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Washingtonas Ne
pripažįsta Sovietų 

Rusijos.

REVOLIUCIONIERIAI
APSUPO VUČANGO 

MIESTĄ.
Kynų revoliucionieriai, ■ 

vadinami “raudonąja arrni-' 
ja,” apsupo Vučango miestą 
ir nori priversti jį badu pasi
duoti. Maisto mieste esątik-įANGLiJ0S VALDŽIA IŠ-’JIS BUVO MASKVOS “IZ-

ISPANIJA ANT REVO
LIUCIJOS VULKANO.
Ispanijoj labai neramu. 

Armijoj prasidėjo maištai. 
Karininkai reikalauja, kad 

■ diktatorius Primo de Rivera 
pasitrauktų nuo valdžios. 
Karalius dabar randasi tarp 
kūjo ir priekalo. Kuomet so

stinėj Madride prasidėjo ka
riuomenės maištas, karalius 
Alfonsas buvo Segovijoj. 
Sužinojęs apie maištą, jisai 
nakties laiku atsisėdo i grei- 
čiausį savo automobilių ii 
leidosi i Madridą. Jis dūmė 
po 60 ir 70 mylių į valandą 
nakties tamsumoj. Karinin
kų delegacija pastojo jam 
kelią kalnuose ir sulaikius jį 

i išdėstė jam savo reikalavi
mus. Svarbiausis reikalavi
mas buvo, kad diktatorius 

į Rivera butų prašalintas. Ka
ralius išklausė karininkų rei
kalavimus ir prižadėjo juos 
remti. Bet kuomet jis nuva
žiavęs Madridan pranešė 
apie tai Primc de Riverai, 
tai šis atsakė: “Jeigu jūsų 
didybė klausys karininkų 
reikalavimų, tai aš tuojaus 
apskelbsiu Ispanijoj respub
liką ir pats užimsiu jos pre
zidento vietą!” Pasakius ki
tais žodžiais, tas reiškia: “aš 

Šimo $*1354)00, ’i'š Washing- nuversiu tamstą nuo sosto." 
tono duota įsakymas pašto Armijoj tuo tarpu nepasi- 
tarnautojams ant gelžkelių tenkinimas au£a’ ir. iŠ; 
“šaudyt kad užmušt.” F 
ditams neturi būt jokio pasi- - . . . ,
gailėjimo. Valdžia nurodo, taiP?’* labai nepatenkinti da- 
kad iki birželio mėnesio šį- baltine valdžia, bet jie nezi- 
met buvo 14 didelių užpuoli- no ^as darosi armijoj. Jų 
mų, per kuriuos išplėšta iš Ya^al- inteligentai, arestuo- 
pašto tarnautojų $1,408,540. dcsštkais JJ’ PTU(.
Iš tos sumos detektivai at- 
jieškojo $760.634. Per du 
pastaruoju metu buvo pa
smerkta 65 banditai už už
puolimus ant pašto. Vienas 
jų gavo 50 metų kalėjimo, 
trisdešimts gavo po 25 me
tus, septyni po 15 metų, tris 
po 12 ir tt.

Pabėgo Rusų Komunistų
1,000 Žmonių.

j PAŠTO TARNAUTOJAMS 

| ĮSAKYTA “ŠAUDYT KAD 
UŽMUŠT.”

Lietuvis vardu Šaltis figū
ruoja $135,000 plėšime.
Šiomis dienomis netoli 

Chicagos buvo apiplėštas 
pašto vagonas ant Grand 
Trunk gelžkelio ir pavogta 
$135,000 grynų pinigų. Val
džios agentai jau suėmė du 
nužiūrėtu vyru ir uždarę 
juodu kamantinėja. Sako
ma. kad plėšimui vadovavęs 
tūlas butlegeris, kuris yra ži
nomas vardu “Niek.” Val
džios agentai mano, kad iš
plėštus pinigus banditai no
rėjo sunaudoti gynimui 
dviejų savo sėbrų, kurie da
bar sėdi Chicagos kalėjime 
ir tuo jaus bus teisiami už 
žmogžudystę. Vienas jų va
dinasi “Polak Joe,” kurio 
tikra pavardė esanti Šaltis. 
Sprendžiant iš pavardės, jis 
turi būt lietuvis.

Po šito užpuolimo ir išplė-

NUOSTOLIAI APSKAI
TOMI Į $125,000,000.

AMERIKAI NEBŪTŲ IŠ 
TO JOKIOS NAUDOS.

Vadas Steklovas.

Uraganas sugriovė 18 mies
telių; apie 5,000 žmonių su

žeista; tūkstančiai be 
pastogės.

Pereitos subatos lytą Flo
ridos rytų pakraščiu perėjo 
baisus uraganas, kuris nu
šlavė 60 mylių pločio ruožtą 
nuo Palm Beach iki Miami 
ir apgriovė 18 miestų ir mie
stelių. Viesulą ėjo greitumu 
130 mylių į valandą. Surink
tomis ligi šiol panedėlio ži
niomis, buvo užmušta dau
giau kaip 1,000 žmonių. 
Daugiausia žmonių žuvo 
Miami ir HolĮywopdo mies
tuose, būtent :-. • \ ’ 1

i
I
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Miami 509
Hollvvvood '• 250 ,
Miami Beach 150
Moorehaven 140
Fort Lauderdale 100
Hialeah 54
Dania 11
Ojus 1
Hallendale 2
Homestead 1
Sužeistų priskaitoma į

5,000. Nuostoliu busią apie 
$125,000,000.

Tūkstančiai gyventojų pa
siliko be pastogės ir maisto. 
Valstijos gubernatorius mu
šė Raudonojo Kryžiaus or
ganizacijai ir Karo Departa
mentui telegramą, prašyda
mas greitos pagalbos. Rau
donasai Kryžius jau paėmė 
nukentėjusius savo globon.

Daug laivų išvaryta iš jū
rių ir ežerų ant krantų, o kai 
vanduo atslūgo, jie pasiliko 
a n t sausumos.

I

Ban- panijoj kils revoliucija, tai 
ji kils iš armijos. Žmonės

POTVINIAI KITOSE 
VALSTIJOSE.

$20,000,000 nuostolių ir 20 
mirčių nuo lietaus.

Kuomet Floridoj žemė ir 
dangus maišėsi nuo baisios 
viesulos, tai vidurinių vaka
rų valstijų žmonės kentėjo 
nuo nepaprastai didelių lie
tų pereitą sąvaitę. Patvinu- 
sios upės ir upeliai užliejo 
apie 10 valstijų ir potviniai 
pridarė farmeriams labai 
daug blėdies. Nuostoliai tik
rai da nesuskaityti, bet ma
noma, kad jie sieks arti $20,- 
000,000. Be to da šituose po
tvyniuose prigėrė apie 20 
žmonių ir tūkstančiai šeimy
nų turėjo bėgti iš savo namų 
į aukštesnes vietas. Didžiau
si laukai stovi po vandeniu 
ir visi javai juose sunaikinti. 
Daugiausia nukentėjo Illi- 
nojaus, Indianos ir Iowos 
valstijos, nors Missouri, Mi- 
chigan, Wisconsin ir Ohio 
taipgi skaudžiai paliestos.

MEKSIKOJ AREŠTUOTA 
200 KLERIKALŲ.

Iš Meksikos miesto prane
šama, kad policija tenai 
areštavusi Sąjungos Tikybai 
Ginti susirinkimą. Suimta iš
viso 200 žmonių. Visi jie <

dpem savaitėm ir gyven- MOKĖJO $229,000.000 PA- 
.................... ŠALPOS BEDARBIAMS.

i Anglijos Darbo Ministeri
ja paskelbė skaitlines, paro- 

i dančias kiek atsieina bedar
bių šelpimas. Per pereitus 
metus pašalpą ėmė. apskri
tai imant, kas sąvaitė 977,- 
000 žmonės. Valdžia moka 
bedarbiams 1 
kaip $5.00 savaitėje. Per ap
skritus metus buvo išmokė
ta iš viso $229,000. Reakci
ninkai dabar pradėjo reika
lauti, kad šita pašalpa butų 
panaikinta. Bet ne visi pini
gai <..................................

VIESTIJŲ” REDAK
TORIUS.

tojams neužilgo prisieis ba
dauti, jeigu jie nenorės revo
liucionieriams pasiduoti. 
Vučangas yra vienas dides
niųjų Kynų miestų ir turi 
apie 600.000 gyventojų. Jis 
stovi prie Yangtze upės, ku
rios antroj pusėj stovi kitas 
didelis miestas, būtent Han- 
kou. kurį revoliucionieriai 
yra jau seniaus paėmę.

Išsprukęs užsienin, jis dabar 
žada pradėt prieš komunis

tus kovą.

Berlino pranešimu, tenai 
gauta žinių, kad šiomis die- 

t rupulį mažiau nomis iš Rusijos pabėgęs

Coolidge’o valdžia nemato 
reikalo mainytį savo nusista

tymą Rusijoj klausimu.
Nors Ameiikos prekyba 

su Sovietų Rusija dabar yra 
daug didesnė, negu ji buvo 
pirm bolševikų valdžios, vis

į dėlto Washingtono valdi
ninkai nenori savo nusistaty
mo Rusijos pripažinimo 
klausimu mainyt. Coolidge’o 
valdžia sako, kad Amerikai 
nebūtų jokios naudos Sovie
tų Rusiją pripažinus, ir pa- 

. kol Rusija nesutiks atmokėti 
užsienio kapitalistams sko
las. patol šios šalies valdžia 
neketina normalių diploma
tinių santikiu su ja atnaujin- 
ti.

Šitą pareiškimą VVashing- 
ton.o valdžia ne sykį yra jau 
kartojusi, ir dabar vėl jį pa
skelbė, nes paskutiniais lai
kais Amerikos spaudoje pra
dėjo kilti balsų, kad Ameri
ka turėtų Rusiją pripažinti.

VVashingtono valdininkai 
pripažįsta, kad bolševikų 
valdžia pasirodė esanti daug 
stipresnė ir pastovesnė, ne
gu pasaulis iš pradžių tikė
josi. To valiai savo politiką 
keisdama ir prie aplinkybių 
besitaikydama, ji gali laiky
tis per šimtą metų. Ir Ameri
kos biznieriai gali dabar ve
sti prekybą su rusais be jo
kių kliūčių, jeigu jie tiktai 
gali gauti pinigų už parduo
tus bolševikų valdžiai daik
tus. Bet išgavimas iš jų pini
gų ir yra svarbiausia prie
žastis. dėl kurios ši šalis at
sisako Maskvą pripažinti. 
Jie nepildo tarptautinių 
kontraktų, atsisako mokėti 
skolas.

Jeigu Amerikos pirkliams 
reikalingos kokios informa
cijos apie Rusiją, tai jie galį 
jų gauti iš Washingtono val
džios ir dabar. Nors Jungti
nės Valstijos neturi Rusijoj 
savo atstovybės, tečiaus jos 
gauna pakankamai žinių 
nuo savo agentų iš kaimynių 
valstybių. Anglija, Francu- 
zija, Italija ir kitos didžio
sios valstybės, kurios yra 
Rusiją pripažinusios ir laiko 
Maskvoje savo atstovus, 
gauna iš tų atstovų tiktai to
kių informacijų, kokių pati 
bolševikų valdžia nori jiems 
suteikti. O bolševikai teikia 
užsieniams tiktai tokių ži
nių, kokios yra jų politikai 
naudingesnės. Taigi Ameri
kos valdžia esanti geriau in
formuota apie Rusiją, negu 
tos valstybės, kurios turi ofi- 
ciales savo atstovybes Mask
voje.

KOMUNISTŲ AREŠTAI 
BULGARIJOJ.

Bulgarijos žvalgyba suse
kė slaptą komunistų organi
zaciją su centru Sofijoj. 
Daug komunistų areštuota.

MIRĖ ŽYMUS VOKIEČIŲ 
GYDYTOJAS.

Sužeistas

kalėjimus. Diktatoriui Rive- 
rai labai reikalingi pinigai, 
todėl už menkiausius prasi
kaltimus yra dedamos ant 
žmonių didelės pabaudos ir 
lupami pinigai. Beto da 
žmonės yra apkrauti nepa
keliamais mokesčiais, bet 
jiems pasakojama, kad jie 
galės pralobti, kuomet pasi
baigs Morokos karas ir tas 
kraštas bus užkariautas. Bet 
ir iš Morokos jiems liks tik
tai špyga, nes diktatorius 

razbaininkai Rivera jau parduoda Moro- 
turtingą! kos koncesijas Amerikos ka- 

i Ro- pitalistams ir tais tikslais jis

I

10 MEKSIKOS BANDITŲ 
UŽMUŠTA UŽ VIENĄ * 

AMERIKONĄ.

Meksikos 
pasigavo andai 1 
amerikoną, Jacobą ] 
senthelį, ir nusivedę jį į savo ruošiasi neužilgo atvykti į 
lindynę pareikalavo iš jo gi- Suvienytas Valstijas.
minių pinigų už jo paleidi- i Londono “Daily Expre&s ’ 
mą. Kuomet Meksikos vai- korespondentas sako, kad 
džia pasiuntė kareivius ban-1 už mėnesio laiko Ispanijoj 
ditus suimti, tai šie ameriko- virs naminis karas. !*: 
ną nužudė ir leidosi bėgti. 
Kareiviai pradėjo šaudyt ir 
10 razbaininkų užmušė. Pas
kui buvo da apie 50 įtariamų 
žmonių suimta, iš kurių Ro- 
senthelio giminės pažino 3 
banditus. Šitie turbut irgi 
bus sušaudyti.

Kas lai
mės. dabar sunku numanyti.

I
i

i
I
ii
I

ANGLIJOS MAINERIAI 
ATMETĖ VALDŽIOS 

PASIŪLYMĄ.
Anglijos valdžios galva 

Baldvvinas pasiūlė streikuo
jantiems angliakasiams 
grįžti darban, o paskui de
rėtis su darbdaviais dėl sąly
gų. Jis pasakė, kad jei tik 
jie grįš darban, tai valdžia 
jų reikalavimus remsianti.

Bet darbininkai pono 
Baldulno žodžiams nepati
kėjo ir jo pasiūlymą atmetė. 
Mainerių vadas Cook sako, 
kad streiko pabaigos da ne
simato.

VOKIEČIAI NORI ATSI
IMTI SAVO ŽEMES.

Tuo pačiu laiku, kuomet 
30 tautų jaunimas turėjo 
Francuzijoj savo kongresą 
ir tarėsi apie apsaugojimą 
pasaulio nuo karų, vokiečių 
militaristų organizacija 
“Plieno Šalmas” išleido kny
gelę, kurioj surašyti jos tiks
lai. “Mes norim, kad vokie-i 
čių jaunimas ir visa vokie- į 
čių liaudis butų apginkluota. 

L.z::- ’ j.*Visi jie esą;tikslu atsiimti visas žemes,
katalikai ir kaltinami 3z lai kurios buvo mums išplėš- 
kymą susirinkimo išdavikis- tos," sako šita knygelė, 
kais tikslais. .Francuzų patriotų spauda

Sonoros provincijoj 3 iš- deda ant to daug svarbos ir 
davikai tapo sušaudyti už sako, jog vokiečiai slapta 

ruošiasi prie karo, kad atka
riavus prarastas teritorijas.

davikai tapo sušaudyti už 
kurstymą indijonų prie suki
limo.

RUSAI PERKA ARKLIUS 
KANADOJ.

Rusijos valdžios agentai 
nupirko Kanadoj 1,000 ark
lių ūkio darbams. Kanados 
farmeriams tie arkliai buvo Sužeistas automobiliaus 
persilpni, bet jeigu Rusi joj; nelaimėj, pereitą sąvaitę mi- 
jie pasirodys gen. tai sovie- rė prof. Erich Opitz. garsus 
tų valdžia žada da 12,000 jų moterų ligų .gydytojas Vo- 
nupirkti. ' j kieti joj.

i

Steklovas, buvusia vyriausis 
Maskvos “Izviestijų” redak
torius ir pagarsėjęs bolševi
kų vadas. Jisai rašydavo 
“Izviestijoms” įžanginius 
straipsnius ir gindavo komu- 

darbininkų pašalpai i nistų valdžią nuo kritikų.
imami iš valdžios kišeniaus. i Pabėgęs užsienin, dabar 
Pašaipa yra mokama iš tam šitas bolševizmo čampijonas 
tikro fondo, į kurį vieną žadąs pradėti kovą prieš 
trečdalį darbininkai sumoka bolševizmą. Jisai išsižadėjęs 
iš savo algų, vieną trečdalį komunizmo dėlto, kad pa- 

.................................. ‘ .____________ , 
trečdalį prideda valdžia. '! Maskvos komisarai tempia 

Kapitalistai nenorėtų ir Rusijos liaudį, yra netikęs ir 
vieno trečdalio į tą fondą pragaištingas pačiai valsty- 
mokėti. nes darbininkų jie iš bei. Senai jau jis bandęs 
prigimties nekenčia; bet jie bėgti Vokietijon, bet bolše- 
bijosi revoliucijos. Jie žino, ”, -____--
kad palikti be pašalpos ir be bojusi. Dabar jisai esąs Fin- 
darbo tūkstančiai žmonių ii- landijoj.
gai nekentės. Nežiūrint rusiškos jo pa-

------------- vardės, Steklovas yra tikras
AREŠTAVO KATALIKŲ žydelis ir prigimtoji jo pa- 

VYSKUPĄ. . yardė yra Nachomkes. Kaip
Meksikoje tapo areštuotas Zinovjevas, Kamenevas,

A .” * V- y
rie Ec.ieveiria. Jis yra kalti- rusiškomis pavardėmis del- 
namas išdavikišku darbu, to. kad Rusijos liaudis žydų 
nes išleido ir platino raštus, nekenčia ir nenori būt jų*va
rgindamas katalikus tėvus doyaujama. 
neleisti vaikų į valstybės 
mokyklas.

ANGLŲ KARO LAIVAI 
UŽDEGĖ KYNŲ MIESTĄ.

Iš Pekino pranešama, kad 
du anglų karo laivai norėjo 
prasilaužti pro Wanhsieno 
miestą ir į neiti Yangtze u- 
pėn. Kiniečių kariuomenė, 
vadovaujama maršalo Wu 
Pei-fu, pradėjo į anglų lai- t ___ c ___
vus šaudyt nuo pakraščio iš sudeda darbdaviai ir vieną matęs, jog tas kelias, kuriuo 
kanuolių. Trįs karininkai ir 
6 kareiviai ant vieno anglų 
laivo buvo užmušti. Tuomet 
anglai pasitraukė atgal ir 
pradėjo bembarduot Wanh- 
sieno miestą, kuris turi 1.- 
000,000 gyventojų. Kada 
miestas pradėjo degti, ang
lai nuplaukė tolyn.

vikų žvalgyba uoliai ji da-

VOKIETIJĄ PRIIMA 
TAUTŲ LYGON.

Pereitą sąvaitę Tautų Ly
ga vienbalsiai nutarė priim- katalikų vyskupas.. ?us Ma- taip ir Steklovas pasipuošė 
ti Vokietiją savo nariu ir su- ’ " 
teikti jai pastovią vietą Tau
tų Lygos Taryboj, ko dagi 
Francuzijos numylėta Len
kija negalėjo gauti.

KYNUOSE SUIMTI ANG
LIJOS MISIJONIERIAI.
Hankou mieste kiniečių 

karinė vyriausybė uždarė 
anglų misiją ir areštavo mi- 
sijonierius kaipo Anglijos 
šnipus. Angli jos valdžia pa
siuntusi kiniečiams protes
tą.

KANADOS RINKIMUOSE bachti- 
REAKCININKAI -----------------

SUMUŠTI. ALBERTOJ TIKRA
Pereitą sąvaitę Kanadoje ŽIEMA.

buvo rinkimai j parlamentą. . Kanados provincijoj Al- 
Konservativų bei reakcinio- i b?rt0J’ JO??>aureje, ož
ką partija, fcįri iki šiol valdė e/° penketą žiema. žeme 
Kanadą, tapo sumušta. .Wst.orai ?Pk.!01a snl.e?.u-z”?- 
vadas Meighen nebuvo net "cs vaikščioja apsivilkę kai- 
parlamentan išrinktas. Rin-I .,r aPslmw« storom
kilnus laimėjo liberalai, pa-' PIrstlnem- 
zantri humia?!iac nortna

Keikia pasakyt, kad tova- 
iriščius Nachomkes-Steklo- 
vas neteko bolševikiško 
Oįvmpo dievų malonės jau 
kokie metai atgal. Nuo to 
laiko, kaip Maskvos Krem-

RUSIJOJ PLATINASI 
CHULIGANIZMAS.

Rusijos valdžia daro dide- . ______
lių pastangų, norėdama su- Jiuje prasidėjo nesutikimai, 
laikyti chuliganizmą, kuris kaip buvo nuverstas nuo 
paskutiniais laikais labai iš- aukštybių Braunštein-Troc- 
siplėtojo. Pereitą sąvaitę kis ir kiti žydeliai komisa- 
Charkove tapo pasmerktas rai — nuo to laiko ir Na- 
miriop chuliganų vadas Za- jchomkes-Steklovas neteko 

j autoriteto. Nuo vyriausiojo ' rnJobf miL? 1-zazIA^ L..._redaktoriaus kėdės jis buvo 
pasodintas į žemesnę vietą, 
o paskui buvo sakoma, kad 
jis ir iš komunistų partijos 
tapo prašalintas.

Nėra abejonės, kad dabar 
jis pradės kelti aikštėn visas 
bolševikų politikos paslap
tis, ir kad bolševikų spauda 
iš savo pusės pradės jį nie
kinti kaipo “išdaviką.”

Kaip išrodo, tai po valiai 
Rusija neteks visų pirmųjų 
komunizmo vykintojų. Jų 
vietą užims tokie žmonės, 
kurie geriau mokės susikal- 

o po demonstracijos bėti su savais ir užsienio ka-

žangi buržuazijos partija.

EKSPLIOZIJA UŽMUŠĖ
8 DARBININKUS.

Kasant po Missouri upe tračių ZeitTnldėh 
tunelį Kansas valstijoj neti- J;™; , P ą
narnit ^zes £į- puolėsi žydus mušti. Policija pitalistais.

PATRIOTAI MUŠA 
ŽYDUS.

Austrijos sostinėj Vieno
je patriotai buvo įtaisę de-

tuneli Kansas valstijoj neti

namito ir užmušė 8 darbi
ninkus.

SUDEGĖ 200 IŠLAVINTŲ 
GYVŪNŲ.

New Yorke pereitą sąvai
tę sudegė 200 išlavintų šunų, 
beždžionių, gaidžių ir kito
kių gyvūnų bei paukščių, ku
rie prigulėjo vienai vodevi
lio kompanijai.

rtiem.

suėmė apie 30 patriotų.
JAPONIJOS KARALIUS 

MIRŠTA.
Japonijos valdonas, kuris 

sirguliuoja jau šešti metai, 
pere;.ą sąvaitę buvo jau ke
lis kartus apalpęs ir dakta
rai mano, kad jo dienos jau 
neilgos.

SARDINIJOJ ATRASTA 
GELEŽIES IR ANGLIŲ. į

Iš Romos pranešama, kad 
Sardinijoj atrasta dideli klo
dai anglių ir geležies. Ang
lių apskaitoma į 300,000,000 
tonų, o geležies į 80,000,000 
tonų. Sardinija, tai sala to
kiu vardu Viduržemės Juro-

SMARKUS ŽEMĖS DRE- lJ'e* _________

BĖJIMAS. UGNIS SUNAIKINO INDI-
Washingtono seismogra- JONU KAIMĄ.

fas rodė pereitą pėtnyčią. į Ant Kuprianovo salos pe- 
kad už kokių 5.600 mylių'įeitą sąvaitę išdegė Alaskos 
buvo smarkus žemės drėbė-1 indijonų kaimas Kake. Apie 
jimas. Gali būt. kad žemė J 300 indijonų pasiliko be pa
drebėjo kur nors jūrėse. ’stogės.

ELGETA PALIKO 2,000,- 
000 FRANKŲ.

Paryžiuje mirė moteris, 
kuri per ilgus metus elge
taudavo ant gatvių. Dabar 
pasirodė, kad jos šieninke 
yra užsiūta 2,000.000 fran
kų, kas Amerikos pinigais 
reiškia apie $60,000.
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BOMBOS PATARNAUJA 
REAKCIJAI.

"Naujienos” kritikuoja 
tuos žmones, kurie kovai <u 
reakcija griebiasi bombų. 
Pavyzdžiui, tūlas anarchis
tas anądien kėsinosi bombai 
užmušti Italijos diktatorių: 
Alussolini. Diktatorius išliko. 
sveikas, tik 8 nekalti žmonės I 
buvo sužeisti, ir pats bombi- j 
ninkas. patekęs į Mussoli-I 
nio budelių rankas, bus su
šaudytas. “Naujienos” sako:

"Tai lodo, kaip neprotinga 
yra teroru kovoti prieš valdžią.

■ rėčiaus, jeigu Mussolini ir 
nutų buvęs nužudytas, naudos 
iš to Italijos žmonės nebūtų tu
rėję jokios. Fašistinė valdžia 
.tel to nebūtų griuvusi. tik jos 
salininkai butų nugalabiję dau
gybę opozicijos atstovų, sunai
kinę priešingą fašistams spau
dą ir Įvedę aar aršesnę prie
spaudos tvarką, negu buvo iki 
šiol. Ir nužudytas fašistų vir- 
svla butų pasilikęs žmonių at
mintyje. kaipo ‘kankinys.’

"Tie proto pusiausviros ne
tekę elementai, kurie kėsinasi 
ant Mussobnio gyvybės, atlieka i 
patarnavimą ne žmonėms, ku
rių ‘gynėjais’ jie save Įsivaiz
duoja, bet — diktatoriui.

"Italijos premjero rankos 
yra suteptos socialisto Matteot- 
ti krauju. Uz šitą pasibaisėti
ną žmogžudybę visi dori žmo- į 
nes pasaulyje pasmerkė Musso-' 
imi. Visi žiurėjo su panieka Į 
valdžią, ant kurios sąžinės guli i 
toks nusidėjimas.

"Bet po to. kai pradėta daryt 
pasikėsinimai prieš fašistų va
itą. viešoji opinija ėmė užmirš- į 
ti jo paties kaltę. Jo nusmilkę-; 
vardas ėmė taisytis. Anarchis-; ’ 
tui Lucetti p. Mussolini galėtu 
duoti didelę dovaną uz jo neva 
‘revoliucionišką’ žygi!

“Kova su fašizmu yra ne ko- j 
va prieš atskirus fašizmo va-i 
dus, bet kova už demokratiją.

