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Francuzai Remsią Lenkus 
Prieš Lietuvą.

VARŠUVA KELIA 
TRIUKŠMĄ DĖL 
LIETUVIŲ-RUSŲ 

SUTARTIES.

KITA NELAIMĖ KA-1 
SYKLOJ.

Žmonės nespėjo da už
miršti nelaimės geležies ka
sykloj Michigano valstijoj, 
kur užpereitą sąvaitę žemė 
užbėrė 43 darbininkus, o da
bar ateina žinia, kad tokia 
pat nelaimė įvyko ir Tennes- 
see valstijoj, kur eksnlioziia 
anglių kasykloj palaidojo 
33 mainerius.

Sprogimas čia įvyko šį pa- 
nedėlį, tuojaus kaip tik dar
bininkai nusileido 3 mylias 
po žeme. Kasykloj, matoma, 
buvo prisirinkę gazų ir jie 
ekspliodavo. Iki vakaro pa
sisekė išimti 6 lavonus, o li
kusieji 27 d a nesurasta. Per
nai vasarą čia panaši eks- 
pliozija užmušė 10 darbinin
kų.

VAKARUOSE VĖL 
POTVINIAI.

Didelės vakarinių valsti
jų lygumos, kur vos tik pora 
sąvaičių atgal nuo potvinių 
žuvo desėtkai žmonių ir 
daugybė turtų, dabar vėl ta
po užlietos. Beveik visas 
klonis palei Mississippi upę 
stovi po vandeniu ir šimtai < 
farmerių turėjo palikti savo- 
namus ir bėgti su šeimyno-1 
mis į aukštesnes vietas. Illi- 
nojaus vakaruose ir Oklaho- 
mos rytuose potvinis užliejo 
apie 30 anglių kasyklų. Kan
sas valstijoj miestelis Chau- 
tauąua su 2,000 gyventojų

Atsidarė Amerikos
Darbo Federacijos 

Konvencija.

Kėsinosi Nušauti Kunigą 
Bučį Kaune.

APIPLĖŠĖ RŪBŲ SIUVI
MO FIRMĄ BALTI- 

MORĖJ.
Keturi banditai pabėgo su 

$46,000.
Pereitą pėtnyčią Baltimo- 

rėje buvo užpulti ir apiplėšti 
Henry Sonneborn Clothing 
Co. viršininkai ties savo ofi
so durimis. Jie atvežė iš ban- _
ko $46,000 darbininkų ai- tapo visiškai apsemtas ir 

; goms išmokėti, ir vos tik jų žmonės gelbėdamiesi nuo 
«... v i.-_ tuQ_ mirties turėjo lipti į me-

j jaus prie jo prišoko 3 gink- džius, iš kur jie paskui buvo 
valtimis išvežti į kalnelius.

Kaip dvi sąvaitės atgal.

Jai nepatinka, kad Sovietai 
pripažįsta Vilnių Lietuvai.

Amerikiečių spaudoje bu
vo jau rašyta, kad 28 rugsė
jo Lietuva pasirašė su Sovie
tų Rusija neitralumo ir ne
puolimo sutartį,* sulyg kuria 
Vilnius turi prigulėta Lietu-Į automobilius sustojo, 
vai i; * j , ” ‘

Dėl šitos sutarties Varšu-lįuoti banditai, kurie buvo 
voj dabar kilo didžiausis atvažiavę tenai automobi-voj dabar kilo didžiausis į atvažiavę
triukšmas. Lenkų patriotų; liuje kiek anksčiau ir laukė taip ir šiuo kartu potvinis ki-
spauda šaukia gvoltu, kad jų parvažiuojant iš banko, lo nuo ilgo lietaus, 

tį Lietuva ir Rusija prasi- prie pinigų, tai ketvirtasis i riu.

ūžiančio motoro. ARAS UŽPUOLĖ 9 METŲ

... „ ; iš banko, lo nuo ilgo lietaus. Nuosto-
pasirašydamos šitokią sutar- Kuomet trįs banditai puolė liai skaitomi milionais dole-

žengusios prieš Tautų Ly
gos įstatymą ir prieš Versa
lės sutarties 87-tajį straips
nį kur esą aiškiai pasakyta, 
kad sieną tarp Lietuvos ir 
Lenkijos turi nustatyt amba
sadorių taryba, o šita taryba 
nustačiusi tokią sieną^ kokia 
dabar yra, pripažindama tuo 
budu Vilnių lenkams. įcija rado jų automobilių pa-

Taigi Lietuva, sako lenkų mestą ir jame gulėjo ant 
spauda, savindamosi Vilnių, į grindų susirietęs nušautas 
laužo Versalės sutartį. To- vienas banditas. Policija 

spėja, kad jį bus nušovę jo 
paties sėbrai, negalėdami 
pasidalyti grobiu. Vėliaus 
sužinota, kad užmuštašai 
banditas vadinosi John W. 
Danko. Sprendžiant iš pa
vardės. jis turėjo būt rusas 
arba lenkas.

laužo Versalės sutartį. To
ljatis, Lietuva nusidedanti 
ir Tautų Lygai, nes, būdama 
tos Lygos narė, ji pasižadė
jusi pripažinti visų Tautų 
Lygos narių esamas sienas, 
ir pasižadėjusi pildyti visus 
Tautų Lygos įstatymus.

Dėl kalbamos Lietuvių-Ru- 
sų sutarties dabar Lenkijos 
užsienio reikalų ministeris 
Zaleskis važinėjosi Pary
žiun ir turėjo su Francuzi- 
jcs užsienio reikalų ministe- 
rium Briand’u konferenciją. 
Iš Varšuvos jau pranešama, 
kad Briand'as pasižadėjęs 
paremti lenkus keliant Ru
sų-Lietuvių sutarties klausi
mą prieš Tautų Lygą.

Iš šitų žinių aišku, kad 
lenkai yra pasiryžę skųsti 
Lietuvą Tautų Lygai ir rei
kalauti ištyrimo, ar Kauno 
sutartis su Maskva neprieš
tarauja Lygos konstitucijai.

sėdėjo savo mašinoj prie 1 
vairo ir i 
kad tuojaus galėtų bėgti. Iš
plėšę iš kalbamos kompani
jos viršininkų $46,000, kurie 
buvo sudėti trijuose maiše
liuose, banditai šoko į sąyo

. VI- • J J • UAUEldUMd OI ĮJailV-
automobihų .r šaudydami ldė!fbuvo nepaprastas atsiti- 
atgal nudume. V eliaus poli- Nusi1ePid^ g už debe.

sų milziniskas plikagalvis 
amerikoniškas aras norėjo 
pagriebti 9 metų amžiaus 
mergaitę, kuri žaidė ant kal
nelio su šuniuku. Visų pirma 
aras puolė ant šuniuko, 
bet kada tas pradėjo staug
ti ir mergaitė pradėjo jį gin
ti, tuomet aras nagus iš
skėtęs metėsi ant mergaitės 
ir jau buvo beveik apkabi
nęs ją savo milžiniškais 
sparnais,, bet jos tėvas. 
WilĮiam Magner, geriausis 
šaulys Naujoj Anglijoj, at
bėgo tuo tarpu namo ir pa- 

i griebęs karabiną šovė. Ku- r 1 •

MERGAITĘ.
Hingham kaimelyje, Mas

sachusetts valstijoj, prie pat 
jūrių, kranto, kur gyvena 
daugiausia žvejai, šį pane-

REIKALAUJA PENKIŲ 
DIENU DARBO SA

VAITĖS.

KULIPKA PRAZVIMBĖ 
JAM PRO NOSj.

APŠAUDĖ KU KLUX 
KLANO SUSIRINKIMĄ.

Groton, Mass.—Pereitos 
subatos vakarą čionai suva
žiavo automobiliais anie 
500 “kliuksų” ir apsivilkę 
baltais apsiautalais lyg ko
kios dvasios mitingavo ke
lias valandas atvirame ore, 
šalia kapinių. Baigiant 
jiems savo ceremonijas, iš 
krūmų pradėjo į juos kažin 
kas šaudyt. Kliuksuose kilo 
panika. Visi puolėsi prie au
tomobilių, kad greičiau pa
bėgus nuo šūvių. Jie leidosi 
bėpĮi į visas puses. Bet pasi
rodė, kad ir pabėgti neleng
va, nes daugelyje vietų sker- , . . ,.
sai kelio buvo užversti me-'kambary Pne rašomojo sta- 
džiai. Kliuksai buvo privers-J0> ties Pat lanSu (Marijonų 
ti sukti iš kelta ir važiuoti namuose, tančių bažn. kie- 
dirvomis aplinkui, kur jų pa-' m_e) i® lauko į jį šauta. Gir- 
sažieriai gavo pusėtinai pa- dėta net trys šūviai; i 
kratyt.

Bet šaudymas buvo da ne 
viskas. Pradėjus kliuksams 
važiuoti, iš visų pusių pasi
pylė plytos ir akmenįs. Jų 
mašinos buvo sulankstytos, 
stiklai sudaužyti, guminiai 
ata.i supiaustyti. Sakoma, 

kad anti-kliuksų armija susi
dėjo iš apie 150 žmonių.-aina 
Apiellnkės gyventojai užsi- 
Tarinėjo duris, užtraukė 
langus, ir kiek tik buvo ap- 
!inkui telefonų, visais pradė- 
a šauktis policijos pagal

bos. Bet kuomet policija at
vyko. tai buvo jau po “vai
nos.” Ar buvo kas šūviais

Šaudydami per mitingus ii 
revolverių, Lietuvos kunigai 

išmokino ir kitus 
“strielčiauti.”

Atėjęs šią, sąvaitę Lietu
vos klerikalų organas “Ry
tas” praneša, kad nežinomas 

• žmogus ar žmonės kėsinosi 
nušauti “profesorių” kun. 
Bučį Kaune.

Šitą atsitikimą “Rytas” 
aprašo taip:

“Sekmadienį, 19 rugsėjo, 
apie 3 valandą po pietų, sė
dint prof. kun. Bučiui savo

Nute.rė vienytu su Europos 
darbininkais, kad atrėmus 

tarptautinio kapitalo 
atakas.

Šį panedėlį Detroite atsi
darė Amerikos Darbo Fede
racijos 46-toji metinė kon
vencija. Susirinkę prieš kon
venciją unijų viršininkai su 
Feder. prezidentu Greenu 
nutarė rekomenduoti kon
vencijai įrašyti savo progra- 
mon reikalavimą, kad viso
se pramonės šakose visiems 
darbininkams Jungtinėse 
Valstijose butų Įvesta 5-kių 
dienų darbo sąvaitė. Maši
nomis varoma produkcija 
pasiekė jau tokio laipsnio, 
kad darbininkams užtenka 
dirbti 8 valandas į dieną ir 5 (Per penkias dienas jie išbu- 
aienas į sąvaitę. Įvo po žeme be valgio, pripil-

Federacijos konvencijoj pydami savo tuščius pilvus 
dalyvauja ir Europos darbi- tiktai “arbata,” kurią jie vi- 
ninkų atstovai. Europiečių' rė iš beržinės žievės katilu- 
Tarptautinė Metalo Darbi- kuose ant maineriškų savo 
ninku Sąjunga per savo at- lempų. Jie buvo užberti ka
štavus pasiūlė konvencijai sykloj 24 rugsėjo, o atkasti 
vienytis su ja, kad lengviau 29 rugsėjo. Džiaugsmas mie- 
butų galima atremti tą už- stelyje buvo neapsakomas, 
puolimą, koki dabar ruošia nes nesitikėta, kad visi jie 
Amerikos ir Europos susi- butų taip ilgai gyvi. Kada iš 
vieniję metalo fabrikantai kasyklos gauta žinia, jog vi- 
•mt darbininkų. Francuzijos, si maineriai gyvi, tuojaus 
Belgijos ir Vokietijos mag- pradėjo švilpti garinės švil- 
natai dabar sutvėrė tarp- pos ir gausti varpai. Mote- 
tautinį metalurgijos trustą, rįs ir vaikai, kurie sėdėjo 
kad slėgdami savo darbi- prie kasvklos ištisas penkias 
ninkus galėtų varyti konku- dienas, išgirdę dabar kad jų 
renciją Amerikos plieno vyrai ir tėvai gyvi, iš džiaug- 
trustui. Kad prieš tą konku- smo pradėjo net verkti, 
renciją atsilaikius, Ameri
kos kapitalas pradės slėgti 
ir šios šalies darbininkus. 
Suprasdama šitą pavojų, A- 
merikos Darbo Federacijos 
konvencija ir nutarė vieny
tis su Europos Tarptautine 
Metalo Darbininkų Sąjunga.

Taigi Markso iškeltais 
obalsis — “Visų šalių prole
tarai, vienykitės” — po va
liai pildosi. Tarptautinėse 
organizacijose šiandien yra 
jau apie 25,009 009 darbi
ninkų.

43 MAINERIAI IŠGELBĖ
TA GYVI.

Ironwood, Mich. — Išbu
vę užgriuvusioj geležies ka
sykloj ištisas penkias die
nas, 43 maineriai čia buvo 
atkasti pereitą sąvaitę gyvi.
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$1,000.44 UŽ PIETUS, KĄ 
VERTI TIKTAI 44 CEN

TUS.
Yorko buržuazija ____________
Amerikos aktorių lipka pervėrė arui galvą ir 
pietus, kur svečiai jjs apsivertė negyvas. Jo na-

*BOLŠEVIKAI NUPLĖŠĖ 
AMERIKOS IR ANGLIJOS 

VĖLIAVAS.
Iš Japonijos pranešama, 

kad tenai atplaukęs rusų lai
vas “Stavropol,” grįždamas 
nuo Vrangelio Salos, kur jis 
nuplėšęs Anglijos ir Ameri
kos vėliavas, o jų vieton iš
kėlęs raudoną Sovietų Rusi
jos vėliavą ir palikes tenai 
50 rusų kolonijai pradėt.

Vrangelio Sala guli už ko
kio 100 mylių į šiaurę nuo 
Sibiro pakraščio. Pirmuti
niai ją rado anglai 1849 me
tais, paskui ją buvo užėmę 
amerikiečiai, rusai ir anglai.

New 
ruošia 
naudai ____________ ________
turės mokėti po $1,000.44 buvo 4 colių ilgio ir žino- 
nuo torielkos. Tūkstantis do- yaj sako, kad jis lengvai bu
lelių nuo kiekvienos toriel- tų galėjęs nunešti kūdikį ar
kos eis į Aktorių Fondą, o 44 ba šuniuką.
centai užmokės už valgį, nes Netoli Hinghamo jūrėse 
tik tiek tie pietus busią ver- vra keliatas^aukštų salų, ku
to- .. ... rių uolose arai darosi lizdus.

Buržuazija nesigaili tuks- Vietos gyventojai daug jų 
tančių visokiems aktoriams, ^nušauja, bet tai vis vanagai 
kurie uždirba milionais. Bet|.daug mažesnės veislės ir jie 
ji neduos nei 5 centų darbi- į niekad nedrįsta pulti nami- 
ninkams, kurie tankiai ir • nių gyvulių. Šitas gi aras yra 
juodos duonos nettiri.

rių uolose arai darosi lizdus.

: tokios pat veislės, kaip tie, 
ką spausdinami ant Ameri- 

! kos pinigų ir kitokių val- 
’džios ženklų. Jie gyvena pa-

PRIGĖRĖ V1EDRE

Fall River, Mass.—perei-i Prastai pietuose Ir į Massa- 
to nedėldienio rytą čia buvo jchusetts valstiją niekad ne
atrasta savo kambary' prigė- atlekia. Seni medžiotojai 
rusi viedre vandens \Mary yra tos nuomonės, kad šitas 
Dunning, 53 metų amžiaus aras X^?si 
senmergė, I 
liepėje viena pati. Ji gulėjo 
šalia viedro, o galva buvo 
Įkišta į viedrą. Valdžios 
daktaras pripažino, kad tai 
galėjo atsitikti per nelaimę.

A. D. F. REIKALAUJA 
NAUJOS SACCO-VAN- 

ZETTI BYLOS. z
Amerikos Darbo Federa

cijos konvencija Detroite 
priėmė rezoliuciją reikalau
dama, kad Sacco-Vanzetti 
byla Massachusetts valstijoj 
butų peržiūrėta iš naujo.

' SUGAVO PLĖŠIKUS.
New Yorko policija suga

vo tris banditus, kurie pri
guli prie saikos vadinamos 
“Polka-Dot.” Policijos nu
matymu, šita gauja yra iš
plėšusi iš viso apie $2,000,- 
000. Tarp kita ko ji apiplė
šusi ir Pawtucket, R. I., paš
tą, pagrobdama už $250,000 
štampu. Tos gaujos lyderiu 
esąs “Joe Blue,” kurį dabar 
New Yorko policija laiko 
po $100,000 kaucija. Yra 
jau susekta, kad Albany 
mieste jis turi pasisamdęs 

i viename banke vaultą, kur 
spėjama jį laikant išplėštus 
pinigus ir kitokias brange
nybes. Policija dabar reika
lauja iš teismo leidimo tą 
vaultą atplėšti.

