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Lenkija Tikrai Ruošiasi 
Pulti Lietuvą.

I MERGINA IŠŠOKO PER 
LANGA NUO 4-to

KARO PAVOJUS GRĘSIA vadavimo valanda?
nežinom. Bet kad 

, ateis, neabejojam.
Tegul šiandien 

uždarinėja lietuvių mokyk-1 
. las Vilnijoje: tegul kiša lie- 
j tuvių mokytojus ir mokinius 

. . į kalėjimus vien už tai, kad
• i*e nor’ l*kti lietuviais. 
Tegul mėto ant gatvės naš
laičius, tegul tremia iš Vilni-i 
jos veikėjus, tegul... Juk taip 
pat elgėsi rusų valdžia, bet 
galop prakišo. Prakiš ir pa
liokai.

i Lenkija dabar lošia Rytu 
Europos žandaro rolę. Len- 

..........  , , , kija žandaro uniformoje 
užginčijo, sakydama, kad. jau^iaj?i galinga. Bet kai 
paskalai apie Lenkijos pla- žandaro patarnavimas Va- 
nus prieš Lietu\ą e>a nepa- Europai nebebus reika- 
matuoti ir juokingi. V įsi len- H kag ta(la atsitiks su
kų pulkai esą paprastose sa-(Lenkij0S tariama galybe? 
yo vietose ir paskutiniais laj- Ta(]a Lenkijos gurguolė len
kais Lenkijoj nebuvę jokių aj jj apSiversti užvažia- 
kanumenės kilnojimų. :vusi ant Vilniaus kelmo. Ko- 

Bet kad Lenkija ruošiasi: • Vilnių Lietuva nėrr
karan, tai sako ne vieni lie-sjipna> fcaįp kam galėtų 
tuviai. \ įsų pirma apie tai ■ atro<lx-ti. Prie geros strategi-1 
praėjėjo rašyt Rusijos spau- nės padėties ir prie neblogoj 
da. Dabar apie tai prabilo !Į/ekonominio stovio Lietuva 
“Manchester Guardian. |dar luri galingą ir nerudė- 
Anglijos liberalų organas.! ^nkla. formalę teisę 
kuris yra skaitomas rim*,pne‘Vilniaus krašto ir teisy- 
ciausis ir geriausia infor- b 0 ėje Tžtgi del 
muotas laikraštis visoj Eu-;yilniaus. ateities nėra ko

The Manchester Guar- budai Y
.1 iškelia aikštėn faktą, kai Pilsudskis vėl

kad paskutinėmis dienomis ivai$tosi Lenkijoj. 
Lenkija yra padariusi su Ru- - •
munija slaptą karo sutartį, 
apeidamos tuo budu Tautų 
Lygą, kurios tikslu yra neva 
saugoti pasaulį nuo karo. 
Galimas daiktas, sako 
“Manchester Guardian.” 
kad Lenkija su Rumunija 
nori apsisaugoti nuo pavo
jaus iš Rusijos pusės; bet gi 
tuo pačiu laiku šitokia slap
ta kąra sutartis parodo, kad 
Tautų Lyga NĖRA apsauga 
nuo karo ir kad jos pačios 
narės slapta ruošiasi užpuo
limui.

VISAI EUROPAI.
Kada— 
ji tikrai

Lietuvos valdžia pranešė 
apie tai visoms savo atsto

vybėms užsieniuose.

Žydų Telegrafo Agentu-1 
ra praneša iš Kauno, 1 
Lietuvos valdžia jau išsiun- 
tinėjusi savo atstovybėms 
užsieniuose įsakymą praneš
ti užsienio valdžioms žinią, 
kad Lenkija ne juokais ruo
šiasi pulti Lietuvą, ir kad ka
ro pavojus gresia visos Eu
ropos ramybei.

Varšuva tuojaus šitą žinią kija žandaro

Lenkija

ropoj.--
dian”

taip labai nusiminti: tečiau
..............” i. o ypač

FORDAS IVEOA PENKIŲ p%avo%™s“ **
KALĖJIMO.

(’helsea, Mass.—Polici ios 
viršininkas Thomas Quigley 
(majoro brolis) gavo 18 mė
nesių kalėjimo ir $700 pa
baudos už varvma degtinės ANGLAI BOMBARDUO- šiol Kynai. Bet paskutiniais 

JA KYNŲ MIESTĄ. laikais* Kynų liaudis pradėjo 
-------- prieš tai protestuoti. Susi- 

Jungiinii; Valstijų karo lai- tvėrusi liaudies armija pra- 
vai taipgi šaudo į kiniečius.

Kynuose dabar siaučia 
naminis karas. Iš nietų paki
lo kumin'vnai. tai yra liau
dies armija, ir pradėjo muš
ti visokius gonppHus. kurie 
parsidavę už pinigus padėti a 
krikšcūnrkieni^ kapitalis
tams plėšti Kynų žemę. Ge
nerolas Wu Pei-fu. Čan Tso- 
lin ir kiti, kuriuos palaiko 
Anglija ir ki o- krikščionis-į 
kai imperialistinės valstv-j 
Kės. tapo skradžiai sumušti. 
Kumineunni užėmė jau ke- 
liatą svarbių punktų ir eina 
nesulaikomi pirmyn.

Klastingoji Anglija tuo-i 
jaus nusiuntė keliata savo! _ . - .. - -.
karo laivų ir tie pradėjo ves atvažiavo apie 20 vyn;, 
bombarduoti kuminėunų už- 0 Pat*s
imtus miestus. Taip buvo be '^ven pradėjo piaustyt 
iokio perspėjimo subombar-®“3??3 ‘^panas. Jie dirbo 
duotas Wanhsieno miestas, i bev?lk W naktl- Ant galo 
Krikščioniški anglai nedavė suplauktas drapanas api- 
progos net moterims ir vai- P-¥.le. deginančiomis rugsti- 
ksrns pasislėpti nuo žmogių-1 “f ir Prastsahno. Saviniri- 
dingų ju kanuoliu. it“ M

ar , , -- . •> ; jiems padaryta uz $100,000.Musų nekaltoji AmeriKOs r '______
valdžia irgi pasiuntė keliata DAuGHE*>TY SUDEGINO 
savo karo laivu, kurie įsi- 
brievė Yangtze upe Kvnų 
gilurr.on ir šaudo iš kulko-i 
svaidžių į Kynų žmones. jT ..
\Vashingtonas anądien išlei-į^^.501^

LANGĄ NUO 4-to

Ntu Ytuke ? nedėi- DIENŲ DARBO SAVAITĘ 
dieni nuo ketvirto aukšto iš^---------------
šoko* per langą 23 metų am- ALGA BUS MOKAMA UŽ 
žiaus mergina ir miltinai su
sižeidė. Ji vadinasi Dorothv 
Smith ir paeina nuo Bosto
no. Ji sako, kad, ji buvusi su 
tulu vyru ant vakarienės, o 
paskui nuvažiavusi su juo į 
jo namus. Tenai atėjęs da 
vienas vyras ir jiedu norėję 
ją išžaginti. Ji nusigandusi 
ir šokusi iš miegamojo kam- 

■ bario per langą. Vyrai areš
tuoti. Šitas atsitikimas turė- 

; tų būt pasarga visoms mer
ginoms. kad į vyru kamba- 

, rius nereikia vaikščiot.
■

PAŠOVĖ PAČIĄ IR JOS 
MEILUŽĮ.

Fall River. Mass. — Jo
nas Kaminskis čia patėmijo. 
kad prie jo pačios plakasi 

i tūlas ispanas. Manuel San
tos. Pereitą nedėldienį Ka
minskis nusekė pačią ir jos 
meilužį į vasarnamį, ir kaip 
tik jiedu perėjo slenkstį, jis 
tuojaus išsitraukė revolverį 
ir pradėjo šaudyt. Ispanas 
tapo sužeistas miltinai, o 
Kaminskienė tik į mėsas. 
Paskui Kaminskis nuėjo po
licijos nuovadon ir padėjęs 
revolveri ant stalo tarė : “Aš 
nušoviau savo oačią ir jo; 
vaikiną, ir noriu kad mane 
areštuotumėt.” Policija jį 
suėmė, o sužeistuosius nuga
beno ligonbutin.

6 DIENAS.

biznio. Jo brolis majoras
• taipgi buvo teisiamas, bet

Pas paliečia 217,000 dirban
čių pas jį darbininkų.

„ 1 L' prisaikintuju suolas nesusi-■ į.or-'taikė del jo kaltės.
į Policijos seižantas, E. W. 
Isbester. g2vo taip pat 18 
mėnesiu džėlos ir $700 pa- 
baud os. Be šitų da 3 civiliai 
builegeriai tano nuteisti. Vi
si jie prigulė jo prie vienos 
“kompanijos” ir visi apelia
vo.

Kynai Grūmoja Karu 
Europos Valstybėms.

dėjo vaiyti svetimšalius lau
kan. Ir štai, svetimšalių lai
vai pradeda bombarduoti 
Kynų miestus ir žudyti jų 
gyventojus. Ir tai darosi tuo 
pačių laiku, kuomet susirin
ku, i Ženevoje Tautų Lyga 
kalba apie apsaugojimą pa
saulio nuo karo!

da> nustebino Ameriką įves-j 
dama.’- visiems savo darbi-; 
ninkams $5 algą į dieną, 
kuomet visoj šalyje $2.50 į 
dieną buvo skaitoma labai 
gera mokestis.

Dabar vėl Fordas paskel
bė. kad visose savo pramo
nėse jisai įvedąs 5 dienų 
daibo sąvaitę su 6 dienų al
ga. f ai reiškia, k^d visose jo 
dirbtuvėse, kasyklose ir ki
tur darbininkai dirb- tiktai 
5 dienas į sąvaitę, bet alga 
jiem< bus mokama už pilną 
sąvaitę. Fordas sako, kad 
juo daugiau žmonės turės 
liuoso laiko, tuo daugiau jie 
pirks automobilių, tuo dau
giau pinigų išleis, tuo geriau 
biznis eis.

Dabartiniu laiku Fordas 
samdo 217.000 darbininkų. 
Nora apskritai žmonės ma
no. kad Fordas yra automo
bilių fabrikantas, ištiktųjų 
gi jisai veda keliolika įvairių 
pramonės šakų.

Jisai operuoja 600 mylių, 
ilgio gelžkelį.

Jisai operuoja didžiausi 
prekybos laivyną ant Di
džiųjų Ežerų ir ant jūrių.

Jisai coeįuoja anglių ka
syklas West Virginijos ir 
Kentucky valstijose.

valdžios agen- Michigano valstijoj jis 
sąvaitę apstojo operuoja geležies kasyklas.

• -Jis turi didžiausias stiklo 
ir plieno liejyklas. 

Jis padaro kas dieną apie

damas

NAUJAS PLIENO TRUS- 
TAS RYTU EUROPOJ.
Austrijos, Vengrijos ir Če

koslovakijos plieno fabri
kantai šiomis dienomis su
tvėrė naują plieno tinstą, 
kuris operuos vidurinėj ir 
rytu Europoj. Apskaitoma, 
kad i metus šita kombinaci
ja galės pagaminti 3,000.000 
tonų plieno. Kitas panašus 
tinstąs susitvėrė kiek anks
čiau vakarų Europoj.

SUNAIKINO UŽ $100,000 
DRAPANŲ.

Carteret. N. J. — čia ran
dasi New Yorko kapitalistų 
įtaisyta drapanų dirbtuvė, 
kurios darbininkai senai

■ streikuoja ir jų vietoj dirba 
j streiklaužiai. Vieną naktį 
i pereitą sąvaitę prie dirbtu- 

- _ a * • _ • rtA___
surišo sargą, o patįs įsilaužę

AREŠTAVO ATEIVIU 
ŠMUGELNINKUS.

Federalė
tai pereitą

.. . .. atėjusį ties South Bostono 
, : \dnieclus cukeme tavorini laivą "Pi- dirbtuvedabar, kada jie prašo musų naJ (kl Rio 

pašalpos našlaičių pneglau- j0 žmonių. Jie vra kalti- 22.000 galionų benzolio.

FILIPINUOSE EINA KRU
VINI MŪŠIAI.

Filipinų salose, kuriose 
viešpatauja Amerikos taba
ko tinstąs, pavergti žmonės 
nuolatos kįla, o Amerikos 
kareiviai juos malšina. Ir ši 
panedėlį Šulu provincijoj 7 
morai buvo užmušti. Iš ka
reivių pusės irgi buvo 3 už
mušti.

Mes, lietuviai Amerikoje, 
aukavę tiek daug kovai už 
Lietuvos nepriklausomybę, 
negi užmiršime ’ ’’ ’’

•” ir areštavo ant

I

doms ir mokykloms. Patįs 
vilniečiai rūpinasi Vilniaus 
likimu, mes gi tik jiems pa- 
dėkim. bombarduodami len
ku apkasus doleriais.

Spalių 9-ta yra lietuvių 
vilniečių ir visos lietuvių 
tautos liūdesio ir skausmo

narni šmugeliavimu ateivių į 
Suvienytas V aisti jas. Sako
ma, kad tas laivas kas sykis 
vis įvežąs buri ispanų ir ki
niečių. Ir šiuo kartu jis įve- 
žęs iš Kubos apie 40 ispanų 
ir kiniečių, kurie tuojaus bu
vę susodinti į “taxi’as” ir iš-

•Jis laiko apie 10.000 akrų 
farmą.

Jis turi $10,000.000 vertės 
ligoninę.

Jis leidžia savaitini laik
rašti, kuris turi 600,000 skai
tytojų.

•Jis turi visokių krautuvių,. v*****v^ e k'UMMJJIIII Į LdAi II lJv" vlo LUJI viouniy niauiuviu,
diena. Tą dieną nepnvalu vežioti pirma, negu valdi-'.kurios daro $10,000.000 biz- 

i nei vienam lietuviui sėdėti njn]<ai spėję apsižiūrėti. nio kas metai. Ir jis turi ban-

DOKUMENTUS.
Nagrinėjamoj dabar New 

Yorko byloj, kurioj buvusis 
; Departamento 

. . .__ ,, .„.„„'galva Daugherty ir jo sėbrai
<o paais . . * vra baltinami už graftą karo
.anai ne.ai tojo ?ur.ke?>nių • išėio i aikšte kad no-armotu dėlto, kad netoli tos ue '0 1 aiKstę, Kati po-
vietos buvo Amerikos kapi-lnas Da«gherty sudeginęs vi- 

700 talisuj. būtent Standard ftiisus dokumontus, kūne liūdi- 
" Co. triobos. Vadinasi, musų 

karo laivai ne vaikų ir mo
terų pasigailėjo, bet aliejaus 
trusto turtų. Jeigu ne Stan-i 
dard Oil kompanijos “pra- 
pertės,” tai musų laivai butų 
pylę iš sunkiųjų armotų.

Visa šito akyvaizdoje, 
Kynų atstovas Tautų Lygos 
posėdyje Ženevoj pakėlė 
protestą. Jisai pasakė, kad

VILNIŲ LENKAI UŽGRIE
BĖ 9 SPALIŲ.

(Prisiųsta.)
Tai buvo šeši metai atgal. 

Lietuva, atvadavusi ir pa- 
liuosavusi Vilnių ir Vilniaus 
kraštą, buvo pradėjusi tenai 
kultūros darbą dirbti. Bet is
torinis Lietuvos nedraugas 
Lenkija negalėjo pakęsti at
gimusios lietuvių tautos ste
bėtinų laimėjimų. Ir štai 
1920 metais, 9 spalių dieną. 
I^enkijos valdžia, kairia ran
ka pasirašydama Suvalkuo
se Vilniaus nepuolimo sutar
ti su musų atstovais aki vaiz
doje Tautų Sąjungos dele
gatų. dešinia savo ranka pa
siuntė ant Vilniaus savo ka
reivių pulkus, generolų Želi
govskio ir Pilsudskio veda
mus. Po kruvino nelygių jė
gų susirėmimo. — Vilnius 
puolė...

Vilnius mums reikalingas 
kaipo natūralūs ekonominis 
centras visai Nemuno sri
čiai, kaipo vienintelis musų 
kelias į Rytų Europą, kaipo 
raktas trečdalio musų tautos 
atvadavimui. Be Vilniaus 
mes lietuviai nenurimsim: 
Amžiais buvęs musų Vil
nius. — ir turi musų būti.

Kada gi ateis Vilniaus iš-

■namie rankas sudėjus. Tegul 
ta diena būna pas mus ame
rikiečius apvaikščiojama 
musų draugijose, kliubuose, 
mitinguose kaipo pasiryži
mo diena kovoti ir nepasi
duoti iki galo, kolei “musų 
Vilnius vėl bus musų.”

IŠPLĖŠĖ KRAUTUVĘ IR 
RESTORANĄ.

Pereito nedėldieno naktį 
ant Atlantic avė.. Bostone, 
priešais South Stationą. va- 
gįs įsilaužė į Richardšonų 

_________ krautuvę ir pavogė $2,500 
MEKSIKOS PARLAMEN- J,in«aK o kita tiek išnešė 
TAS ATMETĖ VYSKUPŲ britvomis ir kitokiak daly.

PETICIJĄ. paskui jie įsilaužė į ki-
Meksikos katalikų vysku- mečių restoraną šalia tos

kuose gatavu pinigu $200.
000.000.

ATĖJO 700 TONU KIAU
ŠINIŲ IŠ KYNŲ.

Šiomis dienomis iš Kynų 
importuota Amerikon 
tonij kiaušinių. Visi kiauši
niai yra išleisti, tryniai nuo 
baltimų atskirti, ir viskas su
dėta skardinėse (kanose).

ŠALČIAI IR SNIEGAS 
VAKARUOSE.

Vakarinėse valstijose pra
sidėjo jau žiema. Wyomin- 
ge, Montanoj, abiejose Da- 
kotose. Nebraskoj, Iowoj ir 
Minnesotoj pereitą sąvaitę jeigu Europos valstybės ne- 
sniegas jau užklojo laukus ir ’ '
pradėjo šalti. Daugelyje vie
tų javai stovi da nenuvalyti 
ir fermeriams bus daug nuo
stolių. Kanadoje taip pat

jo apie paimtą jo $150/100 
kyši.

pai buvo padavę parlamen- krautuvės ir iš tenai pavogė savo testamente šitas bur
tui antrą peticiją, prašyd a- $750. 1................................
mi, kad parlamentas pakeis- --------------
tu konstituciją ir vėl leistų TRAUKINIAI SUSIKŪLĖ, 
kunigams turtus krauti. Bet 9 ŽMONĖS UŽMUŠTI. 
Meksikos visuomenės atsto- Beihlehem, Pa. — Pereitą 
vai parlamente šitą prašymą nedėldienį ant kryžkelės čia 
atmetė. Vienas toks prasy- susjkuiė 
mas buvo jau pirma atmes
tas.

DARBININKAMS NEI 
CENTO.

Anglijoj nesenai mirė mi- žiema užklupo daug nenu- 
lionierius Samuel William valytų javų. Farmerių nuos- 
Farmer. ir savo testamente toliai apskaitomi į $3,000.- pažeminimą, 
paliko $2,000,000 pasenu- 000. 
siems žmonėms, kurie jau 
nebegali jokio darbo dirbti. 
Tečiaus pasenę darbininkai 
negaus iš to nei cento, nes 

žujus sako, kad pašalpa iš jo 
milionų gali būt mokama 
tiktai ” “aukštesnės klasės 
žmonėms arba profesiona
lams.”

du traukiniai, 
Scrantono ekspresas ir Jer- 
sey greitasis. Devyni žmonės 
tapo užmušti ir 35 sužeisti.

KOMUNISTAI STEIGIA 
KAPITALISTIŠKĄ 

BANKĄ.
Bostono laikraščiai skel- 

kad komunistai čia iš-

FLORIDOJ ŽUVO 365 
ŽMONĖS.

Turtu sunaikinta per audrą 
už $165,000,000.

Dabar galima paduoti jau 
apytikrių žinių apie Floridos 
nelaimę. Žuvusių per uraga
ną žmonių suskaityta ne 
1,000. kaip iš pradžių buvo 
spėjama, bet 365. iMateria- 
liai nuostoliai tečiaus pasiro
dė daug didesni, negu iš kar
to buvo manoma. Apytikriai 
apskaitliuota. kad turtų bu
vo sunaikinta už $165,000,- 
000. Miami apielinkėj 4,700 
namų buvo nušluota nuo že
mės veido, o 9,250 taip ap
griauta, kad gyventi juose 
jau nebegalima. Daugiausia 
žmonių žuvo ir triobų buvo 
sunaikinta, kuomet įsiūbuo
tos jūrės užliejo sausžemį.

padaiys tuojaus naujų su
tarčių su Kynais, tai gali kil
ti karas. “Mes nenorime ka
ro pradėti.” pasakė jisai, 
“bet jeigu kiti jį pradės, tai 
mes jį laimėsime, nes Ky- 
nams jau nusibodo kentėti 

J)

Toliaus jis pridūrė: “Aš 
mokslus ėjau Jungtinėse 
Valstijose. Aš myliu Ameri
ką ir jos idealus, bet aš ne
galiu suprasti, kodėl Jungti
nės Valstijos seka kitas vals
tybes reikalaudamos sau ne
paprastų politinių ir ekono
minių privilegijų ir neliečia
mybės Kynuose. Juk tai yra 
mindžiojimas Kynų nepri
klausomybės ir visai

PERŠOVĖ DRAPANŲ 
“CARĄ.”

Passaic, N. J. — Pereitą 
subatą čia tapo peršautas 
prie savo namų Louis Coo- 
per, žinomas kaipo drapanų 
pramonės “caras.” Jį peršo
vė du vyrai, kurie paskui pa
bėgo automobiliuje linkui 
Nevvarko. Nuvežus Cooperį klausomybės ir visai nesu-' 
ligoninėn, pasirodė, kad jo tinka su Amerikos princi- 
kunan suvaryta penkios ku- pais.” 
lipkos, viena arti širdies. Bet Amerikos kapitalistai 
Daktarai mano, kad jis mirs, yra tokie pat kapitalistai, 

kaip ir Anglijos ar kitų vals
tybių pelnagrobiai. Jų prin
cipai, tai lupk, kur tik lupa
si. Kynuose jie nuo senai tu
ri įsteigę savo biznius, savo 
įstaigas, nepriklausomą savo 
paštą ir net teismą. Su Kynų 
Įstatymais jie visai nesiskai- 
* . Jokia kita valstybė tur- 

šituo metu tokios paskui pats pasikorė. Polici- būt nebuvo taip svetimų pel- 
1 A___* - — __  — — —_ 1 — —___- a —■ - — — — __ 1 V • • • A • —* — —-------- — X « « « «A — -a. 1 » . * «AA .

naudojama, kaip buvo iki

BITĖS PYKSTA, KAD 
MEDAUS NĖRA.

Iš Anglijos pranešama, 
kad ši rudeni bitės tenai taip 
piktos, kad užmuša daug 
vištų. Bitininkai aiškina, 
kad bičių piktumas pareinąs 
nuo to, kad laukuose jos ne- — . _
randa medaus. Rudenį, kuo- kad buvusia Lenkijos finan- 
met gėlės laukuose pasibai- sų ministerijos kredito de
gia. bitės eina vogti medaus partamento direktorius, Zig- 
iš kitų avilių ir tarp jų prasi- muntas Statkievičius. nušo- 
deda tuomet atkakli kova, j vėsavo pačią ir du sun u, o to.

LENKŲ MINISTERIS 
PASIKORĖ.

Iš Varšuvos pranešama,

500 ŽMONIŲ ŽUVO PER 
AUDRĄ PARAGVAJUJE.

Žinios iš Paragvajaus res
publikos (pietų Amerikoj) 
sako, kad tas pats uraganas,
kuris kelios dienos atgal su- bia, 
naikino Floridą, pridaręs la- ėmė čarterį bankui steigti, 
bai daug nuostolių ir tenai, Jų kompanija pasivadinusi 
Paragvajuje. Sakoma, kad “Welfare Credit Union.” 
Encarnaciono miestas esąs Vadinasi, jie nutarė kapita- Jos būna : # . ....
beveik visiškai sugriautas ir lo jau nenaikinti, bet augin- piktos, kad ant visų puola ir ja mano, kad jis iš proto iš- nagrobių niekinama 
apie 500 žmonių užmušta. ti jį. gilia. ėjo.

UŽGRIUVO KASYKLA 
SU ŽMONĖMIS.

Michigano valstijoj, neto- 
i Ironvvood miestelio, pe- 

reitoj pėtnyčioj po pietų už
griuvo geležies kasykla, ku
rioj dirbo 46 žmonės. Trįs 
jų buvo užmušti, o 43 užber
ti 2,600 pėdų gilumoje. Da
roma didžiausių pastangų, 
kad juos atkasus, bet per ak
menis ir sulankstytus geleži
nius ramsčius nelengva prie 
jų dasigauti. šį panedėlį da 
girdėta iš požemės barškini
mą į geležinį vamzdį. Tas 
reiškia, kad užberti maine- 
riai tebėra da gyvi. Užbertų 
darbininkų moterįs ir vaikai 
budi prie kasyklos verkdami 

i Idieną ir naktį.

li
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APŽVALGA
sios vergas. Dvasios veržu 
daugiausia yra pas -nei?..’-ai.- 
ir laisvamanius, nes iie. ne<’- 
ncdanii kam begyvena pas- ui. 
je. nežinodami savo auk. 
siejo t:’ si<-. .- rba nuo jo nutek 
skęsta dv; - » ir kūno nedory
bėse.”

Bet "Naujienos" tuoj at
kerta. kad—

"čia broliuką organas parašė 
i šmeižtą. Kad socialistai ir lais- 

: vamaniai esą godus, girtuok- 
! iiai ir paleistuviai, tai grynas 

melas. Kas nori smagiai ir pa- 
į laidai gyvent. !;•.> paprastai ei- 
! na i kunigu- arba bent par.-i- 
į duoda kunigaus. bet ne stoja i 

socialistų organizac: .