"Jei klausimas apie fašizmo 
tikimą susivestų prie to. kas 
gali nušaut daugiaus savo prie- 

— fašistai ar jų oponentai, 
tai aišku, kad Mussoliniui tuo ' 
tarpu nereikėtų turėt rupesnių.; 
Jo rankose yra ginklai ir pa
kankamai skaitlingos juod- 
marškinių gaujos, kad galėtų 
‘nusiųsti pas Abraomą’ visus 
socialistinio ir demokratinio 
ludėjimo darbuotojus! Todėl 
yra tiesiog beprotystė duoti fa
šistams progą vartot ginkluotą 
pajėgą. Kuomet Mussolinio 

. gaujos žudo žmones be jokio 
pamato, tai fašizmas kelia 
prieš save visuomenę; bet kuo
met .jos žudo, keršindamos už? 
savo vadą, tai visuomenė tyli’ 
.arba net pateisiiia žudeikas.

“‘Kaip tokio, rodos, visai pa-! 
prasto dalyko nesuprato tas j 
anarchistas? Telegramos sako, 
kad jisai jau yra nebe vaikė
zas, bet 26 metų vyras!’’

Kai kas čia galėtų paša-, 
kyti,.. kad jokia revoliucija 
neapsieina be žudynių. Bet 
masinė revoliucija ir atskirų 
asmenų išsišokimai yra du 
skirtingi dalykai.

• • ' ■ - - ■

KVAILOS PASAKOS.
Klerikalų spauda nesi

liauja pasakojus, buk Lietu
mi dabar gręsiąs didelis pa
vojus, buk iš vienos pusės 
ant jos tyko lenkai, o iš ant
ros—latviai, ir tai vis dėlto, 
kad Lietuvoje dabar ne 
klerikališka valdžia. 
Pakol Lietuvoje buvu
si klerikalų (katalikų) val
džią, tai kaimynai Lietuvos 
bijoję. Dabargi, kai valdžią 
paėmę socialistai su liaudi
ninkais, tai kaimynai pama
tę‘gerą progą Lietuvą pasi- 
dalyti. <

Žinoma, tai yra durnos 
jcąlbos, kurioms joks išmin
tingas žmogus netikės. Juk 
faktas yra toks, kad Lietuva 
dabar yra daug geriau ap
saugota nuo bent kokio pa-t 
ūkinio Lenkijos globon, ne- 
f. ; • »

gu ji buvo prie klerikalų val
džios. Nes klerikalų politika 1 
buvo diktuojama iš Vatika- 1 
no. o Vatikano tikslas buvo 
suvienyti Lietuvą su Lenkija 
į vieną katalikišką valstybę. 
Ir Lietuvos kunigai nesykį 
bandė >u Katalikiška Lenki-j 
ja susn ienyti, bet kai kiek-į 
vieną sykį pakildavo protes
tų audra, tai jie nedrįsdavo j 

j savo planų vykinti.
O jei latvių patriotai reis-i 

■kia pretensijų prie tūlų Lie-; 
tuvos vietų, tai jie reiškė jų i 

i ir seniaus. Ir seniaus jų ape-1 
titai buvo da didesni, negu! 
šiandien. Pats klerikalų; 
“Rytas ’ pripažįsta, kad sun-i 
klausioj kovų valandoj lat-į 
viai išplėšė Lietuvai Padau-, 
guvi. O juk‘tuomet nebuvo; 
socialistų valdžios Lietuvo-j 

jie. Tuomet krikščionis Lie- 
• tuvą valdė. Krikščionims 
j viešpataujant ir Vilnius bu- 
lvo lenkams atiduotas. Ir jie; 
drįsta da meluoti, buk prie' 
“katalikų valdžios" priešai.

l Lietuvos bijoję!
Pasakius tikrą tiesą, tai ar 

Lietuvoje bus šiokia valdžia, 
ar tokia, viena pati ji prieš 
kaimynų atakas neatsilai-. 
kys. Ir jeigu Lenkija iki šiol 
Lietuvos nepuolė, tai ne dėl
to. kad Lietuvoje buvo kleri
kalų valdžia, bet visų pirma 
dėlto, kad ji bijojo Rusijos.

Suėmus viską krūvon, iš
vadą galima padalyti tokią.

Jeigu ne Lietuvos pazau 
gios visuomenės protestai, 
tai musų kunigai butų senai 
jau geruoju Lietuvą prie 
Lenkijos prijungę: o jeigu 
ne baimė Rusijos, tai Lenki
ja butų paėmusi Lietuvą ne
žiūrint musų liaudies protes
tų.

KODĖL JIE SUSTREIKA
VO PRIEŠ DIEVĄ?

Kuomet Meksikos val
džia. eidama konstitucijos 
istatvmu, atėmė kataliku 

. kunigams turtus. kunigai at- 
i risakė pamaldas laikvti baž- 
. nyčiose. Nėra aukso, tai ne
reikia nei Dievo garbint, pa- 

. sakė katalikų kunigai.
Šitas kunigų streikas prieš 

Dievą kai kam yra nesu
prantamas. Jo prasmę dabar 
pradėjo aiškinti patįs kuni
gai. Apie tai rašo ir mūsiš
kiai ilgaskverniai. Jų chica-

“Kovoje šu valdžia pirmoje 
vietoje steni boykotas. Pamal
dų bažnyčiose nutraukimas 
skaitosi tik kaipo antraeilė 
priemonė. Si priemonė duoda 
boykotui pagalbos.

"Pamaldų suspendavimas at-’ 
liktas dėlei dviejų priežasčių:! 
1. Kad išjudinus racionalius 
meksikonų jausmus, aiškiai pa-’ 
žymint, jogei kunigai negali, 
būti civilės valdžios renkami ir 
skiriami; 2. Kad davus pagel
bės vedamam boykotui. Kaip 
kitose šalyse, taip ir Meksikoj 
sekmadieniais ir šventėmis po 
pamaldų bažnyčiose mieste
liuose vedami turgai. Ūkininkai 
daug visokių produktų suvežą 

i parduoti. Kuomet bažnyčiose 
: nėra pamaldų, turgavietės yra 
' tuščios. Nėra jokios pirklybo.-. 
I Boykoto vedėjams tas yra 
i svarbu. į

“Boykoto organizacija apima 
visą Meksiką ir vadinasi Religi-' 

i jai Ginti Sa iunga. Centro Ko- 
; mitetas ya Mexico City mies- 
■ te. Komitetą sudaro trys žmo- 
. nės: prezidentas ir du vice-pre- 

zidentu.
“Beto. yra dar kiti keturi at

sarginiai Centro Komitetai. Jei 
pirmojo komiteto nariai butų 
uždaryti kalėj i man. tuojau au
tomatiškai kitas komitetas už- I : •ima ano vietą; jei antras pa
tektų kalėjimam imasi darbo 
trecias komitetas, ir tt. Nese-' 
nai pirmas, antras ir trecias1 
komitetai • ^atsidūrė kalėjimam 1 
Kuomet anų vietoje iškilo ket-: 
virtas, valdžiai atgriso ta akci-

I
I

’■ giškis “Draugas” sako:

!

ja ir j’i tuojau paliunsavo visus 
anuos pirmutinius tris komite
tus.’’

Toliaus aiškinama, kaip 
šitas 
boikotas yra prieš Meksikos 
respublika organizuotas. 
Girdi:

“Kiekvienoj valstijoj yra ap
skrities delegatas, atsakomin- 
gas centro komitetui. Kiekvie
nam mieste ir miestely yra 
miesto viršininkas, 
gatvei paskirtas gatves 
ninkas, 
ninkas. Visi tie viršininkai dar
buojasi. kad jų srityje boyko-< 
tas butų vedamas. Blokų virsi-1 
ninkai yra atsakomingi mieštoj 
viršininkui, gi šis pastarasis—: 
apskrities delegatui.

"Boykoto planas yra nuo-, 
dugniausiai sutaisytas. Jis pa-, 
remtas tiesioginiai žmonių psy-j 
chologija. Prieš Calles valdžią 
opozicijon statomi visi gyven
tojai. Jei bus laimėta, bus visų j 
gyventojų laimėjimas, šiame 
atsitikime neturi būt baimės 
pa tekti kalėj iman arba netekti 
valdiško ar kitokio darbo. Ka
dangi gyventojų protestai Cal
les valdžiai yra menkniekis, tad 
imamasi tiesiog obstrukcijos. | 
Turi rastis koks-nors visuome
ninis smūgis. Tas smūgis turi 
būti visų gyventojų bendras, 
darbas.

"Ekonominis boj kotas, Mek-I 
sikoj vadinama.- vartotojų pir-| 
kėjų streikas, yra gera prie
monė prieš despotizmą. Vi-Į 
siems žmonėms išvien veikiant.; 
despotizmas t«ri griūti.’’

Bet nuo ekonominio boi-į 
koto gaii nukentėti tiktai 
pirkliai. Kokiu gi budu jis, 
gali paliesti valdžią?

Kunigai šitą aiškina ve 
kaip:

"Vienas svarbiausių boykoto 
tikslų yra didžiųjų taksų mo
kėtojus pastatyti tokion pozi
cijom kad jie neišgalėtų mokė
ti taksų valstybei. Negali būt 
jokio klausimo kenkti vertei-

išdavikiškas kunigų
i

Kiekvienai 
virsi- ■ 

blokui — bloko v irsi- ‘

viams. Bet per iuns smogti vai- venimas butų daug švaresnis 
džiai opiausion jos vieton —su- ir sveikesnis, 
siaurinti ligi žemiausioje laips
nio pajamas.

“Yra du skirtingu boykoto 
pavidalu: 1. Pilnai susilaikyti 
nuo visokio pertekliaus ir nuo 
tokių daiktų, kurie pirmiau at
rodė gyvenimui reikalingi. Vi
sokios pramogos, piknikai, ke
lionės. teatrų lankymas, mėsos 
vartojimas, pukymes. vyno gė
rimas. vaisiu vartoj imas, lote
rijos tikietu pirkimas ir dauge-; 
lis kitų dalykų absoliučiai turi 
išnykti. Ir tai \ i.s. šiandien 
Meksikoj vykinama. Net auto
mobilių hcensijos neperkamos. I 
Pirmiau valdžia iš tos versmės 
turėjo didelių pajamų. Paga
liau ga.zolh.os vartojimas su
mažintas beveik ligi nubaus. 2. 
Reikalingus gyvenimui daiktus 
sumažinti ligi žemiausiojo laip-1 
snio. Nauji drabužiai neperka
mi. Elektros šviesa retai varto- 

i jama. Maisto produktai turga- 
, vietėse pusta.“

Tai ve, ką daro Meksikoje 
judošiai katalikų kunigais i 
pasivadinę! Tegul pusta tur
gavietėse ūkininkų atvežtas 
maistas, tegul eina bankro- 

jtan pirkliai, tegul žlunga te- 
i atrai, tegul griūva visas eko
nominis šalies gyvenimas, 
kad tik nuo to nukentėtų ku
nigams nepatinkama val
džia. Tuo tikslu jie net Die
vui apskelbė streiką!

Jeigu jie turėtų tiek ga- 
j lios, kiek jie turėjo popie
žiaus galybės laikais, tai jie 
užkurtų Meksikoj inkvizici
jos laužus ir paskandintų ša
lį kraujuose! 

, Ir jie da norėtų, kad už 
tuos velniškus jų darbus 
Meksikos valdžia jų nebaus
tų! ’

Bet bėda, kad musų “dū
šių ganytojai" mėgsta gera? 
išsimaukti.

Taip maž-daug rašo vie
nas kunigas 

I “Darbininke." 
! kaltina užtai ne pačius kuni- 
gus, o davatkas, kurios kuni- joj verda.

14 rugsėjo. 
Jis tečiaus

Angarietis—Lietuvos 
“Gynėjas”.

Rusijos komunistų parti- 
. Žymiausieji par- 

gus nugirdo, štai jo žodžiai: <tijos vadai
“Nekartą teko man būti liu

dininku, kaip musų broliai lie
tuviai elgiasi pasikvietę kuni
gą Į savo namus i vestuves ar 
kitus pokylius. Ypač moteris 
apstoja kunigą iš visų pusių su 
boukomis ir stikleliais, bučiuo
ja rankas ir prašo be paliovos: 
‘Tėveli, kunigėli, nors para
gauk is mano rankųkita vėl 
‘iš mano rankų, šita gardesnė, 
kita su iiekarstom.’ Paragavus 
kiek, tuojaus kartoja: ‘dar vie
ną. dar '.ieną’ ir nėra galo tų • 
dar vienų. Kuomet tokiu budu 
nugirdo kunigą... paskui tos 
pačios moteris pradeda kuni
gus šmeižti."

Vadinasi, kunigai vistiek 
nekalti. Ir kaip čia juos kal
tinti! Juk išsigerti kiekvie
nas mėgsta, o ypač jeigu 
graži moterėlė pristojus su 
bonka siūlo — Kaip čia susi
laikysi negėręs?

Bet jeigu kunigas negali 
susilaikyti nuo gėrimo, tai 
kaip galima reikalauti, kad 
paprasti žmonės galėtų susi
laikyti? Kaip juos galima 
kaltinti už girtuokliavimą, 
jeigu “dūšių ganytojai” pa
sigėrę su davatkomis orgijas 
kelia? .

vo padėtį viduj, nukreipda
vo krašto dėmesį į užsienių 
karus. Tuo L?liu einr ir rau
donieji diloRoriai Kremly- 
je. Tiems ponams ne Lietu
vos laisvė, bet savo kailis ru
pi, ir rusų imperializmas gin
klus rodo tik tam, kad savo 

i vidujinį susmukimą ir ko
munistų viešpatavimo išsigi
mimą paslėpti.

Zigmas Angarietis, Lietu
vos komunistų mandriausia 
galva ir vadas, “Daib. At- 

” No. 14 pakartoja vi- 
-as pasaka* apie lenkų nuo

PASIKORĖ PAČIAI 
ŽIŪRINT.

Syracuse, N. Y.—žiūrint 
savo pačiai, Flitcroft nusi- 
piovė galą virvės ir pasakė, 
kad jis eįpa pasikarti. Pati 

i

JEIGU KUNIGĖLIAI PA
MYLĖTŲ BLAIVYBĘ...
Jeigu musų dvasiškija pa- nusikvatojo, nes manė, kad 

■mylėtų pilną blaivybę, tai ir jos vyras juokauja. Vėliaus 
katalikai daug mažiau gir- ji pamatė, kad jis jau kabo 
tuokliautų, ir visas musų gv- nebegyvas.

--  Kiilllčiiev ils, 
Padėka*. Zinovje\ a*, Sokoi- 
nikovas, Preobi aženskis, 
Piatakovas, Rakovskis, 
Krupskaja. Trockis ir kiti iš 
senosios “Lenino gvardijos” 
—atsidūrė opozicijoj. Dar
bininkai kas kari aiškiau 
reikalauja laisves Kurti ne- 
priklausomas prof. sąjun
gas. Valstiečiai bunda iš il
go tamsos ir skurdo snaudu-____
iio. Krašte eina klasių persi- stove 
grupavimas... Komunistai ■ 
neberimsta, Kremivje, edaĮiimą, apie pavojų musų lais- 

į viens kitą, blaškosi nuo vie-ivei ir tt. Ponas Angarietis 
no nepo prie kito, pergyvena lleSįgedi1a net pnsimest “di- 
krįzi po krizio ir galutina-įdėliu” Lietuvos nepnklau- 
me rezultate nesulaikomaijsomvbės gynėju. Ka gi, 
eina prie susilikvidavimo. i Maskvos imperializmo agen- 

Šiuo tai. komunistų pani- Jas daro tą, Ką .Maskva lie
jai * sunkiu metu, Rusijos ’pia! Šiandieną jam kepu. 

■ spauda pradėjo pjudyti Lie-i provokuoti tarp Lietuvos ir 
tuvą su Lenkija. Rusų ko-!Lenkijos karą, ir šis ponelis 
munistai stengiasi Įkalbėti Į su nachališkumu tą ir daro, 
pasauliui, kad štai, tuoj pati Priešingumų tarp Angli- 
Lenkija užpuls ir prarys Į jos ir Rusijos visuomet bu- 
Lietuvą. Rusų spauda aiš- vo. Priešingumai neišnyko 
kiai meluoja, kad lenkai su-j nė dabar prie komunistų 
traukę jau ir kariuomenę diktatūros. Ir ką gi? Anga- 
palei demarkacijos linija, rietis ir čia pasirodo tikras 

’ s bernas. Jis rėkia 
Bolševi-japie pavojų Lietuvai iš ang- 

rėkia, kad jie neleisią Jų imperializmo puses. Iš tie- 
...s užpulti Lietuvą, 'su, kur šuo laka, ten ir loja!

Angariečio plepalai apie 
krikščionių demokratų de
rybas su Pilsudskiu dėl Lie
tuvos užgrobimo taip pat 

■ niekuo nėra Įrodyti. Mask
vos agentas ir čia loja taip, 
kaip rusų valdžia liepia. 
(Seniau komunistai skelbė, 
kad LSDP, vedanti derybas 
su lenkais). Angarietis Mas
kvos liepiamas užsiima šlyk
ščia karo provokacija. Tas 

i šiandien visiems jau yra aiš- 
’ku. Visi taikos šalininkai ir 
darbininkų masės turi tinka
mai Įvertinti tą rolę, kokią 

i šiandien lošia Lietuvos ko- 
'munistų partija. Tai yra 
Maskvos imperialistų įran
kis. Rusijos pastumdėliai be 

Įsavo valios ir proto, cervon- 
jcu pirkti provokatoriai, siau
rapročiai fanatikai ir būrys 
asilų — tai ir yra L. Komu
nistų partija, kuri nesigėdi 
šiandien kurstyti prie Lietu
vos ir T.enkijos karo. Su tąja 
partija visiems karo prieši
ninkams nepakeliui. Ypač 
nepakeliui musų suvargu
siam kraštui, kuriam taika 
būtinai reikalinga.
, Kaip gi su Vilniumi? Ar 

Pilsudskis tikrai rengiasi 
Lietuvą pufe?

Vilniaus klausimas, iš tie
sų, darosi opus. Vilnių? eko
nominiai yra surištas sų Lie
tuva. Be Lietuvos Vilnius 
skursta, nyksta ir visai nu^ 
stoja savo buvusio? r.eikši 
mės. Vilniečiai tą supranta 
ir laukia atnaujinimo santi
kių su Lietuva. Vilniaus 
krašto bėdos atsiliepia ir i 
visą Lenki jos ūkį ir todėl 
lenkai butų linkę Į derybas 
su Lietuva. Apie Lietuvos 
puolimą šiuo metu, kada 
Lenkija ir taip yra suirusi, 
vargiai tenka kalbėti. Visai 
tos galimybės atmesti nega
lima, bet pakliūti ant rush 
meškerės taip pat nėra pras
mės. Rusai patys pavergę 
Gruziją, bandę pagrobti Es
tiją (1924 m. gruodžio 1 d.) 
negali prisimesti mažųjų 
tautų gynė jais. Per daug jau 
aiškus jų tikslai. Aiškus yra 
ir lietuviškų Angariečių pro
vokacinis darbas. Didžiau
sias taikos garantas šiandien 
yra ne Rusija, išlaikanti mil
žinišką kariuomenę, bet 
tarptautinis proletariatas su- 
sispiėtęs i Socialistini Dar
bininkų Internacionalą. Ne
tenka mažinti nė to darbo, 
kuri dirba ir Tautų Sąjunga 
taikai palaikyti. Taika turi 
būti ir musų šios dienos svar
biausias siekimas. Dauginis

i
I

i

kariuomenę ■ diktatūros.
, ]---y -------------

kad jau viskas esą paruošta Į Maskvos 
Lietuvai suvalgyti, f 
kai i 
lenkams užpulti 
kad jie busią Lietuvos gy-1 
nėjai...

Kodėl bolševikai taip jau
dinąs? Kodėl jie pradėjo 
žvangyti savo “raudonus' 
ginklus prieš Lenkiją? At 
sakymas aiškus: bolševi
kams reikia nukreipti nišų 
visuomenės ir darbininkų 
masių dėmesį nuo komunis
tų diktatūros krizio. Iki šiol 
'risi monarchai ir diktato
riai, norėdami sustiprinti ?a-
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GYVENIMO kilniausiose valandose jotas 
ciyafe.as ire;ali prilygti Camel. Jotas ciga- 
re.as nebuvo-'p?darytas |iek geras, kadangi 
Camel naikurnas yra gabumu pasekmė. 
Gabtftnę ra. ti pasaulio pajinkčiausią tabaką 
—ir sum.arš- ti ją. kaip tik didžiausi pasauly 
organizacija ekspertu gali.
Rūkytoja pamėgime jotas pagamintas ciga- 
yetas negali prilygti Camel. Camėl gerumas 
Fkt> apdovanotas didžiausiu reikalavimu,’ 
didžiausiu pardavimu įkaičiu kurį bile eiga-

’ V’* ' ' • ’

retas yra turėjęs. Nuo pradžios rūkymo 
laiku niekad nebuvo tokio Enkimo pasirinkti 
Camel. Camel apdovanoja savo draugus su 
džiaugsmu, kuffc ttėsibaiga, kadangi Camels 
niekad nenuvargina skonio, niekad nepalie
ka cigaretinio atsidavimo.

Jei niekad nesate bandę Camels. kviečiame 
jus pabandyti juos dabar de.l didžiausio ga
limo smagumo rūkyme. Imkite geriausį 
kas pagaminta—mes kviečiame ius

Pimimkitf Cnmr*l!

J. R E Y N O L D S T O B AC C Q C <T& P AK Y. WINSTON-3ALoM,
r -
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Dar niekad rūkymas nebuvo tiek malonus 
kaip Camel
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Kas skaito ir rato, 
Tas duonos neprašo.

KELEIVIS

Namai Pono ir romo- ('įaudė C. iiopkins.

3,500 Pusryčių 
Per Vasaros Sezoną

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
Brooklyno Kriaučių Reikalai

Duoklių užvilkimas.
Ačiū komunistų agitaci

jai, kad nariai nesiskubintų 
mokėti duokles, šiandien 
randasi* keli šimtai narių 
skolingų po du metu ir dau
giau. Pirmiau jie galėjo už
simokėti po 35c. i sąvaitę, o 
dabar turės užsimokėti po 
50c. už visą užvilktą laiką.

BROOKLYN, N. Y.
Nepaprastas susirinkimas ir 

nepaprasti dalykai.
Rugsėjo 3-čią dieną atsi

būvu lietuvių kriaučių uni
jos nepaprastas susirinki
mas. o tai istiesų buvo ne- 
papi aslas susirinkimas ’. Ne
paprastas buvo tuomi, kad 
jis buvo nepaprastai sušauk
tas. T 
deiius susirinkimus būdavo 
gaišinama, kad įvyks spe
cialis susirinkimas ir bus tas 
ir tas svarstoma. Žmonės, 
žinodami specialio susirin
kimo tikslą, prie jo ir rengia
si. šitas gi “nepaprastas“ su
sirinkimas buvo sušauktas 
visai kitokiu budu. Delega
tas Kalpokas šį susirinkimą 
sušaukė visai jo negarsinęs. 
Kiekvienos dirbtuvės kriau- 
čiams jis pranešė skirtingai. -
Vienoje dirbtuvėje garsino, Jau kehs £erus zmones pa- 
kad ivvks tos dirbtuves šap- i Nuosavo. Paliuosavo net tokį 
mitingls ir visi turi ateiti. Ki- zmo^ kaiP Bikulčius, kuris 
toje dirbtuvėje sakė, kad \?^5,an.a ' 
busią.-? tam tikrų sekcijų susi- 7
rinkimas. Pavyzdžiui, jeigu 
kuiiujv uiruiuveje turua ge-|--- : r—7-- - --x—t
resnių agitatorių opereito- feal estate, ^lzn>'Je ir P?r 
nų sekcijoj, tai jis garsino, ; -
kad įvyks raukinių kriaučių ik tapo paliuosuotas 
sekcijų susirinkimas. O jei! * 
kurioje dirbtuvėje randasi 
antraip, tai jis antraip ir gar
sino. kad tuo budu užkirtus 
gabesniems nariams ateiti į 
susirinkimą. Kitaip sakant,’ . . , .
kurioj dirbtuvės sekcijoj ^t° susmiikimų m reikalą 
randasi daugiau komunistų,į Kite, r 
tai ten aiškina, kad šį vakarą knlcius. 
įvyksta tų sekcijų susirinki-' 
mas. Tas buvo daroma todėl, i 
kad į susirinkimą sušaukus Faktai, kuriuos 
daugiau komunistų, 
žiau priešininkų.

Kam tokis susirinkimas 
buvo reikalingas?

Paprastai, šaukiant di-!'^e:^? Lie ZIpones k.ause ko-
munistų, jeigu jie likėjo 
tam, kada komunistai sake, 
kad jie “įves tokią tvarką, 
kad mokės po 25c. j sąvaitę“ 
ir ragino "neapsigauti” ir 
nemokėti po 35c., nes neuž
ilgo komunistai žadėjo pa
dalyti nupiginimą, tai kas 
dabar užtai kaltas? Bet da
bar komunistai, būdami uni-j 
jos Komitete ir turėdami i 
šiokią tokią galę paliuosuoti • 
nuo užsilikusių duoklių, jie;- - - - —

’U-j 
liuosavo. Paliuosavo net toki;

*
i turtingas. Jį pa-! 

liuosavo remianties jo pri-! 
‘i “dokumentais,“ i 

kurioje dirbtuvėje dirba ge-;kaf! Per f‘;u *“-vęSį

laiką prie kriaučių nedirbo.
s už- 

Į du metu. Bet ištikro jis tame 
biznyje buvo ne daugiau,! 
kaip 2 mėnesiu ir visą tą lai
ką prie kriaučių dirbo. i 

Dabar visi su užvilktomis 
duoklėmis eikite ant komite- -- - IU_ 

to paties, ką gavo Bi- 
• A P. Serbas.

rių sekcijoj, tai jis garsino,

BROOKLYN, N. Y.
visi darbi- 

oma-i ninkai, o ypatingai kriau
čiai, turi gerai įsitėmyti.
Per pastaruosius 3-4 me

ntus komunistai tęsė gana
I

U 'S - "- j

Sa • 5 ai i i i
r-1 a » r* * ts? ifiiį j ,-i4

PINEYCREST. tai yra vasarnamis Pono ir Po
nios Claude C. Hopkins, yra gaisus Vakarinėj 

Michigano daly už jo šaunų svetingumą. Magazino 
straipsnyje Ponas Hopkins aprašo savo vasarini už
siėmimą, kaip “profesionali gaspadoriavimą.” Ir jis 
iškelia prušmatningu budu daug teknikos palinkimų.
Sulyg Ponios Hopkins. vasariniai pasismaginimai 
'ouna aps varstomi dar žieme.- laiku, sulyg jos busimų 
svečių skonio ir prašmatnumo. Ir tie žmonės, kurie 
šią vietą aplanko, čia randa sau tinkamus draugus ir

GRAND RAPIDS, MICH. 
Gražus miestelis. Susiorga

nizavo neprigulminga 
parapija.