• v • 
VIVVCA VX JTO 0U V 9 1S Jlį

vienas pataikė į langąT Ku- 
lipka permušė du lango stik
lu ir prazvimbė pro pat pro
fesorių, kurs, laimei, ši kar
tą sėdėjo ne paprastoj savo 
vietoj, bet kiek nuošaliau, iš 
stalo galo. Kun. Bučio kam
barys antrajam namų aukš
te ir jo vienintelis langas iš- 

i į kiemą, kuris išeina į 
Ugniagesių gatvę. Spren
džiant iš kulipkos pramuštų 
skylių (išorinio stiklo skylė 
aukštėliau negu vidujinio), 
šūviai nieku budu negalėjo 
būti padaryti iš kiemo. Šū
viai galėjo būti padaryti iš 
kiek aukštesnės vietos, negu 

sužeista,” policijai nepasise- randasi langas. Ištyrus vie
ke sužinoti. į^. tenka pasakyti, jog pana-

_________ šiaušia nežinomam šauliui 
KARININKAS ĮVAŽIAVO vieta galėjo būti per kiemą 

I JŪRES__________ ’r £atvę esančių žydų reali-
Pulk. A. S. Williams, kurį nės gimnazijos namų negy- 

nelabai senai karo teismas ’eVsrnųam aiAsty. knr pa- 
teisė už girtybę, pereitą są
vaitę San Franciscoj nuva-

ir gatvę esančių žydų reali-

sislėpęs piktadarys, pra- 
skverbęs nežymiai reikiamojv ant uau a i ciiivao’vvj • a • j i h a

žiavo automobiliam nuo <lo- dokalkų stogą, galėjo
ko į jūres ir prigėrė. Jis bu- j j"“ !r ‘leslai ta'-
vo tą vakarą išvažiavęs ant;
baliaus ir apie vidurnaktį 
telefonavo žmonai namo, 
kad jis turįs “wonderful ti- 
me” ir nesugrįšiąs be ryto' 
namo. Ištikrujų gi jis nesu
grįžo visai.

kuri gyveno pa- žąsų, bet naktį jas pametęs,
- * buvo labai išalkęs ir piktas. DAUGIAUSIA ŽMONIŲ

I

Žemdirbystei ji netinka, nes STATYBOS DARBININKŲ 
beveik visuomet būna ap-j ALGOS VIS KJLA. 
dengta ledais ir sniegu. — * ------

ALGOS VIS KJLA.
Chicagoje 40,000 statybos 

darbininkų iškovojo sau da

iš

ISPANIJOS ARMIJOJ 
LAUKIAMA KITO 

SUKILIMO.
Žmonės, kurie atvyksta 

Ispanijos Francuzijon, pasa
koja, kad Ispanijos kariu- 
menėj labai neramu ir Joile 
dieną galima laukti tenai 
naujo sukilimo.

t ---------------

MIRŠTA VIDURNAKTY.
Vienos miesto statistikų 

departamentas surado, kad 
mirtis daugiausia aukų pasi
ima tarp žmonių apie 1 va
landą nakties. Per vidurdie
nį mirimų skaičius yra ma- 

: žiausias.

KINŲ REVOLIUCIONIE
RIAI PAĖMĖ AMERIKOS 

LAIVĄ.
Žinia iš Hankou sako, kad 

kiniečių generolo Yang Seno 
spėkos paėmusios amerikie
čių laivą Yangtze upėj. Be to 
da esą paimti du anglų lai
vai.

AMERIKOJ YRA 5,000,000 daugiau algų, švinoriai, ce-! 
RADIO IMTUVŲ. mentiniai, marmuro ir gele-

Radio fabrikantų draugi- žies amatninkai, kurie ikii SUĖMĖ ANGLŲ LAIVĄ 
ja pranešu, a ; dabartiniu šiol gaudavo po $1.37 į va-i ei i nrr--rix r

ORLAIVIS NUKRITO SU 
ŽMONĖMIS.

Anglijoj pereitą subatą

Washingtonas oficialiai kuris lėkė į Londoną. Nelai- 
paskelbė, kad per fiskalius mėj žuvo lakūnas, orlaivio

> I
42,022 ŽMONĖS NUBAUS

TI DĖL PROHIBICIJOS. nukrito francuzų orlaivis,

Įkyti į Bučio langą.”
Taigi Lietuvos kunigų 

ai p pamėgtas šaudymo 
“sportas” laike mitingų pra
deda nešti jau vaisių. Prisi
žiūrėję, kaip jų dvasiški mo
kytojai pliekia iš revolverių 
per mitingus, paklusnus Lie
tuvos žmoneliai irgi prade
da “strielčiauti.”$50,000 V1LLOS UŽMU

ŠĖJUI UŽ PASIRODYMĄ. 
TEATRUOSE

Amerikiečiai labai mėgs
ta sensacijas. Todėl viena 
teatrų kompanija Jungtinė
se Valstijose pasiūlė Meksi
kos bandito Vilios užmušė
jui $50,000 už du mėnesiu, 
kad jis per tą laiką sutiktų 
rodytis jos teatruose. Teatrų 
kompanija mano, kad šito
kio žmogaus pasirodymas 
nutrauktų labai daug sensa
cijas mėgstančių žmonių ir 
ji padarytų gerą biznį. Bet 
Juan Salas Barrasa, Meksi
kos parlamento narys, kuris 
prisipažįsta savo rankomis 
Vilią užmušęs, atsisakė šitą 
pasiūlymą priimti.

CHICAGOJ BUS PAKAR
TA 10 ŽMONIŲ.

Cook apskričio kalėjime, 
Chicagoje, dabar sėdi 10 pa-

LIETUVOS LAKŪNAI PA
BĖGO IŠ LENKŲ KA

LĖJIMO.
Pranešama, kad iš Modli- 

no pabėgę abu ten kalinti 
lietuviai lakūnai, pernai be- 
skraidydami paklydę ir ties 
Vilnium patekusieji į lenkų 
rankas. Lenkų valdžia yra 
davusi griežtą įsakymą juos 
apgauti. Policijos organi
zuotas stropus lakūnų seki-* 
mes. Bėglių likimas tuo tar
iu nežinomas. — Elta.Elta.

X

SU DEGTINE.
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laiku Jungtinei V aLujuse landą, dabar gaus po $1.50 į; Pereitos subatos naktį A- prohibicijos metus, kurie pa- mechanikas ir 5 pasažieriai. 
yVa žmonių vartojama ne- (valandą. Paprastiems juoda- i merikos pakraščių sargyba sibaigė 30 birželio, buvo nu-Lekiant orlaiviui perTon- 
mažiau kaip 5,000,000 radio darbiams bus mokama 90 suėmė anglų laiy ------ - — * - • *-
imtuvų (receiving sėta). centų į valandą. Iki šiol jiejlinden” su 1 *
Šiais 1926 metais imtuvų ir gaudavo p-* į ■ ~ ______________ ,___ „ . _ .___ ______ _______
jų dalių parduota jau •■už Taigi neišrodo, kad namų'uždraustą skystimą netoli nubaudimai daugiau, negu ir nukrito ant ūkininko lau- liu. Kiti yra padavę apelia- 
$530,000,000. statyba galėtų nupigti. • Bayway, N. J. I metai atgal. ko. cijas į aukštesnius teismus.

42,022 žmonės dėl bridge . žmonės jau matė jį.smerktų pakorimui žmogžu- 
J . Neužilgo po'džių. Du iš jų, būtent Scott 

pu 87c. j valandą, 'tinęs. Jį užklupo iškraunant ciios įstatymą. Tai yra 4,193 tam jis apsivertė ragožium ir Winn, bus pakarti 15 spa-

lų laivą “Hohen- teista 42,022 žmonės dėl bridge . žm 
2,000 Iceisų deg- prasižengimo prieš prohibi- liepsnojant.

ko.

MEKSIKOJ AREŠTUOJA
MI KUNIGAI IŠDAVIKAI.

Pereitą sąvaitę Meksikos 
kariumenė sumušė gaują 
maišitininkų netoli Santjago 
Bayacora. Mūšyje krito 10 
maištininkų ir 6 kareiviai. 
Kiti maištininkai buvo areš
tuoti ; tarp jų buvo 2 kuni
gai ir 18 svietiškių klerikalų. 
Kaipo išdavikams ir valsty
bės priešams, jiems gręsia 

ei jas į aukštesnius teismus, sunki bausmė.

%X
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ŽADA PERŽIŪRĖT LIE
TUVIŲ IMIGRACIJOS 

KVOTĄ.
Visuotinas Amerikos Lie

tuvių Seimas Philadelphiio- 
je yra nusiuntęs prezidentui 
CooHdge’ui telegramų, nu
rodydamas, kad dabartinis 
imigracijos Įstatymas daro 
lietuviams didelę skriaudų, 
nes jis paremtas tų metų 
cenzu, kuomet daug lietuvių 
Jungtinėse Valstijose buvo 
užrašyta lenkais arba ru
sais. Šito pasekmėje dabar 
iš Lietuvos tegali Įvažiuoti 
Amerikon vos tik apie 300 
žmonių per metus.

Seimas išreiškė savo tele
gramoj pageidavimų, kad 
lietuvių atėivybei butų pa
skirta aukštesnė kvota, nes 
musų žmonių Amerikoje gy
vena daug daugiau, negu 
yra užrašyta gyv entojų sąra
šuose.

Šitą telegramą preziden
tas Coolidge perdavė Darbo 
Departamentui, kurio žinio
je yra imigracijos reikalai. 
Buvusis Seimo pirmininkas 
p. St. Gegužis dabar gavo iš 
to Departamento pranešimą, 
kad kalbamoji telegrama 
yra jau užrekorduota, ir kad 
nustatant kvotas 1927 me
tams bus atsižiūrėta Į tikrąjį 
lietuvių skaičių Jungtinėse 
Valstijose.

Taigi galimas
kad ateinančiais metais iš 
Lietuvos galės 
daugiau žmonių, 
bartiniu patvarkymu 
džiama.

D APŽVALGA 11

į Bažnyčią grįžimo sąlygas. 
Antru kart atsilankė pas ligo
nį jo paties prašomas kun. Ig. 
Albavičiss. Suteikė šventuo
sius sekramentus. 0 rytojaus 
dieną a. a. K. Jamontas atsi
skyrė su šiuo pasauliu."

“Draugas" tikisi, kad ir 
kiti komunistai prieš smerų 
atsivers ir išsispaviedos, taip 
kaip padarė jų kamarotas 
Jamontas.

daiktas.

No. 40. Spalio 6 d., 1926 m.

nas mergaites ir moteris, tai 
i “teisėtos policijos vado pa
reigos!” šitą krikščionių or
gano pareiškimą darbinin
kai turėtų gerai atsiminti.

• • • omjos
tos krikščioniu demokratų blo
ko rinkimų kampanijai.

“Čia turime kriminalinio po
būdžio dalyką ir dabartinė vy
riausybė turi tą dalyką galuti
nai išaiškinti.”

Pasirodo, kad visi kleri
kalų valdininkai, pradedant 
nuo aukščiausių ir baigiant 
žemiausiais, pasižymėjo 
spekuliacija, vogimu ir eik
vojimu žmonių turto. Prie 
naujosios valdžios pradėtos 
valsčių ir aukštesnių Įstaigų 
revizijos iškelia aikštėn to
kių kriminalių dalykų, ku
riuos reikia perduoti valsty
bės gynėjui. Taip, "Social
demokrato” pranešimu, ne
senai buvo {jądaryta revizi
ja Kaišedory ir rasta daug 
trukumų. Tarp ko kito pa
aiškėjo, kad be valsčiaus ta
rybos nutarimo ir sutikimo, 
“dievobaimingas” viršaitis

t

I 
į

i
!

KITAS “STRIELČ1US.” 
“Socialdemokrate” ran

dame iš Skapiškio šitokių ži
nią:

“Rugpiučio 10 d. įvyko tūks
tantinis mitingas, kuriame da
rė
Mėgino kalbėti ir vienas klieri- 
kiukas. bet žmonės greit jį nu
varė bažnyčion, žmonių prita-; 
rimas kalbėtojai didžiausias.

!
antinis mitingas, kuriame da- ” V i
ė pranešimą drg. Purėnienė. f h$. ‘

kalams.” Visi šitokie "lab
dariai” yra šluojami laukan 

i iš visų Įstaigų.

"Po mitingo įvyko Skapiškio KRIKŠČIONIŲ VIEŠPA-
socialdemokratų organizacijos 
narių susirinkimas. Prisirašė

Įvažiuoti 
negu da- 

lei-

JAMONTAS IŠS1SPAVIE- 
DOJO.

Tarp Chicagos lietuvių 
buvo pagarsėjęs žmogus 
vardu Kazys Jamontas. Pa
garsėjo jis tuo, kad keliais 
pastarais metais be paliovos 
skundė teisman socialistini 
dienraštį “Naujienas.” Pa
čios “Naujienos” sako, kad 
visų bylų, kiek jis buvo prieš 
jas užvedęs, negalima jau 
nei suskaityti.

Šituose negarbinguose žy
giuose ji daugiausia rėmė 
komunistai, kuriems rūpėjo 
“Naujienas” arba Į savo 
rankas paimti, arba visai su
naikinti. “Naujienos” sako:

“Komunistų spauda Jamon- 
tą nuolatos ‘garbindavo.’ ‘Lais
vė’ir kiti tos rūšies šlamšteliai 
dėdavo ilgas korespondencijas" 
apie tai. ‘kaip draugas Jamon
tas maudo ‘Naujienų’ bosus’; 
savo straipsniuose ir editoria- 
luose jie statydavo ji ‘pavyz
džiu visiems draugams.’ Komu
nistų piknikuose ir išvažiavi
muose ‘draugas Jamontas’ bū
davo kviečiamas ‘pasidalinti 
savo įspūdžiais iš bylos su

- ‘Naujienoms’ arba šiaip ‘iš
aiškinti’ kokį nors ‘mokslišką 
klausimą." Ir tas nelaimingas 
žmogelis šitiems veidmainin; 
giėms saldliežųvavimams pasi
duodavo.”

Bėt liga nuvertė Jamontą 
nuo kojų ir paguldė ji lovon. 

' Pajutęs, kad artinasi jau ga- 
;las, šitas komunistų talkinin
kas pasišaukė kunigą ir išsi- 
•spaviedojęs pradėjo prašyti, 
kad tas pateptų jam padus 
laimingai kelionei pas Abra- 
•omą.

:• Apie tai praneša kunigų 
‘‘Draugas” 29 rugsėjo nume
ry. Sako:

“A. a. K. Jamontas pragar- 
•sėjo Chicagoje savo bylomis 
apries dabartinius ’N-hų” ben
drovės direktorius. Jisai taip
gi buvo didelė parama lietu- 
vjąms komunistams.

•“Bet kuomet iam pažvelgė 
mirtis akysna, suprato, kad 
Jau laikas atitaisyti, kiek ga- 

t liiit, padarytas gyvenime klai- 
i riąs.

“Nedaug buvo likę laiko. 
Rugsėjo 22 diena pasišaukė ji- 
sąi i ligoninę gerb. kun; Ig. 

būtiniausias

pagriebę mergaites už gerklės griežtai

Mickevičienei policminkąs šėrė 
šautuvo buože Į krutinę ir ji 
vietoje pargriuvo. Cemevičaitę 
tiek sumušė, kad buvo visa mė
lynėse. Kitovaitei » sumuštas 
veidas. Vienai pramušė galvą, 
o Gilevičaitę net ligoninėn turė
jo nugabenti. Visos ten buvu- klausimą, ar Vidaus Reikalų 
sias mergaitės (apie 12) ir vy- Ministerijoj nėra tik sabota- nradėio muštis bažnyčiose, 
ra i (3) tapo sumušti. Ypač žo, ar užsilikę seni valdinin- ^ai. Elta praneša iš Kauno, 
žiauriu mušimu pasižymėjo, kai ne tyčia šitokius šposus 
raitosios policijos policininkas į ruošia, kad sukui sčius dar-, 
Savickis. Visų drabužiai supiė^įbininkus prieš dabartinę 
syti. Po mušimo areštavo su- valdžią? 
muštus Volkovičių ir Sasnaus- i Dėl 1 rugsėjo Įvykių vi- 
kaitę. Uždėjo ant rankų geleži-idaus reikalų ministeris Po
nius pančius ir nusivarė į nuo-lžėla tuojaus pavarė iš vietos 
vadą. Areštuotųjų drabužiai Kauno apskrities policijos 
visai suplėšyti. įvadą Janušoni ir I-mos nuo-

"Visoj Klaipėdos gatvėj bu- vados viršininką. Pasmerk- 
vo^ girdėti mušamų moterų j damas jų barbarišką išsišo- 
šauksmai ir vaitojimai.

"Subėgo žmonių žiūrėti. Mi
nia baisiai buvo pasipiktinusi: 
šiuo žvėrišku policijos pasielgi
mu su bejėgėmis mergaitėmis 
ir moterimis.

“Raitoji policija čia apsidir
bus su streikuojančiais susėdo 
į automobilį ir nuvyko Jona- 
von. Tenai taip pat beginklius 
darbininkus sumušė ir leido iš
vežti fabrikantams prekes.”

Tai yra vis krikščionių 
viešpatavimo atrugos. Is^ 
auklėta krikščionių dvasioj 
policija vis da negali užmir- 

i šti tų laikų, kuomet darbi
ninkus galima buvo mušti ir 
elektrizuoti. Anot “1____
demokrato,” jai vis da niežti 
nagai pamačius darbininko1 
kailį. » -j

Nors vyriausybė persi
mainė, sako “Socialdemo
kratas,” nors viršūnėse atsi
stojo griežtai kitokių pažiū
rų ir siekimų žmonės, bet 

h 
čežėte čeža bvuvju v..

žmonių, kurie prie naujų rei- reikalų ministeris 
kalavimų negali prisitaikyti, vietos Kauno policijos vadą, 
nes politinė jų dūšia pramir- kuris “teisėtai ėjo savo pa- 

; kus krikščioniška sauvale ir reigas.”, . _ _ .
žvėriškumu. I Vadinasi, mušti karabinų švietimo ir vidaus reikalų

Socialdemokratų organas kulbėmis ir nagaikomis jau- ministeriai.

i protestuoja prieš 
vertė į žemę. Senai moteriškei vis besikartojantį policijos 

smurtą ir reikalauja, kad po
licijos departamentas butų’ 
kuoveikiausia išvalytas, ir 
kad smurtininkai buti^ nu
bausti be jokio pasigailėji
mo. ’

“Socialdemokratas” kelia
i

l

VĖL MUŠTYNĖS BAŽ
NYČIOJE.

Lietuvoje katalikai

Tragedija
Sirijos padėtis kasdien ei

na blogyn. Prancūzų pastan
gos nuraminti sukilusias 
druzų tauteles netik kad ne- 
<lavė teigiamų vaisių, bet 
dar labiau nustatė prieš 
Prancūziją visą Sirijos kraš
tą. Prancūzų vartojamos 
priemones yra labai šiurkš
čios ir taikomos visiems gy
ventojams, be skirtumo, iš
šaukia tiek pasipriešinimo ir 
neapykantos jausmo, kad ji 
suvaldyt nebepajiegia Pran
cūzijos vyriausybės siunčia
mi Į Siriją nauji ir nauji ka
reivių būriai.