Kunigai giriasi savo tiks
lų ir doros "augštumu" del- 

ito. kad jie pasninkauja 
'"ikinasi Lotak.’rzmn ir -

I

:n: . darbo.
Į>

Reiškia, jie patys netiki i tai. 
ką jų katekizmas sako. Todėl 
aišku, kad j u 'aukščiausias 
tikslas' tai tik priemonė žmo
nėms akis dumti.”

AR BUS KARAS?
inu. nepaisymu, griovimu esa
mos tvarkos ir nesugebėjimą 
nieko naujo vieton sugriauto 
įsteigti. Socialistų tai padaras,* 
<> niekeno kito, teroro gaujos/ 
Jei nesugeba tie poneliai at-( 
siekti savo tiksiu melo ir šmeiž-l 
to žodžiais, imasi prievartos.— t 
per terorą. Juk socialistai nega-į 
Ii išsiginti savo siekių ir meto-į 
dos: ju siekis sugriauti esama-1 
ja tvarka. — ju metodą — re-’ 
vofiucija. Taip elgėsi bolševi-! 
kai. raip irgi nori padaryti kiti Į 
jų sėbrai socialistai. Sugriauti’ 
viskas, kas yra... Kas gi yra?

irarra. yra aut«ltaiė. ka(j - pggninkauja. mO- 
Matome tat. kau savatmi r,-to- katekizmų ir siekia
kavine dvasia eina prieš tvar-; , ,, ... . . . t , . 'dangaus karalystes. -\au-
tę. kuria tvarka laikosi. Auto •' 1 r
ritatėje socialistai mato di-' 
džiausią kliūti savo galutino 
tikslo pasiekimui."

Tai matot, kur galva! Gai-
’ ' . »rr*- __ **  I

FAŠISTAI TRAUKIAMI | 
TEISMAN.

"Socialdemokratas” rašo: į
"Vid. Reikalų Ministerij? I 

veda tardymus dėl pasirodžiu- • 
siu prieš III Seimo rinkimus j 
fašistinių proklamacijų. Jau 
bylos užvestos ir perduotos 
valstybes gynėjui šiose vieto
se: Mažeikių miesto ir apylin
kes. Vilkijos apylinkės. Aly
tau^ miesto ir apylinkės. Tra
kų apskrities. Kauno miesto. 
Salantų miestelio. Raseinių 
miesto. Kruonio valse.. Taura
gės miesto. Vilkijos miestelio. 
Utenos miesto. Pilviškių ir 
Liudvinavo. šiose jau iškeltose 
bylose kaltinama apie 100 as
menų.

"Daugely vietų dar vedamas 
tardymas, kuri užbaigus bylos 
bus perduodamos valstybės gy
nėjui.

"Pasirodo, kad tų sunkiai j _
Kriminalinių fašistų'atsišauki-i la. kad SIU..- "Tautos rašy
mų platintojai beveik išimtinai: tojas neuzgimė anksčiau, 
yra visi aktingesnieji krikščio- j -Jeigu jiš butų seniaus pa- 
nių federantų ir ūkininkų są- šauliui išaiškinęs, kad. “au- 
jungos agitatoriai ir veikėjai, toritatei’ nevalia priešintis. 
J ieškant tų atsišaukimų auto- tai ir an.e ikiečiai nebūtų 

revoliucijos prieš . . -
ir f rančų- tusi katekizmo 

valdonams jeigu jie ii' galėtų už 
ir Rusijos "dangaus karalystę 
caro sosto. kia čia '

"Jokios! Visuomenės atžvil
giu tie elementai ra visai ne
naudingi. dažnai net kenks
mingi. nes kuomet jie nedirba 

o lietgi turi kaip nors
maitintis, tai jie gyvena sveti
ma nauda, kurią jie šiokiu ar 
tokiu budu — poteriais arba 
prašymais — iškaulija iš kitų 
žmonių. V adinasi, tie neva 'tol 
b u los dvasios’ gaivalai yra tik
renybėje visuomenės 
tai!”

Iš to bus aišku kiekvie
nam, kurių tikslas yra aukš
tesnis.

parazi-

ir pradėti nesunku, bet baig
ti yra .-unku. Stambioji Eu
ropos buržuazija žino, kad 
karo laiku ginklai patenka į 
minių. į valstiečiu ir darbi- 
linkų rankas, kurie tuo gin
klu į visas puses švaisto ir 
kartais revoliuciją pakelia. 
Kiekvienas karas išplėšia 
nelik vyrus iš šeimynų, bet 
paliečia piniginę ir ūkišką 
krašto padėtį, nuskriaudžia 
ir nubiednina daug žmonių. 
Susidaro patogi dina įvai
rioms agitacijoms ir minios 
lįsitikrina, kad karai kapita
listų keliami ir tęsiami tiks
lu pasiplėšti, pasipelnyti. 
Dėlto šiandien nėra mėgėjų 

'be atodairos kelti karus. Mes 
1 matom kaip sunku yra mal
šinti rifų ir druzų tauteles 
tokiai galingai Prancūzijai.

Dabar pažiūrėkim į kiek
vieną valstybę skyrium. An
glija — turi savo bedu su 

■angliakasių streiku, su ko- 
'munistų propaganda. Nema- 
ižaturi rūpesčių Indijoje ir 
IC’ninijoje.

Francuzija

Labai yra galimas daik
tas, kad vieno antro Angli
jos ar Francuzijos diploma
to galvoje yra sumanymas 
atiduoti vokiečiams dali len
kų užgrobtos žemės, o len
kams atiduoti Lietuvą. Bet 
kol kas. permaža pagrindo 
patikėti, kad ištikrujų taip 
bus.

Lietuvos geografinė pa
dėtis yra, sakysim, kebli ir 
patogi kartu tuom, kad ji 
yra kryžkelėje Rusijos i Vo
kietiją ii' Lenkijos i Pabaltą
ją. Daugiausiai nuo karo nu
kentėjusi ukininkrška Rusi
ja ir pramoninga Vokietija

BAISUS “MOKSLINČIAI.”
Šiomis dienomis Kaune 

buvo Kultūros kongresas, 
kuris baisiai nepatiko kleri- 
karlams. Jų spauda, kaip an
tai ienybė.” kolioja to 
Kongreso dalyvius net "juo
dašimčiais” ir "laisvės prie
šais.” įsiuto klerikalai ant to 
Kongreso daugiausia dėlto, 
kad jame buvo pasiūlyta iš
vyti iš Lietuves jėzuitus. 
“Vienvbė” todėl rašo:

Girtuoklystės, 
niekas neužtaria, 
visuomenei yra daug __
dingesnis toks žmogus, kuris 
nors ii- girtuokliauja, bet at
lieka jai naudingą darbą, 
negu toks, kuris skaito save 
"pilnu blaivininku,” ir gyve
na nieko nedirbdamas.

Taigi, gyventi “pilnoj 
blaivybėj,” tankiai vaikščiot 
bažnyčion ir siekti prie 
"dangaus karalystės” anaip
tol nėra aukštas tikslas. 
Aukštas tikslas gali būt tik
tai tada, kada žmogus dirba 
pasišventęs visuomenės la
bui. Nes—

"Aukštesnio dalyko, kaip vi
suomenė. nėra. Todėl yra me
las. kuomet Marijonų organas 
pasakoja, kad socialistai neturi 
jokio aukšto tikslo. Socialistai 
kaip tik ir yra tie žmonės, ku
rie dauginus už kitus stengiasi 
tarnauti aukštam tikslui — vi
suomenei. — atsižadėdami že
mesnių — asmeniškų—tikslų!”

žinoma, 
Tečiaus 

nau-

i- _ _ J
siekia viena antros, nori pa
šalinti visus slenksčius, kurie' 
joms kliudo susiartinti, susi
siekti. Ir dėlto šios valsty- 

mums palankiai spren-. 
džia Vilniaus klausimą. Jei
gu pati Rusija negali pa

grobti Vilniaus, tai geriau, 
, kad Vilnius tektų Lietuvai, 
negu Lenkijai. Tada susida
ro koridorius iš Rusijos i 

i Vokietiją per taikią, mažą 
.Lietuvą. Bet Lenkija, Fran-į Francuzija — ji kariautų , 
leuzija, Anglija labai nemėg- ne bent tik kas ją pultų, o 
sta Rusijos su jos komunisti-' šiaip ji gelbsti pinigais, nors

"...nevienam kils mintis, ko
de! bedieviai ir socialistai taip 
nekenčia .jėzuitų.

"Nekantriam skaitytojui 
tuojau tą dalyką paaiškinsiu.

"Nevienas jūsų yra jautęs 
savo širdy pavydą ir paskum 
neapykantą. Pavydas kyla 
matant kitą žmogų turtinges
ni. mokytesni, kuo nors labiaus 
prasikišanti. Toks pat pavydas 
kyla dabar ir bedievių širdyse. 
Jėzuitai yra labai mokyti žmo
nės. kiekvienas jų yra baigęs; 
aukštuosius mokslus. Musų so- ne agitacija. Antra, jos ma 
cialistų bedievių profesoriai ir 
mokslininkai 
savo mokslingumu nė per nago padarys bendrovę, tai jų pa 
juooynę.

“Todėl pašėlęs pavydas grau
žia l>edievių širdis. Tas 
das pradeda virsti neapykanta.! darė tvorą, kuriomis• --- ---  - —

jienos
“šis nepadorus Marijonų^ 

laikraščio užsipuolimas ant so
cialistų ir laisvamanių aiškiai į' 
rodo, kad katekizmas doros ne- , 
išmokina... Katekizmas drau
džia 'kalbėt neteisingai apie sa
vo artimą.' o kunigai niekuo
met nesidrovi vartot melą ko
voje su kitokių :<itik:nimų 
žmonėmis.”

Bet jeigu kunigai ir laiky- 
prisakymų. 

i pelnyti 
' tai ko-’ 

butų dora, koks čia 
ts prieš visuomene? 

Juk—
"žmogus, kuris rūpinasi tik

tai savo "išganymu “ po mir
ties. yra ne ką geresnis už tą. 
kuriam rupi tik savo laimė šia
me gyvename. Ne< juodu taip 
vienas, kaip ir antras yra ego
istai.”

Kas daug poteriauja, tan
kiai pasninkauja.tar.kiai lan 

Drau- ko bažnyčią ir dūmoja apie 
> karalystę.” tas.

. turi "tobulą

rių, visi siūlai bėga i krikščio-i pakėlę 
nių centrus.” Anglijos Karalių.

~ i * 11 *i i • zai nebūtu, savoO kaip klenkalų organą; , nukapoję, 
rko. kana nazanirinii <nau- v *. t r*____J _________ ,

ir nepriklausomos nuopelnas 
nebūtų buvę. Ir 

kaip tai butų gražu, kad, -.lė
toj naujų respublikų, Rusi
joj šiandien Mikė sėdėtų ant 
sosto su dideliu bizunu ir 
pertųZiučiui kailį!

KURIU TIKSLAS AUGŠ- 
TESNIS: KUNIGU, AR 

SOCIALISTU?
Chicagos kunigų ‘T 

gas''veda su “Naujienomis” “dangaus 
' polemiką apie tai. kurių tik- anot kunigų, 
’slasyra aukštesnis: kunigų, dvasią." 
i ar socialistų ir laisvamanių? • 
į Klerikalų organas, žinoma. 
; aukština kunigus, o žemina 
i socialistus. Jis sako, kad so
cialistai ir laisvamaniai yra 
"dvasios vergai." Ir jis aiš
kina. ką tai reiškia. Sako:

■‘...'dvasinis vergas' yra tas, 
kuris savo geidulių negili su
valdyti. Tie gi geiduliai kurie 
žmogų padaro dvasios »crgu 
yra Įvairus: godumas, paleistu
vystė. puikybė, girtuoklystė, 
apsirijimas ir tt. Kas tiems gei
duliams pataikauja, yra <!:a-

pyko, kada pažangioji spau
da pasakė, kad tuos juoda
šimtiškus lapelius platino 
krikščionys! Chicagos
“Draugas ’ net teismu gąs
dino socialistų laikraščius, 
kad kaltino klerikalus tais 
lapeliais. O dabar pasirodo, 
kad musų buvo tiesa.

i žmonės
; sugriovę, 
' Lietuvos
I

nebutų I

paken-, 
bet sau 
Rusijos' 

sunaikino11 
sukrautą

“BAŽNYČIA AR BO1 
ŠEVIZMAS.”

Šitokiu obalsiu kaž-koks 
Ziutis rašo Philadelphijos 
klerikalų “Tautoje” ilgą 
straipsni ii šaukiasi “ratun- 
ko.” Jam vaidinasi revoliu
cijos šmėklos ir jis mano, 
kad tik bažnyčia galinti jo 
kailį išgelbėti. Jeigu bažny
čia prieš revoliucinę šių lai
kų dvasią neatsilaikys, jeigu 
ji pati žlugs, tai pasaulį už- 
valdysiąs bolševizmas.

Apimtas isterijos. Ziutis 
šaukia:

"Šių dienų dvasia yra revo
liucinė. Veik visoj Euroi* i 
verda neramumai; Azijoje su
irimai: Amerikoje kilo idėji
nės kovos. Visur liepsnojai, 
bet gaisro pradžia Įsikūrusį 
Rusijoje. Vokiečiai karo laike 
pakišo revoliucijos ugnį savo 
priešų pastogėn Rusijoje nenu- 
matydami. kari per tai 
kė ne vien pi iešams. 
bei visam pasauliui, 
bolševizmo gaisra.; 
buvusiąją tvarką,
turtą pavertė i peknus. gi ant 
įgriūvėsiu nieko nesugebėjo pa
statyti, nes statymas yra na
šios pajėgos pasekmė, tuo tar
pu bolševizmas yra griovimo

' gaivalas.” ' : ,
. -' . " • į »

Ziutis, matoma, turi prie- ■ 
meti. Jam patartume miięit 
pas kunigą, kad atskaitytų . 
ekzortus. O kad daugiau jis 
tos “revoliucinės dvasios” 
Tkmusigastų, patartume nors 
kiek pasimokmti istorijos. 
Tuomet jis pamatys, kad toji 
dvasia yra taip sena, kaip, 
pasaulis. Biblija sako, kad 
d a žmonių ant svieto negy
vo, o revoliucijos dvasia jau 
buvo — prieš patį Dievą 
danguje sukilo aniuolai! 
Kaipo klerikalas, Ziutis tu
rėtų, rodos, šitą žinoti.

Bet Ziutis turbut nesenai 
išmoko skaityti ir daug daly
kų d a nespėjo sužinoti. Jis 
yra toks ignora>»tas. kad ma
ro. jog socialistai yra atsira
dę iš bolševikų; jis vadina 
iuos “bolševiku vaikais.” 
Girdi: I 

Socialistai, kaipo bolševiz
mo vaikai. atsidūrę visiškoje' 
atkalnėje nebegali Ivgumon 
išlipti, ii uxiel slenka Į bolšęvir 
kiško pragaro pakalnę. Jų dva
sią. vtin nerimtą ? partvriškn-

f

l
l 
i

i

J

"Bet kas gera iš tokios 'tobu
los dvasios' kitiems žmonėms ir 
visai visuomenei? — kiausi?. 
'Naujienos.' — Kokia, pavyz
džiui. nauda visuomenei, kad 
kai kurie dievobaimingi as
mens apsigyvena tyrlaukiuo
se. urvuose arba klioštoriuje ir 
visą savo amžių poterius kal
ba? Kokia nauda Lietuvos vi
suomenei nors ir iš tų davatkų, 
kurios diena iš dienos savo pa- 
samonais šluoja bažnyčios 
grindis, spaviedojasi ir priimi
nėja 'komuniją'?

I

-'pati visiškai prasiskolinus ir 
T to, kad jeigu pramoninga I jos pinigai taip menki, kao 

i neatstoja jėzuitu į Vokietija ir ūkiška Rusija j greit pradės skaityti šimtais 
ir tūkstančiais frankų, kaip 
mes prieš įvesiant litus. 

Lenkija — pilna netvar
kos, jos zlotas taip gi kas 
kartą puola, gyvenimas sun
kėja, žmonių nesitenkinimas 
auga, ji gali kariauti tik su 
mažomis valstybėmis, kaip 
Lietuva.

Ir Rusija taip gi neturi di
delio noro kariauti. Įkaitusi 
revoliucine masė ataušta, 
stingsta, sala. Komunistų 
partijoj vis dažniau ir vis 
didesnė kyla nesantaika. 
Vienok Rusijai. Kaipo griež
tos diktatūros saliai, leng
viausia pakelti karas.

Nors labai nedėkingas 
darbas pranašauti, bet apsi
dairius aplink neišrodo, kad 
šiais ar ateinančiais metais 
butų karas.

O kad karas bus vėliau, 
už kelių ar keliolikos metų, 
tai taip gi nėra abejonės.

Šie gandai apie puolimą 
į Lietuvos kilo dėl įvairių 
smulkių priežasčių. Eina 
Lietuvos ir Rusijos derybos.

■ Rusija gązdina Lietuvą, kad 
skubiau ir patogesnėmis są
lygomis pasirašytų sutartį. 
Anglija gi ir Lenkija gązdi- 
na Lietu \ ą. kad ji tos sutar
ties nedarytų. o jei darytų, 
tai kad butų nereikšminga 
sutartis. Be to Pilsudskiui 
reikalinga pasirodyti, kad 
jis turi didelių užmanymų ir 
tuom nori nuraminti po per- 
versmo kilusius priešus. Bet 
Pilsudskis gerai mato, kad 
Rusijoj karo pajėga kur kas 
didesnė negu prieš 5 metus, 
ir žino, kad jeigu Lenkija 
pagrobs Lietuvą, ir užkir< 
kelią Rusijai į Voki 
Rusija gi n k 1 u ra n ko i e 
-ten"1' atvaduoti sau tą 
u at.-.alytr.af3'?:} padėtį.

to, kad jeigu pramoningai jos pinigai taip menki, kau
I

jėgos šimteriopai padidės. 
Dėlto Prancūzija ir Angli- 

pavy-į ja iš Lietuvos ir Latvijos su- 
atitvė- 

Kad nepersprogtų kaip varles rė Vokietiją nuo Rusijos ir 
besilygindamos su jaučiu, 
dievini nori išginti jėzuitus, ta
da. mat. nereiks stengtis Iv 
gintis su jais.”

Taigi išeina, kad .jėzuitai 
yra tokie mokslinčiai, su ku
riais niekas negali susily
ginti.

Bet kuogi jų “mokslas” 
skiriasi nuo to “mokslo,” ku
ri skelbia visi kiti kunigai ? 
O tą “mokslą” mes labai ge
rai žinom. Kunigai kalė jį

__  >*ą 
kur tik galima, per 500 metų. Ir jie taip jį

~ j “išmokino,” kad šiandien jis
_____  h- kodėl jie be to bijosi nueiti net i kamarą 
steigia bankus, stato fab- potamsiai, Kad raguotas v el-

ir užsiima nias jo nepagriebtų.
Taigi, ne mokslinčių var- 

jezuitams tinka, bet 
rengia sau mulkintojų. Ir kaipo žmonių

” ‘ ‘ ‘ is, juos geriausia

Kunigų skelbiamas "aukš- 
čiausis tikslas” nėra visai 
aukštas, nes egojistiškas, ir 
prie to jis yra apgavingas, 
nes palis kunigai jam netiki 
ir visai jo nesiekia. Tik pa
galvokime :

"Jeigu svarbiausias dalykas 
žmogui butų pasninkais ir mal
domis užsipelnyti vietą dangu
je. tai kodėl gi kunigija per vi
sus amžius buvo godžiausia, 
ėdriausia ir plėšriausia žmonių 
klasė? Kodėl kunigų organiza- 
'ciios (vadinamos 'bažnyčio
mis') visose šalyse yra susi
krovusios milžiniškus lobius? 
Kodėl popiežiai ir vyskupai gy-
vena puikiausiuose paloviuose? Lietuvos kaimiečiui i gaiv 
Kodėl visur. 1___ „
kunigai reikalauja sau algų iš 
valstybės ? 1 
dar 
rikus. perka dvarus 
spekuliacija?

" 'Pagal katekizmą.' kunigai. das 
šitaip elgdamiesi, i 
kelią ne i dangų, bet stačiai i mulkintojus 
pragarą. Tečiaus jie to nebijo! butų iš Lietuvos išvijus.

be-j pastatė Lenkiją kaipo žan
darą saugoti kelią tų tvorų. 
Kada 1920 ni. kilo didelis 
Rusijos pavojus ir pasirodė, 
kad Lietuva kaipo slenkstis 
yra silpnas, tai didėsės vals
tybės atidavė Vilnių Lenki
jai, kad tuo budu sudaryti 
dar vieną slenksti ant kelio 
iš Rusijos į Vokietiją. Be to 
Lenkija siekė ir siekia į Bal
tijos jurą ir be juros ji neno
ri nurimt. Štai didžiosios po
litikos sumetimai, kurie bu
vo pareikšti musų diploma
tams Tautų Sąjungoje, ke
liant Vilniaus klausimą.

Dėlto Lietuvos gyvenimu, 
lygiai kaip ir užgrobimu, su
interesuotos dvi minėtos val
stybių grupės.
Ar tos valstybės nori ka

riauti? Anaiptol ne. Dar 
žmonėse gyvas pasibjaurė
jimas karu. Karą paskelbti

I

užkir 
etilą, tai 

pasi
kelia 
Š. B

Tai šitaip atrodė jūrių pakraščiai Floridos valstijoj laike baisios viesulo*. kuri ana subata tenai siautė. Apie 600 žmonių tapo
užmušta ir apie 5.000 sužeista. Sugriauta daug namų ir išmesta ant kranto daug laivų. Nuostoliai yra baisus.

• •

FRANCUZIJOS “RO 
JAUS” AUKA.

į Prac'lą ..ąvaite :š Francu- 
,-iios pargabentas i Kauna 
pamišęs jaunas 2' vai
kinas KaraLb Jonas. Ber
nai su daugeliu:savo pažįs
tamu jis buvo isvvkes i i ra n- 
euziją lauko darbams. Ne
laimingasis kilęs iš Rokiškio 
apskr., Juodupės vai.. Lingė- 

Inų kaimo. Kaip pasakoja jį 
! atlydėjęs draugas. Kardins 
(pamišo dėl labai sunkaus 
j tipiško darbo, visai menko 
i maitinimosi ir išnaudojimo, 
i Negeresnių likim:-, laukiąs ir 
[kitų Francuzijon uždarbio 
j iškeliavusių darbininkų. Jie 
'visi dėl tų pačių sąlygų esą 
labai sunykę. Taip išnaudo

dami jie greit prarasiu savo 
i sveikatą ir iš jų tikėtis gerų 
jdarbininkų nebebusią gali
ma.



Km skaito ir rašo, 
Tm duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©

MONTELLO, MASS. 
Byla dėl Tautiško Namo.
Byla dėl valdymo Tautiš- ., 

ko Namo dar vis tebesitęsia.!

raščius arba užrašyti juos 
savo giminėms į Lietuvą, 
kreipkitės pas A. Kireilį, 
572 N. Main st., Montello.

“Trockis” susipyko su 
“Rasputinu.”

Vietos lietuviu bolševikų 
Trockis” organizuoja armi

ją prieš buvusi savo tavoriš- 
ėių “Rasputiną,” kuris nebe
duoda jam balso draugijų 
susirinkimuose. “Trockis” 
jau kreipėsi prie tautininkų, 
išrašydamas pas juos pagel- 
bos prieš “Rasputiną,” bet 
tautininkai, žinodami purvi
nus “Trockio” darbus, spio- 
vė jam i akį. Tuomet “Troc
kis” nėrė per duris laukan. į

Apie metai laiko tam at-' 
gal Petras Pagojis norėjo' 
suorganizuoti puolimą ant 
savo tavoriščių, bet kadangi 
ir jis pats yra pasižymėjęs 
purvinais darbais, tai nega
vo pritarėjų.

Musų “Troekiui” lemta’ 
lyst atgal į bačką arba eiti 

!su Delkaus bulium imtynių. 
[“Trockio” pėdomis neužilgo

Kuomet Lietuvių Tautiško 
Namo Draugovės pirminin
kas K. Navickas buvo paim
tas tardyti, tai gynėsi nieko 
nežinąs ir nepamenąs visų 
reikalų. Jo Ii adymas buvo 
daugiau naudingas opozici
jai, ne^u bolševikams.

Teisme daugiausia buvo 
klausinėjama šie dalykai: 
tvarkymas Tautiško Namo 
Draugovės pirm 1924 m. ir 
dabar; ar buvo aukaujami 
pinigai komunistams iš 
Draugovės iždo; diskredita
vimas nebolševikų narių; 
kodėl nedavė svetainės Lie
tuvių Piliečių Draugystei, 
kuomet komunistams svetai
nė buvo duodama veltui ar
ba už mažą atlyginimą.

Iš tardymo matosi, kad 
tos tąsynės pridaiys daug 
nuostolių visuomenei, o bol
ševikai šioje byloje tiek pat 
šansų turi, kiek jie turėjo by
loje su Lietuvių Piliečių 
Draugyste arba su A. \ ait- 
kum.

