Uniyersiteto Kny
gyną Kaune. ;

Reporteris.

CHICAGO, ILL. 
“Birutė*” jubilėju*. Dramos 

Teatras.
Skaitlinga Chicagos lietu

vių visuomenė kasmet susi
laukia visokių naujų lietu
viško veikimo reiškinių, į- 
vairių ryškių tautinio pobū
džio pramogų bei pasilinks
minimų. Taip buvo visuo
met, gi ateinančią žiemą 
chicagiečiams išpuls proga 
pasidžiaugti riepaprastais 
įvykiais. Chicagos lietu
viams sekantis sezonas atne
ša dvi svarbias įvairenybes: 
kovo mėnesy populiari “Bi
rutės” draugija švęs 20 me
tines savo veikimo sukaktu
ves, o nuo rudens prie tos 
pat “Birutės” atsidaro nuo
latinis lietuvių Dramos Te
atras. Tai, ištikro, svarbus ir 
pažymėtini faktai.

“Birutės” 20 metų jubilė
jus yra svarbus ne vien tik 
chicagiečiams,' bet ir visai 
lietuvių išeivijai, net visai 
tautai. 1907 m. įkurta muz. 
M. Petrausko pastangomis 
“Birutė” nuo to laiko tapo 
lyg ir Chicagos lietuvišku 
kulturiniu centru ir tautinio 
meno šaltiniu. Dabartinis 
“Birutės” vedėjas, komp. A. 
Vanagaitis, o su, juo drauge 
ir visi birutiečiai uoliai ruo
šiasi, kad tinkamai atšvęsti 
tokią nepaprastą šventę.

“Birutės” rėmėjų tarpe 
kilo sumanymas išleisti net 
tam tikrą knygą, kuri pla
čiai nušviestų tos draugijos 
veikimą per 20 metų, ir ta
sai sumanymas randa daug 
pritarėjų. Jubilėjaus iškil
mėms, tarp kitko, žadama 
statyti M. Petrausko operetę 
“Birutę,” nes kaip tik su tuo 
veikalu prieš dvidešimts me
tų “Birutės” draugija pradė
jo savo gyvavimą.

Nuo rudens atidaro savo 
duris Chicagos lietuvių Te
atras. Jis veiks, taip sakant, 
po “Birutės” sparneliu, nes 
“Birutė” nuo senai savo įs
tatuose yra įrašiusi, kad ji 
yra muzikos ir dramos drau
gija, tik dramos skyrius ne
galėjo veikti, nes nebuvo iki 
šiol tinkamo vedėjo. Dabar, 
atvažiavus iš Lietuvos žino
mam Valstybės Teatro artis
tui Stasiui Pilkai (jis gastro
liavo sykiu su “Dzimdzi- 
Drimdzi” šį pavasarį po lie
tuvių kolonijas), “Birutė jį 
pasirinko teatro skyriaus ve
dėju ir, dėka tam, nuo ru
dens chicagfečiaiturės nuo
latinius vaidinirtiuk Artintas 
S. Pilka yra naujojo meno 
šalininkas, gerai susipažinęs 
su Europos ir Amerikos te
atrais, jis yra vienas iš žy
mesniųjų lietuvių aktorių, 
todėl reikia tik džiaugtis 
jam sutikus vesti tokį atsa- 
komingą darbą. Prie “Biru
tės” Dramos Teatro jau 
šiandien buriasi visos ge
riausios Chicagos scenos pa
jėgos, o be to laukiama, kad 
neužilgo prie darbo prisidės 
ir jaunubmenės spėkos. Tai 
labai sveikinantis apsireiš
kimas, nes dėka ne visai vy- 
kusiems praeitų metų ban
dymams musų jaunuomenė 
buvo lig ir atbaidyta nuo lie
tuviškų parengimų. Savo 
veikimą “Birutės” Dramos 
Teatras mano pradėti rugsė-

WORCESTER, MASS. 
Pranešima*.

Šiuomi pranešame Wort 
cesterio lietuvių draugijoms 
ir parapijoms,, kad Lietuvių 
Ukėsų Pašalpiuis Kliubas 
rengia bazarą, lapkričio 11, 
12 ir 13 dd., 1926, Fathers 
Mathews Hali., 118 Green 
St.

Tad nuoširdžiai prašome 
nerengti minėtose dienose 
jokių parengimų.

L.U.P. Kliubas, gyvuoda
mas jau suvirs dvidešimts 
metų, niekad kelio neužkirto 
kitoms draugijoms bei para
pijoms parengimuose.

reikia pabriežti, kad ir atei-į Jankaus nuopelnus leidime 
tyje tos Sąjungos nariai taip j “Aušros,” knvgelių, pas- 
pat rūpintųsi savo organiza- į kiaus “Varpo”* ir “Ukinin- 
cijos likimu. Dabai; komu-! ko,” o labiausiai “Tetutės,” 

juokų laikraštėlio, kuris bu
vo skaitomas maž ne visų in
teligentų ir labai mėgiamas.1 

P-lė Jurgeliutė, SLA. sek
retorė, palinkėjo svečiams 
išsipildymo jų misijos o tai 

i atbudimo suvokiate jusiu lie
tuvių.

P. Mikolainis apipasakojo 
Jankaus darbuotę laike 
“Aušros” metų ir paskiaus 
—lygiai Didžiosios kaip ir 
Mažosios Lietuvos budini- 
mui, leidžiant knygas tai lo
bynų, tai, vokiečių raidėmis, 
(nes lotynų raides Mažosios 
Lietuvos lietuviai vadinda
vo “katalikiškomis litero
mis”). Leidžiant “Varpą” | pietus. Visi 

11889—1890 ir padarius apy- lankyti.

nistai, užėmę unijoje komi
tetų vietas, žinoma, vėl pra
dės savo pragaištingą darbą 
organizacijoje ir vėl musų 
unijos nariai ims dejuoti 
nuo komunistų sauvaliavi
mų. Užtad kiekvieno sąjun- 
giečio pareiga yra dar la
biau daboti organizaciją, 
dažniau 'lankyti Unijos ir 
pačios Sąjungos susirinki
mus.

Draugai sąjungiečiai, da-

‘ kaip visiems yra žinoma, jo pabaigoje. Numatyti pa- 
L. U. P. KHubas rengiasi pa- statymui veikalai yra įdo-
statyti nuosavą namą ir tam 
tikslui rengia bazarą.

L. U. P. Kliubo Valdyba.

kartais pas svetimtaučius bar mes turime dar daugiau 
darbininkų ir trukdavo. Tup obalsj. Unija

nors iš Apsigynimo Sąjun-kad jeigu ir visos tos 191ie-jtun ta 7&lttl nanams, 
gos tai daręs, tai šie butų ne- tuviškų dirbtuvių pilniausia 0 ne kok,M politinių partijų 
ttirlrrtvAlA TMki naaiaaVtrii on • T * « Zv S m.Km, nvmnrinmR! • -sidrovėję nei pasisakyti sa- butų dirbę, tai vistiek musų užmačioms!

Patvirkalnietis.

.. . V f
1 t f '

<

MONTELLO, MASS.
■Didelis bruzdėjimas eina 

Montellos lietuvių tarpe rei
kale Tautiško Namo. Tam 
tikslui rengiama

1 d. Rugpiučio-August 
2 vai. po pietų,

i mus ir originalus ir niekur 
dar Amerikoje nebuvo vai- 

jdinami. Tas faktas, kad prie 
[“Birutės” susispietė gražus 
būrys prityrusių, gabių akto
rių ir sumani vadovybė, lei
džia tikęti į gražią Chicagos 
lietuvių teatro ateitį.

Reporteri*.

Ant Pennsylvanijos gelž-
Rpm.UVOpPrTte °,e kelio Ohio valstijoj aną su-
Pietų*, Prakalbo*, Daino*. • . Xt v u

Už įžangą bus duodami bat? aPvirto , New \orico-
Pietų*, Prakalbo*, Dainos.

kviečiami' alsi- Chicagos traukinys. Nelai- 
Komiteta*- mėj sužeista 22 žmonės.
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 KELEIVIS

O uu toks vard^ ir ™ »' ">J^ Hntonmnas.

tokie geri, tai duokit man meilę.

apie tai gerai pamislyt.
Kaip tu so-1 

s tai

priguli

V • IVl Jl«. kaiP dėlto įvykio jis buvo
ll&ip 1 llSUdSKlS 1S pašauktas pasiaiškinti pas

V 1— •• D- žandarmerijos viršininką.
n&16jlino DČgO. žinomą generolą Gerasimo- 

J ° vą. Tas paslaptingasis ligo
nis. suradęs budus pabėgti 
iš šv. Mikalojaus ligoninės, 
buvo ne kas daugiau, kaip 
Juozas Pilsudskis.

Nūnai d-rąs Mazurkevi- 
kurion jočius, padėjusis Pilsudskiui 

’ ” v ''tada pabėgti, prof^oriauja-
! Lvovo universitete.
I

Leningrado laikraštyje 
“Krasnaja Gazeta’’ D-ras 
Reilz pasakoja apie tai. kaip 
Pilsudskis pabėgęs iš Petra
pilio psichiatrinės šv. Mika
lojaus ligoninės. I 
’ ” 2" ytas. kaipo labai

politinis kalinys —

Sodno Priežiūra.

t —Maike, 
prie cicilistų, ar ne?
! —Priguliu.

—Tai tau reikia iiekarst- 
vų.

—Kodėl?
- —Todėl, kad tu sergi. • 

—Kas tau sakė?
—Taip rašo “Draugo--ga-

bent 10 dolerių ant vikeiši- 
no.

—Soeialistai pinigų nie
kam nedalija, tėve, nes ir jie 
jų neturi. -- .

—Tai kaip jus galit man 
gyvenimą pagerint, jeigu jus 
pinigų neturit?

—Na, gerai, tėve, daleis-

Žievė grandoma anksti 
pavasarį. Grandyti reikia su 
neaštriu peiliu arba geriau- 
siai tai iš kieto medžio tam 
tyčia pagamintu peiliu. Ge
riausiai duodasi grandyti ta
da. kada atplaušos gerai at- 
mirkusios. Nugrandžius at- 
plaušas, reikia jas svariai 
surinkti ir sudeginti, neš jo
se yra daug kenkėjų kiauši
nių. kuriuos vasaros metu 
kenkėjai padėjo, arba ir pa
tys nuo žiemos šalčių po at- 
plaušomis pasislėpė. Jei mes 
atplaušas surinkę nesude
ginsime, bet paliksime seni
ne, tai atšilus, kenkėjai atsi
gaus. o iš kiaušinėlių išsiris 
jauni kenkėjai ir pasklidę 
po sodną vėl kenks me
džiams.

Nuskutus žievę reikia kal
kiuoti. Kalkiuoti galima gry
nomis kalkėmis, bet galima 
ir mišiniu: vieną dalį kalkių, 
vieną dalį molio ir vieną da
lį šviežio karvių mėšlo, pra
skiedus vandeniu nutepti.

Tepimas šituo tepalu pa
gelbsti sunaikinti kenkėjus, 
kurie išliko žievę gramdant. 
Žievę gramdyt ir kalkiuoti 
reikia kasmet.

Taipgi, norint sumažinti 
kenkėjų skaičių sodne, rei
kia pavasarį iš sodno išgrėb
ti lapus, Viąas piktžoles, nu
gramdyti i\uo medžių 
mens ir storesnių šakų atse
kusią seną židyę ir nukal- 
kiupti. Taip pat nųrtns pade* 
da naikinti kenkėjas kąj.kii-i 
rie paukščiai. Vienąštis1nąU*' 
dingiausių sodnb pduūsč' / 
tai špokas. Todėl mes M 
leisti kuo daugiausiai pt 
veisti špokams. Tam r 
Iui reikia pritaisyti’’ ’, ; ,
sodne špokinyčių.

Prižiūrimas sodnas gah 
gan gerai už triūsą apmoką^

Nereikia, Netrokšto.

Dabar gi Seimą valdo bedie-' 
viai. Prieš juos tylėti negali
ma. Kelkime prieš juos pro
testus už kiekvieną musų 
unaro Įžeidimą, nes kitaip 
žlugsime kaip pernykštis peVęik kiekvienas žmo-.
sniegas. . turintis šiek tiek žemės,

Štai., mano lentas njre- turi savo sodyboje pasisodi
nęs vieną kitą obeli, kriau
šę ar net nemažą sodneli. 
Bet naudos iš jo neturi, o jei
gu ir turi, tai visai menkai.

Dažnai matydamas savo

ras krikščionis Grykių Bly
nas rašo iš Kauno, kad vieną 
rytą Į Seimą atėjo bedieviš
kas atstovas ir nosinės ske- 

ipetaitės kišeniuje neatsine- 
|šė Kai užėjo jam čiaudulys, <s<xlną žydint, tikisi sulauk
ėtai lis tiesiom i sauia —isiąs daug vaisių, bet praslin- 

ikus kiek laiko — žiedai nu-

sv 
ligoms.

1901 m. gruodžio mėn. 
eksternu stojo ligoninėn ne
senai baigęs medicinos aka
demiją Dr. Mazurkevičius. 
Rekomendavo jį gaisus tada 
miesto viršininkas fon Valis.

1902 m. šv. Mikalojaus 
ligoninėn su dideliais atsar
gumais buvo atgabentas iš 
psichiatrinės Varšuvos ligo
ninės labai svarbus politinis 
nusikaltėlis. Kokį jis buvo 
padaręs nusikaltimą — mes 
nesužinojome. Varšuvos ka
lėjime ėmė pasireikšti kalė
jimo liga — melancholija, 
jis buvo paguldytas Tvorkų 
ligoninėn Varšuvoje, bet ka-i 
dangi bijota, kad Varšuvoj ■ 
jis gali pabėgti, tai atgaben
tas Petrapilin Mikalojaus li
goninėn, kurios sienos —1 
savo tvirtumu buvo daug 
tikresnės. Naujas ligonis iš
tyrimui uždarytas triukš
mingų ligonių skyriaus izo- 
liatoriun ir pavestas smar
kiausiai priežiūrai.

Kalinys buvo piktas, niū
rūs žmogus, apaugęs barzda 
ir ūsais, ištisas dienas guli
nėjo ant lovos ir nekreipė 
mažiausio dėmesio Į tai, kas 
aplink j> dėjos.

Po 2 mėn. D-ras Mazurke
vičius buvo paskirtas neeta
tiniu ligoninės ordinatorių-: 
mi. Jis turėjo teisės gauti li
gonių savarankiai juos tirti 
ir privalėjo dežuruoti ligoni
nėje. Kovo mėnesiui dežu- 
ruotojų sąrašas teko daryti 
man ir aš D-rą Mazurkevi- 
čių dežuruotoju paskyriau 
gegužės 29 d. Aš labai nu
stebau, kai D-ras Mazurke
vičius karštai manęs ėmė 
prašyti jo dežuravimą skirti 
ne gegužės 29 d., o gegužės 
2 d. Savo norą aiškino reika
lu laikyti medicinos dakta
rui kvotimus. Jo norą aš pa
tenkinau.

Štai ir gegužės 2 d. Ma
zurkevičius atėjo dežuruoti 
jau ne su portfeliu, o su di
deliu čemodanu. Jis vaišino

I

zieta, kuri mano kumui žak- ■ kime, kad socialistai duotų 
risti jonui už dyką ateina.' I^u 10 dolerių ai nuo to

..n 7, - i , - tavo gyvenimas pagerėtu?—“Draugas rašo, kad as’ Ar„;v J
sergu?

—Jessa! r *
. —O ką jis gali žinoti apie 
mane? Z

—Nevermai. vaike, jis ži
no viską. Jo redakcija aiš
kiai parodo, kad cicilisiai 
yra visi ligoniai, i 
kia siųsti kur nors ant salos, 
kad pasiprovytų. Ir aš pripa
žįstu, vaike, kad tas teisybė, 
jeigu jus turėtumėt Šveiką 
razumą. tai apie cicilizmą 
nekalbėtumėt.

—Kad “Draugas” taip ra
šo, tėve, tai visai paprastas 
dalykas. Socialistai nesutin
ka su dabartine tvarka. Jie 
reikalauja panaikinimo pri
vatinės nuosavybės. Visi tur
tai turi prigulėt tiems, kurie 
juos padaro, sako socialis
tai. Šitoks mokslas -tingi
niams nepatinka. O kupinai 
juk ir priguli prie tinginiu ir 
dykaduonių. Taigi visąi pa
prastas dalykas, kad Jie per 
savo “Draugą” šmeižia so
cialistus “ligoniais.” Bet^aš 
nesuprantu, kodėl tu',’tėję, 
socialistams priešingas. Tu 
jokių turtų neturi. Keptų iąš- 
tų nevalgai, vyno negeri .Mi
sų jaunom gaspadinėm nesi- 
glamonėji. Tu net žmtfffTŠfcu 
batų neturi. Taigi socialisfai 
negali tau nieko atimti. Prie 
socializmo tu galėtum tikrai 
laimėti ką nors: gaHtum

—Šiur. Maike! Už dešim
tinę aš galėčiau nusipirkti 
dvi kvortas snapso ir per vi
są savaitę galėčiau būt gir
das.

—O kaip išsipagiriotum, 
ar tuomet jau butų geriau?

• - v —Kam tokiu daiktų klau-ir juos-rei- HneE; Safari žin£,. ka<i p0 
' gjfriau. ;le

vistiek -kožnas nori vikeiši-
no. . -

—Bet socialistai, tėve, ne 
apie “vikeišinus” kalba. Jie 
kalba apie sutvarkymą gy
venimo taip. . kad* vienas 
žmogus negalėtų skriausti 
kito, šiandien gyvenimas

i •

Baisus Tautos 
Išnevožymas.