Prancūzijos griežtas nusi
statymas numalšinti Sirijos ' 
sukilimą susiduria -su dar 
griežtesniu vietos gyventojų 

i pasiryžimu nepasiduoti, ir 
dėl to Sirijos kovai nesimato 
galo. Damasko karas ir Ja- 
bal Haurano sritys tebėra 
sunkios ir atkaklios kovos 
arena. Be pasigailėjimo čia 
naikinamas sukilėlių ir ra
mių di-uzų turtas, žudomi 
išimtai žmonių ir visas kadai
se turtingas kraštas verčia
mas griuvėsiais ii peleny- 
nais.

  Prieš karą, kai Siriją tvar- 
Jeigu yra da tokių tamsių kė ir valdė ‘Otomano admi- 
------* * ’ ’ " *• nistracija — Sirijos gyven

tojai džiaugėsi dideliu ger-

vėl

kad—
"Pereita sekmadieni (26 rug

sėjo) šv. Trejybės Bažnyčioj 
Kaune Įvyko lietuvių-lenkų 
riaušes, pasekmėj kurių kelio
lika laivo sužeistų, keturi sun
kiai. Tik policijai įsikišus, suė
mus vienos ir kitos pusės vado
vus. pasisekė muštynes likvi
duoti. Riaušių priežastis: len
kų noras paversti bažnytinę 
procesiją politine demonstraci
ja. kam lietuviai pasipriešino. 
Arcivyskupas riaušes pasmer
kė; vedama energinga kvota 
kaltininkams išaiškinti.”

Panašių riaušių Lietuvos; 
bažnyčiose yra buvę ir se
niau?. Amerikoje taip pat 

Įtankiai būna katalikų baž- 
baisiai tyčiose muštynių, bet čia 

•RyJjos Įvyksta visai kitokiais 
Anot šito klerikalų or- tikslais. Čia da nebuvo tokio 

.. .7 ^4.>• x___ • •

|
kimą, drg. Požėla pasakė, 

■ kad bus peržiūrėta visa Kau- 
i no policijos asmeninė sudė
tis. ir kad netinkami žmonės 
bus iššluoti iš jos laukan. 
Kaltininkai gi už darbinin
kų mušimų bus atiduoti teis
mui. “Visi nusidėję asmenys 

, turės būti nubausti,” pasakė .. . ....

i

i

TAVIMO ATRUGOS.
Rugsėjo 1 dieną Kauno

> streikuo
jančius degtukų darbininkus 
ir žiauriai juos sumušė. “Ko- 
________>” aprašo šitą inci
dentą sekančiai:

"Degtukų fabrikų streikuo
jantieji darbininkai išstatė prie 
degtukų sandėlio Klaipėdos 
gatvėj 16 Nr. sargybą, kad 
darbdaviai negalėtų streiko 

l metu išvežti savo prekių. Darb
daviai matydami tokį drąsų pa
sipriešinimą. sumanė griebtis I 
policijos pagalbos. Ir štai, rug
sėjo I d.. 11 vai. ryto atėjo 7 
policininkai iš nuuvodos ir 15 
raitosios policijos atvažiavo 
automobiliu. Visi apsiginklavę 
kardais, šautuvais ir nagaiko- 
mis puolė stovinčias prie sandė
lio streikuojančias darbininkes 
ir pradėjo nežmoniškai šautu
vų buožėmis ir nagaikomir 
mušti. Kiti policininkai tiesiog

17 narių, dabaf išviso organi-j policija užpuolė 
zacijoj yra 33 nariai. Į susirin- — -
kimą buvo atėjęs ir kun. Prijal- 
gauskas kuris, paprašius ap- voš Keliai 
leisti susirinkimą, visai nacha-l 
liškai stengėsi atsikalbinėt ir' 
tik griežtai pareikalavus išėjo, i 
Išėjęs iš socialdemokratų susi-į 
rinkimo kunigėlis vidury inies-l 
telio susitiko su vienu girtuok- 
liu, kuris būdamas jau gerokai _ 
girtas vieną kitą žodelį tėškė. Į 
Kunigui tas visai nepatiko, nes 
tuoj išėmęs revolverį du kartu 
iššovė vidury miestelio. Par- 
stumęs tą girtuokli nubėgo kle
bonijom”

Taigi ne vienas tik kun. 
Dagilis moka šaudyt mieste
lyje. Y ra ir daugiau “striel- 
čių” šventoj Lietuvoj.

vidaus reikalų ministeris. 
Šitas pareiškimas 

nepatiko krikščioniu 
tui.” ' . ’ ' _ _........................
gano, policija gerai darė, atsitikimo, kad lietuviai su
kąri mušė streikuojančius simustų su lenkais, nes vieni 
darbininkus, nes valdžia pn- kitų bažnyčion visai neina.

; valo fabrikantus ginti. Viso- Klausimas, kodėl Lietu- 
Įse, girdi, civilizuotose vals- voje negalima bažnyčių taip 

- - įtybėse gina turtų savininkus, paskii-styt, kaip Amerikoje? 
Sodai- © pas mus—

JI “...paskelbtasai P. vidaus žmonių, kuriems bažnyčia 
reikalu ministerio pareiškimas 1 ei a inga, tai lenkai turėtų. . <’ . v
apverčia aukštyn kojomis nor- turetl bažnyčių sau, o lietu-(buviu iriuos laikus pnsimi- 
malius teisėtoje valstybėje san
tykius tarp turto savininko ir 
darbininko.”

_______________ ,, __ Taip ‘‘Rytas” urzgia 11 
apačioje, policijos kadruose, 'rugsėjo numery. Ir toliaus 
čežėte čeža senojo raugo jis protestuoja, kam vidaus

‘ * ’’ ’ Apavarė iš

iiucu uuziiycių sau, u lietu- 14 11
viai vėl sau, ir tuomet jiems ne Bružai vadina "aukso ga- 
nebutų progos muštis. dynė.” Tokia padėtis neigia 

mandatų sistemą, kuri po 
karo taikoma daugeliui kra
štų. Pasak anglų dienraščio 
“Manchester Guardian” 
mandatų sistema žemina 

Varšuvos žiniomis, Lenki- Tautų Sąjungos autoritetą, 
jos ministerių kabinetas nu- kurs pridengia mandatus tū
tavęs rezignuoti, nes Seime rinčių valstybių piktus dar- 
perdaug esą kritikuojami bus.

Tiesa, Tautų Sąjunga mė
gino Sirijos dabartinę padė
tį išaiškinti, bet jos tas žygis 
buvo tiek nedrąsus ir neįta
kingas, kad ne tik nesudrau- 
dė franeužų. bet dar labiau 
juos paragino prie stipresnių 
priemonių prieš Sirijos dru- 
zus. Dar prieš kelis mėnesius 
Įvykęs Romoj Tautų Sąjun
gos mandatų komisijos susi
rinkimas atrado, kad Fran- 
euzijos druzų malšinimo bu
dai yra nedemokratingi ir 
peiktini, bet su griežtu 
sprendimu ar pasmerkimu 
tas posėdis susilaikė. Mat jis 
norėjo duoti galimumo ir 

i progos pačiai Francuzijai 
‘‘susiprasti ir pataisyti pada- 
: .rytas Sirijoj klaidas. Pasta- 
Įrujų diedų Įvykiai rodo, kad 
Franeųzija. dar nesusiprato 
ir vargu b t susipras.

Vienas anglų. Įtakingas 
i dienraštis, rašydamas apie 
dabartinę padėti Sirijoj, 
klausia, ką pasakytų vaka
rai, jei Otomano administ
racija butų taip pasielgiu 
Sirijoj, kaip dabar ten elgia
si Franeųzija? O kitas klau
sia. ką pasakys rytai, jei Si
rijos tragedija nebus likvi
duota ir jei tai tragedijai to
liau- pritars Tautų Sąjungos 
mandatų komisija, kurią su
daro žinojųi ii’ rimti Įvairių 
valstybių atstovai ?

r

LENKŲ MINISTERIŲ 
KABINETAS REZIG

NUOJA.

lSUSEKTA DAR VIENA Į 
STAMBI KLERIKALŲ 

VAGYSTĖ.
Kaip klerikalų ministe-' 

riai eikvojo Lietuvos iždą,! 
apie tai savo laiku “Kelei-! 
vyje” buvo jau rašyta.

Šiomis dienomis išėjo aik
štėn dar viena stambi va-: 
gvstė. apie kurią “Lietuvos 
Ūkininkas” paduoda šitokių 
žinių:

“Mielaširdingasai premjeras 
Bistras valstybinėmis lėšomis 
yra apdovanojęs visą eilę ‘krik- į 
šėtoniškų’ organizacijų. Šių or
ganizacijų serijoje yra ir tūla 
‘ Naujakurio Sąjunga." 'kurfeu 
kaipo ‘netikėtam valstybės Rei
kalui’^lfeko 20,000 litu pašalpa. 
Tos Sąjungos 3 steigėjai irgi 
yra žemės Ūkio Ministerijos 
atleistieji ‘garsenybės.’' būtent 
pirmininkas Borkys, vice-pir- 
mininkas Vainauskas ir sekre- 
torius Masąftis.

"Pasirodžius spaudoje ir ki
tur žiifių apie įvairius nenor
malumus, apsireiškusius ^emės 
Ūkio M-jos valdininkų tarpe, 
privertė apie tai ąiisrrupinti ir 
patį ministerį p. Krikščiūną. 
Ministeris kanceliarijos virši
ninkui pavedė ši dalyką ištirti 
ir patikrinti kiek tos žinios tik
renybei atatinka.

"Iš artimų žemės Ūkio M-jai 
šaltinių mums teko sužinoti, 
kad iš pravestos tuo reikalu ! 
kvotos paaiškėjo, kad aukščiau i 
paminėti Naujakurių Sajitogop1 
valdybos nariai pirmininkas ir 
sekretorius pareiškė apie gau-: 
tus ‘Naujakurių Sąjungai’ pi-1 
nigus nieko nežiną, niekuomet 
jų negavę ir tėdd kur ir ku-’ 
riam tikslui jie sunaudoti ne
gali pasakyti.

‘‘Toks užsigynimas stato la-1 
bai reikšmingą klausimą ne tik 
dėl pačios N-rių S-gos. bet dei 
kitų, kurioms iš valstybės iždo 
p. Bistro buvo barstomos gau- 

I sios pašalpos. Užkerėtoje tų 
pašalpų istorijoje ima ir čia 
miglotas ir tamsus rūkas blaš
kytis ir darosi kas kart aiškiau 1̂ 
kad visos pašalpos, duotoji at
skiroms organizacijoms, 
niekas daugiau, kaip fikcija.1 

i Valstybės lėšos buvn sunaudo-1
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Camel gerumas stovi- vienas
• ■ i 'i v

VIDUJ ar lauke, ofise ar ant oro, jokis 
kitas cigaretas, neužgaflėdina skonio taip 
kaip Camel. Camels davė pasauliui visai 
liaują sąvoką rūkymo pasidžiaugime, ir rū
kytojai apdovanojo Camel didžiausiu plrkiku 
skaičių kurį cigaretas bile kada turėjo. 
Visoje rūkymo istotrijoje jokis cigaretas 
nėra padaręs ir išlaikęs tiek daug draugų. 
Jokis kitas nesuteikė tiek pasitenkinimo 
rūkyme tokiam daugeliui milionų.

, Camels viršenybė pasauly rymo vien tik 
ant gerumo—ant pafinkciausių auginamų 
Turkišku ir Amerikoniški^ tabaku, ir ant

R.*

Camel mišinio kuris nepanašus į jokį kitą. 
CAMELS NIEKAD NENUVARGINA 
SKONIO. NIEKAD NEPALIEKA CIGA- 
RETINIO ATSIDAVIMO.

Jei dar nesate bandę Camel, užsifundikite 
sau šito seno pasaulio labiausia patenkinantį 
rūkymą. Camel parūpins draugiškiausi, 
smagiausi skanumą kuris kada nors paėjo iš 
gamtos parinkčiausio tabako. Gerumu, 
grynu pasidžiaugimu rūkyme, mes kvie
čiame jus palyginti Camel su bile cigaretu 
bilc kainos.

Pasiimki!e Camel!
i'V ‘

J, REYNOLDS TtBACCO CŪMPANY, W 1 N S T O N ■ S A L EM. N. C,

RADO NYKŠTUKŲ 
TAUTĄ.

Olandijos mokslininkų 
ekspedicija rado ant Javos 

Į salos naują tautą, apsigyve
nusią pelkėtose giriose, kur 
iki šiol balto žmogaus koja 
da nebuvo/Įžengusn Atrasti 
tenai žmonės esą tikri nykš
tukai, visai laukiniai, ir vie
toj ginKlo vartoja d a sau ja
unus lankus.

ARAI PUOLA ORLAI
VIUS.

Pietinėje Europoje dažnai 
pasikartoja arų kovos su or
laiviais. Ypatingai dažnai 
orlaivius arai užpuola Grai
kijoje, Bulgarijoje ir kitose 
Balkanų valstybėse.



i*g. -iu. Spalio 6 d., 1926 m.
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Km skaito ir rato, 
Tm duonos neprašo.
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Brooklyrto Kriaučių Reikalai
BROOKLYN, N. Y.

Iš kriaučių susirinkimo. Ko
munistų ūpas nustelbta. 

Nelabai sekėsi.
Rugsėjo 22 d. atsibuvo 

kriaučių unijos paprastas, 
mėnesinis biznio susirinki
mas. šiame susirinkime ko
munistams labai nesisekė ir 
jie atrodė kaip ir nusiminę, 
kaip ir kuo nusikaltę. Pc 
protokolo ir komisijų rapor
tų prasidėjo Įvairus tarimai 
ir diskusijos. Tuojaus buvo 
pastebėta keletas žmonių — 
kontraktorių ir pareikalauta 
apleisti susirinkimą. Taipgi 
buvo pastebėta, kad randasi 
visai i uniją nepriklausan
čių žmonių ir nurodyta po
nas Pruseika. Žmonės.pra
dėjo ūžti ir reikalauti, kad 
ponas Pruseika apleistų su
sirinkimą. Staiga pašoka ko
munistų Džiumbajonis ir 
pradeda duoti direktorių 
“raportą,” kurio jis visai ne
turėjo. Kada žmonėms 
ūžiant jis pradėjo ką tai to
kio vapčioti, tai žmonės ma
nė, kad jis nori ką pasakyti 
apie “vabalą“ ir tuojaus nu
rimo. Vienas kriaučius, tuf- 
but visai nepastebėjęs, kad 
netoli jo sėdi tas sutvėrimas, 
sako: “Ko čionai tas Pru
seika ateina ir skursta kaip 
vabalas žalmargės pauode
gy?” Pruseika tai nugirdęs 
Įsikišo i dantis cigarą ir pra
dėjo balsiai papsėti, steng
damasis lyg ir sudrumsti ty
lą, kad kiti nenugirstų, jeigu 
daugiau ką tas žmogus pasa
kytų.

v
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

niem, tai ir kitiem” ir čionai 
vėl gausime $1GO. Ir abudu 
šimtai dolerių butų jiems te
kę; nes ir tas “socialistiško 
lifikraščio atsišaukimas”; 
buvo jų sufabrikuotas? Va
dinasi, apgauti žmones ne
pavyko.

Buvo keletas darinkimų 
į komitetus — mat komunis-! 
tai pradėjo bėgti. Komu-! 
nistai norėjo, kad kas apsi- ’ 
imtų “iš kitų,” bet niekas “iš į 
kitų” nenorėjo apsiimti. Da- j 
renkant Į Pild. Tar. apsiėmė 
V. Michelsonas. Prieš jį ko
munistai net ir protestą kėlė, 
bet tapo išrinktas “nors vie
nas iš kitų," kad geriau tė- 
mijus jų “darbuotę” unijoje.

Delegatas Kalpokas ra
portavo, kad yra uždėta na
riam taksos 8 valandų \iž- 
darbio dėl New Yorko orga
nizacijos ir dešimties dol. į 
taksos nacionalės, kurios ei- i 
na referendumu. Nariai susi-| 
rupinę didelių taksų apdėji-! 
mu. Padiskusavę taksų ap-į 
dėjimą paliko išspręsti su
šaukus didelį nepaprastą 
susirinkimą. Delegatas pa
reiškė, kad 8-nių valandų1 
uždarbio taksos tai taip kaip i 
supuvęs kiaušinis dėl kriau-j 
čių — nieko nereiškia.

Antanukas Pipirukas.

i 1
i 1
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Tai Yra Pusryčių Kambarys 
Kurį Aš Atsimenu Geriausia

š apkeliavau beveik visą pasauli. Buvau tankus
*» Svečias daugelyje puošnių namų Europoje ir 

Amerikoje. Valgiau nesuskaitomą sykių pusryčius 
visaip išpuoštose vietose ir pagamintus parinktinių 
virėjų. Bet atsitikimas, kuri aš geriausia atsimenu, 
buvo pusryčiai šiame saulėtame kambaryje, kuri ant 
šio paveikslo matote.

" “Pusryčiai man yra ceremoniškiausias valgis dieno
je. Aš noriu juos valgyti smagioj vietoj ir tinkamoj

kompanijoj. Aš noriu viliojančių vaizdų, artistiškų 
gėlių, saulės šviesos ant stiklinių daiktų. Tose apys- 
tovose aš noriu paprasto valgio su paprastu patar
navimu.
“Bet. apart visko, aš noriu puoduką tikros kavos. Aš 
išstudijavau kavą, kol ji ateina nuo medžią i puodu
ką, kad būti kavos žinovu. Geriausia kava yra man 
džiaugsmas laike pusryčių, šiame kambary aš visuo
met gaunu—La Touraine (Extra). išvirtą geriausiu 
budu. Ją siunčia tūkstantį mylių, kad gavus kiek
vieną sąvaitę.

Rezignavo.'
Rezignavo vienai ooard 

direktorių atstovas; rezig
navo dėl nelabai tvirtos svei
katos. Jis, mat, turi “kylą" 
(Lietuvoje “urozu” vadina) 
ir dėl neatsargumo galėjo 
patikti ir nelaimė. Vieną su
batos popieti jis norėjo išsi
taisyti kambarius ir be .jokio 
apsisaugojimo ėmė kilnoti 
kambarių rakandus. Bekil
nodamas pasijuto, kad “ky
la” darosi didesnė ir veržia
si laukan. Kadangi pas lie
tuvius moteris pirmutinis 
“daktaras." tai ir čionai 
tuojaus pribuvo jo paties 
moteris ir pradėjo “nykš- 
čiuoti? < Tik pastebėję, kad 
pavojus nesišalina. ’ ’ "
gydytoją. Gaila, 
atsitinka; ’ " " ’ 
tikimuose

šaukėsi 
kad taip 

bet tekiuose atsi- 
\iits.Hiiuu.se visuomet reikia 

būti atsargesniems. Dėlto 
žmogus, nors laikinai, turi 
pasitraukti ir nuo organiza
cijos darbuotės.