Bclševikai ir vėl norėjo ap
gaut Šv. Roko Draugystę. :
Rugsėjo 1 d. šv. Roko’ 

Draugystė, vadovaujant bol
ševikams, nutarė išmokėti' 
600 dol. A. Vaitkui, kuris 
laimėjo bylą prieš šios drau-į 
gystės valdybą. A. Vaitkaus ‘ 
advokatas W. J. Murdock Į daug spėkų ir energijos iš- 
atsisakė priimt čeki ant mi- eikvoti, kol tapo Įsteigtos 
nėtos sumos, nes tie pinigai Pittsburghe Tautiškos Kapi- 
buvo mokami iš draugystės nės. Dabar taipgi turi pusė- 
iždo. Vaitkus užvedė bylą ne tinai darbuotis, kad tas ka- 
prieš Šv. Roko Draugystę, pines tinkamai aptaisius, 
bet prieš minėtos draugystės Ištaisymas kelių, pastatymas 

gen- namuko, kur galėtų gyven- 
gę j, ir teisėjas Lumus įsakė, ti kapinių prižiūrėtojas ir ki- 
kad bausmė turi būt sumo- ti pagerinimai daug lėšų rei
kšta kaltininkų, o ne drau- kalauja. Todėl tam tikslui 
gystės. laisvieji lietuviai rengia pik-

Vienok šv. Roko Draugy-'nikus, balius ir kitokias pra
stės pirmninkas S. Smitas mogas. Vienas piknikas bu- 
(komunistas) pridavė bilą vo surengtas soūthsidiečių ir 
draugystei, paaiškindamas, sohiečių liepos 25 d., kuris, 
kad teismas išnešė nuo-'davė pelno arti 500 dolerių.I 
sprendi prieš draugystę ii Northsidiečiai taipgi turėjo 
priteisė užmokėt A. Vaitkui rengti pikniką 5 d. rugsėjo. 
600 dol. Reiškia Smitas ir Ta pikniką turėjo rengti 
vėl norėjo apgaut draugys- APLA. 1 kp. ir L. S. Dr-ja, 
tę. Bet adv. Murdock nusi-'(nes tos draugijos yra di- 
tvėrė bolševikų gudruolius džiausios North Side). Bet 
už apykaklės ir privers drau- L. S. D-ja laikytame susirin- 
gvstės pinigus sugrąžinti at-ptime rugpjūčio mėnesyje 
gal į iždą, o minėtą bausmę atsimetė nuo bendro darbo, 
draugystės komitetas turės Priežastis buvo tame: lais- 
užsimokėti jšsavo kišeniaus.Į vieii nariai tą dieną dalyva-

Dabar lai protaujančioji :vo 86 kp piknike, o

nė sprendžia. L 
gijų plėšikai...............  ,
tokius žmones suvaldyti, ku- nubalsavo nuo benoro pikni- 
rie išeikvojo 6600 dol. sun-kapinių naudai 
kiai uždirbtų ir sutaupytų atsimesti. Bet nežiūrint į_ L. 
musų pinigu ir neramumų S._Di-jO3 atsimetimą, 
sukėlė musų organizacijose?'

' ''
Darba: eina gerai. [

Brocktono čevorykų išdir-; 
bystės pradėjo dirbt gerai 
Stokuoja tame darbe paty
rusių darbininkų. ~ 
vaikščioja po stubas 
darni šiaučių.

Brocktono šiaučių Boot & kavo: APLA. 1 kp.

vaidybą (Kriaučiūno

UI

t 
i j

I

i

paseks ir Rokinės “‘Rasputi- 
nas” už apgaudinėjimą 
draugystės narių ir naikini
mą draugystės turto.

» Montelietis.

PITTSBURGH, PA.
Iš Lietuvių Tautišku Kapi

nių darbuotės.
Pittsburghiečiai turėjo

i

i

Naujas Motelis Statler. dabar budavojamas t.p- 
tovvn H-.-rrikte. Bostone, bus gatavas pabaidoje 
šių m.i". Jis yra tų pačių vedėjų, kaip ir Koteliai 
Statler Buffaloje. Clevelande, Detroite ir St. 
I.ouis, ir Hotelis Pennsylvania New Yorke.
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Naminiai Pusryčiai
Kaip Ir Statler’sTaip

STATLER Hoteliai yra garsus mažais dalykė
liais. kurie daug reiškia svečiams. Rytiniai lai

kraščiai prie durų, bėgantis ledinis vanduo kiekvie
name kambaryje, skirtingas patarnavimas, ir, apart

to visko, stebėtina kava, kuri patraukia daugybę 
žmonių atgal. Kur tik jie eina, ris apie tą kavą kalba.

Interesingi Faktai Apie La To jraine (Erta) Kavą
Tai yra daugiausia parduo
dama kava Naujojoj Angli
joj, kuri yra gimtinė visų .ge
resnių kavos rūšių Ameri
koj. Šiuose tikra kavos kriti
kų namuose, yra pripažinta, 
kad tai yra aukščiausia 237 
metų kavos skonio tobulini
mo pasekmė.

Tai yra kava, kuri vartoja
ma tokiose valgymo vietose, 
kurios yra garsios kavos ge
rumu. PaveizAan, Visuose 
Statler Koteliuose. Puikiame 
Shoreland Chicagoj. Ir dau
gybėj provincijoa namų.

Mišinvs jungia savyje ketu
rias rųsis geriausio,- kavos, 
kokia tik auga. Kiekviena 
rūšis ateina iš skirtingos ša
lies. Kiekviena suteikia gar
is? tautai. Kiekviena rųsis 
turi savyje rečiausią skonį.

Tris sujungtos rųšįs kavos 
šitarpe mišinyje kainuoja 

daugiau negu paprasta 
kava, ir 25'« daugiau negu 
Sao Paulo, praizinė kava is 
Brazilijos, kuri yra reteny
bė, nes tik SO.Ooo maišų jos 
užauga kas metai.

Jums Patartina Pasirinkt Geriausia

Formula šio mišinio yra sek
retas, at.-arfia; slepiamas. 
K.-.ve - ekspertai pmieido dvi
dešimt metu, kol šia formu- 
ląsud ■’ ‘
rii
Kurie 
šioj kovoj, 
kitoj.

Ponas 
karosĮjįĮ—. ...
oaren'

atsargiai

metų, kol
ė. Nėra kitokio kavos 

ir.io, kuri ; pritiktų šiam, 
randa tinkamą skonį 

neras jo jokioj

I.

(?■
bando, 

iks 
mišiniui. 
I:yl Ui garsų kavos 
paišam lėšų. . 
-iėjus paneša
šar 
La 
k-a:

I. .J. Būtie;-, garsus 
-nerta.--, personaliai 
paragauja ir pats 
kavos rūšis šiam 

•Jo ’.tždavinys palai - 
s skonį, ne- 

Jis reikalui pri- 
c'idziau.-ias lč- 

. kao tik sudarius mišinį 
Touraine (Extra, su tin

giausiu skoniu.

Touraine (Extiai parsi- 
jrnoserninkams. 
ta.-pininkŲ pei- 

rluoSa dubeitavai 
■ popieros 
Wekincse.

ima;— 
o—užmoka

J.a 
duoda tiesiai 
Tas sutaupo 
na. J; pa 
užneččt; tuo. c 
keliuose, ne 1 
ir kiti ekonoiniši- 
11 centu ant sva 
už ekstra prirtfnyima. Todėl 
vartotojai gauna geriausią 
kavą nebrangia; už ją mo
kėdami.

pa
šilas 
-apie

Sekretas yra tame, kad čionai La Touraine kava iš
verdamą tinkamiausiai. Visi Statler Hoteliai vartoja 
šitą nepaprastą kavą. Tukstančianjs vyru ir moterų 
ji duoda supratimą, ant kiek gali būti gera kava.- Ir 
daugelis nori tokią kavą gauti.

Jus galite užsiganėdinti ta kava kiekvieną diena. jei
gu tik jus norite. Tik paprašykit savo groseruinko, 
kad jums duotu La Touraine (Extra). Ji kainuoja 
nebrangiai. Arba pavelykite mums prisiųsti san.pe- 
linj pakeli su nurodymu kaip ją išvirti, panašiu budu. 
kaip verda Statler virtuvėse.

Du
Šis kuponas suteiks

kTąu^ne

Visose Grosemėse 
i>9c. svaras

Rytus Dykai
jums dešimties puodukų pakeli 
puikiausios kavos. Mes nori
me parodyti, kad kiekvienas 
namas gali turėti geriausią 
kavą. Iškirpk šitą kuponą ir 
pasiusk šiandien.

21-0 Vi.-nas vienai šeimynai.

Pa-i.’skit iškirpę šitą kuponą pas W. 
S. Quinby (’<>. 2t»l .Kliautie Avė.. l><> - 
t<>n. <!i'l svaro pakelio ta Touraine 
(E.ttra) Kavos.

Dešimt PotMi) Dykai

PITTSBURGH, PA.
Nori atimti draugystės čar- 

teri ir pinigus.
Suvirs šeši metai tam at

gal. t. y. birželio 24 d., 1920 
m. lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos svetainė buvo už
daryta draugijų susirinki
mams ir žmonės su policijos 
pagelba buvo išvaikyti.

Katalikiškos draugijos, 
; netekusios svetainės, nekuri 
laiką visai susirinkimų ne
laikė, o vėliaus ir dabar lai
ko susirinkimus ten. kur ran
da sau patogesnę vietą. Šv. 
Andriejaus draugystė dabar 
laiko savo susirinkimus Lie
tuvių Tautos Svetainėje, ku
ri priklauso Šv. Jurgio para
pijai.

Rodosi, dėl vietos, kur 
draugijos laiko savo susirin
kimus, niekam galvos netu
rėtų skaudėti. O vienok atsi
rado žmonių, kurie sumanė 
Šv. Andriejaus draugystei 
keršyti, kam ji “trepnoj” 

Į vietoj laiko savo susirinki- 
imus.

Tūlas laikas atgal Šv. An
driejaus draugystės komite
tas gavo nuo tūlo advokato 

; laišką, kuriame reikalauja- 
ma, kad draugystė atiduotų 

jsavo čarteri, pinigus ir vė
liavą kokiems tai nariams, 

■ kurių esą net 20 ir kurie yra 
į“tikri Romos katalikai.” 
Į Draugystės komitetas už- 
Į klausė advokato, kas yra per 
•vieni tie 20 narių, kurie no- 
• rėtų gauti draugystės turtą, 
i vienok advokatas atsisakė 
•jų pavardes išduoti.
j Rugsėjo 12 d. šv. Andrie
jaus draugystė laikė savo su
virink imą, kuriame buvo 
:klausta, kas reikalauja drau
gystės pinigų. Vienok nie- 

įkas neatsiliepė. Ir dabar, 
į jeigu draugystė norėtų ati
duoti savo turtą pagal advo- 

vai L'o nAr/inrvk<ito reikalavimą, tai nežino 
nei kam turi atiduoti.

Man gaila tų dvidešimt 
jjudošių. kurie sumanė prie 
i draugystės kabintis. Jie ne
įgaus už savo darbą nei tų 
trisdešimts “grašių,” ku
riuos gavo tikrasis Juda Kri
stų pardavęs. Jų pastangas 

Narių sumokėti pinigai pri
klauso patiems nariams, o 
ne kokiems judošiukams.

Narys.

susikaibėti politiškais! ku, bus paskelbti, o gal ir jų Pas duris taip garsiai kalbė- nuneš radis ant uodegos, 
klausimais. Bet tame nieko paveikslai įdėti, kai “teisė-, jo ir ūžė publika, kad “kai-j 

Dabar lai būna man leista r stebėtino, nes kaip vienų,, jai” nuspręs, kam prizas pri-jbėtoją” dažnai užstelbė, o j 
nasakvti kelis žodžius, kas-taiP h’ kitų nuomonės yra, klauso. reikia žinoti, jog bolševikų į
L. T. Kapines rėmė viso-/“1"’’^11*05- Bet klausimas js-1 , ^„u.l-knlbėtoiai tun s-eras ererk-
mis išgalėmis ir kas buvo: t' ‘ ~
joms priešingi.

Lietuvių Tautiškos Kapi-;, 
. ra jau atidariusios var-L 

i k'šs vra'drau-1 atėjo didžiuma špitolninkų, tus nuo sausio 1 d., 1922 m

rastas būdas kaip nors pa- me 
dengti tas lėšas.

yra Į klauso. i reikia žinoti, jog bolševikų
c - i Didžiausi priešai pasauly i "kalbėtojai turigerasgerk-

! teigimo ir palaikymo laisvu-j dabar esą, tai “Naujienos,” i les. Beto.net pats “pirmi- 
|jų įstaigų turėtų rūpėti ben-Į“K^}^jvis;’' .“Draugas/ “San1-^^5”, pw;sp«jo publiką, 
idrai visiems—komunistams, 'dara^u jĮL    — '
: socialistams h-/tautininkams vo gazieta, kad tuos priešus ąd “prakalbu.

c * —-----  *i i • i • • * t •» . .(Jeigu jau nesugebiam dirbti testininkai iau nAr ne la-kas toęjel, Nu2 t,?6.įle?os.z?'^in ^^’laiJvaij darbą bendrai, tai kad "/■ ” '
‘/bent neikime į talką Romos dienraščių 
s armijai. ‘kojas.”

Iki šiol Lietuvių Tautiškas; Kapitalistai galėtų būti 
Kapines remia visomis išga- net bolševiku draugai, bet 
lėmis socialistai, tautininkai “Naujienos,”* tai didžiausias 
ir jų pritarėjai. bolševikų priešas pasauly,

Tai tiek tuom tarpu apie koki tik jie gali įsivaizduoti 
viena laisvą įstaigą Pitts-.ir todėl. ~ '
burgh’c.

Pašvitinietis.

Mosteltos lietuviu visuome- Ant, L. S. Dr-jos susirinkimo n ės y r
•.v. t . i_____ d ui viiimo cnifT> minl-n tuo mi Tai kodėl nedirbti bendrai? išnaikinus. Ir kai kurie kon-'

Į>.
,. t . ... ,. j laisvaiivam lietuviu nereikia klo-Į 

niotis nei jokiam Romos 
agentui uz suteikimą vietos 
jo mirusiam giminei-drau- 
gui. Rodosi, tą įstaigą, turė
tų remti žėdnas bevienas, 
kuris tik yra pasiliuosavęs iš 
tamsybės prietarų.

Bet ar taip yra? Laisvųjų

viena
APLA. 1 kuopa surengė pik
niką, kuriame padarė suvirs 
!<)0 dolerių pelno. Nors lie
tus daug sugadino, bet visgi 
buvo nelno.

- I ____ _______ ______ _________ , _

_ I Paskutiniam piknike įstaigų priešai yra žinomi vi- 
Bosai North Sidės biznieriai prisi- Tai yra tie broliai, kurie 

jieško- dėjo su aukom. Buvo aukau- dar negali pasiliuosuotr iš 
ta visi gėrimai ir valgiai. Au- tamsybės žabangų. Jie. ug< 

.......... .......... ' 10 dol. nim spjaudo ant visko. kas> 
Shoe Unija nėra darbininkų pinigais, o valgius bei gėri-J’’ — _ -
unija. Unijos viršininkai-nė-, mus davė biznieriai: J. Grei- 
ra renkami, kaip buvo pirm čius, M. Jurgelis, W. Wal- 
1923 metu streiko. ra pas- kauskas, A. Liugaila, P. Ba- 
kirti unijos kolektoriai, ku- joras, K. Malaveckis, F. Se
ne išrenka iš unijistų duok-.maška, F. Dargis, J. Plukis, 
les. bet jeigu kuris darbiniu-AV. Walangevičia, J. Jaku- 
kas pasiskundžia tiems ko- bauskas. 
lektoriams ant bosų, tai tie į Gėrimai, kurie liko nuo 

Jj/k/.Iku. buvo atiduoti ant 
ka<: Soho, kur buvo laikomas ba-

'•/ puda- |jus kapinių naudai 6 d. rug- 
!u01n?et sėjo. Balius taipgi davė pel

no arti 100 dolerių.
1 Taigi reikia tuos 
'biznierius pagerbti, 1 
’ taip gausiai prisidėjo 

š įrašyt “Keleivi.” Į parėmimo pikniko ir
Norintieji nusipirkt pa;į1,a^ 

vieniais numeriais “Keleivi į Jie keli parengimai 
ir “Naujienas.” užeikit pas toli gražu nepadengtų 

Žizą. prie Lietuvių Tau- kurios dabar yra rlaromos 
tiško Namo. Norintieji' užsi- dėl ištaisymo Liet. Tautiškų 
prenumeruoti minėtus laik- Kapinių. Bet turės būti su-

kas pasiskundžia

neva unijos kolektoriai tuo-;pikniko 
jaus praneša bosams 
tas ir tas darbinink 
vė ant jų skundą.
bosai elgiasi su nepatenkin
tais darbininkais, kaip jiems 
patinka.
Kur galima nusipirkt ir už-

II/ ir todėl jie įsteigę sa-. ■•j10 nusii’amintų ir kkiusytų-

Ir taip “Vilnies” numeriai
. Nelaimė, 

tik, kad tie numeriai netoli 
eina ir kiek pasivaikščioję 
po Bridgeportą vėl grįžta at
gal ofisan. j

S. Pilkos benefisas praėjo 
dideliu pasisekimu. “Že
mės Rojus” suvaidintas 

puikiai.

________ pranašavo, ipašisodė gatvėse, 
darbą bendrai, tai kad vienas iš dabartinių/’ 

turės “užversti

pasiliuosuotr iš--
Jie. ug-

DETROIT, MICH. 
'Komunistų davatka.

: 1

• čia nesenai lankėsi tūla 
komunistų davatka iš Chi
cagos. kurios pavardė be
rods Gišunienė. Ji atvažiavo 
i čia raudonojo biznio rei
kalais. Vaikščiodama po stu- 
bas ji jieškojo “Vilniai” pre
numeratorių ir visur agitavo 
už komunizmą, kulį Rusijos 
bolševikai padžiovė ant tvo
ros. K a i-kuriose stubose ji 

savo nekulturingu-žinoma, reikia jas! 
‘sunaikinti. Bei greičiausia 
bolševikai, kitiems duobę 
bekasdami, patįs į ją Įkris 

i Bolševikai, steigdami no
vą dienrašti, turėjo vieną 
galvoj — tat pasipinigavimo 
tikslą. Ir jiems tas išsyk pa
sisekė, bet kaip ilgai tas 
jiems seksis, tai klausimas. 
Vienas “kalbėtojų” pasako
jo, kad jau Maskva pinigų 

i neduodanti, kad 
esą, jus, darbininkai, turit 
pakrapštyti savo kišenius. 
Kai kurie bolševikėlių su- 
mulkinti darbininkai išmetė 
almužnas Maskvos skyįno
riams. Mat. bolševikai, kai 
tie turkai River view parke, 
vilioja i vidų su muzika, o 
paskui viduj jau eina pasi
pinigauti.

Nežiūrint i tai. kad tai bu-

Rugsėjo 18 (1. atsidarė va-|Paro<^ 
ktij-ų sezonas. Atsidarė pui-;’"” 
kiu vaidinimu, kuri suruošė! 
Birutės Dramos skyrius, kai-!-''-- 

benefisą savo mokytojui|“ 
ar,. S. Pilkai. Tai buvo kartu i 
ir art. S. Pilkos debiutas di-! 
(lesniame veikale Chicągoje. 
Statvta buvo trijų veiksmu 
"visokių autorių” komedija 
“Žemės Rojus."

Vakaras praėjo dideliu 
pasisekimu. Nežiūrint gana 
šilto oro. publikos susirinko 

į pilna C8PS svetainė. Bet dar 
■didesnis pasisekimas buvo 
artistiniu žvilgsniu. Komedi- 

■ ja tikrai puikiai buvo suvai-

I

i

I
I Į
I

|mą.
i Vienoj stuboj ant Russell 

gyvena “Keleivio” skai
tytojas J, P. Tai yra rimtas 
ir pažangus vaikinas. Atėju
si Į šią stubą minėta bolševi
kų. davatka, priprastu jai na- 
chališkurnu, pradėjo niekin
ti viską, kas tik nebolševi- 
kiška. J. P. neiškentęs pada
rė davatkai keletą pastabų. 
Čia jiedu ir susikirto. Nega
lėdama atsilaikyti prieš J. P. 
faktus, davatka Įtūžo ir ėmė 
koliotis tokiais žodžiais, ku
rių spaudoje negalima mi
nėt.

Ir kur tik šita komunistų 
davatka atsilankė, visur apie 
ją žmonės atsiliepia prastai. 
Beveik kiekvienoj stuboj ji 
tarškėjo apie tai, kad Chica- 
goj išeisiąs darbininkų (bol
ševikų) dienraštis, kuris su- 
bankrutinsiąs “Keleivi” ir 
“Naujienas.” Žmonės jai ke
liose vietose pastebėjo, kad 
tie, kurie kitiems duobę ka
sa, labai tankiai patįs į ją 
įkrinta. Spragilas.

Įtik yra neužgirta Romos 
: agento. Taigi, iš tos pusės 
j nėra reikalo nieko laukti ir 
tikėtis.

Bet kaip su tais laisvama
niais, kurie yra liuosi nuo 
Romos trasto? Ar su jais vis
kas “okei”?

Mes turime brolius komu- J, kad čia ir 
nistus, kurie yra liuosi nuo proįa kiekvienam 
Romos trasto ir ne vienas, į0.;; veikėjui.” : 
jau ilsisi ant L. T. Kapinių vįkui. progos j-------- i------•—
yra prakalba pasakyta ant įve/priešus niekinti. 
L. T. Kapinių. Ta įstaiga iriOr-esai 
Įr ZX .. A • 1. A 1 ’ » a. A * * ...

Bet ar daug jie prisidėjo prie pasyviai’
tos įstaigos įsteigimo ir ar publikonai ir visi kiti gyvi ar vo, anot vieno kalbėtojo “is 
daug dabar prisideda prie mjrę. Iš„. L 
jos užlaikymo? Dar iki šiol koliotis. tam sėdinti bolševi- koj ūpas 
nieko panašaus nesimatė! kėliai daugiau plojo. U— 
Šiame klausime jie stovi Ro " .......
mos trusto pusėje.

Gali būti, kad mes negali-'jo. Kontesto laimėtojai.

iš
18 d., Audi-

visus 
kurie 

prie 
■ ba-

dar 
ų lėšų.

CHICAGO, ILL.
Šmeižimo kontestas.

Vietiniai bolševikėliai 
“Vilnies” rūgs
torijos svetainėje surengė 
šmeižimo kor.testą, kurį jie 
pavadino mitingu pasitiki- 

neva savo c’I-----

Vienas “kalbėtoj

m ui neva savo dienraščio, daugiau
* Tą bolševikėlių mitingą va

dinu šmeižimo kontestu te
buvo duota 

proga kiekvienam “koloni
jos veikėjui,” žinoma, bolše-

_ ......i, progos “kalbėti” ir
ir ne vienam jau darbiečiui v.;enas bandė geriau už kitą

O tie 
r _____  tai esą: socialistai,

komunistams yra reikalinga, katalikai, sandariečiai, be- 
Ret ar daug jie prisidėjo prie „artvviai. demokratai, re-

I

d irsta. Turbūt tokio gero vai-; 
dinimo lietuvių vakaruose! 
niekas dar ir nematė. Ištik
tųjų. p. S. Pilka labai puikiai 
save atrekomendavo chica- 
gieėiams kaipo artistas ir 
kaipo režisierius, nes netik 
kad jis pats gerai vaidino, 
bet ir visi kiti vaidylos buvo 
puikus, o taip jau ir visas

mirę. Kuris geriau mokėjo toriškas įvykis,” bet publi-
‘........ ” ’ ’ J e » visai buvo nupuo-|

Kon-lęs. Mitingas atrodė daugiau j 
teste gavo progos “kalbėti” panašus i laidotuves, o ne i 
ir tie. kurie niekad nekalbė- krikštynas. Tai buvo sav, vaidinimas buvo suderintas, 

aiš- rūšies “pypkių parūkymas.” sklandus. N.

Beto.net
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Lvo visko į valias, žmonėms 
nereikėjo dirbti jokio daibo, 
nereikėjo sirgti ir nereikėjo 
mirti. Ale kaip Adomas su 
Jieva sugriesijo. tai nuo to 
laiko visi turi sunkiai dirbti 
ir daugiau rojaus jau nesusi- ___
lauks. . . i —————■ - —

—Tavo rojus, tėve, tai tik i (Tąsa)
Tikrenybė i^tokio rojaus’v?-! . Henri Taine ir Charles Darwin įrodė mums labai aiš- 
sai nebūvi). Rojus ant žemės kiai, kad pajautimai ir protavimo galia vaikuose auga, 
gali būti, bet jį gali sutverti 
tiktai mokslas.

—Orait, Maike. jeigu 
mokslas tau taip patinka, tai 
tu eik sau mokintis, o as ei
siu faituotis.

AR ŽMOGUS TURI DUSIAI
Parašė Charles Bradiaugh. į Iš angly kalbos \ ertė Iksas.

i

Klaipėdos Kraštas 
Skundžia Lietuvą.

kių atsakymų, kokių tuomet niekas nežinojo. Platonas, 
kitas senovės graikų filozofas, irgi kalbėjo apie nemirtiną 
dusią, bet jisai tikrino, kad tokią pat dusią turi ir kiti gy
vūnai. I visą gyvijos pasaulį jisai žiurėjo kaip į ‘vieną gy
vūną. Platono filozofijos šalininkai šiandien atsargiai 
vengia jo aiškinimo apie visų gyvūnų dūšios vienodumą.

William Rathbone Greg savo veikale “Enigmas of Life“ 
sako, kad “matomi ir apčiuopiami apsireiškimai neduoda 
pamato teorijai apie busimąjį ar dvasinį gyvenimą. ’ Ji
sai stebisi, kaip į žmonių protą galėjo įsisunkti ta nesą
moninga doktrina, buk asmeninis žmogaus gyvenimas ne
pasibaigia ant šios žemės, bet persikelia kaž-kur už debe
sų. Iš šitos doktrinos eina kita nesąmonė, buk kiekvienas 
žmogus turės prisikelti iš savo grabo ir stoti “sudnoj die
noj“ į paskutinį teismą.