(Feljetonėlis.)

į ta) jis tiesiog į saują — 
prunkšt!

Tai kitas musų tautos gar
bės Įžeidimas! Nora konsti
tucijoj ir nėra aiškiai pasa
kyta, kaip Seimo atstovas 
turi čiaudėt — Į skepetaitę 
ar i saują — bet vistiek prieš 
toki dai bą reikia protestuo-

Vyrai ir bobos, visi sarau!
Musų tautai gręsia didelis 
pavojus. Bedieviai paėmę ti. Protestuokime visi zakris- 
valdžią nori išnevožyt jos tijonai ir visos davatkos, 
unarą. Da laimė, kad Dievas protestuokime visi klebonai 
sutvėrė tokią gazietą. ką va- ir gaspadinės. ba tai yra di
dinasi “RytąZ” tai ji, kaip delis musų tautos išnevožy- 

su mėlyna j mas! Kas gi tai matė, čiau
dėt i saują.

Krikščioniškas Klynas.• •

dinasi “RvtaZ” 
tas policmanas 
nosimi, stovi ant musų sar
gybos. Stovi ir protestuoja 
prieš masonus. Štai, ir dabar 
ji rėkia:

“Tautos garbės Įžeidimas. 
Seimo didžiuma sulaužė Vals
tybės Konstituciją. Trečiadie
ni. birželio mėn. 23 dieną, va-

Kur Jie Yra?
Aš noriu pajieškoti veikė

jų. kurie da nelabai senai
kariniame Seimo posėdyje Sei- įajy ryškiai figūravo musų
mo socialistiškai mažumiškoji 
didžiuma sulaužė V 
ciją ir Įžeidė Tautos garbę.

“Valstybės Konstitucijos § 6 partijos 
sako: ‘Valstybės kalba — lietu-jrieČių: 
vių kalba. Vietinių kalbu varto-: Kur yra A. A lyta, buvusis 
jima nustato Įstatymas’. Ne-j “Tėvynės” administrato- 
žiurint i šitą Konstitucijos pa- į rius. ir jo pati, irgi buvusi 
ragrafą. trečiadienio vakaro įžymi veikėja ir graži mote- 
Seimo posėdyje Seimo didžiu- ris? Toliaus. kur yra St. Mi- 
mos buvo leista atst. von Gra- 'liauskas, K. V. Račkauskas, 
borui kalbėti iš Seimo tribūnos: M. Stakėnas, Dagis, Šlybu- 
vokiškai. i rys, Kerdiejus, Žemantaus-

Skritulskas, Tareila, 
Kur jie dingo, 
apie juos dabar 

Ar jie da gyvi, ar

visuomenės gyvenime. Pra-
. Konstitu- dėsiu nuo “vidurinės sro-

■ vės” arba “nepartyviškos 
žmonių — sanda-

yra sutvarkytas neteisingai. Į
nes tie. kurie dirba, nieko ■ J008 dezuruojamame kam- 
neturi. o tuo tarpu dykaduo- bary arbata ir sypsodamas 
niai. kurie nieko neveikia, klausės politinių musų gm- 
voliojasi turtuose. Šitokioj 
tvarkoj darbininkai yra 
skriaudžiami, ir todėl socia
listai sako, . . .-
reikia pakeisti. -• į:XP.!ai?ke Jls m slaptingą^

-Bet jeigu jų? norit at-!kal,nį .
imt iš bagoęių turtus, tai iri. . Tai labai įeta? apsireia- 
jusų . parėtkas nebus gėrės- kimas tarė jis dežuruo- 
nis: jus nuskrjatisite bago- Japcjam ligoninės pažiūrė
tus žmonęs. I tojui. — Kai baigsite apziu-

—Ne, tėve, čia nebus jo- • ’
kios skriaudos!* '• kamba’T

kim. aš turėsiu aukso kasyk- ?an‘- <lezu>-uojanUS gydyto- 
lą, o jus ateisit , ir atimsi! ją ™ " ......"
iš manęs I 'A/tai nebus man 
kryvida? 1 - 

gauti tinkamą užsiėmimą ir -^Ę^t įp. 
patvoriais nakvoti tau-nerei-^ dėt, 
ketų. Taigi man išrodo, kad* pri 
tavo paties protas nMi 
sveikas, tėve, jeigu tu p5i< 
niesi geresniam gyvenimv

cų.
Vakare D-ras Mazurkevi- 

čius, kaip dežuruojantis. ėjo
kad šitą tvarką P«r visus ligoninės skyrių

“Toks dabartinės Seimo di-' kas. _ — 
džiumos pasielgimas yra prie- Bračiulis? 
šingas Valstybės Konstitucijos i kad nieko 
§ 6 ir skaudžiai Įžeidžia visos į nesigirdi? 
Lietuvių Tautos garbę. |jau mirę?

“Prieš šitą Konstitucijos su-' Dabai 
laužymą Seimo 1---- ---------
frakcijos pareiškia griežtą pro
testą.“

Taigi džiaugkimės, vyrai, 
ir dėkavokime panelei šven
čiausiai. kad davė Lietuvai 
tokią šaunią krikščionišką 
opoziciją, kuri taip griežtai 
moka protestuoti. Kitaip 
mums reikėtų žūti. Šį sykį 
musų masonai su socialistais 
leido vokiečių atstovui vo
kiškai Seime kalbėti, kitą sy
kį jie leis žydų atstovui žy
diškai kalbėti, na, ir kas gi 
iš to bus! -Juk visą musų tau
tos garbę rudis nuneš ant ga
lo savo vuodegos.

Tiesa, žydų rabinai ir pir
ma Lietuvos Seime kalbėjo 
žydiškai. Bet pirma, matote, 
buvo kas kita. Pirma Seimą 
valdė krikščionįs, tai pro- 
testuot prieš tai nereikėjo.

byra — nemezga. Čia kalti
na žaibus ir kitus galus, ne
žinodamas, kad svarbiausia 
priežastis, tai jis pats, nes 
neapžiuri tinkamai savo so
dno ir nenaikina jame ken
kėjų ir tt.

Kaip kiekvienas gyvis, 
taip ir medis reikalauja prie
žiūros, ypač tada, kada mes 
laukiame iš jo naudos. Tai
gi, norint sodno našumą pa
didinti, reikia jis tinkamai 
prižiūrėti ir gręsiančius jam 
pavojus iš anksto numatyti 
ir laiku pašalinti.

Kaip gyvulys, taip ir au
gąs medis maitinasi. Augda
mas medis vienoje vietoje, 
dažnai pritrūksta maisto. 
Nora ir arčiausiai butų mais
tas, bet medis negali, kaip 
gyvulys, prieiti ir pasiimti. 
Jis negali pats is vietos i 
vietą kilnotis. Tddel čia 
žmogus turi tuomi pasirū
pinti ir patiekti jam maisto. 
Medis nereikalauja ypatin- 
go maisto, jis jo sau randa 
pakankamai mėšle ir perpu
vusioje žemėje.

Tręšimas. Tręšimo būdų 
yra gana daug, bet aš čia pa
minėsiu tik vieną, kuris, ma
no nuomone, yra prieina
miausias.

Pavasarį, kada jau paša
las išleistas, galima pradėti 
darbą. Tam reikalui reikia 
turėti perpuvusio mėšlo ar 
kompostinės žemės. Iškasus 
apie medį, kame, baigiasi jo 

i šakos, griovelį ir įdėjus į jį

rėjimą, atveskit ji Į mano

pasakyk,.-tėve, ko- 
fc(Jc&ykla turėtų 
:ąų viekam, o ne vi- 
udgi tu^i geresnis 

, Juk ne,tu auksą į 
žemę sudėjai', Jis yra gamtos 

i 
saulės šviesa. Šitie dalykai 

’ J ' visiems, 
todėl visi turi turėti teisę ly-

ai siems? 
ii- užkitus?
J I

-Maike, jeigu'tu nori tįrt kaip'oras arba
mano frentas. tai nesak*. saules svtesa. šitie 
kad mano protas nesveikas. J ” 1 e,kahngi lygiai v i 
Sakyk, kad aš esu smarki- »?’*'£,tR 
ras, tai tada mudu galėsiva &131 J®1* 11 nąudoti>. 
nutikti -1 'H*” -‘Pakauk JM^ke, as noriu

-Bet kodėl tu toTtš 'vien- aPie tai •
pusiškas, tėve. Kaip tu so-1 *“ \ -
cialistus vadini ligoniMs, tai Knygos sudari) ypatingai 
nepagalvoji, kad toks pava- malcnų ir naudingą pasaulį, 
dinimas yrą įžeidžĄntis.1 
Bet kaip aš tave pavadinau 
silpnapročiu, tai tau nepa-i 
tinka! L HflįL .
pritinka, tėve, nes tu bijaisi 
socialistų, kurie nori page
rinti tavo gyvenimą.

Vyriausio gydytojo no

norėčiau žinoti, 
katalikiškos kur dingo ir ką veikia buvę

•garsus ir veiklus socialistų , __
darbuotojai, kaip ve: Zubas, perpuvusio mėšlo ar kom- 

Žagaras, T. uostinės žemės —užkasti.
“ ‘ D. Darant šis darbas, reikia

saugoti, kad kuo mažiausiai 
pažeisti medžio šaknų. Prie 
pat liemens nereikia tręšti, 
pakanka tik žemę supurinti.

Šakų apipjaustymas. No
rint, kad musų sodnas gra
žiai atrodytų ir kad duotų 
gražius didelius vaisius, rei
kia išpiaustyti nereikalingos 
šakos. Pirmiausia reikia iš

— užkasti.

Br. Gėčius.
-

Daniievičius, 
Kučinskas, J. Taunis, 
Klinga ir kiti. Atsiliepkite, 
vyrai, ir pasakykite, ką jus 
dabar darote? Nejaugi jau 
pasenote ir pailsote?

Įdomu taipgi butų žinoti, 
kur pasidėjo garsus komu
nistų komisarai: Džiova Sta
siulevičius. S. Stalioraitis, K. 
Vidikas. J. Šukys, Gaigalas 
ir Jukelis. Kodėl jie nevyki-. . 
na “proletariato diktatūros” piaustyĮ1 sausos šakos. Taip 
ir negriauja buržuazinio pa- Pat vėjo aplaužytos, susipy- 
saulio? nusios. nustintos ir vilkai.

Ant galo bučiau dėkingas, ■ Tas darbas galima atlikę 
jeigu kas praneštų man, kur anksti pavasarį arba rudenį, 
vra tautiškas dienraštis Geriausia pavasarį — vasa- 
“Vienybė Lietuvninkų,” ko- »’ k<>v° mėn.. kol dar me- 
munistiškas dienraštis “Vii- apsnūdęs. Sausos šakos 
nis” ir Grikšto “bepartyvis Teikia piauti toje vietoje, ka- 
dienraštis?” Raulinaitu. me baigiasi nudžiuvimas.

.Bendrai, šakos piaustomos 
toje vietoje, iš kur yra išau- 
įgusios arba prie pumpuro. 
! Nuplovus šakas, žaizdos rei- 
|kia aštriu peiliu nulyginti ir 
užtepti tam tikru tepalu. Pa
prastai tepalas gaminamas 
iš kiaules nesūdytų taukų, 
vaško ir eglės sakų. Sutirpi
nus puodely minėtus daiktus 
lygiomis dalimis ir atauši
nus gerai suminkyti ir varto
ti žaizdoms aptepti. Piaus- 
taiit šakas, reikia saugoti, 
kad nenuplėšti žievės. Jei 
šakas pjaustant darbas buvo 
atliktas gerai, tai per dvejus 
metus žaizdos gali tinkamai 
užgyti. Nuplautos šakos rei
kia iš sodno pašalinti ir su
deginti, nes ant jų gali būti 
kenkėjų, kurie nuo šakų gali

• pasklisti po sodną.
Jei mes medžius patręši- 

h-'šakas apipianstyšime,

silaukti, jei sodne nenaikn. 
sime sodno kenkėjų. O sod- ministerio p» 
ne kenkėjų yra gana daug.'donoa susitiko n..

vra tautiškas

Nereikia man sidabro ty
liųjų nakčių, nereikia man 
apgaulingų aukso sapnų ir 
paukščių saldžiųjų aidų... 
Kam tai?... Kad aplinkui 
kruvinos puotos, o alkanųjų 
minių baisus laisvės ir duo
nos klyksmas!...

Netrokštu pasauliui aš ro
žių... Kam tų rožių? Jei jos 
augs tik ant kraujo ir ašarų 
mano brolių... Jei jos džiu
gins tik pasaulio didžiuo
sius...

Nereikia man aukso švie
siųjų rūmų, kam tų rūmų? 
Jeigu už jų sienų patvory 
mirs be pastogės alkanas 
darbininkas, jei jž tų sienų 
sėdės ant šaltų akmenų at
kišęs ranką elgeta...

Netrokštu aš sau gėlėms 
išpinto vieškelio, jei kiti ma
no broliai šliaužios digliuo- 
tais ir krauju šlakstytais, 
ašaroms plautais takais...

Netrokštu, nelaukiu kru
viniems pasaulio budeliams 
baisaus keršto... Bet pasau
lio alkanųjų pūslėtos rankos 
nusitvers aštraus ginklo ir 
atkeršys jiems, ir padarys 
galą visoms neteisybėms... Ir 
tada tik nekalto kraujo ir a- 
šarų prarijusiai žemei su
pleškės laisvės, lygybės ir 
brolybės liepsna. "

J. Kančiukas.

jas buvo tikras ligoninės šei
mininkas, todėl prižiūrėto
jas kalini atvedė ir perdavė 
Mazurkevičiui. Šis gi prižiū
rėtojui paliepęs palaukti 
gretimojoje bibliotekoje, 
pats savo kambary užsidarė 
su ligoniu.

Suėjo viena, kita, trečia 
valanda. Tarnautojas ėmė 
nerimauti. Jis pasibeldė 
kambarin, bet niekas iš ten 
neatsiliepė. Tuomet imta 
laužti durys. įėję vidun 
kambarį rado tuščią. Vidury 
buvo pamestas ligonio dra
bužis ir daug nukirptų plau
kų, Niekas neatkreipė akies 
į tai. kad vėlai prievakariu 
dvejatas jaunų civilių vyrų 
išėjo pro užpakalinius ligo
ninės vartus. Paskui paaiš
kėjo, kad kažin kur jų laukė 
automobilis, išvežęs juos 
Suomijon, prie kurios kran-1 
tų laukė tam tikras laivas.

Galite įsivaizduoti vy
riausio ligoninės gydytojo 
d-ro čečono nusistebėjimą, Į

i 
i

in^8-’apfe kurį gali visu raumenų 
tvirtumu,kabinėtis musų lai-

Uordsuors.
• $ -» * $

Motera gerumas, bet ne
—Orait. Maike, jeigu jys jos grožė užsipelnys mano

KRUVINAS FAŠISTŲ 
DUELIS.

Pereitą sąvaitę Italijoj' vėl 
du fašistų vadai turėjo dvi- 

. . . , kovą. Tašistų milicijos gar-
visai;'galime vaisiaus /.esu-'bes kone Luigi de Alfon- 

’zoir buvii*. i laus reih<Jii 
r ara

. _ . _ » ii ♦:>i:
Norint sodną nuo kenkėjų Romos n h o esi kai k. pt. 
apsaugoti, nereikia sodne sę valandos, i i tu 1I(I 
laikyti įvairių piktžolių; rei- jos vadas tapo suk. L.ra 
kia grandyti kas met seną kaip meitėlis. jam tapv 
atšokusią žievę nuo liemens kirstas veidas ir padarytu.

Šekspyru*.
Amerikietis Ellsworth ir norvegas Amundsen. kuriedu oriai- ir storesnių šakų ir kalkiuoti dvi didelės žaizdru kitose 

viu Norge pasiekė siaurės žemgalį ir atskrido į Alaską. liemenį ir storesnes šakas. vietose.liemenį ir storesnes šakas, vietose.

%

* r
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
KODĖL ŽMONĖS MĖGS- DA 20 TURKŲ BUSIĄ 

TA ŽUVAUTI? PAKARTA.
Ąmerikoje labai madoj Iš Smyrnos pranešama, 

žuvayimo sportas. Preziden- kad tenai areštuota • ir ati- 
tas Coolidge dabar išvažia- j duota teismui da 20 turkų, 
yęs ant vakacijų perlietų' 
sėtli valtyje ant ežero ir žu-; 
vauja. Kartais per ištisą die- Į 
ną niekas neužsikabina, o Į 
betgi žmogus sėdi su meške- ■ 
re ir jam nenubosta. Kodėl, 
kodėl žmonės taip mėgsta 
šitą sportą?

Arthur Brisbane, kul iam 
už plunksnos darbą Hearsto 
laikraščiai moka $100,000 Į 
metus, sako, jog medžioti ii

kaltinamų dėl suokalbio nu
žudyti dabartinį Turkijos 
prezidentą. Suimtųjų tarpe 
randasi ir buvusis finan -ų 
ministeris Džiavat Bei. Sa
koma, kad visi jie busią pa
karti. Aną sąvaitę dėl to 
suokalbio 13 žmonių jau p 1- 
kartą Smyrnos gatvėse. Ka
riant tariamojo suokalbio 
vadą čurki Beją, kuiis buvo 
labai didelis ir storas turk-.s,

žuvauti žmonės mėgsta dėl-,nutruko virvė ir jis nukrito 
to, kad musų bočiai senovė- žemėn. Žmonės manė, kad 
je turėjo žuvauti ir medžioti tai yra ženklas, jog jis turi 
nuo bado gindamiesi. <*’ ’ “ ’ * ' 1 ‘ ”
veikiąs atavizmas, senovės 
paprotys.