Komunistų skymas “Vil
nies” naudai nepavyko! .
Laiškų skaitymas. Sekre

torius sake turįs laišką, bet 
neskaito, tik aiškina, kad tai 
girdi nuo italų socialistiško 
laikraščio. Nepasako nei 
vardo, tik pradeda, girti, kad 
tai geras ir darbininkiškas 
laikraštis ir kad reikalauja 
aukų. Kiti komunistai irgi 
pradėjo patarinėti, kad rei
kia duoti. Bet kriaučiai tuo
jaus suprato, kad čionai turi 
būti kokis nors skymas, kad 
komunistai giria “socialistiš- 
ką” laikraštį, tad pasiprieši
no." Mat buvo taip. Lygos 
“darbuotojų" susirinkime 
komunistai svarstė, kaip iš-; 
gauti iš kriaučių komunistų 
“Vilniai" aukų/ Komunistų 
Jonas užtikrino, kad jiems 
pavyks gauti $200. Tik, gir
di, reikia sugalvoti gerą 
“skymą." Na ir sugalvojo! 
Girdi, reikia pristatyti atsi
šaukimas nuo socialistiško 
laikraščio. Socialistai agi
tuos duoti, o mes irgi pritar- 
sim ir patarsime duoti $100. 
Kaip šis pavyks, tai skaity
sim kitą laišką nuo “Vil
nies" na, ir paskui “kad rie-

BROOKLYN, N. Y.
Lietuviai kriaučiai ir 

“Laisve”
“Laisvės" numeris 222, 17 į 

d. rugsėjo, buvo dalinamas 
veltui po visas lietuvių ša
pas. Tą dieną “Laisvė" turė
jo diktoką cirkuliaciją. Mat, 
aukščiau? minimam numery 
buvo patalpintas specialis 
straipsnis kriaučiams, po 
antgalviu: “Brooklyno ir 
New Yorko kriaučiai, apsi
saugokite !"

Kriaučiai, perskaitę tą 
straipsni, juokauja. Girdi: 
“Komunistai gerai žino, kad 
mes ‘Laisvės’ neperkame, tai 
dalina dovanai." Tame savo 
staipsnyje “Laisvė” pir
miausia išplūsta “Keleivį" ir 
išplūsta tikrai »komunistiš- 
kai. Vėliaus ji puola “ratel- 
ninkus.”

Kas liečia “Keleivį,” ' aš 
nemanau atsakinėti, nes už
imtų perdaug vietos ir laiko. 
Paaiškinsiu tik apie “ratel- 
ninkus.” i

“Ratelninkais” “Laisvė” 
vadina visus tuos kriaučiūs, 
kurie nepritaria “Laisvės” 
taktikai ir yra susiorganiza
vę Į “Lietuvių Rubsiuvių 
Apsigynimo Sąjungą.” šita 
Sąjunga — tai komunistams 
kaulas gerklėje, kurio jie nei 
nuryt„ nei išspiaut negali.

“Laisvės" obalsis yra: 
meluok ir šmeižk, o gal kas 
nors ir patikės.

Kol Lietuvių Rubsiuvių 
Apsigynimo Sąjungos nebu
vo. “Laisvės" komunistairkėjimas 
šeimininkavo 54 lokalo ižde 
kaip savo kišenėj. 54 lokalo 
pinigus jie svaidė po dešinei 
ir po kairei. Kaip greit susi
organizavo Lietuvių Rub
siuvių Apsigynimo Sąjunga, 
taip greit 54 lokalo iždas 
užsiraukė ir “Laisvės” fon
dai negavo iš kriaučių sudi
lusio nikelio.

Ir kaip sau manote, ar tai 
mažas “Laisvei" piktumas!

Kucmet “Laisvės” fondai 
išsekė ir Bimba su savo 
draugais kelių “pėdžių" imt 
negali, tai jie pradėjo koiio- 
tis. O koliotis jie yra specia
listai.

Dabar .kėli žodžiai apie 
komunistų dviveidišką poli
tiką. Paimkime asesmentų 
klausimą, štai kaip komuni
stai atsineša į asesmentų mo
kėjimą. Asesmentus uždeda 
direktoriai beveik kas me
tai. Kuomet organizacija tu- ma rasti.

I
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litinsiųi Faktai Apie La Touraine (Ertra) Katą
Tai yra daugiausia parduo
dama kava Naujojoj Angli
joj, kuri yra gimtinė visų ge
resnių kavos rūšių Ameri
koj. Šiuose tikrų kavos kriti
kų namuose, yra pripažinta, 
kad tai yra aukščiausia 237 
metų kavos skonio 'u.buliui 
mo pasekmė

Tai yra kava, kuri vartoja
ma tokiose valgymo vietose, 
kurios yra garsios kavos ge
rumu. Paveizdan, visuose 
Statler Hoteliuose. Puikiame 
Shoreland Chieagoj. Ir dau- 
gj’bėj provincijos namų

Mišinys jungia savyje ketu
rias rųšis geriausios kavos, 
kokia tik auga. Kiekviena 
rūšis ateina iš skirtingos ša
lies^ kiekviena suteikia gar
bę tautai. Kiekviena rųšis 
turi savyje rečiausią skonį.

Trjs sujungtos rųšįs kavos 
šitame mišinyje kainuoja 
50'7 daugiau negu paprasta 
kava, 25r» daugiau negu 
Sao Paulo, praizinė kava iš 
Brazilijos, kuri yra reteny
bė, nes tik maišų jos
užauga kas metai.

Jums Patartina Pasirinkt Geriausia

Formula šio mišinio yra sek
retas, atsargiai slepiamas. 
Kavos ekspertai praleido dvi
dešimt metų, kol šią formu- 
lą sudarė. Nėra kitokio kavos 
mišinio, kuris pritiktų šiam. 
Kurie randa tinkamą skonį 
šioj kovtij, neras jo jokioj 
kitoj.

Ponas E. J. Butler, garsus 
kavos ekspertas, personaliai 
išbando, paragauja ir pats 
parenka kavos rųšis šiam 
mišiniui. Jo uždavinys palai
kyt tą garsų kavos skonį, ne
paisant lėšų. .Jis reikalui pri
siėjus paneša didžiausias lė
šas, kad tik sudarius mišinį 
La Touraine (Extra) su tin
kamiausiu skoniu.

La Touraine fTatrai parsi
duoda tiesiai groserninkams. 
Tas sutaupo tarpininkų pel
ną. Ji parsiduoda dubeltavai 
užpečėtytuose popieros pa
keliuose, ne Metinėse. Šitas 
ir kiti ekonomiškumai—apie 
11 centų ant svaro—užmoka 
už ekstra prirengimą. Todėl 
vartotojai gauna geriausią 
kavą rebrangiai už ją mo
kėdami.

“Aš tankiai gerdavau kavą Ritz'e Paryžiuje, kurių 
kava garsi yra sviete. Aš gėriau ją Anglijos kavinė
se. kur gera kava yra užgimus. Bet aš duodu La Tou
raine (Extra) pinaklio vietą, kuomet ją duoda man 
šiame kabmaryje- Nei jokia paprasta kava neužga
nėdins tų. kurie yra ragavę geriausios rūšies.”

—Ištrauka iš laiško rašyto į W. S. Quinby Co.

Dovana Kavo6 Mėgėjams.
Pevelykite mums prisiųsti jums-^-La Touraine (Ex- 
tra) išbandymui, šis kuponas suteiks jums sampali- 
ni pakeli dykai. Gerkite ją dviems pusryčiams kaipo 

musų fundą. Gerdami ją jus 
suprasite, kaip kerą gali būti 
kava. Iškirpkite kuponą dabar.

Visose Grose ritėse 
59c. svaras

Pasiuskit iškirpę šita kuponą pas W
S. Quinby Co. 291 Atiantic Avė., Bos- 
ton. <lel U svaro pakelio La Touraine 
<Extra) Kavos.

Dešimt Puodukų Dykai

121-D Viar.as vienai šeimynai

ri vesti streikus, tai visuometf Rubsiuvių Apsigynimoj 
nuo dirbančiųjų dai-bininkų:Sąjungos nariai neveda ko- 
reikalaujama finansuoti-vos už 54 lokalo ribų. Mes 
streiką. tik stojam Į kovą tuomet, kai.

Pernai finansavome Inter- komunistai ; ‘ _
national Co. streiką, šįmet1 puola musų organizacijos i£ 
turime finansuoti FinkelšteiJdą ar mėgina siaurinti teises 
no darbininkų > . > .........
Bronx?e. Komunistai šimetjtavi atmušti visas atakas. uumiB. iš
stoja už streiką.' Pernai gi f Mes'atmušėm atakas Be-riuosenuožvalgąirnepasiti- 
ėjo prieš streiką kai didžiau- T 
si streiklaužiai; Vienok tas 
jiems nevyko: asesmentai 
tapo sumokėti j'r streikas lai
mėtas.

Šįmet komunistai verčiasi 
biskj kitąjp, stoja už ases- 
mentų mokėjimą, bet jieško muštynes lokalo mitinge, ir siu, kad daryti pienus, kaip 
kaltininko, ant kurio galėtų stengėtės tą kriminalu darbą pakrikdyti 
suversti bėdą, kad mokan- suversti ant kitų.

“Atskiri asmens, atskiri 
nariai ir viršininkai beveik 
per ištisus metus vadovavo 
judėjimui, kurio tikslas yra

MONTELLO, MASS. 
Sidabrinės vestuvės.

Rugsėjo 19 d. atsibuvo 
Kazimiero ir Kotrinos Kup-

susiorganizavę padaužyti Rochesterio orga- kų sidabrinės vestuvės. Sve-
nTžaciją. Jie skleidė metei- f čių susirinko skaitlingąs bu- 
singus kriminalius kaltini-įrys ir visi puikiai linksmino- 

darbininkų streiką• eilinių narių. Mes esame ga-imus prieš uniją ir jos virši-!si. Laike pietų, kada .ponai 
į ninkus.‘norėdami pasėti na-(Kupkai susėdo už stal<?, An- 

‘ ‘ ■ tanas Sireikis pasakė puikią 
prakalbą apie “jaunave
džių", gyvenimą per praėju
sius 25 metus. Kas svarbiau
sia. kad nors ponai Kupkai 
gražiausią dali savo šeimy
niško gyvenimo praleido 
darbininkiškam varge, bet 
sąvo vaikus — tris sūnūs iš
auklėjo gražiai ir suteikė 
jiems aukštesnį mokslą. Sū
nūs Aleksandras baigė Bos
ton College ant inžinie- 

nemaloni’ninku kaipo liudininkų. Pa- save. Komunistai susiburia įjriaus. Buvo malonu žiūrėti, 
didžiausiu įgalios visi mušeikos tapo taip vadinamą “Progresyvę I kaip tėvams švenčiant savo 
Nęw Yor- suspenduoti. Tie patįs jūsų Lygą" ardyt darbo" unijas, jubilėjų, sūnūs su linksma 

~ ~~ 1 ■’ , "1" ~v " silpnapročių šypsą jiems pne stalo patar
navo. f

Valstijų kapi-j • Jubilejantai gavo daug 
talistinė valdžia seniau ma-į Įvairių dovanų ir buvo labai 

sulaukę sidabrinių 
o w ___ -Ivestuvių.
gręsė kalėjimas. į Svečiai, praleidę linksmai 

Bet komunistai permainė laiką, skirstėsi Vėlindami po- 
savo taktiką ir vietoj puolus ,nams Kupkams sulaukti 
kapitalistus, jie puola darbo a 
unijas. Kapitalistai iš to 
džiaugiasi, nes juo didesnė

kampio ir Jankausko, kurie kejimą. Jie dalyvavo reika- 
turėjo neštis iš musų tarpo.; luose pašalinės organizaci- 

(Gana jums to, ką jau pada- jos, kuri seniau vadinosi 
rėte! Gana jums, kad suvo- Darbo Unijų Švietimb Lyga, 

Igėte lokautb laikais $10,000 o dabar vadinasi Progresy- 
biednų streikierių pinigų, vė Lyga ir kuri laikydavo 
Perejtais metais sukėlėte reguliarius mitingus tuo tik

Amalgamated
■ suversti ant kitų. Tečiaus, Rochestery." .

tieji asesmentus turėtų ant jūsų pastangos veltui. Tame1 Čionai komentaru nerei- 
ko pykti. Mat pinigų išmo-i mitinge dalyvavo 700 darbi- kia. Faktai kalba patįs už 

; visiems 
nauj’iėna. O tuo 
kaltinįinku randa 
ko Joint Boardo 
Beckermaną.

Puskomunistis ___
kalbėdamas 541okalo mitin-'rrie. |
ge (22 d. rugsėjo), pradžioj' Komunistai yra pragaiš- nė, jog komunistai gaii būti "linksmi 
savo kalbos stojo už ases-į tingi darbo žmonių kiesai jai pavojingi ių tada komu-1 
mentus, o baigdamas kalbėti netik Brooklyne. Jie veikia nistams j 
padarė išvedimą, kad Fin- panašiai ir kituose miestuo- 
kelšteino 
užmačia 
lektuoti.
su tokiu žmogum, kuomet! 1926 metų telpa 
tuomi pat laiku kalba ir už ir generalės tarybos 
prieš. |‘ ” * —

Kuomet pacituoji komu-

manadžerį žmonės, kurie sukėlė mini- Tai darbas 
mą skandalą, yra sėdėję ant žmonių. 

Černis, į kriminalio suolo miesto teis- Suvienytų
I

streikas — tai tik še. Paimkime dėl pavyz-
asesmentams ko- džio Rochesterį.
Dabar susikalbėk: “Advance" iš 10 rugsėjo, 

raportas 
apie si- demoralizacija darbo unijo

se, tuo sveikiau kapitalistui 
išvertė kišeniai. Tai ve kokie kovo-! 

nistų sakinius spaudoj arba lietuviu kalbon “Darbo" re- tojai yra komunistai, 
gyvu žodžiu, pasidaro di- daktorius L. Pruseika ir pa- V. Brundza
džiausiąs riksmas. įtalpino ištisai, be jokių pa;

Pasiskaitykite viršminėto tabu, kas reiškia, kad Piru1 
“Laisvės” 
kriaučiams straipsnį. Ten tuo raportu, 
yra surinkti šlykščiausi žb-’ 
džiai, kokius spaudoj gali- ištrauką

kuris skamba taip:

PITTSBURGH, PA. 
Draugai susipešė.

Camegiškė Šiurmaitienė 
per “Ląisvę” pliekia kaili 
geriausiam savo “draugui” 
J. Čirvinskui, kaipo APLA. 
centro pirmininkui. Šiur
maitienė pataria savo drau
gams bolševikams nebalsuo
ti už čirvinską, nes Čirvins- 
kas esąs netinkamas būti 
los draugijos pirmininku, 
neklausąs darbininkų (su
prask bolševikų boselių) ir 
jei Čirvinskas busiąs pirmi
ninku, tai APLA negalė
sianti bujoti. Ji pataria savo 
draugams balsuoti ant pir
mininko už D. Lekavičių.

Mat, čirvinskas nėra už- . 
tektinai paklusnus “drau
gui" J. Gataveckui, Pitts- 
burgho bolševikų komisaru- 
kui. O Gataveckas, būda
mas APLA. centro sekreto
rium, nori APLA. tikrai bol
ševikiškai valdyti.

Pittsburgho bolševikų lv- 
derukai turėjo konferenciją, 
kurioje buvo nutarta “apva
lyti" APLA. centro valdybą 
nuo neištikimų bolševikų 
komisarams žmonių.

Bolševikiško valdymo 
pasekmės.

J. Gataveckui užėmus 
APLA. centrb sekretoriaus 
vietą ir bolševikiškai pasek- 
retoriavus toj draugijoj, jau 
matosi pasekmės, tik žino
ma, tos pasekmės neina 
draugijai Į sveikatą. Ir aš 
noriu čionai keletą tų “pa
sekmių” paminėti: 5 kp. 
Treveskyn, Pa. yra suspen- 

Iduota vien tik už tai, kad ta 
kuopa drįso atimti balsą bol
ševikiškam biznieriui I. Sa- 
vukaičiui ant 6 mėnesių už 
kokius ten skundus. Kiek te
ko patirti, tai suspendavi
mas 5 kp. atsidūrė jau teis
me ir valdiškas teismas turės 
tą dalyką išrišti. O po teis- . 
mus bilinėtis juk tai neina 
draugijai Į sveikatą.

4 kp. Pittsburghe (Penn 
avė. dalyje), matydama 
blogą bolševikų šeimininka
vimą. nelaukė kol ją su
spenduos, bet pati pasitrau
kė iš APLA. ir įstojo į SLA.

Bet tai da nt viskas. 1 kp. 
N. S., Pittsbuigh, Pa. kuri 
yra viena iš didžiųjų kuopų 
ir kuri pirmiausia pradėjo 
organizuoti visą APLA., 
šiomis dienomis irgi liKO su
spenduota ir man rodos, kad 
dalykas irgi atsidurs teisme.

Mat 1 kp. turėjo nuosavą 
namą ir tą namą pardavė ne- 
pasiklausus bolševikiškos 
centro valdybos. Dalį pinigų 
už parduotą nftimą nariai nu
tarė pasidalinti. Centras no
rėjo prisikabinti prie kuopos 
turto, bet nepavyko, todėl 
dabar tą kuopą suspendavo.

Reikia pasakyti, kad 1 kp. 
tariamą buvo įsigyjus visai 
be jokios centro pagelbos, 
tai centrui nereikėtų apie 
namą nei rūpintis. O to na
mo pardavimo priežastis, 
man rodos,buvo tame:'N. Si- 
dės lietuviai turi kitą namą 
su svetaine ir kliubą, kuris 
yra Lietuvos Sūnų draugijos 
savastimi ir kone visi North 
Sidės lietuviai priklauso ir 
pįie tos draugijos, tai North 
Sidės lietuviams nebuvo rei
kalo du namu užlaikyti ir 

! skaldyti spėkas.
Tai matote, kaip “pavyz

dingai” bolševikai valdo 
draugijas, kad tik laike vie
nų metų jau neteko trijų 
kuopų ir arti trijų šimtų na
rių. o kiek naujų pi įrašė? 
Gal kokią 50. o gal nei tiek. 
Gi bilinėjimasis po teismus 
visai pribaigs tą draugiją.