Žinoma, jeigu bažnyčios tėvai geriau galvotų, jie pa
matytų, kad sutvertos jų pasakos apie “sudną dieną“ ir 
prisikėlimą visų žmonių paverčia visą jų tikybą absurdu. 
Pirmutiniai tikybos mokytojai, vistiek kas jie nebuvo, ne
turėjo mokslo. Jie nežinojo net to, kad palaidotas kūnas 
greit pasileidžia ir išsiskirsto į visokius elementus, kurie, 
amžiams bėgant, pereina į kitas kombinacijas, sudaro ki
tokius gyvūnus ir maitina nesuskaitomus organizmus. 
Taigi, kuomet Mykolas Arkaniuol&s užtriubys ant “sud^ps 
dienos,“ kad “kapai išduotų mirusiu^ kurie juose guli,” o 
jūrės “mirusius, kuine jose randasi,’’ tai daugelio mirusių 
nebus jau nei kapuose, nei jūrėse. Bažnyčios tėvai ir ki
ti tikėjimo kūrėjai niekuomet nepagalvojo, kad kiekvie
nas medžiagos atomas, kuriam reikėtų grįžti atgal į savo 
kūną, kad čielybėj stojus prieš “Dievo Majestotą,“ bus 
buvęs visokiose gyvybės formose; per ilgus amžius tai pa
čiai medžiagai gali prisieit gyventi ir Visokių žmonių, ir 
augmenų, ir gyvūnų pavidale. Kokiu gi budu tas pats 
medžiagos atomas galėtų būti tuo pačiu laiku dviejose ar 
dešimtyje vietų?

Kitame savo veikale, 
tas pats rašytojas sako: 
gyvijos pasaulį, tai mes 
mirtį, bet laipsniškai augančią gyvybę ir laipsniškai atei
nančią mirtį. Su mirtimi pasibaigia viskas, ką tik meš 
žmoguje kada nors žinojome: viskas, ką tik mes esam ja
me kada nors matę, išsiskirsto atskirais elementais; jisai 
neišnyksta, taip kad galėtume manyti, jog jis persikėlė 
gyventi kur nors kitur, bet būna sunaudotas kaipo me
džiaga kitokiems tikslams.“

Tiktai vieną atvejį šitas rašytojas pažymi, kur galima 
esą kalbėti apie “nemirtinumą.“ Jisai šašo:

“Aš kalbu apie tą svaimingą, nesuvaldomą ir. gali būt, 
visiems žinomą pajautimą, kokį mums prisieina turėti žiū
rint į pažįstamą mums žmogų tuojaus po mirties. Jus 
tuojaus jaučiate, kad čia guli jau nebe tas Ego. kurį jus 
mylėjote. Jis jau nebedaro ant jus to asmens efekto. 
Nors jus turit kūną, bet neturit Ego. Matomas kūnas da
ro dar aiškesnį nebuvimą to, ką jus pažinot. Visa išvaiz
da, visa medžiaga, visas reiškinys yra čia pat ir nepersi
mainęs. Užmerktas akis, sučiauptas lupas ir ramų, neju- 
domą kūną jus matėt gal ir pirma laike miego, bet nejau- 
tėt tokias keistos sensacijos... Vienu žodžiu, to Ego. kurį 
jus žinojot, jau nėra. O jeigu jo nėra, tai jis turi būti 
kitur, arba niekur.”

Žinomas dalykas, kad negyvas kūnas nėra gyvas žmo
gus, kurį jus pažino jot. Jis paliovė gyvenęs. Netiesa te- 
čiaus, kad jo kūne niekas neatsimainė. Jo organizmo sto
vyje įvyko didžiausia permaina—organizmas nustojo vei
kęs. Net pats kūnas permaino savo išvaizdą. Sakyti, kad 
Ego jau nėra, o jeigu nėra, tai jis turi būt kitur, tai kalbėti 
tuščiais žodžiais. Paimkit paprastą geriamąjį stiklą ir su- 
gruskit jį į miltus, arba sutrupinkit į trupinius. Stiklo pas 
jus jau nebus, ir nebus jo niekur kitur. Nebus, mat, tos 
kombinacijos, kuri pirma sudarė stiklą. Taip pat yra ir 
su žmogaus Ego. Jo Ego nereiškia vieną tik kūną: jis 
reiškia gyvą kūną su visomis asmens ypatybėmis. Paim
kit blizgantį plieną ir leiskit jo paviršiui surūdyti: blizge
sio ant plieno tuomet nebus, ir nebus jo niekur kitur, nes 
nebus jau to stovio, kuris darė blizgėsi.

Vienu laiku buvo priimta manyti, kad į dūšios nemirti- 
numą tiki didesnė žmonijos dalis, jeigu ne visa žmonija. 
Šiandien taip nėra. Tokie žymus mokslo vyrai, kaip 
Strauss, Buechner, Haeckel ir Clifford, kuriuos seka tūks
tančiai Europos inteligentų, šiandien aiškiai sako, kad ki
to gyvenimo po mirties negali būti. Net tūli kunigai jau 
pradeda svyruoti šituo klausiu., Kun. Ekhvard White sa
ko, kad “nei pačioj gamtoj, nei pa, ’^muose m. i jokių 
įrodymų, kuriais galima butų pareini, '•"ą apie <. ’šių 
amžinumą,” ir jis priduria, kad “pirmos,. moksli
niai biologai, kurie atsidėję tyrinėjo gyvosios i -n e- 
genų darbą ir proto evoliuciją, pareiškė, jog uiu rtL. ’ : 
nesąmonė yra laikytis“ tos nemirtinumo dok, mus. , 
kun. White primena mums, kad Azijoj gyvena 
000 budistų, kurie pomirtinio gyvenimo nepripažįsta. .. 
gi, jei musų kunigai sako, kad žmogus turi nemirtiną du
sią, tai tegul jie aiškiai tatai priparodo. Iki šiol da jie nė
ra to padarę.

Taigi tie, kurie mums tvirtina, kad dūšia nėra nei kūnas, ’ 
nei kūno ypatybė, nei jo pasekmė, ir nepriklauso nuo kūno ’ 
intakos—tie turėtų bent išaiškinti, kodėl visi dvasiniai 
žmogaus reiškiniai, kuriuos jie priskaito dusiai, taip tamp
riai yra surišti ir apriboti su kūno vystymosi.

Tas, ką dvasininkai vadina siela arba dūšia, yra niekas 
daugiau, kaip tik protinių jėgų vienuma, kuri remiasi ant 
žmogaus sąvokos ir priklauso nuo to, kaip jo sąvoka yra 
plati ir veikli. Dalykų atminimas, palyginimas, atskyri
mas, jų pažinojimas arba abejojimas apie juos—visa tai 
priklauso nuo proto, kuris prasideda su kūno organizaci
ja. auga su ja, kartu su ja stiprėja ar menkėja, ir, aš tvir
tinu, kartu su ja pasibaigia. Juk nei vienas kunigas nesa- 

i arklio “atmintis“ gyvuos po 
to, kaip toji žiurkė, karvė arba arklys pastips. Ir vargiai 
drįs kas tvirtinti, kad protaujančios avies dvasia egzistuos 
po to, kai avis pateks į skerdyklą ir jos kepsnis bus suval
gyta ant pietų. Bet jeigu vieno gyvūno dvasia yra amžina, 
tai kodėl negalėtų būt kitų? Kodėl tvirtinti, kad bepročio 
“dūšia“ niekuomet nemirs, o išlavinto šunies atmintis, iš
tikimybė, valia, protas turi pasibaigti kartu su to šunies 
gyvenimu? Niekas nepripažįsta amžinumo plieno blizgė
jimui, kuomet rudis suėda plieno paviršių ir užima blizgė
jimo vietą. Niekas nepripažįsta amžinumo maloniam ro
žių kvapsniui, kuomet gėlės supusta ir skleidžia tiktai ne
malonų dvokimą. Taip pat niekas nepripažįsta amžinumo 
dailiai lelijos spalvai, kuomet augmuo suvysta ir supusta. 
Kodėl gi turėtų būt amžinos tos ypatybės, kurios priklau
so žmogaus kunui? Kodėl turėtų būt amžina žmogaus 
“dūšia?“

D-ras John Drysdale sako: “Jeigu protas yra vien tiktai 
medžiaginio organizmo funkcija, tai jis būtinai turi mirti 
su organizmu. Jeigu protas ir gyvybė yra medžiagos ir 
kaž-kokios skystos dvasinės oro substancijos mišinys, tai 
po žmogaus mirties jo buvimas taip pat yra negalimas. 
Bet jeigu jau protas butų šiaip ar taip dvasia, tai jis turėtų 
būt aiškus, neišskirstomas dvasinės substancijos dalykas; 
ir jeigu jis yra amžinas ir nesunaikinamas asmeninio žmo
gaus buitis, tai jis turi būt toks pat ir kituose gyvūnuose, 
kurie turi proto. O kad gyvūnai turi protą, tai įrodymų 
reikalauti šiandien jau pervėlu, nes tas jau senai įrodyta ir 
visiems žinoma. Taigi, jei turėjimas proto reiškia nemir
tiną sielą, tai ją turi turėti netik žmogus, bet ir kiti gyvū
nai, kurie tikrai turi savo sąžiningąjį AŠ.“ Ir toliaus D-ras 
Drysdale priparodo, kad pamatiniai protas yra tas pats 
dalykas pas žmogų ir pas žemesnius gyvūnus, tik pas žmo
gų jis yra augštesnio laipsnio ir daugiau ištobulintas. Bet 
kaip pas žmogų, taip ir pas kitus gyvūnus jis visuomet yra 
organizuoto kūno funkcija ir visuomet pasibaigia su kūno 
gyvenimu.

Visuose gyvūnuose proto šaltinis yra smegenys. Ir pro
tavimo galia pas kiekvieną gyvūną priklauso nuo smege
nų išlavinimo ir veiklumo. Mintis ir jos jėgų besivysty- 
mas visuomet auga, silpnėja, galų gale visai pasibaigia, ir 
galas visuomet ateina tada, kada smegenys sustoja veikę.

Visa bėda yra tame, kad dvasininkai, kurie tvirtina am
žinos dūšios buvimą, yra labai atsilikę nuo gyvenimo ir 
naujausių mokslo patyrimų. Jie laikos dar tų pasakų, ku
rios susidėjo 3,000 metų atgal. Jie dar tiki, kad yra ra
guotas velnias. Pasakos apie dūšią yra tiek pat vertos, 
kaip ir pasakos apie piktas dvasias. Sokratas prieš du 
tūkstančiu metų aiškino, kad dūšią į žmogaus kūną įlei
džia dievai. Bet nuo to laiko psichologijoj ir fiziologijoj 
padaryta jau tiek naujų patyrimų, kad jeigu Sokratas 
šiandien gyventų, tai Aristodemus galėtų jam duoti to-

šio mėnesio pradžioje Že
nevoj prasidėjo Tautų Lygos 
posėdžiai.
svarstomas 
krašto skurdi 
vyriausybė: 

• Rašydair 
! dą. “Socialdemokratas 
ko:

Klaipėdos krašto Seimelio 
komisija yra apskundusi 
Lietuvos vyriausybę, kad ji 
nevykdanti Klaipėdos kon
vencijos ir skriaudžianti 
klaipėdiškius Įvairiais per
sekiojimais ir konvencijos 

! nuostatų nepildymu. Tuo 
[reikalu mes ir norėtume 
[svarbiausia pasisakyti.

Klaipėdiškių skundas yra 
paduotas Tautų Sąjungai 
jau pavasarį. Pats skundo 
turinys jau ne kartą buvo 
skelbtas lietuvių spaudoje ir

kur žada būt! 
ir 1

’as ant Lietuvos
.R X -

as apie tą skun- 
” sa-

f“. . , ko, kad žiurkės, karvės arbaKlaipėdos ! . . t .. v. ’ .- , 1 fn Lruin rrkii 'zini-L-o Lrovvn •>

kad man neužsimoka šituo 
bizniu užsiimti?

—Ne, tėve.
—Sei, Maike, o kodėl tu 

nepatrajini? Juk tu da jau
nas, miklus, į akį galėtum 
lengvai pataikyt. O tu žinai, 
kaip žmonės mvli faitorius! i 
Gazietos rašo, kad ant las 1|eluv „

...6. ...,F ..... T“nes jo čia nekaibėsim. Pasa
kos faitoriai faituojasi. taip bm°
iras noriu išmokt. Matai,iJ?'P ,“'VJ žmonių. Po

Gud momink, Maike! Ko 
tu taip žiuri Į mane?

—Žiuriu, nes man rodos, 
kad tavo nosis, tėve, lyg ir 
priplota.

—Gali būt, Maike, ba aš 
pradėjau faito mokintis. Jau 
tris lekcijas ėmiau.

—Kaip tai?
—Nagi taip, kaip Ameri-

!

120 dolerių už tikėtus mokė
jo ir per didžiausi lietų sto
vėjo ir žiurėjo, kaip jiedu 
faituojasi. Jeigu tu galėtum 
prie to dasiekti, tai visai mu
sų tautai butų garbė.

—Mano akimis žiūrint, 
tiek tame nėra jokios garbės, tė

ve. Jeigu žmogus turi stip
rias kumščias ir gali smar
kiai muštis, tai tas tik paro
do, kad jis da netoli nužen
gęs nuo beždžionės. Civili
zuotam žmogui stiprių kum
ščių nereikia. Jisai protu ga
li sutverti tokią pajėgą, 
prieš kurią jokios kumščios 
neatsilaikys. Knypkio pa
spaudimu mokytas žmogus! 
šiandien gali išsprogdint di
džiausią kalną, vienu pirštu 
gali perkelti per upę ilgiausi 
traukinį. Ir toks darbas yra 
žmonijai naudingas. O ko
kia nauda iš kumščiavimosi? 
Kumštininkai gali daužyti 
vienas kitam nosis dieną ir 
naktį, bet jokios naudos iš to 
nebus. Beždžionės Afrikos 
pelkėse urzgia viena prieš 
kitą ir kumščiuojasi per išti
sas dienas, bet jos vis tebėra 
beždžionės. Tuo tarpu žmo
gus. kuris kovoj už būvį pra
dėjo vartoti ne kumštį, bet 
smegenis, užkariavo visą pa
saulį.

■ —Maike, tu perdaug svar
bos dedi ant mokslo. Visi 
žmonės negali būt mokyti, 
ba jeigu visi taptų prapeso- 
riais, tai kas gi tada eitų 

kad kiaulių ganyti? Valuk mano 
____ _ tu- rokundos, tai reikia visokių 

riu; anądien kaip rėžiau į P° biskį: ir mokytų, ir dur- 
stalą, tai bliudas su barš- nų. ir tokių, ką gali gerai 
čiais net iki lubų pašoko. O. faituotis.
jeigu taip kam į snukį — ot, 
ir laimėčiau faitą!

—Bet snukio niekas atki- ką nieko neišmano ir kągar- 
šęs nelaiko, tėve. Reikia tu- bina kumščios spėką, siau
rėti labai miklias kojas, grei- dien yra daugiausia. Bet taip 
tas akis ir smarkias rankas, 
kad galėjus kumščiuotisj ki
taip tu nespėsi nei apsidai
ryti, kaip tavo oponentas 
parblokš tave. Dempsey bu
vo koks smarkus pugilistas, 
o susitiko su jaunesniu, ir ta
po sumuštas. Dabar netik 
gubernatoriai, bet ir papras
tas juodveidis nenori jam 
rankos paduoti. Tai ve, kiek 
reiškia kumštininko “gar-

1 •
—Tai tu sakai, Maike,

kiek dabar unaro tiems, ką 
Philadelphijoj faitavosi! 
Net bažnyčių varpai skambi
no tame mieste, iš kur fakto
rius Tunney paeina. O kiek 
pinigų! Vienas gavo 200.000 
dolerių, o kitas 800,000 do
lerių ! Ot, jeigu man 
skarbo, tai nuvažiuočiau Į 
Kanadą ir didžiausi saliuną 
užsidėčiau. Munšaino tada 
nereikėtų gerti, ale geriau
sią očiščeną. Du nygeriai kas 
rytas man šiušius šainvtų, o 
ant pusryčių visuomet butų 
penki svarai smožytų kilba- 
sų su žaliais kopūstais.

—Jei tik tokie tavo troš
kimai, tėve, tai neužsimoka 
dėl jų statyt savo nosį į pa
vojų.

—Tai kas, kad ir paskau- 
da truputi, ale juk ne uždy- 
ką. Žiūrėk Dempsey pirma 
karves Teksuose melžė, o 
kaip pradėjo ant steičiaus 
faituotis, tai didžiausias 
džentelmonas pasidarė; jo 
pikčeris kas diena būna an- 
gelskuose peiperiuose įdė
tas. Net gubernatoriai jam 
ranką paduoda. O moterįs 
kaip jį myli! Net laižosi žiū
rėdamos. Gražiausią aktor- 
ką gavo už pačią.

—Tai ir tu nori tokiu būt, 
tėve?

—Šiur, Maike! 
—Pervėlu jau. 
—Kaip tai pervėlu? 
—Persenas esi, tėve. 
—Nevermai, vaike, 

senas, ale drūtą kuloką

kysim vien, kad progą tam 
skundui surašyti ir nuvežti 
jį Ženevon davė nelemtos 
atminties krikščionių šeimi- 

ininkavimas Klaipėdos kraš- 
. te, kurie ir ten nešė smurtą, 
j sauvaliavimą, tautinių san- 
• tikiu kiršinimą ir padarė ką 
Į galėdami, kad Klaipėdos 
krašto santikiai su Lietuva 
pasidarytų labiau sukiršinti.

Musų žiniomis dabartinė 
Lietuvos vyriausybė, re
miantis Tautų Sąjungos sta
tutu. stengsis užginčyti Klai
pėdos krašto Seimelio teisę 
nešti Ženevon skundus ant 
Lietuvos vyriausybės. Už
ginčys ar neužginčys, — tas 
mums neatrodo svarbiausias 
daiktas. Svarbiausias vy
riausybės uždavinys yra. — 
sutvarkyti Lietuvos santy
kius su Klaipėdos kraštu 
taip, kad butų panaikintas 
pats pamatas kelti bent ko
kius skundus. Lietuvos de
mokratija neturi reikalo gin
čytis ir pyktis su klaipėdiš
kiais. Ir tikrasai kelias santi- 
kiams išlyginti yra ne už- 
ginčyjimas Seimeliui skųs
tis, bet sąžiningas konvenci
jos vykdymas, širdingas pa
siryžimas duoti klaipėdiš
kiams galimybės liuosai 
naudotis savąja autonomi
ja. boti jų teisingų reikala
vimų ir stengtis surišti Klai
pėdos kraštą su Lietuva to
kiu bendradarbiavimu, kuris 
butų naudingas tiek Lietu
vai, tiek Klaipėdos kraštui.

i 
I I

I

I

—.Juk taip šiandien pa
saulyje ir yra, tėve. Tokių.

neturėtų būti. Žmonės visi 
turėtų būt mokyti ir žinoti 
kaip užlaikyti sveikatą, kaip 
naudoti elektros ir garo pa
jėgą, kaip kovoti su gamta, 
kaip pasistatyti namus, kaip 
be sunkaus darbo pasiga
minti sau drapanas, maistą 
ir kitokius reikalingus daik
tus.

—Toks gyvenimas, vaike, 
buvo tiktai rojuje; tenai bu-

Nepataikė.
Kartą vienas pirklys ran

da sau reikalų i Pietų Afriką 
važiuoti. Atsisveikina su 
žmona ir iškeliauja, prižadė
damas nuvykęs telegramą 
duoti.

Nuvyko. Pašo telegramą: 
“Atvykau laimingai, bai
siausia- karšta. Daugiausia 
juodųjų. Tavo vyras.“

Bet mieste buia ir kitos 
našlės tokia pat pavarde, 
kurios vyras buvo mėnuo lai
ko kai miręs ir, nelaimei, 
paštininkas telegrama Įteikė 
šiai.

Žmonelės butą davatkė
lės, taigi, — Dievuliau, ma- 

suriko, —nagi tai 
mano vyras iš peklos tele
grafavo!...

NEJAUGI?
Nejaugi vargai ir tas skurdas, 
Tie skausmai, kaip kardas, 
Kurs nuolat vis veria krutinę, 
Neliausis kankinę?...
Nejaugi vargdienių nelaimė. 
Neturtas, kankynės, vien baimė 
Ir ateitis sunki ir juoda,
Vilties nebeduoda?...
Nejaugi saulutė šviesioji 
Nelygiai mus myli, globoja: 
Turtuoliams tik šildo ir šviečia, 
Varguolių neliečia?...

J. Steponaitis.

no,

v

* . * X »
• ■ 9 '*

būtent “Creed of Christendoin,“ 
“Kuomet mes pažiūrime Į platųjį 
matom ne vien tiktai gyvybęįr

NENUSIMINK!
Nenusimink, jei dienos ūkanotos, 
Jei sielą slegia šviesos ilgesys, 
Ateis laikai, sužibs skaisti saulutė 
Ir tavo džiaugsmo neužgesys...

’ Tik nepaneik geriausių patarimų: 
Mylėk, tylėk ir neprarask vilties! 
Tvirta valia, — kaip plienas, 
Atskleis duris laimingos ateities.

J. Ziminskas. (Pabaiga)
ju. _ ■ 4
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
LIETUVA PERSPĖJA EU- NELAIMĖS KASYKLOSE. 
KOPĄ DĖL LENKIJOS I Sulig raportu iš Komerci- 
KARIŠKŲ PRISIREN- jos Departamento Kasyklų 

GIMŲ. Biuro, liepos mėnesyje 166
“VmrV'^TtoA'i n i vyrai neteko gyvasties Suv. .Nc\\ lork Imies tilpo v.u i. . ...i . t*..ii> i • .i V |U ivciSVKlOSP.telegrama iš Rygos, kunoi •♦r * • a- n

l. . i ii - * t,. . J skaitlines pasiuntė Kasyklųsakoma, kad Lietuvos Uzsie- d;,,.,,; i i n.-*nin R„ikal,. Minic™.; ..... B1U.1UI kasyklų ui-
savo atstovus išsiuntinėjo vi
soms Europos 
memorandumą. 
Lietuvos 
Europos valstybių atydą Į 
1/enkijos kariškus prisiren
gimus pulti Lietuvą. Memo
randume pabrėžiama, kad 
Lenkijos karinis sumas 
drumsčia taiką rytinėj Euro
poj.

į Dabar čigonų Europoj 
esąs nemažas skaičius ir jie 
gyviau pradėję rūpintis savo 
padėtim. Per įvykstančią' 
konferenciją jie nustatysią 

’ tarpusavio ir savo santikius 
su valstybėmis, kur jie gyve 
na.

veikimas turi nemaža įtakos LIETUVOS OPEROS AR- 
SSSR politikai.

Pagaliau konfliktas pla
čiai pasireiškė ir Vokietijos 
komunistų tarpe. Spaudos mile Jozevskaitė praeitą są- 
žiniomis, Vokietijos kom. vaitę pateikė keletą koncer- 

I partijoj susidarė labai stipri tu. Laikraščiai rašo, kad kur 
opozicija prieš C. K. ir prieš tiktai dainavo minėtos dai-

I
TISČIŲ KONCERTAI 

AMERIKOJE.
Liuda Sipavičiūtė ir Ka-

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: 

GERTRŪDA TIERIOSKIENĖ 
130 Tasker st., Philadeiphia, Pa.

Aš. Edvardas Stanuianis. pajieškau 
Broniaus Rainio. Pirmiau jis gyveno 
Scranton. Pa Paeina iš Dusmenų pa- 
ripiios. Miguitėr.ų Kaimo. Meldžiu at-

PARDAVIMAI
I 
i 
|
Į

PARSIDUODA BEKEBNĖ daranti 
didelį biznį. Kaina visai maža. Turiu 
reikalą greit parduot. (40)

ANTANAS VARAPICKIS 
56 Oak st., Middleboro, Mass.

“New York Times” tilpo’v'f. ;
■ ’ kūno) skaitlines

i i_.iatnvnc Ii-tcio 
nių Reikalų Ministerija “per ^“ku'riat 

. ^er m^nesj iškasta 51,- \albtv bemb ton^ angjįes :r mįr_
11--- ?1unan?eItingumo rata buvo 3.20 pro-

. a < zyį__atkieipia ‘centas ant milijono tonų, su- 
1 lyginus su 3.84 procentu lie

pos mėnesio 1925 metuose.
Iš 166 nelaimingų atsitiki

mų. 118 buvo minkštos ang
lies kasyklose ir 48 kietos 
anglies kasyklose Pennsyl- 
vanijoj. Minkštos anglies 
iškasta 43,472,900 tonų, ir! 
mirtingumo rata buvo 2.7T: 
kietos anglies iškasta 8,429,-i 
000 tonų, mirtingumo rata 
5.69.

Kasyklų Biuras praneša, 
kad per pirmus septynius 
mėnesius 1,315 angliakasiai 
neteko gyvasties įvairiose! 
nelaimėse. Iš tų. 1,089 žuvo 
minkštų anglių kasyklose ir 
226 kJetų anglių kasyklose.

Per liepos mėnesį buvo 
tik viena didelė nelaimė, tai 
yra nelaimė, kurioje žuvo 
daugiau kaip penki vyrai. 
Bet nuo sausio iki liepos mė
nesio buvo devynios didelės 
nelaimės, kuriose 204 ang
liakasiai neteko gyvasties.

ANGLIJOS DARBININ
KAI PRIEŠ LENKIJOS 

KĖSINIMĄSI PULTI 
LIETUVĄ.

Anglijos spauda praneša, 
kad Nepriklausomos Darbo 
Partijos sekretorius pareiš
kė, jog Anglijos darbininkai 
nuoširdžiai rėmė lenkų tau
tos kovą dėl nepriklausomy
bės, bet jie visu griežtumu 
pasipriešinsią Lenkijos im
perializmui, kuris gręsia 
Lietuvos ir kitų tautų laisvei 
ir nepriklausomybei.