Šis miestelis yra gražus ir 
lietuviams gerai žinomas. 
Kas pabūna šiame miestely
je, tai kitur jau nebenori gy
venti. Oras čia labai puikus, 
nes miestelis paskendęs ža
lumynuose ir iš visų pusių 
apsiaustas ežerais. Per vi
dun miestelio liūliuoja graži 
upė, kuri vadinasi Grand 
River. šitoj upėj yra daugy
be Įvairių žuvų ir todėl dau
gelis lietuvių smagiai pralei
džia ant šios upės savo liuo- 
są laiką bežuvaudami.

Darbai čia eina gerai. Kas 
nori dirbti, visi turi užsiėmi
mą.

Kaip kituose miestuose, 
taip ir čionai tarp lietuvių 
yra Įvairių partijų, kurios 
retkarčiais pasipeša tarp sa
vęs už tuščią maišą.

i Apie 7 mėnesiai tam atgal 
! atvyko Į čia neprigulmingas

valgius. Didžiuma jų randa, kaipo ypatišką pamėgi
mą, ką nors tokio, kas jiems labiausia patinka.
šimtai svečių atvažiuoja iš toli ir arti. Apie 3500 pus
ryčių čia būna pagaminta per vasarą. Svečiai randa 
savo kambarius išdabintu^ kvietkomis, kurių spalva 
atatinka kambario įrengimui. Kiekvienas čia gauna 
tai. ko tik jis paprašo. Kurie ruko, tie randa savo 
kambariuose jų mėgiamų cigaru ir cigaretų.
Pusryčiams čia duodama kavos, kurios skonio lanky
tojai neužmiršta. Beveik kiekvienas jų klausia kaip 
vardas tos kavos. Jiems atsakoma, kad jos vardas 
yra La Touraine (Extra), Naujosios Anglijos kavos 
karalienė. Ir ji išverdama ekspertu. kurie maloniai 
parodo jos pagaminimą.
Pineycrest yra garsus daugeliu žvilgsnių: miškų 
gražiu suaugimu, vandens scena, pavejančiais dar
želiais ir kitais patraukiančiais malonumais. Bet nei 
vienas vaizdas nestovi taip ilgai svečių atmintyje, 
kaip gautoji čia kava.

Mes Jums užfundysime
šita aukščiausios rūšies kava—l.a lcura:ne( Extra>—vali būt 
vartojama jūsų namuose pagal jūsų norą. Jūsų jrrosei ninkas 
parūpins jums už nedidelę kainą, šitas kuponas jums suteiks 
vieną kvoter; svaro dykai. Naudokite dviems pusryčiams 

kaipo mus tumią Skonis ir aromatas 
nustebins jurais. Spręskite patįs, ką 
reiškia visuomet turėti savo namuo
se tokią kavą, kaip La Touraine. iš
kirpkite ir pasiųskite ši kuponą.

Dešimt Puodukų Dykai

lietuvių kunigas P. P. Zalink 
ir suorganizavo neprigul- 
mingą parapiją. Kaip tik ši
ta parapija pradėjo gyvuoti, 
tai Romos agentai dėjo visas 

•pastangas ją suardyti. Jie 
; traukė iš visų kraštų misijo- 
inierius, kurie gąsdino aveles 
j nesidėti prie tautiškos para
pijos, nes tokius, kurie prisi- 
dėsią, velnias į peklą nujos 
ir per amžius kankins.

Kunigas Zalink per savo 
pamokslus apšaukė tuos mi- 

isiionierius melagiais ir nuro- 
!dė savo parapijonams, kad 
■ nėra nei velnių, nei peklos.

Sukakus pusmečiui, kaip 
i tautiška parapija susiorga
nizavo, pasirodė, kad ji į to- 

; kį trumpą laiką jau įsigyjo 
■turto už :$1300.00 vertės. O 
i Romos katalikų parapija gy- 
Įvuoja jau 27 metai ir per tą 
'laiką netik nieko nesutaupė, 
Į bet pridarė skolų ant $105,- 
' 000.00. Žmonės mato, kad 
' tautiški kunigai yra teisin- 
igesni už rymiokus ir todėl 
■tautiškai parapijai vis dau- 
tgiau pradeda simpatizuoti.

Rugsėjo 12d. kun. Zalink 
(pranešė iš sakyklos, kad 
{spalio 9 d.. 11 vai. ryte, Šv. 

•! Kryžiaus bažnyčioje (903 
Scribner avė.) jis laikysiąs 
mišias lietuviškai. Tą pačią 

; dieną, 7 vai. vakare, jis turė
siąs paskaitą temoje “Iš kur 
pekla atsirado.“

Netik Romos kunigužiai 
deda pastangas, kad kaip 
nors pakenkus neprigulmiu- 
gnm kunigui, bet ir komunis
tai' prfes jį protestuoja. Mat 
ir jie bijo, kad kūn. Zalink 
peklos nepanaikintų.

Volgaris.

latsresiRgi Faktai Apie La Toįraine (Eitra) Kavą
Tai yra daajriausi: 
dama kava 
joj, kuri 
resnių kavo 
kcj. šiuose lik.ų kavos kriti
kų namuose, 
kad tai yra 
moty kavos 
m<> pasekmė.

Tai yra kava, kuri vartoja
ma tokio-? valdymo vietose, 
kurios yra garsios kavos gc- 
rutiiu. Pavcizoan, vi uo?-e 
Stat’er Hetcliuoše. Puikiame 
Skopsianti Cfrieairoj. Ir dau
gybėj provincijos namų.

.Mišinys jungia savyje ketu
rias rųši; jrerir.uzK.s kavos, 
kokia tik auga. Kiekviena 
rūšis ateina is -skirtingos, ša
lies, kiekviena suteikia ga'- 
bę tautai. Kiekviena rūšis 
turi savyje lėčiausią skonį.

Tris sujungtos rąšįs kavos 
šitame mišinyje kainuoja 
56'. daugiau negu paprasta 
l;a“a. ir 25' ■ daugiau negu 
Sao Paulo, praiz.inė kava iš 
Brazilijos. kuri yra reteny
bė. nes tik SO.OOįf) maišų jos 
užauga kas metai.

Jums Patartina Pasirinkt Geriausia

ia parduo- 
Naujojoj Angii- 

yra gimtinė vi«ų gė
rusią Ameri- 

yia pripažinta, 
tukščiausia 237 
;'.:oni<> tohulini-

Specialis susirinkimas bu- i pragaištingą darbuotę A- 
vo reikalingas tam, kad pa-!™31?3™*’-* Unijoj — pra- 
tenkinus tuos, kurie reikalą-;gašlingą pačiai organiza
vo tokio susirinkimo iš-'cDa* ii'gana biėdingą pa-i 
sprendimui pakeltųjų duok-:t’ems darbininkams. \ isa 
lių mokėjimo klausimo. Betjtai darbininkai turi gerai įsi-’ 
kad išvengus rimtos ‘ šeren- tėmyti, kad ateityje prie to-; 
gos,“ tai komunistai sagai- ki’4 dalykų nedasileidus. j 
vojo šaukti susirinkimą taip, , Piratą: pc. ,,x
kad susinnKiy juo mažiau i.... - _ ____
tų, kurie visuomet gabiai bė spaudoje, unijos susirin 
pliekia komunistams kaili, kimuose, "
___ _______ _______ .„p viešuose i 

nepaprastai ir buvo sušauk-ikad unija baigianti griūti;

Formula šio mišinio yra sek
retas. atsargiai slepiamas. 
K-.vos ekspertai pralciiio dvi
dešimt meru, kol šią formu- 
ią sudarė. Nėra kitokio kavos 
mišinio, kuri?, pritiktų šiam. 
Kuri? randa tinkamą skonį 
šioj kovoj, neras jo jokioj 
kito į.

Ponas E. J. Butlcr, garsus 
lavos ekspertas, personaliai 
išbando, paragauja ir pats 
pr.'cnka ‘kavos rūšis šiam 
■■.ii.-irtiui Jo uždavinys palai
kyt tą gaisu kavos ..kon.j, ne- 
pr.isant iėšii. Jis reikalui pri
siėjus paneša didžiausias lė- 

kad tik sudarius mišinį 
La Touraine <Extra» su tin
kamiausiu skoniu.

I.a Touraine l Extr.«> parsi- 
d-jp'J.i tiesiai k:oserr.inkams. 
Tas sutaupo tarpininkų pel
ną. Ji parsiduoda dubeltavai 
už'.K’čėiy tuose popieros pa
keliuose. ne Kiekinėse. šitas 
ir kiti ekonomiškumai—apie 
JI centų ar.t svaro—užmoka . 
už ekstra prirer.jrimą. Todėl 
vartotojai gauna geriausią 
kavą nebrangiai už ją mo
kėdami.

Vi-..oe*e Grosornčse
59c. svaras

Pasiuskit iškirpę šit? kuponą pas IV. 
S. Qui::bv Co. 291 Atlantic Avė., Bos
ton, de! ’i si aro pakelio Ui Touraine 
< E'tra) Kavos.

121-1:
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Ir todėl šis susirinkimas taip 
’ - x . — — — _ _-------
tas. ^Dirbantieji ne lietuvių 
di$iuv ėse negalėjo sužino-i 
ti,. kad tekis susirinkimas 
įvyksHr jie negalėjo jame 
dalyvauti, viena dėlto, kad 
ir kiek buvo girdima apie 
šaukiamą susirinkimą, tai 
buvo girdima tiktai, kad bus 
tam tikrų sekcijų susirinki
mas, o dirbantieji kitose sek
cijose šiame susirinkime da
lyvauk negalės. Antra, buvo 
girdima, kad įvyksta tik tam 
tikrų dirbtuvių “šapmitin- 
giai“ ir dirbantieji kitose 
dirbtuvėse dalyvauti nega
lės. Trečia, apie Įvykimą 
masinio susirinkimo visai j 
niekas nežinojo, o prie tol 
susirinkiman kriaučiai buvo 
kviečiami tiesiai ’iš darbo, 
taip kad toliau dirbantieji 
negalėtų suspėti pribūti. -Ir 
šitame susirinkime kohninis- 
tai “triumfavo," nes iš prie
šininkų mažai kas buvo.

Komunistai džiaugiasi.
Komunistų lyderukai, ku

rie šį susirinkimą taip su
fabrikavo, 
džiaugiasi.
nistuojanti žmonės prana
šauja rimtą ir visišką komu
nistų sugriuvimą. Nes šitaip 
apgaudinėti žmones tai yra 
bjauriausias dalykas, kokį 
komunistai kada galėjo su
galvoti. Ką eiliniai nariai 
mano pradėti veikti, dar ne
galima iš anksto pranašauti. 
Tą veikiausia pamatysime 
įvykstant kokiems nors rin
kimams.

Pirma: per pastaruosius’ ... , .. . . . . ,- —i^ką, i va.vost; visai neatsižvelgę
į_įuž kurį jus būtumėt galėję kokios bus pasekmės.

atsišaukimuose ir užsimokėti po 35c. (Komu- Pagalios 
viešuose susirinkimuose, ,ni5^ai jums liepė nemokėti munistams: 
............................................. . po 3uc. turbut dėlto, kad ; agitatoriai, 
kad nariai “apsižiūrėtų“ ir ' gėliau galėjus^ išplėsti po į žmones j 
nemokėtų duoklių, nes uni-?Oc* u^-.-vič4 užsivilkusi iai-.‘-nes Linija 
ja vistiek neišsilaikysianti. ; įk^’* \ - J patįs visi

jie visokiai^ bu<

neapsakomai
Bet šiaip kortiu-

SCRANTON, PA. 
. - . . 1 Nekroiogija.

I-ie'.uvi,’J ‘au‘iškos Pa^Pi- 
darbo. Jeigt kurie

1 Darbą gauti yra begalo sun-; 
! ku, nes šiais metais Argenti- 
r " ’ * - ---- --

is: kodėl jus, visį-dąMK 
kui ie agitavoteu (joja w w. -ju ivui >c; 8]-mįrg .Lukoševi-

nemoketi duoklių.atsivežę is Lietuvos .. , . tn
p’ovc. u^ATsą užsivilkusį lai-;.‘-nes unija vistiek sugrius,” Ipinigų, tai iš tų paskutinius; u- .

; ką). * ... ; patįs visi užsimokėjote iki; centus išvilioja agentai, ža- mas.
Antra: iie visokiai^ bu? šešta: dabar komunistai i liepos rhėn. senąsias duokles Įdėdami j

dais ramino nemokėti duok-'kaltina buvusia valdyba,:—po -,5c.? Kodėl jus nelau-jBet tankiausia būna taip, k ' ."e.lkad ji neraginusi nariuM-lkėte sykiu su kitaip kurie kad žmogus netenka nei pi-
c ir neužvilkotę Į hi^u, nei darbo negauna. Ir 

Netiesa!. po 2 metu, kad dabar sykiu j kur tuomet su šeimyna ding
au kitais užsimokėti po 50e.? - U? Girdėjau daugelį lietuvių 
šį klausimą galite paaiškin-į-kalbant, kacf jeigu tik pini-

klausimas ko- 
kodel jus, vi 
kurie agitavote

7, kuris taipgi bų®0 ž...v 
kaipo Samvs.' -Ydlionis

Mtrldar^tpa.ėio * Kauno R.-!

liuirsakė, Jtad. j'iesu“ac-J...... ------- ------- ---- —
tion” komiteto V/agelba hU-išmokėti ir dėl to nariai tiek jūsų klausė, 
tvėrs.kitą uniją, ir kad duok- daug įsiskolinę, 
lės bus nupigintos iki 25c. Biauri melagystė! 
savaitėje. • Kuomet jus nutarėte, kad

Trečia: laike Internatio-;pakeltųjų duoklių nemokė- 
nal Tailoring Co. streiko gy-'gite, tai kitame susirinkime 
vu žodžiu, per spaudą ir per ■ sekretorius raportavo sekan- 
atsišaukimus jie ragino na- čiai: “Nors jus ir nutarėte 
rius nemokėti “assesmentų’’ nemokėti po 50e. duoklių, 

bet daugelis musų narių jau 
moka.” Po šitokio raporto 
atsistojęs Buivydas (kurį 
dabar kriaučiai Džiumbajo- 
niu vadina) išrėžė šitokį 
spyčių: “Kaipgi žmonės ne
mokės: delegatas po prie
varta. reikalauja užsimokėti 
ir grasina išmetimu iš darbo, 
jeigu kuris nemokės. Sekre
torius irgi su krepšiu lan
džioja po šapas ir ragina 
mokėti, tai vieni žmonės bi
josi netekti darbo, o kiti ne
pakenčia sekretoriaus lindi
mo į akis, lodei žmonės mo
ka — ką jie darys.”

Šitų žodžių, ponas Buivy-

streiko vedimui, nes, girdi, 
st iv ik a s vistiek bus' prafai- 
imėtaš, o pinigai reikalingi 
Įtik gangsteriams ir unijos 
i “išdavikiškiems vadams.“

Ketvirta: ragindami na
rius nemokėti duoklių, patįs 
tie rėksniai visi užsimokėjo 
iki šių metų liepos mėn. po 
35c. savaitėje. Kurie jų pa
klausė ir nemokėjo — už
vilko duoklių mokėjimą po 
2 ir daugiau metu — dabar 
turi užsimokėti už visą už
vilktą laiką po 50c. savai
tėje.

Penkta: kuomet iš kitos 
pusės buvo raginama užsi
mokėti duokles, kad vėliau 
nereikėtų mokėti brangiau 
už užvilktą laiką ir kad ne
prisieitų netekti darbo, tai 
viename susirinkime komu
nistai labai garsiai nusijuo
kė iš tokio perspėjimo pasa- 
ky d am i: n enugasd i nsite su 
darbo atėmimu. Dabar patįs 
komunistai gąsdiną su dar
bo atėmimu, jeigu neužsi-

ti kriaušiams jų pačių suši-gų kelionei turėtu, tai nieko 
rinkime. ; nelaukdami grįžtų atgal į

Taigi, kriaučiai, šiuos, Lietuvą.
faktus visi gerai įsitėmykite, | Ką kalbėti apie naujai, 

i kad žinotumėte ką daryti, į pribuvusių emigrantų var- 
kuomet komunistai prašysi gus. kad ir senai čia apsigy- 
iusų rankų kėlimo.

A. P. Serbas.

I
l-------- J--------------------------- ---- ~ ---j--------- Į
šeinių apskričio, Viduoklės; 
parapijos, turėjo 75 metus 
amžiaus, Amerikoj išgyveno

• 34 metus, buvo vedęs, bet 
jo pati jau seniau mirė Lie
tuvoje. Tapo palaidotas su 
bažnytinėm apeigom ant lie-

venę .žmonės šiais bedarbės 
metais . neturi iš ko pragv- 

^venti. Kiti naktimis bėga iš 
kambarių, negalėdami ren- 
dos užsimokėti. Vieną ne- 

' dėldienio vakarą einu gat
ve ir žiūriu, trįs lietuviai su-

IŠ ARGENTINOS 
KRAŠTO.

Vargas ateiviams.
Daug kartų Lietuvos ir A-i įkrovę ant pečių savo man- 

ir.-rikos lietuviu laikraščiuo-Įtą neša gatve. Vienas jų bu- 
-v bv.u perspėti lietuviai,:vo man pažįstamas - tai 
k; cl nevažiuotų į_ Argentiną i Antanas škudas iš Troškūnų 
(i 
mes jieškoti.

se buvo perspėti lietuviai,Įvo man pažįstamas - tai

WESTVILLE, ILL. 
Darbininkų diena.

Rugsėjo 6 d., t. y. Labor 
Day, musų apielinkės ang
liakasiai turėjo didelį ap- 
vaUiščipjimą, kuriame daly
vavo vigą aplinkinių mieste
lių žmonės. Buvcr daug įvai
rių tautų kalbėtojų, da
lyvavo net 3 kunigai. Mat 
ir jiems prisieina glaustis 
prie darbininkų. Vienas iš tų 
kunigų buvo lietuvių tautiš
kos bažnyčios kunigas. Jis 
labai plačiai kalbėjo apie 
darbininkų reikalus, darė 
gana gerus išvedimus apie 
darbininkų padėtį ir kaip 
darbininkai turi organizuo- 

;tis norint pagerint savo rei- 
!kalus. Jis kalbėjo lietuviš- 
jka.i. Jo išvadžiojimai tikrai 
yra pagirtini.

Tą pačią dieną nekuris 
italas sumanė pasidaryt sau 
galą. Jis nuėjo prie išdirbtų 
mainų, atsiplėšė lentą nuo 
skylės ir nušoko į tą skylę 
apie 150 pėdų gelmėn. Ka
dangi apie tą vietą buvo ir 
daugiau žmonių, tad tuojaus 

’ ’ ‘ ” i ir ita-
Bet tuoj 

mirė. Priežastis nusižudymo 
nepaaiškėjo. Ederis.

- ----------------- ------------------- - X- - C

I tuvių tautiškų kapinių.
Antras apv^enis lietuvis! 

Juozas Rakauskas tapo už-' 
muštas anglių kasyklose. 
Velionis turėjo apie 60 me
tų, Amerikoj išgyveno apie 

Į 20 metų. Jis vis rengėsi va
žiuoti i Lietuvą, bet besiren
giant jį patiko nelaboji mir
tis. Paėjo iš Kauno rėdybos, 
Seredžiaus miestelio. Paliko 
dideliame nubudime moterį 
ir dukterį. Tapo palaidotas 
be bažnytinių apeigų ant lie
tuvių tautiškų kapinių.

Taipgi nesenai mirė našlė 
Paėjo iš Vii-

i

I

—TU/.?) lai-; Parapijos. Aš užklausiau Verinskienė. 
nes ten vieton juos, kodėl jie šventą dieną niaus rėdybos, turėjo apie 68

Jie paaiškino:metus. < ’‘ \
-------- neturi pinjgu už j nupuolė ir nuo to mirė, 

tuvos žmonės mažai tepaiso. kambarį užsimokėti irka-j Bačių Juozas.
’dangi savininko nėra namie.' 

i pasinaudodami proga į 
kraustosi kitur.

atvažiavę randa’ Vien Aš patariu “Keleivio“ i Praėjusiame “Keleivio“ 
ir ašartis. Pavie-skaitytojams pranešti savo! numeryje, per korektonaus

* - • 1 - pasiliko
■ - - p sekanti zeceriška klaida:___a___

’ i korespondencijų skyriuje ’ tapo pašaukta pagelba 
' vra antgaivis CKffside, N. las iškeltas į viršų. Be 

Y., o turėjo' būt Cliffiide; “:-x —:«•
N. J.

Braziliją.—Red.) lai- parapijos, 

laimės randa vien tik vargą, kraustosi. 
Vienok šitų perspėjimų Lie-.man, t._.

.ii lipdama laiptai.'

ir būriais važiuoja į Argenti-J_ 
de, negali užsiginti! Buivy- na. Nėra to laivo, kuriuo ne-j 
das ir kiti šitaip kalbėjo, atplauktų 1 Argentiną keli 
kad jiems tuomet rupėjo įsi- desėtkai lietuvių Ir ką. jie nuiarin
dirbti geras vardas pas žmo-čia atvažiavę randa. Vien . ‘ l L-
nes. kad reikale už juos ran- tik vargą ir ?'1.J °jams piane. 1 o. ... - ••
kas keltų. Mat, kiekvienam niams dar puse bėdos, bet giminėms 1 Lietuvą, kad me- neaPJf1U 
rodosi, kad geresnis yra tas,'kur pasidėti su šeimynomis? .kas nedrįstų važiuoti į - Al
kupis liepia neduoti, nei kad Net plaukai ant galvos šiau- gentiną ir Braziliją, nes juos 
tas, kuris liepia duoti, šita šiasi girdint prieplaukose čia vargas laukia, 
opinija komunistai ir vado- kūdikių ir moterų verksmą. 1 Jonas Jusius.

i

CLIFFSIDE, N. J. 
Klaidos atitaisymas.

Praėjusiame “Keleivio

i
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—Urei, Maike! urrrei!...

daug greitesnes kojas, negu 
tavo vyčiai, o betgi žmogus 
jį nušauja. Taigi gyvenimo 
kovoj ne greitumas viršų 
ima, bet protas. O protu tavo 

i vyčiai kaip tik ir nepasižy- 
įmi. Jie seka paskui kunigus,

Taip pat yra ir su tavo vy- 
—Nešukauk. tėve, varnas čiais.

—Na, gerai. Maike, bet ai
tu gali prirodyt, kad nėra 
nei peklos, nei velnio?

—Man tas prirodinėti nė
ra reikalo, tėve. Jeigu tu 
tvirtini, kad tokie dalykai 
yra, tai tavo pareiga yra pri- 

____ ________ rodyt jų buvimą.
buvo surengus ant —Palauk, Maike, palauk,

kurie skelbia priešingas 
mokslui doktrinas. Kaipgi 
tokiems elementams galima 
pripažinti “unarą?"

—Maike. aš su tavim ne
sutinku. Aš iš praktikos ži
nau. kad greitos kojos žmo
gui yra labai svarbus daik
tas. Aš atsimenu, kaip aš sy
kį buvau nuėjęs ant farmos 
pažiūrėt, kur vištos tupi, »r 
kaip man reikėjo bėgti, ka
da farmerys pajuto. Jeigu 
ne greitos mano kojos, tai 
šiandien aš gal ■ 
pas Abraomą.

—Tas ir parodo, leve, 
mano tiesa. Jeigu tu turėtum 
daugiau proto, tai farmerys 
pats atvežtų lau vištą, taip 
kaip jis atveža kitiems. Kiti 
valgo vištieną kada tik jie 
nori, ir bėgti jiems visai ne-, 
reikiamo tu. tėve, ir bėgai, ir 
vistiek vištienos neragavai. 
Taigi turi pripažinti, tėve, 
kad taip yra, kaip aš sakau: 
jei nori geriau gyventi, tai 
turi lavinti galvą, o ne kojas. 
Kaip aš pirma tau sakiau, 
zuikis turi labai greitas ko
jas. o tečiaus zuikiu tu neno
rėtum būti.

—Jes, Maike. tu čia teisy
bę pasakei.

KELE I V I S

pastangas nustatant mums klaipėdiečių su pasiūlymais 
su latviais sienas Simpsonui. susitaikinti su Lenkais — 
Dabartinis tylėjimas latvių juk jų buvimo ir pasisiuly- 
atsakomingos spaudos tuo mo tarpininkauti “Elta'’ ne- 
taip svarbiu mums ir musų dementavo — ir. pagaliau, 
geriems kaimynų santy- lenkų spaudos balsai tuo rei- 
kiams su latviais reikalu irgi kalu — visa tai leidžia ma- 
verčia manyti, kad kalbamo- nvti gana pamatuotai, nors 
jo laikraščio pareikštieji pa- oficiozas ir nedrįsta tai pa
geidavimai nėra visai sveti-.tvirtinti, 
mi latvių visuomenei.

Negaliu sutikti su Latvi
jos atstovo pono Balodžio 
pareiškimu “Ryto" redakci
jai, kad tas latvių spaudos 

’nereagavimas “Rigas Ži
nioms” reikią aiškinti kaipo 
nenorą rimtos ir atsakomin- 
gos spaudos susidėti, turėti 
reikalo, su per daug nerim
tu laikraščiu. Ponas atstovas

No. 38. Rugsėjo 22 d., 1926.

Kam Reikalingas Triukšmas?
yra Lietuvos-Lenkijos gin
čas dėl Vilniaus. Ir dėlto 
Anglų vyriausybė daro pas
tangų baigti tą ginčą, sutai
kant Lietuvą su Lenkais ir 
visą Pabaltę pastatyti prieš 
Rusus.

Rusai žino, kas Anglijos 
daroma ir.suprantama.neno- 
ri prileisti, kad jos politika 
čia laimėtų. Dėlto ir triukš
mas; dėlto ir noras paaštrin
ti Lietuvos santykius su Len
kija. Triukšmas sukelta kaip 
lik dabar, kuomet eina de
rybos tarp Lietuvos ir Rusų 
sudalyti nepuolimo sutar
čiai. Apstatydami naują 
Lietuvos vyriausybę viso
kiais baubais. Tarybų Rusai 
matomai nori paveikti i mu
sų vyriausybės nervus ir pa
raginti ją greičiau tą sutartį 
sudaryti.