Jei Gataveckas ir toliau 
valdys tą APLA., tai trum
poje ateityje nebus nei ką 
valdyti, nes spendavimai ir 
provos nepasibaigs kol drau
gijoj nieko neliks.

tz • vKipias.

Kupkams
uksinių vestuvių.

Eugenia Bublewski.

DETROIT, MICH. 
Pirma kartą Detroite.

Ateities Choras rengia 
j milžinišką koncertą, kuris 
Įvyks 10 d. spalio. Tame 
koncerte pirmą kartą daly
vaus garsi smuikininkė ir 
kometistė p-lė Aldona Gru
šaitė iš Chicagos. Koncerto 

Aš paduosiu čia trumpą ko, kad jam dabar priklausą pradžia 5:30 vai. po pietų, 
išminėto raporto" $33,500. Mes norėtume žino-1 Lietuvių Svetainėje.

Reporteris

tuaciją Rochestery.
Minimą raportą

s
Massachusetts gubernato-

No; 222 skirtą seika pilniausia sutinka su rius d a nėra ėmęs savo algos 
iš valstijos. Laikraščiai sa-

iti, iš ko jis gyvena?
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REIKIA APSIVALYTI
NUO SMURTININKU.

iI .-------- .j ' Rugsėjo 1 dieną Kauno nelikviduoja Kauno ir Jona- 
.policijos rezervas sumušė vos įvykių. Nelikviduoja 
stivikuojančius degtukų fa- ypač dar ir dėlto, kad tie įvy- 
brikų darbininkus, kuomet kiai nėra/vieninteliai pasta- 
tie bandė neduoti savininkui vaisiais laikais. Darbininkų 
vežti degtukus iš sandėlio.'streikams prasidėjus, pa- 
iŠuimtujų tarpe yra sunkiai | čiam Kaune policija visoj 
nukentėję. Pasityčiodama iš! eilėj atsitikimų parodė savo 

'darbininkų, policija suėmė' 
drg. Volkovičių, surakino 

: jam geležiniais pančiais ran
das ir surakintą varė gatvė- 
mis nuovadon. Reikėjo pa
daryti ypatingų žygių, kad 
įVoIkovičius butų tuojau pa- 
įliuosuotas.

Tą dieną panašus inci- 
'dentas pasikartojo Jonavoje 
' vėl su streikuojančiais dar
bininkais. Ir ten vienas strei
kuojančių taip pat buvo are
štuotas ir atgabentas Kau
nan neva už pasipriešinimą 
policijos reikalavimams. Ne
žiūrint vidaus reikalų minis- 
terio įsakymo paliuosuoti su
imtąjį. dar šeštadienį, jis te-

™ *

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike.

—Sveikas-gyvas, tėve. 
Kas tau pasidarė, kad taip 
sublogęs, atrodai?

—Penkias sutkas ant vi- 
keišino buvau, Maike. Val
gyt prastai davė, o išsigert 
visai nebuvo. Prie to dar ir 
dirbt sunkiai reikėjo.

—Nesuprantu, ką tu kal
bi, tėve. Žmonės po vakacijų

,šimtis eilinių valdžios agen- 
i tų netiki dabartiniu pasikei
timu ir laukia greitai grįž
tant senąjį, jų pamėgtą rėži
mą. Kauno ir Jonavos įvy- 

Įkiai, — tai tik krikščioniško
jo valdymo atsirūgimas, ku- 

| riuos gal visai sąmoningai ir 
i provokacijos tikslais paašt
rino tebesėdį policijoj reak
cijos agentai.

Mes griežtai protestuoja
me prieš vis besikartojantį 
policijos smurtą ir sauvalę 
prieš darbininkus. Lietuvos 
darbininkas turi būt laiko
mas lygus su kitais piliečiais 
ne žodžiais, bet teisingu jo 
teisių dabojimu ir apsaugo
jimu. Kauno ir Jonavos įvy
kiai turi būt bešališkai ištir
ti iki galui ir kaltininkai turi 
gauti pelnytą atlyginimą be 
jokio pasigailėjimo. įvykių 
tardymas neprivalo aplenkti 
nei žemesnių, nei aukštesnių 
vidaus reikalu ministerijos 
valdininkų. Neaplenkti nei 
naujai paskirtųjų. Jei aukš
tesnieji valdininkai nemoka 
ar nenori duoti žemesniems 
agentams tinkamų elgimosi 
instrukcijų, tai rodo, kad jie 
yra patekę ne savo vieton ir 
turi ją užleisti kitiems.

Kauno ir Jonavos įvykiai 
stato vidaus reikalų ministe- 
rio dienotvarkėn dar plates
nį klausimą, — tai būtent 
greičiau ir be atodairos valy
ti policijos kadrus ir vyti 
laukan visus smurtininkus, 
galingųjų paiaikunus ir ky
šininkus, kurių 'gana prisi
veisė per šešerius krikščio
nių šeimininkavimo metus.

(“S-tas.”)

STEBUKLADARIAI 
IR JĖZUS.

I

“Popular Science” maga- ir jei likusieji, kurie jį paka- 
zine rašoma, kad Amerikon sė, palaikys jį nors porą mi- 
atvažiavęs koks tai indas nučių ilgiau, negu mirusiojo 
stebukladaris, Rahman Bey, pasirįžta, tai jis galįs už- 
kuris darąs nepaprastus ste- trokšt.
buklus. Jisai atvažiav^ A-l Daugelis šių dienų moks- 
merikon tikslu užinteresuoti | lininkų į tokius fakirų ste- 
šios šalies gyventojus Rytų buklus kreivai žiuri; vadina 
misticizmu. apgavystėmis. Gali būt, kad

Tarp kitų įdomybių, mig- kaip visur, taip ir čia yra ap- 
dymo I 
žmogaus kūnas

nagus tuo pačiu budu. Be
veik be išimties visais strei
ko atsitikimais policija aiš
kiai stoja fabrikantų pusėn 
ir, vieton dabojus tvarkos, 
uoliai dabojo darbdavių in
teresų. Atskiri policijos val
dininkai aiškiai buvo arti
mai susirišę su dirbtuvių šei
mininkais ir veikė juos “gin
dami.“

Kas gi tai yra? Kuriuo bu
du gyvendinami pas mus 
liaudies laimėjimai? Kurioj 
valstybėj mes tebegyvena
me?

Krikščionių valdymo lai
kais piliečiai buvo dalinami 
į svarbius ir nesvarbius, 

besėdėjo Kauno kalėjime ir Krikščionių laikais darbi- 
sekmadienį. ninkas visuomet buvo skai-

Yra žinių, kad policijos tomas antros rūšies žmogu- 
veikimo taktiką yra jai nu-mi» oj™™ 
rodęs pats departamentas. kovą prieš savo išnauejoto- 
įsakydamas imtis visų griež- jus, jis būdavo dedamas bol- 

• i a-- - i jai* • i (tų priemonių, kl JaiLL.L.- 
juoks, teye, kad tokių mekų kai trukdytų fabrikų savi- 
pnpliauskiai. (ninkams liuosai daryti apy-

.—Palauk, Maike, dar vartą su jų prekėmis. Mato- 
neviskas. Į didžiausią zlastį mai. atatinkami policijos 
mane įvedė vienas cicilistas, viršininkai tų griežtų prie- 
kuris pakilęs nuo krėslo sa- moniu kitaip nesuprato.

’ • • ••. v t • _ < .. r . . . . r

publikonai, nei demokratai darbininkus, juos t „L?* 
nėra lietuvių draugai, nes tariamuosius kurstytojus su-I » W * ** I * * V « ♦ ' • • 1 W •

vauja kapitalistų klesa. Lie- 

imtinai yra darbo žmonės,

yra jai nu- mi» o jeigu jis dar keldavo

—Kaip gi iš tavęs nesi- jei darbinin-'ševiku ir su juo buvo galima 
«’ 1 • •••pasielgti kaip galingieji no

rėjo.
Toj pačioj dvasioj liko iš

auklėta ir musų policija. Dėl 
jos darbininkas buvo klus- 

------c—__ -------  __ mvrii.y rL.ia.jz nūs kapitalisto vergas, ir jei- 
Gerbiamieji! Nei re-fcajp tik kazokiškai pulti gu jis bandė jieškoti savo 

juos sumušti, teisiųjegalės kovos priemo-

kaip vieni, taip ir kiti atsto- imti ir dar iš jų pasityčioti.
Parodė “tinkamą” pasi

ruošimą savo pareigoms eiti 
ir eiliniai policininkai, ypač 
Kauno raitasai rezervas. 
Tiems tvarkos ir teisėtumo 
dabotojams tartum niežti 
rankos darbininkus pama
čius ir/viršininkų įsakymas 
griežtai elgtis išvirto žiau
riomis, kazokiŠKomis mušty
nėmis. kurios gyvai primena; 
carinės Rusijos laikus, su ti-' 
pingomis anų laikų aziatiš- 
komis priemonėmis malšinti 
“buntovščikus.“

Vidaus rt'kalų mmisterio 
įsakymu dėl ių įvykių tuo
jau liko paliuosuoti Kauno 
apskrities policijom vadas 
Janušonis ir pirmosios nuo
vados viršininkas. Vedama 
kvota ir kitiems kaltinin
kams išaiškinti, kad nusikal-

sugrįžta pasilsėję ir atsiga- Įuvįy visuomenė beveik is- 
nę, o tu sublogęs ir nusimi- -vra da,rbo. T"1®'
nęs. Kas gi tai per vakari- 
jos buvo?

—Ir aš, vaike, atsiganau, 
kai iš ukvatos vikeišiną pa
imu ir nieko nedirbu, o gau
nu gerai išsigert ir pavalgyt.

—Tai kas tave vertė imti 
tokias prastas vakacijas, tė
ve, jeigu tu jų nenorėjai?

—Džiodžius, vaike, mane 
nusudino.

—Tai reiškia tu ne ant va
kacijų buvai, o kalėjime sė
dėjai?

—Jes, vaike.
—Už ką?
—Ogi už palitiką, Maike. tarpu palenkė Savo galvą ir 
—Kaip tai už politiką?

Kalbėk aiškiau tėve.
—Gerai, vaike, jeigu tu 

tokis cekavas esi, tai klau
syk, aš tau papasakosiu visą 
istoriją, nuo pradžios iki ga
lo.

—Pasakok, tėve. Aš klau
sau.

—Tu, Maike, turbut jau 
girdėjai, kad aną dieną Sau 
Bostone buvo viso šteito lie
tuviškų citizenų kliubų kan- 
perencija. Toj kanperenci- 
joj buvo nutarta sutvert viso 
šteito lietuviškų kliubų soju- 
zas ir paskui visiems balsuot 
už tokius kandidatus ant 
urėdų, kurie geriausia lietu
vius trytina. Atsistoja vienas 
delegatas iš Montello ir sa
ko: “Mes, lietuviai, turime 
balsuot už reftublikonus, ba 
jie yra bagočiausi ir dau
giausia gali užfundyt.“ — 
“Nosary!“ — sakau aš jam. 
—“Republikonai yra maso
nai ir bedieviai, o prie to di
deli prohibišinai ir aš už ką. 
juos nevotuosiu. Mes turime 
išvotuot gerus katalikus di- 
mikratus, tai tada turėsime 
fry kontry. Jie atidarys bra
vorus ir saliunus, kur galė
sime gert, kiek tik norėsime. 
Jesery! Dimikratai netik sa
liunus atidarys, bet žada iš 
bravorų atvest paipas į kož- 
no citizeno auzą, ipsinko] 
iš krano bėgs ne vanduo, ale no. Jis sakosi mokėjęs už ją 
regli byrąs.“ Kai aš, vaike, $300,000 ir norįs Amerikoj 
pabaigiau savo spyčių, tai parduoti, jei kas jam duotų 
visi delegatai ėmė juoktis, o daugiau.
pilnų blaivininkų preziden- Yra žmonių, ką turi dau- 
tas net rankomis paplojo. *giau pinigų negu proto.

mis partijomis nepakeliui. 
(Vienintelė partija, kuri gina 
visų darbininkų, taigi ir lie
tuvių reikalus — yra socia
listų partija ir todėl lietu- 

’’ viai darbininkai privalo bal
suoti už socialistų kandida
tus.” Toliaus tasai cicilistas 
insoltino vyčius, sakydamas, 
kad jie yra kunigų ir kapi
talistų uodegos. Aš, kaipo 
staršas vyčių generolas, to
kio insoltinimo kęst negalė
jau. Pašokęs nuo krėslo pri
bėgau prie minėto cicilisto ir 
smogiau jam kumščia tiesiai 
į akį. Bet tas nedaverka tuo

apgavystėmis, dali būt, kad

budu (hipnotizmu) gavikų, kuriems paslėptos 
5 tiek susta- nuo žiūrovų priemonės gelb- 

mantrijama, kad jis dedama sti stebuklus daryt, 
ant dviejų aštrių kardų aš-Į jie tankiai daro tokius ste- 
menų, ant'vieno sprandas, i buklus, kuriais mikliausi 
paskui du vyru uždeda ant'mokslo tyrėją sumaišo. Fa- 
jo uolą, o trečias smogia ku-i kirai kiša ugnin nuogą ran-

Tečiaus

ką arba bežiūrint iš grūdo 
išsprogdo diegą, iš diego 
pumpurėlį, iš pumpurėlio 
žiedą, — mažutį vaisių, ir 
pagaliau — prinokusį vai
sių, ir tai į kelias minutes!

Tautotyrams žinoma, • 
kad indėnai iš mažens linkę 
išvystyt nepaprastą rimtu
mą ; jie gali nekrutėdami sė
dėt per kelias valandas. O 
tas gelbsti minčių sukuopi- 
mui (koncenUacijai), kurs 
savaimj; vysto ir plečia aiš
kios vaizduotės jėgą. Rimtu- • 
mas, d ome jr vaizduotė iš
vystoma iki tokio laipsnio, 
kad netik pąfe fakiras, 
sulig noro, matb> .vaizduoja
mą daiktą, bet ir apsupu
sieji jį žiūrovai' tatai., mato’. 
Sakoma “akis apmoniją,”-’

Šion sritin įeina asmens 
valia. Pasirįžimo griežtu2 
mas ir valios ištvermė, sako; 
ma, daro žmogų stebukląda-Į 
riu.

Magikaš Hudini išbuvo 
uždarytame grabe, kur oras 
neįeina (vandeny) valandą 
ir pusę. Ir čia nemažas ste
buklas, nes be oro pora mi
nučių sunku išlaikyt. Die- 
vint ar velnint tokį asmenį 
nėra reikalo, nes ir čia nie
kas daugiau, kaip išsilavini
mas, pasirįžimas ir valios 
ištvermė, kuriomis “dievai“ 
stebuklus daro. '

Žydas Jėzus, kurį krikš- 
čionįs laiko dievu, nors ir 
darė stebuklus, bet nebuvo 
tiek miklus, kiek šių dienų 
Indijos ir kiti Rytijos faki
rai arba magikas Hudini, 
kurie padaro, ko Jėzus neži
nojo. Jėzus visą savo mokslą 
ir gudrybes stebuklams sė
mė iš tų pačių šalių, kur nū
nai fakirai ir dervišai gyve
na. Kur Jėzus buvo nuo 13 
iki 30 metų ir ko mokinosi, 

■ jokių žinių nėra.
Jėzaus mirties laikas irgi'" 

įnėra aiškiai žinomas. Jei Jė-
A --------- ----------------*--------- 1.-1- *

ju ir uola sutrupa, bet žmo
gus lieka nei kiek nepažeis
tas! Gula ir vaikšto ant 
smailių vinių, duria kūną 
adatom, sagutėm, gyvas pa- 
silaidoja, atspėja kito min
tis ir tt.

Tas stebukladaris sako, 
kad jei žmogus neatlaidžiai 
lavintųsi, nuolat bandytų 
miklinti savo miųtis, tai 
liuosai galėtų valdyti netik 
bent kurią savo kūno dalį, 
o ir kraujo tekėjimą.

Rytinių šalių fakirai (fa- 
kiras yra arabų žodis, reiš
kia vargšą. Indijoj fakirais 
vadinasi tam tikras luomas 
dievotų elgetų, kurie daro 
stebėtinus monus. A. R.) 
nuo senai stebino keliaunin
kus po Egiptą, Indiją, Persi
ją savo monais, kurie net 
mokytus .suįdomindavo.

Ne daugeliui žinoma, kad 
fakirai priguli prie slaptų 
draugovių, kuriose gyvena 
kaip vienuoliai atsiskyrę 
nuo viešojo gyvenimo, moki
nasi gamtos paslapčių (mis
ticizmo) nuo paLkudikystės, 
pratina kūną prie aštrios 
disciplinos ir sunkaus kentė
jimo.

Rahman Bey prie keleto 
gydytojų demonstravo savo 
gįslose pulso plakimą: vie
na ranka darė 90, o kita 42 
plakimu toj pačioj minu|ėj.

Sakoma, kad fakiras, jei 
norįs, galįs pasiimt dyklaikį 
(vacation), pasiliuosuot nuo 
kūniškojo, pasaulio, nueit į 
“aną pasaulį” ir vėl sveikas 
grįžt. Tokie dyklaikiai tęsia
si nuo dienos iki keleto me
tų.

Indijoj kalbama, kad tū
las fakiras 1899 metais pasi
ryžęs tokiam dyklaikiui pa
sišalinti iš šio pasaulio, mi- 

‘ ręs J letargo miegu) ir išbu
vęs žemėj užkastas (palai
dotas) iki pereitų metų. At
kastas atgijęs.