Dėl šito Darbo Partijos 
manifesto atsiliepė lenkų so
cialistų dienraščio “Robot- 
niko” bendradarbis Šapiro. 
Anglų spaudoj jisai pareiš
kė, kad Lenkijos socialis
tams esančios žinomos spau
dos skleidžiamos žinios apie 
lėpkų planus įsiveržti Į Lie
tuvą. Tečiau jie patyrę, kad 
tos žinios esančios be pa
gimdo ir todėl Į jas nereaga- 

Šąpiros nuomone, gan- 
(Įrtį apie lenkų kariškus pa- 
sfrėbšįibus prieš Lietuvą 
skieiAžiąTlęnkų nacionalis
tai ir jų įtarią, kuri yra 
griežtai... priešpilsudskinė. 
Nacionalistai paskleidę tas 
žinias ne iš meilės prie tai
kos, bet iš neapykantos prie 
Pilsudskio. Absurdiškas e- 
sąs ir tas tvirtinimas, kad 
Vokiečiai sutiktų remti Len
kiją, jei ji grąžintų jiems 
lenkų koridoriaus ruožą. 
Vien d ei to jis esąs absurdiš
kas, kad prieš tai užprotes
tuotų Francuzija.

Toliau Šapiro nurodo, 
kad skleidžiami gandai ne
patarnaują taikos reikalui. 
Jei Lenkijos socialistai pa
tirtų, kad tie gandai yra pa
grįsti, tai ir jie, panašiai 
kaip Nepriklausoma Darbo 
Partija, pasipriešintų to
kiems Lenkijos žygiams.

GARBĖ, MEILĖ AR 
GROŽĖ?

Vienas Paryžiaus laikraš
tis kreipėsi Į labiau populia
rins Paryžiaus artistus su už- 

iklausimu: “ką jus išsirinktu- 
j mėt — garbę, meilę ar gro- 
1 žę?” Garsi šokėja ir artistė 
Mistinget šiaip atsakė: “Aš 
išrinkčiau meilę, nes meilė 
duoda mums grožę, tuo tar
pu kai grožė nevisad sutei
kia meilę. Būti mylima —tai 
garbė.” Kita artistė šiaip at
sakė: “Aš išrinkčiau grožę, 
nes su ja aš turėsiu meilę ir, 
gal būt garbę.” Ir pagaliau 

' juodoji žvaigždė, negrė šo
kėja Jozefina Bakro tvirtai 
atsakė: “meilę”!

SSSR K. P. C. K. Opozicijos nininkės, visur publika buvo ; pr^es^šiuo^L“01*’ ma'
SALDAININĖ IR FRUK.T- 

ŠTORIS
Pačiame lietuvių centre. Visi vė

liausios mados įtaisymai; elektra šal
domas Ice Creamas ir kiti paranku- 
mai. Norėtume parduoti lietuviams, 
nes iš lietuvių turime daugiausia kos- 
tumerių. Gera proga pirkti Nemo
kančius to biznio, sutinkame išmokin
ti. Priežastį patirsite ant vietos. Atsi
šaukite laišku arba vpatiškai. (39)

R1ALTO CONFECT1ONARY
31 Millbury st., Worcester. Mass.

priešaky yra keturi reichsta- patenkinta.
i Tolimesnis koncertų mar-l 

ir savo laiku srutas eina sekančiai:
3 d. spalių, 2:00 vai. die

ną. Lcvvell. Mass.
■ 3 d. spalių, 7:00 vai. vaka-

cimnkus, kaltina juos turint re Lawrence, Mass. 
reikalų su jau seniau iš kom-, ’ ...
partijos pašalintu Koršu, no-j 
rint suskaldyti partiją. Be! 
to, iš 4 reichstago narių rei
kalaujama, kad jie atsisa
kytų nuo savo mandatų. 
Tuo tarpu dar labai abejoja
ma, ar jie tatai padarys.

“Rote Falme” iš savo pu
sės nesigaili “atskalūnam 
griežtų žodžių. Esą Maslo
vas dabar, atsidėkodamas 
Vokiečių valdžiai už įsileidi- 

■ mą i Vokietiją, užuot vyk
dęs savo centrinių organų 
instrukcijas, “po prokuratū
ros sparneliu” varąs parti
jos skaldymo darbą.

“Izvestija” tuo tarpu 
trumpai tepamini šį įvykį,

» nurodo, kad 
naujoji opozicija drauge su 
Kortu išdirbusi bendrą plat
formą ir išsiuntinėjusi ją 
“nelegaliu budu” i partines 

taip pat esą1

go nariai komunistai (Ruth 
Fischer ir kt.) 
atsiųstas iš SSSR komunis
tas Maslovas. Vokiečių 
KPCK griežtai puola opozi-

EDVARDAS STANULAN1S
Box 65. Kayord. W. Va.

pusbrolį Selemoną Va-

10 d. spalių, 2:00 vai. die
ną, Lietuvių Svetainėje, 
New Britain, Conn.

Kitų kolonijų lietuviai, 
pasistengkit surengi koncer
tus musų operos daininin
kėms ir tuo reikalu kreipki
tės sekančiu antrašu: A. B. 
Strimaitis, G. P. O. L. Box 
127, New York, N. Y.

Pajieškau pusbrolį Selemoną Va- 
rašką. kuris pir*:iiau via gyvenęs Ne- 
vvarke. Turiu labai svarbų reikalą. 
Prašau atsišaukti, ąjr ka.- žinote pra
neškite šiuo adresu: (40)

STASYS VAIČIŲ!.AS
148 Jackson st,

Viktoria Nedzinskiutė-Šukienė, pa
jieškau brolių Antano ir Nikodemo 
Nedzinskų, girdėjau kad dirba mamo
se apie Pittsburgha laki patįs atsišau
kia arba žinantieji malonės pranešti.

VIKTORIA ŠUKIENĖ < 40» 
3210 R st., So. Omaha. Nebr.

Pajieškau brolio Petro ir pusbrolio 
Poneliu, apie kuriuos nieko negirdė
jome nuo karės meto. Paeina iš Rad
viliškio miestelio. (40)

Eliza Puneiiutė-Navickienė
113 — 6-th st., So. Boston. Mass.

švaibų reikalą

(40)

Neuark, N J.

FARMOS

Redakcijos Atsakymai
APSIVEDIMAI

BIZANTIJOS LAIKŲ 
IŠKASENOS.

Rusų kasinėjimai ties 
Chersono miestu davė pui
kių rezultatų. Atkasti dides
ni trobesiai ir viena bizanti- .
niškos epokos bazilika. To- bet vis dėlto 
liau rastas nemažas skaičius ....................
namų ruošos daiktų ir to pa

lties laiko skulptūros darbu.
Kozlovo vedamoji ekspedi-

NUSKENDO RUSŲ LAI
VAS SU ŽMONĖMIS.
Maskva. “Tass” žiniomis, 

ties Leningradu nesenai Įvy
ko baisi katastrofa su kelei
viniu garlaiviu ‘’Bureviest- 
nik.” Garlaivis plaukė iš Le
ningrado Į Kronštadtą ir tir
štam rūke norėdamas apsi
lenkti su vokiečių laivu 
“Brein” užvažiavo ant molo 
ir prakiuro. Per 15 minučių 
laivas nuskendo, žuvo apie 
100 žmonių.

Paskutiniais 
skaičius aukų, 
nustatytas apie 
lėsiąs tiksliai 
pakėlus laivą. Garlaivy ava
rijos metu iš viso buvo 563 
keleiviai. Iš jų gelbėjimo lai
vais buvo išgelbėta 285 žmo
nės. Be to, daug keleivių gel
bėjęs! patys.

pranešimais, 
kuris dabar 
150 žm., ga- 
paaiškėti tik

ja rugsėjo pradžioj ketina! 01‘ganizacijas: 
grįžti j Leningradą, kur jisi6U?auti? *r kitų dokumentų, į 
nori sutvarkyti vertingą ^u-• . opozicijos norus
linkta medžiagą. i suskaldyti partiją.

Šis komunistų partijos 
krizis Vokietijoje, be abejo, 
yra glaudžiai susiėjęs su pa-

PILSUDSKIO “NAR
SUOLIS.”

Varšuva. “Rzeczpospoli- našiais Įvykiais SSSR. Tatai, ■ 
ta” praneša apie baisu 'vyki i be kita ko, matyti ir iš atsi- 
Krokuvoj. Namų sargas kaž- šaukimo, kuri yra išleidusi 
koks Mackevičius, belaisiv- vokiečių komunistų opozici- 
damas šaligatvius, netyčia nė grupė. Tame atsišaukime 
suliejo tuo metu ėjusio tie-laiškiai pabrėžiama opozici- 
čio Vilniaus saperų pulko jos kova su Stalino daugu- 
karininko kelnes. Perimtas mos politika SSSR ūkio sri- 
pykčio karininkas išsitraukė ty. Tą politiką “stalininkai' 
kardą ir kirto kiemsargiui idealizuoja ir gražiomis var
pei- petį. Mackevičius par- somis vaizduoja, o opozicinė 
krito apsiliedamas kraujais, mažuma be jokių iliuzijų ją 
o karininkas vos buvo išgel- charakterizuojanti, kaipo 
betas nuo pasipiktinusios!valstybinį kapitalizmą, 
minios teismo. Laikraštis! Vokiečių spauda šia pro- 
pažymi, kad po gegužės fer-jga pažymi vokiečių komu- 
versmo I 
soldateskos nuotykis

Tiesą Mylinčiam .Bolševi
kui, Brooklyn, N. Y. —Tam
stos pamokinimas bolševikų 
demagogams netilps. Jokie 
pamokinimai jiems nieko 
negelbės, nes jie meluoja ir 
kitokias šunybes daro suki
niai. Visuomenė juos žino 
kaipo didžiausius demago
gus ir visi pradeda nuo jų 
šalintis. Jų kolionės mums 

' tiek tereiškia, kaip šunio lo- 
i jimas žiūrint Į mėnulį.

K. Siučkai, Buenos Aires, 
Argentina. — Jūsų prisiųs
tos eilės apie Argentinos 

1 linksmas moterėles spaudai 
netinka.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarpe 25 ir 4o metų amžiaus. Aš esu 
40 metų amžiaus, 5 pėdu 7 colių aukš
čio, sveriu 175 svarus. Su pirmu laiš
ku meldžiu nrisiųsti savo paveiksią 

P N. L.
P O. Box 155, Nellis, \V. Va

Pajieškau apsivedimui našlės ar 
merginos, tarpe 36 ir 45 metų, lais
vos. rimtos ir kad dailiai atrodytu. 
Geistina tokia, kuri turėtų stub-j ge-oį 
vietoj dėl biznio arba nors 1,200 <tol. 
pinigais. Aš turiu kapitalo, bet neuž
tenka dėl mano užmanyto biznio. 
Našlė gali būti ir su vienu vaiku. Aš 
esu 45 me'u. doras, laisvas, blaivas ir 
rinitas. Atsišaukusiai paaiškinsiu apie 
mano tikslą. Ant juoko meldžiu nera- 
šinėti Kctra norite apsivesti, mel
džiu pasiskubint.

JOHN ŠIAUČIŪNAS
Box 214, Rockland. Mass

Pajieškau nieiginos arba našlės 
nuo 30 iki 40 metu senumo, apžiūrėji
mui namų; aš ir 3 vaikai ir visi dir
bame J. Z

P. O. Box 555. South Fork, Pa.

su Stalino daugn-

NEKROLOGIJA
A. a. Petras Krasauskas
Kujrsėjo 2 <1. mirė nuo vėžio ligos 

Petras Krasauskas, palaidotas tapo "• 
■i rugsėjo su bažnytinėmis apeigom s 
<nt ka a'ikišku kapų Eureka. 
Velionis gimė vasario 6 d., J873 ir., 
paeina iš Radziškiu kaimo. ^venč;o-. 
nių apskr., Viftiiaus gub.^Jluto ireve, 
dęs. išgyveno Californijvj apie 18 
‘u. Jis'turėjo giminių •Amerikoje ir 
Lietuvoje. . <59)

A. L. pENDZIUNAS.
P. O. Box 479."*"’ Eureka. Callf.

tai trečias įšėlusias nistų partijos visišką pri- 
/’> klausomumą nuo Maskvos:

partija dabar be atodairos 
einanti paskui Staliną.VOKIETIJOS KOMUNIS

TŲ KONFLIKTAS.
Prasidėjus SSSR kompar

tijoje kovai su Laševičiaus

i
i

i

PAJIEŠKOJ1MA1

PARSIDUODA FARMA
40 akrų žemės, 32 akrai dirbamos, o 

8 akrai miško. Žemė gera, prie juod
žemio ir molio, viskas auga, buutnkai 
geri. Y'ra apsėta dobilais lĮ-į 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, tegul greit atsi
šaukia, nes turiu greit parduoti, 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. Branch, Mich.

Norėčiau susipažinti su mergina n<*- 
senesne kaif* 23 m. Pageidaujama, 
kad y pa ta butu pasimokinus, dora ir 
dailios išvaizdos

A. HANSON
Geperal Dėl, Detroit. Mich.

___ s J :

Pajieškau aprivedimui merginos ar- 
našlės, kad ir su vienu vaiku Aš 

•esu ringelis. 36 metų. Su pirmu laiš
ku meldžiu ir paveiksią prisiųsti.

Wai. BARTASKV (4(»(
332 So. Irth st.. Philadeiphia, Pa.

Pajieskau apsivedimui merginos »r 
ba našlei-, tarne 25 ir 35 metu, b" 
skirtinno tekėjimo Aš esu vaikinas 
35 metu. Meldžiu su pirmu laišku pri
siųsti savo paveiksi-*. (40)

W. K. STRANKAUSKAS
1818 Wrights Way S S . 

Pittsburgh. Pa.

PARSIDUODA FARMA
Pennsylvania valstijoj, tarpe dviejų 

miestukų, netoli nuo stoties, prie-pat 
mokyklos ir bažnyčios, prie gerų Ke
lių. 2<> akrų žemės, pirmos klesos tro
bos. elektros šviesa, gyvuliai ir maši
nerijos. Dėl platesnių žinių kreipkitės 

’ (40)
TL.1 
Pennsburg, Pa.

ypati.skai arb; per laišką.
JOHN KUTRA

R. D. 1.

FARMOS! FARMOS!
Pirkite ūkę šį rudenį, tai matysite 

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

PHILLIPS & MATT1X
R. 2. Box 83. Scottville. Mich.

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.

157 AKERIŲ FARMA
Išdalyta i mažas farmukes, nuo 1 

skėrio iki 5 akerių. Labai gera žemė 
4el Truck farm. Netoli Camdeno ir 
Ęhiladelphijos. tik 7’zį mylios. Parsi
duoda ant lengvo išmokėjimo po $600 
ąkeris. Aplinkui tą fauną lotus par
duoda po $450.00. (-)

M. T. TRAKIMAS 
M oodbury Heights. N. J.

Tel.: Woodburv 712AV.

156 AKERIŲ FARMA.
Parsiduoda visai pigiai, gražioj vie

toj, prie paštavo kelio, telefonas, 
trečdalis niaiiės lig škulės, 1 ir pusė 
mailės lig cementinio kelio ir kryme- 
ry. C ir pusė rnailčs lig valsėiavo ke
lio. Žemė gera, viskas auga. Čia pe
reita metą vienas farmerys užaugino 
3000 bušelių bulvių. Marketai geri. 
Apie lito akerių dirbamos žemės, li
kusi ganykla ir geras balkių miškas, 
43 vaisingi medžiai. 9 kambarių stuba 
su skiepu, vanduo vidury, 2 barnės, 
saito, kiaulydė. vištinyčia. klėtis, 
milkhouse, 20 galvijų, 3 g-eri arkliai, 
1 trijų metų kumelys, 2 didelės kiau
lės, vištos, antys, kalakutai, visi įran
kiai. mašinerija ir automobilius. Vis
kas už $7,500. Nepraleiskit šitos pro
gos, katrie norit pirkt tuojau atsišau- 
kit šiuo adresu: (40)

J S
R- D- L Montroee. Pa.

27 m^tų mergina pajieškau apsive- 
dimui doro vaikino kataliko. Aš esu 
kataliko, dora ir teisinga Vaikinas 
‘urėtų būti tarne 25 ir 35 metų am
žiaus. negirtuo’ li*. pamokintas, apie 
6 pėdų aukščio ir 200 svarų sunkumo, 
gero* sveikatos Geistina, kad butu 
iuodbmvis, dailaus veido, nes ir aš 
esu dailau® veido. Butų gerai, kad 
’-*ii ina« turėtu savo automobilį. Aš 
Urbu pas amerik^mis ir todėl neturiu 

.■ orogos so- roaiinti su savo tautos vai
kinais. Kalbu gerai angliškai ir mo
ku gerai gaminti valgius, lietuviškus 
ir angliškus. Daugiau žinių apie save 
suteiksiu nėr laiška. (41)

MISS A. M. L.
Resor Cottage. Bass Rocks, 

Gloucester, Mass.

Pajieškau draugo Fran< išmaus 5 r- 
bicko. nueina i< šviekšnos. Sl;on*a”tų 
sodos Mes kartu atvažiavom ant 
no laivo. Girdč’au gvvena Pittsburgh 
Pa. Prašau atsišau’ ti. nes turiu sv ir 
bu reikalą.

-JOE VIDEIKIS
Box 361, Pierce. W. Va

SOVIETAI SIŪLO AMERI
KOS KAPITALISTAMS 
$60,000,000 KONCESIJŲ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad sovietų valdžia pasiulu- 
si Amerikos kapitalistams 
didžiausią koncesiją, kokia 

kuriose tik buvo iki šiol svetimam 
griežtai smerkiami opozici-; kapitalui pavesta. Sovietų 
jos žygiai ir reiškiamas soli-i valdžia nori, kad amerikie- 
darumas C. K-tui. Taip pat' " ‘
labai dažnai pabrėžiamai 
pranešama, kad ir užsienių 
komunistų partijos palai
kančios C. K. poziciją. Te- 

davo, kišdavo į kalėjimus ir čiau iš visų panašių tvirtini- 
Vėliau Anglijoj mų ir kitų davinių matyti.

-------------- tijoje Kovai su Laseviciaus 
ČIGONŲ KONFERENCIJA ir kitų opozicija, sovietų lai- 

Daily He- kraščiuose diena iš dienos 
kad šiomis eina pranešimai — už leni- 

nišką partijos vienumą, lydi
mi daugybės Įvairių parti
nių ir komsomolo organiza
cijų rezoliucijų, 1

VORONOVO BANDYMAI.
Paskutiniuoju laiku žino

mas d-i-as Voronovas daro 
Alžire su pavesta jam val
džios avių kaimene “atjau
ninimo” bandymus. Jis skie
pija seniams avinams jau
nesnių avinų lyties liaukas. 
Po tokios operacijos vilnos 
ima labiau augti. Be to pas 
gyvulius, gimusius iš tokių 
tėvų, vilnos dar smarkiau 
auga. Turėdami 5 mėnesių 
amži jie duoda 980 gramų 
vilnos, kiti gi—neatjauninti 
—tik 680 gr. Tie bandymai 
gali būti didelios reikšmės. 
Dabar Francuzija importuo
ja už 2 miliardu frankų vil
nų iš kitur. Yra perspektyva 
nepirkti visiškai iš kitur vil
nų. Jeigu visos Francuzijos, 
Alžiro. Moroko ir Sudano 
avių kaimenės, t. y. 30 milio- 
nų galvų, butų šiaip skiepi
jamos, tai Francuzijai užtek
tų savų vilnų. Stebėtina skie
pijimų savybė yra ta, kad 
skiepyti g.,----- - to- .
daugiau gyvumo ir net kel
iasi pati veislė. V oronovas į 
darė savo bandymus visiš
kai įauniems gyvuliams, 

» a ; jiems trečią liau- 
kn. *Svu gimsta sva
rus Taika: •

Londonas. “1 
rald” praneša, kad šiomis 
dienomis Rusijoj Įvyksta či
gonų konferencija, kurioj 
jie tarsis apie savo reikalus. 
Pasak laikraščio, per pasta
ruosius 100 metų čigonai bu
vo labiausiai persekiojama 
Europos tauta. Iš Europos 
buvusių ir esančių valdovų 
palankiausias čigonams bu
vo Škotijos karalius Jokūbas 
IV. Jo įpėdiniai čigonus kar- w •! 1 — • • •
tremdavo.
buvo 
draugauti su čigonais.

I | 
skiepjli gyvuliai Įgauna

Į
Paiieškau broli’i V-n-ert-* i- ,rn' 

Šnuolių. paeina iš Mingėliu V-r io 
šiauliu anskr.. ser.ia’i sryvcro MiTI’-o 
cket. Maine. anie juo® ž no ma’o
n ės nr°r*ešti a-h- r>s»t*s 'ei riša’lkia 

BALTRAMĖJUS KJ EPECK ‘S
95 C street. So. Boston. Ma-'.

čiai pastatytų ant Dniepro 
upės hydro-elektros stotį, 
kuriai reikia $60,000,000 
kapitalo ir penkių metų dar
bo. Už Įdėtą kapitalą sovie
tų valdžia leidžia Amerikos 
kapitalistams per kelioliką

Aš. Antanina Vaitonio, paheškar 
broli'* Juozo Žėl.evičimis. paeina i.- 
Gardino rėdybos. Dubicų parapijos. 
Kmkšlin k»imo Dabar jis ervvena Ar
gentinoj. Meldžiu atsišaukti arba ka< 
apie i' -'inr* nr*»ncšti šiuo adresu: 

ANTANINA VAITONIS
15 No. Pavis st. Providcnce. R. I

didelis nusikaltimas kad toji opozicija gana pla- metų tą stoti operuoti ir pel-

Pajieškau brolio Stanislovo P>>-’- 
lausko. paeina iš Kauno rėriyb’s. Tel
šių apskr., Kiršių kaimo; pirmi >u g* - j 
veno Philadeiphia, Pa. Malones ps*t* Į 
atsišaukti arba kurie anie iį žino. I 
teiksis pranešti, už ką busiu dėki- - Į 
gas. ! 40)

K A Z. PAULAUSKAS
8106 Vincennes avė.. Chicago, Iii

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius 

namus ir pigiai Taipgi padarau 
visokiu- planus, i>mėnioju žemę ir 
etc. 
tės

; 395
[ Tek:

Visokiais reikalais kreipki- 
(-) 

TITUS P. GREV1S 
Broadvay. So. Boston.
So Boston 2340.

DR. J. MARCUS 
lietuviškas gydytojas 

Specialistas sekretnų ir chronia- 
ką vyrų ir moterų ligų.

261 Hanover SU Boston, Masu. 
Priešais I’armenter St.

Tel. Richmond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 
Nedėldicniaia iki 4 vai. po pietų

-------------- j ----------------r. .

čiai Įsiskverbusi ir kad jos ną iš jos traukti.

Lietuvis

60 SCOLLAY SQUARE 
Skersai Hanover Street 

BOSTON. MASS.
Olympia Theatre Bvltat 

Rooei 22
Patarimas dykai tik per paskirtą 

laiką.

lstiių i Paryžių, lik įskilus
<♦ •)>/, •»->r*'*l >«

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydyme ser
gančių: Kraujo ligomis. Ner
vų suirimu. Reuraaiizmą ir In
kstų ir puolės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pe- 
sekmingai.

Dr.KILLORY

Skeletas garsaus Sikorskio orlaivio, kuriuo Prancūzijos kapitonas Eonk su savo štabu buvo pakilęs lėkt i> 
orlaiviui į viršų, jame ekspliodavo gesolinas ir ortai'js nasiitito lien<n<*-ip 7nv«* ♦'*j<.o,raii-st--t< ••• »ne< b-niL

-Kzaminuoju akis, priskiri i. 
akiniu*, kreivai akis atitiinn* 
.t in.blycp.ško** (aklomi ak?- 
.*« *ugražinu triesą tinkamu 
laiko

i i. L PASA1ARN18 O. Di 
| 447 Braaėway, Sa. Boatoa.

r
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Sveikatos Kampelis
VIDURIU UŽKIETĖJI

MAS.
Žmogaus kūnas yra stebė

tina mašina. Taiyta tiaug 
Įdomesnė, negu bile kokia 
kita mašinerija. Jeigu maši- i
nerija suira arna jos dalis 
susidėvi, ji yt a bejėge savai- 
mi pasitaisyti, bet musų ku-1 
nas gali pasitaisyti ir sustip
rinti susKievėjusias celeles 
kasdieniniais fiziniais ir j 
protiniais darbais.

Kai kada, pei nežinojimą 
ir neatsargumą, rites persi
dirbame ir kunui neduoda
me užtektinai gero maisto, 
tyro oro, saules šv iesos ir 
pailsiu. Jei mes neužlaikysi- 
me kūno kaip reikia, jisai 
gaii labai sugesti ir nustoti 
galės pasitaisymui. Po to ga
li pradėti nuolat silpnėti, 
sunegalėti ir žmogus net gali 
mirti.

Daug žmonių pagadina 
savo sveikatą vartodami; 
daug vaistų vidurių liuosavi
mui. Jei busi Įpratęs prie ge
ro valgio, gėrimo, poilsio ir 
mankštinimosi. tokie vaistai 
visai nereikalingi ir papra
stai blėdingi.

Normalis, sveikas žmo
gus, kuomet valgo ir maistą 
burnoje gerai sukramto, ji 
sumaišo su seilėmis, maistas 
eina Į vidurius, kur sueina Į 
kontaktą su virškinimo Vys
tymais.

Gale, kuomet maistas ga
lutinai priruoštas, jisai pila
mas Į kraujo gislas ir neša
mas kiekvienai alkanai kūno 
cėlelei. Kas maiste nereika
linga, tą kūnas išvaro lauk.

Konstipacijai arba vidu
rių sukietėjimui gali būti 
įvairių priežasčių. Kokios 
priežastis nebūtų, normalis 
vidurių judėjimas susilpnėja 
ir maisto išmatos susilaiko 
kūne ilgiau, negu turi būti, 
kas yra kunui blėdinga. i 

Galvos . skaudėjimas, ne
noras valgyti, apvilktas lie
žuvis, skausmai bile kūno 
dalyje, apsvaigimai ir nu
silpnėjimai kaikada lengvi 
karščiai ir daugelis kitų ligų 
simptomų pasirodo iš prie
žasties vidurių užkietėjimo.