Tas Sovietų vyriausybės 
storavojimas mums atrodo 
visai bereikalingas. Dabar
tiniu metu nėra sąlygų, kad 
Lietuvos ginčas su Lenkais 
dėl Vilniaus galėtų būt už
baigtas. Mažutė Lietuva pa
ti savaime negali rodyti jo
kios agresingos politikos 
prieš bet ką. ypač prieš Ru
sus. Prie dabartinės valdžios 
Lietuva negali būt išnaudota 
ir Anglijos jos tikslams. Da
bartinė Lietuvos vyriausybė 
kiečiau už visas iki šiol bu
vusias laikosi supratimo, 
kad mažutė Lietuva gali iš
laikyti savo politinę nepri
klausomybę tik būdama vi
sai neitrali ir taikiai gyven
dama su visais savo kaimy
nais. Ir todėl yra visai berei
kalinga iš Rusų pusės piešti 
karo velnius ant visų tvorų. 
Tie velniai tik bereikalingai 
nervina kartais tam tikrą 
musų visuomenės dali ir 
duoda progos musų milita- 
ristams reikalauti iš iždo vis 
daugiau pinigų krašto gyni
mo reikalams kaip tik tuo
met, kai tie pinigai yra rei
kalingi musų ūkio ir darbi- 

aprupinimo reika-

Iš pat vasaros vidurio Ru
sų Tarybų spaudoje prasi
dėjo triukšmingas ir ištver
mingas bubninimas.kad Ix*n 
kija ruošiasi pulti Lietuvą ir 
ią užimti. Bubnyta ne tik 
Rusuose. Nerimą keliančios 
žinios sistematingai eidavo 
ir iš Rygos tam tikrų laikraš
čių, ar net iš Vokietijos.

Rusų laikraščiai sielojasi 
ne tik dėl Lietuvos. Jie tikri
no, kad faktinas ruošiamų 
kruvinų Įvykių kurstytojas 
esąs Anglija, norinti sudaryt 
prieš Sovietus apsupiamąjį 
frontą rytuose ir kad Lenki
ja esanti tik klusnus Įrankis 
Anglu imperialistinės bur
žuazijos rankose.

Mes suprantame, koks pa
vojingas Rusams priešas 
vi£ Anglija. Mums aišku, 
kad Tarybų Rusai su ypatin
gu atvdumu ir net baimin
gumu seka Anglų valdžios 
vystomą prieš juos kovą. 
Mes žinome, kad Anglų bur
žuazija mielu noru panau
dos saviems tikslams ir Len
kiją, jei tik jai tas sektųs. 
Ruošdamosi kovai su Rusais, 
Anglų vyriausybė pastaruo
ju laiku aiškiai pakeitė savo 
politiką su Lenkais ir prade
da juos meilingai glostyti, 
kari tik turėjus juos savo pu
sėj imtynėse su SSSR. Bet ar 
yra rimto pavojaus Lietuvai 
susilaukti naujo 
Lenkiją?

Nors Lietuvos 
tų spauda dažnai 
cialdemokratus. Įtaria, kad 
esame greiti parduoti Lietu
vą Lenkams, bet tai jie daro 
taip sau. kasydamies nuo 
Įgimtos jiems demagogijos. 
Jie gerai žino, kaip mes Įver
tiname dabartinę reakciniai- 
imperialistinę Lenkiją. Mes 
žinome neblogiau už komu
nistus. kad ir iš Pilsudskio 
galima laukti dar greitesnių 
avantiūrų, kaip iš lenkų na
cionalistų pusės. Bet mums 
taip pat aišku, kad ir karš
čiausias avantiūristas negali 
šiandien daužytis tik savo 
noru vedamas, negali nesi
skaityti su tuo. kurios butų 
pasekmės ry-tuose pradėto 
karo kad ir su Lietuva. Pas
kutinis kruvinas dešimtme
tis davė perdaug pavyzdžių, 
kaip maža karo kibirkštis, 
susupta vienoj vietoj, virsta 
dideliu gaisru ir neišvengia
mai įtraukia ginkluoton ko
von visus kraštus. Visa Eu
ropa tiek yra kerštu patvinu
si. tiek Įvairiais reikalais su
sipynusi Į vieną kamuolį, 
kad ir mažas, vienoj vietoj 
prasidėjęs ginkluotas kivir
čas neišvengiamai virstų 
antru dideliu karu.

Net plėšriausia Europos 
buržuazija dabar nebenori 
karo. Bent dabartiniu metu. 
Buržuazijai gyvai rupi nuga
lėti po karo, apsireiškęs mil
žiniškas ūkio suirimas, nes 
nenugalėjusi to suirimo, ji 
negali ramiai vesti savojo 
biznio, negali pelnytis ir lob
ti. O lobio siekimas yra juk 
pamatinis buržuazijos sielos 
turinys.

Ir todėl kiekvienas avan
tiūristinis žygis yra šiandien 
' stropiai dabojamas ir iš pat 
i pradžių suvaldomas. Dėlto 
j ir lenkų valdžios šnairavi- 
imas Lietuvos pusėn musų 
.‘Įsitikinimu gali baigtis tik 
karingu jos urzgėjimu. 

| Tai kam reikalinga kelti 
triukšmas apie Lenkijos pa- 

•siryžimą pulti Lietuvą? Mes 
manome, reikalingas visų! 
pirma tiems, kas jj kelia,— i 
tai Taiybų Rusams. Anglija, “ 
varžydames su Rusais, pati i 
nesiskubina karau; bet ji 
daro viską, kad butų stip
resnė, jei karas iššoktų ir ne 
jos pralietas. Dėlto Anglija 
rūpinasi paimti savon įtakon 
Lenkiją ir Pabaltės kraštus 
ir laikyti juos savo pusėj, jei 
karas prasidėtų. To fronto 
sudarymui rimčiausia kliūtis

bet už tad nė ne- 
Ineigia, kad p. Ulmanis, ma
tyti, prašomas sutiko piršly
bas pradėti.

“Rigas Žinias” prabilo; 
esą darant Lenkijos sienų 
reviziją reikia tą pat pada
lyti ir su Lietuvos-Latvijos 
siena. Pilietis daug sau gal
vos nesukdamas gali pama
tyti. kad tokios revizijos bus 
pareikalauta už “gerus pa
tarnavimus” suvedant Lie
tuvą su Lenkija ir kad tai 
per didelė kaina už pana
šius “patarnavimus.” Paga- 
galiau, iš to juk naudos tu
rėtų sustiprėjusi Lietuvos 
teritorijos sąskaiton tik Lat
vija ir Lenkija. Lietuva, ap
karpyta ir įterpta tarp dvie
jų “draugingu” kaimynių 
valstybių, belauktų trečiojo 
padalinimo ir visiško prany
kimo vienų ir antrų “brolių” 
tarpe.

Dar kartą sakau, kad to 
gal nenori latvių visuomenės 
dauguma, kad ji supranta, 
jog bet kokis Lietuvos su
silpnintas yra pavojingas ir 
pačiai Latvijai, bet kad šitas 
jos tylėjimas tuo metu, kai 
Latvijoje einąs laikraštis su 
aiškiais tikslais prekiauja 
Lietuvos teritorija,yra kenk
smingas musų geriems santy
kiams.

Negalima pykti už latvių 
norą ir pastangas sutaikyti 

mums tuo metu, kada vedė- ,nHs su Lenkija priimtino- 
~is mums sąlygomis, tik lat
vių visuomenė turėtų supras- 

kad jos pastangos bus 
bergždžios, kada tuo pačiu 
metu Latvijoje be tinkamo 
atsakomingo reagavimo yra 
paliekami “Rigas Žinių" iš

sišokimai: įtarimo atmosfe
ra. to laikraščio sudaroma, 
nėra palanki kad ir geriau
siam tarpininkavimui.

Dr. L. Bistras.

I
I
i 
i

, . į --------------------------
aš gal raičiau jau.teiksis sutikti, kad tokį tylė

jimą yra galima aiškinti ir 
• ky<l kitaip ir kad tokiam aiškini- 

mui kelią užkirsti ne tik bu
vo ir yra galima, bet ir reika
linga aiškiai pasisakyti, kaip 
manoma kalbamuoju reika
lu. Pageidavimai ir kompe- 
satos. paskelbtos to laikraš
čio, dalinai sutinką su pana
šiais pasiūlymais lenkų 
spaudoje, verčia manyti 
apie nedvejotiną jų šaltinį* ir 

!tikslą: lenkams rupi supy- 
i kinti lietuvius su latviais ir
i 
I i

I

I
I

išgąsdinsi.
—Kaip nešukauti. vaike, 

kad katalikai subytino be
dievius !

—Kur taip atsitiko?
—Ar gi tu nežinai? Ugi 

ant to pikniko, ką Saubosto- 
no lietuviškų biznierių su
žaidė _
Čapliko farmos netoli Hud- nesmarkauk perdaug. Gali 
šono. būt, kad aš ir galiu prirodyt.

—Tai kas gi tenai buvo? Į —Gerai, tėve, prirodvk:
—Tenai buvo, vaike, L’.- tuomet aš turėsiu pripažinti,_______________________

bai didelės lenktynės. Tris kad tavo pasaulėžvalga yra dauguvi, dabar norėtų išlup-

Latviai Nori Palangos, 
Mažeikių, Joniškiu 

ir Biržų.<

vokiečiais.
Lietuvių visuomenė gerai 

darys, jei, per daug rimtos 
svarbos tiems “Rigas Žinių” 
išsišokimams neteikdama, 
stengsis nedaryti netaktų ir 

į savo santikių su latviais be 
»eikalo negadinti. Bet šitą ir 
panašius latvių visuomenės 
nutylėjimus ji privalės paga
liau tinkamai įvertinti. Pa- 
dauguvio išplėšimo prisimi
nimas, išplėšimo padalyto 
i 

•me mirtiną kovą su skaitlin- n]1 
igu priešu, turės mus įspėti,.'?’ 
kad politikoje su latviais 
mes dar nesame turėję bro
liškų santikių. Tas pats pasi
reiškė per metų eilę ir jų po
zicijoje Vilniaus klausime.

Keldamas šituos dalykus 
aikštėn nenorėčiau, kad tai 
butų aiškinama mano noru 
sugadinti “broliškus” santy
kius, kurių da nesame turėję, 
tik norėjau kreipti visuome
nės akį į tai, kad savo santi
kių su latviais negrįstume 
vien gražiomis kalbomis, 
pasakomis per latvių-lietu
vių kongresus, bet ir tais re
aliais faktoriais Latvijos gy
venimo ir oficialės politikos, 
kurie lėmė ligi šiolei ir dar. 
ilgai bus lemiantys Latvijos ■ 
politikoje. Kongresai yra ’ 
geras dalykas ir savo darbą 
jie per ilgą gal ir padarys,) 
bet šiandieną tai tik dar 

m<?toriams gera pramoga.
politikoje nieko tuo tarpu romas, 
nclemiančioji.

Šitų spaudos žinių aky
vaizdoje darosi aišku, kad ir Menei ja nepasiekia adresatų, 
p. Ulmanio staigus atsilan- kas

karo su

komunis- 
mus, su

Buvusis Lietuvos ministe
rių Kabineto pirmininkas p. 
Bistras rašo krikščionių 
“Ryte,” kad latviai, kurie 
nesenai isnlėšė Lietuvai Pa-

komandos, bra, sustojo bėg- teisinga, o mano klaidinga, 
ti, ir mano vaiskas visus su
bytino ir praizą laimėjo. j

—Tai kokia tame svar- i 
ba? 1

—Kokia svarba! Tai kas i 
gali būt ant svieto svarbes
nio, jeieru ne toks pasižym ?- 
jįmas? Juk tai unaras netik 
Visiems vyčiams, ale ir man, 
jų staršam generolui. Jus, 
bedieviai, visuomet mus nie
kinot ir juokus iš mus darėt, 
o dabar ir patįs pripažinot, 
kad mes turim geresnes ko
jas. ir net praizą mums pa
skyrei. Taigi jus turėtumėt 
dabar prieš mus nusiimti ke
pures ir atsiprašyt užtai, ką 
jus mus per savo gazietas 
paškudijot.

—Kas tau taip sakė, tėve?
—Mary niekas nesakė: aš 

pats žinau: taip “Darbinin
kas” rašo.

—O aš tau pasakysiu, tė
ve, kad ir tu ir tavo “Darbi
ninkas” visai be reikalo už- 
sikarščiavot. Visų pirma, 
lenktynių tame piknike buvo 
visokių, ir nevyčiai laimėjo 
daugiau dovanų, negu vy
čiai. Antras dalykas, mos, 
pirmeiviai, niekad nekriti- 
kavom vyčių dėlto, kad jie 
nemokėtų bėgti. Mes kriti- 
kavom ir kritikuojam juos 
tik dėlto, kad jie laikosi 
klaidingos pasaulėžvalgos.

—O kas tai yra, vaike, ta 
pasaulio žvalga?

—Pasaulėžvalga, tėvo, va
dinasi tas, kaip tu žiuri į pa
saulį.

—Tai kaip tu, Maike, gali 
sakyt, kad vyčiai žiuri į svie
tą klaidingai? Juk jie žiuri 
taip kaip ir kiti žmonės.

—Visai ne, tėve. Pavyz
džiui, tu žiuri į pasaulį ir 
matai vuodeguotą velnią. Aš 
žiuriu, ir tokio sutvėrimo vi
sai nematau. Toliaus, tu ma
tai po mirties kitą gyvenimą, 
matai kaž-kokį dangų su 
amžinom linksmybėm ir, . 
pragarą su nepabaigtom vaike, kad mano vyčiai turi 
kančiom. Bet kai aš pradedu gerai ištreinytas kojas. Tu 
žiūrėti, tai pasirodo, kad to-)matei, kaip greitai jie gali 
kių dalykų visai nėra. Todėl bėgti! Užtai jus turit atiduot 
aš ir sakau, kad tavo pašau-1 mano vaiskui unarą. 
lėžvalga yra klaidinga, tėve. —Mažas zuikis, tėve, turi

ti musų kraštui Palangą ir 
—Baigali, aš tuoj tau pri- kitus miestus. Jis sako:

t 
I

_ I______  _________ _____

tą sykį, kodėl Dievas neužir nepaslėntai • pasako

—Taip, atsimenu.
—Na, ir tu man liepei 

tuomet pareit namo ir gerai 
pamislyt, kas yra velnias. 
Taigi aš parėjęs atsisėdau ir 
pradėjau mislyt. Kad nebū
tų baisu, ant drąsos išsimė
čiau porą šnapsų, po sėdyne 
pasidėjau kantičką. ant kak
lo užsimoviau zakristijono 
škaplerius. ir galvoju. Stai
ga tik pradėjo viskas maišy
tis. Kambarys prapuolė, o 
aš. rodos, skrendu ant kaž
kokio debesio į dangų. Ašį 
giedu šventam Petrui ga-j 
dzin kas, dairausi kur yra jo 
vartai, ogi staiga dribt- 
dribt, mano debesis pradeda 
leistis žemyn. Kada pažiū
riu. ogi velnias įsikabinęs iš 
apačios traukia mane į pek
lą. Aš jį spirt, o jis man už 
kojos ir tempia į prapulti. 
Aš jam škapleriais per gal
vą. o jis man šakėmis į sėdy
nę. Aš ciavai rėkt. Rodos, rė
kiu kiek galiu, ale neišrėkiu. 
Matai, biesas užčėravojo...

—Palauk, tėve, aš noriu 
tavo pasaką pertrauki. Man 
neįdomu, ką tu išsigėręs sap
navai. Aš noriu iš tavęs fak
tų, kurie aiškiai liudytų, kad 
po mirties yra kitas gyveni
mas.

-Juk aš tau faktus ir ro
dau, Maike. Jeigu tu nen ri 
tikėt, tai no aš kaltas.

—Ne. tėvo, sapnas nėra 
faktas. Ir lame yra tavo pa
saulėžvalgos klaidingum 
kad ji remiasi sapnais.

—Tai tu sakai, kad dol to 
ir vyčiai eina klaidingu ke
liu. kad jie tiki Į pek’103 ir 
velnio buvimą?

—Taip, tėve: ir dėl to 
mes juos kritikuojame.

—Bet jus turit pripažinti,

rodysiu, Maike. Tu atmeni, 
kaip aš tavęs klausiau perei-

Pastarų dienų spaudas 
pranešimai jau nedvipras-

muša velnio? 
—Tai

apie bent kai kurių latvių 
sluoksnių - tikruosius pagei
davimus. Ypatingai atvirai 
pasisako ko nori “Eigas Ži
nias." Norima “nedaug”: 
Palangos, Mažeikių. Joniš
kiu ir Biržų, o siūloma išsi
žadėti Vilniaus ir susitaikin
ti su lenkais, kompensuo
jant save kai kuriomis Su
valkų krašto sritimis ir Rytų 
Prūsų dalimis.

Pasiūlymas išsižadėti Vil
niaus ir patarimas kompen- 
suotis Rytprūsių dalimis nu- 

irodo gana aiškiai iš kur vė- 
Įjas pučia. Nemanau, kad 
taip toli eiti sutiks visa lat
vių visuomenė, bet kad šita
me “Rigas Žinių" užsiprašy
me yra dalys pageidaujamų 
latvių visuomenei dalykų, 
irgi vargiai galima abejoti. 
Prisiminti bereikia derybas 
ir jų metu darytąsias latvių

I AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŽINIAI.

Lietuvos Pašto Valdyba 
prašo per Lietuvos Respubli
kos Pasiuntinybę dar kartą 
perspėti Amerikos Lietuvių 
visuomenę, kad siunčiant į 
Lietuvą laiškus bei kitą ko
respondenciją, arresai butų 
parašyti aiškiausiai, nu
rodant artimiausio pašto pa
vadinimą, per kurį adresatai 
gauna savo korespondenci
ją. Tas perspėjimas yra da

nes Lietuvos Pašto 
• Valdyba dažnai gauna nusi
skundimų, kad korespon
dencija nepasiekia adresatų, 

i dažniausia įvyksta dėl 
Rymas Kaune, be kitų tikslų, neaiškaus ir netikslaus ko- 
turėjo tikslą ir patarpinin- responodeneijos adresavi- 
kauti mums musų ginče su mo.
lenkais. Atvykimas' po to! Liet. Pariunt. Amerikoj.

kalingi 
ninku 
lams.

Kad 
tai ir savo spaudoje, 
bininkų susirinkimuose pa
kartoja žodis žodi n tai, ką 
rašo tuo reikalu Rusų laik
raščiai, tai suprantama. Jie 
buvo, yra ir bus Maskvos 
gramafonas. Savo partinėn 
katannkon jie visuomet de
da tokią muziką, kokią 
jiems Įsako Maskva. Šian
dien jie dedasi dideliais Lie
tuvos patriotais ir vis šau
kia: budėk, lietuvi! nes taip 
jiems Įsakyta, iš to Lietuvos 
darbininkai gauna progos 
dar kartą Įsitikinti, kad ko
munistams nerupi darbinin
kų tikrieji reikalai ir kad ko
munistai yra Maskvos laiko
mi agentai. (“S-tas.”)

Lietuvos komunis-
ir dar-

Xr~<

v ' * '
v ■ • .

Ar žinot kas čia per vieta? Tai yra žymiausioji žaismių gatvė 
ant Coney Island, vadinama“Mardi Crasa."

Rudenėlis.
Baigės vasaros dienelės!
Baigės gėlės ir žiedai ’...
Štai atėjo rudenėlis.
Rodos sniegas ir ledai. 
Tvistą dainos musų sesių—
Ir balseliai mieli jų. 
Nebskambės ir iš pavėsių. 
Giesmės lakštučių meilių.
Jau nubiro žali lapai. 
Krūmų, sodų ir miškų.
Visur matos liūdni vaizdai. 
Visur tuščia ir nyku.
Tik laukuose rustus vėjai. 
Blaško gelsvus lapelius.
Ir padangėms debesėliai.
Neša šaltus lašelius.
Plaukit pilki debesėliai! 
Neškit liūdesio aidus.
Kol vėl linksmi vieversėliai 
Ryto giesmę užgiedos.
Kol pavasario aušrinės 
Sušvis aukso spinduliai.
Ir sesučių sutartinės
Iš krutinės plauks meiliai. 
Tuomet miškai paslaptingi 
Vėl lapeliais pasipuoš.— 
Ir paukšteliai tie meilingi 
Vėl paskiys musų laukuos.

Leonas Grigaitis.
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KAMGYVENTD
-------- — — : N. Rubakinas.

(Tąsa iš pereito numerio.) gyvenimas. Plaukia tokie 
žmonės, kaip kokie rąstai, 
upės srovės nešami: 
pės vanduo, ten ir jie; koks 
vanduo, tokie ir rąstai: van
duo šaltas — rąstas irgi, į 
pavasarį vanduo sušils — ir 
rąstas nuo jo sušyla. Tai ne

; • i

2. Gilus gyvenimas štai 
kas yra: tai yra mąslaus pro
to, mąslios sielos darbas. 
Mąsli siela stengiasi įsigauti 
Į bet kurio darbo, bet kurio 
klausimo pačią esmę, o ne
plaukioja ju paviršium, pa-. - - . .
našiai, kaip lengvutis kamš-'gyvemma;i’ 0 kančia. Ne, jei- 
telis ant vandens. Mąsli sieia gu esijmogus, tai ir gyvenk, 
visados jieško atsakymų į ši- ' .......... ..
tokius proto i' 
kas? kaip? kodėl? 
kas atsiranda? Ir kaip paki
tėtų kurioms i

_ .kaip žmogus, o ne kaip var
gausimus: lė-Ir i* tikrųjų jausk, kad tu 

Iš kur gyveni. Ir tegul tavyje gyve- 
_; ;.nimas ir siela virte verda. 

__________ > nors aplinkv- Tebūna joje ir stiprių jaus- 
bėms pakitėjus? Ir kam nau- ir stiPnii ir ieis-
dos, kam žalos bus iš tos at- ir užsimojimas galingas,
mainos ir ar daug? Juk pa- yisĄ sieĮa’ h£i Pat
saulv je nieko neatsitinka be gelmės, virpėte virpa. Ir te- 
priežasčiu. O priežastys — geidžia ji visados apreikšti 
tai vis tiek, kaip ir aplinkv-1saįve ir viduj ir išorėj. Gei-
bes. Visos jos surištos tarp 
savęs viena su kita, pana
šiai, kaip grandinės gran
dys. O kur jos galai? Čia tai 
ir reikia susimąstyti. Ir ne 
vien tik apie tai. Yra daug 
ir kitų klausimų, kuriuos 
tenka spręsti bekeliaujant 
savo gyvenimo keliu, — ir 
apie teisingumą ir neteisin
gumą. ir apie meilę ir ne
apykantą, apie grožį ir biau- 
ramą, apie gerą ir piktą, 
apie tiesą ir melą, ir apie 
daugelį ir daugelį kitų daly
kų. Ir mąstyti apie visa tai 
nelengva, kadangi kas žing
snis sutinkamos kliūtys, — 
čia kas nesuprantama, čia 
kas nežinoma, tamsu, neaiš
ku, sunku, supainiota, abejo
tina, biauru — pikta sunku 
atskirti nuo gera, teisybė 
nuo neteisybės. Ypač kai 
ten kai. •. mąstyti apie žmo
gaus sįelą, savą, ar svetimą, 
nes yra "sakoma, kad “kiek
viena žmogystė — tai prie
šingumų kaniuolėlis.”
:: tolaus gyvenimo negali 
paiiiti tas, kieno siela negi
li. (J (3Ii siela jieško S!au ir 
Šiokiadienio darbo, tinkamo 
jos giltnhųfr u

3. O koks bus kilnus gyve
nimas?

štai koks: visiems mums 
tenka ne tiktai gyventi, bet 
ir savo ir kitų gyvenimas, ir 
savo ir kitų darbai įvertinti, 
—ir atskiri, ir bendri. Ir visi 
Įvykiai, kur tik jie atsitiktų, 
taip pat tenka įvertinti. 
Kiekvienas žmogus tatai da
ro savaip. Kas yra geriau ir 
kas blogiau? Kas gražiau 
ir kas biauriau? Kas naudin
giau ir kas žalingiau? Čia 
kiekvienas žmogus turi savo 
atskirą matą. Vieni žmonės 
viską Įvertina, kaip žvėrys: 
•‘nutvėriau, turėjau smagu
mo — ir puiku; visa kita 
manęs neliečia.” Kiti viską 
kiek geriau įvertina: “tu 
man doleri — aš tau dolerį, 
—ir mudu kvit.” Bet yra dar 
aukštesnių įvertinimų. Juk 
vienas dalykas — tiktai sau 
gyventi ir kitas dalykas — 
kitiems gyventi. Gyventi ir 
dirbti šeimai — tai jau kil
niau, nekaip sau vienam. 
Bet gyventi ir dirbti visuo
menės gerovei, tėvynei — 
čia dar kilniau, 
gerovei — dar

džia kaip reikiant, — turi 
stiprių, karštų norų, 
kaip žuvies.

Stipiųs potroškiai ir no
rai — taip pat sielos jėga, 
valios jėga. Kas tvirtai nori, 
tas tvirtai ir gali. Visada 
daug daugiau galima nuvei
kti turint stiprių norų, ne
kaip be jų. Negali būt įtemp
to gyvenimo be stiprių norų.

Tiktai smulkmenose ka
panotis? Ne, to per maža. 
Noriu daugiau! Noriu išplė
toti visus ypatumus: ir as
mens gyvenime, ir šeimos, ir 
visuomenės. Noriu, kad ir 
mano paties sieloj, ir tarp 
visų žmonių atsirastų dau
giau tiesos, daugiau teisin
gumo. ir kad tarp žmonių 
daugiau meilės butų, ir kits 
kito gerbimo, ir daugiau lai
mės, daugiau gerovės, ma
žiau vargo, liūdesio, kentė
jimų, melo, prigaudinėjimo, 
visokios rašies išnaudojimų, 
kraujo liejimo. Ir nebijau 
taip norėti. Ir nebijau, kad, 
gali būti, iš šių mano norų 
nieko neišeis. Žinia, reikia 
dar aiškiai, aiškiai suprasti, 
—ko būtent norėti ir kaip 
norėti. Vienais norais toli 
nenuvažiuosi. Išeis iš jų tik
tai “ašavimas” —“aš-aš-aš,” 
o šio “aš” kaina — skatikas. 
Bet ir be norų nedaug tenu
veiksi: reikia vis dėlto ir pa
čiam norėti. Aš ir sakau: 
vis dėlto aš noriu ir noriu. Ir 
todėl noriu, ir todėl pasi
stengsiu dar stipriau norėti, 
kad šio noro dėka padary
čiau iš savo pusės visa, kas 
tiktai galima padaryti, kt d 
pasklistų žemėje visa tai, 
kas, mano supratimu, y. a 
gera.