Kita keistenybė: ten pat žus numiręs kėlėsi “žengt 
Indijoj, vienoj slaptoj drau-i dangun,” tai paprastam gal- 
govėj buvęs senas, žiaurus votojui neišrado jokis ste- 
perdėtinis; kad išvengus jo buklas, negi tokiam “prisi- 
žiaurumo, 12 draugovės na- kėlimui” ypatingo mokslo 
rių pasirįžę paimt 5 metams ar dieviško gabumo reikėjo, 
dyklaikį, t. y. mirt. Jie tikė- Mat, tos gadynės paprotys 
josi, kad per tą laiką senas buvo prasikaltėlius kryžiuo

ti, o nuėmus nuo kryžiaus * 
sutriuškinti blauzdakaulius, 
kad tikrai baigtųsi. Jėzui bu
vusi išrimtis: Juozapas iš A- 
rimatijos, kurs slaptai linkęs 
Jėzaus sekėjų tarpan. o šiaip

KOMuNISTINĖS RiAU- 
nėmis, jau tuo vienu jis bu-j SĖS VILNIUJ. '
vo kaltininkas ir policija| “Kurer Porar.r.y” žinio- 
skaitė savo pareiga barba-,mis, Vilniuj komunistai bū
riškai pulti kovojantį. Krikš- .vo surengę didelių neramu- 
čionių rėžimas, vaduodamos 

i partinės politikos dėsniais, 
atatinkamai išauklėjo ir visą 
valdiškąjį aparatą, atatinka
mai paruošė visų pirma mu
sų policiją. Aklas viršininkų 
įsakymų vykdymas, smur
tas, tiesos ir žmonių spardy
mas pasidarė Lietuvos poli
cininko privalomoji savybė, 
įaugo į jo sielą ir privaišino 
policininkų eilėse smurtinin
kų, mušeikų, nešvarių patai
kūnų.

Tos policijos savybės te
besi reiškia beveik kasdieną 
ir dabar. Pasikeitė vyriausy
bė. Jos viršūnėje atsistojo 
žmonės griežtai kitokių pa
žiūrų ir siekimų, bet seno
sios valdžios sudarytam apa
rate čežėti čeža senojo rau
go žmonių, kurie negali ir 
nenori prisitaikinti naujiems'—“Amnestijos.”

mų. Komunistų kovos orga
nizacija įsilaužė į Lenkijos 
atsargos karininkų susirin
kimą, kuriame kilo didelė 
panika. Pakviestoji policija 

į komunistus numalšino, bet 
uždarė ir karininkų susirin
kimą. Komunistai gi vyko į 
lenkų socialistų partijos su
sirinkimą ir ten sukėlė skan
dalą. Atvykus policijai ko
munistai pradėję su ja kovą. 
Kovai prieš policiją vadova
vo nepriklausomas valstie
čių partijos atstovas seime 
Balinas. Policijai komunis
tę pavyko nuraminti. Te
čiau šie, seimo narių Balino, 
Šapelio ir Šukano vedami, 
surengė eiseną į Lukiškių 

■ kalėjimą, norėdami paleisti 
1 politinius kalinius. Eidami 
gatvėmis komunistai šukavę 

Raitelių ir 
reikalavimams, nes politinė pėstininkų policijos būriams 
jų dūšia pramirko krikščio- su dideliu vargu pasisekę 
niška sauvale, veidmainin- komunistus išvaikyki. Susi- 

I gurnu ir vergiškumu. Nenori rėmimuose nužudytas vie- 
da ir dėlto, kad ne viena de- nas policininkas.

mano kumštis atsimušė sčes- karrĮS išaiškinti, kad nusikal- 
tyyos smerties susaides pre- tusjejj įutu patraukti atsa- 

komybėn. Tai bus bene pir
masis Lietuvoje atsitikimas, 
kuomet vyriausybė iš karto 
reagavo į savo agentų smur
tą ir aiškiai nusikaltusius 
tuojau išmetė iš jų vietų.

Bet tie vyriausybės žygiai

zidentui tiesiai į nosį. Ir ži
nai, vaike, jo nosis nuo smū
gio ekspliodino kai bomba, 
net mane kraujais aptaškė.

—Aš sakiau, tėve, kad tu 
bereikalo mokiniesi kumš- 
čiuotis, nes iš tavęs vistiek 
bus prastas kumštininkas: 
taikai priešui, o pataikai 
draugui.

—Jes, vaike, ir iš to kilo 
visas trubelis. Ščeslyvos 
smerties susaidės preziden
tas pašaukė poliemoną ir 
mane sureštino. Ant ryto
jaus nuvežė ant sūdo ir džio
džius prisudino man penkias 
sutkas vikeišino.

—Taip ir reikia, tėve. Da
bar tu žinosi, kad diskusijo
se reikia vartot ne kumščiai, 
o protas.

—Jes, Maike, dabar ir aš 
matau, kad padariau pamil-

U2MOKĖJO $300,000 UŽ 
SENĄ BIBLIJĄ.

Šiomis dienomis New 
Yorkan atvyko iš Vokietijos 
vokietys d-ras Otto Voll- 
behr, kuris atsivežė su savim 
pagarsėjusią Gutenbergo 
bibliją, rašytą ant pergami-

pilnų blaivininkų preziden-l 
tas net rankomis paplojo. •

Šitokia yra padėtis Passaic’o streikuojančiu darbininkų. Policijos brutališkumui 
ir sauvaliai nėra ribų. Buvo atsitikimų, kad atkaklesnius streikierius pririšdavo 

kalėjime prie grotų ir žiauriai sumušdavo.

jų perdėtinis mirš, o jie vėl 
pasiliks gyvent. Senis perdė
tinis, nužiūrėjęs jų dingimą, 
supratęs jų šposus. įsakė jų 
jieškot, kasinėjant visus 
šventkapius; du surastu už
mušė, o 10 nesurado. Tie 10 buvęs diplomatas, tuom syk 
narių po 5 metų, kada senas buvęs žydų aukščiausio teis- 
perdėtinis ištikro buvo mi- mo narys, savo intaka išga- 
ręs, atkasti atgiję. vęs leidimą, kad .Jėzaus kau-

Laidojamas ilgesniam lai- lų nelaužytų. Tokiu budu, 
kui apmirusio asmens ku-^kada kitiem dviem prasikal- 
nas dedamas karsta’"', kur tėliam (latram), 
oro nepaliekama; tas i irs
tąs dedama kitan, cementi 
nin karstan, kurs apsergsti 
kūną nuo drėgmės ir nuo 
žvėrių, kurie sykiais dasi- 
knisa. Tokių fakirų kapai aliejais tep,. 
sykį į metus peržiūrima.

Tokios ilgos pakasynos mostis. 
tečiaus retai taikosi; daž- 

i niausią kūnas pakasama kc- kiek nedidesnis 
lliom dienom;
'dienom ilgiausia; tiek ir kad jis buvo pasiryžęs ikti 
(Rahman Bey išbuvęs užkas- netik pranašu, bet naujos ti- 
• tas. - kybos įsteigėju, kas jam ir
Į Pakasamas žmogus turįs pasisekė. Ir tokiu budu Jė- 
nustatyt ir žinot kiek dienų žus liko dievu.
ir valandų jis bus pakastas, Ani* Rūkas.

kurie su 
Jėzum kabojo, nuimtiem 
nuo kryžių blauzdakauliai 
su ’ižyta, Jėzui <e. Dar sa
koma 4 <d Jėzau, kūnas 
“brang.u epakut ar

He alie d 
galėjo būt gy »♦.» žaizdas

Jėzaus stebuklingu a? ė 
uz ryt« 

septyniom fakinj, tik tame skirtumas
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Dėl Naujo Klaipėdiečių 
Memorandumo Tautu 

Sąjungai.
Klaipėdiečių skundas, 

svarstytas rugsėjo mėn. 3 d. 
Tautų Sąjungos Taryboje, 
buvo iškeltas prieš senąją 
vyriausybę. Todėl Lietuvos 
visuomenė buvo besiaiški
nanti ši skundą, kaipo seno
sios vyriausybės griežtos po
litikos pasėką. Ir iš tikrųjų 
naujai atsistojusiems prie 
valdžios vairo žmčnėms pa
vyko ne tik išlyginti įvairius 
kilusius prie senosios val
džios tarp Kauno ir Klaipė
dos nesusipratimus, bet ir 
įtraukti Klaipėdos krašto at
stovus į parlamentinę koali
ciją. # Todėl daug kas laukė, 
kad prie naujos vyriausybės 
musų santikiai su Klaipėda 
bus kuoaiškiausi.

Tečiau šiam optimizmui, 
matyti, nelemta susilaukti 
pateisinimo.

(Jautomis iš Ženevos tele
gramomis, Tautų Sąjungos 
sekretoriatas yra gavęs nau
ją, papildomą klaipėdiečių 
skundą, ’ datuotą rugpiučio 
rnėn. 26 dz. Šis skundas, taip 
jr<U memorandumo formoje, 
yrtfjau nukreiptas^ prieš 
paųjają Lietuvos vyriausy
bę? Juo -vyriausybė kaitina
ma ūž tai, kad nęsutvarko fi
nansinių atsiskaitymo su 
Klaipėdos kraštu, kad ne
perduoda direktorijai pasų 
ir vizų išdavinėjimo, kad ne
leidžia iš Vokietijos Klaipė- 
don teisėjų ir t. p.

Dėl šito skundo*. atsiradi
mo nei vyriausybei, nei vi
suomenei jau nekyla jokių 
abejojimų.

Paskutinėmis dienomis 
Klaipėdos spauda pakėlė už
dangą ties įvykiais Klaipė
doje ir apie tuos įvykius ga
lime spręsti iš pačių klaipė
diečių nuomonės apie juos.

Pasirodo, kad svarbiausi 
skundo iniciatoriai turi visai 
aiškų veidą. Koks tas veidas, 
matyt kad ir iš p. Rogge vei
kimo Klaipėdos Krašte. P. 
Rogge, pasirodo, tarp ko ki
ta rūpinasi, skirstymu tarp 
Klaipėdos Krašto valdinin
kų gaunamų iš Vokietijos 
subsidijų. Apie tai jis pats 
nepasidrovėjo seimelio po
sėdyje viešai pasisakyti. Iš 
lietuvių spaudos matyti, kad 
p. Rogge subsidijos teikia
mos tik tiems valdininkams, 
kurie veda Klaipėdos krašte 
vokietinimo politiką. Valdi
ninkų papirkimas, pasak 
“Lietuvos Keleivio,” vedąs 
prie to, kad privalantieji, 
einant konvencija, išmokti 
lietuvių kalbą valdininkai 
visai tos kalbos nesimoko. 
Terminas šiam reikalui esąs 
š. m. balandžio 4 d. pasibai
gęs, o tuo tarpu iš 436 moky
tojų tik 73 moką lietuviškai. 
Dėl šios priežasties 45-se 
Klaipėdos apskrities mokyk
lose, kur vaikų dauguma yra 
lietuviai, mokymas einąs vo
kiečių kalba, o kas blogiau
sia, tose mokyklose skiepija
mas nepalankus Lietuvos 
valstybei nusistatymas.

Pasak “Mem. Morgens- 
j »me,” p. Rogge ir p. Gub- 
ba sr <i • dienomis skubiai 
",■ kę Zenev m. Laikraštis 
su •» ’^ausimą, kokiais ki- 

leigu ■ skundo reika
lais? Minus ’’ • aišku,

kad p. Rogge ir jo drau
gams tur būt pusėtinai teko 
nerimauti, kai paskelbus 
Lietuvos vyriausybės paaiš
kinimus dėl paduoto Tautų 
Sąjungaj, skundo, tų ponų 
žygiai Lietuvos visuomenės 
akyse pasidarė labiau negu 
neaiškus. Gelbėti padėčiai 
reikėjo griebtis papildųmo 
memorandumo ir patiems 
leistis i kelionę Ženevon. Ir 
štai tuo pačiu laiku, kai Res
publikos prezidentas lanko 
Klaipėdą, kai vyriausybė 
deda pastangų sudaryti tarp 
Kauno ir Klaipėdos taikią 
atmosferą, šie ponai neriasi 
iš kailio, kad kaip nors su
kompromituotų Lietuvos 
valstybę prieš Tąutų Sąjun
ga. ‘ -

įdomu butų žinoti, kokiais 
Įgaliojimais dabar tie ponai 
veikia? Šiandien jau visiems 
yra aišku, kad^p. Rogge ir jo 
draugai išnaudoja sunkų oa- 
reinamajį momentą Klaipė
dos krašte, kad silpnintų už
simezgančius tarp Kauno ir 
Klaipėdos ryšius, kad prisi
dengdami autonomijos obal- 
siais varytų pragaištingą 
musų valstybei darbą.

Tai vra ta vTh maiše, kuri 
daug ką musų sentikiuose su 
Klaipėda paaiškina. Šitą 
mes turime šiandien atvirai 
ir tvirtai pasakyti. Neaišku
mų ir dvilypumo toliau būti 
negali. Mes turime žinoti, 
kur musų draugai, o kur 
priešai. Klaipėdos krašto at
stovai Lietuvos Seime turėtų 
pirmiausia pasisakyti dėl pa
aiškėjusių p. Roggės ir Ko. 
darbų. Negalima toleruoti 
tokios padėties, kada vieni 
Klaipėdos krašto daugumos 
atstovai reiškia Lietuvos vy
riausybei pasitikėjimą, o ki
ti tos pačios daugumos atsto
jai skundžia tą vyriausybę 
tarptautinėms Įstaigoms ir 
Lietuvos gyventojų sudėtais 
pinigais samdo advokatus 
paduotiems skundams palai
kyti. Čia arba didelis politi
nis nesusipratimas, arba per
daug didelis valdžios iš vie- 

' nų ar kitų tos daugumos at
stovų pusės pasisavinimai

Musų Demokratinės Res
publikos santvarka leidžia 
visoms tautinėms mažu
moms daisvai ir autonomiš
kai savo tautinius kulturi- 
nius reikalus tvarkyti. Mes 
neužmirštame ir to, kad vo
kiškoji Klaipėdos krašto gy
ventojų dalis jaučia simpati
ją tai valstybei, kurios val
džioje Klaipėda per 600 me
tu buvo. Bet mes negalime 
leisti, kad tos simpatijos 
reikštųsi politiniais aktais, 
nukreiptais prieš musų vals
tybę, ir kad. tautiniai kultū
riniai reikalai butų priedan
ga veikimui svetimoš*valsty- 
bės naudai.

Visi Klaipėdos "krašto gy
ventojai. kuriems rupi doras 
santiki’i su Centru sutvar
kymas, tai turėtų aiškiai su
prasti. P. Rogge ir jo drau
gų pasirinktas kelias čia gali 
privesti tik prie to, kad prie 
visokios valdžios Lietuvoje 
Klaipėdos reikaluose bus tas 
pats kursas, nes perkeliant 
musų santikius su Klaipėda į 
tarptautinę plotmę, visa lie
tuvių tauta bus to pačio nusi
statymo.

LIETUVA SUSITAIKĖ SU 
KLAIPĖDOS KRAŠTU 

DĖL FINANSINIO 
ATSISKAITYMO.

Vėliausios žinios iš Liet u
vos sako, kad su Klaipėdos 
Kraštu šiaip taip pasiekta 
susitarimo dėl finansinio at
siskaitymo. Šilaitis esanti 
tokia:

“Lietuvos valstybės iždas 
moka Klaipėdos krašto įstai
goms trejus metus, prade
dant 1927 metais kasmet po 
6 milijonus ir 600,000 litų. 
Mokėjimas Įvyksta kiekvie
no mėnesio 10 ir 25 dieną, 
dalimis po 550,000 litų mė
nesiui.

"Klaipėdos kraštas nebe
kelia jokių pretenzijų prieš 
Lietuvos valstybės iždą dėl

muitų, akcizų, vartojimo 
mokesnių ir monopolių paja
mų dalies iš 1923, 24 ir 25 
metų.

“1926 metams Lietuvos 
valstybės iždas moka Klai
pėdos krašto įstaigoms 5,- 
400,000, iš jų 4,800,000 litai 
išmokami grynais pinigais 
mėnesinėmis dalimis po 
400,000 litų, o 600,000 litų 
lieka Lietuvos valstybės iž
de Klaipėdos krašto pasko
lai padengti.”

Ką Nutarė Visuotinas 
Amerikos lietuviu 

Seimas
Apie žlugusiu* Amerikos lie

tuvių pinigus Lietuvos 
bankuose.

Vienas “Keleivio” skaity
tojas prašo paaiškint, ką Vi
suotinas Amerikos Lietuvių 
Seimas Philadelphijoj yra 
nutaręs daryti dėl žlugusių 
amerikiečių pinigų Lietuvos 
bankuose litus įvedus?

Jis rašo: “Ar nutarė, kad 
Lietuvos valdžia tuos pini
gus amerikiečiams atiduotų, 
ar ne? ‘Viąpvbė’ rašo, kad 
Seimas nutarė, kad valdžia 
tuos pinigus atiduotų, bet; 
‘Keleivyje’ nebuvo apie tai i 
rašyta, taigi, aš prašyčiau, 
kad šitą klausimą paaiškin
tumėt.”

Taigi paaiškinsime.
Philadelphijos Seimas nė

ra nutaręs, kad Lietuvos val
džia žuvusius amerikiečių 
pinigus sugrąžintų, nes toks 
nutarimas nieko ir nereikš
tų, jeigu Lietuvos valdžia 
nenorėtų jį pildyt.

Seimas yra išreiškęs tiktai 
pageidavimą, kad Lietuvos 
valdžia tokias skriaudas 
amerikiečiams atitaisytų, 
bet ar valdžia atitaisys, tai 
jau prigulės nuo jos norų ir 
išgalių.

Seimo priimta šituo klau
simu rezoliucija sako štai 
ką:

“Seimui yra žinoma daug 
skriaudų, pakeltų Amerikos 
lietuvių, kurie, patariant 
Lietuvos atstovams, sudėjo: 
savo pinigus į Lietuvos ban
kus pirm litų įvedimo, todėl 
kreipia Lietuvos valdžios 
domę į reikalingumą tokias 
skriaudas atitaisyti.”

Šitas nutarimas tečiaus 
nereiškia, kad nuskriaus
tiems Amerikos lietuviams 
bus atlyginta. Žmonių pini
gai žlugo krikščionims Lie
tuvoje viešpataujant. Žmo
nės neteko paskutinių savo 
centų, o kunigai ir jų talki
ninkai milionieriais tapo, 
bankus įsitaisė. Apie tai bu
vo ir Philadelphijos Seime 
kalbėta. Bet kaip dabar tuos 
pinigus iš jų atimti ir žmo
nėms sugrąžinti, Seimas ne
surado jokio kelio.

Advokatas Gmzenberg 
Apie Lietuvą.