Kaip arkliui botagas, taip 
pat žmogaus kūno vidurių 
užkietėjimo vaistai tik lai
kinai pagreitina judėjimą, 
bet padėti kur kas pablogi
na. Be viršuj minėtų simpto
mų, vartojant vidurių liuosa
vimui vaistus, gali būti šios v

g.-s

mutinius ženklus, motina 
2-ali daug- prigelbėti sulaiky
mui visu taip vadinamų vai
kų ligų, kurios greit pasiro
do, kuomet vaikai pradeda 
mokyklas lankyti.

Ką tai reiškia “apsaugo
ti”? ‘

Yra keturi patarimai, ku
riu kiekviena motina turi 
laikytis, būtent:

1. Vaikai turi pavalgyti 
gerus pusryčius prieš išėji
mą mokyklon.

2. Jiems turi būti duoda
ma užtektinai laiko valgyti, 
kad nenurytų gerai nesu- 
! ramtyto valgio.

3. Turi dėvėti drabužius 
pritaikintus orui. Turi turėti P’o. 
“kaliošius”, kuomet lija ir 
tam tikrą apsiaustą apsisau
gojimui nuo lietaus, lygiai 
kaip šiltą apsiaustą, kuomet 
šalta.

4. Turi užtektinai anksti 
eiti miegoti, kad gautų de
šimts valandų miegoti. Be
veik visas vaikų ligas galima 
tuojaus patėmyti, jei tik mo
tina tėmys ‘•pirmus ženk-

Beveik visi vaikai paro-

prieš išėji

šitaip atrodo Su v. Valstijų karo laivas “Okiahoma.” kuomet jis atidaro savo peklišką ugni

dirvoje. Buvo atrasta, 
čiepai sulaiko piktąsias 
plės.

Čiepinimo operacija 
įsunki ir ne baisi, tik re__
liauja švarumo ir odos nuplo- • • - • 1

kiai dirba ir netinkamai vai- čiama liga. Ji pasirodo Į apie Dauginus žmonių miršta 
Jos per visą dieną sėdi dvyliktą dieną po užsikrėti- Chinijoj ir Indijoj nuo šitos 

netinkamai vėdintuose kam- mut Apart odos išbėrimo, ligos, 
bariuose, su mažai šviesos, kiti simptomai yra drebulys, 
Tokių mergaičių kvapas la- karštis, galvos skaudėjimas, 
bai trumpas ir jeigu tik tru- vėmimas ir kartais klajoji- 
puti sunkiaus padirba, ap- mas. Išbėrimas pirmiausia 
alpsta. liga svarumui ne-.pasirodo ant veido ir rankų, 
kenkia, kartais sergantieji bot neužilgo užpuola kitas 
dar dauginus tunka, 
tampa žaliai geltona, todėl 
liga kaliais vadinama žalia 
liga. Veidai paprastai būna 

lūs.” Beveik visi vaikai paro- išsipūtę, slėsnos aptinę. Toki 
d o vieną ar daugiau ženklų, žmones visuomet 
žemiau pažymėtų, ir turi bu- greitai Įerzinami, 
ti laikomi namie ir žinią rei
kia mokyklai duoti.

Pirmi ženklai:
1. Išbėrimas.
2. Skaudanti gerklė.
3. Smarkus kosulys.
4. Karštis.
5. Vėmimas.
6. Raudonos ir ašarotos 

akys.
: Ką motina gali daryti, 
i kad neleidus tiems simpto
mams plėtotis? Ji privalo—

1. Pašaukti gydytoją, kuo
met vaikui skauda gerklę.

2. Neprileisti kitų vaikų 
p; ie to, kuriam gerklė skau
da ar turi koki išbėrimą.

3. Nepriimti jokių svečių 
(ypač vaikų) i savo namus, 
jei tavo vaikas'turi bent vie- gyslių, tas baisiai apsilpnina 
no iš viršminėtų simptomų.

negu nuo kitų ligų. 
Tarpe 1918 ir 1923 m. Indi
joj 663,55-3 žmonės mirė nuo 
jos. Arabijos pusiausaly nuo 
50 iki 75 nuošimčių visų gi
musių vaikų miršta nuo šitos 
ligos, ir Rusijoj tarpe 1902 ir 
1914 m. suvilk milijonas 

ausų ir akių žmonių užsikrėtė rauplėmis 
. Liga tęsiasi per ir beveik pusė jų numirė, 
dienų, ir jeigu išbe- šita liga yrą nukreipiama 

tai serganti liga. Čiepijimas yra vienin-
nuliudę, gali užpulti apjakimas arba tėlis būdas piktąsias rauples
Apetitas kurtumas. Beveik visuomet sulaikyti. Tie, kurie dar nėra

keistas, užsimano negirdėtų šita liga palieka savo baisius ičiepinti, turi kuogreičiausia
daiktų — raugintų agurkų, ženklus ant sergančių veidų, tuomi nipintis. Visi vaikai
’ --J ---- i -----------------------------j..!-.... viii pusės metų amžiaus turi

_____ ____ ___________r_„, kurios būti ieiepinti. Nelauk Įsičie- 
Išsigydymas leng- per pereitus kelis metus pa- pint, kol gausi piktąsias rau- 

7 nebuvo tokios ašt- plės, arba kol ta liga pasiro- 
Bet turime atsiminti, dys tavo mieste. Įsičiepyk

Oda kimo dalis, kaltais net bur
nos, gerklė: 
plėveles, 
dvyliką 
rimai smarkus,

kreidos ir net žemės. Pietuo- kurie neišdyla iki mirties, 
se tokius vadina molio vai- Piktosios rauplės, 
gytojais. F" 
vas — “Blaud’s iron pilis" ir 
vidurių sureguliavimas. Pas
tarųjų viduriai baisiai sukie- kad labai lengvai šita liga dabar.

f

sirodė, 
rios.

No. 39. Rugsėjo 29 d., 1926.

vimo su geru antiseptiku. 
Rauplinė medžiaga i kūną 
Įleidžiama praduriant odą.

Patartina kūdikius pirmą 
syki ėiepvti pirmame mete. 
Antrą syki kuomet pradeda 
lankyti mokykla arba epide
mijai pasirodžius. Pirmas 
čiepinimas apsaugos 
penkius arba septynius 
lūs. antras visą amžių.

Jeigu būna čiepinimas tin
kamai atliktas, jis visai ne
pavojingas. Birželio ir liepos 
mėnesiais, 1925 m. Metropo
litan Lite Insurance kompa
nijos 3,500 darbininkų liuos- 
noriai pasidavė čiepinimui 
ir nei vienas pavojingai ne
sirgo. Visi Suv. Valstijų ka
reiviai per pasaulini karą ir
gi buvo ičiepyti, ir tik vienas 
mirė, jis mirė nuo plaučių 
uždegimo ir ne nuo čiepini
mo. Detroite 1924 m. per še-j 
sius mėnesius buvo ičiepyta • 
817,00,> žmonių ir nebuvo su j 
jais nei vieno nelaimingo at
sitikimo. 17 ’ L S. |

► T«I. Šaut h Ifostun
* Res-i>b*'ice. Ūniversity )4i*3-J

: S. N. Puisiutė-Shailna
: 1J ET L’V E MOTERIS
► ADVOKATE
* >d« Rroudwav. So. lSucteu, Mana
* licom 2.
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DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: —2; 5—9
Sekmadieniais: 10—2

3327 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Te!. Boulevard 8483

TeManu 6112-W.

Dr. A. 6w»-G«skas
LIETUVIS DANTISTAS 

VALANDOS:
Nuo 10—12 dien^ 
Nuo 2—5 po pietą 
Nuo ♦>—H vakare

Nedėliotais Nuo lu—12 <l:eua
7U5 N. M ai n St. kamp. r.ruad St.

Mukmiu. M Aha

' KELLOGGS
TASTELESS CASTŪR 0

tėję.
Vodinga anemija beveik 

visuomet pražūtinga. Šita! 
anemija pasirodo vidurinia
me amžiuje ir dėl jos išsigy- 
dymo nėra. Gydymas pa
gelbsti, bet neišgydo.

Kita anemijos forma už
puola kūną, kuomet kirmė
laitės randasi žarnose. Tos 
kirmėlaitės gyvena ėiulpda- 
mos kraują iš žarnų krauia-

gali pavirsti i labai aštrią. 
Kaikuirioęe šalyse ji pasiro- 

!do su visu baisiu savo smar
kumu. Bet Kanados ir Suv. 
Valstijų dalyse ji pasireiškia 
tik lengvoj formoj, ir žmo- 

;nės nekreipia i ją tiek aty- 
dos. kiek vertėtų kreipti.

1796 m. pirmą sykį buvo 
patėmyta, kad pienininkės 
užsikrėtusios karverauplė- 
mis, niekuomet nesirgdavo 
piktomis rauplėmis. Ir 1798 
metuose Jenner’is išrado čie- 

i pus. Buvo tai vienas iš di- 
' džiausiu išradimų medicinos

gali būti šios - 
blogybės. < '

Pirmas: Per greitas mais
to v arynigfe žarnomis pada- ■ 
i-o tai, kad išvaro kartu ir 
naudingąsias kunui maisto 
dalis, jas neprileidžia Įsi
gauti i kraują, ir tuomi kū
nas silpnėja.

Antras: Kuomet viduriai 
Įerzinami pergreitu maisto 
stimuliavimu, judėjimas su
stabdomas ir suparaližiuo- 
jamas, ir nustoja tinkamo 
veikimo galės.

Trečia: Kad gavus reikia
mų rezultatų, paprastai vi
duriu liuosavimui vaistų do- 
zos didinamos, kas priveda 
prie blogų papročių, nuo ku
riu sunku atsikratyti.

F. L. I. S.

RŪPINKITĖS. KAD MO
KYKLĄ LANKANTIEJI 
VAIKAI BUTŲ SVEIKI.

Mokyklos dienos atneša 
daug atsakomybės moti
noms, tėvams, vaikams ir jų 
mokytojoms. Kaip biznyje 
sergantis vyras ar moteris 
negali gerai dirbti, 
mokykloje vaikas, 
nėra t. 2. _ _

ANEMIJA.
Dr. Andrevv MacFarlane, 

iš Albany, davė per radio se
kančią prakalbėlę apie ane
miją.'

Anemija, arba kraujo sto
ka pasirodo, kuomet kūnas 
neturi jėgos daryti kraujo. 
L'ga gali būti padalinta 
(iriem klesom: pradinė ir 
antrinė.

Anemijos apsireiškimai 
uomet vienodi, sako Dr. 
žFarlane, ir priguli nuo li- 

smarkumo. Kvapo trum
pe mas užpuola žmogų, kuo
met ki-aujas neša mažiaus 
c ygeno negu normališkai, 
ir žmogus turi Įkvėpti dau
ginus oi*o. kad kūnas turėtų 
jo užtektinai. Tas aiškiai 
matomas, kuomet anemija 
sergantis lipa laiptais arba 
Į kalną. Su kvapo trumpu
mu širdis pradeda greičiau 
plakti, oda ir lupos tampa 
p? Ronos ir sergantis lengvai 
apalpsta.

Anemija gali būti pradi
nės ar antrinės klesos. Kuo
met ji yra antrinės, tai reiš
kia, kad žmogus serga kokia 
nors kita liga, kuri privedė 
prie anemijos, arba kad 
žmogus netinkamai valgo, 
kad valgo perdaug saldai
nių ir saldžių daiktu, vieton 
vaisių ir žalių daržovių, ku
rios kunui yra reikalingos, 
kad žmogus serga inkšti] li
ga arba ' geltlige. Anemija 
sergantis turi eiti pas gerą 
gydytoją ir pasilikti jo prie
žiūroj per kiek laiko, nes tik 
tada jis galės sužinoti ligos 
priežastį ir tinkamai išsigy
dyti.

Pradinės

žmogų ir jis nepajiegia dirb
ti. Kuomet žmogus tingi ir 
nedirba. nesykĮ jam pasa
kėme, kad turi kirmėles. Ir 
kuomet tingėjimas yra ne
pergalimas. reikia persitik
rinti ar iš tikro tai yra tingė
jimas. Šitas padėjimas bai
siai išsiplėtojęs pietuose ir 
tropikuose, bet ne taip daug 
šiauriuose, kur žmonės yra 
drutesni.

Rockefellerio sveikatos; 
komitetas atliko labai puikų 
darbą studijuojant kirmelai- 
čių ligas musų pietinėse val
stijose, Vakarinėse Indijo- 
sc ir Pietinėj Amerikoj. Kai
po pasekmės to ištyrinėjimo, 
galime sakyti, kad milijonai 
žmonių gavo atgal sveikatą 
ir tūkstančiai gyvasčių iš
gelbėta.

Vakarinėse Indijose net 
du-trečdaliai visų išegzami
nuotų žmonių ta liga sirgo. 
Tyrinėjimas ’iiucsnorių, ko
legijų studentų ir mokyklų 
vaikų musų pietinėse vaisi!-; 

parodė, kad nuo 20 iki 
70 nuošimčių visų išegzami
nuotų buvo užkrėsta.

Parazitas Įsigauna Į kūną 
p; e basas kojas ir dasiekia 
pilna išsivystymą žarnose.

Tik gydytojas gali gydyti 
šitą ligą. F. L. L S.

t SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta panti patari
mų pagerinimui jos žinc jimo atiikinejant pareipas kaipo šei
mininkė ir rrfotina. šitoje skiltyse kas savaitę tilps straips
neliai, kurie bus idomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

(ANALGISiai'E >

kon- 
viso- 

ir PT- 
reiki^t 
nerei-

Cvrai išvalyt.is Casu.r <>:. 
padarytas medicinos reik* 
lama. Be kvapsnio. Stipru 
mas ir tyrumas nepakeičia 

L >na». Be skomo ir neatsi-
Kt»wi* imkit Kellognę's. Su- 
9trt«. ' i *n<;rst<.r-.

' SUSTABDO SKAUSMĄ 
Niekas nesuteik m ts»K>o 
malonaus pelcngvinimo, 
taip originali? Laume 
Dengue. Jis pradeda praša
lint skausmą nt» pat uz_ 
tepimo-
Gauk originalį francuziską

KALIME BENGUE

Viriaco Receptas
auga beveik visose šiltes-. 

sc, miškuose, sodnuose, vy- jr 
ir pievose; auga labiausia

Vartok Bordeno 
densuotą pieną 
kioms kulkelėms 
rageliams, kur 
pasaldinimo. Čia
kia varginančio maišy
mo, cukrus ir pienas jau 
sumaišyti ir tas padary
ta geriau negu galėtum 
savo maišymo bliude. 
To pasekmės pyragė
liai, bandelės, duonos 
yra geresnio sudėjimo 
rūšis, kuri laimi dova
nas maisto parodose ir 
pagyrimus nuo šeimy
nos narių.

i

i
i
I

II

PLUNKSNAS. Pukus. Padurkas, 
Patalus. Kaldras ir visokias lovą 
įrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Jidžiausts sandė
lis. Gvarantuojam 
užsigatėdinimą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
nlunksnas ir Dū
kus.

European Feathėr Cc.
25 I/»weTT;Šreet., Boeton, Mašs.

PIKTOSIOS RAUPLES.
Amerikos Medikalio Pro

greso Draugija išleido kny- 
<mtę apie piktąsias rauples. 
Nors ta liga šiandien nėra 
tekia baisi, kokia ji buvo 
prieš Įvedimą čiepinimo, 
vienok dėl jos prisieina susi
rūpinti, nes ji dar nevisiškai 
išnyko iš Suv. Valstijų. 1921 
m. buvt) 108,135 susirgimai 

anemijos yra ta liga 
dvi rūšys: viena lengvai iš- 1922 m. 
gydoma, kita neišgydoma, mai ir 
Išgydoma liga pasirodo jau-Į1923 m. 
nose mergaitėse tarpe ketu-, mai ir 
riolikos ir šešiolikos metų. Į1924 m.
Liga paprastai pasirodo, mas ir 896 žmonės mirėr 
kuomet mergaitės netinka-) Skaitoma, I

Grybai 
nes? srity 
rinvėlOSC ir jnVVO.'V, 
i - taukiausia pavasarį ir rudeni. Ory
be'. kad butu maistingos vertės, turi 
i.-': i atsargiai išgĮiuinii. Reikia irgi 
ri'Fr-žt kokius grybu., perki — verčiau 
ke centu? daugiau, ir imt geresnius. 
Skaniausia ir -',vįktai’..->k< zunė nada- 
i ■ t iš grybų. ra.-igamir< i. 
ei i vakarienei ^ekonėbi.

GRYBU BUZA 
moriukai. evanorntod pieno 
svaras grybų 
■-aukštai -vie-i.o 
šaukštai miltų 
'itkė .-vogur-o 
^aukštos lemooo skystimo 
šaukštuko druskos

>. šaukštuko pipiru 
ųu<x:ukrs baKW» ar karšto 
vandens 
cuodukas vaiaitii;;
unsnis nuttiege n- kito p-:esl;on. i

• jJupk h- s»»iauzy«. gryl»*» į i»>o- 
k į Idiurin. Hftdšz

no skystimo >r baltymą. >.ai#yk 
i- ' irk nėr penkias mi.iuta.-. Vtvė- 
sii . nukošk. nataikyk sky-tima ir 
s’ isk "rytnas i kušy. Uailėk skv:— 
tia>ą ir perklaus': per šietuka. He- 
ta“>ink sviesta aukštutinei dalyj du- 
lie -avo virdulio. Supiaustyk svogū
ną i sviestą ir šutink iki pageltonuos, 
ikdėk miltus, maišyk iki bus vieno
da. Atmiesk pier.ą su puodeliu van
ile io ir pilk paiengva į sviestą ir 
m” us, nuolat .maišant iki suiirštė.-. 
Sudėk grybu* ir uždarą. Užvirink'Ir' 
tada gali duot i stsla.

Virtuvės Rūkaluose •
•i- igu liko pusė bonkos alyvą, užpilk

r.

«

r

RODYKLĖ No. 29
Naminiai Pasigelbėjimai

Sunkiausias darbas prie nudažymo 
■in/tų yra nuėmimas senų dažu. Rei

kia dilbi lėtai ir nuimt visa seną ma
liava ir užpildyk plyšiu’ jeigu yra 
Tą padorius si’taapys: p-'? laiko ant 
naujo Etaiiavojimo.

šiuomet mazgoji vilaonitis drabu
ži-. juos nereikia trinti. Reikia V. 
s-,.- esti iš ju mui’o putas ir paskui 
c*"rkti i šaitų vandeni.r - - - ....................
vyniok juos į

t sugers 
prosyt.

‘k p
1 jm’o
. p. salint geriausia apdrėgninant ma- . £ • • *•» - •» rmn/Liv..,, Is.i
k’ 
i r; li

1S- 
pa-

■ v - J X->

taip ir 
kuris

tvirtas ir sveikas, nie
kuomet negalės žengti pir
myn. Vaikai ir mergaitės, 
kuriuos tėvai auklėja svei
kais papročiais, tik jie tega
lės tunelį aukščiausius laips
nius mųl&le.

Ant motinų puola atsako
mybė apsaugoti mažus vai
kus nuo visų ligų. Apsisau- ... ..
gojant ir tėmyjant visus pir- mus darbus dirba, persun- rauples yra smarki ir uzkre-

i

*

I

Randykit ši būdą rytoj 
KORNU DUONAI

puodukas- koraą miltų 
puodukas miltu 
šaukštai baking novv.ierio

puoduko ilo.-ueno konden
suoto pieno

% pooduko vanden.:
I kiaušini’, truputį išplaktas 
3 šaukštai sutirpyto sviesto

Sumaišyk ir išsijok sausuo
sius dąikllis. Gerai sumai žyl. 
pieną'G* vamleni. Pridėk kinu 
šinį prie ..-ųtusuju daiktų ir ge
rai suafcdc. '■ Pri«bsk sviestą. 
K.-dI- ®«>ijio’e. "erai'iėsv:e£- im
toje blėtoj karštame pečiuje^

j

i
n

’i šaukštuko druskos

Išdž.iovinimui šilkinių apatinių 
minkštą akrus?.. I 

sugers šlapumą.

Žibėjimas kartais paeini nuo tac- 
nuo nusinesėjimo'arba nuo prosi- 

materijos kada visa: sausa. Tą

;> ,-u amr.ioni jos vandeniu. Jei 
nuo nusitrynimo, painuiyk note- 

;■ minkštu stiti-ėju.
«j .

Gražės Fntariaiai
’' -i-', ikaiinm plaukų ant veido ne-
;.ia f-arnatĮ'tis. Gcravsia palikti

i i -s ramybėj, jeigu nėra perdaug. 
G- 'otMta? pssebM HKe* plau
kt:-; yra namlojnnt pumiką. Naudo- 
j> numik? reikia lwt atsargiaL 
V h bazei negeru? nau<!oti, nes jis 
z-: ir.a niauku-, r'o puniikos naudo- 
;ir. -> i'.u:,--au.-k veidą šiltu vandęniu 
ir ždė’< cold cream. Jeigu oda bus 
i' r ”zs nco naudojimo pumikos, :T»e- 
r’.-'ink per keletą dienų. Vienok.-ge- 

i'ia būdas pašalinimui tokių 
■ s.- jT~ elektriška aiiat:.

> pa Plika Sveikata 
ilil-’c muistai, kurie Jnoda 

svarbius mineralus, reikalingus 
r<r ištarimui. Kalkių yni 
kv >:-ta 
tvirtus kaulus ir dantį* 
geeže maistas. — kuris

Ki.’-®’ turtingas geleže

I. .11- 
kuris 

Išimk kada jratava
L f

į
Il1

į

STANDARD
•AANL0

Š AK E ”
Laisvamanių Paveiks- ' > 

luotas Žurnalas.
“ŠAKĖ" išeina pirmų dienų" 

kiekvieno mėnesio. ;
“ŠAKĖ" krato kunigas, kunigų - 

gaofMHlūtes. minyškas ir kitus. . 
"ŠAKE“ skaito tikri bedieviai.

"šAKti“ kainuoja Sl.*>i» metui.
“ŠAKE” siunčiam ir į Lietuvą ; 

per visus metus už Sl.50 liktai. ;
“ŠAKEI” reikalingi agentai 

platintojai visuose miestuose.
“ŠAKĖS” pavienio numerio kai- ! 

rra 15 centų. Kas prisius 15c. štam- i 
poms, tam išsiusime “šake.” Adre- ' 
suokite: (4O>

“ŠAKĖ” ' .
710 W. S.’-ni St, CHICAGO. ILk.

ii 9

pku-

CONDENSED MUK
JIJSŲ GROSERNINKAS 
TURI ŠVIEŽIO STAKO.

?
!

?
-iums 
musą 

įtaikią yra piene ir 
,‘fit dienos užtikrins vaikam' 

_ „ _ . Turti.nssfl
ant jų biski alyvą aliejaus ir su visu ;'O'ež< maistas. — kuris d; rr.u- 
s' • «tin»u prJikus uždaryk banką tan- douą ki-auir. — yra kiaušinio trynys 

Kii-ųy turtin'zas <releže mr.ista,; yra 
I kv:efią sėlenos. Visos sėlenos yra 

stas dėl dviejų prie- 
, a čių: P'.miau.ria delta, kari jo.^e yra 

grk’žėen ir fosfbro. Tie .nise-
; rni.-i. salią btir’.;v:»jimc ki. ibi ir krau- 
!>•. timuliuoja viduritj veikimą. Ant- 
■ a. kadangi sėlenose jra didelis nuo
gsi utis virskir>.i^ų daliu. Šioje saly- 
| jo mums reikia daugiau kiekio vai- 
I ; ynv. mes valyoni psrdaa" r.udai- 
| linfc* valirių. Palaikymui žmoniškos 
: masinerijes jr?rai n tmlr.ojamoa ir 
įveikiančios, reikia tinkamo maisto.

dž si. Alyvos palaikys savo skonį il
gai ir nesuges. ’

Leisk virtiems vaisiams sirmiaSsta tik: si sveika* m; 
at'-niti, raakųi tik dėk Į-ledų šėpa.

><ad mėsa neapsviltų. trjdF<t š-netų 
tarkuotos nopien-s ant viršau.: kada 
dr«ii kopti ir tas neriuos viršui ap- 
de-rti.

Kepant sudėtinį pyragų įdėk jį j 
saitų pečiu ir lai paskui pradeda šil
ti ir kepti. Neatidaryk pečiaus durti 
nors penkias minu tas po įdėjimo py
rago ir netrankvk durų, kad pyragas 
nesukristu.

ir 764 žmonės mirė.
buvo 33,473 susirgi-
889 žmonės mirė.

•xivo 31,782 susirgi-
184 žmonės marė.

buvo 56.351 susirgi-
onės mirė. : puodai^ skaurados ir t. p. Jus galite 
Larl niktftcinc perkant Standard ir Challenge Pleaų K .L P K nomiškos seimininkės n»Tka šias ruš

NUO “ŠUNVOČIŲ” VARTOKITE 
GBOBLEttSKIO 

BEAR BRAND SALVE 
Taipęi dėl žaizdų ir įdrėskimo

Raina :15c.
YLBERT G. GROBLFAVSKI & CO.. PLYMOCTH. PA.

f

>

Lietuviškai

Mes RduHneadtoaiaaae Sekančios Produktus:
Kitkviename name yra reiknlinjri tūli virtuvės daiktai, kaip tai: stiklai, 

puodai, skaurados ir t. p. Jus galite gauti tokius daiktus visiškai dykai.
J _ _ 2 _ “ _ y ir taupant jo leibelius Geros ir eko

nomiškos šeimininkės p»‘tka šias rūšis pieno. Jusu groserninkas turi tik 
pa reįkalaukit.