APKALTINO BUVUSĮ 
NORVEGIJOS PREM

JERĄ.
Naujas Noi-vegiios ei- 

mas, kuriame didžiumą su
daro pažangus elementai, 
apkaltino buvusį premjerą 
A. Bergę. užtai kad jis davė 
Norvegijos Prekybos Ban
kui (Norske Handelsbank) 
5,400,000 dolerių be seimo 
žinios. Dabar Berge gali būt 
traukiamas teisman. Tai ly
giai toks atsitikimas, kaip 
Lietuv’oj, kur klerikalu- Pet
rulis be Seimo žinios davė 
privatiniam klerikalų ban
kui 2,000,000 litų be jokių 
procentų.

TRUMPOS ŽINIOS.
Chicagoj grand jury ap

kaltino 48 valdininkus už
1 
I

kaltino 48 valdininkus 
suktybes Cook apskričio rin
kimuose šį pavasarį.

Haines Falls miestelyje, 
New Yorko valstijoj, sude
gė hotelis ir ugnyje žuvo 14 
žmonių.

i,

l DYKAI! DYKAI!
Lietuvių šrietimo Knygyno lietu- 

, viskų knygų naujas. įvairus katalo
gas jau gatavas. Prisiųskite jūsų ad
resą.—gausite jį DYKAI. Adresuoki* 
te taip: - • (33)

I.. S. KNYGYNAS • " 
3106 So. Haiated St., Chicago. III.

(38)

s I
i
s

NUSLINKĘS KALNAS UŽ
BĖRĖ TRAUKINI.

Žinios iš Vienos sako, kad 
netoli Sarajevo miesto, Bal
kanuose, nuslinko pramir- 
kusi nuo lietaus vieno kalno 
viršūnė ir užbėrė bėgantį 
pakalnėje traukinį. Žuvę 
nuo 80 iki 100 žmonių.

Čia būt paleistas; bet budeliai 
tuojaus surado stipresnę vir
vę ir pakorė jį iš naujo. Pa
kartieji kabojo pusę dienos, 
kad žmonės galėtų gerai pri-j yew Yorke plėšikas Glen 
sižiurėti, koks galas laukia Miller pašovė 6 žmones, ku

rie norėjo jį apsupti. Polic- 
manas jį peršovė ir. jis tur
būt mirs.

tų, ką kėsinasi ant preziden
to galvos.

SUBADĖ JAUTIS.
Šiauliai. Daušiškių kai

mas. Birželio 13 d. saulei hi- 
džiantis, ūkininko Bulieno 

__ ______ piemenė Ruznaitė Rozalija
DĖL SNIEGO SUSTOJO (14 metų) pamatė, kad įnir- 

TRAUKINIAI. šęs jautis vaiko mažą veršiu- 
Iš Argentinos pranešama, ką. Piemenė sudavė jaučiui 

kad susisiekimas tarp Ar-, su lazda, norėdama jį nugin- 
gentinos ir Gili gelžkeliu per ti nuo veršiuko, bet tas puo- 
Andų kalnus tapo nutrauk- lė ant jos ir pradėjo badyti, 
tas, nes dėl giliaus sniego Išgirdę riksmą subėgo žmo- 
Andų kalnuose turėjo susto- nės ir merginą visą sugady- 
ti traukiniai. Šalčiai tenai tą vos nuo jaučio išgelbėjo.

Piemenė Ruznaitė nuga
benta Šiaulių miesto ligoni
nėn. Gyvy bei pavojaus nėra.

TRAUKINIAI.

siekia 5 laipsnių žemiau ze- 
ro.

• --------------
BOMBA UŽMUŠĖ 40 
LENKŲ KAREIVI V*.. JIEŠKO VYRŲ APSI-

Ąletoli Kovelio lenkų ka- * VEDIMUI.
Vokietijos laikraščiuosereivtM.. rado karo laikų gra- Vokietijos laikraščiuose 

nat^, Bėvartydartias vienas dabar telpa labai daug mo- 
’^reivis Išmetė ją iš rankų ir terų skelbimų, kurios jieško 

su tokia vyrų apsivedimui. Kai ku- 
kaYedvių buvo riuose laikraščiuose kas nu

ėmusią ir 50 sužeista. iperis matyt po 40—50 tokių 
-------------- pajieškojimų. Po karo vyrai 

JUODVEIDŽIAI STATO I Vokietijoj taip sumažėjo, 
SAU TEATRĄ 'kad labai daug merginų lie- 

New Yorko dalyje vadi- i ka neištekėjusių.
narnoj Harlem, kur gyvena --------------

kareivis išmėtė ją 
gfaiiaty sprogo 
spėka, kad 40 kai 
Užmušta ir 50 sužeista.

t - -

Floridoj užsidarė jau 27 
bankai dėl spekuliacijų že
mėmis.

Georgijos valstijoj užpe- 
reitą savaitę užsidarė dau
giau kaip 80 bankų.

Forth Worth mieste, Te- 
xas valstijoj, kunigas Norris 
nušovė bažnyčioj žmogų, 
kuris kritikavo jo pamokslą.

Cantone, Ohio, tapo nu
šautas vietos laikraščio re
daktorius Mellett, 
smerkė piktadarius.
New Yorko gatvekarių kom
panija apskundė savo dar
bininkų uniją, reikalaudama 
$239,000 už nuostolius pasi
dariusius jai dėl streiko.

Leningrade bolševikai su
šaudė da 3 estų šnipus: Ma- 
disoną; Taporą *ir .Pauteeną,

kuris

I
daugiausia juodveidžių, da-.MUZIKA UŽMUŠĖ MUZI- 
bar yra statomas teatras, ku-1 KOS ŽINOVĄ.
rį juodveidžiai valdys ir kur 
vien tik juodveidžiai vai
dins.

Musų amžiuje žmonės vi
same kame jieško savotišku
mo, naujenybių.

Tas pasireiškia visur, pra
dedant kasdieniniu smulkiu 
žmonių gyvenimu ir bai
giant menu.

Naujos mados, šokiai, pa
pročiai. Įvairus išradimai — 
musų laikais ne naujiena. 
Muzikoje irgi griebtasi keis
tenybių. Neigiama senovės 
muzikos garsenybių kuri
niai ir garbinama laukinių 
Afrikos negrų muzika, 
džiaz-band vadinama.

Nesenai žinomas muzikos 
žinovas. 80 metų amžiaus 
Londono muzikos mokyklos 
direktorius Mikalojus Ko- 

taipgi du Parmos universite- viello, nuvyko svečiuosna 
to profesoriai ir daug kito- pas gavo dukterį į Kanadą, 
kių žymių fašistų. I Duktė nuvedė tėvą pasiklau-

‘------- — syti amerikoniško koncerto.
MEŠKOS UŽPUOLĖ Publikai susėdus ir orkestrai 

FARMĄ. • triukšmingai užtraukus neg-
Maine'o valstijoj, netoli džiaz-bandą, senutis mu- 

Moosehead Lake, šio pane- zjkOs gerbėjas neiškentė, so
delio naktį meškos užpuolė ko iš vietos ir visu balsu su- 
Mt. Kineo farmą. Savinin- riko: “Indijonai! Laukiniai! 
kas išgirdo nepaprastą kiau- jųg niekinat muziką!” La
bų žviegimą ir išėjęs laukan Į bai susijaudinęs senukas 
pažiūrėti pamatė, kad 4; apalpo ir čia pat salėje mirė, 
meškos velka jo kiaules į gi-i----- -------- - — —
rią. Pagriebęs karabiną ji
sai dvi meškas nudėjo, o ki
tos dvi pabėgo. Viena nu
šautųjų meškų sveria (00 
svarų, o kita 600.

VAGYSTĖS FAŠISTŲ 
VALDŽIOJ.

Mussolini bando valyti 
savo partiją, kurioj priviso 
didelių vagių ir sukčių. Pas
kutinėmis dienomis išėjo į 
aikštę didelių suktybių Par
mos Ūkio Banke, kurį valdė 
fašistų tūzai. Bankas turėjo 
užsidarvti ir sudėti tenai 
5,000,000 dolerių žmonių 
pinigų gal bus jau žuvę. 
Sanrišy su šituo skandalu ta
po areštuota jau apie 20 fa
šistų vadų, tų tarpe ir kuni
gaikštis Lusignani, buvusis 
banko prezidentas. Suimti

rNEKROLOGUA.
j £ ®A. a. JONAS GALVA.

Liepos 20 d. mirė Jonas Gailia. 
60 metu amžiaus, išgyveno apie 

■tu Nashua, N. H. Velionis 
> žmoną ir dukterį dide

liam -nuliudime. Laidotuvės bu
vo dideliai iškilmingos su baž-

■ bv UIK 

M 
I pilAb 
i" ___

įuStyki Rytinėmis apeigomis. Palydėji į 
,vqa^*%4iapus So. Bostono graboruis 

.. Akunevičius. Jis labai są-
iš kurtą PMjtenta -įiningai suteikė savo patarnavi- ■nėnesm* amr j-a •• • J-

ka’.vie, uz M mes esame dideliai de-
l krautuivlrs*-?kingi.
’ąrduo-iu *taž N 
tariJą suSlR/

Miėh. I
- -

FARMOS.
--- - . 4

ANT PARDAVIMO MAŽA 
lARMUKt.

♦ akrą žęa»ė«. ifera igt'iba. pulkas 
’ vištų ir žąsų, art: niiestOko ir nivhy) 

los. ties stuba eina gatv* aris 
mukė stovi geroj vietoj buriŪMŽrilr.-- j 
niu. 5 keliai susieina tiea 
rai visokių uogų, i' l__.w _
gryno pelno į tris mėnešras apie ltW 
dolerių. Gera vieta «d*l 
rian« ir smul-iu datltų 
Vieta vtMjia IC'ŽOO.
$3.' -K). Diuęiau i^ĮcMk 
siu per laišką. \ Or F5A
5 Corntį, 
---- —-----1

o

MARIJONA GA1NIENĖ, 
Velionio žmona.

t

Nepirkitau 
nepa matyajįą 
įą Rašytai, u 
jums šių metų 

phiups a 1 
s-a-Mfa * 

FARMOtį^?
| New *---“ 
pigiai Ts-r*.

; marketų Tr fab 
. mažų ir didelių, 

mis. ' - 
a HFXI7A fTll 'A 1 i Jieškau apsivedimui merginos ar __ TONY >ĮA PA IIFxlC(l HM Al našlės be vaiku. Pageidaujama kad U.I AJUuuIlvdUtBTM .susikalbėtų angliškai ir nevartotų I •—. . ,-jZ--------------

_______________ _ į svarinančių gėrimų, tarp 25 ir 351 FARMOS IR 
metų amžiaus. As esu nevedęs 3o m., ntn-ekijol RA1., 

j užtaikau Rooming house. Malonės pri- l . UiUBIAUbl t>AR 
; siųst ir srvo paveikslą, kurį pareika- Pir» 
lavus sugrąžinsiu. ,J31) >£?P _

. MR JOE WYKES i Tik eik n-
1116 Washington Blvd_ Chicago. III. ’ 44 akn

----------------------------------- —----------110 akrų >1
Reikalinga meigina ar našlė, kad ir 

su vienu vaiku, nesenesnė 40 metų, I 
nežemesnė 5 pėdų, nevartojanti svai
galų. gera gaspadinė. darbas ant visa
dos. Aš esu vienas, turiu biznį. Pla
čiau paaiškinsiu per laišką Adresuo- 
kit taip: F. M J. (32)
255 Broaduay, So. Boston, Mass.

Moterų paroda Philadelphijoj paminėjimui 263 metų sukak
tuvių mūšio ties Boyne.

•^3
■UI.

' z

ni- 
inie

Lttis 
rtatville, Midi. 

aiŠS------------------
OS!

>p«niduoda
" . miestų, 

turiu visokių, 
momis kaino- 
-i 132)

nas k
SąrgeMteyj^ą, N. J.

Pajieškau brolių Jurgio ir Fridriko 
Žiekų. iš Lietuvos paeina iš Bernotis- 
kių kaimo,Tauragės parapijos, 14 me
tų kaip Amerikoje. Turiu svarbų rei
kalu. malonė*' atsišaukti.

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

Jieškau brolių Antano ir Jono, ir 
sesers Onos Marčiulaičių: Mielaškam- 
pio kaimo, Maiiampolės aps' r., Su
valkų gųb. Meldžiu atsišaukti, tunu 
svarbų reikalą. Sesuo Elzbieta. Antra
šas: JURGIS GIRGILAS.

351 Ferdtnand st., Scranton,. P;u

Pajieškau brolio Prano Žilinsko, i'.- 
gą laiką gyveno Scranton, Pa., dabar 
nežinau kur. Prašau atsišaukti š:u 
antrašu:

PAULIUS ŽILINSKAS
11 Clarkave, Scranton. Pa.

Petronę Beleckienė ir Marė Blaže- 
vičiutė- Strazdienė, abidvi iš Lavren- 
ce, Mass., tegul tuoj atsišaukia pa~> 
mane. Labai svarbus reikalas. Kurie 
lawrenciškiai žinot juodviejų antra
šus. busiu dėkingas, jei man nevilki
nant pranešit.

ADV. F. J BAGOČIUS
253 Broadaay. S*. Boston. Mass.

Liūdi ik.*) ZaviManavičtau*. pirmiau 
gyvenusio Hyde Park. o paskiau Bos
tone. ir čion nesenai: mirusio, turtas 
likosi išmėtiiotas ąr^suvogtas. ir jo 
turto administratorius nesuranda jo. 
Tie. kurie buvote pas mane ir prane
šėte man. kur Liudvikas turėjo savo 
turtą (kuriu pranešimų aš nebodamas 
inteiesuotas tada neeužsirašiau). mel
džiu atgal pas mane ateiti. • Taipgi 
pašau visų, kurie šį pranešimą matys
i kurie žino kokiuose bankuose jis tu-j 
rėjo pinigus, kokius b">nus ir šėrus ta- ; 
rėjo ir kur juos iaikė ir kam buvo p*. - į 
skolinęs pinigus, tuojaus malonė’ it 
pranešti rt-.an. Jis Lietuvoj panko 
motelį ir keletą vaikų, ir todėl sutei
kiant informacijas, pagelbėsit našlei 
ir našlaičiams.

ADV. F. J. BAGOCTUS
253 Br->ad«a<. So. Boston. Mass.

$2.00

AUKOS
Lietuvos Socialdemokratų 

Moksleiviams.
Shenandoah, Pa.

A. B. Urzy
PUIKIOS PASEKMĖS 
NUO SEVERA’S ESKO.
Patyrimas pono F. Bartoni- 

cek. gyvenančio Veblen. S. D., 
tikrai yra puikus. Jis rašo: “Aš 
ilgai buvau kankinamas nema
lonaus odos niežėjimo ir nepai
sant kokias gyduoles aš ban
džiau. vistiek negalėjau nuo jo 
pasiliuosuoti. Pagalios aš paban
džiau Severas Esko. antiseptišką 
gyduolę, kuri tuojaus prašalino 
niežėjimą.” — Nueikite i jūsų 
aptieką ir paprašykite už 50c. 
bonkutę Severa’s Esko ir neim
kite kitokio, nepaisant kad jums 
ir siūlytų. Jeigu savo aptiekoj 
negalite gauti šių gyduolių, tai 
rašykit pas W. F. Severą Co., 
Cedar Rapids, Iowa.

zikos gerbėjas neiškentė, šo-

“Indijonai! Laukiniai!

negalėdamas pakęsti * nėgrų 
muzikos garsų kokofonijos.

NORĖJO UŽMUŠT ISPA
NIJOS KARALIŲ.

Šiomis dienomis Paryžiu
je lankėsi Ispanijos karalius 
Alfonsas. Slaptoji policija 
ju ekė, kad yra padarytas 
suokalt laike jo atsilanky- 
uo tenaiLJ —- b Ketui? P°licUa
suokalbininkai jau areštuoti, liepsnų.

“ r

PRANEŠIMAI.

RHKAL4VMAI.

——«------------------------------------------ -
< M. JOCIS.
• * • 

kaltis ir virina visokius metalus, 
taipgi parduoda visokias automobilių 
dalia. Reikale kreipkitės: (32)

154 Wooater avė- AKRON, OH1O.

akrų avižų* . 4-žKragJkjvių 
į kornų. nkaųtežųMmU, di 
nė, 2 atjKai.

REIKALINGA suaugusi moteris »~- 
ba mergina, kuri nori būt už šeiminin
kę namuose. Prigelbės prie kūdikio :r 
virimo. Turės puikius namus ir gerą 
algą. Gali atsišaukti ir jš kitų miestų. 
Jei reiks, aš prigelbėsiu su pinigais 
bilietui atvažiuoti, šeimynoj tiktai 3. 
Parašykit apie save, pirmesnę tirnys- 
tą ir kiek atlyginimo norit 

MRS. F. J. BAGOCIUS
200 Edgehill Rd., East Milton. Mass.

PAJIEŠKAU PUSININKO ANT 
FARMOS ir prie pelningo biznio at
skirai nuo farmos. Platesnias žinir s 
suteiksiu per laiška arba vpatiškai. 

GEORGE KAULEN 31»
P. O. Box 41. Ballardvale. Maa».