Žymus rusų advokatas ir 
steigiamojo seimo narys O. 
Gruzenbergas, šiemet lankę
sis su paskaitomis Phbaltės 
valstybėse, .jų tarpe ir Lietu
voj, suteikė žydų telegramų 
agentūrai Paryžiuj pasikal
bėjimą apie tas valstybes. 
Jis kalba ir apie paskutinius 
Lietuvos rinkimus. Per juos 
lietuvių tauta įrodžiusi, kad 
ji puikiai galinti orientuotis 
svarbiausiu klausimu: kas 
jos priešai ir kas draugai. 
Parodžiusi savo atvirumą, 
teisingumą ir laisvės meilę.

Lietuvos masės nepažįs- 
tančios netolerantingumo 
gyvenančių šalia jų tautinių 
mažumų atžvilgiu. Žydas 
gydytojas, advokatas, ko
mersantas, "pramonininkas 
arba amatninkas negalįs 
skųstis, kad krikščionių lie
tuvių tauta juos boikotuo
janti. Lietuviai inteligentai.

jus norėtumėt 
išgirst?

NAUJA Orthophonic Victrola, su savo nepertrau
kiama reprodukcija, yra pasirengus palinksminti ju
mis visuomet. Ji pagraiis jums tokius dalykus, kurių 
jus niekuomet pirmiau nesate girdėję.

Nuekite pas artimiausį pardavėją ir išgirskit, kaip 
ORTHOPHONIC VICTROLA grajina šiuos Naujus 
Rekordus, padarytus pagal naują Victoro metodą.

Vaičkus IDolpelis Mandrapykis—da‘. s 
, Mat 788:'7

N®. 78? u

Butėnas 
Butėnas

Oi Kas 
Dobile

'akas 
Našlė

1 ir 2 —Joseph
10-cotių 75c.

—Jonas 
—Jonas 

lll-coltų 75c.
, —Jaros Olympians
Sadišius —Jaros Olympians

Nu. 788U l 10-colių 75c.

Katalogas tykai pareikalavus.

VICTROLŲ dabar yra septyniolika staibi, nuo 
$17.50 ir aukščiau. Pasirinkite pas bile v ieną parda
vėją ir tėmykit šį vaizbaženklį:

The Xew 'T* |
Orthophonie W lCttOl^

VICTOR TALKING MACH1NJK O.
CAMDEN. N. J.

U. S. A.

Pajieškau brolio Stanislovo Pau
lausko, paeina iš Kauno rėdybos, Tel
šių apskr., Kiršių kaimo; pirmiau gy
veno Philadelphia, Pa. Malonės pats 
atsišaukti arba kurie apie jį žino, 
teiksis pranešti, už ką busiu dėkin
gas. (40)

KAZ. PAULAUSKAS
8106 Vincennes avė., Chicago, 111.

Pajieškau savo vyro Antano Janu
šonio, paeina iš Pasvalio miesto, tam
siai geltoni plaukai, mėlynos akys, 
viršutiniai dantys iššokę, 5 pėdų 3 co
lių aukščio, keltos krutinės. Iš namų 

, išvažiavo birželio 22 d., palikdamas 
į mane su dviem mažom mergaitėm 
Sakėsi važiuojąs dirbti ir žadėjęs at
siųsti pinigų pragyvenimui. Bet iš- 
važiąvęs nieko apie save nepraneša ir 
jokios pagelbos iš jo nesulaukiu Vy
reli, parsiųsk pinigų pragyvenimui, 
nes juk žinai, kad mane palikai be pi
nigų. Aš nedirbu (išėjus ant streiko) 
ir neturiu už ką nupirkt kūdikiams 
valgyt, nei šiltesnių drapanėlių. Ne
bok beširdis, pasigailėk savo kūdikių. 
Jeigu kas apie jį žinote, malonėkite 
man pranešti, už ką iš kaino tariu 
ačiū. (41)

VIKTORIJA JANUŠONIS
621 Metropolitan avė., Brooklyn, N.Y.

Pajieškau Donato ir Liudviko Po
cių. Malonėkite atsiliepti šiuo antra
šu: (41)

IGNAS BENDIKAS
Kretingos Paštas, Lithuania.

Pajieškau brolio Jono Grikšto, 14 
metų atgal gyveno Bajonne, N. J. Pa
eina iš Gargždų miestelio, Kretingos 
apskr. Atsišauk brolau, arba jeigu 
kas žinot praneškit, turiu svarbų rei
kalą. (42)

MRS. BASSIE DAUGINTIS
202 W. 11-th st., Georgetovvn, III.

Mykolas Linkevičius paeinąs iš 
Rudnios, Vilniaus rėdybos, suvirs 
septyni metai tam atgal išvažiavo iš 
Bostono į Scranton, Pa., ir nuo to lai
ko apie jį nieko negirdėti. Jei kas apie 
jį žino, malonėkit pranešti. (42) 

MYKOLAS NORKAUSKĄS
Off Whitu st., So. Weymauth, Mass.

REIKALINGAS 
PARTNERIS:

Aš turiu gerai prirengtą ir ge
rą biznį — grosemę ir noriu pri
imt partnerį, kuris turi šiek-tiek 
pinigų ir kuris galėtų prigelbėt 
prižiūrėt biznį. Kreipkitės: (40)

561 Cambridge St..
Cambridge, Mass.

Pajieškau Mykolo Jatužio, paeina iš 
Panevėžio apskr.. Godžių kaimo; gir
dėjau, kad gyvena Chicago, III. Malo
nėk atsišaukti, arba žinantieji jo ad
resą praneškit, už ką Bosiu dėkingas.

JOKŪBAS JATUŽIS (42) 
517 Delaware Avė., Riverside, N. J.

APSIVEDIMAI

FARNOS.
PARSIDUODA FARMA
40 akrų žemės, 32 akrai dirbamos, o 

8 akrai miško, žemė gera, prie juod
žemio ir molio, viskas auga, budinkai 
geri. Yra apsėta dobilais 1% akro, 
bulvėmis apsodinta 1 akras, taipgi 
yra pasėta binzų ir kviečių. Galvijų 
yra 9, arklių 2, visos mašinos, netoli 
nuo miesto. Šieno yra 20 tonų darži
nėje. Kas nori pirkt, 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 MAC’HUTA
R. 2. Ros 42, Branch, Mich..

>i

PARSIDUODA FARMA 1
Pennsylvania valstijoj, tarpe dvieji 

miestukų, netoli nuo stoties, priepaf 
mokyklos ir bažnyčios, prie gerų keb
lių, 20 akrų žemės, pirmos klesos-troj- 
bos. elektros šviesa, gyvuliai ir maši
nerijos. I)el platesnių žinių kreipkite^ ---- „u---------------- - (40) j 

ą
Pennsburg, Pa. :

ypatiškbi arba per laišką. 
JOHN KUTRA 

R. D. 1,

157 AKERIŲ FARMA
Išdalyta j mažas farmukes, nuo l 

akerio iki 5 akerių. 1-abai gera žem i 
def Truck farm. Netoli Camdeno i r 
Philadelphijos, tik 7% mylios. Para • 
duęda ant lengvo išmokėjimo po $60 ) 
akęris. Aplinkui tą farmą lotus par
duoda po $450.00. (-)

M. T. TRAKIMAS
W<Htdbury Heights, N. J.

Tel.: Woodbury 712-W,

daugumoj kilę iš liaudies,! 
taip pat negali būti, su Kai 
kuriomis išimtimis, priskinti 
prie netolerantų ir tautinės 
izoliacijom šalininkų. Tai 
ypatingai teisinga, kiek lie
čia gyventojus, priklausan
čius valstiečių liaudininkų 
partijai, šios partijos vadAi: 
Respublikos Prezidentas 
d-ras K Grinius ir minisie- 
ris pirmininkas M. Sleževi
čius Įrodę savo gyvenimu ir 
veikimu, kad demokratvl ės 
principai yra jiems išreiški
mas jų sąžinės ir ne rinkimų 
kovos priemonė.

O. Gruzenbergas čia pri
mena p. M. Sleževičiaus laiš
ką, kuris jam buvęs rašytas 
prieš dvejus metus ir ku
riam. pranešdamas apie vie
ną socialinio pobūdžio klau
simą, su jaunuolio tikėjimu 
pranašavęs artimą lietuvių 
demokratijos laimėjimą. Jo 
pranašavimas išsipildė, nes 
jis ir jo draugai energingai 
kovoję už tai.

“M. Sleževičius ir jo ben
dradarbiai” — sako Gru- 
zenbergas — “nėra dema
gogai ir gražiakalbiai, \bet 
kūrybos darbo žmonės, ku
rie moka laikyti valdžią sa
vo rankose ir taikinti ją ki
tiems.

<fN?.uja Lietuvos vyriau
sybė remiama visų, kas yra 
krašte progresinga ir perim
ta demokratijos. Vyriausy
bė nesibijo laikinų ekono
minių sunkumų; ji nesibijo, 
nes tarp visų natūralinių 
Lietuvos resursų yra vienas,. 
visų turtingiausias, — tai’ 
trynėtos rankos jos tautos, 
gyvenančios intensyviu dar
bu. Tos trynėtos rankos grą
žins visus kreditus, kurie bus 
jai duoti, ir, jei dėl priešų in
trigų jie bus atsakyti, ji ap
sieis be jų.”

NUSKENDO AMERIKO
NŲ LAIVAS SU 

DEGTINE.
Kanados pakraštyje pe

reitą subaik nuskendo New 
Yorko < šntugelninkų laivas 
su 700 keisų degtinės. Jo ka
pitonas su darbininkais išsi- 
irė į krantą valtėse ir sako, 
kad laivas prakiuręs ir prisi
pildęs taip greitai vandens, 
jog žmonės nespėjo nei sa
vo daiktų pasiimti.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, tarpe 35 ir 45 metų am
žiaus. Aš esu 46 metų, rumunų tautos. 
Adresas: JOSEPH‘MITRU

Gen. Dėl, Universal City, Cal.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nesenesnės kaip 25 metų. 
Geistina pasiturinti Amerikos pilietė, 
menininkė ,/arba mylinti meną, kuri 
padėtų rhan baigti mokslą Amėrikon 
nuvažiavus. Aš ešu .žmogus doras, 
m* girtuoklis, baigęs kelias gimnazi- 
jeis kiases, 29 metų, progresyvės 
minties rašytojas-beletristas. Draugė, 
kuri noTėtum rasti tyrą poeto meilę ir 
gražų gyvenimą, • atsiliepk. Rašant 
laiška malonėk pridėti savo fotogra
fiją. įašyfti tik ririitai. Adresas:
Lithiani'ą. Radviliškis, Gelžkelio 
gatve 10. S T Galeckui. Dėl P. R.

156 AKERIŲ FARMA.
Paisiduoda visai pigiai, gražioj vie

toj. prie paštavo kelio, telefonas, 
trečdahg mailės lig škulės, 1 ir pusė 
mailės*’fig cementinio kelio ir kryme- 
ry, C įr pusė mailės lig talsčiavo ke
lio. Ženk gera, viskas auga. Čia pe
reiti metą vienas farmerys'užaugino 
;)OO<i bušelių bulvių. Marketai geri. 
Apie 100 akerių dirbamos žemės, Ii r 
kusi ganykla ir geras balkių miškas-, 
43 vaisingi medžiai. 9 kambarių stuba 
su skiepu, vanduo vidury, 2 barnėš, 
saito, kiaulydė, jvištinyčia, klėtis, 
milkhouse, 20 galvijų. 3 geri arkliai; 
1 trijų metą kumelys. 2 didelės kiau
lės, vištos, antys, kalakutai, visi įran
kiai. mašinerija ir automobilius. Vis
kas už $7.500. Nepraleiskit šitos prb-

kit £iuo adresu:
( J. S.

J R. D. 4. ' Moatro«ie. Pa.

iros, katrie norit pirkt tdojau atsišau-
’ *.<<«> j

T< ‘ >

I

AUTOMOBILIŲ SAVI
NINKAI

Pradedant nuo Naujų Metų, versti- 
( nai reikalingas Atsakomybės Paliu- 
dvmas bendrai su Aplikacija dėl Re- 

' gistravimo automobilių. Prisiųskite 
savo antrašą ir ąš pribusiu pas jumis 
(neskiriant kur gyvenat) su reikalin
ga blanka dėl registravimo automo
biliaus. Šis patarnavimas dykai. Dėl 
tikro patarnavimo, su savo insurance 
reikalais, kreipkitės pas (-)

J. N. TURAUSKAS 
CAMBRIDGE,

J 1)4 Hampshire
ir 368 'v,->shin"t«n S*.

(-)

MASS
I niv *69->

Univ. '»•

NEKROLOGU A.
Mirė Marijona Gainienė
Nashua, N. H. 29 Rugsėjo mi

rė Marijona Gainienė apie 50 
metų amžiaus. Velionė paėjo iš 
Vilniaus rėdybos. Panoškki kai
mo. Paliko duktė vedusi ir žen
tas. Velionę palydėjo į kapus 
graborius Petras Akunevičius su 
didžiomis iškilmėmis. Palaidot?, 
tapo ant lietuvių kapinių 2 <1. 
spalio su bažnytinėmis apeigo 
mis. Kadangi velionė prigulėjo 
prie šv. Onos Pašalpinės Drau
gystės, todėl minėtos Draugys
tės naiės. atidavė paskutinį )>a- 
tarnavimą ir lydėjo į kapus su 
didelėmis iškilmėmis. Petras 
Akunevičius garbingai patarna
vo kaipo graborius ir visi buvo 
labai užganėdinti jo gražia tvar
ka. Dalyvavęs laidotuvėse.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nuo 25 
žiaus. nenoriu 
kad atsišauktų 
PeleAvare. N. J. statė, 
ladelphijos. Esu vaikinas 
Malonės prisiųsti ir paveikslą. Vyrai 
lai nerašinėja. J. P. M.

14 Mauheim avė., Bridgeton, N. J.

iki>35 metų am- 
turtingos, bet noriu 
iš musų apielinkės: 

arba iš Phi-
31 metų.

LAISVAMANIŠKŲ 
KNYGŲ

Vertėje už $1.50 bus pasiųsta dykai, 
kiekvienam, kuris tik atsišauks nu
rodydamas, kad jisai nori pasiųst 
knygas į Lietuva dėl labo ir gerovės 
klebonų ir religiškų žmonių. Knygos: 
2 egz. Kas padarė Dievus? 2 egz. * 
Pasikalbėjimas Velnio su Dievu ir 1 
egz. Biblija Riešučio Kevale. Taipgi

Norėčiau susipažinti su mergina ne- asj’t'a ^?’ški lapeliai. Kas tai jra Ci- 
senesne kaip Ž1 m. Pageidaujama; l 35
k.d yp.t. d... ir
da,1,OS XVHZANSON dengimui - prisiuntimui. (-)

Gene ra 1 Dėl. Detroit. Mich. I h. RUTKUS
__________________________________35 Schoks St, Btooklyn. N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, kad ir su vienu vaiku Aš 
esu singelis. 36 metų. Su pirmu laiš
ku meldžiu ir paveikslą prisiųsti.

Wm RARTASKY
332 So. 1-th st., Philadelphia, Pa.

Pnji-škau apsivedimui merginos ar- 
ba n-širs. tarpe 25 ir 35 metų, be 
skirtumo tikėjimo. Aš esu vaikinas 
35 mc*ų. Meldžiu su pirmu laišku pri
siųsti «avo paveikslą.

W T. STRANKAUSKAS
1«1« Wrights Way. S S. 

Pittsburgh. Pa.

PAJIEŠKOJIMA1
Paj eškau tėvo Jurgio Urbo, 1921 

m. gyveno Brooklyn, N Y Jieško jo 
sūnūs Jurgis Urbas ir kartu norime 
jam pranešti, kad mirė musų motinė
lė Lai at- išnokia fino adresu: 

VLADASKARECKAS 
Naujamiestis, Panevėžio apskr..

Lithuania.

Pajieškau pusbrolį Selemoną Va- 
rašką, kuris pirmiau yra gyvenęs Ne
tvarkė. ~ 
Prašau 
neškite

Turiu labai svarbų reikalą 
atsišaukti, ar kas žinote pra- 
šiuo adresu:
STASYS VAIčIULAS

148 .Jackson st., z Newark, N J.

Viktoria Nedzinskiutė-Šukienė, pa
jieškau brolių Antano ir Nikodemo 
Nedzinskų. girdėjau kad dirba maino
me apie Pittsburghą Lai palįs atsišau
kia arba žinantieji malonės pranešti.

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

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

Eliza Puneliutė-Na''i i i ne
113 — 6-th st.. So Pčhtrr Vas*-.

Pajieškau ... vyro Juozo Jnknvo- 
nio. N'**' i ,a<i parvažiuoti, d. ' p. r 
skvr'i o.

MALVlNKA JA)A ..Mt.Nl-.
<O Dresser »i. So bost«»n, Mas*-

i-

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabiditvojime geriausius 

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

395
Tel.:

Visokiais reikalais kreipki- 
(-) 

TITUS P. G REMS 
Broaduay. So. Boston.
So Boston 2310.

27 metu merginą pajieškau apsive- 
dim*»i doro vaikino kataliko. Aš esu 
katalikė, dora ir teisinga Vaikinas ( 
turėtų būti tarpe 25 ir 35 metų am
žiaus. negirt’*)''lis. pamokintas, apie 
6 pėdų aukščio ir 2<K> svarų sunkumo, 
geros sveikatos Geistina, kad hutų 
jnodbruvis. dailaus veido, nes ir aš 
esu dailaus veido. Butų gerai, kad 
vilkinąs turėt*) savo automobilį. Aš 
dirbu pas amerikonus ir todėl neturiu 
progos susinažinti su savo tautos vai
kinais. Kalbu gerai angliškai ir mo
ku gerai gaminti valgius, lietuviškus 
ir angliškas. Daugiau žinių apie save 
suteiksiu per Driską. (41)

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

Gloucester. Mass.

REIKALINGA pastovi įr rimta mo
te, is prie švarių namų darbo už šei
mininke. nuo 10 iki 48 metų amžiaus 
Gera vieta ant visados dėl protingos 
ir teisingos moters Gyvenimas užtik
rintas Kreipkitės antrašu: (41)

E Z-KIS
132 Wcst stĄ VVestville, III.