Noriu dirbti, noriu kovoj, 
noriu grumtis. Ir ne kumšti
mi ar basliu, — nes juk jų 
pergalės dar nieko neparo
do/ Pasijieškosiu kitokių 
įrankių kovai, ir vidaus — 
dvasinei, ir išorinei. Noriu 
pagaliau užsidegti ir net 
degti.

Bet ne tam, kad sudeg
čiau, tiktai tam, kad šildy
čiau ir šviesčiau. Kad tik 
mano kova neturėtų nieko 
bendra su negerais darbais. 
Toks tad bus įtemptas gyve
nimas.

5. 0 kas pasakyti apie 
gražų gyvenimą ir apie tai, 

i kad kiekvienas žmogus pri
valo ir gyventi, ir vargą; 
vargti, ir mirti gražiai, ta- las • . • • • 1 • •

3. Sielos turtingumas —tai 
jo* jėga.

Taigi štai ką reiškia pa
dalyti savo sielą turtingą. Ir, 
niekas neprivalo bijoti, taip 
pat ir abejoti savo paties jė
gomis : aš, girdi, nieko nepa
darysiu. Padarysi ir tu ir 
kiekvienas! Ir, tikrai, tu irgi 
pasistumsi pirmyn ir pakilsi 
aukštyn. Nors nedaug, bet 
pirmyn ir aukštyn. Pasida
rysi tinkamesnis gyvenimui. 
O tat ypačiai svarbu. Mokė
jimas gyventi — tai vis tiek, 
kaip jėga. Ir kiekvienas pri
valome padaryti visa, kas 
tiktai galima, kad butume 
stipresni. Stipresnio proto, 
stipresnės dvasios, stipres
nio taip pat ir kūno, nes kū
nui jėga reikalinga ir visa
dos padeda vykdyti visus 
sielos siekimus, ypač aukš
tuosius : nes juk jie kur kas 
sunkiau įvykdyti, nekaip vi
si kiti. Dėlto tad kiekvienas 
turi nutarti: ir aš busiu tvir
tas. Tvirtas, stipins, patva
rus, drąsus. Tegul ir manyje 
mano sieloje ir kūne “jėgos 
gyslomis tvinksėtiamos te
ka.” Nenoriu būti silpnas ir 
‘rauktis nuo kiekvieno niuk
so ir sprikto iš šalies. Jeigu 
ir nusilenksiu kada nore ir 
kam nors, tai tiktai dėl to, 
kad pats taip nutarsiu, o ne 
kiti, — ne tie, kurie stums ar 
varys kaip kokį vergą ar gy
vulį. Busiu tvirtas kentėji
mams — jeigu jau tektų 
kentėti tiek dėl savo, tiek ir 
dcl kitų kaltės. Rasiu juk aš 
savyje jėgų jiems iškentė* i. 
Užtekės juk kada nors ir 
man skaistesnė saulutė, — 
pakilsiu, atgysiu, sustiprė- 
siu, išplėtosiu tada ir aš savo 
jėgas. O kol kas aš jas tau
pysiu jr taupysiu. Nors nie
kam nežinant, patsai vienas. 
Bet vis dėlto taupysiu! Pra
vers! Ir pritaUpysiu. Kad ir 
kiek, bet pritaupysiu. O 
svarbiausia — štai kam rei
kia jėgos taupyti, — kad pa
jėgtum padaryti geresnį visą 
gyvenimą, — ir vidaus gyve
nimą, ir išorės, ir visuome
nės, ir valstybės, ir bet kurį 
kitą. Keisti visas gyvenimas 
vėliau — visvien teks ir vi
siems žmonėms ir valsty
bėms. Kiekvienas neišven
giamai turės č’a dalyvauti, 
—nori jis ar nenori, gali ar 
negali. Kaip seniau jau ne
begalės gyventi žmonės po 
didžiojo karo. Jis ir žmones 
perdirbs, ir santvarką. O se
nojo gyvenimo griuvėsiuose 
būtinai jau teks visai naujas 
gyvenimas kurti, nes juk rei
kia ir nori visi gyventi. Juk 
dar kaip teks kurti! Būtinai 

i naujais planais, kadangi se
nieji jau atgyveno savo am
žių. Ir kovoti teks už naują 
gyvenimo planą. O kiek jėgų 
tam bus reikalinga! Ir jų 

: reikalaus iš kiekvieno musų. 
» Reikia ir naujų jėgų susi- 
* taupyti ir esamas plėsti, vi

saip didinti. r..................

I JUOZAS K ERBED1S apie 57 m.; 
amžiaus, dirbo daugiausiai miškuose; ’ 

, juodi plaukai, jau pradeda žilti, rudos j 
i akys, mažas. Kas pirmas apie jį pra
neš, gaus $25.00 atlyginimo.

ANTANAS ŽUKAUSKAS
! P. O. Bos 293. North Bellerica. Mass.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

ruimų stuba. su visais įtaisymais 
dubeltavas presas, du 

Pajieškau savo brolio Antano Bal- motorai ir visokie kiti įtaisymai dėl 
kaueko. 15 metų atgal gyveno Boston, i darymo sides arba acto (vinegar) re- 
Mass. Paeina iš Kauno rėdvbos, Gau- ■ isvestos iš cider mill tiesiog! lau
re* parapijos. Tauragės apskr, Gau-' k»- kur Kalima išvežti bačkos Dauge- 
raiėių kaimo Meldžiu atsišaukti arba ’*?. <Įel sides *1 r da“8e[^1.Y, ,̂_U
I a« apie jį žinote, malonėkite praneš
ti šiuo adresu

M A RI.JON A G A LK AUCK1ENĖ
530 W. Mt. Vernon st.,

Shenandoah, Pa.

9 ruimų stuba, su visais įtaisymais 
ir cider mill, dubeltavas presas. <iu

\ iktoria NeJzinskiutė-šukienė, pa- 
j iešką u brolių Antano ir Nikodemo I 
Nedzinskų, girdėjau kad dirba maino-* 
se apie Pittsburghą. Lai patįs atsišau- j 
kia arba žinantieji malonės pranešti. I 

VIKTORIA ŠUKIENĖ 
3210 R st., So. Omaha, Nebr.

Aš, Kazimieras Godelis, pajieškau 
<avo brolio Igno Godelio. Paeina iš 
Papilės miestelio, Šiaulių apskr., Kau
no rėdybos. .Jis atvyko į Ameriką ki
lus rusų-japonų karui ir dirbo Chica
gos pianų dirbtuvėj. Po didžiojo karo 
mudu nesusirašome. Kas apie jį žino
te, malonėkite man pranešti šiuo ad
resu: K. GODEL

40a Maxwell st.,
Opherton, Johannesburg, So. Africa.

kitokių įtaisymų. Nauja stubukė dvie
jų ruimų gyventi darbininkams. Di
delis garadžius dėl 4 automobilių ir 2 
akeriai žemės. Ši vieta prieina prie 
šteitavo kelio ir galima dėti gazolino 
tankų. Daugelis fruktų medžių, ku
riuos galima parduoti. Gera proga ap
sukriam žmogui. Galima uždirbti gerų 

I pinigą ir šita vieta nėra nei kiek 
brangesnė dabar, negu kad kas butų 
pirkęs 10 metų atgal. Priežastis par
davimo — dabartinis savininkas yra 
jau nusenęs ir jau per sunku tą viską 
vesti. Viskas parsiduos tiktai už 
$10,000.00. Kreipkitės pas:

A. K. NEVIACKAS.
1120 Uashington St., Norwood, Mass.

Telephone Norwood 1009.

PARSIDUODA
BLČERNĖ IR GROSERNĖ

Puikioj, lietuvių apgyventoj vietoj. 
Parsiduoda už žemą kainą. Biznis turi 
būt parduotas į trumpą laiką, nes sa
vininkas apleidžia šią šalį. (38)

115 Lawrence st.. Lawrence, Mase.
Pajieškau Juozo. Juliaus ir Motie

jaus Bukšnių, iš Lietuvos paeina nuo 
Bagotosios. Yra svarbus reikalas, ma
lonės atsišaukti arba žinantieji juos, 
teiksis pranešti - -----

24 Ten Eyck si-, Brooklyn, N Y. j

Amerikos lakūnai pasižymi dideliu drąsumu ir miklumu. La
kūnas Bird aną dieną šoko iš orlaivio 2000 pėdų aukštumoj ir su 
pagelba paračuto nusileido j paženklintą vietą.

i

bus toliau kalbama. Tečiau, 
skaitant, nereikia pamiršti 
štai ko: mums niekas nepa
dės, jeigu mes patys sau ne
padėsime. Jeigu mes patys 
negalvosime ir viską patys 
savo protu ir savo sielos ir 
kūno jėgomis neprieisime,— 
jokios knygas čia nepadės. 
Knygos tegali pasakyti žmo
nėms: patys pagalvokite,— 
nuoširdžiau, giliau pagalvo
kite.

Bet būtinai nagrinėkite 
viską patys, savo protu, ne
pasitikėdami kitais.

Knygos tegali nurodyti, 
kaip ir kuria linkme galvo
ti, ir i ką daugiausia dėme
sio kreipti? Tad,* beskaity
dami šį straipsnelį, patys 
skirkite su kuo jūsų siela su
tinka, nuo to, su kuo ji nesu
tinka.

Pagalvokite taip pat ir 
apie tai. kodėl būtent ji su 
kai kuo nesutinka ir kas čia, 
jūsų sielos ir sąžinės suprati
mu, y: ne taip, kaip reikia. 
Bet nesibijokite, niekados 
nesibijokite nagrinėti, kriti
kuoti, neigti, atmesti. Svar
biausias dalykas — susida
rykite sau savo nuomonę 
apie visus didžiuosius žmo
gaus gyvenimo žodžius, — 
asmeninio, šeiminio, visuo
meninio, istorinio, pasauli
nio gyvenimo.

WATERBURY, CONN. 
Širdingiausi ačiū.

Širdingiausį ačiū tariame 
visiems geradėjams, dalyva
vusiems Jono S. Prašalaičio 
šermenyse, taipgi visiems 
gero linkėtojams, prisiuntu- 
siems savo sąjausmą musų 
liūdesyje.

J ieva Prusalaitienė 
ir šeimyna.

RED. ATSAKYMAI.
S. P. B., Philadelphia, Pa. 

—Tokių korespondencijų, 
kuniįP autoriai nepriduoda 
reakcijai savo tikro? pavar
dės ir adreso, mes netalpi-

4^----------U

PARSIDUODA BUČERNĖ 
IR GROSERNĖ

Su visais gerais įtaisymais ir Dodge 

nis geras Priežastis paadavimo. nesu
tikimas partnerių. Turės būt greit 
parduota. (38)

ECONOMY PL'BLIC M ARK ET 
4078 Washington st..

RosSMaie. Mass.
Tel.: Parkway 4134,

PARSIDUODA BEKERNĖ darant, 
didelį biznį.: Kaina visai maža. Turi® 
reikalą greit parduot. V (40)

ANTANAS VARKMCKIS
56 Oak st.,

T l ivrėvic— ou lsa,s *vra,!5 "**•» ,r t'uu*-cJ’r> it vr v- trakas Gera vieta, kaina žema, biz-

Aš, Antanina Vaitonis, pajieškau 
brolio Juozo Žėkevičiaus, paeina iš 
Gardino rėdybos, Dubicų parapijos. 
Krakšlių kaimo. Dabar jis gyvena Ar
gentinoj. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie jį žino pranešti šiuo adresu: 

ANTANINA VAITONIS (39) 
15 No. Davis st., Providence, R. I.

r

Aš. Gertrūda Tierioskienė. pajieš
kau savo brolio Vilimo Vasiliaus, taip
gi savo parapijono Vilimo Venckaus. 
Turiu prie jų labai svarbų reikalą. 
Malonėkit atsisaukt šiuo adresu: (39) 

GERTRŪDA TIERIOSKIENĖ
130 Tasker st., Philadelphia, Pa.

Aš. Edvardas Stanulanis, pajieškau 
Broniaus Rainio. Pirmiau jis gyveno 
Scranton, Pa Paeina iš Dusnienų pa
rapijos, Miguitėnų kaimo. Meldžiu at
sišaukti arba kas apie jį žinote, ma
lonėkite pranešti šiuo adresu: (39) 

EDVARDAS STANULANIS
Box 65, Kayord. W. Va.

— — -- *---------------------------
Pajieškau .pusbrolį Selemoną Va- 

rašką, kuris pirmiau yra gyvenę. Ne
tvarko. Turiu labai svarbų reikalą 
Prašau* atsišaukti, ar kas žinote pra
neškite'šiuo adresu: (40)

,STASYS VAIČIŲLAS
148 Jackson st, Newark, N J.

NEKROLOGU A
A. a. Petrą* Krasauskas
Rugsėjo 2 d. mirė nuo vėžio ligos

Petras Krasauskas, palaidotas tapo 5 
d. rugsėjo su bažnytinėmis apeigom s 
ant katalikiškų kapų Eureka. Calif. 
Velionis gimė vasario 6 d., 1873 m., 
paeina iš Radziškių kaimo. Švenčio
nių apskr., Vilniaus gub. Buvo neve
dęs, išgyveno Californijoj apie 18 me
tų. Jis turėjo giminių Amerikoje ir 
Lietuvoje. (39)

A. I- BENDZIUNAS,
P. O. Bax 479. Eureka. Calif.

APSIVEDIMA1
Pajieškau apsivedimui vaikino arba 

našlio, laisvu pažiūrų, mylinčio šeimy
niška gyvenimu. Aš esu našlė. 33 me
tų. Turiu farmą 320 akerių, su na
mais. jVvuliais. vertės $40.000.00 
Kuris norėtumėt susipažinti parašy
kit laiškutį.

MRS. MARY PETERSON
3210 So. Halstcd st.. Box 50.

Chicago, Iii.

(40)
....................._J
Middleboro, Mass.

SALDAININĖ IR FRUKT- 
ŠTORIS

Pačiame lietuvių centre. Visi vė
liausios mados įtaisymai; elektra šal
domas Ice Creamas ir kiti paranku- 
mai.. Norėtume parduoti lietuviams, 
nes jš lietuvių turime daugiausia kos- 
tumerių. Gera proga pirkti. Nemo
kančius to biznio, sutinkame išmokin
ti. Priež$stį patirsite ant vietos. Atsi
šaukite laišku arba vpatiškai. <39)"'

RIALTO CONFECT1ONARY
31 Miilbury st_ Woreester. Mass.

FARMOS.

Į j

i

PARSIDUODA FARMA
40 akrų žemės, 32 akrai dirbamos, o 

8 akrai miš1 o. žemė gera, prie juod
žemio ir molio. Viskas auga, budinkai 
geii. Yrą apsėta dobilais 1 akro, 
bulvėmis apsodinta 1 akras, taipgi 
yra pasėta binzų ir kviečių. Galvijų 
yra 9,. arklių 2, visos mašinos, netoli 
nuo miesto. Šieno yra 20 tonų darži
nėje Kas nori pirkt, tegąl^zreit atsi
šaukia, nes turiu greit parmŠNtif kad 
ir ant išmokesčio. {nešt kiek kas ga
lės, bet butų gerai, kad turėtų 1.200 
dol., o likusioji suma bus pagal su
tartį ant 6 procento. (40)

ANTON MACHUTA
R. 2. Box 42. Braneb. Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, tarpe 18 ir 30 metų am
žiaus. gali būti su vieno ar dviem vai
kais. Aš esu vaikinas 30 metų, lin’ s- 
r,io budo ir darbštus. Norėčiau gauti 
merginą linksmo budo ir gražaus su
dėjimo. Aš esu mekanikas ir uždirbu 
gerai. Meldžiu atsišaukti ir su pirmu 
laišku prisiųsti savo paveikslą šiuo 
adresu: S. J. JAKSON

75 U’anen st.. Paterson, N. J.

PARSIDUODA FARMA
Pennsylvania valstijoj, tarpe dviejų 

miestukų, netoli nuo stoties, prie-pat 
mokyklos ir bažnyčios, prie (terų ke
lių, 20 akrų žemės, pirmos klesos tro
bos, elektros šviesa, gyvuliai ir maši
nerijos Dėl platesnių žinių kreipkitės 
vpatiškai arbi per laiška (40) 

JOHN KL’TRA
R. D. 1, Pennsburg, Pa.

FARMOS! FARMOS!
Pirkite ūkę šį rudenį, tai matysite 

kas ant jos užauga ir nupirksit pigiau 
ir teisingiau pirkdami per mumis. Pa
kol pirksit? ūkę. pirmiaus matykite 
musų koloniją ir mumis. (39)

PHILLIPS & MATTIX
R. 2. Box 83. ScottviDe. Mich.

Pajicšlau apsivedimui merginos 
tarpe 25 ir 4» metų amžiaus. Aš esu 
10 metų amžiaus. 5 pėdų 7 colių aukš
čio. sveriu 175 svarus. Su pirmu laiš
ku meldžiu prisiųsti savo paveikslą 

P. N. L (39)
P O. Box 155, Neįlįs, W. Va

Pajieškau apsivedimui našlės ar 
merginos, tirpė 30 ir 15 metų, lais
vos. rimtos ir kad dailiai atrodytų. 
Geistina tokia, kuri turėtų stubą geroj 
vietoj dėl biznio arba nors 1,200 dol 
pinigais. Aš turiu kapitalo, bet neuž
tenka dėl mano užmanyto biznio. 

. 2 L__i ir su vienu vaiku. Aš
esu 45 metu, doras, laisvas, blaivas ir 

Į rimtas. Atsišaukusiai paaiškinsiu apie 
' mano tikslą. Ant juoko meldžiu nera- 
šinėti Katra norite apsivesti, mel- 

įdžiu pasiskubint. (39)
„ z . ! JOHN SIAUCIUNAS

ir dirt)* anglinėse ? Box 211, Rockland. Mass.

PAJIEŠKOJIMA1
Aš, Marijona Jcskevičiutč, paiieš- 

kau savo tėvelio Karolio Jeskevičiaus. 
Jis pirmiau ryveno 556 Broad st., 
Bridgeport, Conn, o dabar nežinau 
kur. Atsišauk, mano tėveli, ar kas ži
note apie ji. praneškite antrašu ma
no tetos Monikos Kuliešienės, po tė- 
.vais Gaidžiutč. 31 Beach st., Haver- 
Tiilt, Mass. Aš gyvenu po lenkais, ma
no antrašas Marijona Jeskevičiutė, ^li būti”
Grodzien«ka Ziemia, poezta Marcin- ‘ 
kancy. vieš Margeviczi. Poland

Pajieškau Antano Liuleikio. Pir
miau jis gyveno Anglijoj ir dirbo mai- 
nose. o dabar girdėjau atvažiavo A- 

apie Scranton. Pa. Paeina iš U šven
tės miestelio. Taipgi pajieškau dviej’i 
I ' ". “
Luokės parapijos. ! 
Kas apie juos žino, malonėkite 

^pranešti, busiu dėdingas. Turiu 
I jų labai svarbų reikalą. 
L JOE MULUNS
į P. (A Box 5. Stanaford. W.

PARSIDUODA PIGIAI 
LIETUVOJ ŪKIS 

netoli Panevėžio. 20 dešimtinių žemės, 
geros triobos ir didelis sodnas, yra 
gero miško. Parduosiu už cash arba 
mainysiu ant propertės. Platesnių ži
nių kreipkitės laišku. (39)

J. K.
P. O. Box 435, Southington, Conn.

Nešvari atmosfera.
Lietuvoje vietos nėra 
Kur švari būt atmosfera. 
Kur pažiūri, visos vietos 
Vis krikščionių pristovėtos.

Departamentuose sėdi 
švogeris, brolis arba dėdė, 
Arba buvęs vargamistra 
Katalikiško ministro.

.......... , Reikia rengtis j Departamentus sutvarkė, 
visam savo gyvenimui, visai j Kad net pažiūrėt malonu.

1 ' ’ - • visuomenės štai jum—referantas knarkia,
Tartum groja ant vargonų.

Čia vėl matininks Bačelis, 
Už “teisingą išsprendimą” 
Iš prastų sodžiaus žmonelių 
Tukstantlitinę ima. 

Ten žvalgyba paskubomis 
Gaudo Račį su bylomis, 
Gaudo sąvaitę jau trečią: 
Nei bylų nėra, nei Račio.

Čia fašistas Janušonis 
Bado žmonėms Į pašones 
Ir valdžios naujosios šlovei 
Krikščioniauja po senovei 

Aukštos apskričių viršūnės 
Su klebonais baliavoja. 
Juokias žmonės, loja šunes 
Bet jie nieko neatboja.

Kur tik žiuri visos vietos 
Vis krikščionių nutupėtos. 
Lietuvoje vietos nėra, 
Kur švari būt atmosfera^ 

žodžiu, atmosfera tokia, 
Kad ji baisiai kenkia plaučiam. 
Kur pauostyk—visur dvokia 
Endzinluičio Kninpočmm

valstybės ir
tvarkai atnaujinti. Naujo 
besiartinančio gyvenimo pa
ti esmė, pati prasmė ir tiks- 

i — kaip tik tame kiek- 
riant, garbingai, ne kaip vieno musų darbe dėl to gy- 
koks šlykštus, biaurus že- venimo. Musų laimė pareina 
mas padaras! Štai kas reikia ne tiktai nuo musų pačių, bet 
pasakyti: visur ir visados kartu ir nuo viso aplinkinio 
privalo būti grožio. gyvenimo, nuo bendrosios

Kas yra kilnu, šviesu, tai laimės. Tiktai tarp laimin- 
ir gražu — niekas nepasa
kys, kad tai biauru, — gal 
tiktai tas, kas patsai per
daug jau biaurus. Irištikra- 
jų, argi tiesa ne graži? O gy
venimas gilus, mąslus — ar
gi ne pilnas savotiško gro
žio? 0 gyvenimas kilnus? O 
įtemptas, pilnas jėgų ir sie
kimų? Kiekvienas žmogus, 
kuris tiktai ims gyventi pil
nu, giliu, kilniu ir įtemptu

O žmonijos 
kilniau. O 

mylėti žmogus, bet kuris 
žmogus, vis tiek kas jis butų, 
ir mylėti vien tik dėl to, kad 
jis — žmogus, — tai dar kil
niau. To Kristus mokė.

4. O koks gyvenimas yra 
įtemptas? Toks, koks, visų 
pirma, nesuglebęs. Nes juk 
ko-ne-ko, o kūno ir sielos jė
gų kiekvienas žmogus turi. 
Bet ar kiekvienas žmogus la
vina jas ligi galo? Ar kiek
vienas daro visa tai, ką jis iš 
tikrųjų galėtų padaryti? To
li gražu ne kiekvienas. Mi
lijonai žmonių gyvena labai 
suglebusiu, mažai veikliu 
gyvenimu. Ir ne dėl to tik, 
kad jiems kliūva kurios nors 
aplin- ”bės (kam jos nekliu- 
va?), o ui* ^el to, kad nepri- _ .

'iria išpiju bXi. Išglebu- gy venimu, būtinai padarys
-"'Ikai, vienu ’ai ir su- tuo budu savo gyvenimą ir ryti tam? Ir kaip visa tai da- 

ir r»ra*ina gražu rvtj ir nadarvti? Anie tai ir
. — - • - j

ir gražu
Tiktai tarp laimin

gų galima būti laimingu, 
matant ir kitų žmonių lai
mę.

Tebūna bendroji laimė ir 
mano asmens laimė, o mano 
asmens laimė, jeigu aš ją pa
sieksiu, tevirsta priemone vi
sų kitų žmonių laimei sukur
ti. Ir tegyvuoja gyvenimas, 
—ir mano, ir bendrasis, — 
gyvenimas pilnas, gilus, kil
nus, įtemptas ir gražus.

Bet kas būtent reikia da-

I*

i 

t

Jie*- -
Juru

157 AKERIŲ FARMA
Išdalyta i mažas farmukes, nuo 1 

akerio iki 5 akerių. Labai gera žemė 
dėl Truck farm. Netoli Camdeno ir 
Philadelphijos, tik mylios. Parsi
duoda ant lengvo išmokėjimo po $600 
akeris. Aplinkui tą farmą lotus par
duoda po $450.00. (-)

M. T. TRAKIMAS 
Woodbury Heights. N. J.

Tel.: Woodbury 7I2-W.

27 metų mergina pajieškau apsive- 
_____— Aš esu 

i KacaiiKc. dora ir teisinga. Vaikinas 
I turėtų būti tarpe 25 ir 35 metų am
žiau'. negirtuoklis. pamokintas, apie 
6 pėdų aukšlio ir 200 svarų sunkumo, 
gotos sveikatos Geistina, kad butų 
jiaodbrtms. dailaus veido, nes ir aš 
esu dailaus veido. Butų gerai, kad 
vaikinas turėtų savo automobilį. Aš 
dirbu pas amerikonus ir todėl neturiu 
progos susipažinti su savo tautos vai
kinais. Kalbu gerai angliškai ir mo
ku gerai gaminti valgius, lietuviškus 
ir angliškus. Daugiau žinių apie save 
suteiksiu per laišką. (41)

MISS A. M. L.
Rcsor Cottage, Basa Rocks. 

Gloucester, Mass.

pusbrolių Frano ir Juozo Berząns.ų. dimuj doio vaikino kaliko. 
Muntrtdn kaimo »

man | 
prie

Va.

Pajieškau Rronislavos Kondručiu- 
po vyrui Terminienės. Paeina iš 

Kauno rėdyb s. Šiaulių apskr., ciuniu 
kaimo. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie ją žinote, malonėkite pranešti 
šiuo adresu:

MARYTĖ KAZLAUSKILTĖ
241 Pine st.. Elizabeth, N. J.

Pajieškau savo sesers Palionės
Dargienė*. Paeina iš Girtautų kaimo. 

į Raudonio valsčiaus, Tryškių pašto. 
| Šiaulių apskričio. Kauno rėdybos. Ji 
. so’veno Detrait, Mich Ji pati lai atsi
šaukia arba kas apie ją žinote, malo- 
nėkite pranešti šiuo adresu: 

PETRONĖLĖ DAUGIRDIENĖ 
4221 Trentun st. Seattle, Wash
r-■ « ■— —............ .................................................