V
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Jnorite tfeisžnjnj vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 
ant !♦» Salėm S t...kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų r.uo viso- 
kių ligų, kaip ta«: nuo galvos .skaudėjimo, nnn užsisc nėjusio leuma- 
tiamo. nm* nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegitio plau- 
čiu, nuo kosulio ir kitokių litrų. Taipgi turime nu., visokių •! n.tinpų 
>ipf >v veriančiu* patarimus suteikiame, nuo patrūkimo .i-1 rytų ir 
iųotm-m Oiolių iš Lietvvuę ir įvairiu šaknų ir žolių tonine.’ Me« 
jtfnm patu r liaudine l.uoKcriausiai, pašaųkJafne Kerfmwms daktarus 
per telefonų uždykų. Todėl, jeigu norite g-nit rrr>;- Ir «u
taupyt pinigas tai ateikite i APTIEKI po numenu
100 SALĖM STREET. BOSTON, MaSS.

Mta
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.- silikusi antroje pusėje. Plė- 
?.- šikai pirmiausia puolė duk-

niai buvo išvesti kieme pasi- sis gali būti patsai žmogžu-
vaikščioti ir tuo laiku šie du dys, kuris tą pačią naktį nu- . .. .
susisukę iš skuduru virvę, žudė nelaimingą krautuv- terį, reikalaudam’ 
užmetė ją ant tvoros ir jos ninką, palikdamas vargs- 
pagelba peršoko tvorą. - -

i 
kalauti. kad ji jam pasiduo-,

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

M ■ ■ ^r->^M-M^r^-u^J|J^J-lftrLrLrtnj.LrLrLrLrĮru.^r|j lj $
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tų. Jai atsisakius, jis paleido' • • 1 v • • W o •
BROLIAI ŽMOGŽUDŽIAI.’

Rugpiučio mėn. 25 d., apie 
2 vai. ryto savo ūkio laukuo
se rastas nužudytas kirviu 
pil. Svambarys Adolfas, 35 
metų amžiaus, gyv. Mišeikių 
kaime, Stačiūnų vai.. Šiaulių! 
apskr.

Kriminalinės policijos val
dininkų įtarimas puolė ant 
brolių Juozo ir Vlado Man-' 
kų, gyv. tame pat kaime.' 
Kaip pasirodė, minėti Man-Į 
kai pereitais metais iš Švam- 
bario nuomavo ūkį ir dėlto 
kivirčijosi. Kaip matyti, tų 
priežasčių (lėliai Mankai ir 
pradėjo Švambariui keršyti. 
Pagaliau paaiškėjo, kad 
rugpiučio mėn. 24 d. vakaro 
metu Juozas Maukus parva
žiavęs iš malūno arklius nu
vedė ir pririšo ganykloje, o 
tuo pat laiku Vladas Mau
kus atėjęs Į švambario butą 
pranešė, kau jo arklys palai
das ir spardo Mankų ark
lius: Svambarys, nieko ne
laukdamas, pasiėmė apinaS- 
ri ir nuėjo i laukus, iš kur 
daugiau nebegrįžo. Jo na
miškiai rado jį ganykloje ne
begyvą. Tuo gi laiku broliai 
Mankai, nežiūrint į tai, kad 
jų kelis sykius klausta apie 
Švambarį, jie ramiai, buk 
nieko nežinodami, gulėjo 
kluone ant šiaudų, tik Juo
zas Maukus pridūrė, kad va
karop matęs Švambarį vaik
ščiojantį po ganyklą prie 
arklių, tarp kitko valdinin
kų buvo užklausti Mankų 
tėvai, brolis ir sesuo: kiek 
pas juos yra kirvių: jie visi 
vienbalsiai atsake, kad yra 
du kiniai, gi užklaustas 
Juozas Mankus paaiškino, 
kad tėvai i - - - - •
no, kiek ištikrujų jų namuo-' siėme didelį piktą šunį. Nors 
se yra Kivių’ifyra ffe tfu',"bet?jau ūkininkas tą naktį ’št'ėn- 
vienas. Apžiūrėję pačius įta-lgėsi nesnausti, bet kur tau—

: priėjęs šunį sudraskė į ga
balus. Rytą žiuri, žmogelis. 

; kad šuns vien tik palaikai li- 
ikę: čia uodegos galas, čia 
kojos ir tt.

i J__________
PASTIPUSIOS KARVĖS 

MĖSA.
Mariampolė. Rugp. 9 d. 

mėsininkų tarpe iškilo dide
lis skandalas. Ch. Kamins- 

DEL IŠEIKVOJIMO PINI- kas ir Ch. Atlosevičius pus- 
GU KAUNO LIGONINĖJ, dykiai kaime nupirko pasti- 

Rugoiuėio 30 <1. Kauno Ii- , kan«’ .mė?a bi?uli
gotiife raštvedis Špokas 
staiga kaž kur dingo ir neat- J i -vyko į darbą. Kadangijau h?”"??.'
buvo Įtarimas, kad jo darbe;

yra tvarkoj, 
sudaryta revizijos 
kuri ėmė tikrinti 

ėjusius per Špoko rankas pi
niginius dokumentus. Taipo- 
;:i padcAyta jo bute revizija, 
kur buvo rasta periaidų ir 
kvitų apie gautus pinigus iš 
viso virš l:?tuk -tančių litų 
sumoje.

Čia yra toks dalę 
geniai išeiną iš 
daugiatisii

i ją du šuviu iš revolverio, 
bet nepataikė. Išgirdęs šū
vius atbėgo 3 nuovados poli
cininkas Dubauskas, kuris 

j norėjo sulaikyti Semetą, bet 
I šemetas ėmė šaudyti ir į po
licininką. Vis dei to polici
ninkui pavyko jis areštuoti. 
Kvota vedama.

!

NELAIMĖ SU GRANATOS 
KAPSULE.

Kreidos plente darbinin
kas rado granatos kapsulę Į 
ir. nežinodamas kas tai yra, 
pradėjo ją krapštyti. Staiga 

' ’■ sprogo ir dai binin- 
ką drūčiai apdraskė: vienos 
rankos nutraukė 3 pirštus, 
sužeidė kratinę ir apdraskė 
veidą.

7

Baltijos Amerikos Linijos 
Laivai išplaukia:

“LITUAMA” Spalio 12 d. 
“ESTON1A” Lapkričio 2 d.
Važiuokit visu keliu vandeniu

^BRANKIAUSIASi iš jos pi
nigu. Praėjus traukiniui, tė
vas? pamatęs užpultą dukte
rį, bėgo gelbėti. Bet plėšikai 
supuolė ir smarkiai jį suba
dė peiliais. Atvykus pagal
bai sužeistasis nugabentas 
ligoninėn, bet jo sveikata 

Krimin. policijos

KELIAS
► V CA1 £5"^ 

tančią šeimyną. Kriminalinė 
policija tuojaus ėmėsi dakti- 
loskopijos. Padarę piršti) 
nuospaudą nuo nežinomo la
vono, prisiuntė į centralinį 
nusikaltėlių visos Lietuvos _ 
registracijos biurą. Ir čia pa-Į pavojuje. .
darius analizą nužudytoje: pastangomis pavyko susekti, 
pirštų ir rastų sulig atatinka-: kad visi 4 piėsjkai yra iš Aii 
mos formules registracijoj: 
pirštų, be jokių abejonių nu
statoma nežinomo nužudy
tojo lavonas, kuris pasirodo 
yra senai žinomo plėšiko — 
vagies Laškovo Jono, sunaus 
Uljano, kilusio Kauno apsk. 

! Plėšikas — vagis Laško- i 
ivas Jonas veikė Lietuvoj 
jau nuo 1920 metų, sėdėjo 

: kalėjimuose, vėliau buvo pa- 
jbėgęs, padarė daug arkliu 
(Vagysčių Raseinių apsk., da
lyvavo keliuose plėšimuose 
• ir pagaliau tragingai baigė

kapsulėKLEBONAS PABĖGO.
Igliaukoje buvo garsus vi

sokių tretininkų, gyvražan- 
čių, pavasarininkų ir kitų 
klerikališkų draugijų orga
nizatorius kun. Lelešius. 
Prieš seimo rinkinius uoliai 
ėjo agitatoriaus pareigas, ir 
kartą su “friburgiškuoju” 
daktaru beagituodamas į 
kaktą kiaušinių užsipelnė. 
Pralaimėjus rinkimus, nes ir 
Igliaukos parapijoj puse pa- 
rapijonų už “bedievius” bal
savo, kun. Lelešius balsuoto
jus išvadino “masonais” ir 
kitaip. Parapijonai pradėjo 
už tai murmėti ir žadėjo, 
kai atvažiuos kalėdoti, paro
dyti klebonui vartus.

Vargšas, susikonfuzijo ir 
turbut. pabijojo netekti labai 
daug kalėdos, tai persikėlė į savo skandalingą gyvenimą, 
kita vieta. I --------------

: “BARBOROS” AKMUO, 
j Kovarskas, U km. apskr.

. J apylinkėje yra 
plačiai visoj Lietuvoj žino
mas akmuo “Puntukas,” o 
netoliese nuo ten, apie 15-20 
klm. atstu, yra kitaš akmuo 
"Barbora” vadinamas 
"Barbora” yra Kovarsko 
apylinkėje, nuo Mackeliškių 
kaimo atstu apie 5—6 klm., 
miške. Tai labai didelis ak
muo, turi apie 25—30 kb. 
metrų, bet labai gražus.

Pavidalą turi triobos, ir 
ne vienas pirmą kartą pama
tęs pasako, kad tai trobelė, 
nuo senų laikų čia stovinti: I 
jos sienos sulindę jau į že
mę, o samanotas stogas ky
šo paviršiui.

Akmuo apaugęs tankiais 
krūmais, — medeliais. Ato
kiau yra griovys, kurs tolyn 
vis darosi platesnis, ir maty
ti, seniau nemažo upelio bu
tą.

Pasakoja; l«ąd netoliese 
pievoj ganiusi piemenaitė, 
vardu Barbora. Ji netikėtai 
įkritusi į upelį ir prigėrusi. 

jNuo to atsitikimo akmuo pa- 
i vadintas “Barbora.” Tilo pa- 
jčiu vardu vadinama ir visa 
apylinkė: “Barboros” pie
vos, “Barboros” daržinė, ir 
+

Visa “Barboros” apylin
kė apaugusi giriomis: čia 
yra ir pušynų, ir eglynų, ir 
mišrių girių, ir neįeinamų 
raistų, kur pilna įvairių ru- 
šių gv vačių ir kitokių bjau
rybių. Dar yra užtinkama ki- 
:ur šenai išnykę žvėrys ir 
paukščiai, pav.: briedžiai, 
stirnos, ereliai ir kit.

Prieš karą mažai žmonių 
:en vaikščiojo, todėl ir žvė 
ių buvo daugiau, bet dabar 
niško gyvūnai kaskart vis 
įvk.-ta ir nvksta...

t.

i 
I

Uikiu kaimo. Tris jau sulai
kyti. Plėšimo vadais buvo 
Jonas Bučinskas ir Anulavi- 
5ius.

GRUZDŽIU KLEBONAS 
PRANAŠAUJA LIETU
VOS KATALIKŲ PER

SEKIOJIMĄ.
Per šv. Roko atlaidus 21 

d. rugp. į Gruzdžius atplau
kė iš Šiaulių būrys maldinin
kų, kuriuos pasitikęs Gruz
džių klebonas ėmė pasakoti 
apie dabartinę “bedievišką” 
musų valdžią. Esą, kad ir 
katalikai esame, bet krašto 
valdžią atidavėme į netikė
lių rankas, todėl, gal, neužil
go prasidėsiąs bendras kata
likų persekiojimas.

Nors sodiečiai nedaug be
tiki, bet tokios kleboniškos 
"informacijos” bei “prana- 

kai kam sukelia ir 
imant,

ra-
oabėgti, kai šis sprogo: kuo

į šystės” 
baimės 
padeda

■ mybę.

ir, bendrai 
d ramsti viešąją

PRIVISO VILKŲ.
Lekėčiai, Šakių apskr. Čia 

apylinkės giriose priviso vil
kų, kad ūkininkai jų ne atp

iginti negali ir jie daug žalos 
(žmonėms pridirba. Taip ne
senai vienas ūkininkas nakti 

i išsiginęs į pievą kumelę su 
kumeliuku ganyti, ‘ matyt, 

j netyčia užsnūdo, ir tuo metu 
(vilkas paplovęs kumeliuką 

Mankuo paaiškino, ’ nusinešė girion. Kitą jau 
ir kiti tikrai neži-i naktį tas pats ūkininkas pa-

NEPASISEKĘ ŠPOSAI.
Jurgiškių kaime, Jūžintų'Anykščių 

vai., Rokiškio apskr. pas pil-i 
Raupą bestatant tvartus 
mūrininkas A. Porfejus su
manė “pasibovyt:” berži-. 
niame rąste išgręžęs skylę i 
pripylė parako ir užkalęs pa-• 
degė. Nesuspėjo nuo rąsto; 
oabėgti, kai šis sprogo: kuo-į 

'las pataikė tiesiai šposinin-i 
kui kakton — pramušė gal- i 

Įvą. sulaužė kaula ir išmušė 
akį, kuri čia pat iškrito. Por
fejus nugabentas Rokiškio 
ligoninėn, kur gydytojas 
abejoja, ar pasiseks ji pagy- 
ivti.

Porfejus jau ne pirmą 
kartą šposus krėtė, tik šį. 
kartą pats nukentėjo, o per-, 
nai Jūžintuose kalkėmis žy-i 
dui Orkui užtinkavo akį.— I 
Orkus visam gyvenimui nu
stojo vienos akies.

EKSCELENCIJOS PA
NAIKINTA.

Iki šiol piliečiai kreipda
miesi i valdžios atstovus 
dažnai vartodavo “Jo eksce- 
encijai, Jūsų ekscelencija” 
r panašiai. Mums teko su
žinoti, kad ministerių kabi
netas yra nutaręs “ekscelen- 
.-ijas” panaikinti, paliekant 
paprastojo gyvenimo ir žmo
nių mandagaus santikiavi- 
mo formas kreipiantis 
eyriausybės narius.

ir 1

UŽMUŠĖ BROLĮ.
Viliampolėje Stasys Gru- 

’ moda 37 metų amžiaus, su- 
ipykęs su savo pusbroliu 

Juozu, išsitraukęs peilį, 
meigė jam į vidurius. Kai

mynai Juozą nugabeno Kau
no miesto ligoninėn, kur jam 
urnai buvo padalyta opera
cija. Maža vilties, kad pagy
tų. Kriminale policija ener
gingai jieško pasislėpusio 
žmogžudžio.

SVETIMA VALIUTA 
PLAUKIA UŽ LINUS.
Visa eilė Kauno bank 

pažymi, kad svetima valiui 
pastaruoju laiku žymiai 
plaukia Į Lietuvą. Šis reiški
nys aiškinama gera linų der
lium Lietuvoje.

Šių metų linų derlius jau 
visas užpirktas ir gaunami 
rankpinigiai kitų metų linų 
derliui.

:n 
ta

KLAIPĖDOS STOTIES 
VIRŠININKAS 

PABĖGO.
Klaipėdos stoties viršinin

kas Rudas jau kuri laiką da
rė suktybes ir nujausdamas' 
reviziją pabėgo į Vokietiją 
-u apie 500.000 litu. Ikšiol 
lar nepaaiškėjo kam tie 
nuostoliai padaryti, nes eina 
iar tyrinėjimai.

i pačią
KLAIPĖDĄ

per laisvąjį Danzigo portą, iš 
ten tiktai vienos nakties 

kelionė kitu laivu.
$107 Tiesiog i Klaipėdą

3-čia kliasa
UŽSIMOKANT ABIPUS, 

TIKTAI SI 81.
Populiariška turistinė trečia 
kli »sa tiktai S10 brangiau 

vienpus. S15 abipus. 
Taksai atskirtum.

žiniom kreipkitės į vietos 
agentus ar j bendrovę:

Baltre America Line, Ine.
10 BRIDGE ST.. NEW Y’ORK.

et?
I

riamuosius. rado pas Juozą Į vėl jo butą užsnūsta ir vilkas 
Mankų kruvinus nagus ir! ” - j— ->-= -• ■—
marškinius, bet pastarasis 
aiškinosi, girdi, tai nuo mu
šimo utėlių, vėliau, kad bė
gęs iŠ nosies kraujas. Liudi
ninkų parodymais, taip ir jų 
pačių aiškinimuose jų kaltė 
aiškiai įrodyta. Broliai 
žmogžudžiai pasodinti kalė
jimam

BAISIOS ŽMOGŽU
DYSTĖS. ,

Iš ragpiučio 28 į 29 d. Kle
biškio valsčiuje, Mariampo- 
lės apsk., medžioklės šautu
vu iš keršto nušautas pilietis 
Marčiulionis. Įtariamas šovi- 
kas suimtas — tardomas.

Rolių kaime, Krosnos 
valsčiuje, 
nužudytas 25 metų Tamulio- 
nis Ignas: sudaužyta galva, 
nukapotos kojos. Įtariami 
žudytojai suimti — tardomi. 
Spėjama, kad nužudymas 
Įvykęs iš keršto dėl meilės.

PASLAPTIS KAIP PA
SILIKT JAUNA.

Nepaisant metų ir žilų 
plaukų, jus galite pasilikt 
jauna, jeigu nesirūpinate 
apie praeitį ir džiaugsitės, 
kiekvieną esančią dieną, ra
miai priimant viską kaip at
eina. Laikykite harmoniją

“Jeigu tik žmonės žinotų 
kaip greitai Severa’s Esko išgv-1 
lo niežtanėius odos sutrukimus, 
,.š esu tikras, kad jie nieko dau
giau’ nevartotų.” rašo Mr. Mike 
Dzedzei, Pellston. Mich. “Aš per 
■nėnesius kentėjau nuo niežtan- 
ėio odos sutrukime ir išbandžiau 
visokių gyduolių, liet nieko ne
gelbėjo. Pagalios aš užsisakiau 
Severa’s Esko. Po pirmo išteka
mo niežėjimas pradėjo apleist ir 

trumpą laiką mano oda buvo iš-i 
gydyta.” — Įsigy k it už 50c. bon-i 
ką Severa’s Esko nuo jūsų ap- 
tiekoriaus. \V. F. Severą Co., 
Cedar Rapids, Iowa.

iš rugp. 29 Į 30 d. t

nėjo jos dalį. Greit tapo te.

ne viskas 
jau buvo 
komisija,

i 
ykas. Li- 
ligcninės 

lieka skolingi pb 
nigų. kurie vėliau išjie^komi 
per policiją arba klientai 
patys atsiunčia savo skolą.

Dangei .’ tokių atsitikimų 
Špokas pasiimdavo perlai
das į butą, o pinigus į kišenę.

Rastoj jo huto korespon
dencijoj yra net vieno pilie
čio Kišk?. direktoriui, ku
riame jis prašo, kad jam bu
tu išsiųstas kvitas gavime is 
jo 1 OOlitų. kad policija neši
ką bintų. Tasai laiškas irgi 
atsidūrė špoko asmeniniam 
archyve.

špokas jau sėdi sunkiųjų 
darbų kalėjime 
gynėjo žinioj. ’

Ant

Važiuokite j 

LIETUVĄ 
ir atgal 

PER BREMENĄ 
didžiausio ir greičiausio 

Vokiečiu laivo 
COLUMBUS

arba ant kitų .šios linijos laivų 
TIK 8 DIEN. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, steitruimiai 
TIKIETAI l TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
Dėl informacijų kreipkite®: 

NORTH GERMAN 

LLOYD
32-Broad way 

New York Cit'y 
arba pas vietos agentus.

Nuostabi Nauja Širdies ir 
Vidurių Gyduolė.

Gydytoj?! Yra Nustebinti Kain Linai
Ir Puikiai šios Naujos Gyduolės 

Veikia Šitokiuose Atvejuose
Dau? tūkstančių ima šitas gyduo- 

> s kas mėnesį ir randa nuostabų pa
lengvinimą. Jei Jūsų širdis r.etvarkiai 
veikia, mažai teturit dvasios nežleb- 
.čiojimą. sukietėjimą vidurių, išputi- 
nimas, silpnus nervus, blogą miegą ir 
duslų jausmą, tai pats dėl savo labo 

Ovalai išbandyti šią naują gyduolę 
Nuga-Tone. Jums bus nuostabu kas 
link būdu, kaip jis atsteigs Jcmis. Nu- 
■.-a-Tone gamina stiprius nervus ir ste
bėtinai didina ištvermės pajiegą. tei- 
: ia tinkamą žlebčiojimą, gerą apetitą 
ir reguliari vidurių veikimą, suteikia 
gerą, gaivinantį miegą, gausiai entu
ziazmo, ambicijos ir gyvumo. Jei Jus 
nesi jaučiat kaip reikiant, pamėginkit 
• i. Jums nieko nekainuos, jeigu nepa- 
gelbėtu. Jis yra malonus imti ir Jus 
toojaus pradėsit jaustis geriau. Imk 
Ji per keletą dienu ir jei Jus nesi
jausi’. geiiau i n< atrodysi! geriau, 
: un- k:t atlikusią pakiuko dalį pas 

i.'us i aptiekorių ir jis sugrąžins Jums 
r lysi: pinigus. Nuga-Tone iš.lirbėjai 
'laip gerai žinodami ką jis padarys 

Jtijie įsako visiems aptioko- 
;iams garantuot" jį ar sugrąžinti 
Jums pinigus jei neužganėdintas. Re
komenduojamus, garantuojamas ir 
parduodamas per visus optiekorius.

--------------------------------- __________________ ——• , 
------------------- ------------------------------i

Iš ir i

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant mus tri-šriubinnj laivų
Rcsolute, Reiiance. A-bert 

Bailio. Deuthrchlanr!, 
Hanrtburg

ir ant populiari: ką vieniais 
kambariais laivu Cieveknd, 
IVestphalia ir Thuringia.
Savaitiniai išplaukimai jš New 
Yorko. Laivai ; ringis ir 
Westphaiia atplaukia į Bostoną. 
Personaliai į Europa iš
važiavimai.

A is New Yorko
Zfil Lauaą ir atgal 

(Pridėjus S. V 
jeigu Taksus.)

**' * ■*’ ” >D^Y fajgrjžimo leidimų ir kitų 
inTaraSeŲiį.klauskit pas vietos 
dįrCnftis -cf-tar pąs

Hainlfflg-AiMican Line
United American TJnės. Ine. 

General Ayrerits ■ z.
131 Štate St., Boston, Maus.

ivo sieloje! Tankiai blogas 
paeina nuo skilvio ne- 

varkurau. Paimkite Trine- 
io Karčiojo Vyno, ir visi ne- 

■’iagumai pranyks. Šis vais- 
. as išvalo skilvį, nubaido 
ilogą apetitą, prietvarą, ne- 
•irškinimą ir galvos skaudė- 
:mą. L butelis už $1.25. bis- 

brangiau Pietuose ir Toli- 
uucąe Vakaruose. Kiekvie
nas aptiekorius ar vaistų 
pardavėjas gali jums patar- 
p?.uti. Išbandykite Trinerio 
Linimentą rruo reumatizmo 

.• neuralgijos skausmų! Jei- 
,u negalite gauti savo kai- 

• tinystėje, tad rašykit pas 
kubines pervažiuoti i kitą .'oseph Triner Company, 
xelic puse, o duktė buvo pa- Chicago, iii.

IR PLĖŠIKAI ŽUDOSI.
Savo laiku buvo; rašyta 

spaudoje apie nužudymą 
i ugpiučio men. naktį iš 5 Į 6, 
Krekenavos valsč., Vadok
lių miest. krautuvininko Viš- 
niausko ir 1 kilometro atstu
me nuo minėto mestelto ras
iąs taip pat nužudyto as
mens lavonas, prie kurio ne- 
asta jokių dokumentų ir 

niekas iš apylinkės gyvento-

lai’. , ,• . Kuota
tu,. davikai patraukti

mybėn. 
gitms 
visai 
nėti.
buvo 
gvvuliu pirkimą.

-  -------- l—
KALINIAI PABĖGO.
Rugpjūčio m. 25 d.,' 5 vai. jų jo nepažino. Kas yra nu

žudytasis? Kaip pačiai kri
minalinei policijai, taip ii 
apylinkės gyventojams likc 
paslaptim. Todėl toko many
ti, kad nežinomas nužudvta-

ir sunaikinta, o par- 
’ i atsako- 

Tokiems nesąžinin- 
mėsininkams reikėtų 

užginti mėsą pardavi- 
Vienas šių mėsininkų 
kaltinamas už vogtų

iI
I
I la,P 
Llel -J

, ■

IŠTVIRKĘS KALĖJIMO 
PRiŽIŪRĖTOJAS.

Rugsėjo 4 d. Kauno sun
kiųjų darbu kalėjimo prižiū
rėtojas Jurgis Šemeta, būda-' 
mas'girtam stovy, sutiko Ka
ro ligoninės gatvėj moteriš
kę Sugentaitienę ir ėmė rei-

VALET

AuioStrop
Razor

^PŪSLĖS 
KATARAS

ŽinrėLit vj 
“MID Y"

ryto iš Mariampolės kalėji
mo pabėgo kaliniai: Jurgis 
Baltininkas, kuris apvogė 
amerikoną Stankurfą ir Juo
zas Juodzevičius. Visi kali-

Mg

i

Babies Love lt

Fotografija nuimta Miami, Floridoj, kuomet viesulą pradėjo siausti. Iš šitos didelės akmeninės sienos nei vienas akmuo nepasiliko ant vietos.

'*’»»«« pilvo ir žarnt dm- 
Gagamą. kurie naci n a ooo 
danty augimo nieko geresnio 
n lejikiaiaa ir rniknmo n£r».

Moteriškė® 
Svarumui

Sviresnės m>'ten» daba 
.•artėja Zenite vieton ci»<- 
Invu miėitriu »>tarr. 
hi>m ’.'.s'r:. Z< • -r- ’ '
k lūs, bet nekenkia svein*- ' 

»ne ftnrbr an>»

'įmik

PASTOJO KELIĄ.
Kaunas. Rugsėjo 7 d. pil. 