PAJIEŠK AU BARBER1O. darbas ant 
visados. Kreipkitės- sekančia adresu: 

PRANAS DAPŠIS .’(31)
4 Congress avė.. Katerbuiy, Conn.

uc, 4. sratw, 3. Jcaįrės, mašinoą. 48*b- 
kiai Viską parduoda ttž >4,400.

4d akrų Įsrai, 20 aktų dirbamos ! 
žemės, 20 akrų gino*, per ganyklas!’ 
upė teka, 2 arkliai, ir kumeliukas, 2 < 

. karvės, 3 jaunos karvutės, 100 vištų, j' 
padargai, žeųrt apsėta. Kaina 82^00 į!

120 akra geras žeartt. geri budin-1 
kai, 2 arkliai. 10 karyjų, 100 vištų, vi- ! 
si padargai Ir užsėti laukai visokiais 1 
javais. 20 akrų girioj arti miesto. 
Kaina |6^0Q. . <,

4« akrų fanas,, gerk žemė, .geri bu-J 
dinkai, naujas ’ puiktis sodas, arti Mi-, 
chigan ežero. Puikiausios maudynės.: 
Kaina $3^00.

8d akrų farma. -gera žemė, geri bu- 
dinkai, arti miesto. Kaina >2,000.

1d akrų žeaita ir puikus sodas, pa
čiame miestelyje. Gera'stuba. Kama 
$1,800. • • ’ f - - •

2d akrų žetafak - puiki vieta, * -pusė 
mailės į miestuką, vidutinė stuba ir 
bapnė Kaina 81^00 c . j

Visos čia -paminėtos farmos vra ant 
išmokėjimo. - Tąipgr turiu ir daugiau 
r--------- --- --------------pi

FaniMa Biludžiai. ’
Lietuviški, su 

šukom, verstiniai 
balandžiai viso
kių spalvų. Ant 
orderio prisiun- 
čiu į visas dalia 
Suvienytų Valatip 
jų. Su užklausi
mu rašykit laiš
kus- .(31)

. , GEORGE BENDORA1T1S 
'ftOtĮtaiboii St., Waterbury, Ona. 
V*::..
•••

AL Dabar 
«li matyti,

išmokėjimą, 
farmų ir namų. Kas ko noriu, 
miaukiata pasiteiraukite pas nhne. 

P. D- ANDftEKVS 
PĘNTttATER, MICH.

REIKALINGAS 
BUČERIS

Kuris suprar ta bučernės darbą ir 
myli dirbti. Malonės atsišaukti per 
laišką arba ypatiškai po nuin. <31 f 

85 Paųuonock avė- IVindsor. Conn.

PRANEŠIMAS GIMINĖMS. 
Mirė Pranas Kreivaitis.

11d. spalio. 1925 m mirė Pranas 
Kreivaitis. Atsišaukit, gausit jo miri
mo metrikus. Liko jo nemažai turto 
Suvalkų gub.

ONA KREIVAITIENĖ
302 IVilliams st., Scranton. Pa.

Pranešimas

Aš. Antanas Bočkus, gimęs Krapi
nto kaįme, Kvedarnio valsčiuje, “ 
nių apskrity, pajieškau tikros sesers 
Marcijono* Bočkiutės. Kazio 
liausko. Jono Kavaliausko ir 
Jocienės: jie gyveno Chicago, III. At
sakymą prašau siųsti šiuo adresu: 
Europe-Poland. Warszawa, Grzybovv- 
ska 68. m. 8. Ar.toni Boczkus.

Rasci-

Kava- 
Marės

REIKALINGI 
AGENTAI.

Mums reikalingi agentai tuojau* 
visose kolonijose nuolatiniai arba tik 
liuoslaikiu. At ygir.inias yra geras ir 
proga gera paprastam žmogui pari- 
daryti pinigų nuo S50 iki l as
sąvaitė. Reikalaukite visų inform? i • 
ju dvkai. (35)

DEKSNIS OINTMENT CO.
518 Main St.. Hartford. Conn.

Pajieškau savo brolio Mykolo Mei
lūno. Pirmiaus jis gyveno Chicagoj. 
Paeina iš Kauno rėdybos. Panevėžio 
apskričio. Remygalos miestelio. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie jį žino
te. malonėkite pranešti šiuo adresu: 

JUOZAS MEILŪNAS (31) 
612 Crocker st.. Los Angeles. Cal

PARDAVIMAI

Aš. Barbora Lileikaitė. pajieškau 
dviejų brolių Domininko ir Vincento 
Lileikių, paeina iš Lietuvos Naumies
čio parapijos, Brokurių sodos, girdė
jau ouk jie gyvena Chicagoje. Meldžit 
atsišaukti. (31)

BARBORA LILEIKAITĖ
81 Cine st., Montello, Mass.

Pajieškau savo brolio Juozapo An- 
drijausi.o. Telšių apskr., Luokės mies
telio. randasi Amerikoje. Meldžiu at 
sišaukti. (32)

Aleksandra Andrijauskaitė 
ipo vyrui Tonaitienė)

Teisių apskr., Luokės paštas, 
kelviškių kaimas, I.ithuania.

APSIVEDIMAI

Kiš-

COOQ00O4ObdbW

TMmm C112-W.

Hr. A. Gmm-GMttku
LIETUVIS DENTI8TA8 

VALANDOS:
Nt'10—12 dieną
Nuo 2—5 po pietų
Nuo 6—8 vakare 

Nedėliota Nuo 10—12 diena 
fW N. Matu St. kaap. Breud 84.

MONTELLO, MA88

raUadM: Mo 8 iki 4 pe ptatų.

■r- 107įSummer St,
J . . LAWRENCE, MASS.

NORĖJO SUDEGINT MO
TERĮ ANT LAUŽO.

Netoli Presburgo, Čeko
slovakijoj, prietaringi kai
miečiai nutvėrė seną čigonę 
ir nutarė sudeginti ją gyvą 
ant laužo, kaipo “raganą.” 
Jie buvo 
ir pririšę 
stuobrio.

jau sukrovę laužą 
tą moteriškę prie 

tik laiku pribuvusi 
išgelbėjo ją nuo

Skaitau sau už garbę pra
nešt Visiems, kad priimu 

klto- 
^JStėje kupo

ną' kainos nuo*tų. kurie 
pirks musų krautuvėje rei
kalingus sau daiktus iš ap- 
rėdalų ar apsiavimo.

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

A. J. KATKAVSKAS, 
372—376 Millbury Street 

WORCESTER. MASS.
Tel. Cedar 7206

DRAUGYSTE DIDŽIO LIE-!
TUVOS^OmGAlKSClO J 

P. O.Bax177,

VALDYSI ANTRAJAI: 
Pirmsedią JtiozApu MiNViėhM, 

H7 WeM MMa M, 
PirmsėJžio pagclb. Antanu Jvrpata Į 

685 Wut Stii St
Nutarimų Rašt J. Stasulovuvitiu,: 

ĮM fąĮ Stata 8t?
I I Į
I !

i

PARSIDUODA Pilki BUCERNt ir 
GROSERNĖ. Puikioj vietoj lietuvių 
aplink apgyventa. Parsiduoda už že
mą kainą. Biznis turi būt parduota^ į 
trumpa laiką. Savininkas apleidžia 
šalį. (32)

113 Lasrence St- Laorence. Mass.

PARSIDUODA LUNCH 
ROOM

Geroj vietoj, viduryje miesto, biz
nis geras. 10 sėdynių prie kantorin. 
Savininkai važiuoja Lietuvon. Kreip
kitės ant šio adre«o- (31)

J STRAVINSKAS
154 Franklin st.. VVorce-tcr. Mass.

LABU PIGIAI PARSIDUODA
BUČERNĖ IR GROSERNĖ,

Kampinis ruimingas storas lietu- , 
vių. lenkų, rjsų ir amerikonų tirštoj . 
apielinkėj angy vonias 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
101 I^nrence St.. Laorencc. Mass.

Turtų Rast. Mykolas Sablickas, 
P. O. Box 342,

Iždininkas Antanas Norkaitis,
85 West Main St..

Knygius Kazimieras Timašiunas, 
42 Vest Walnut St.,

IŽDO GLOBĖJAI:
Martinas Bargavanskas, 

P. O Box 243, 
Jonas Sadauckas,

144 Vest Indiana St., 
Boleslovas AJeąna, 

tos Monroe St-
LIGONIŲ KOMITETAS: 

Juozapas Stančikas,
110 Vest Uliaob St, 

Bronislovas Einoris,
117 Vest Mtin 9t, 

REVIZORIAI KNYGŲ: 
Jonas Tamašiunas,

P. O. Box 37, 
Romualda Gričiunas, 

86 Vest Main 8t,
MARŠALKOS:

Petras Kišonis, 
P. O. Boa 324,

Liudvikas GraožiS, 
R. flrst, Bot 10,

DR. MARGĖMS 
gydytojas ir Chirurgas 

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

3327 So. Halsted Street 
; CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

Pajieškau apsivedimui doro vaiki
no. Aš esu mergina 25 metų, r.orėčiar 
susipažinti su dorais vaikinais ir apsi
vesti. Meldžiu atsišaukti, atsakymą 
duosiu kiekvienam. Katrės -turit savo 
paveikslą, tai meldžin prisiųsti. kurį 
ant pareikalavimo grąžinsią. Plates
nes žinias suteiksiu per laišką.

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

I

PARSIDUODA NAMAS.
6 kambarių ir bathruimis. didelis 

jardas, lietuvių apielinkėje. Aš išgy
venau 8 metus, persikeliu ant farmų. I 
todėl fioriu parduot, Kaina $4,700. ■ 
Klauskite: (30) I

■ U« A.’ ANTANAVim
143 Piercę st.. Pfiitadelphia. Pa. Į

Pajieškau merginos apąfvedimui, 
nuo 18 iki 24 metų amžiaiM. mokanti 
angliškai, padori mergina darbininkė, 
mylinti šeimynišką gyvenimą, lai at
sišaukia ir sykiu paveikslą prisiun
čia. Vyrai ir ženotos moterį s nerašy
kite.

MICAL J LINSON
3 Pacific st., Fresh Pond Rd.,

. Maspeht, L. I., N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nors ir su pora vaikų, nuo 
25 iki 35 m. amžiaus. Platesnias ži
nia- suteiksiu per laišką.

MIKE KOMAR
p n Rnv i "4, V arti, V. Va.

LIETUVIU LAISVES 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

w aukbgan, nL 
Valdybos Aatratai:

1 > P.rmininkas VINCAS GABR18 
730 McAllistcr Avė.
2) Parelbininltaa KAROLIS DUUA 

716—8th St.
3) Užrašų Sckr. A. SALL’CKAS 

810—8-th St.
4> Turtų Sekr. V. S. ELZBERGAS 

1045 Jackson St.
No. Chicago, 111 A ■

») Iždininkai KAZ. VATTCKUNA* 
726—Ž-th St.
6) Iždo globėjai:

LAIMINGAS ŽMOGUS.~į
Laimingas žmogus yra tas. kuris No. Chicago, III. 

turi nuosavą gyvenimui namą ir vietą J. 5 1SOCKIS 
Mes greitu laiku ir visai pigiai par-1 *
duosime savo namą, 3 kambariai ir 
kičinas, skiepas, miesto vanduo ir sa
vas šulinys, šaltas ir skanus vanduo. 
3 lotai žemės ir barnė, netoli nuo 

■ Lavvrence. tik vienas dešimtukas lė- 
šuoja važiuoti gatvekarių. tris minu
tės laiko eiti iki gatvekariui. Randa
si labai linksmoje vietoje. Priežastis 
pardavimo — noriu važiuoti 
vą.

A. BUDENAS
13 Rradlev Avė.. Pleasant 

* METHUEN, MASS

į Lietu- 
(33)

Virte?,

Tai. So. Boston 808-W J
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LITU VIS DENTISTAB

! VALANDO8: Nuo t iki U dtomą !

Nuo 2 iki 8 rak 
NEDALIOMIS: 
iki I v. pa ptata :

Šaradomis iki 12 dtaai
; ! Ofisas "Keleivio” narna.
< tsi SrMdvay. tarpa C Ir D 84

SO. BOSTON. MASS.

'J^urj~lrLnrrv^i— ~ ,

lietuvis OptHKtristas

No. Chicago, III.

718 Lincoln St.
7) Knygiai K. AMBRAZ1UNAS
845 Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) Maršalai: A DELKUS
738 Jackson St.
JONAS JOKŪBAITIS
1014—10-th St.
Susirinkimai aUibuna paskutiniame 

•<edė)dienyje kiekvieno mėnesio, 1 vai 
po piet, Liuoaybės Svetainėj, ant s-th 
ir Adams gatvių.

' akinius, kreivas akis atitiaainu 
ir ambiyopiškose (aklo*) aky
to ragrųžinu švita* tinkama 
taiko.
J. L PABAKABN13 O. D. 
44f Bro^way. »•. Btttea. «aat

f
*
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KELEIVIS;—r

Sveikatos Kampelis

j kuro, kiek reikalauja jau- 
kadvvro nas- Je2£u žmogus, sulaukęs

|F •

Nežinomi hĮogdariai įSdinamitavo Patsy Ferraro namą Perth Ambov. N. J. Sprogimą - 
toks smarkus, kad visas namas subirėjo i siupuiitis.

BUK SVEIKAS VAbA Draugams ir giminėms se- 
ROS LAIKU. natvė rupi, nes jiems prisiei-

Kas reikia daryti, Kad bu- na prižiūrėti arba užlaikyti 
ti sveikti vasaros laiku, pri-!scnus:,21’ nepaisant kaip ma- 
guli nuo to, ką žmogus darė -(:n.u jiems yra juos prižiu- 
žiemos laiku. Kadangi žie- r^t2’ patys seni žmonės labai 
miniai darbai yra tokie įvai-. apsunkina jų gyvenimą. Ka
rus, todėl reikia rinktis įvai- < daugi senatvė visus užinte- 
rius vasarinius programus. ^esueja. tai bus neprošali 

Beveik \ įsi vyrai ir dau= aP2* senatvės hygieną apra- 
gumas moterų sunkiai diri&a^AL 
per žiemą ir kuomet ateina j . ra labai sunku paaiškin- 
vasara, jie ima vakacijas. Iš taiyra senatve,
kitos pusėt; daugelis vyru ir , Kaikurie žmonės sulaukę 
moterų (ypatingai ukinin- 60xmetų jau seni, kiti sulau- 
kai) sunkiai dirba per vįsą ■ me5^ Protiškai ir fi- 
vasarą, ir jie ima vaka^jas ’225^32. '"eiklus. Tokiu budu 
žiemos laiku, kuomet ųkės!ne£al2me sakyti, kad žmo-t 
darbai pasibaigia. Moterįs sulaukęs tam tikrą skai- 
sunkiai dirba savo namuose ’^2M metų yra senas. Y rasa- . , . ...
ir joms priguli vakacijos. koma, jog "moteris yra tiek į“'1 •?»'■ Į'nkamo šiltu-
bet joms tol tiesos niekai kaip ji atrodo, o vyras m«- S«no kunui nereikia tiek
nepripažįsta. —kaip jaučiasi. Bet gj’dy-

Vakacijų užsiėmimai ne l°Jy pareiškimas, I— _
visiems ‘turi būt vienodi, -enumas priguli nuo jo krau- a0 V1S vafc« >unkiu>
Pav., raštininkas turėtu lai- Jag?’s^a — ar tik nebus ge- P1^2^ ciu? ir pietus, u> >u- 
. .. senatvės paaiškini- trumpina savo gyvenimą.

žmo- kutinai reikalinga permai-.zuitai mokjtvojai 
Įnyti valgi ir pripratimas. ’ 
Juos reikia pritaikinti. Gali
ma tankiau valgyti, bet vis 
mažiaus. Valgi reikia gerai 
sukrammi ir povaliai val
gyti. Daug mėsos patartina 
nevalgyti.

Senesni žmonės menkesni į 
už jaunesnius, nes jie ma-> 

siėitTu kitomis moterimis Jr Įiaiis metų jau dasiekė pas- iį^us valgo Ateiminkite ! 
gražiai ir ramiai praleisti kutmi gyvenimo puslapį. Jie kad >\eika senatve pi įguli 
laiką. Turtingos merginos, manu, kad jų sveikata — nuo žmogaus uzsilaikvmfio i 
kurios pašvenčia laiką links- protą* ir kūnas — natūraliai ...................
mybės dievaitei, ir kurioms pradės silpnėti. Koks klai- "r- -- -
nusibodo gyvenimas, turėtu dįn«as nustatymas! Senat- «mi >r^'į įa'eil^7£lin. 
praleisti savo vakacijas ko- ve tun butl £ana linksma. Jei?u užlaikysime reikaiin 
kioj nors mokykloj, kur ma- pziologįška permaina. Turi 
tytų tisai kitokį gyvenimą.’ t““ linksmybes ir pasigėrė- Jaį ™,„.. -. 
arba geriau sakant, reikėtų j mo laikai- 
gauti darbą fabrikuose, kur Senyn einant reikia pasi-1 
kitos biednos darbininkės i ’nkti lengvesnius darbus ' 
joms parodytų, kaip atlikti bet tokius, kurie reikalaus j

/ vartojimo netik fiziškų, bet
patarimas va- protiškų pajėgų.

miklinimasis ■ Skaitymas gerų laikras- Į 
čių ir geių knygų daug gero

ke vakacijos atlikti toki dar- rausias i
bą, kuris priverčia \aitoji- r--as- Tas reiškia, kad žino
mą muskulu, o fabrikų dar- £aus amžius priguli nuo jo 
bininkams reikia poilsio, srierijų sistemos padėjimo. 
Mergina, kuri vaitoja rašo- Ankstyvas kraujagyslių su
mą mašinėlę arba \ireja ke- kietėjimas nuo užkrėtimų, 
no nors namuose, turėtų netinkamo valgio, susirupi- 
praleisti vakaeiją ant lauko' nimų, irti. be\eik visuomet 
Pailsus motina ir žmona- tu- J ra nukreipiamas.
retų pasilsėt palikdama na- , Daugelis žmonių mano, 
mie savo vyrą ir vaikus, su-'^?^ sulaukę tam tikro skai-

darbą.
Paprastas 

kacijoms yra 
šviežiame ore. Ir tas svarbu,. _ ________
nes visiems darbininkams \ atneš ir neleis perdaug susi- 
reikia šviežio oro. Visi, ku- rūpinti apie visokius maž
ne praleido savo žieminius mokius.lrr\w» - - — A.