Pajieškau švogerio Jono Baierėiaus.
8 metai atgal gyveno Detroit. Mich. 
Paeina iš Čebatorių kaimo, šakių ap
skričio. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote kur jis randasi, malonėkite pra
nešti šiuo adresu:

JONAS ZUIKIS
748—9-th avė.,"' New York, N. ) .

Pajieškau Antano ir Juozo Paužų, 
Kauno rėd., Panevėžio apskr., Skrebo- 
tdkių vale Lauš. Rargenų kaimo, tu 
rfu m- ų reikalą dėl jūsų pranešti. ■ 

atsišaukti po šiuo antrašu: 
z’’* ANTANAS SVALBONA , 

Myk* t s*., ‘ r- Pa.i

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gera proga atsitraukti savo gimi

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

SANDY LEWIS
45 Winds«r S t., Montreal,

Lakiai tiek pat reilaia <ur<o nešvarų veidą, kaip ir nešvaria galvos 
oda. todėl kad pleiskanos nesislepia.

Rulfles .ngelbės jum; itsikratjti pleiskanų j savaite *r desuatj dieuų 
laiko. Pamasinkite jį.

65c. vaistinėse arba priuųskite 75c. tiesiai i laboratorijų.

F AD RICHTER & CO.
BERRY « SO. Sth STS. BROOKLYN. N. T.

Neaphbldto Savo Galvos 
Odos

..Gražu* veidas, bet o. kokia galva i*' 
Ar kuomet nugirdote k* nori taip sa

kant apie jus?
Viltim palitura. pud.a. lupoms ir 

'eidami d..ia>... visa tai randa vieta ant 
jūsų pa'id.-.bimmo stalelio. O kaip M 

Ruffles
Pleiskanų mirtinas prieina
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Suvienytų Valstijų ♦ 
j

I
oro milžinas "Los Angeles" Philadelphijos paroda;.

Amerikos Lietuviu 
Atbudimas

tuAių Tarybos užduotis yra 
(taugeiiopa ir remiasi ant 
seimo priimtu t ezoliucijų.

Lietuvių Piliečių Kliu bu
Sąjunga.

hlausiiuas suorganizavi
mui lietuvių piliečių kliubų Į 
t:.!ii tikrą sąjungą jau yra| 
gviidenamas nuo senai. Ar; 
tokių Kiiubų sąjunga yra rei-, 
kalinga ir ar galima? Trum
pai sakant, rodosi, kad ne!’ 
\ isi kliubai. ar jie susideda j 
iš piliečių ar nepilieeių, da
bar turėtų dėtis prie 5-to Vi
suotino Seimo išrinktos A- 
r.ierik(» Lietuvių Tarybos. 
Daug panašių kliubų ėmė 
dalyvumą seime ir karštai 
rčmė tais reikalais rezoliu
ciją, kuri padengia kaip tik 

I panašų klausimą — Lietuvių 
‘piliečių Kliubų Sąjungą. 
' A oait to panaši sąjunga dar 
Į nesenai paliovė gyvavus.

be gerų vadovų,! Apie tokios sąjungos mirti 
nuėjo su proga: vieni prade-'b vo raportuota Vis. Seimui 
jo bizniavo!, kiti paskendo’ner jos buvusius viršininkus, 
anierikonizmo bangose, dai T o viskam rodos, kad tokia 
kiti išmainė savo pažv algas klausimas keliamas spaudo- 
ant smaguriavimų ir pasi-; j? be vertės, 
liko nei prie šiokios, nei prie j 
tokios Kategorijos. Iš tokių į 
žmonių, anot tos patarles?
“nei dievui r 
nitu kačerga. Sn<i r.atcgun- s • » ■,- ■' » .. ..
ja susideda iš tokių, kurie naJ1(,1.n^as ne" i bėję, atsigriebsime,
lietuviškai kalbėti užmiršo, ti vių judeume. bet is vienui

• 9^1 1 »X' ZX/1 1 ZV1 Z\<S rl •-» I A V’Y Y tmik/Yl

o angiistcai dar neišmoko.
Dar kita priežastis, kurios 

dėliai daug lietuvių liovėsi 
lankę parengimus ir susirin
kimus, tai buvo (ir tebėra) 
dolerių iš amerikiečių kolek- 
tavimo kampanija. Kiekvie
nas atvažiavęs atkišo ran
kas: duokite dolerių, duoki
te dolerių! Tas gudrus uba
gavimas daėde Amerikos 
lietuviams iki kaklo. Tas ne- 
pripildcmas maišas daug 
lietuvių išstūmė iš lietuviško 
judėjimo.

Pergyvenę sunkią karo 
naštą, atsikratę Lietuvos 
“ubagu” ir apraudoję žlugi
mą Įvairių bendrovių, kurio
se dingo nemaža musų do
lerių, mes, amerikiečiai, ir

musu atbudimas pasireiškė daug ką nuveikti sveikatą*!butų padaryta klaidų. Taigi 
nesenai ______________
me, Phiiadelphijoj.
- Philadelphijos Seimas.

Šitas Seimas tąi buvo iš ei
lės Penktas Ąjąęrikpą.Lietir- 
vių Visuotinas Seimas. Rei
kėjo daug darbo ir energi
jos pridėti sėitno surengi
mui, nes vilties ir galimybių 
iš pradžių veik nesimatė. 
Nežiūrint kiek triukšmo ir 
pasipriešinimų buvo daryta, 
vienok seimas Įvyko. Paties 
seimo reprezentacija ir jame 
gvildenti klausimai parodė 
lukštą musų visuomenė? at
stovų kulturiškumą.

Ph’dade’.phijos Seimas. 
Piliečių Kliubų Sąjunga.
Dektam Suvažiavimas. > 
Advokatų Konferencija. 
Jaunuomenes Kongresai.

Lietuvių judėjimas Anie-' 
rikoj iki ItriTm. bu\o labai 
gyvas. Lietu-, iai progresa\o 
ir žengė pirmyn visais ai 
žvilgiais. Bet Įsiniaišius bu\. 
Valstijoms i Pasaulinį Katą, 
šalies laisvė tapo karo įstatų 
suvaržyta ir, abelnai imant,! 
musų pirmvnžangos progie-j 
sas apsistojo.musų organiza
cijos susidurt su disurgani- 
zaeija. Daugelio organizaci
jų nariai, Iš vienos pusės už
gauti karo liepsna, iš antros 
—t ev oliucija, pasisklaidė.
Žymesni organizacijų veikė
jai, netekę organizatyvių 
spėkų, nutilo ir pradėjo dau
giau rūpintis privačiais rei
kalais. Didelė dalis visuome
nės, likus

jjėlių yra dar permažai, Kad
• užganėdinus senesniųjų n»>-
• rus.
i Užbaigdamas dar noriu 
pakartoti, kad žvelgiant pa
staraisiais laikais Į lietuvių 

j judėjimą Amerikoj, matosi 
kaip ir kokis atbudimas. Čia 

į vienas seimas Įvyksta, čia ki
tas vėl pienuojamas. Vaiz
bos butų tvėrimas, jaunimo 
organizavimas rodyte rodo, 
kad mes, Amerikos lietu- 

įviai, po didelių nuvargintų, 
.norime betgi atsigriebti, kad 
palaikius musų organizaci- 

Daktarų Suvažiavimas, j jas, musų spaudą ir musų 
„ Sveikatos skyriaus musų; jaunimą nuo visiško ištautė-

žvakė,1 nei vėl- mokslininkų suvažiavimas!jimo. Ir reikia turėti vilties. 
Šita kategori- JKisitarti yra galimas ir buių!}..l(į mcs, nors padir

t;
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: S. H. Puišiutė-Shallna :
• t.irrruvE moteris i 
, 4W<U£ATf! ;
' »-• so. Lioatoa. Kati. *
I X.

DR. KARCERIS ;

Ii
Gydytojas ir Chirurgas

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

3327 So. Haisted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

PIRMĄ KARTĄ AMERI- Me* 
KOJE LIETUVAIČIŲ 
OPEROS ARTISČIŲ 

KONCERTAI.

šiame sezone pasu ižo ap- 
?.žiuoti bent didesnius A- 
\ rikes lietuvių centrus su

Daug priguli nuo geros 
kavos puoduko, o kava 
priguli nuo “užbalty- 
mc.” Vartok Bordeno 
kondensuotą pieną (pa
saldytą). Tas švelnus 
m i š i n i s nenugriebto 
pieno ir cukraus iške
lia tikrą kavos skoni. 
Bandyk rytoj ryte, var
tok taipgi Bordeno kon
densuotą pieną panar
dinimui skanskonių.

.'L'St'SS,'l

c
$

s
c
$

Telefonas 6112-W.

Or. A. Gsrnias-Guraauskas
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo ir—12 diena 
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—b vakare

Nedėliom»• Nuo J 0—12 diena
705 N. M*in SU ta m p. Broad Si. 

MONTELLO. M ASS

lietuviai, turime 
džiaugtis turėdami tokius 
talentus ir kiekvieno priva
lumas yra atsilankyti Į jų 
kc neorius.

Jos dainavo Ne\v Yorko Į 
gaišiausiam kotely Wal- 
derf Astoria laike vyskupo 
Matulevičiaus priėmimo, | 
dainavo Amerikos Lietuvių Į 
Visuotino Seimo surengta
me koncerte Phiiadelphia, 
Pa. Kam teko vieną kartą iš-1 
girsti, tai kiekvienas laukia. Į 
kad ir vėl galėtų pasiklausy- 

Taigi dabar A- 
lietuviai gaus pro- 

išgirsti lietuvaites ope-

į

J

Jk

y 
n 
koncertais nesenai atkelia
vusios iš Lietuvos operos ar
ti <i.ės Kamilė Jozevskaitė ir 
i/uda Sipavičiūtė. Koncertų 
iri-ršrutas prasidės šiame 
mėnesyje.

Liuda Sipavičiūtė 
mile Jozevskaitė ; 
žinomos visam muzikaliu! 
pasauliui, išskyrus Ameriką. 
Kaip viena, taip ir antra 

- y: i dainavusios su geriausiu 
ir garsiausiu Rusijos daini
ninku Feodoru Šaiiapinu, 
yra vaidinusios didžiausiuo
se miestuose, garsiausiose 
pasaulio operose, kaip antai 
Maskvoj, Petrograde, Char
kove, Kleve, Odesoje ir tt.

Pavienės koncertuose yra 
d alyvavusios V okieti joj', 
Francuzijoj, Italijoj, Estoni- 
icj, Latvijoj, Lietuvoj ir da
bar atkeliavo Amerikon.

ir Ka-
yra gerai ti jų dainų, 

menkos
gos 
ros artistes. A. B. Strimaitis.

STANDARD
•AAKD

CONDENSED MUK
JŪSŲ GROSERNINKAS 
TURI ŠVIEŽIO* STAKO

6"‘VK£LLOGG'S
TASTELESS CASTOR 011

Tyrai ii valytas Castor Oil 
nedaryta* iuedk-ino« reika 
lama. Be kvapsnio Stipru
mai tr tyrumas nepakeičia 
m*a. Re skonio ir neatsi- 
havia Imkit Kellogg’s. Su- 
pihas Laburaiurijvae.

i

v
I

' eUSTABDO SKALSAI> 
Niekas nesuteikia t°KM) 
malonaus pak-r.gvinmio, 

i taip orijrinalis Laume 
Ecngue. Jis pradeda praša
lint skausmu nuo pat u/- 
tepimo.
Gauk originali frar.ruziską

VALET

AiitoStrop
Razor

Išs i gėla ri
da pati.

D. Pilka.medicinos daktarų taipgi 
vargiai ką naug tegalime ti----
Rėtis. Medicinos daktarų yra u 
nedaug ir tie išsisklaistę po i 
plačią Ameriką. Ir todėl rei-į 
iria abejoti ar numatomas į 
sv.važiavimas, galėtų Įvykti 
b nt kada nors.

Dėl geresnių pasekmių 
reikėtų, kad medicinos dak-

DARBININKO’1 
DŽIAUGSMAS.

Šouth Bostono ‘•Darbinin
kas’’ džiaugiasi kaip vaikas 

v.v... geleželę radęs, kad Bostono 
u i ai, dentisterijos daktarai, j--’^tuvių^ Vaizbos Buto pik- 
nursės, medicinos studentai, pike vyčiai laimėjo porą do- 
Iietuviai aptiekoriai — visi|vanų už lenktynes. Jis mato 
tes profesijos žmonės — su-ii«m8 tiek svarbos, kad šitą 
skaitu ir sušauktu savo su-! žinią paskelbė ant pirmo 
važiavimą. Nėra abejonės,j pu^ąpio didžiausiomis rai- 
kad tinkamai padirbėjus '(temis.
aukščiau nurodytas sveika-j Dovanų tame piknike už 
tos departamentas galėtų at-j visokius kontestus buvo apie 
gairinti Raudonojo Kry-Įao. Vyčiai iš to laimėjo tik- 

__ __ ----------___ __ _____  2 i aus organizaciją ir su R. I tai 2; nebūtų jie laimėję nei 
vėl pradedame atbusti. Šitas kaipo centru, galėtų į tą, jeigu iš kitos pusės ne- 

_____ : atsibuvusiame Sei- klausime, kaip čia,
: k.»j. taip ir Lietuvoj 
j Raudonojo Kryžiaus or- 
•g.atizącija galėtų lietuvių, 
v^rdu steigti klinikas ir bu- 
•rf-tydti •• ligonbučius. Tokios' 
o.gahizacijoš .skyriai butų 
galima palaikyti ir Lietuvo
je? jei rastųsi reikalas. Gal 
k;,s pasaky.% kad Amerikoj 
v‘-.i užtektinai 1-igonbučių ir 
h? lietuviškos įstaigos. Tas, 
žinoma tiesa. Bet taipgi tie
sa, kad lietuviai jais ir nau
dojasi veik uždyką. Mes jau 
(Išgyvenome iki tokio laips
nio, kad ir nenorėdami turė-

___________ s-mė remti svetimus, ligonbu- 
Philadelpltijos seimas pra- . pž naudojimąsi jais, 

laužė storuosius ledus i mųsų daktarai, prie darbo.
lietiH išką judėjimą Ameri-; Advokatų Konferencija, 
koj. Seimo tarimai, pageida- Sumanymas yra keliamas, 
yimai ir užbrėžti planai to- j}. jietuvjai advokatai 
lesniam veikimui jau dabar savo pasitarimo kon-
randa visuomenes pritari- •
rtię. Vienas kitas klausimas, 
tiesa, nebuvo galima tinka
mai išrišti, bet, laikui bė
gant, kad ir tokis klausimas, 
kaip prieglaudos namas, bus 
išgvildentas ir Įsteigtas. 1

Seimo nutarimų įvykdy
mui yra įsteigiamas Ameri
kos lietuvių organas arba 
aukščiausias Amerikos lie
tuvių komitetas vadinamas 
Amerikos Lietuvių Taryba. 
Reikalingumą tokio Ameri
kos lietuvių centralio kūno 
gerai numatė seime dalyva
vę atstovai. Ne tik mes, ame
rikiečiai, numatėme tokio 
organo reikalingumą, bet 
tam pilnai pritarė ir gausių 
patarimų seimo delegatams 
patiekė p. Bizauskas, Lietu
vos atstovas Washingtone ir 
p Žadeikių Lietuvos konsu
las Chicagoj. Amerikos Ue-

t

LIKIMO KERŠTAS.
Londone -buvo teisiamas 

vienas šoferis, kuris prie
miesty pervažiavo ir užmu
šė moteriškę, šoferis norėjo 
išrodyti. kad pati moteriškė 
buvo kaita ir nuėjo su teismo 
nariu i tą vietą, kur nelaimė 
Įvyko. Bcrodant jam kaip 
ėjo anoji moteriškė, atlėkė 
automobilius ir ji užmušė.

_____ u„. Is šitų šiaudų, 
man rodos, nebus grudų. 
Jeigu tokia konferencija ir 
pyktų kada nors, tai vargiai 
Amerikos lietuviai advoka
tai pajiegtų sutverti didesni 

‘tinstą kaip Fidelity.
Jaunuomenės Kongresas.
Jaunuomenės suvažiavi

mas butų neprošali. Bet visų 
pirma reikėtų pradėti tą jau
nuomenę organizuoti be su
važiavimo. Philadelphijos 
seimas labai pageidavo, kad 
jaunuomenės organizacija 
išdygtų kaip grybas po šilto 
lietaus. Tam tikslui seimas 
išrinko net komisiją jauni
mo organizavimui, ir reikia 
tikėtis, kad ji greitoje atei
tyje pasirodys su darbu.

• Vienur-kitur tokių jaunimo 
draugijėlių jau yra ir gra
žiai veikia. Bet tokių draugi-

.-\meri-j vyčių laimėjimas nėra toks 
jau didelis, kaip “Darbinin
kas” nori ji išpusti.

Džentelmoniškumo ?as 
“Darbininką” nėra nei už 
skatiką. Vaizbos Butas yra 
visai nepartinė organizacija 
ir nenori, kad jo pramogose 
partijų klausimas butų ke
liamas. Dovanas jis dalyjit 
norėdamas užinteresuoti čia 
augantį jaunimą lietuvių gy
venimu. Ir kada pora dova
nų buvo duota tokiais moty
vais vyčiams, tai “Darbinin
kas” chamišku buriu tuojaus 
užsipuola ant “keleiviečių”. 
ir kitų pažangių žmonių: 
[kaip, girdi, jus drįstat vadin
ti vyčius paskutiniais latrais, 
kuomet jiems duodamos to
kios dovanos už greitą bėgi
mą?

Šitokia “Darbininko” aro- 
gantija pasipiktino ne vie
nas Vaizbos Buto narys ir 
dalyvavusieji piknike sve
čiai. Ir aš nesistebėčiau, jei- U .kuota 
gu ateityje į Vaizbos Buto 
pramogas vyčiams butų už
darytos duris. J ‘ 
kalto sporto klerikalai nori 
daryti nešv-ariai savo politi-, 
kai kapitalą, tai šitokių žmo
nių geriau neįsileisti.

Klerikalai iš “Darbiniu- 
ko” bobinčiaus sporto visai 
nesupranta. c___
kad jeigu bėgant vytis pra- ka=P padėt! 
lenkė nevytį, tai vyčiams jau 'r”L.♦7 . T • ' tuomet UA»rAL^4 imivvn

turėtų prigulėti pasaulis. Jei- nu uazCok lenta a1- stalą šaltu vande-:• . • v • i.. • .. . ■: i a .. ... .1av,x

i 
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SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta (jauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips
neliai. kurie bus idomns kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptą*
■ ra šeimininkė privąlo gaminti 

■>-js taip, ka.l šeimyna Rietą 
.ą įvai.-untą valgiu, kurie turi rei-

• ingos energijos, cukraus, karbo
li. Neduok per- 

mčs.is ar per<iaux įlaržoviu, bet 
aišyi. javiniu vaistu, pieno, pri<- 
ižiū ir tt. Vienas iš geriausių

<iuoda enertrijos yra moliasai. Sc- 
receptar yra f*.idary:»»ui pyra- 

>'j sv nioiiassis ir jie buria treri
' pora savaičių.
-i.LASE JrAž.Tl PYRAGAIČIAI 

. puoduko cvanoratetl pieno at
miešto su puoduko vandens 
puodukas kukuruzu krakmolo 
šaukštukas trinty gvazdiku 
■auktukas tiintų cinamonų 

šaukštuko nutme^o 
šaukštuko kepamo* sodos

3 puoduko rčolias'.i 
puoduko cukraus 

puoduko sviesto pavaduotojo 
puoduko kapotų raZinkų ar 

tūlių . J : -
’ kiaušinis _ . . -
-•‘z puoduko miltų
v art-jkštukas druskos _ .......... ...
Sumaišyk sorlą su prieskoniais ir fal. gairinti v L 
ikmolu. Sudėk paeiliui kitus d*ly--.Reiki* JcvČpnoti .. ............ . ....  ...... .

kr*, Krėsk dideliu šaukštu košę ar.t «•„ atdarais kambarvje langais"Rei- 
i mėžiniu, atskiriant trimis žiūrėti kokį vaisį valdai *jei(ru no. 
i šdek riešutų ar razinka ar ■ išsimar.kštini Rana dienos laiku, rei- 

datulės (jei datulė* vartojama) Ki.i yerai prasivaikščioti prieš einant
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. tų apie kuri mažai kas /Uito. ku- 
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BAUMEBENGUE 
(ANALSESlAVli. »

'įmik
Moteriškės 
Svarumui

PLUNKSNAS. Pūkas. Padujas. 
Patalus, K aid ras ir visokias lovų 
įrėdntts, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausi* sandė
lis. (J varant, \jara 

•užsi"anėdięjni*. , 
J»aa mus gausitė 
tikras etmpniškat 
’munksnaa ir pu« 
kus.

European Feather Co.
25 Ix»well Street, Bostun, Maus.

RODYKLĖ N. 28

Naminiai Pasiffclbėjimai 
viš vengimui šlapių odos ėoveryku 

nuo skilimo ar sukietėjimo, ištrink 
jyąsi s« odiniu muilu. Kuomet išdžius 
?črai fuor nušveisk.

.Skalfiia-'t spalvuotas vatos materi
jas, Ai'iefc biski bor.-.kso j vandeni ir 
Uis n, duos rpalvoPts pa.-ik i«i.

Kada misir.jyiniai ar ridabriiuat lik
toriai supieiniėja nuo vaško ar Įsijaus 
pamerk juo.; į karštą vandenį ir vaš
kus visai pranyks.

• Paskaidrinimui sidabro ur aukso re
težėlių ar šiaip daiktų apdenjrfc juos 

•įtiks nuo laiko su kreidos dulkėmis ir 
auipionija ir nutrink su sausu minkš
tu skaruliu ar chemois oda.

Išėmimui purvo nuo sciep^ų dra
panų. užtiesalų ir Manketų pamerk 
juos per nokti borakso vandeny., 
si’t'ts putos prašalins nešvarumą.

Grožės Patarimai
Atsikratymui nuo uerdauR mūsos 

•puolat mankštinantis ir maudantis 
ką.štame vandenyje. Tas būdas yru 
sau?c«3i.s ir protingesnis ir (galima 
pu'uiiidoil tose vietose, kur reikia mė
są apmažint, o karšu.s maudynės ap- 

!mažino viso kūno svdrį. Reikia nuo- 
i visą sistemą tyru oru. 

i tankiai kiek e ai ima
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i
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Šviesesnė* moterį* dabar 
vartoja Zonite v ieton tino- 
dingu mišiniu .šilam-svar
biam tikslui. ŽoSite yra'vai- 
klus, bet nekenkia š vėl hiena 
kūno audiniams.

‘X 
%

r

visų pilve ir tarw« n«e- 
m.igumę, k prie paeina aae 
danta augimo nieko geresnio i 
Kndikutms ir vaikams nėra, 
.%aip

5
š •* - • V
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‘•ŠAKE”
Laisvamanių Paveiks- , 

luotas Žurnalas.
. "šAKf:" išeina pirmą dieną 

/ kiekvieno mėnesio.
“ŠAKE" krato kunigu-, kunigai;

< gaspadines, minyškas ir kitos.
< ■'SAKĘ" skaito tikri bedieviai.

"SAKĖ" kainuoja Sl.-Kl metui. 
“SAKĘ" siunčiam ir i Lietuvą Į 

j per vi-u- metus už S1.50 tiktai.
“ŠAKEI" reikalingi agentai —; 

platintojai visuose miestuose.
"ŠAKĖS" pavienio numerio kai<; 

na 15-centų. Kas prisius 15c. štam
pams, tam i<l<iitsivne "šake." Adre-J 
suokite: (40) /

“ŠAKE”
: 710 W. 38-rt st J’CHICAC.O. II.L.

Mus. W1NSLOW*S
Sykus

________ ________ ________________ ___ £

. . • . . -s- ivci*

_ mėžiniu, atskiriant t rimis . j-j- am^ti kokį val^Į val-rai Jei(n> no- 
co ilis. i šdek riešutų ar raztnks ar ■ išsiraar.kštini Rana dienos laiku rei- 
pu-> datulės (jei datulėa vartojama) ki.i yerai prasivaikščioti prieš einant 
tn vidurio kožno pyrajraičio ir kepk ! gUį;

Ypatiška Sveikata
i Mes permatom skirtumą tarp žie- 
m .s jr vasaros papročių. Yra dau? 

tntytų dalykų, kuriuos reikia sekti

I si-žiurėjus. Patariu sekančius: 
Gerk dauz vandens.
R^Ruluok savo kūną maistu ne 

rastais.
Valdyk vaisius įr daržoves kasdien. 
Vaisyk taupiai keptų maistų ir teš- 

linių.
Mėsos sykį j dieną užtenka.
Vaisyk selenų bandukes ir juodą1 

duona vietoj balto;, duonos.
Valdyk grudų maistą su vaisiais ir* 

nienu ar "vietine.
Jei seksi tas taisykles pamatysi, i 

kad bu.- i sveikas ir stiprus.
I

I

Ipifrii iq r>p_'i':,itiniamc pečiuje. Turėsi nuo t»-ijų
\ i . ' ..iki keturių tuzinų pyrairaičių. ikalai nori ' ,Virtuves Rfkalaoee

Kad arbata neturėtų keisto skonio nt —, ,______ ______  ____
ir i.ava butų gardesnė, dadėk i ja* , per visą metą, kari tinkamai save -jž- 

j po žiupsneli draskos verdant. 
I Niekad nešluok virtuves pirm va'i-

i virimo šlavimas pripildo orą i
■ dulkėmis ir perais.

_  _r____ ____ : Kožna šeimininkė turi turėti ke- 
Tiorac rnrinc boliką šmotų rudo popierio virtuvėje, 

e b o l -riTas popieris reikalingas daup atvejų.
I : ant duRno kepant pyra-

£-js, uždengt maistą ir tt.
Kuomet užbaigi naudojus miltus

----------

i!;1 1
iii 
ii; 
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MIEGOK SMAGIAI—SBEK RAMIAI
Nuvyk šalin piktus uodus su 

BRAND LINIMENT 
Ištrink Kur Skauda!

gu taip butų, 'tai Lietuvą r
šiandien turėtų valdyti pie- lyti, 
menįs, kurie gali greitai bėg
ti, o nusipenėję klebonai,; 
kurie bėgti visai negali, tu
rėtų eiti kiaulių ganyti. 

Pikniko dalyvis.