Gutkauską su savo dukteria, 
raliuojančius namo užpuo- 
ė keturi nepažįstami plėši
kai tuo metu, kai artinantis 
raukiniui tėvas buvo pasi-

Skaūsmas 
Prašalinama- 
Greitai >11 
Santai Mid’ 
Neimkite 
Padirbimų 
Žinrėkit vardo

Parsiduoda 
Apticko«e

: > /

Hrs. Wiksm>w»s.
Syku?
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_ KELEIVES 

reikalingas 
PARTNERIS.

Aš turiu gerai prirengtu ir ge- 
biznį — grosemę ir noriu pri- 

:nt partneri, kuris turi šiek-tiek 
cnigu ir kuris galėtu prigelbėt 
prižiūrėt bizni. Kreipkitės: (40) 

5til Uambridge St.
Cambridge. Mass.

No. 39. Rugsėjo 29 d.t 1926.

. South Bostono italu uu< 
'i- >>; >-‘>b pamĮ I opi.- U..II1' A' l
id<>s užtai, i.<io \a..i-iyj', 
liu. kuri.- turėjo žaizdą n

I pakinktų.I I
Lietusiu \aik..r.t.- atsidaro 

Mokykla-
Soutii !-■ - 

lietuviai tur: 
I ,.i <a\"

šioje. -■ 
K} K 

! pinta geria; 
1 moderniškia: 
i šiluma ir š\ i- 
I ^Iok v K*;, a 
■tober) 2 d., t 

Sipavičiūtės ir Jozevskaitės av-koi;.". - 
koncertas Cambridge’uje. •t"" '

Pereitą nedėldieni Lietu- 
vos Operos artistės Sipavi- " ■ 
čiutė ir .Jozevskaitė dainavt ... 
Cambridge’uje. Ju daino- 
žmonėms labai patiko, tik... , 
gaila, kad tų žmonių į kon
certą taip mažai susirinko. Į ]. 
Jeigu jau musų žmonių nei 
šitokios garsios dainininkė 
negali 
traukti, tai kas juos gali su-, 
traukti? Gėda lietuviams dei 
jų apsileidimo!

Reporteris.

Vietines Žinios
Tėvai, kreipkit daugiau do- jo rėkt, kad gyvatė ją vejasi.. 

Pasirodė, kad" tai buvo nuo
dinga 5 pėdų ilgio juodoji; 
kirmėlė, kurią tėvas tuojau? 
užmušė. Paėjus apie 20 žing- auklėti 
snių toiiaus, pasirodė kita I dvasioje, 
tokio pat didumo gyvatė, j viška nu r 
šita buvo susirangius, o gal-: 
va pakelta stačiai augštyn 
kokius 8 colius nuo žemės. 
Ji taip pat tapo užmušta.

mės i vaikus.
Skaudu pasakyti, bet tie

sos negalima slėpti, kad 
daug musų lietuvių visai ne
žiūri. kaip auga jų vaikai. O 
auga jie labai blogai. Tūli jų 
yra taip išdykę, kad jau da
bar policija turi iuos gaudyt 
ir bausti. Aną dieną kieme 
prie “Keleivio” namo kilo 
ugnis. Pasirodė, kad ją su
korė lietuvių vaikai, atėję 
net nuo B streeto. Ši panedė- 
li vėl nuo Silver streeto ka
žin kas pradėjo šaudyt iš 
orinio šautuvo i “Keleivio” 
namo langus. Kada viena 
moteris priėjo prie lango 
pažiūrėti, kas Į jos kambarį 
šaudo, Į langą kirto kita ku- 
lipka ir išėjus per stiklą be 
maž ko nepataikė moteriš
kei i veidą. Moteris pranešė 
apie tai policijai, kuri tuo- 
jaus nuvyko ant Silver stree
to ir sugavo du vaiku su ori
niais karabinais. Pasirodė, 
kad abudu jie yra lietuvių 
tėvų vaikai. Tėvai, žinoma, 
turės užmokėti už iššaudytus 
langus, ir policijos knygose 
pasiliks jau tų vaikų rekor
dai.

Suprantama, vaikų nega
lima laikyti kambariuose už
darius. Jų sveikata reikalau
ja. kad jie butų kuodaugiau- 
sia atvirame ore, kad turėtų 
progos žaisti. Bet tėvai turė
tų žiūrėti, kad žaisdami jų 
vaikai nešaudytų Į langus, 
nerūkytų cigaretų, nežaistų 
su ugnimi ir nelaipiotų sto
gais bei tvoromis. Paaugę 
vaikai parsineša iš mokyklų 
tiek darbo, kad siausti gat
vėse jie ir laiko daug neturi: 
jie turi mokytis: jeigu jie vi
są popietį ir vakarą gatvėse 
išdykauja, tai jie negali iš
mokti savo lekcijų. Iš tokių 
vaikų tėvai daug džiaugsmo 
nesusilauks.

Gera motina turėtų laikas 
nuo laiko nueiti mokyklon ir 
paklausti mokytojų, kaip jos 
vaikai mokinasi? Ar išmoks
ta jie užduodamas jiems 
lekcijas? Kaip jie mokyklo
je užsilaiko? Jeigu jie nesi- 
mokina kaip reikia, tai moti
nos pareiga prižiūrėti, kad 
jos vaikai mažiau gatvėmis 
lakstytų, o daugiau prie kny
gų butų.

pg: 
k iii liet iv
..... iki *

j e mokykloje 
į’ligija. dora 
L Meldžiu siu

, b iu Met x!’.sti savo koncertus su-,, , .- - - • -- 4-to. ir A. ..i •
----- -~ - - Mass.

I
i

Išbarė parapijonus.
Vietinis klebonas Urba- 

navičius per kelis pastaruo
sius savo pamokslus pabar
davo parapijonus už kokiu? 
tai negražius darbus. Bet pa
rapijonai. vietoj pasitaisyti, 
dar daugiau griešijo. Perei
tą nedėldieni klebonas jau

t’l Kiu

U

SPORTAS

. ! PARSIOUO A ant OKS NO! i
Pėtnyčioj, spaliu 1 d., 2 

vai. po pietų, parsiduoda 
ant vaiž.\tinių namas po 
num. 122 W. 8-th street, So. 
Bostone. Tą vietą galima nu- 
pirkt už prieinamą kainą.

Norint platesnių informa-į 
vijų, galite kreiptis nuo 6 va-. 
karais pas Roman J. Vasil, į 
409 Broadway, Room 3, So.

- . ,cl- Boston.
a.itigos pne .engvo ii smagaus dar- ---- - - --------

PANELĖ EMILIJA 
TATARONIUTĖ

Atidaro savo Piano, Har- 
minijos ir Muzikos Studiją. 
So. Bostone. Dėl informaci
jų apie lekcijas kreipkitės 
“Keleivio” ofisan. (39)

REIKALINGOS 
MERGINOS 

etų ir senesnė- merginus rei-

•u. .'.-.-išaukite pas: (39)
B i-tun Florai Supply ( »..

:‘.P.I ( ambridge SU Boston, M a ss.

AUTOMOBILIU SAVI
NINKAI

Prmie.Jmtt m.u Nauja Mefi. versti 
•ai nii ,-ri -va- AtsU-o n;. bj. l’i.iiu- 

;, .r.as bendrai su Anlikaėija <Iel Re- 
a.-; ravimo automobilių. Prisiųskite 
-av.. a. trasa ir a.- pribusiu pas jurais 
::e-Mr:ai t kur gyvenat) su reikalin- 

bianka dėl registravimo automo- 
<au>. Šis patarnavimas dykai. Iki 

■... •- yat ti r.avimo. su savo msuraneg 
eikliais, kreipkitės pas (.)

J. N. TURAUSKAS
CAMBRIDGE. MASS

101 Hampshire st. Univ. 9692
ItiS Ma-shington SU Univ. 1S83-W.

_______________ " t

! Telefonas 6198
C

i

KĄ SAKO SNAPK4USKAS i
APIE KASDIENINll S PIRKI- | 

MI S IR PARDAVĖMl S.
Ne tame dalykas, kad parduot ! 

kuopijriausia ir duot blotrą tavorą 
—tuomi niekuomet neužjranėdinsi 
pirkėjo. Pigus tavorai trumpai dė
visi.

Mes ir negarsinam, kad oa- mus 
tavoras pigus. Musų tavoras yra 
A No 1, me> už savo tavorą atsa
kom. Musu guntni ar pouiera sto
gams dengti yra pirmos kiesos.

Mu<ų plaster-bord ir site r«xk 
dėl <ienų ir lubų kuogeriausi. Mes 
užlaikom paipas ir litingus dėl 
plumberių O pentas. varnišius ir 
lininis aliejus su terputinu tai pir
mos klesos

Taipgi užlaikom daug brušių ir 
popierų dėl ruimų. A'ra iš ko pasi
rinkt.

Užeikite, o užtikriname, kad bu
site užganėdinti, ką tik pas mus 
pilsite. s :?Ji
L N1VERSITY DARDU ARE

Savininkas
Jos. H. Snapkauska- 
1147 Cambridge St.. 

( ambridge. Mass.
! Tek: Porter 0755-M.

DR. BALABAN
Iš Ru.-ijos—Gydytojas, Chirurgas 

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

arti Andrews Są„ 
Tel. So. Bo-ton 1763.

DAKTARAS
LANDAU

32 CHAMBERS ST.. BOSTON. 
Gydo ypatiškai ir pasekmingai 

Veaeriškas Ligas.
' ataudus;— Kasdien nuo S iki
10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Ncdėldieniais nuo 9 iki 12.

Telefonas So. B«»stoa 2300. 
LIETUVIS DENT1STAS 

Dr. It. A. GALVARISKI 
(G A L1NAUSKAS)

Ofi-o valandų-: Nu-> !<• ryte iki 
diena. Nu«» 7—9 vakare. 

Nedt-liomi^ pagal sutarties.
411 BROADMAY,

SO. BOSiON, MASS.

Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slapty ligų moterų jr vyrų, kraujo ir odos. Kalba len 
kiškai ir rusiškai. Telefonas Hay markei 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chambera St.. BOSTON, MASS.

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

L1GHT1NG SUPPLY (O. 
147 Purtiand St, Boston 
netoli North Station

Gene Tur.ney—kumštininkų : 
čimptjonas. ;

Pereitą kt-ivt-igą Phila-1: 
delphijoj buvo kumštynės už ; 
sunkaus svorio pasaulio ; 
kumštininkų ėampijonatą. | 
Beveik visi kumštynių spor-ii 

___ __ !to ekspertai tikėjosi, kadi, 
net supykęs davė vėjo įtik- kumštynes laimės senasisjĮ 
rindamas, kad jis turi ome- i čampijonas -Jack Dempsey.; 
nyje pačius parapijonus, ku- tikrumoj pasiruoš Ka?» 
rie susirenka nedėldieniaisikita. Is dešimties susikirtimų, 
į bažnyčią, o ne kokius ki-‘ (rounds* Jack Dempsey ta i-j 
tus. Kunigas barėsi už kokią imėjo tiktai o.u. o ' rene l un-: 
ten parapiįonu su parapi- neX astuoni-, b-kiu budiy 

■ ----- i teisėjai pripažino čampijo-Į
■ natą Tunney. 

Amerikos p 
jtyniu sportu-

i

« i

r—
ri ■7^

jonkomis “zobovą" “bušiuo- 
se”. Parapijonai spėja, kad 
kunigas pats matė tokia.' 
“zobovas” bušiuese per vy
čių piknikus. Reporteris.

Mass. Valstijos Lietuvių Pi
liečių Kliubų Konferencija.

Pereitą nedėldieni Įvykc 
Mass. Valstijos Lietuvių Pi-

t

----- j
* " ! i 

kumš-j 
jatinka. j 

Šių kumštynių pasižiūrėt su-i 
važiavo apie 130.000 žmo-i 
nių. kurie sumokėjo įžangos > 
virš dviejų milijonų dolerių.' 
Senasis čampi jor.as Demp-; 
....... - ' ........  nukio"

.1 b 1 i K <J 
i‘d 03i

»I

DR. JOSEPH L ALEX
(ALEKSA)

Lietuvis Dentistas
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 iš 
ry to: r.uo 2 iki 5 po pietų ir nuo 
6 iki 8 vakare. Serevioruis nuo 9 
iki 12 dieną. Nedėldieniais pa
gal sutarimą.

< REGG BLlMl . Room 302. 
Cor. Amesbury ir Cummon St«. 

lamre’nce, .MASS.

I

P. Trechokas ir Vaitaitis.

Jeigu norite, kad Jūsų auto-

į pas mus.

M r. Joseph P. Sarkiunas.
P"*

Vose & Sens Piane

PARKWAY 
AUTO SERVICE 

and FILLING STAT1ON

- £ - < _ , ■

Company
jas vtriTtO *et«.

manot pirkti Player-Fianą,

The James Ellis Furniture Co.
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.

< I 

d
< 1

i!
____ ____________ __ II 

mobilis ilgai laikytu, tad duo- <;
..................................................1

lll :
Lf< I

II< •
•- - 1 I

Telefonas: Šįt* Boston 3075-VV <
____ •.

I

kit pataisyt Petrui Trečiokui. 
Darbas geras.kaina prieinama 
Jeigu norit, kad Jūsų karas 
gerai trauktų, imkit gesoliną

■ t’t y
t

415 01d Colony Avė. 
S0. BOSTON. MASS.

JIS LIUDYJA IR REKOMENDUOJA TEISINGIAUSI 
KELIĄ I SVEIKATA

Peter Benson nuo 1190’y Summer street. Ea«t lb:<t«»n. 
Mass. ypatiškai atsilankė pas Ch. E. IVarden. Notaritušą. 
ir po priesaiką padarė sekantį užtvirtintą pareiškimą:

Vš. PETER BENSON sirgau per ištisus S metus. \š 
aplankiau daugybę daktarų ir ligonbučių. vienok nieko ne- 
gclbėj-’) ir mano sveikata ėjo vis blogyn. Pagalios 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 a;>-iskelhimą D-ro 
Went»orth. žinomo Naturopato aš apsilankiau >•» ofise. Jis man pa
sakė, kad aš galiu būti išgydytas natūraliais budais. \š sutikau pas 
jj Sydyl'S 'r gydžiausi nurodytais budais per I ar 5 mėnesius.

Per visą gydymosi laiką aš neėmiau nei lašiuko jokių gyduolių, 
šiandien aš jau jieškau darbo ir jaučiuosi ir atrodau geriau negu 
kada nors visame mano gyvenime. Aš užaugau svoryje ir jaučiuosi 

st-prus. Laike mano gydymosi aš .naė au daug pacijentų lankančių 
D-ro M entuorth ofisą. Vėliau aš sužinojau, kad daugelis ją pagijo, 
kaip ir aš. Bodamas dėkingas I’-rui Wentworth. aš visuomet reko
menduoju D-rą Wentwortb visrem> mano sergantims draugams, ku
rie kenčia nuo visokių nepagydomų ligų."

šita- iiudymas užtvirtintas 
St_ E. Boston. Mass.

Mes gydom- vyru-, moteris 
vartodami natūraliu- gvdymn

GrĄ5d;.<»»ara. Uptight Pianą. Fo- 
no ar Ftadio, Ui ateikit pas
mu^jlHsitarti su p. Šarkiunu. Pirk- 

pas mus galit sutaupyt pini
gų. nes mes parduosim .jums tie- 
-iog iš krautuvėj, be tarpininkų. 
•Jei duosit mainais-senų pianų, gau
sit už ji gerą kainą Išlygos iengvoa. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylston St, Boutou 
įkurtas 1861 m.

sey už apdaužymą 
gavo net 8O‘.UH»i) (iol.. o nau-

(200.000 doi.
1 Geram rumšiininkui A-j

Ii•
LINKSMI ŠOKIAI

i irmi šiame -ezone.
Rengia Liet m os Dukterų ir Su- • 
nu Draugystė, (smhridge. Mass.i 
Su bato je.

2 D. SPALIO-OCT., 1926. 
Pradžia > :3II vai. vakare.

Brightono Lietuvių Salėje i 
Lincoin St.. Brighton. Mass. , 
Šitie šokiai bus pirmutiniai 

šiame sezone, tciiei visi, kas tik 
mylite pasišokti ii' kurie atjau-Į 
čiate Lietuvos Dukterų 

atsilankykite

liečiu Kliubų konferencija fasis čampijona.-Tunnev
kurią sušaukė vietinis Liet. 
Piliečių Kliubas. Konferen
cijoje dalyvavo virš 20 dele-

-------- ™TSS- valstl- • nipi-ium

II
gatų iš įvairių Mass 
jos kolonijų. Buvo delegati 
iš Worcesterio. Brocktono 
Lynno ir kitų miestelių 
Konferencijos tikslas buvo 
sutverti valstijinę kliubų or
ganizaciją. Po ilgų diskusi
jų išrinkta valdyba iš sekan
čių ypatų: Dr. Landžiu? 
Seymour. pirm.. J. Dirvelis. 
vice-pirmininkas. M. Biekša 
sekr. ir keletas direktorių 
kuriems konferencija pave 
dė parašyti atatinkamą re
zoliuciją ir išdirbti minėta 
organizacijai projektą. Nu< 
platesnių komentarų sušilai 
kau. Reporteris.

nienum.

4 
I K. W. ŽIURINSKAS

KOS I L M EltSK AS KRIA Uė IU S 
Vien tik vyriškų drabužių.

Apie serumą klauskite mano kos- 
tumerių. kurie jau dėvi mano da
rytus drabužius.
Valandos: Kasdien nuo 3 vai. 
iki 8 vai. vakare.

344 BROAO'VAY.
SO BOSTON. MASS.

<
<
<
«
<<<

ryte i
i
i

parašą P. Benson. nu > 1190:> SummcrSocialistų Partijos kandida
tai Į Mass. valstijos urėdus.

Socialistų Partijos konfe-i 
renci ja nominavo šiuos; 
draugus Į Mass. valstijos 
urėdus:

Ant gubernatoriaus Wal- 
ter S. Hutchins, iš Green- 
field. Draugas Hutchins yra 
narys Brotherhood Locomo- 
tive Engineers ir pasižymė
jęs kaipo veiklus unijistas.

Ant leitenanto guberna-i 
toriaus drg. Dennis F. Rea- 
gan iš Brocktono.

Ant valstijos sekretoriaus 
draugė Edith M. Williams iš 
Brookline.

Ant iždininko drg. Alberti 
Sprague Coolidge iš Pitts- 
field.

Ant auditoriaus drg. Leon 
Arkin iš Dorchesterio.

Ant generalio prokuroro 
drg. John Weaver Sherman 
iš Bostono.

Ant senatoriaus drg. Al- 
fred Baker Lewis iš Cam
bridge.

Rinkimų dienoj visi susi
pratę darbininkai privalo 
balsuoti už Socialistų Parti
jos tikietą. Balsas už socia
listų kandidatus yra balsas 
apginimui darbininkų rei
kalų.

Draugystę- 
šokius.

žvingik) 
Brightono 
užtikrina srn

• lankykite vis
li

ir Sūnui 
i šiuos:• II 

pu ki orchestra ir j 
Lietiniu Salė tisiem^ 

lagnaą. todėl atsi-

kviečia Komitetas.

SOUTH END HARDWARE CO
QUEEN ANNE PAINT 

$2.25 gal.
16 spalvų ir baltas
Dcl vida®s ir lauko

Cambridge’aus lietuvių 
atydai.

Šiuomi pranešame, joj: 
Cambridge'aus lietuvių vai 
kų mokykla jau atsidarė
Pamokos laikomos subato ■ 
mis, 2 vai. po pietų. Nabor- j 
hood name, ant Moore st Į 
Mokytojauja J. Neviackas 
Visi lietuviai privalo leist 
savo vaikus Į šią mokyklą 
kur jie bus išmokinti taisyk 
lingai lietuviškai skaityt i ! 
rašyt.

Mokyklos Komitetas.

Užmušė 2 dideles gyvates.
Pereitą nedėldieni “Ke

leivio” redaktorius Michel- 
sonas buvo išvažiavęs su šei
myna grybauti apie Ran- 
dolph'ą. Nuėjus nuo kelio į 
girią, viena mergaitė prade-

ir vaikus ir g.:unami- g ris pa-ekm-“ 
burtus. Neduodame g..'!u< bų. <39)

PAUL J. WENTWORTH, L. M.
1761 Washinglon St., BOSTON, MASS.

Priešais NorthamptoirtElcv ated Station.
Tvlcphor.e Copli-y 0653-M.

Budavojimui l’opiera—500 
ketvirtainių pėdų i Roli. 
Rolis .........................    75ci

I
i ELEKTRIKINIAI 

ŠILDYTOJAI 
$2.29

VARNIŠ1AI
Dupont (Morris) Floor
Varnish ................ K’1- ?2-25
Atlanlic Išlauko Spar 
Varnish ................ SaL $2-50
Paint ir Varnish
Prašalinto jas........^I-2*’

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

ALIEJINIAI KEPIMUI 
PEČIAI

Mažiau ka:p už ’ 2 kainos 
... SI 1.50 
.... 11.50

S3.00

i

3-Burnrr . .. 
t-Burncr . ..
Užpakalinės Lentynos 
Ekstra.

PARDAVIMAI.
DIDELIS BARGENAS 

dt as biznis su 
sais įtaisymai- i:<t 
gyventoj apylinkėj, 
nuo Bostono. I' 
kitės' į “Keleivio" ofisą. 
way. South Bu-ton. Mass

FLORENCE 
KEROSININIS 

KAMBARIO 
ŠILDYTOJAS 

$5.50

VI-1 
tuviu ir lenkų ap- i 

... -tpic l*> mylių Į 
Kair.a visai žcina. Krcip-1 

255 Broad-1 
c®) Į

•ui u imihuš- . 
ny f reniai; ’ 
—35. parsi- |M 4 t •

• --------------

i 
|
I
♦
I

I
Į

I
II

PARSIBl OI) \ 3 šmotu kauru išmuš 
tas parlor setas. Mahogat 
mažai vartotas Kainavo S225 
duoda už $75. Klaust: Milion 3541.

Eikite Į vakarines mokyklas
Šiame mėnesyje atsidart 

miesto vakarinės mokyklos 
Vietos lietuviams patartim 
jas lankyti. Yra atskiros kle
sos moterims ir vyrams. Dv 
iš parankiausių So. Bos
tono lietuviams mokyklų 
yra Lincoin School, ant, 
Broadvvay, arti K st. ir Bige-, 
low School, ant E st. priešais! 
Lietuvių Svetainę. Jos atsi-! 
darė šiame panedėlyje, rug
sėjo 27. Pamokos duodamos; 
panedėliais, utarninkais ir 
ketvergais, tarpe 7:30 ir 
9:30 vakarais.

i

I

PR1IMNUS NUO KOSULIO.

Tuksiančiai įmonių jaunu 
senp prityrė vertę

ir

Severą’s 
Cough Balsam.

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

Kama 25 ir 50 centą..

Pirkite pas aptiekorius.
W. F. SEVERĄ C0.. CEDAR RAPIDS. IOWA

Stale Surface RoofinU"žalia.s 
Pirmos Rūšies. /. RoHs $2.50

TYRAS BALTAS LEAD 
$12.50 už 100 svarų

Duponts T and C Mat White 
Paint.......... ............. A3’* ^2'2’’
\ elvetona Flat Baltas g\. 169 
HI-TON Enamel ... gal- 2-9* 
ALBA-Baltas Enamel gi. 4-50 

Dėl lauko ir vidaus.

Tyras Sheliac—orange or
White. galionas .-•••• S2.75

RAD1O DEPARTMENT
I5V B Batterics..........81.98
22'2V B Batterics..........98c
100 pėdu Copper Antenna
Wire ................................ 35c

POŽEMINIS IŠMATŲ 
KUBILAS

Cement Casing
15 Gal. didumo.........  S12.I8
10 Gal. didumo . .............. 9.98

DRYŽIUOTI PELENŲ
KENAI..........................$1.98

PEČIAMS IR FURNI- 
ŠIAMS PAIPOS 
ŽEMOS KAINOS

ATLANKYKITE MUSŲ BARGENŲ BEISMENTĄ

SOUTH END HARDWARE CO.
1095 W KSHI^UTON ST.. arti Dover St. Kleve* stoties 

BOSTON. M ASS.

♦
Mes parduodame geriausius Pianus. Gramafonus ir užlai
kome didžiausi pasirinkimą Lietuviškų Rekordų ir Gerų 

Piano Rolių.

VĖLIAUSI VICTORO REKORDAI
. k. 

K.
. Jos.

Jom. \ aičk'.i- 
Sabonio 
Sabonis 
KarFrka 
Kudirka 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas

. Įzra.ino t olumbijos Orkestrą 
Igr.ijino ('olumbijos Orkestrą

73676 (P \S DARŽEIJ TRYS MERGELĖS ........
(IŠĖJO TĖX EL1S | MIŠKĄ .........................

78675 (TAI I OS ŠVENTĖ .........................................
(MES BE VILNIAUS NENUR1.MSI-M

78684 (MUZIK A—V ALTAS ................................
(PAUKŠČIU VESE1LĖ..................................

78403 (KAITINK ŠVIESI SAULUTĖ .....................
(VAI MOČIUTE MANO..................................

i 16037-F (KADA NORIU VERKIU .......................

15 (ANT EŽERĖLIO .
16038-F (LAKŠTINGALĖLĖ 

(AGUONĖLĖ .............

16039-F (SENELIS— POLK \ 
(GRAŽUOLĖ—POLKA

VICTOR REKORDAI 10 COLIU—75c
t Reikalaudami Mašinų. Rekordų arba Rolių Kataliaro, pri.-ių-k.t už 2 
< centu štampą. Kreipkitės ypatiakai arba per laišką

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

Sabonio 
Sabonis 
V Mekas

KaM.
Kast. 

. . Justas
Justas 

.. Jonas 

.. Jonas
Jonas 
Jonas