No. 30. Liepos 28 d., 1926.
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JĖZUITAI BĖGA IŠ 
MEKSIKOS.

\uo l rugpiučio Meksi
koj Įneina galion Įstatymas, 
kuriuo uždaromos visos kle
rikalu mulkinyčios, “mokyk
lomis" vadinamos. Todėl je- 

i” jau da
bar bėga iš Meksikos. Pe-, 

i reitą savaitę 50 tų mulkinto-1 
i jų atvyko Į Texas valstiją,! 
šiapus Meksikos sienos, ir! 

■bandys čionai organizuoti i 
į savo “mokyklas.”
I ■ ...

BURMOJ SIAUČIA 
CHOLERA.

Iš Ranguno pranešama, 
kad Burmoj kilo choleros 
epidemija. Jau 250 žmonių
mirė ir liga smarkiai plečia- ''
si. Buriuos kraštas gulPIndo- 
Kynų pusiausaly, vidurinėj 
Azijoj, ir priguli prie anglų 
valdomos Indijos.

I

Itabilti Armonikai.

s> »* 
$ 
s' 
i
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| LIETUVOS SEIMAS
| Lietuviai pataikė išsirinkt į 
g Naują Seimą atstovus, kurie 
| padarys Lietuvą laisvą ir lai- 
| niingą, kaip kad Didis Kuni- 
I raikštis Vytautas, nugalės 
I Kryžiokus ir pa rg*d:. vėlius 

lenkbei-nius.
Petras Naujokas

Visi pageidauja ilgai gy-i
ir.

Sveikai užlaikykime savo 
protą. F. L. I. S.

NERVINGUMAS PA
GEIDAUJAMAS.

Per metini Amerikos ne
urologų suvažiavimą Wash- 
ingtone d-ras Weisenbergas 
pareiškė, kad nervingumas 
rodo sugebėjimą greitai rea-

rie praleido savo žieminius nią^ius. Senas žmogus vi- 
vakarus prigrūstuose kam-'«uėtnet baisiai susirūpina, 
bariuose besimokindami bei Jaunesni turi tą žinoti, ir vi- 
dirbdami, turėtų praleisti1:_____
vasarą šviežiame ore. Auto-1 s minti. ________ _______
mobilių šoferiai galėtų pra- reikia pakviesti prisidėti

i guoli ir turi ryšio su kultūra. 
Juo daugiau mes esam 

civilizuoti, tuo labiau ner-
suomet stengtis juos palink- Y211?* 2r labai pageidau- 
sndnti. senesnius visuomet iama-,. Ai/stai. advokatai. 

------- , s---- , F.„ prisidėti žurnalistai. daKtarai tuin šio 
leisti savo vakacijas viduje. Į prie jaunesnių pasilinksmi- ?er'’ ’pg131220 n’tai rodo geni-į 

Miklinimasis šviežiame rimų. Klaidinga ir net baisu Jausz>mę- v. . .
ore yra geros sveikatos]manvti, kad jeigu žmogus!. J° n22omone» ,1S Europos
svarbiausias reikalavimas.'sesta, tai jam vietos jau nė- iauni francuzai labiausiai 
Miklinimasis pagerina tikįį. . ;nervinei, nes ne ir labiausiai
fizišką sveikatą, o ne protiš^. ^lRadio taipgi suteikia neiš- 
ką. Bet šiomis dienomis pro-, pasakyto džiaugsmo, ypa- 
tiška sveikata turi ^l.-„^..,---------- -
svarbą su fiziška sveikata.

Milijonai žmonių, ypatin
gai moterų^f: tėikalauja per
mainų vįHon pasilsėjimo.

žurnalistai, daktarai turi šio

• nervingi, nes jie ir labiausiai 
1 civilizuoti.

_________

VALET
Auio&rop 

Razor
Išrigelan- 
da pati.

že-

5 L

Mes išdir- 
bam jr im 
portuo ja
me vizo- 
kių rūšių 
rankomis 
dirbtas
Italiikaa 
\ kardinąs 
geriausias 
pasaulyje.

Ant 10
metų gvarantuotoa. Musų kainos 
mesnės negu kitų išdirbėjų. Dykai 

į teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
talogo, kuri pasiančiam DYKAI. (-)

Rl^kTTA SERENELLI A CO.
1014 Blue Islaad Avė, DepL 30, 

CHICAGO. ILL.

RODYK L® Ne. 20

Garsus lietuvių J 
magikas, prof. < 
Jonas čekanavi- < 
čius išleido 10 < 
Stebuklingų M a- < 
gijos Paslapčių. J 
Visi paaiškinimai < 
lietuvių kalboje. ' 
Kurie Įsigysite 
šitas paslaptis, 
tie prikrėsite kur 
ąus i rinkimuose ,
baimės, juoko ir i

nuostabumo. Rašydami prisiųsto i te 1 \ 
(vieno) dolerio money orderį arba 
įdėkite Į laišką vier.ą doleri. Atfrcsuo- 
kit: (33)

PROF. J. ČEKANAVICH
535-3 So. Turner avė.. Chicagn, 111.

I Lietuvą nesiunčia, nerašykit už- ! 
klausimų

MIEGOK SMAGIAI—SEOEK RAMIAI
Nuvyk ialin piktus uodus su 

BRAND LiNIMENT 
Ištrink Kur Skauda!

T«L Sooth Boston 3620 ' 
Residence L'niversity J463-J. ‘ 

S. H. Pn&utė-ShaUM !
LIETUVE MOTERIS

ADVOKATE Į
M* BnM4wąy. tto. Bmu«. Mara. <

Hnotn X ]

Jonas Naujokas
Amerikos lietuviai ir puikiai išsirinko is Bro klyno Joną ir Petrą 

Naujokus, kiųl čion Amerikos lietuviams, is savo dirbtuvės pristaty
tu tuos plačiai žinomus kaipo periausius CiK&r.i» |K> vardu JONO— 
JOHN’S CIGAP.S, arba Petro, taippat ekstra p. ’-ardu D. K. Vy
tauto. Visi supratlyvi darbininkai bei inteligentai ir biznieriai juos 
ruko — Tėmykit vardą ant bakso ir Cigaro. Mylėtojai gerų č igarų, 
reikaiaukit visur Restauracijose. Storuose ir viso e užeigose. J kitus 
miestus visur išsiunčiame paštu biznieriams reikataujant ir privatiš- 

kai. Adresas:— (32>

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBTUVĖ
267 D1V1SION AVĖ., BROOKLYN, N. Y.

Vyrai kibiose miestuose gali užsidirbti ekstra pinigu, pastatant 
Cigarus kaipo agentai biznieriams.
---------------------------- ----- --------
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ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mu pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo sei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas sąvaitę tilps straips
neliai. kurie bus įdomus kožna; Lietuvei šeimininkei. ..

nuvalyti pamerkus juos per naktį 
srj.'iam piene.

Geras gėrimas galima padaryt 
maišius šaltą arbatą ir lemonadą. 
Dndėk kelias riekutes orandžio.

Naminiai Pasigelbėjimai
Po sunkios dienos darbų turėtumėt

Virimo Receptai
Nėra kito pa-kiro maisto, nuo ku

ri- sveikata ir gerovė a balnos šeimy
nos priklauso, kaip gera duona. Duo
na. abeinai. yra maistingas ir ekonc 
minis maistas. Namie daromos tu
ri sakių skoni ir rūšį kokią kita duo
na negali t " ’ .
daryt gera duoną pagelbsti išmokt ir 
kitus valgius gaminti. r ~ 
duona tankiai neturi niaistingurrto. 
Turit pramokti daryt ją su razinkc- 
tr.’s naudojant grynai ...Z/./—. —Z 
tus ar sėlenas. S ’ 
rody 
skor> kaip pyragas. . pjrm naudojant dėžę maliavos ap-

n * 7f\* v i ve- versk ja aukštieninką. Nusistovėjus
KAZIN KINE DUONA maliava persisunks per visą ir išsi-

Si’ONGF. — 1 pu-kvortė drungno van- į ]eįs įr susimaišys su paviršiais
dens. — į jeigu stalo ar komodės stalčiai ne-
1 kvorta <1 svaras) miltu! vaikščioja lengvai, patrink stalčius 
šmotą- mielių. . , ; " * = •- ---

Vakare sutrupirk ir paipetk rfti?-

J
6 KELLOGGS
TASTELESS CASTOR 011turėti. Žinant kaip pasi-. ėevervkv.s tuoj, kaip tik

'4-—" ,^fct ,r jKireinat namon, kad čeverykai gerai
f aprasta įį^vėdintu ir kojų muskulai atrigau- stingurrto. i.

t ją su razinko-. • pjrm vaškuojant ar liakeruojant 
. ‘ kvietimus rn,*‘1 me<}ines grindis ar rakandus, žiūrėk

.... . sekantis receptas pa-, medis butu visai švarus, nes vi- 
i.aip padaryt duoną, kuri turės-^.g dulkelės bus žymu po liakeru.

pareinat namon, kad čeverykai gerai■tingai tiems, kurie gerai ne- GYDYMAS ŽEME, 
girdi ir kurių akys susilpnė-j Italijoje, netoli Neapolio 

•iusios. imiesto., Kvatro Disokovo
Kuomet giminės ar drau- kaimo kunigas pagarsėjo la- 

............... bai vaisingu ligonių gydymu 
žeme, kurią jis ima netoli 
kaimo esančioje baloje. Iš 
šlapios žemės jis padaro 
kumščios didumo kamuolį ir 
duoda klientams, liepdamas 
dėti jį prie skaudamosios 
vietos. Nuo tų vaistų jau pa
gijo daugiau šimto žmonių, 
sirgbsių džiova, paralyžium, 
dantų gėlimu ir tt. Kunigas 
už gj-dymą pinigų neima. 
-Jis sako, kad žmogus sutver
tas iš žemės, todėl jį tik že
mė ir gali išgydyti.

mainų Mįėttfn pasilsėjimo. gai visad apleidžia senus, tas 
Daugelis tą jaučia. Pailsęs gali juos vesti prie neišgydo- 

bizhio vyras, iš kurio laik- mų nerviškų ligų. Daugelis 
tąščiai krečia juokus, kuo- ^enų žmonių labai mėgsta 
Sfiet eina į teatrus pasilsėt. Simpatijos ir ypatingo pri

birai žino permainos'.reika- žiūrėjimo, bet tokius nerei- 
Jingumą. Bet tik gaila, jog'kia lepinti. Jeigu serga. .** 
jie tą permainą praleidžia. *’ ’ ‘ ;
viduje, o nę^t lauko.

Raštininkai ir dirbantieji 
vyrai ir mergaitės, kurie visi 
lanko Įvairius 1 “ 
išuko, jau geriau daro. ąRir- * • • i *ai_ a.-'

biznio vyras

&Jin , jie 
reikalaują priežiūros, bet ne 
lepinimo.

Vįsųjhetik seni, bet ir jau- 
s, Kūne visi nį> tifri suprasti kokią svar- 
lošimus ant$fą rolę žmogaus gyvenime

iošiaJpoilsfe', kuomet žmogus 
pavargęs. Jeigu į laiką žmo
gus pasilsės, tas prašalins 
daugelį ligų.

Ypatinga atyda turi būti 
kreipta į senų drabužius, 
valgį ir miklinimąsi. Kuo
met žmogus sulaukia 40 me- 
tu,jo kūno šiluma sumažėja, 
ir miklinimas labai reikalin- 

? gas aprūpinti trukumą. Gar- 
----______ - o— ---- sus Anglijos gydytojas, ku- 

idėjų. Žnaopės, kurie per ris nesenai dasiekė 95 metų, 
daugelį mėnėsių vartoja tas pataria kasdieninį pasivaik- 
pačus idėjas, pasiliks- svei- sciojimą ant lauko, nepai
nesni ir linksmesni, jeigu ’sant oro. Jis sako, kad pavo- 
išsimokins naujų idėjų laike jinga vaikščioti kol žmogus 
savo vakacijų, o tos idėjos,1 pavargsta, bet kiekvienas 
geros ar negeros, jiems pri- tolumą turi nuspręsti. Nors ą------- 1___ • —---- 1------------ -K ’ •. • _ ___ _ :_!•_ _______
UUUS U«LU5M»U ,
Nereikia užmiršti kaip juok-1 tarimo, < • ____ •_____ • •_ • 1 _ * * •tis.

miausia praleidžia iąiifcą ant 
šviežio oro, antra, tos įvai
rios žaismės, jiems duoda pa
raginimo. /Kiton pusėn, ūki
ninkas, kuris dirba penkięb- 
ifca valandų ant dienos,’ftuoi ’ • • • « • 9ptivaoaiiv irvi i uuvuo, 
gražiai praleisti nors ikti 
žiemines sąvaites mieste. Ir 
tas pats su jo žmona.

VcllCllllIlA dili vtl^llVFOy I1UV 
bėvasario iki rudens, gali “ v • • 1 • A • '

s pats su jo žmona.
Yra svarbu gauti naujų'

duos daugiau linksmumo. -visi seniai negali sekti jo pa- 
............ , betgi vertėtų pasi

vaikščioti nors gražiame
ore.

Reikia vengti greitų tem- 
Beveik visi žmonės su bai- peraturos permainų, nes še

rne žiuri į senatvę. Jauni ne-,no cirkuliacija nestipri. Dra- 
nori pasenti, seni bijosi ne- įbužiai turi būti šilti, bet ne 
sveikatos ir susilpnėjimo, persunkus, šaltame ore na-

SENATVE.

O <1 UIII vii nunovija iivovt|n i.
bijosi ne-lbužiai turi būti šilti, bet ne 
Ipnėjimo. T*

Moteriškes
Svarumui

šviesesnė* moteris dabar 
vartoja Zenite vieton nuo
dingų miiinių šitam svar
biam tikslui. Zenite yra vei
klus, bet nekenkia švelniems 

kūno audiniams.

PANAIKINA
Mases, l'adaa.

T* rak o«i«e, 
Blakes.

!
.
I

• t mas ir tyrumas nepakeičia-

Draugai. Skaitykit ir Platin-
kit “Keleivį.

Tyrai išvalytas ČiS&r O« | 
padarytas medicinos reika- I 
lama. Be kvapsnio. Stipri*^, a

■mąs. Be skonio ir neatsi- ■ 
d Ada. Imkit Kęllogg’s. Sa- I 
piltas Laboratorijos*. I

~ I
>

su muilu ir jie lengvai eis
Tą reikią daryti ir su langai.- arba

Irtais, kurie vienas pro kitą šliaužioja, 
gersi suprosysi

le- per 20 minutą drungname vande- kitais nepajudinamais mediniais dai- 
nyje ^ųi _k\Z____—w— ™ - ~
rv-ko- minkštos tešlos •fnponge). Už-: Jeigu drapanas J___I. r • v I - 1. • • . • _ 1—.. ant

Suma:-yk <u miltais iki viduti-

d?r.gk. Leisk kilti šijtoj vietoje riet i pim padėjrfho ant ilgesnio 
rtakti. į ; bus liuosos^nuo kandžių. 1
t.EŠLA-Spoage kaip viįšej ’ sunaikina pasislėpusius ka’

I nuskvort? drtme-o vari- ros drapanose.

<

1 puskvortė drUTpr-o van
dens arba užvirinto pieno -ir 
atvėsinto.
"• šaukštukai druskos 

šaukštai (’-g puoduko) 
cukraus
4 šaukštai uždaro
2 puod iėkluotu razinkų
2 kvortos 12 sv.) ar daugiau 
sijotų miltų (šiltų, bet ne 
karštu).
sumaišyk tešlą su vandeniuRyte sumaišyk tešlą su vandeniu 

a: pienu, druska, cukrum, uždaru ir 
razir.kom v, _1 ___Z__ ;___ Z_ 2Z.
miltus ir maišyk iki tešla bus viduti-

jrerai miltuotom. Dadėk

R. ■ . }2’nl<yk apie 10 minutų. Leisk 
kilti iki pad' ts'ubės, per valandas. 
Suminkyk. l.o-.sk vėl kilti iki padvi- 
jrjbės. Kepk 15 iki (50 minutų viduti
niam karštyje Pvri^aičiai galima iš 
tv- tešlcs pa-idaiyti dadėjus datųriau 
cukraus ir uždam į dalį tos pat tešlos.

Virtuvės Reikaluose
. Padarymui geros plaktos snMtoM* 

galit naudot ketvirtadali puskvortės 
rtętrros Smetonos ir dadėt biskelį ke- 
pamos sodos ir paskui plakti.