Mes Rekomenduojame Sekančios Produktu*:
Kiekviename name Yra reikalingi tūli virtuvės daiktai, kaip tai: stiklai, 

puodai, sknuiadoe ir t. p. Jus galite gauti tokius, daiktu.- visiška' dykai, per
kant Standard ir Challenjfe Pienų ir taupant jo Hbelius. Geros ir ekono
miškos šeimininkės perka šias rūšis pieno. Jūsų groserninkas turi tik pn- 
reikalaukit.

Lietuviškai • Lenkiška Aptieka
begu norite teiaingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant !<»•' Salėm St.. knr rasite Visokiu naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių liga, kaip tai: nuo galvos Mcaudėjimo, nuo užsikertėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų. kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių. m,o kosulio ir kitokią figų* Taipgi turime nuo visokių Ujptrtgų 
i<gu ir grir.iuuna patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dei vyrų ir 
moterų Diclių iš Lietuvos ir (vairių aakną ir žolių turime. M ta 
jums patarnausime knogrriausiai, pašaukiame goriausiu- daktaru* 
r*r t.deton* ufafe-ka. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaiatu- ir «> 
taupyt pinigus, tai ateikite j APTIEKA po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

fM
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• LENKAI IŠMĖTĖ GAT- 
kaltininkus sulaikyti, kurie VĖN LIETUVIŲ VAIKŲ

. - —------------ PRIEGLAUDĄ.
• Vilnius. Valdžia išmėtė 

Mežinskas Vaclovas gatvėn Vilniaus lietuvių vai
kų prieglaudą Subačiaus 
gatvėje Nr. 23. šiuose na
muose lietuviai laikė naš
laičių prieglaudą nuo 1915 
metų. Prieglaudoje buvo ke
liasdešimt mokinių. Nieko 
negelbėjo ne prašymas pas 
aukštesniąją valdžią. Kelios 
dešimtys moksleivių našlai
čių atsidūrė gatvėje.

mą dieną iš pat ryto pavyko

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

kią “naujieną,” nieko ne
laukdama, tuoj nubėgo kri- 
minalinėn policijon. Rug
piučio 26 d. su tokiu pat rei
kalu atėjo pil. Nedra Seimi- 
nickienė, Kad viena mergi
na, pii’Kdama jos krautuvėje 
už 80 centų duonos, davė jai 
50 litų vertes banknotą, ku
ris pasirodė padirbtas. Kri
minalinei policijai buvo pa
duotas Į rankas siūlas ir 
jiems beliko surasti kamuo
lį. Ir tą pat naktį Klaipėdos 
gatvėj suranda porą “fren- 
tų,” Lenkijos piliečių, gyve
nančių Vilniuj Lukoševičių 
ir Ferdmąną. 
lyta krata,

BRANGUS JAVAI.
Virbalis. Atsiradus nau

jam derliui šiais metais rin
kos kainos nė kiek nenukri
to, bet dar pakilo. Už rugius 
dabar jau mokama 20—24 
iit? centneriui, ir ūkininkai 
susilaiko parduoti, i turgus 
mažai teatveža, nes tikisi to
liau dar daugiau rugių kai
nos pakilsiančios.

BEGĖDIŠKUMAS.
Tytavėnai. Netoli Tytave

nų miestelio, Dirvoniunų 
miške rugp. 16 d. 18 metų 
vyrukas Alenas Jonas, iš 
Tytuvėnų, išžagino grybau
jančią 13 m. mergelę Buky- 
t< Eieną. Vietos policijos iš- 
i irkėlis suimtas ir pasodin
tas Į kalėjimą.

KAIP KUNIGAI DIEVO 
ŽODI SKELBIA.

Šlakai, Raseinių apskr. 
Stakų bažnyčioj kunigas Pe
traitis sakė pamokslą. Kal
bėjo, kad “naujos kultūros*’ 
paniekinę Kristaus tiesas, 
kad nauja valdžia negerb
sianti liaudies reikalų ir tt., 
o kreipdamasis i jaunuo
menę, pasakė: “Jus, jaunos 
paneles, nesiduokit bedie
viams nuskinti jūsų gėlių...” 
Esą kada žmonės arė medi
nėmis žagrėmis ir kūlė spra
gilais, tuomet galima buvo 
geriau susikalbėti, bet dabar 
visokios gudrybės ir maši
nos ir kt. priveisė bedieviš
kų tikybų ir benkartų. Daug 
dar moterėlėms niekų pri- 
tauzijo, net koktu darėsi ir 
buvo negražu klausyti, kai 
uz “riebius” išsireiškimus 
d ai- atsiprašinėjo.

IR KLEBONAS IMA. 
KYŠIUS?!

Kruonis, Trakų apskr. Ne
senai vedė vaikinas iš Kruo
nio miestelio L. V. L. S-gos 
Kr. kuopos valdybos narys 
Šeštokas. Pirmiausiai reikė
jo kreiptis tuo reikalu prie 
vietos klebono: šisai gi tokių 
ir laukia, kad pasirodžius ką 
galis. Pirmiausiai liepė pri
eit išpažinties, nes kitaip, 
sako, aš negaliu su tavim 
kalbėt, “nes tavyje dar sėdi 
velnias.” Išpažinti atlikus 
pareikalavo šios mados po
teriu ir kitokių priklodų pri
mindamas net “Ūkininkų 
Sąjungą.” Jaunasis žinoma i 
Į^sokius klausimus buvo ne
pasiruošęs ir atsakinėti ne
sutiko. Ir kažin kaip butų 
buvę, jei ne gaspadinė, kuri 
pamokino busimą Šeštoko 
žmoną, kad ii kunigėliui nu- 
rfėštų “gastinčiaus.” Ir tik 
jaunajai atnešus servietini 
rankšluosti, klebonas be 
kliūčių davė šliubą.

LIETUVOS PONAI “NE
MOKA” RAŠYT.

Vilkija, Kauno apskr. At
ėjus vienai moteriškei i pas
ta ir paprašius parašyti ant 
siuntinio adresą, neatsirado 
nei vieno “pono*’ mokančio 
rašyti ir bobutė nieko nepe
šus grižo namo.

pasirodė esą Šančių gyven
tojai: Radzevičius Balys 20 
įmetu, L
25 m. ii- Voiciechauskas-Vis- 

1 girdas Adolfas 21 metų am
žiaus.

Parodžius šiuos asmenis 
aukščiau paminėtoms pane
lėms, jos pripažino tais pa
čiais ir Š. pareiškė, kad ją iš
žagino pirma Radzevičius, o 
vėliau Mežinskas.

Nors kaltinamieji tardo
mi kaltais išžaginimu nepri
sipažino, pareiksdami, kad 

’ š. jiems geruoju atsidavė, 
bet. iš tikrųjų, kaip matyt iš 
kvotos, minėti chuliganai, 
panelėms su jų norais nesu
tikus. parodė gana daug 
’Žl

Tuojau pada-[J*škum°- 
kurios metu pas ep-i*;u'Ad 

F. rado porą banknotų poibiminu 
50 litų, 1 
Tuo valdininkai nepasiten-; ,. :: ■ ~ * ■ i
kino ir skubiai nmyko į su-;<lint' kaleJlman- 
laikymo vietą (kur jie P™^NUOSTABUS ATGIJIMAS 
sulaikymą stovėjo kieme ir 
flirtavo su mergomis), ten 
atydžiai apžiūrėję rado nu
mestus žemėn suglamžytus 
tris banknotus po 50 litų 
vertės, kurie vėliau pasirodė 
tos pat fabrikacijos, kaip ir 
visi iškeistieji.

Užklausti šiedu “tavorš- 
čiai” žydas ir lenkas pasisa
kė, kad jie iš tikrųjų yra 
Lenkijos piliečiai ir nuolati
niai Vilniaus gyventojai, ir 
Lukoševičius dar pabrėžė, 
kad toliau Vilniuje gyventi 
neturįs prasmės, nes jis vi
siems ten yra puikiai žino
mas, kaip garsus kišenvagis,, 
tuo amatu užsiimąs nuo ma
žų dienų. Ferdmanas taip 
pat pasisakė, kad yra specia
listas landžioti po svetimas 
kišenes. Nusibodus ‘ ’ 
buotis” Vilniuje, jie sumanė 'kruvinų 
vykti Lietuvon, r............. _________________ ____
is kur jie gavo minėtus bank- •<o»’puso kareivių. Siemiatj 

7 Heos i_J„. 
kė. esą ištraukęs juos iš kiše-', užeisiąs 
nės Kauno stoty, o Ferdma
nas tvirtino, nieko nežinąs, 
pagaliau, pasisakė pavogęs 
Švenčionyse (Okupuotoj 
Lietuvoj). Bet jų tiksią^, 
kaip nustatyta, buvo vyki; 
Lietuvon platinti sufabri 
kuolus Lenkijoj Lietuvos 
banknotus.

Abu šie “tavorščiai,” len 
kas ir žydas, atsidūrė kalėji 
me.

I

III , v 1

vėriškumo ir kalboj nacha-
Tretysis Voicie- 

skas- Visgirdas pasikė- 
išžaginti kaltu taip PU! fl Udimuuių „

kurie yra padirbti. IPat nepnsipazmoVisi tie trys vyrukai paso
tinti kalėjimam

KAUNO APSKRITIES 
VALDYBOS REVIZIJA.

Kauno apskrities Valdy
boj šiomis dienomis buvo 
i padaryta revizija ir rasta 
; daug suklastuotų dokumen- 
j :ų bendrai sumai apie 20,- 
i 000 litų. Valdybos iždinin
kas Survila dėl to areštuo
tas.

Vilnius. (Elta). Spauda 
praneša apie toki nepapras
tą Įvyki ties Smorgonėmis 

į Visai sveikas vyras staiga 
apsirgo ir numirė, neatgavęs 

[sąmonės. Pašauktas Į Įvykio 
[rietą feldčeris konstatavo 
[mirtį de! širdies ligos. Kuo
met mirusio šeima, besiruoš
dama laidotuvėms, po trijų 
Į dienų paprašė barzdaskutį 
[apskusti lavono veidą, miru- 
isis staiga nusičiaudė ir atsi- 
■ tojo iš karsto visiškai svei- 
• kas.
1

RAČYS ŽVALGOSI.
Buvęs politinės policijos 

1 riršininkas, pasprukęs nuo 
nuėmimo, dabar atsidūrė 
Vokietijoj Eitkūnuose ir ten 
veda kažin kokias kombina
cijas su Vokiečių žvalgyba. 
Taip pat palaiko slaptus ry
šius su savo draugais čia Lie
tuvoje. .Savo slaptiems dar
bams Račvs gauna pinigų iš 

, vieno Kauniškio katalikiško 
banko. Dabartiniam politi
nės policijos viršininkui Ra- 
čys atsiuntė grasinamą laiš
ką.

I

SUSIRĖMIMAI TARP
LENKŲ KAREIVIŲ IR 

ŪKININKŲ.
Vilnius. Spaudos žinio- 

i mis. prie demarkacijos lini-
i

ZARASU APSKRITIS NE
TURI DUONOS IR 

SĖKLOS.
Reikalinga skubi pagelba.
Praėjusių metų rudens 

būtys, nepatogi žiemken
čiams javams žiema ir šių 
metu sausmetis taip blogai 
atsiliepė Į rugių ir kviečių 
derliu, kad šiemet dauguma 
Zarasų apskrities ūkininkų 
neturi žiemkenčių javų sek
ios; neturės sėklos, tur būt, 
daugiau, negu puse visų ūki
ninkų. Dar blogiau yra su 
rugiais. Todėl, pav. Duseto- 
.<•, rugiai yra brangesni už 
kviečius.

Greta sėklos, ūkininkai 
šiemet neturės ir duonos. Si
tuacija yra čia blogesnė tuo, 
kad šių metų sausmetis talp
oj blogai atsihepe ir vasaro
jaus derliui: veik visai išde
gė ankštiniai augalai, visai 
blogos avižos, ne Koki linai 
ir miežiai. Viena viltis yra 
ant bulvių; jei ruduo išsilai
kys geras, bulvių ga)ė> už
derėti vidutiniškai.

Tokiu budu .Zarasų ap
skritis turės pusiau badauti. 
Daugelis, ypač menkesnių 
ūkininkų, jau dabar aima
nuoja neturi duonos.

Žemės ūkio ministerija ir 
žemės ūkio koperatyvų s-ga 
turėtų rimtai susirūpinti Za
rasų apskrities tiek sėklos, 
tiek ir duonos reikalais.

„Plauk po Antenas Vėliava** 
Nupiginta ten ir stgel kelione į 

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremer. ar Cherbocrg

Plar.unkit. dabar keliauti ti-ye.-n marioje čree- 
K>j*j tautiečio. Speciali- eksbersija i Lietuva
tipo suruošta, po radovytte J. E. Peort, L'nit-d Statei 
Line, at.tovo. latvi

S. S. LEVIATHAN 
kuris išplauks iš New Yorkc, Spalio 2, 

per Cherbovrp.
plaukimai ptr Bremeną, Spalio *aėr.e£.:, yri: 
President Roosevelt______October 6
Republic—......... ...... ...........October 13
President Hardinę_______October 20
George Washirgton_____ October 27
ngirr.at ant l n:ted Sta'es Lines Laivų yra 

gareli*. •, isą pasrv’j—did ; „amcar:a:, erdvus de
niai. geras maistas ir jo užtektinai.

i>e) pilnų n.uikraent; klaus’: jusn vietes Icivakor* 
čių agentą, arba rašyki:? šiandie paa: I«

45 Broadwiy Mew Ve k City
ted Statės Lines

Street, Boston. Mase.

“Nėra tokių kaip ta.”
Jus galite pasitikėti gyduole.' 

kuri išlaikė kvotimą per ketu- 
riasdešimt penkis metus. Tai yra Į 
Severa’s Cough Balsam, kuri be
veik kiekvienas aptiekorius su
teiks jums už $Z5c.. didesnės 
mieros už 30e. šita gyduolė su
stabdo kosulį, kuomet kitos ne
gali to padaryti. Mr. A. Kūne, 
liernlock. G.. sako: “Kuomet jo
kia gyduole, net ir mu>ų gyay- 
toju gyduoles. negalėjo sustab
dyt kosulio, kuriuo sirgo mano 
duktė, aš nupirkau Severa’s 
Cough Balsam ir kosulys tuc- 
jaus prapuolė. Puiki gyduolė ir 
daugiau tekiu kaip ta nėra.” Se
vera’s Cold Tablets prašalina 
šalti. 30c. Pas aptiekorius. W. F. 
Severą Co., Cedar Rapids, Iowa.

I

PARANKIAUSIAS

U

Baltijos Amerikos Linijos 
laivai išplaukia:

“L1TUANIA” Spalio 12 d. 
“ESTONIA” Lapkričio 2 d.

Važiuokit visu keliu vandeniu 
į pačią 

KLAIPĖDĄ 
per laisva ji Danzigo portą. Iš 

ten tiktai vienos nakties 
kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą 
3-ėia kliasa

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181.

Populiariška turistinė trečia 
kliasa tiktai $10 brangiau 

vienpus. $15 abipus. 
Taksai atskirtum.

žiniom kreipkitės i vietos 
agentus ar į bendrovę:

Baitic America Line, Ine. 
io bruk;e st„ new york.

RUDUO PRASIDEDA.
Ruduo prasideda Rugsėjo 

23 d. Poetai garbina jo gra
žumą, tą liūdnumą Gamtos, 
besirengiančios dėl žiemos i 
sapnų — svajonių. Bet Lati- 
nų poetas Horace, daugiau 
kaip 1900 metų atgal, ge-

NAUJA KULTŪROS 
TARYBA.

Baigdamas savo darbus 
; Kultūros Kongresas naujon 
• Kultūros Tarvbon išrinko 1)
Dr. J. Šliupą, 2) prof. Pure
ną, 3) prof. Lašą, 4) doc. K. ! _ _ _ _ _
Sleževičių, 5) prof. Augus- riausiai persergėjo apie jo 
raiti, 6) Dr. Budri, 7) J. viliugystę: “Bijokite rudens,' 

į Strimaiti, 8) Seimo atst. Z. i
Toliuši, 9) prof. Dailidę, 10) 

į V. Kvieską, 11) Bražiški ir,
12) K. Bielini. Kand. p. p 
Brazauską, Žiugždą ir dr.

'Garmų.

I

I

Pa-

“dar-į jos lenkų pusėj Įvyko keletas 
"■""j 1__ ’ j susirėmimų tarp

Užklausti .jifininkų ir lenkų pasienio 
- _ „ .-__r  ___Zi—L_.y-

notus, Lukoševičius pasisa- ccs rajone ūkininkų sunkiai 
___ ___ ; kareivis Budrylo. 
Ties S’obodka kareivis Toj- 
r:a dėl nesusipratimų su gy
ventojais pats nusišovęs. Ei
na masiniai suiminėjimai.

Geriausias Receptas Dėl
Sustiprinimo Silpnų, 

Nusidirbusių Vyrų 
ir Moterų,

Tuk-tančiai Randa .Stebėtiną
k-ngčinintą j Keletą Dienų

Jeigu Jūsų gydytojas dar nėra už
sakęs jo <iel Jūsų, nueikit pas Jūsų ap- 

įt'ekorių šiandien ir nusipirkit bonku- 
t*. Jis vadinasi Nuga-Tone. Nuga- 
Tone sugrąžina gyvumų, veikmę ir 
pajiega nusidėvėjusiems nervams ir 
taumenirr.s. Jis hudavoja raudonąjį 
i rauja. stiprius patvarius nervus, ir 
labai stebėtinai padidina jų ištvermę. 
•U» suteikia gaivinantį miegų, gera 
apetitą, puikų žlebčiojimą, reguliari 
vidurių veikimą, gausiai entuziaz.mo 
ir ambicijos. Jei .Jus nesijaučiat kaip 
reikiant, pabandykit jį Jis nieko Jums 
nekainuos jeigu -Jums ir nepasreJbėtų. Į 
-*is yra malonus priimti ir Jus tuo- [ 
Jaus pradėsit jaustis geriau. Imkit 
ji per keletą dienų ir jei nesijausi! ge
riau, ir neatredysrit geriau, nuneškit 
atlikusią pakinko dali pas Jūsų ap- 
tiekorių ir jis sugrąžins .Jums Jūsų 
pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone gerai 
..inotlemi ką jis padarys de! Jūsų, pri
sako visiems aptiekoriams garantuoti 
j a:ba sugrąžinti Jūsų pinigus, jei 
Jus būtumėt neužganėdintas. Reko- 
rtenduojamas, garantuojamas ir par- 
ėjodamas per visus aptiekorius

Vaneekite i

LIETUVĄ 
ir atgal 

PER BREMENĄ
Ant didžiausio ir greičiausio 

Vokiečiu laivo 
COLUMBUS 

arl>a ant kitų šios linijos laivų 
TIK 8 DiEN. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, steitruimiai 
TIKIETAI J TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
De! informacijų kreipkitžs: 

NORTH GERMAN 

LLOYD
32 Broadvvav 

New York City 
arba pas vietos arentai.

NEATSARGUMO AUKA.
Mardasavo. Merkinės vai., 

gyventojas Vadas -Jekavo- 
nis. apie 26 metų amžiaus, š. 
m. 15 d. rugpiučio, norėda
mas užmušti Merkyje žuvų, 
metė granatą, bet toji jam 
rankose sprogo ir ji pati už
mušė. Lavonas baisiai ap-i 
draskytas tik už kokios va
landos iš vandens ištrauktas. 
Granatą buvo pats pasidir
bęs.

Tai jau trečia toje vietoje 
granatų auka. ,

SUGRIUVO BAŽNYČIA. J

Vilnius. “Slovvo” praneša, 
kad dėl nežinomų priežasčių____ _______ ___ ________
sugriuvo V ilniaus Įgulos šv. skilvio nesveikumu, bet Tri- 
Igno bažnyčia. Įgriuvo lubos - — - —
ir bažnyčios vidus paverstas 
griuvėsių krūva. Katastrofa 
Įvyko vieną valandą po pa
maldų. kuriose dalyvavo 
virš tūkstančio žmonai.

KRATA ŠLAPELIENĖS 
KNYGYNE.

Vilnius. “Vilniaus Aido” 
žiniomis, M. Šlapelienės 
knygyne darė kratą du val
dininkai iš “Izby Skarbo- 
\vej.” Jieškojo neva tai ne
apmokėtų žyminių mok. są- 
kaitu. Bet visas jų elgesys 

, kad jie 
visai kitko jieškoję, nes vie-j 
įas jų šnipinėjęs po. visus 
talčius. į’ausęsis, skaitęs' 

•tiekvieną popiergali. Kitas i 
gi vaidininkas peržiūrėjęs: 
.ąskaitas. Rezultate paėmęs: 
i sąskaitas, 3 senas buto 
kontraktų kopijas, vieną i 
kontraktą paėmęs rusų kai-! 
Pa net iš 1914 metų ir 2 pri-i 
vatinius d-ro Šlapelio Iaiš-| 
kus. nieko bendra neturin
čius su sąskaitomis.

ŠANČIŲ CHULIGANAI. _ _ _
Š. m. rugpiučio mėn. 21 d. aikVkratos' rodęs,’ 

vakare pilietė? B., K. ir š 
visos gyvenančios. Kaune, 
buvo nuvykę i Šančius vaka
rėliu. j

Vakarėliui pasibaigus, jos 
visos trys ėjo namo. Joms ei
nant pasivijo jas trys nepa
žįstami vyrai ir pasisiūlė pa 
lydėti. Su jų pasiūlymu mi
nėtos panelės nesutiko, bei 
jie vistiek paskui sekė, bur
nodami šlykščiais žodžiais. 
Priėję prie geležinio tilto, 
nepažįstami vyriškiai aiškiai 
pasisakė, kad jos turi pasi
duoti jų geismams geruoju, 
o jeigu jos to nepadarysią, 
tai jie panaudos jėgą. Tuo 
momentu pasipainiojo veži
kas ir K. įsėdus pabėgo. Pri
ėję Čiurlionio gatvę, minėti 
chuliganai jas, t. y. §. ir B. 
nusitvėrę už parankių nu
traukė i Nemuno pakrantę ir 
pradėjo š. reikalauti pasi
duoti jų norams. B. kaž ko
kiu budu pabėgo. Nors ją du 
chuliganai vijosi, bet ji lai
mingai nuo jų ištruko. Pasi
likęs prie Š. vienas iš tų vy
rų, parsivertė ją ant žemės ir 
išžagino. Tuo pačiu momem- 

;tu, nepagavęs pabėgusios B. 
antras iš tų chuliganų grįžęs 

[prie Š. irgi išžagino. Atlikę 
[savo barbarišką darbą jie š. 
paliko vietoje, o patys nu- 

1 d rožė namo. Tretysis visa 
laiką jieškojo pasislėpusios 
B. ir jos neradęs taip pat nu
li rožė namo.

Sužinojus šį Įvykį krimi
nalinė policija griebėsi visų

KAS IR IŠ KUR PLATINA 
LIETUVOJE SUKLAS- 

TUOTUS PINIGUS.
Š. m. rugpiučio mėn. 26 d. i 

i Kauno Kriminalės Polici
jos punktą atvyko pil. Alek
sandra Liubeckienė ir pra
nešė, kad to pat mėn. 22 d. 
nakties metu i jos butą du 
kartu atėjo viena gatvės 
mergina prašydama iškeisti 
jai 50 litų vertės banknotus 
smulkiais. Praslinkus trims 
dienoms, t. y. rugpiučio 25 
d. ta pati mergina ir vėl du 
kartu buvo atėjusi su tokiais 
pat pinigais. Liubeckienė. 
nieko nemanydama, juos iš
keitė. Tečiau, vėliau ji susi
rūpino ir parodė juos žino
vui. kuris pasakė, kad jie galimų priemonių tiems chu- 
esą padirbti. Ji, išgirdus to- liganams sulaikyti, ir seka-

1
1

Naujas jūrių milžinas “AJgonquin” ką tik pataigtas būdavot i 
Nevport News, Va. .Jis priklauso linijai Clvde.

i ugiapiutės sezono klaikios 
Libitina (Laidotuvių dievai
tės)!” Šiame laike reikia 
,urėt Trinerio Kartųjį Vyną 
io ranka, todėl kad kūnas, 
kuris yra Kuosas nuo nuo- 

p, dingos nereikalingos me
džiagos ir kuri& kraujas yra 
'•ulvjrtihtas Trinerio Karčio- 

už- 
krėtimams ir nuveikia visas 
ligas. “Ąustih, Mrnn., Rugp. 
30 d. Aš labai kentėjau nuo

nerio Kartusis Vynas pa 
bėjo man ir todėl turi visada 
būti mano namuose. Tai yra 
nuikus skilvio vaistas. Steve 
Svardal.” — Nuo reumatiz
mo ir neuralgijos skausmų, 
kurie dabar jau apsireiškia, 
kandykite Trinerio Lini- 
mentą! Jeigu Trinerio vais
tų negalite gauti kaiminystė- 
je, tad rašykit pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 
Illinois.

I

i

SPECIALISTAS—PER 23 ME
TUS turi patyrimo gydyme ser
gančiu: Kraujo ligomis, Ner- 
v!) suirimu. Reumatizmu ir In- 
kštq ir put is. Gydo
kaip vyru*, taip >. . -oteri* pa
sekmingai.

Dr.KILLORY
SO SCOLLtY SQL ARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS.

Olymąit Theatre Building 
Room 22

Patarimas dykai tik per paskirtą 
laiką.

- .

I

Ant mus 
KrsiUute,

PER HAM^r
tri-iriubiniifr laivų 
Uolia nec. Albert

Ballin. Deuthschland. ' -y f 
Hambtirg

ir ant populiari.ikų vienodais 
kambariais laivų < leveland, 
WcHtphalia ir Th u ringis.
Savaitiniai išplaukime iš Ncw 
Yorko. Laivai 'l’hurirH.-ia ir* 
tVescphalih atplaukia i Bostonu.
Personaliai dylimi į Europą iš- 
važiavimai.

. k r

RASTAS LAVONAS.
Kaunas. Gale Slabados 

fortų griovyje rastas nu
skendęs Icikas Joelsas, 35 
metų amžiaus, gyv. Slaba
doj, Veliuonos g. 3.

Tasai pil. buvo nepilna- 
protis ii- vis mėgdavo kiek
vienai progai pasitaikius
[šlapinti galvą. Tai matyt įla
ipindamas galvą jis čia ir bus 
Įkritęs vandenin.

DĖL SLAPTO DEGTINĖS 
PARDAVINĖJIMO.

Kaunas. Paskutiniu laiku 
pastebėta slaptas degtinės 
pardavinėjimas, taipogi jos 
pard a v i nė j imas ręst orą nuo- 
5e ii’ kt. uždraustu laiku.