Padarymui f e ros prosymui lentos 
sudekit kelias eiles Turkiškų abraaų.

Parenkant «totku< naudojimui ant 
stalo geriausia paprastais bryzeliais 
apvedžiotos ir jos turi gerą Įštiurą. 
Amerikos ir Angliškas poncelis turi 
gražius apmarginimus ir yra geros 
rūšies. Gera yra vengti spalvų val
gomose torielkose.

Aprūdiję peiliai galima lengvai

Grožės Patarimai
Plaukai neturėtų prade* žilti pirm 

pasieksimo penkiasdešimts metų am
žiaus, jeigu jie bus užlaikomi švaria’ 
ir sveikai. Abelnai tamsus plaukai 
greičiau pradeda žilti negu šviesus. • 
Sausi plaukai linkę greičiau nustot 
savo spalvos negu turinti savyj alie
jaus. Senu faktu yra, jog didejr.io 
amžiaus žmogų negalima išgydyt iš 
pražilimo. Galima pirkti vaistinėse 
daug produktų, kurių išdirbėjau sako 
galima jais išlaikyt plaukus nuo pra- 
iiiimo. Nėra nustatyta kaip tankiai : 
wik mazgoti plaukus ar naudoti ge
rą plaukų toniką. Vienok patartina 
pasitart su geru »inovu anie žilimą.

Ypatieka 9reikata
Pasirinkimas ir naudojimas muilo 

yra labai svarbu užlaikyme odos ir 
kūno geroj sveikatoj. Muilai daroma, 
maišont alkalĮ ir riebalus. Muilai de
rami kieti jr skyoti rolyg reikalo nu u 

riebalų ir nukvepinti. kad nebūtų žy-| 
mu pigių riebalų. Naudodami pigų 
muilą patirsit, jog jis suaižo odą. 
Minkštas muilas reikia naudot maz
gojimui galvos, o kietas valymui kū
no. Pardavimui yra daugybė muilų ir 
itožnas turi savo abelną vertę. Maudy
muisi naudot gerą castile arba glyce- 
rino muilas. Mazgojimui tūlų dalių 
kūno reikia naudoti muilą ant spon- 
džio ar minkšto šepečio, nes ta- išva
lys odą daug geriau.

......
Ntypkiikile Savo Galvot

* Odos
■iiitS. .bet o. kokia ąaival-

ka )>ors taip Sį- 

gtidira. hipoms i.- 
mauni* a.z^i... vi*a tai randa viet.y ant 
just} posidcliinimo stalelio. Of’Jąip su

Įluffles

„Grąžtu tc!
Ar kuomet 

kant apie jus?
XafM» ptlitura. _ 

veidam* d^žai... visa tai

*’*'■*<

•^'2-y Pleiskanų mirtinas prieias "
Lęriai tiek pi t rri.kia torfti tm^airn veidą, kaip ir nešvaria galvos 

oda." todėl kad pleiskanos i^sislepia. ,
RafHes paąefrės jums atsikratyti pleiskanų į savaite ar dešimtį dieną 

laiko. Pamėginkite jj. .. N
6$e. tsistmėse. arba prišuskite 75c. tiesiai F1,W*orija.

f. AD RICHTER & CO.
BEKRY * BO. Sth STS. BRO0KLYN. M. T.

• t
*a e

t* rrdojimui Pigas muilai yra iš prastų į =

I
Mes Reknmrad«M*«» Sekanėhm Produktus:

Standard ir Challenge pienas pilnai patenkins visus virtuvės reikalu
! valgių gaminime. Jitas pienas rali būt vartojamas visur, kar tik mkalinjras 
| pienas ir cukrus. Taupvkit šio pieno leibelius ir gaukit už juos dovanas, f

■w-

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

ant 100 Salėm SU kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nOo viso
kių lig>, kaip Ui: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, hno kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų * geriaMina patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyra ir 
moterų Dielių M Lietuvos ir (vairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriauanu daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir «u- 
tatfpyt pinigus, tai ateikite j APTlEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

ll
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»

vyko policija. Žiūrėtojų, be- Birželio 9 d. perkūnas už- 
abejo. buvo čia labai aps- mušė netoli Aleksandravė-

cijai.

•J

I
— I

i

> . -

flirtas jam apriejo išviso
ZS. « • A * - :

lės einančią laukan Teklę 
Ramanauskienę, 21 metų 
amžiaus moteriškę.

RASTI DU KŪDIKIAI.
Kaunas. Birž. 20 d. rasti

KUNIGAS KEIKIA 
DAVATKAS.

Fordas laimėjo quinry 
taikę;.

Didelės automobiliu leniuynes 
pasibaigė.

Nuo krašto iki kraštui, sker
sai visą šąli, ėjo automobilių 

Ir šitose lenktynėse

ĮDOMUS RADINYS.
Bežiurinejant Kaunu apy

gardos teismo didžiulį ar- 
■» • — • — • s/ •

■IM
"Šešupės Bangos”, tąi pąty-U 
ręs, viešai visų žiniaf paskel-j •* 

—Nepar-j " 
yra žvai

klojimą.

i

I 
nuo tada, kaip prade-Į 

Nuga-Tone. Tikrai taip 
jog panaujin? 

Aš jaučiu, aš nepa-

lOmitų.
f’;C ‘ ---- —

75 Statė Street. Bastos. Mas—

Antra Valanda Ryte .. •
GiSai mirnot rantą 

gu Mpnooiant naloniu* 
cpnu. Ir štai! — kūdiki* 
pradeda verkti... z

BAMBINO
Tai viskas, ko ju **ri 

Bambino.
Tie maži d telpanti mėšlun

giai tuojau* pranyks.
Ramiu no nutaiso skilvio ir 

vidurių suirimu*—palengvina 
vi«tariu u iuetėnmą

Kūdikiai mėgsta jį! Net 
prašo daugiau'

35c. arhmiausioie vaisti
nėje. Arba u/įsakykite tie- 

ant pareikalavimo.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuq mugu kongpandantų ir ii Lietuvos laikrabčių.)| kos, kurios kasdieną 

m—komunijos, eina st
KOKIŲ ESAMA VALDI

NINKŲ.
Vilkaviškis. Gegužės 31 

d. Šaulių kliuban atėjo jau 
gerai įkaušęs apskrities val
stybės kontrolierius P., bet 
čia dar per kiaurą dieną be
geriant, ūpą galutinai “pa
taisė.” Apie 15—16 vai. kilo 
tarp kontrolieriaus ir bufeti- 
ninko Š. muštynės. Bufeti- 
ninkas — amerikonas, gerai 
mokąs boksuoti, girtam kon
trolieriui gerai šonus bok
sais išlygino. Matomai peš
tukai pailsę vėliau net žipo- 
nus nusiėmė ir vis boksavo- 
si. Taip besimušant, besi- 
stumdant ir vėl susigėdinta. 
Politinės policijos vald. p. 
Ž., Vilka visky j pramintas 
“džimi,” paėmęs šniūrą pri- 
rišinėjo girtam kontrolie
riui užpakaly uodegų pluiš- 
tą. Pamatęs tą viską tarnas, 
išbėgo gatvėn ir pradėjo 
šaukti, “pažar’ policija! At-

Stiklių padavė j teismą už jų 
“apšmeižimą. ”Teisme do
kumentais ir gyvais faktais 
tapo įrodyta, kad 20 Nr. tik
rai buvo žvalgybininkų są
rašas, kad jie tam reikalui 
gavo pinigų, taisėsi nibų ir 
tt. ir gegužės 29 d. taikos 
teisėjas “S- B.” redaktorių 
išteisino, o iš tos bylos visas 
miestas sužinojo žvalgybi
ninkų paslaptis ir gardžiai 
juokėsi.

kius buvo špijonų pranešta įjtis. Kaip matyti, karaliaus 
centralinę (kleboniją). j Stanislovo Augusto prana- 

Sakydamas pamokslą kle- šavimas neišsipildė, nes 
bonas pasakė: Gird.’, davat-įPlungė- dar tebėra menkas 

i eina , miesčiukas. Bet vis dėlto šią 
eina stacijas, istorinę brangenybę vertėtų 

kontička iš rankų neišeina ir atiduoti muziejui, 
tos, girdi, balsuoja už sočia- --------------
listus, norėdamos ką-nors VIENAS PRIGĖRĖ, O KI-

J TAS IŠSIGELBĖJO-
minkite, sako, jeigu paims Balnikai, Ukmergės apsk. 
valdžią socialistai, tai jums p.alnikų valsčiaus, Karališ- 
vaikščioti Į bažnyčią kas L-įų ežeran buvo nuėję du 
dieną neleis, jus busite per- jaunuoliu pasivažinėti valti- 
sekiojamos; bažnyčia bus i mi. Taip neatsargiai važinė- 
karčemą paversta, bus išnai- tąsi, kad valtis apvirto, ir 
kinta ir tt. abudu keliauninku atsidūrė

Kalbėjo, kalbėjo, galų ežere. Adomas Misiūnas 17 
gale prisipažino (tur būt, metų amžiaus, silpnai mokė- 
Dievas toje minutėje supai- damas plaukti, nugrimzdo 
niojo liežuvi) girdi, bažny- ežero dugnan, o jo draugas 
Čia buvo ir bus, jos niekas išplaukė. Lavonas buvo tuo- 
neišnaikino ir neišnaikins, jau surastas, bet jau neat- 
ar'bus valdžia socialistų, ar gaivintas, 
laisvamanių, bet bažnyčia 
neišnaikinamas daiktas.

tastrofą pastebėjęs, griebėsi 
gelbėti skęstančias. Jam su 
kita valčia pavyko išgelbėti ... ... D . .dvi: vieną Žėkaitę ir Kuc. K .jų gyo susilaukti. Bet at- 
kailio tarnaitę, o antros Žė
kaitės dar ir birželio 15 d. 
buvo nesuradę. Iš išgelbėtų
jų — Žėkaitė jau sveika, gi 
Kuckailio tarnaitė labai 
silpna.

DINGO VAIKAS.
Gegužės 1 dieną Barzdžių 

kaime, Raudono valse. (Ra
seinių apskr.) 6 metų vai
kas Osvaldas Kleinas išėjo 
iš namų ir negrįžo. Kad ir 
atsidėjus ir ilgai buvo jieš- 
kota, bet vaikas nerastas.

SULAIKYTAS LENKŲ 
ŠNIPAS.

Giedraičiai. Pas demarka
cijos liniją pasienio policija 
sulaikė Stasį Ignatavičių, 
kuris ėjo iš Lietuvos Lenki
jon. Paaiškėjo, kad šis 1*5 
metų vaikinas gyveno Mai

riai. Galų gale apie 17 vai.
komedijos užsibaigė, nes at-

' ėjo p. kontrolieriaus moteris'
ir, nutraukus uodegas, išsi
vedė jį namo. Tokių esama
valdininkų. Pažymėtina,______ __________ ____
kad ir valdininkas valdmin- pamesti kūdikiai: vienas 

I ko negerbia. Panašus ateiti- negyvas ant Neries kranto, 
kimas su p. kontrolierium kitas Pilies gatvėj prieš žy- 
jau čia ne pirmas, i

PERKŪNAS SPYRĖ 
KLEBONO KLOJIMĄ.
Aleksandravėlėj (Rokiš

kio apskr.) 7 birželio buvo _ 
smarki audra su perkūnija ir’chyvą, atrasta didelė geleži- 
perkunas uždegė klebono nė skrynia; atidarius, viduje 

-asta senoviškų rusų pinigu 
■r kažkokia stora odiniais šiogalos apylinkėje ir Lietu 
aptaisais knvga, prie kurios von buvo atėjęs “taip sau.’ 
ant šilko raudono kasnyko i pas ji rasti susirašinėti adre- 
kabojo žalvarinė dėžutė. ;sai Vokietiją ir Latviją 
Apžiurėjus knygą, pasirodė, Lenkijon. Perduotas galuti- 
kad tai lenkų kalba rašytas-nai išaiškinti politinei poli- 
Didžiojo Lietuvos kunigaik
ščio ir Lenkų kąraliaus Sta
nislovo Augusto ir paties pa
sirašytas karališkas aktas, 
1792 metais, kuriuo pripa
žįstama Plungė laisvu mies
tu. Tame akte nupieštas mie
stui suteiktas ženklas: vir
šuje tarp debesų “Dievo ap
vaizda” — trikampė akis, o 
žemiau kviečių pėdas. Akte 
nurodoma, kad karalius Sta
nislovas Augustas, matyda
mas Plungę kasmet plėto- 
Įjantis ir numanydamas, kad
I ateityje liks didelis miestas, 
1 jis suteikė laisvo miesto tei
ses. Po aktu didėlėmis raidė
mis lotyniškai pasirašė: Sta
nislovas Augustas — kara
lius.

Prie šio 
aptaisuose akto 
nuo senumo sutrūniję) ant

dų vaikų prieglaudų..
_ Pirmas nugabentas Kau- 

BA1SI ŽMOGŽUDYSTE. no m. ligoninės lavonynan, o 
Birželio 13 d., Verbunų antras — žydų vaikų prie- 

kaime (Gruzdžių valse.) glaudon. 
Įvyko baisi žmogžudystė. 
Dienos metu pas vietinį 
sklypininką Lipskį užėjo 38 
metų Jurgaičių kaimo ūki- Pumpėnai, Panevėžio aps. j1.1 
ninkas Noras su savo pažįs- šių metų gegužės 9 dieną j ’ 
tarnu Kiršinu, čia jie pama- klebonas, sakydamas pa-Į 
tė jau pusėtinai Įkaušusią mokslą, pareiškė nepasitikė- 
kompaniją prie buteliuko, iimą savo paklusnioms da- 
Žodis po žodžio ir kilo nesu- vatkoms. Mat, kaip buvOr 
sipratimai. Penki vyrai už- Paskutiniąją sąvaitę prieš 
gulė Norą ir ėmė ji smarkiai rinkimus kunigas liepė vi- 
daužyti. Išnarstė jam ran- siems balsuojantiems už kr. 
kas, išlaužė žandą ir vos gy- dem. susirinkti į bažnyčią ir 
va kruviną išmetė laukan, sukalbėti po septynerius po- 
Čia vėl ėmė iš jo tyčiotis, terius ir paskui eiti balsuoti. 
Pagaliau vienas jų metė žinoma, susirinko nema- 
sunkų akmenĮ jam ant kruti- žas būrys baltagalvėlių, su- 
nės ir šis mirė. kalbėjo, o paskui ėjo visa

Perspėjus Kiršinui apie komanda balsuoti.
šio įvykio paseką, pastarieji Bet iš baltagalvėlių, neku- 
leidosi bėgti. Policija juos rios bekalbant poterius su- 
suėmė, bet vienas pabėgęs................
Sako Noras turėjęs daug by
lų, vedęs netvarkingą gyve
nimu ir, matyt, iš keršto jį 
užmušė. Noras palikęs žmo
ną, 3 mažus vaikus ir baisiai 
apleistą uk^, ,
ATSARGIAI ŠU PANE-

Kaunas;■/Vokietijos pilie-1 ir jei kuri metė Nr. 3 arba 5, 
tis-Fofftenš pranešė polici- .tai viešai trauke is rankų 
jai, kad jam • bevažiuojant numenus ir bruko bę- 
automobiliu su panelėmis, (butėms N r. 8. Bet bobutės jų 
iš jo kišenės tapo išvogta neklausė, girdiį kam as po- 
660 litų ir sidabrinis laikro-'terius paaukavau, tai uz tą ir 
dėlis su aukso retežėliu 4(M);ba»uf>«nL * •
litų vertės. Tokiu budu tąsai Žinomą, apie tokius jvy-

CANADA ŽINO.
Canad* yra žemi didelių 

progų: I* jos ploto 358 milio- 
nų akrų ukininkystei tinka
mo* žemė* tik 140 milionų 
akrų yra užimta. Kanados 
farmeriai žino Trinerio Kar
tųjį Vyną ir yra persitikrinę 
apie jo ištikimumų. Mr. Ge
orge Stecun rasė mums iš 
Leduc, Alberta, Can., kiek

'aiko atgal: “Trinerio Kar
usi* Vynas pagelbėjo dau- 

MUŠTYNĖS PANEVĖŽY, j
f Panevėžio miesto parke I Jo, farmerys eina pirkt skil- 
buvo suruošta gegužinė. Va- Fįo 
karo metu iš nežinomos 
priežasties kilo ginčai, ku
rie privedė ir prie muštynių, 
laike kurių N. Pulko kareivis 
Antanaitis durtuvu sunkiai 
sužeidė Į galvą, nuiaužda- 
mas kaulą pil. Samoglovoyą 
Aleksą.

Muštynių vieton atvyko 
Panevėžio apskr. policijos 
nuovados viršininkas p. Lu
koševičius Jonas muštynes 
likviduoti, bet tas pats ka
reivis nieko nelaukdamas iš
sitraukė iš kišenėj revolverį 
ir iššovė Į nuovadai viršinin- 

gražiuose odos ką, lengvai jį sužeisdamas į 
(aptaisai kaklą.