Delio policija sustiprina 
priežiūrą.

i

Lietuvis Optometristas

Hegrzaminuoju akis, priskiriu 
akiniu*, kreirą* akis atiuminu 
ir amblyopiikosa (aklose) aky
se sugražinu ivie«a tinkamu 
!aik u.
J, L. PASAK ARNIS O. D.
447 Rroadvat. Sn. Boston. Maai

AA A ’* Yarko#11 <i Kauną it atgal 
Ajllftl (Pridėjęs S. A 

w įeizų Taksui.)

Dėl spgrjžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
asrentus arba pas

Hamburg-American Line
Unitcd American Lines, Ine. 

Genera! Ajrcnts
1.11 Statė St., Ros ton, Mass.

6

Dr. Med. LEO J. FODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. ' hamberi Su, BOSTON, MARŠ.

Visokie Plumberiški Prietaisai
PARSIDUODA TIESIA! JUM 
TIKRAI .AUKOTOS RUAIES 
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.
BOSTON KLUMBĮ XG & 

LlGHTl.NG SIPPLY CO. 
117 Portlainl St.. Boston 
netoli North Stalių n

- —- » —-H
1
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Vietines Žinios
_  sts.T So. Boston. Mass. bu> 

.. ..................... ...... c l •_i —• • :pirmas suvažiavimas Mass. 
Sipaviciutes-Jozevskaites I svarbu namų pirkėjams ir .įjetuvju kuriame ’ 

koncertas.__________ '_______ savininkams. neluviškų
Pereito nedėldienio vaka- Tarp lietuvių yra daug kliubų ir draugijų 

ra South Bostono Lietuvių namų savininkų. ’ . _ 2_
Salėj buvo Sipavičiūtės ir tokių, kurie perka ir parduo- lietuvių 
Jozevskaitės koncertas. Rei- da namus dėl pelno. Pasku-'..... .....
kia pasakyti, kad koncertas tiniais laikais rėčiaus pradė- 
nebuvo gar.a išreklamuota ; io kilti abejonių, ar nepra- 
ir Lietuvių Salė neprisipildė dės kristi namų kainos. To- 
iki pat durų. Ruošiant to-dėl Įdomu bus išgirsti, ką 
kioms dainininkėms koncer- apie tai inan.o šitų dalykų ži- 
tą, salę reikėjo paimti geres
nę ir reikėjo sutraukti ma
žiausia 1,000 žmonių.

Sipavičiūtė ir Jozevskaitė 
yra operų artistės, viena jų 
ilgai dainavusi Maskvos 
operoj, o kita — Kijevo ope
roj, ir jų klausytis yra tiesiog 
malonu. Kuomet kitų daini
ninkų koncertai visuomet 
nusibosta ir i pabaigą publi
ka pradeda žiovauti, tai pe
reito nedėldienio vakarą en
tuziazmas buvo kuo didžiau- 
sis. Publika stačiai nenorėjo 
paleisti artisčių nuo scenos. 
Jos turėjo grįžti po kelis 
kartus, nes žmonės nesiliovė 
ploję.

Jų koncertas skyrėsi nuo 
kitų musų koncertų da ir tuo, 
kad jame nebuvo dainų sve
timose kalbose, kurių musų 
publika taip nekenčia ir ku
riomis menkesni musų dai
nininkai mėgsta taip tankiai 
“pasirodyt.” Ar tai buvo pa
prastos musų liaudies dai
nos. ar klasiškųjų operų ari
jos. viskas buvo musų žmo
nių kalboj.

P-lė E. Tataroniutė lydė
jo artistėms pianu. Ji yra da 
jauna musų muzikos žvaig
ždė, bet graži ir talentuota 
mergaitė. Su laiku ji užims 
pas mus žymią vietą.

Labai gaila, kad mes 
. negalime tokių koncertų 

tankiau girdėti.

novai. Babsono institute. 
Wellesley. ištisą pereitą są
vaitę buvo laikomos šituo 
klausimu konferencijos. Pa
skaitas skaitė Metropolitan 
Lile Insurance kompanijos 
kontrolierius Walter Stab- 
ler. kurio firma kas metai t 
skolina milionus dolerių ant į 
namų, ir kalbėjo kiti eksper
tai. Visi jie yra tos nuomo
nės. kad namų savininkams 
ir pirkėjams nėra ko bijotis.

Konferencija ir prakalbos. AR TURI AUTOMOBILĮ?
(r žinai, kad įstatymas reikalauja

t erstinU'apdraudimo su 1 d. Sausio.
2, m.? Ar žinai, kur ir kaip gauti 

apdraudą ir kiek kainuos už jūsų ma-

Jeigu norite gauti visas reikalingas S(). BostOlie. Dėl illfoi maci- 
intormactjas ir patarnavimą uždtką. • • i i •• i .
lai tuojaus išpildykite žemiaus paduo- JŲ aPie lckClJUS K1 ei))klte> 

“Keleivio” ofisan. (39)

PANELĖ EMILIJA 
TATARONIUTĖ

Atidaro savo Piano, Har- 
m’.r.ijos ir Muzikos Studiją,

I

dalyvaus 
politiškų 
atstovai, 

ir yra daug taipgi vietos ir apielinkės 
'___ inteligentija, idant

aptarus neatidėtinus politiš
kus reikalus.

Konferencija prasidės 10 
vai. lyte, o prakalbos • :30 
vakare. Visi, kurie atsilan- 

jkvs i šias prakalbas, isgirs 
1 netik nuveiktus konferenci- 
< jos darbus, bet ir planus to
limesnio veikimo, 

į Kalbės daugelis žymių 
kalbėtojų, vietinių ir svečių.' 

Liet. Ukėsų Dr-ja.
Bigelow vakarine mokykla.

Atsidaiys panedėly. rug-Į 
sėjo 27 d.. 1926 m. Pamokos; 
bus duodamos panedėlio. 
utarninko n Ket»eigo ,aka-j išvažiuoja 
rais

informacijai ir patarnavimą uždyką 

tą blanką ir prisiąakite pas' 
V1NCENT B. AMBROSE 

(Ambrazaitį >
255 W. Broad«ay. So. Boston. Mass.

Mažinus vardas...........................
Metas ...............................
Modelis (stylius) ...............................
Motoro Nr..............................................
!.'dirbimu Nr,.................................................

Vardas Savininko...............................
Gatvė ................. ................ ..................
Miestas ..........................................................
\ ulstija ........................................... ..

REIKALINGOS 
MERGINOS

1 i metų ir senesnės merginos rei
kalingos prie lengvo ir smagaus dar
bo. Atsišaukite pas: (39)

Boston Florai Supply Co..
349 Cambridge St, Boston, Mass.

DR. BALABAN
Iš Rusijos—Gydytojas. Chirurgas 

ir prie Girady mo.
351 Dorchestcr St., So. Boston. 

arti Andrews Sq., 
Tel. So. Boston 4768.

LIETUVIS PENT0R1US
Pentinam ir taisum namu* iš lauku ir 
viduje. Padarom gerą darbą ir ne
brangiau kainuoja kaip kad prastas.

FEL1X BENK ES (38)
331 Bruadway, So. Boston, Mas*.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA Grosernč ir Confcc- 
'ionary Storas labai pigiai. Savinin- 

i .Atču iiinrvu ii inon-jį-gg išvažiuoja Lietuvon Taipgi su
rais iki balandžio mėnesio, -'toru yra ir tris ruimai užpakalyj. 1 

” - ' - - , , • D- i : 273 W. Fourth St» So. Boston. Mass.nes nėra priežasties, dėl ku-rBigeloiv ' 
rios namų kainos turėtų kri-i 
sti. Tūli mano, kad namų į 
jau perdaug pristatyta. Bei».apti piliečiai 
kas metai ir žmonių daugiau; 
vis priauga, o iš kitos pusės 
namai amžinai juk nestovi. 
Porą metų atgal žmonės ma- rali lankyt kiekvienas, ne- 
nė. kad Amerikoje automo-: skiriant lyties ir amžiaus.

Mokslas dykai.
Klaipėdos L. R. Komiteto 

susirinkimas.
Klaipėdos Krašto Lietu

viams Remti Komiteto susi- 
•inkimas Įvyks pėtnyčios va
kare. rugsėjo 24 d.. 8 va!.. 
Lietuvių Vaizbos Buto Kliu- 
>e. ant Broadvvav. Visi to 
komiteto nariai būtinai susi-

Raštininkas.

bilių jau perdaug. Šįmet au-i 
tomobilių buvo padaryta 
dvigubai daugiau, ir vistiek 
jie išpirkti. O namas juk rei
kalingesnis daiktas, negu 
automobilius.

Suėmus ekspertų nuomo
nes krūvon, galima padaryti 
šitokią išvadą: Galimas 
daiktas, kad dabar namų;

mokykla mokins ■ 
^radinius (ateivius* anglis-1 
kai. pradini mokslą, kaip! 

L. taipgi ama-l 
:u: siuvimo, skrybėlių dary-i 
•no. lempų dangčių darymo' 
r kitokių amatų. Mokyklai

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda namas ir biznis su vi- 

-iis įtaisymais lietuvių ir lenkų ap- 
gyventoj apiclinkėj. Apie 16 mylių 
tuo Bostono. Katra visai žema. Kreip
kitės į ‘‘Keleivio'’ ofisą. 255 Broad- 
vay, South Bostor., Mass (-39)

I». Trechokas ir Vailaitis.

$ 
$
I
$ 
$ s'

J

(GALINAUSKAS)
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 
5:3d dieną. Nuo 7—9 vakar*. 
Nedėliotais pagal sutartie*.

414 BROADWAY, 
SO. BOSiON, MASS.

Telefonu So. Boston 2300. 
LIETUVIS DENTISTAS

Dr. St. A. GALVARISKI

< 1 V I

KOSTU.MERSKAS KRIAUCIUS 
Vien tik vyriškų drabužių.

Apie K-erumų klauskite manu kąs- 
tumerių, kurie jau dėvi manu da
rytus drabužius.
Valandos: Kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vakare.

344 BROADUAY.
SO BOSTON. .MASS.

K. W. ZIUMAS

The James EIlis FurnitureCo
405 Broadway, So. Boston, Mass. 
PIRKITE NUO SENOS IR IŠTIKIMOS FIRMOS, 
UŽ ŽEMESNES KAINAS NEGU KITUR MIESTE 
IR KURI UŽTIKRINA, KAD BUSITE PATEN
KINTI.
4 šmotų kombinacijos Walnut kambario setas: 1) 
Didelė Komoda, 2) Vanity, 3) Bow foot lova ir 4) 
Chiffonier, viskas už $122.00. Pirmiaus kaina bu
vo $169.00. Lengvi išmokėjimai.
Keletas jau užbaigtų Modelių SONORA PHONO- 
GRAPH, žemiaus negu pusė kainos.

ir amžiaus.
I 
l
I

I

WALTHAM
PARSIDUODA senai išdirbtas ui'.-' 

iis ir geras investmentas. Dubellava ' 
■tūba. 4 ir 6 kambariai, naujos Iliados , 
taisymai. 3 karų ir 2 karų garadžiai,' 
-toras, kuriame dabar talpinami ;nar-' 
.etas, didelė kepykla užpakaly su 
murytu pečium 18x18 pėdų, visi rei- 
:alingi įrengimai, prisiūtam ir tro- 
<a išvežiojimui. Lotas žemės turi su
irs 16,000 kvadratinių pėdų, ant ku- 
10 yra apie 20 vaisinių raudžiu, (k.a 
uoga tam, kuris yra apsipažinęs su 
monkepvklos vedimu. Atsišaukit šiuo 
.dresu: F ZELiNETSKV.

1 i Fzrantain st.. (Vaitkum. Mass. 
Tel. W ai t ha m 3265.

kainos jau nekils taip kaip. 
jos iki šiol kilo: bet jeigu4 inkite.

Jeigu norite, kad Jūsų auto
mobilis ilgai laikytu, tad duo
kit pataisyt Petrui Trečiokui. 
Darbas geras.kaina prieinama
Jeigu norit, kad Justi karas 
gerai trauktu, imkit gcsoliną 
pas mus.

DR. J. MARCU S
LIETU VISK AS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
ku vyrų ir motorą ;g>i 

261 Hanover St.. ooston. Mass. 
Priešais Parinenter St.

Tel. Richmond 66s. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki r vak. 
Nedėldiemaia iki 4 vai po pietą

; 415 01d Colony Avė.
< SO. BOSTON. MASS.r
v Telefonas: So. Boston 3075-VV

I TBUEFONAa '037

| MEDICINOS DAKTARAM 

: C. J MIK0LA1TIS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 
ryto; nuo 2 :ki 5 po pietų 'r nuo 
6 iki S - akare. Sereoomis 9 
iki 12 dieną Nedė:*heti:ais pa
gal sutarimą.
CREGG BLDG.. Room 302, 

C-or. Amesbury ir Commn Sis.
LAMRENCE, MASS.

■ Valandn*’. 7 Ik, 4 *<>
• »»»•• ? tkl 4 »«k*T*

J 107 Summer St, 
t LAWRENCE, MASS.

(ALEKSA)

Lietuvis Dantistas

PARKWAY 
AUTO SERVICE 

and F1LLING STAT1ON

JIS L1ŪDYJA IR REKOMENDUOJA TEISINGIAUSI 
KELIA l SVEIKATĄ

l’cler Bcnson nuo 1199,/į Summer Mreet. EaM Boston. 
Mass. ypatiškai atsilankė pas Ch. E. Harden. Notarijušą. 
ir po priesaiką padarė sekantį užtvirtintą pareiškimą:

“Aš. PETER BENSON sirgau per ištisus 8 metus. Aš 
aplankiau daugybę daktarą ir ligonbučią. vienok nieko ne. 
gelhė'-i ir mano sveika'a ėjo vis blogyn. Pagalio* priėjo 
prie to. kad aš negalėjau miegot, valgyt ir dirbt. Skaus

mai varstė visą mano kūną. Aš buvau apsvaigęs beveik visą laiką 
Kuomet vieną dieną aš pamačiau laikraščiuose apsiskelbimą D-ro 
Went»orth. žinomo Naturopato. aš apsilankiau jo ofise. Jis man pa
sakė. kad aš galiu būti išgydytas natūraliais budais. \š sutikau pas 
ji gydytis ir gydžiausi nurodytais budais per I ar 5 mėnesius.

Per visą gydymosi laiką aš neėmiau nei lašiuko jokių gvduolią. 
šiandien aš jau įieškau darbo ir jaučiuosi ir atrodau geriau negu 
kada nors visame mano gyvenime. Aš užaugau s' oryje ir jaučiuo.i 

stipru.-. Laike mano gydv mo-i aš mačiau daug pacijentų lankančią 
D-ro (Vcntvv.orth ofisą. Vėliau aš sužinojau, kad daugelis jų pagijo, 
kaip ir aš. Būdamas dėkingas D-rui Went* orth. aš visuomet reko- 
inendu >iu D-rą M’entuorth visiems mano sergantiin* draugams, ku- 

e kenčia nuo visokią nepagydomu ligą.”
šitas liudymas užtvirtintas parašu P. Bcnson. r.uo 1190'2 Summer 

E. Boston. Mass.
Mes gydome vyrus, moteris ir vaikus ir gauname geras pasekmes 

vartodami natūralius gydymo budus. Neduodame gyduolių. (39)
PAUL J. WENTWORTH, L. M.

1761 Wachington St., BOSTON, MASS.
Priešais Northampton Elevated Station.

Telephone Copiey 0653-.M.

V Santai Midy
Greit Palengvina 
Skatsmhgą 
šlapia mąsi
padirbi arų 

Tėaykit žodį 
“Midy” 

Parsiduoda 
Aptiekose

statyba eis tokiu tempu, kaip 
ji eina dabar, tai namų kai- ___ _ ______
nos kokį jaiką galės laikytis 3onų kuponai yra taip geri, 
dabartinėj auKŠtumoj, pa-’ <aip auksas ir jis tuos kupo- 
kol žmonės su jomis apsi-, ws ima uį pilnus pinigus 

Pr.a^f^s >ei*kant pas jį tavorą. Krau- 
uvė pj]na gajausių marš
kinių, kepurių, skrybėlių. 
Krautuvės vardas:

Boston Sales Company 
678 N. Main st.,

Montello, Mass. i 

L A. DOMININKAS GALINIS.!
Pranešu visiems giminėms ir 

'raugams, kad rugsėjo 9 dieną 
nirė Domininkas Galinis, vieti
niams lietuviams gerai žinomas 
Hznierius. turėjo savo barbernę. 
’apo palaidotas rugsėjo 13 d., su 
ažnytinėm apeigom. Laidotu- 
ės buvo labai iškilmingos, pasi- 
ėkavojant p. Petro Akunevi- 
iaus patarnavimui. Velionis pa
ko pačią Juzę, tris dukteris — 

Iną. Anelę. Marijoną, ir du su- 
us — Juozą ir Joną. Iš Lietu
os jis paeina Suvaiko rėdybos. 
‘unsko parapijos. Cerailiu kai
no. Velionio palaidojime vėl dal
ai pasižymėjo vietinis grabo 
ius p. Petras Akunevičius. ku- 
is savo mandagumu ir žmoniš- 
a kaina labai patenkino velionio 
•iminės, už ką jie yra labai dė- 
ingi ir pataria, kad reikalui 
sant visi lietuviai kreiptųsi tik 
>rie p. Akuneviėiaus.

Palaidotas ant New Calvary 
apinių Bostone. i
Pažymėtina, kad buvo labai 

’aug gėiių ir Vaizbos Butas pri- 
iuntė didelę kvietką. Daug au- 
omobiiių lydėjo i kapus, nes ve- 
ionis buvo visiems žinomas ge- 
as žmogus, užtad visi stengėsi 
inkamai atsisveikinti.

Širdingą padėką reiškia vi- 
iems dalyvavusiems šermenyse 
riminėms ir draugams velionio 
noteris ir vaikai.

Juzė Galinienė.
6 Grampian way. Dorchester.

kol žmonės su jomis apsi-,

jas kilimas. Vadinas, namai 
pigesni jau nebus, bet bran
gesni jie gali būt.

Atsukit laikrodžius atgal.
Saulės šviesos taupymas 

Massachusetts valstijoj bai
giasi 26 rugsėjo vidurnaktį 

ruošėsi Lietuvon ir Todėl eidami gult ateinan- 
savininko, čio nedėldienio vakarą ne

užmirškit atsukti savo laik
rodžių rodykles vieną valan- 
ną atgal. Ateinanti panedėli 
jau kelsimės ir Į darbą eisi
me valandą vėliau.

Kaip jis lindo per toileto 
langą.

Cambridge’uje buvo juo
kingas atsitikimas, šiomis 
dienomis Juodeikis su savo 
žmona
paprašė namų 
kad padėtų jam nueit Į ban
ką pinigus išsiimti. Juodei
kis buvo paprastas darbinin
kas, bet vaikų neturėjo ir 
dirbdamas ilgus metus su 
pačia dirbtuvėje, susitaupė 
S10,000. Namų savininkas 
padėjo Juodeikiui nueiti 
bankan ir parsinešti $10.- 
000. Juodeikis bijojo, kad 
tų pinigų kas iš jo nepavog
tų. todėl išeidamas iš namų 
kiekvieną sykį visas duris ir 
langus iš vidaus užrakinda
vo. Bet štai vieną dieną pa
reina namo Juodeikio bur
ti ingi eris su savo draugu ir 
girdi, kad toilete kažin kas 
daužosi ir verčia duris. Bur
ti ingieris drąsus vyras, todėl 
nieko nelaukdamas eina 
prie toileto ir žiuri, kas ten 
per špukas beldžiasi. Atra
kina duris, ogi pasirodo, 
kad ne špukas, bet tas pats 
namų savininkas, kuris pa
dėjo Juodeikiui pinigus iš 
banko parsinešti. Netikėtai 
toilete užkluptas, jisai apsi
pylė prakaitu ir nežino ką 
besakyti. Pasirodo, kad jis 
buvo Įlindęs Į toiletą per 
langą, o iš toileto norėjo įsi
laužti į Juodeikio kamba
rius. Klausiamas, kokių vel
nių jis tenai įlindo, namų 
savininkas ėmė teisintis 
mikčiodamas, buk vanduo 
“lykinąs’’ apačioj, tai jis no
rėjęs “paipą pafiksyt.”

Nueita apačion pažiūrėti, 
kur tas vanduo “lykina,” bet

‘ pasirodė, kad lubos sausos ir, kad 20 spalių, utarninko va 
vanduo niekur nevarva, tik į kare, Municipal Building(

' bus South Bostono Lietuvii 
Vaizbos Buto šokiai, ir kad 
laike tų šokių bus dalinamos 
visos dovanos, kurios buve 
laimėtos Vaizbos Buto pik 
nike ant p. Čapliko farmoj 
užpereitą nedėldienį.

Sacco-Vanzetti naujos bylos 
klausimas užims da keliatą 

savaičių.
Procedūra dėl naujos Sa

cco-Vanzetti bylos jau pasi
baigė. Prieš teismą buvo pa
statytas Calestino Madeiros 
kuris pasisakė, kad tą plėši 
mą ir žmogžudystę, už kuris 
Sacco ir Vanzetti yra nuteis
ti, atlikęs jisai su savo sėb
rais, o Sacco ir Vanzetti toj 
piktadarystėj visai nedaly
vavę.

Juodviejų advokatas 
Thompsonas pristatė kelias- 
dešimts affidavitų. kurie pa
rodo. kad Sacco ir Vanzetti 
buvo areštuoti ir nuteisti mi
riop vien tik dėlto, kad jiedu 
radikalai.

Teisėjas Thaver, išklausęs 
visų pareiškimų, pasiėmė vi
sus affidavitus ir rekordus ii 
pasakė, kad už kelių sąvai 
čių jisai nuspręsiąs, ar na
grinėti Sacco-Vanzetti bylą 
iš naujo, ar ne.

PETRAS BARTKEVIČIA 
visuomet sako, kad Lietuvos

Miesto majoras nupirkę 
ateinančiai žiemai sniegu 
vežti 60 trokų.

Spalių 20 bus Vaizbos Bute 
šokiai.

Mus prašoma pranešti

»

> 
>

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabodavojume geriausius 

namus ir pigiai Taipgi padarau 
visokiu- plaims, išmeluoju žemę ir 
etc. Visokiais reikalais kreipki- 

<-> 
TITUS P. GREVIS

Broadaay. So. Boelon. 
So Boston 2340.

I f

Vose & Šoks riano

I

Telefonas 6-498

DR. JO vEPH L. ALEX

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

Jei

Comaany
tau virš 20 metą.

manot pirkti Piayer-l’ianą, 
(.ratui Pianą, Upright Pianą, Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. Sarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gų, nes mes parduosim joms tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už ji gerą kair.ą Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruotą kataljogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boykton SL, BoeUu 
įkurtas 1851 n.

KZ 1 fl

I

!

t

Nuo Skaudėjimo,

r
i

DAKTARAS
LANDAU

32 CHAMBERS Si.. BOSTON. 
Gydo ypatiškai ir pasekmingai

Veneriškas
Valandos:— Kasdien nuo s 
10, nu<> 1 iki 3 ir nuo •< ik: X 
Nedėldieniais nuo !) iki 12.

ant žemės matomai tyčia bu
vo vandens palieta, turbut 
su žinia tos moteriškės, 
kuri tenai gyvena. Ir taip 
tos “paipos fiksyf ’ visai ne
reikėjo.

Reporteris.
i

AUTOMOBILIŲ SAVI
NINKAI i

Pradedant nuo Naujų .Metų, versti- ; 
:ai reikalingas Atsakomybės Paliu- 
:ymas bendrai su Aplikacija dėl Rc- 
ristravimo automobilių. Prisiųskite 
avo antrašą ir aš pribusiu pas jumis 
neskiriant kur gyvenat) su reikalin- 

ra blanka dėl registravimo au’.omo- 
tiliaus. Šis patarnavimas dykai. Dėl 
ikro patarnavimo, su savo insurancc 
-eikalais. kreipkitės pas

J. N. TURAUSKAS 
CAMBRIDGE, 

104 Hampshire st. 
ir 368 M aahington St,

SEVERAS

GOTHARDOL.

<•)
MASS 
l'niv. 
Univ.

9692 
1683-W. I

Paukėtnas naminis hnimer.tas per 
suvirtum 45 metus. Tad tai yra 
laiko išbadyti ir užsitarnavę jūsų 
pasitikėjimo.

Kaina 80 ir 60 Gantai.

Pirkite pas aptiekorius.
W. f. SEVUA CO.. CtbAlt RAHDS. KJWA

I

Tel. So. Bosnio M»Ą-W į
DAKTARAS i

A. L. KAPOČIUS į
LITU VIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną ; 
Nuo 2 iki • v*k J 
NEIMLIOMIS: 1 
iki I v. po oietti < 

SeredomiR iki 12 diena.
Ofisas ”keleivio” naro*

251 Rr«»ndwa>. tarpe C ir D
«O BOSTON. MASS.

sc. <

— ii

Mes parduodame geriausias Pianus. Gramafonus ir užlai
kome didžiausj pasirinkimą Lietuviški: Rekordu ir Gerą 

Piano Rolių.

VĖLIAUSI VICTORO REKORDAI
78676 (PAS DARŽELĮ TRYS MERGELES .................. h. Sabo™

(IŠĖJO TĖVELIS J MIŠKĄ .........................................K. Sabonis
78675 (TAUTOS ŠVENTE..................................................... Jos. Vaičkus

(MES BE VILNIAUS NENURIMSIM ............ Jas. Vaičkus
78684 (MUZIKA—VALCAS .............................................. Kist. Saboni*

(PAUKŠČIU VESE1LĖ ......................................... Kast. Sabonis
78463 (KAITINK įVtESI SAULUTĖ ............................ Justas Kudirka

(VA! MOČIUTE MANO.......... ............................Justas
160i7-F(KADA NORIU VERKIU ............................. Jonas

(ANT EŽERĖLIO .....................   Jonas
16038-F (LAKšTINGALfeLŽ -......................... Jonas

. (AGUONĖLĖ ...........i.......’.............................. Jonas
16039-F (SENELIS—POLKA . ..

(GRAŽUOLĖ—POLKA ...
VICTOR REKORDAI I* COLIU—75c

Reikalaudami Mašiną. Rekordą arba Rolių Kataliogo. prisigskit už 2 
centu štampą. Kreipkitės ypatiškai arba per laišką

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

K udirka 
Butėnas 
Butėnas 
Butėną* 
Butėnas 

.. Jgrajino Columhijos Orkestrą 

.. jgrajino Colu m bijos Orkestrą
f

* 4*N- . j