_____ ;■ j | Kareivis Antanaitis sulai-
šilko kasnyko pritaisyta ap- kjlas. 
skrita žalvarinė dėžutė, ku
ri, matyti, visą šimtmetį gu
lėjo neatidaroma. Pavyko 
dėžė atidaryti, ir pasirodė į 
vašką Įspaustas karališkas 
antspaudas. Viduryje ant
spaudo didelis Liietūviškas 
Vytis abišaliai jam stovi po 
žmogystą ištiestomis ranko
mis-, vienas laiko monogra
mą “A. S. R.,” o iš kitos pu
sės žemiau, ar tai stirna ar 
ožys su ragais ir užriesta

klydo. Vienos kalbėjo pote
rius už p. Krupavičių, o ki
tos už Markelį ir Staugaitį 
ir nuėję. Įbafeavfflro vretą. 
paėmė ir įmetė balsą už tą, 
kam buvo aukojami pote
riai. , _ . _

| Žinoma, buvo tokių ^špi-į uodega, o viršuje Vyties 
įjonų iš klebonijos, kurie į ’ 
žiurėjo senų bobučių balsus

VIENA NUSKENDO, O j 
DVI IŠGELBĖTOS.

Birželio mėn. 13 d. Leipa-! 
lingy buvo atlaidai. Kamo-į 
runų kaimo gyventojai, kaip; 
paprastai; visi išvaikščiojo Į 
atlaidus. Tarp kitų išėjo į! 
miestelį ir ūkininkas Žekas; 
su savo žmona. Namie pasi-į 
liko jo dvi dukterys apie 15 ■ 
metų mergaitės (viengi- 
mės?).*Pas‘jas atėjo ūkinin
ko Kuckailio tarnaitė ir vi
sos susitarusios apie 10 vai. 
dieną nuėjo į artimą ežerą 
valčia pasiirstyti; Čja jas iš
tiko baisi nelaimė: valtis 
prisisunkė vantfc&s ir pradė
jo skęsti. Kadangi jos buvo 
toli įsiyrę, tai greit kranto 
pasiekti nepasisekė: valtis 
paskendo, o jos visos iškrito 
ežero gelmėse.

Laimė, kad kitam krašte 
ganė arklius gretimo kaimo 
ūkininkas, kurs greit tą ka-

„Plauk 90 Amerikos Vėliava“ 
. Nupiginta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ
tik 1203.00 ir brangiau 

per Bremen ar Cherbourg
Darykite prisiruošimus atlankyti tėvynę pc ypatii- 

ka vadovyste Mr. J. Turck, įgaliotinio’ Unite' <ratei 
L:Qgb, laivu

s. S. GEORGE WASHINGT0N 
kuris išplauks Rugpjūčio 4 

arba keliaukite su tautiečiais laivu
S.S. PRESLDENT ROOSEVELT 

kuris išplauks Rugpjūčio 11 
įrengimai ant v^sij United Statės I.iaes laivų rra 

garsus po pasauli. Rasite erdvius kambariu*, pia- 
Čjus deniui, apačiai gero maistu.

Apie i.-piauk i mus laivų 
S S LEVIATHAN

S.S. GEORGB WASHINGTON_S S REPUBLIC 
S S. kRES. HARDING—S S. PRES. ROOSEVELT 
Lk;uilLte v:»tos agentp arba raskite j<as

ted Statės Lines

lenktynes.
1 Fordas išeja laimėtojas. Jis ga
vo Quinby laure.

Ant kulnu Fordui sekė Biwck. 
Paskui Buicką ūždamas l__
Steams. Buickas laimėjo antrą 
praiza. o Steams trečią.

šitos automobilių lenktynės 
buvo ant popieros. La Touraine 
kaves ir arbatos pardavėjai di
džiuliame Quinbv konteste buvo 
pasidalinę i tris tymus: Ford, 

i Buick ir Steams. Tam tymui, 
kuris išparduos i paskirtą laiką į 

Į daugiausia La Tpuraine arbatos . 
ir kavos, buvo paskirta Quinby 
taurė. Ir šitą taurę laimėjo For-' 
do tymas. Buick tymas buvo an
troj vietoj, o Steams trečioj.toniko, ji* reikalauja___  _____ ____

Trinerio Karčiojo Vyno. Tai Pirmojo tymo kapitonas buvo 
yra nesulyginama vasaros f. L. Tracy, antrojo — W. S. 
gyduolė. Palaiko jūsų vidų- stokes, trečiojo — A. Miller. 
riu* atdarus ir paliuosuoja 
nuo prietvario, kuris atsi-> 
randa nuo tankaus mainy- į 
mo geriamo vandenio vasa- r 
ros laike. Kito* vasaros pa- 
gelbos: Trinerio Linimenta* 
nuo pavargusių kojų, Trine
rio Healing Mostis nuo žaiz- i 
dų, Trinerio Uodų Vaikyto-I 
jas nuvaikys uodus. Jeigu! 
kurių nors Trinerio vaistų: 
negalit gauti jūsų kaiminys- 
tės aptiekoje arba pas vaistų 
pardavėjų, tad rašykit pas 
Joseph Triner Company, 

i Chicago, III.

Santai Midy * 
Greit Palengvi** 

shisMip 
'StyMapr 
Apsi»avf«lūt 
padirbimų 

leaivkit žodį 
“Midy" 

Parsiduoda 
Aptiekose

TIESIOG Į

KLAIPĖDA
Be Jokio Persėdimo

ESTONIA
Rugsėjo-Sept 21, 1926

lėkė Lietuviai, karte mano atlaakyti sa
ro šimtąją šalį arba mano grįžti na
mo prisidekite prie šim: ekskursijos 
ir važiuokite ik Ne* Yerko tiesiui 
j Klaipėdą.

Geriausias ir Parankiausias 
" Kelias i Lietuvą.

Suprantama* • dalykas, jog paran- 
kiarnuu kelti* bu* visada tas., kuriuo 
važiuojant išvengsit vįsg neparanku- 
my ir amtmadumy suriitg su kelione 
per svetima* sali*.

Baltijos Amerikos Linija
yra tai vienatinė linija, kuri dabar 
leidžia laivu* i* New Yorko tiesiai j

KLAIPĖDĄ.
Važiuojant tiesiai j Klaipėda iš- 

vangaite kit* vimi valstybių ir numa
žinsite iUaida* ir vvgg. Ypač šei
mynoms *u buriu vaiky ir mi dides
niąją bagažai* yra labai paranku va
žiuoti be joldy persėdimų tiesiai i 
Klaipėda-

Kainus Laivakorčių į Khipodg:
3-čia ktiasa SIS7. J abi pusi tik *181. 

Sutaupysit 144-50.
Turi*t. 3 kligaa $117. | abi pusi $19C. 

Sutaupysit
3-ra kliasa *14A5$. | abi pusi $27*. 

Sutaupysit UY.M.
Reveaue Tax” ir “Head Tax“ 

atskirai.
Sekanti* išplaukiu*** laivų:

Laivas “ESTONIA” Rugp- 16 
Laivas ”LITI ANIA” Rnr>. 31

informacijų kreipkitės j vietos 
agentus arba stačiai j kompanijų

BALTIC AMERICA LINE, 
k—10 Bridge St„ New York.

VažiMUUj

LIETUVĄ 
ir atgal 

PER BREMENĄ
Ant didžiausio greičiausio 

Vokiečių laivo 
COLUMBUS 

arba ant kitų šio* linija* laivų 
TIK 8 DIEN. PER OKEANĄ. 
Puikus kambariai, ateitruimiai 
TIKIETAI J TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA 
Dėl informacijų kreipkitės: 

NORTB GERMAN *

LLOYD
15 Water St. Dsataa, 

vzQ* • L^CvOa* Baili©

Jaučias Kaip Nauja 
Moteris. e 

Kvaitimas Visai Praėjo ir Galiu 
Vaikščioti Be Lazdos

Mrs. J W. Peterson. Republic. Wis, 
rašo sekamai: “Aš jaučiuosi kaip ir 
r.auja moteris, 
jau vartoti 
yra. kaip jus sakėt, 
gyvybę seniems.
• iaryęiąu to be. jo. -Aš.esu metų 
ir buvau tiek nupuolusi, jog negalė
jau pavaikščioti aplink; bet dabar ašį 
prižiuriu vištas ir galiu eiti be laz
dos ir, nebepergriuvu nuo kvaitulio." 

Seni žmonės, nuvargę, bet norin- 
■tjs gyventi, turėtų pamėginti Nuga- 
Tone. Jie—nusistebės, kaip greitai ji
sai veikia. Jisai padidina jų stipru
mą ir pajiegą ir panaujina nervus, 
kraują ir kūną labai greitai, šutei-Į 
kia stebėtinai pailsinantį miegą. sti-Į 
muiluoja kepenis, padidina apetitą ir Į 
:abai .puikiai reguliuoja vidurius. Iš-: 
dirbėjai Nuga-Tohe labai gerai žino, 
jog jis pagelbės šitokiuose atvejuose? 
užtai jie priverčia aptiekorius garan
tuoti jį arba sugražinti jūsų pinigus, 
jei neužganėdinti Rekomenduojamasr 
garantuojamas ir parduodamas per 
visas aptiekas, arba prisiųskit $1 00 ir 

— • v gausit tiesiog iš Nailonai Laboratorv, 
renaKtOrių IV. 1014 So. Wabash Avė., Chicago, III.

ĮRODYTA KAD ŽVAL
GYBA DARĖ SĄRAŠUS.

Mariampolė. Prieš Seimo 
įlinkimus, kaip visur, taip ir 
čia, buvo išstatytas paslap
tingas žvalgybininkų sąra
šas. Vietinis laikraštukas

. bė, kad sąr. 20 Nr. 
tinių darbininkų — 
gvbininkų sąrašas ir jame iš
statyti K. Jankauskas,z J. 
Kučauskas ir V. Skrinskas— 
žmonės nieku geru visuomet 
nėję nepasižymėję, nori Į, 
Seimą Įlysti, tai kad rinki- 
kai to sąrašo pasisaugotų...* 

minėtas sąrašas 
nes visoj apygar-t 

Teismo antspaude doj gavo tik 46 balsus. Po 
viršui rusų dvigalvis rinkimų minėti žvalgybinin-

daug mažesnis lenkų erelis. 
Antspaudas diametre apie

8 cmt. didumo (delno didu
mo). Įdomus dar tas faktas, 
kad ar 1842 ar 1879 metais 
buvo imtas akto nuorašas. Renkant 
užtvirtintas rusų teismo Vii- prakrito, 
niuje.
yra: ' _ .. „
erelis, o žemiau Lietuviu X y- kai

Babies

Mm*.
d_______

Darbinmke! “Kslsivi.” tavo 
draugas, platink jį tarp tav* 
draugų.

PER HAMBLRG

Išsigandę baisios arsenalo ekspliozijos, Dover. N. J. apielinkių gyventojai, susikrovę manta i vežimus. Inga tolyn.

ir. ant populi* riškų vienio " 
d«is kambariais laivų Cle- 
▼dapd, We*tpkalia, ir Tlm- 
riagta,
SųvaiUtHMi išplaukimai iš

■ Nčw Yorko. Laivai Thorin- 
ęia ir Veatpbslia atplaukia 
J Bostonų.
FermaaHai ly$iaii j Earopų 
išvašiaviaiai.

iš New Yerlui 
j Kauaų ir atgal 

(FriSėiaa S. V 
iPIJ Takui*.)

' SUSTABDO SKAUSMĄ
Niekas Ęesuteikia tokio 
malonaus palengvirumo, 
taip originalia Baume 
Bengue. Jis pradeda P**8*' 
Unt skausmą nuo pat uz- 
tepimo. .
(■auk originalį francuzi**ų

Dėl sugrftimo Aidimu, H- ki
ly informacijų klauskit pus 
vietos agentu* arba pa* .

DM Amrfcaa Imt 
(SarrtB** Uat) Joiat Service with 

HtafarfAmriaalm
131 aute St, Boetea.

šiai iš laboratorijos. Pasiunčia*? ftųyzdį

F. AD RICHTER & CO.
BERK Y « 80 Sth STS. BIOOKLYN. M. T.
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Policija įieško nuskendusio Airys subadytas, lietuvis
• areštuotas.
Brightone pereitą sąvaitę 

ant gatvės buvo peiliu suba
dytas airys vardu Gallagher.. 
Policija vėliau areštavo lie
tuvi. Juozą Bačiulį. ir tyrinė
ja. ar ne jis tik bus tą airį 
subadęs.

Kasdami kiemsus' prigėrė 
dumble.

East Bostone du vaikai iš
ėjo anądien kasti klemsų ir 
nesugrįžo. Viena moteriškė 
pasakoja mačiusi, kaip tie 
vaikai į dumblą nugrimzdę, 
tik jų galvos kyšojo. Ji grei
tai pranešė apie tai policijai, 
bet tuo tarpu jūrių vanduo 
pakilo ir užliejo tą dumbly
ną. . ,

lietuvio kūno.
Jonas Vaičaitis, 49 mėtų 

amžiaus lietuvis, kuris gyve
no South Bostone po nume
riu 565 Eighth st.. pereitą 
sąvaitę išėjo vieną popietį 
maudytis i jūres ir nesugrį
žo. Kada jis neparėjo iki.se
kančio lyto, tai jo duktė nu
ėjo į pajūrį jo jieškoti. Te
nai ji rado jo drapanas ant 
smėlio, bet jo nebuvo. 'Jūrių 
policija tuojaus pradėjo 
graibyti vandenį ir jfeškoti 
jo lavono. Tuo pačiu laiku 
buvo jieškoma ir vieno airio 
lavono, kuris nuplaukė per
toji nuo krašto ir nuskendo.

Edith Greene. 19 metu n: 
rastas ant C&lvury kap.m:;. 
surištas i paketą- !’... e . 
nelegalės operacijos ųak.u. 
ton st.. Bostone. Pri <t<i' 
meilužis tūlas Foru >

f
M 
g: n i.
.it

C

Rado negyvą žmogų ant 
“dumpų.”

Ant šiukšlyno, kui’i lietu
viai vadina “dumpais,” East: 
Bostone buvo atrastas negy
vas žmogus. Jisai gulėjo 
vandens klane, \eidu* že
myn. Ar jis tame vandeny 
prigėrė, ar lietus prilyjo 
vandens vėliaus, kada jis 
buvo • jau miręs, tai tikrai 
nežinia. Jokių daiktų, iš ku
rių butų galima sužinoti kas 
jis per vienas, prie jo nebu
vo.

žaidžiant "base ballą”. 
ant Bošton Common šį pane- 
dėlį tapo užmuštas 18 metų 
amžiaus žydukas, Henry 
Rieznik. Sviedinys pataikė 
jam į smilkinį.

I

44 žmonės mirė nuo karščių.
Bostone ir visoj Naujoj 

Anglijoj pereitą sąvaitę bu
vo nepaprastai dideli karš
čiai. Karščiausia vieta buvo

PASTABĖLĖS.

Untanis Ivaškevičius susi
laukė ant syk dviejų “nas- 
liedninkų.” Vaikas ir mer
gaitė. Jeigu visi sandarie- 
čiai taip “storavotųsi,” tai jų 
partija dvigubai paaugtų.

vo ne 
čiai.
Bostone, nes ketverge ter
mometras buvo pakilęs iki 
103 laipsnių. Išėjus ant gat
vės per vidurdienį ilgai ne
galima buvo kentėt. Karš
tos oro bangos mušė į veidą, 
tartum garai lietuviškoj pir
tyje užpylus vandens ant 
krosnies. Tokių karščių Bos
tone nebuvo jau per 52 me
tu. Trisdešimts šeši metai at
gal šiuom laiku Bostono 
apielinkėj buvo šaltis, kuris 
sugadino daug daržų ir so- 
<h-

Per tris dienas pereitą są
vaitę Naujoj Anglijoj nuo 
karščio mirė 44 žmonės. 
Massachusetts valstijoj mi- 
rr 1'2, o apsirgo 100 su vir
tum*

Automobilių nelaimėj Už
mušta moteris. ,

Toj vietoj, kur Brooklinė 
avė. perkerta Riverwąy? pe
reitą sąvaitę susikūlė au* au
tomobiliai. Vienas jų tapo 
apverstas ratais aukštyn ir 
važiavusi juo moteriškė bu
vo taip sunkiai sužeista, kad 
už kelių minutų mirė. Kito 
automobiliaus 
buvo areštuotas 
jystę.

Kažin kas tam garniui da
rosi, kad kai kur jis lenda 
perdaug, o kai kur bijosi ir 
pasirodyt. Pavyzdžiui, pas 
dentistą Kapočių ir pas ad
vokatus Šalnos jo da nėra 
butą, nors jau senai laikas.

Musų lietuviškasis “Fattie 
Arbuckle” (Šidlausko švo- 
geris A. Ravholds) esąs ant 
“danger listo.” Jis žada gau
ti tūlą Brocktono panelę už 
pačią. Good bye, Al!

VISŲ ŽINIAI.
Ateinančio j 

Liepos-July 30 d., 
kare. Lietuviu

Mes ’rigvjrme pasitikėji
mą nur> didelio skaičiaus 
musų kostumerių laike 45 
metų musų gyvavimo, geru 
patarnavimu ir žemomis 

1 kainomis. Mes norime įgyti 
toki-pat pasitikėjimą nuo 
naujų kosluinerių, tokiom įs
pėt metodomis.
r - •■ 
į te pilną vertę už 
i gus. Mes esame

PALM BEACH
SIUTAI $8.75

Šitoj krautuvėj jus gausi- 
’ savo pini- 

_ ___________ pasirengę
į parodyt jums musų rakan- 
i dus ir pasakyt jų kainas. At
eikite ir susipažinkite.

THE JAMES ELLIS
PATOGUS KAMBARIAI I FURNITIIRF f 0

1 iriu keletą patogią kambarių <ie’ į %/V
; -nių. Kurie norite gyventi gra- Į

patogioj vietoj kreipkitės tuo; i 405 BROADWAY, 
Mrs. Elzbieta Plevokienė (30 I

p t* E Broad*ay, So. Boston. Mass. \ SOUTH BOSTON.

Kurios kūnas nesenai tapo 
:pan. Mass.. sukapotas į dalis ir 
net. pasirodė, kad ji mirė nuo 

"/runias Walsh ofise, ant \Vashing- 
•/iiios mirties yra areštuotas jos 

:r <iu daktarai \\alsh ir Hansen.

at-
TR0PISKI VILNONIAI SIUTAI 

rud}rmp™ $18 & $22.50

Atdara subatoj ir subatos vakare.
■

pelnyčio 1. 
s vai. v a- 
Sveiainėj 

įvyks susirinkimas pasitari
mui apie važiavimą i Phila-
delphiją. Visi, kurie manote 
važiuoti su ekskursija, atei
kite į šį susirinkimą, i ai bus 
galutinas nutarimas, kaip 
važiuosime — laivu, busais 
ar automobiliais.

Taipgi bus apkalbėti ir 
kiti klausimai, kurie rišasi su 
Lietuvių Diena ir Visuotinu 
Seimu Philadelphijoj. i a 
p. Jenkins’o sumanymą? tai
syti Bostono floatą pasiro
dymui L. Dienoje. Tas rei
kėtų apkalbėti.

Vardan komisijos.
D. Pilka.

4 šviesus kambariai ant! 
i endos. 295 D st., 1 trepai: 
augštyn, So. Boston. (30)
ŠTORASDEL BUČERNĖSi 

BIZNIO.
Dorchestervįe išsiduoda ant rendosj 

Bjcernės biznis, lietuviui čia gerai 1 
-ektui-i. nes daug lietuvių apielinkėj i 
ir.vena Renda $45 mėnesiui (-) 

V1NCENT A. JENK1NS 
(•ne Statė SU Boston. Maas.

T' Main 0845.
’ •

PETRAS BARTKEVIČIUS.
Yra Notaras ir turi teisę 

padaryti dokumentus ir Įga
liojimus. Jis priima Lietuvos 
Bonų kuponus už pilnus pi
nigus perkant tavorą. Pet
ras Baitkevičius siunčia pi
nigus doleriais i Lietuvą ir Į 
Lenkiją. Jis yra gaspadorius 
gražios lietuvių krautuvės, 
kuri randasi po vardu

Boston Sales Company
; ' 678 N. Main St..

x i - Montello. Mass.Petras Korzonas sakosi 
buvęs jau gry bauti ir radęs 
tokį didelį giybą, kad į mai
šą čielas netilpęs — reikėję 
aplaužyt kraštus. Gerai, kad 
tokį didelį grybą pasitaikė 
rasti tokiam stipriam vyną. 
Kupstis nebūtų jį parnešęs.

RAYMOND'S
Atdara Subatoj per dieną 

ir vakare.

Smagus Skiepas 

DARŽU ŠMIRKŠTYNĖS 

PARDAVIMAI. ( Liejamoji forma % colių 
. 50 pėdų ilgumo. Kompletas 
su jungtuvais.PARSIDUODA BUČERNĖ

Bi/nis daromas tarp $800 ir $900 j 
-ąvaitę. Apielinkė apgyventa visokių 

. Parduosiu pigiai, nes einu į ki
tą biznį. Atsišaukite į 
ui įsą. (30)

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda du storai su nedėliniais 

iaisniai
r. a s
k i * a
gale:

abudu daro gerą biznį. Vie- 
- randasi Cambridge, Mass., 

Katras patiks, tą 
’ . J: ; (JI) 
A •| Mase.

PARŠIDUČbA?

1 .rvseroė ir Buėerhė, Nąrwoode. ant 
Washingrnr St.j Sėtuvių Apgyvento’ 
vietoj. Priežastis pardavimo —savi- 
ninka- nori išvažiuot Lietuvon. Priei
dama kaina. Kreipkitės į “Keleivį,“ 

(31)

H»2

toras i
S Bostone. Kaitrai 

pirefi. Kreipkitės paą: 
S. V. PUčEtA .

. 3-rd -4.. 1 S«. Mmtmv 
. ------ ---------------Z------- P

5.25
i -K*™- ŠMIRKŠTYNIŲ LANKTYS 

{Visi metaliniai, tvirtai pada
ryti, lengvi vartoti 2.25 

ALUMINUM f?RIELKU 

SKAURADOS
10 kvortų miera 75c

4
VISU ŽINIAI! :

’ Už visokios rūšies smulkias pasi- <
■ garsinimus, kaip tai: pajuskoji- ; 
i mus apsivedimų, įvairius praneši- ;

mus. pardavimus, pirkimus, akai- ;
; tome po 3c. už žodį už sykv No- ' 
; rint tą patį apgarsinimą patalpinti 
; kelis sykius, už sekančius sykiu* '
■ skaitome 2c. už žodį už syki.
i "Keleivio“ skaitytojams, kurie tirr 

užsiprenumeravę laikraštį ir ui 
pirmą sykį skaitome po 2c. už žodį. '

; Už pajieškojimus giminių arba I
■ draugų skaitome po 2c. ui žodį 

pirmą sykį: norint tą patį paj eš- J
< kojimą talpyt ilgiau, skaitome po; 

: lc. už žodį už kiekvieną sykį.
"Keleivio” skaitytojams, kurie 

i tur užsiprenumeravę laikraštį, už 
; pajieškojimus giminių ir draugų 
; skaitome ir už pirmą sykį po lc.

už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu pro- 
kiuoja daug brangiau, nes imdary- 

Imas klišės dabar prekiuoja k*an- 
giai. Todėl norint talpint paieško
jimą su paveikslu, reikia prlaiųst 
fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimą arba ap
garsinimą reikia prisiųst kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
255 BR0ADWAY,

SO. BOSTON. M A SS.

i

I

4

I

DR. BALABAN
Iš Rusijos—Gydytojas. Chirurgas 

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

arti Andrei* s Sq., 
Tel. So. Boston 4768.

I

i

LIETUV1S 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius 

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

TITUS P. GREVIS
395 Broaduay. So. Boston. 

Tel.: So Boston 2340.

JEIGU SKAUDA KOJAS.
Dr. Miller'io Garsus Pė
dos Palaikytojai praša
lins skausmą jūsų pėdo
se. riešeliuose ir užpen- 
ėiuos. Nešioja

mi puikiai. Pa
daromi jums 
ypatiškai.'
DR E. W MILLER (Reg. Podiatrist) 
68 Pemberton Sųuare. Boston. Mass.

Tel. Bowdoin 3783-VV. (34)

Bostoniečiai rengiasi va
žiuot į Philadelphijos Seimą 
laivu. Vyrai, “nesušlapkit’’ 
perdaug!

savininkas 
už užtnušė-

» ’

A. Ivaikevičia davė 
garbės žodį. , \ *

Apie metai ląiko So. Bos
tono S. L. A. kuopa turėjo 
vakarienę, kurioje buvo jau
nuolių vajus į Susivienijimą. 
Ivas toje vakarienėje ’ kalbė
damas pasižadėjo pats vie
nas duot 24 jaunus barius. 
Dabar jo žodžiams galima 
lyg ir pasitikėti, nes p. Ivaš
kevičienė susilaukė dvynu
kų. KipišŪ.__________ r'Mfę;.

Pieną maišo su vandetrni.
Sveikatos komisionierijis 

išsiuntė keliatą agentų, kad 
jie . nupirktų jam pieno iš

f

Vienas musų “real estate" 
agentas nuvažiavo anądien į 
City Point pas tūlą leidę na
mą parduot. Bet pasitaikė 
nelaimė :— ant vietos nulū
žo ašis. Reikėjo* šauktis į 
D-ro Jakimavičiaus garažą, 
kad sufiksytų. Turbut retai 
tepė.

PIKNIKAS!
<•

Rengia Lietuvių Kooperatyviška 
Bendrovė. East Cambridgv. Ma-«

Nedėlioj, 1 d. Rugp.-August.
Ant NAVICKO ŪKĖS

N0RWO0D. MASS.
Gerbiami Kooperacijos nariai ;r vi

si jo? rėmėjai yra širdingai kviečiant 
atsilankyti ant viršminėto -va/.:av 
mo, nes bus įvairių ir skanių valgių.: 
taipgi saldžiu gėrimų ir -altakošė- I 
Taipgi bus įvairiu pasilinksminimu.

KELRODIS. Iš Bost ono ir Cambrid 
ge'aus rei ia važiuoti Noraoodo sei: ; 
iki Dean st. paskui pasukti Pieasan: 
st. ir važiuo'i iki 84 Sumnier st. Pora 
blokų pavažiavus ir piknikas. Trekai 
išeis nuo 1*7 TVebster Avė. Cam- 
bridge. kaip 1»>—12 vai.

Visus kviečia Komitetą*.

PARSIDUODA
SO. BOSTONE

S609 įnešti
: -eimynų namas. Rendų neša $550.00 
i metu.-. Š3.SO0. Kreipkitės pas (32) 

A. J. KUPSTIS
:.:2 Broad»ay. So. Boston. Masą.

m;« i 
šium.

PARSIDUODA 
RANDOLPH

*200 įnešti.
tai žemės ir 3 ruimų vasama- 
:eto!j nedidelio ežero) su fumi- 
?Ho0 Kreipkitės pas (32) 

A. I. KUPSTIS
332 Broadvvay. So. Boston. Mass.

ALUMINUM KEPIMUI 
SKAURADOS 

Padarytos iš sunkaus matuo
to aluminum 1.65 

l ■11 aesr
WESTERN ELEKTRINIS

prosas 3.45
Sunkus apnikeliuotas prosai 
grarantuotas, su 6 pėdų vie
la ir pastatu.

į

į
I

INDĖNU PAVEIKSLAI
Saizas 42x17

I

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydyme ser
gančią: K ra. jo ligomis, Ner
vų suirimu. Reumatizmą ir In
kstų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyras, taip ir moteria pa
sekmingai.

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

- .skersai Hanover Street
BOSTON. MASS. 

ttlympia Theatra Boildiag 
Room 22

Patarimas dykai tik per paskirtą 
laiką.

4

Į
»

M. ■. lt LANDAU |
Specialistas Kroniškų ir Se- H 
kretnų Ligų. Reumatizmo H 

ir Kraujo Lugų. H
Valandos: nuo 12, iki 9 vaka- M 

re. Nedėldieniais f’nuo 9 ryte H 
iki 2 po pietų ir pagal sutartį.
Tel. Haymarket 1-436. H

32 CH AM BERS ST, 
BOSTpyr, MASS■

I
t DR. J. MARCUS 

LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 
Specialistas sekretnų ir chroniš

kų vyrų ir moterų ligų.
18 Parmenter St_ Boston. Maaa. 

(Prie Hanover St.j
Tel. Richmond 668. (->
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 rak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

i
Senberniai labai paten

kinti sandariečią moterų 
pikniku. Piknikas buvęs la
bai geras, prasidėjęs 10 vai. 
vakaro ir pasibaigęs 3 va
landą ryto. Buvę “plenty 
chickens’’ ir visi turėję 
“good time/-

Musų tautiško laikraščio 
redaktorius kur tik eina, tai 
vis risčias ir risčias. Kam gi 
taip skubintis? Juk tikslą 
galima pasiekti ir povaliai 
einant!* a . Tip-Top.

PRANEŠIMAS.
Vaizbos Butas perkėlė pik

niko dieną ant Rugsėjo-Sep- 
tember 12 d. Piknikas Įvyks 
ant Chapliko ūkės. Kadangi 
Vaizbos Butas nenori rengti 
pikniko tą dieną, kada kito- 
organizacijos rengia, todėl 
mes prašome kitų organiza
cijų nerengti pikniko ant 
viršminėtos dienos. Progra
mą paskelbsime vėliau.

Vaizbos Butas.

SODTH END BARDWARE CO.
DAUGIAU BARGENŲ!

Iš $73,000.00 Gaisrinio Tavoro, atpirkto nuo Thomp- 
son Hardware Co., Loveli.

Bl DAVOJIMUI POP1ERA 
500 kv. pėdu coliuose 69e 
VINYS, truputį surūdiję, 
kegutė.................... 32.25

\ S BESTOS POPIERA 
roliuose po 100 sv„ svr. 5c 
Langu Virvės 100 pėd. 75e

KONTRAKTOR1Ų Plieni
nės Točkos. didelės 36.48 
KONTRAKTORIV PIKIAI 
su n :kenom................. 98c

Aukštos Rūšies 
GUMINĖ ŠMIRŠTYNĖ

S”. gvarantuota. pėda 10c

25 Metu Sukaktuvių 
Išpardavimas Tęsiasi f

M r. Joseph P. šarkhinaa. 
pas

Vose & Sons Piane 
Company 

jau virš 20 neto.
Jei manot pirkti Player-Pianą. 

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

ruotą kStaliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

ISO Boylaton SU Boatoa.
{kurtas 1851 m.

Telefonas So. Boston 2300. 
$ LIETUVIS DENTISTAS 

| Or. StJ. GALVARISKI 
(GALINAUSKAS) 

5 *, Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare.

$ Nedėliomis pagal sutarties 
$ 414 BROADWAY.
< SO. BOSiON, MASS.

I
$

I

1
I

K. W. ZIURINSKAS
KOSTI M ERSK AS K Ri A I < IU S 

Vien tik vyriškų drabužių.
Apie gerumą klauskite mano ko.-- 
tumerių. kurie jau dėvi mano da 
rytus drabužius.
Valandos: Kasdien nuo 8 vai. lyte 
iki 8 vai. va..are.

311 BROAD5VAY.
SO BOSTON, MASS.

Automobilių šmeras * 
THE LUBRIČO ( O.

10 ir 25 sv. kenai. sv. 10c
100 svarų dramai, sv. 7 c

i

;*

GREITAS PRISTATYMAS l NAMUS DYKAI.
e Ne-. jai. Tedai kviečiame gerb. 
flfyrid* visuomene> paremti. Kiek- 
itis ūki vienas atvykęs turės progą

Sukatoj atdara per 
dieną ir vakare.

32.25 
White 
31.69

l niversal Elektrikiniai
Prosai ................ . 33.9®
O & 00 Sand Paper tz. 10c 
No. 3 Sted Wod sv.

l_ —

SOUTH END HARDWARE CO.
lo»5 W A.SHLMtTON ST- arti Dover St. Eleveito Stoties 

BOSTON. MASS.

IŠVAŽIAVIMAS.
Bostono ir Cambridge’aus

ną pasirodė, kad trečia dalis 
jame yra vandens. Sukčiai 
bus persekiojami.

IŠ Musu Mriiavų Departamento
I RĘ WHITK N.KAD /MOORFS Ml'RESCO

u’4

I™1™* Bostono apĮe- L.' S. S. ir L. D. L. D. kuopos
nnk«j. Ištyrus paskui tį jįie-rengja <jar vieną išvaąiąvi-

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

BOSTON PLUBING & 
LIGHTING SUPPLY CO. 
147 Portland St.. Boston 
netoli North Station

i —

Hią. kuris jau bus ir paikuti-j 
niu. šiame sezone, Išvažiavi-' 
mas įvyks 15 d. Rugpiučio- 
August, ant Aleko Ūkės, 
Ndrwood, Mąss.ų 1

pelnąs ( nuo šio išvažiavi
mo skiriamas Lietuvos so
cialdemokratinei moksleivi-

Ar tik ne lietuvis?
Bostono laikraščiąi rašo, 

kad Medfordo prūde prigė
rė žmogus vardu Tony Sa- 
mantis, gyvenusia po Ne> 
125 Gore st., East Caro’ “ 
ge. Ar Samantis nebi __ ____
iškraipyta lietuvio pavardė? į laimėti*puikias dovanas. 
Jis buvęs 55 metų amžiaus, ' Skelbimuose bus pranešta 
bet jdar nevedęs. plačiau.

SPECIALIAI KAURAI
♦ ant trečių, lubų 

STEPHEN SANFORD 
& SONS

Fervak— 
Axminster

Kaurai
9x12 3750

8.3x10.6 3>Į.5O 

Užbaigti Pavidalai

n RE WHITE LEAD
100 svarą ........ i >12.50 
WETHERILLS ATLAS 
PAINT. gal. ........ $2.25
SHELI.ac 5 Ib cnt Orange or
M hite, jjal......................>2.75

Dideli I” sienų britfiai 9®<

Sflahose. 5'šv. pakelis .. 39C
ATLANTA FLOOfc ’VAR-
NtfcH. galionas...........31.95
Atlantic Outside Spar. 
galionas ...................
VELVETONA Flat 
Paint, gal....................

V

Naujas Lietuviškas Geležinis Storas.
162 BROADŪ AY. palei B STREET

Mes atidarėme S-». Bostone naują lietuvis-ą geležinį storą. !»ai>ar visi 
lietuviai kaip Bostono, taip ir apielinkčs turės progą gauti visokių geleži
nių namams reikmenų už piešusią kainą

Mes parduodam pentus. varAiiius po SJ 56. $2.25 ir $3.65 už galioną Ir 
namams maudynes, boilerius, skalbynnes. gaz.o pečius, visokius vamzdžius 

■' (pipes). sijukus. Vienu žodžiu, ko tik reikia dėl namo, tai mes toojaus pu 
: rūpinsime ir musų (rokas atveš į namus. Taipgi dirbam visokį plurnbė- 
; rišką darbą. '

JURGIS LAUKAITIS & COMPANY
162 BRO A DW A Y. SOUTH BOSTON, MASS". Te4. So. BosK,n 2373 M