PARDAVIMAI

Parsiduoda Balandžiai.
Lietuviški, sa 

šakom, verstiniai 
balandžiu viso
kių spalvų. Ant 
orderio prisian- 
čiu į visas dali, 
Suvienytų Valsti
jų. Su užklausi
mu rašykit laiš
kus. (44)

GEORGE BENDORAITIS 
520 Wilson St.. Waterb«ry, Conn.

4

Moteriškė* 
Švarumui

Šviesesnė* moterįs dabai 
vartoja Zonite vieton nuo 
dingų mišinių šitam s vai 
biam tikslui. Žonite yra v*i 
klus, bet nekenkia švelniem* 

kūno audiniams.
PARSIDUODA BEKERNfi daranti 

dideli biznį. Kaina visai maža. Turiu 
reikalų greit parduot. (40)

ANTANAS VARAPICKIS 
58 Oak st., Middleboro, Mass.

PARSIDUODA PUIKI BU-
ČERNĖ IR GROSERNĖ
Ger< j 'v.o|, aplink gyvena u. ug 

Ik > ių. lenkų, rusų ir kitokių tautų. 
..epraleisktte šios |,ro>< , nes ne tan
kiai pasitaik > iv g. rą oizii) pigiai 
Vieta t’.* u , * r«u<>u> greitai Savi
ninke* ,. <z a šią salį.- (44)
IV H" 'eni-» S». l,aw

DR. J. MARCUS
UETl'VHKAS CTDnj/AS

Specialistas sekretr.ų ir chroniš
kų vyrų ir u-i»n| ligų.

281 Hanovc *•’:, Boston, Ma" 
Priedą i armenter St

Te). Rivhmond 668. (-)
VcL.nnos: Nuo 9 ryto iti 8 v*k. 
licuėldiemais iki 4 vai. po pietų



Humoristika

i
A. Tomas.

MAŽAS FELJETONAS.
i

nu-

ame-

* PUDINGAS

ar su sėklon.

«

■, t

•'

i
i

stalo lininiai tiesalai turėtų 
satino viršų, reikia pirmiausia 
iš apačios, paskui iš gerosios

Tel. So. Boetoa 6C9-W Į
DAKTARAS

i 
\ I

,W. *c‘L SpoAiO U O., It/4ŽO m.

LfTOVtB DANTISTAS
YALANDOS: Nuo 9 iiri 12 dieną J

2 iki 9 vok J 
NEDALIOMIS: < 
jki 1 v. po pietą J

■ipsiimii iid 12 dūm.
Ofisas name

251 Bmod*ay. tarpo C ir D St. !
SO. BOSTON. MASB

ri

į

Pu

Į

ryte 1

1Ii

Berry & So. 5th Sfs. 
Btįooklyn, N.. Y.

t '

s -<* **
F. AD. RICHTKR & CO.

Gudriai paaiškino.
Jonienė:— Sakyk, kaimy

nėle, visi kas gyvas turi savo 
kalbą: žmonės šneka, pauk
ščiai čiulba, gyvuliai bliauja 
arba staugia. — bet dėl ko 
tiktai žuvys be žado?

Petrienė:— Eik jau * eik, 
bloznele! Pamėgink nag
pati nors žodeli prabilti, visą i ma Imdavo, 
galvą i vandenį Įkišusi...

Lietuvos elgetos filozofija.
Sėdi sau prie bažnyčios 

vaitų elgeta ir meldžiasi, 
laukdamas iš minkštaširdžių 
praeivių pašalpos.

Pro šalį eina drūtas gydy- - 
tojas.

—Sveikata ligonių! Mels
kis už mus! — drebančiu 
balsu prabilsią elgeta ir nuo 
gydytojo gauna penkinę.

Praeina pro šalį valsčiaus! 
viršaitis.

—Soste išmintybės! Pasi
gailėk mus! — vėl kartoja 
elgeta ir nuo viršaičio gauna i 
civilių.

Paskubomis pro elgetą * 
straksi klebono gaspadinė. j 

—Dvasiškas inde! Susi-; 
milk ant mus! — tęsia elge
ta, bet šiuo kartu jo apsirik
ta : gaspadinė apsidairius, ar 
niekas elgetos nenugirdo, 
pasiuntė ji po velnių ir 
straksėjo i kleboniją.

Pasiteisino.
• Teisėjas: — Skundėjas 
štai tikina, tamsta jam i ran
ką Įkandės.

Kaltinamasis:— Nesąmo
nė, ponas teisėjau, juk aš ve- 

Jgetarionas, mėsos nevalgau.
Savaimi pasidarąs 
dezertas-prievalgis

■■ ' I ■'------------------V.

raus fonas i«n C
'•H' iao* daktaram
c. I Mttums I 

*<>aoOMo; PUS > iki 4 pteMk S 
om t iki « vskara. S 

W7 Summer St 1

' • ri •*»*»« B»'»roe S32V ![
Į lte-i.k-.ica Uidveesity 14U8-J 1 '

■ S. It fatšiirtė-Shailna į
I UK7UVE MOTERŲ <
I ADVOKATĖ ;
’ »*• Mraadway. 8e. Boatoa. Nata. < IUmo S.

. ODESA NUSMUKO.
Rygos žiniomis, Odesos 

miestas, kuris prieš karą tu
rėjo 350.000 gyventojų, d i- 
bar nusmukęs isi 32\‘\OO. 
Laivų i uostą ateina iš išeina 

i įtiktai 12 procentų to. ką pir-

Juokdarys gydytojas.
Pas pagarsėjusi gydy

toją kreipėsi ligonis, skųsda
masis negalįs nei gulėti, nei 
ss.ovėti, nei sėdėti.

Gydytojas Į tai, neilgai 
galvojęs, patarė: “Matai, 
temsta, viena išeitis vis dėlto 
yra: tamsta juk gali apsives
ti.”

MAŠINA, KURI GALI ŠIE- 
* NAUTI UETUi LIJANT.

Chicagietis vardu Arthur 
Mason išrado tokią mašiną, 

i kuri lietui lijant piauna do- 
ibilus, alfalfą ar kitokį šieną 
j ir i 30 minutų taip ji išdžio- 
[vina, kad net trupa. Mašino- 
į j e yra Įtaisytas pečius ir 250 
| laipsnių karštis ištraukia iš 
ižaiios žolės visą drėgnumą.

Virink uždarytus Konden

suoto Pieno kenus tris va

landas. Paskui ataušink. 

Vartok keikui pripildyti.
Tą vaikai

Jūsų groseminkas turi 

šviežio steko

Standard ir Challenge Pieno

įf U)7 bummer St g 
LAWRENCE, MASS. S

T
Telefonas 6498

M. MSfflLALH
(ALEKSA)

Lietuvis Dentistes
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 iš 
ryto; nuo 2 iki 5 po pietų ir nuo 
6 iki X vakare. Scredomis nuo 9 
iki 12 dienų. Nedėldieniais pa
gal sutarimą.

CREGG BLDG.. Room 302. 
(’or. Amesbury ir Common Ste. 

LAVRENCE. .MASS.

| DR. KARCERIS |
$ Gydytojas ir Chirurgas
/ Valando0: 10—2; 5—9 2
J Sekmadieniais: 10—2 8
i 3327 So. Halsted Street
/ CHICAGO, ILL. ;

Tel. Boulevard 8483 |

Mažas išminčius.
Tėvas mokina savo 4 

tų sūneli — Klausyk Jonuk, 
vakare ateis tavo dėdė; jisai 
yra šlubas, taigi prašau ta
vęs, kad iš tos priežasties 
nepadarytum kokio kvailo 
šposo ar juoko.

Jonukas kraipo galvutę...
Vakare vos tik dėdė įėjo Į 

kambarį, Jonukas Įtartinai 
pradėjo apie ji sukinėtis ir 
neužilgo tarė:

—Kad dėdė ir abidvi ko
jas nusilaužtum, tai aš vis
tiek nesijuokčiau!

Neturi laiko. >
—Ar namie tėtė?
—Namie.
—Tai pašauk ji.
—Tai kad jis dabar neturi 

laiko.
—0 ką jis veikia? z J
—Nagi, mam^-muša.

• Gėra. tarnaite?
Šeinaniii&ė:—Orfate,' pas 

rĮhmė ‘ bus astuonias 'ponios 
viešnios. Ar pataikysi jas 
laptarnauti?

Tarnaitė:— Te! Didelio 
čia daikto, ponia. Pas vieną 
poną tarnaudama aš 10 kar-' 
vių aptarnavau. *

Teisiamojo paskutinis noras.
Teisėjas:— Kaltinamasis,* 

ar tamsta dar turi ką- paša- j 
kyti * Tamstai paskutinis 
žodis duodamas.

Kaltinamasis:-— Prašy
čiau poną teisėją jskaityti Į 
mano bausmės laiką ir tas 
dvi dienas, kur mano advo
katas. mane begindamas, 
veltui tik čia sugaišo.

Nori ir miręs žinoti.
“Aš pats sau aųJkapĮ su 

tam tikru parašu pasidirb
siu,” gyrėsi turtingiausias 
miestelio mėsininkas, “nes 
aš noriu bent žinoti, ką žmo
nės, man mirus, apie mane 
skaitys, jei jau aš jų pletkų 
girdėti negalėsiu.

Tėte tiesą
Motina:— Jonuk, liaukis!

Aš ir nenorėdama turėsiu 
tėtei pasakyti, koks tu nera- 

; liuotas išdykėlis šiandien 
esi.

Sūnūs:— Na, žinoma... 
Tiesą tėtė sakė, kad moteiys 
tikrai nieko nutylėti negalinu 
čios...

I.
Į sesiją—su procesija.

“Krikščionys" i naująją sesiją 
Žada Įžengt su procesija, 
Sulopęs sau užsieny gerklę ir plaučius. 
Visų pryšakyje žygiuoja Krapaučius. 
Su rūgščia grimasa nuskriausto klebono. 
Šmulkštys asistuoja iš dešinio šono. 
Kairėje gi eina išbalusi biski 
Visiems žinoma moteriškė.
Paskui Endziulaitis, Karvelis, Josiukas 
Jaunučiais klapčiukais bėgioja ir sukas. 
O Friburgo daktaras Bistras, 
Žygiuoja žingsniu vargamistros. 
Toliau vėl grandinė iš buvusių ponų: 
Vikarų liesų, lašiningų klebonų. 
Senų davatkėlių ir zakristijonų.— 
Su kamžom, sutonais ir visai be sutonų. 
Ir ant pat tos procesijom galo, 
Pasiruošęs kas minutę pakelti skandalą. 
Rankoves lig pat antpečių atsiraitęs. 
Žygiuoja narsus Ambrozaiti?.
Vos tik suėję i salę 
Visi, kiek kas gali, 
Choru ima
Giedot paklausimą.

Paklausimo psalmės.
II.

SEIMININKĖMS kelrodis
Rato ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. šitote skiltyse kas savaitę tilps straips
neliai, kurie bus idomųj kožnaj Liefuvei šeimininkei. ..

i
RODYKLĖ Na. 30

siu įdek galima gauti. Patogiausia 
yra 12 ar 14 colių pločio. Geriausia po 
šlavimo pakabint šluotą.

Naminiai Kasi gelbėjimai
Valymui veidrodžiu, padaryk skys

timą šaltos arbatos dadėjus kreidos. 
Pirmiausia trink stiklą su biskiu šil
tos arbatos, nušluostyk, paskui ap- 
trink su skystimu it paskui nuvalyk 
plona švaria popiera.

Jeigu jūsų vilnoniai drabužiai susi
traukė. atgavimui jų mieros, po iš- 

į mazgojimui pamerk j čystas muilo 
; putas vietoj mi rkt į vandenį. Daryk 
tą pakartotinai iki drapanos ateis j 

-oavo tikrą mierą.
Kad 

švelnų 
prosyt 
pusės.

.MmiazgVK ryžtas yrvrai ir
sudėk i sviestuotą pudingo skarvadą Kad

ji' “P 
šant;
P-*?

Virimo Receptas
Ryžiai yra labai maistingi, lengvai 

virškinami ir jeigu gerai pagaminti 
yra skanus. Yra dviejų rūšių ryžių: 
su lukštais ir be lukštų. Veik visi 
balti ryžiai yra lukštuose, kuomet 
čie’i arba rudi ryžiai yra be lukštų. 
Ryžių pudingas yra populiariškiau- 
sias valgis daugely namų, bet dauge
lis šeimininkių nemoka prirengti pu
dingo su razinkom ir riešutais. Pa
bandyk šį receptą ir pamatysi kai vi
si šeimynoje norės ir vėl
SMETONINIS RYŽIU

2 puodukai pieno
\ šaukštuko druskos
2 šaukštai ryžią
i puodukas besėkliv 

razinkų
!4 puoduko cukraus
1 šaukštukas vanilos
Numazgok ryžius gerai ir nusunk; Grožės Patarimai

išrodvti jauna ir turėti ruža-
1 štame pečiu- vus veidus, skaisčias akis ir būt; pil- 

bandyk sekančius patari
nės tai yra 

Neval-

Telefonas S*. Boaton 23M.
LIETUVIS DENTISTAS

8f. St 1 ULVAfKSU 
(GALINAUSKAS) , 

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 
5^9 dieną. Nao 7—9 vakaro, 

ėboasis pagal sutarties. 
414 BRDAOWAY, 

SO. BOSrON, MASS.

DAKTARAS 

LANDAU 
32 CHAMBERS ST, BOSTON. 
Gydė ypatiškai ir paeekaiiagai 

Veneciškas logas.
Valandos;— Kasdien nuo S iki 
10, nuo 1 iki 3 ir nuo fi iki 8. 
Nedėldieoiais nuo 9 iki 12.

DR.BALMAN
Iš Rusijos—Gydytojas, Chirurgas 

ir prie Gimdymo.
351 Dorcbester St, So. i 

arti Andre** Sq, 
Tel. So. Bortu 47C8.

►

A L KAPOČIUS
i

Biednos dusios, ką jus darot? 
Kur jus musų žmones varot?

Girdit, šaukia kunigai: 
Oi, oi. bus blogai!

Vejat Borkį, gaudot Rači! 
Bet tas nieko nepamačis,—

Girdit, šaukia kunigai: 
Oi, oi, bus blogai...

Jus reviziją baisiausią 
Darot musų nesiklausę.

Mes jums sakom atvirai:
Oi, oi, negerai...

Velnias traukia i pagundas, 
Verčia žmones duoti skundus.

Girdit, šaukia kunigai: 
Oi, oi, bus blogai...

Jus dėl lito išeikvoto
Darot velnišką mums kvotą,

Mes jums sakom atvirai' 
Oi, oi, negerai...

Musų darbus rodot tyčia. 
Jus sugriausit taip bažnyčią.

Girdit, šaukia kunigai: 
Oi, oi, bus blogai...

O už centrų atėmimą, 
Te greičiau jus velnias ima!

Degsit pragare karstai, 
Oi, oi, bus gerai!

III. 
, Finale.

Ir išgirdę tokią bylą 
Visos frakcijos nutilo', 
Ir kalbėt nenori niekas: 
yisi gailisi už griekus. 
Purenienė su Markeliu 
Meldžiasi už griešnas dužias. 
Finkelšteinas ir Toliušis 
Meldžiasi už griešnas dužias. 
Voldemaras su Smetona 
Ėmė aiškint bibli joną.
Tik Klaipėdos Paul und Peter 
Nusikeikė: Donner Wetter.

Kratinys.

ir užpilk pieną. Kepk i
>pie 1 ’z valandos, mjolat paniai- į nai gyva, 

dadėk likusius dalykus ir kepk Į mus: Gerk maslionkas,
iki valandos daugiau. Nemaišyk i puikus valytojas sistemos. Neval- 

daugiau kada viską sudėsi, tiktai įgyk daug jeigu esi nuvargus. Žiūrėk, 
leisk viršui paruduoti. ar gvrai miegi ir pasiilsi, ar gau-

„. . ni užtektinai miego Valgyk mažiau-
tirtuves Reikaluose . s šia po šaukštą sėlenų kasdien. Val-

l»arant tešla pyragui geriau plakti ' gyk daug daržovių virtų ir nevirtų ir 
ją vietoj maišyti. Plakimas įleidžia į vaisių. Negyvenk susivaržius, bet ga- 
te-lą orą. o maišymas tiktai labiau net i na i mankštinkis. Nereiks gydyto- 
sukietina. . įo patarimu apie svekatą. jeigu prisi-

Jeigu jūsų peanut sviestas sudžius- ' laikysi tų patarimų. Jie yra paprasti 
ta. sutarpyk ii kaitinant dubaltavam ir lengvi išpildyti.
li iialyj dadedant reikalingai alyvų 
:;l-ejaūs. Galima naudot sviestą vietoj 
alyvų aliejaus. ' ;

Pajų skystimas neišbėgs jeigu vir- 
šutinė Dluta buš palenkta po apatine i 
pa snaudžiant -pdiliu.

Darant mėsai aplaistyti skystimą 
nikia įdėt žiupsnelį druskos sumai- 
šytis su milteli pirm pilant vandenį. 
Tas nulaikys'sbsą nuo susidarymo į

, uį&iulėlias z
-Djsų šluota ilgiau laiwysyJei panūr- 

kt -t retkarčiais į iiMą mujjuotąsyan- 
di r>;. nes šas padaro šiaudus ptikW 
n: Patartina- pirkt šluotą’pfačian-

Y parišk* Sveikata
Ar jūsų miegas yra naudingas kaip 

privalėtų būti? Nė klausimas kiek 
miegi, bet kaip miegi, svarbiausi*, 
šmje šalyj žmonės mažai kreipia do
nų-< į miegų. Reguliari? miego pa- 
protis yra svarbu kaip ir valgymas. 
Jeigu negauni gana miego, kūnas 

; yra alkanas kaip ir oė valjfio. Miegant 
i gyslos atsigaivina ir atsibudąvoja 
energija, kurią išeikvoji dienos laiku 
Dėl stokos miego visas kūnas užmoka. 
Reikią. kas nalttj miegoti nemažiau 
astuonių valandų afilsingii miegu:

Sies Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Kiekviename name yra reikalingi tūli virtuvės daiktai, kaip tai: stiklai, 

!Ai:>dai. skaurados ir frp. Jus galite gauti tokius daiktus visiškai dykai, 
i rkant Standard ir Challenge Pieną ir taupant jo leibelios Geros ir eko- 

iiomiškos šeimininkės perka šias rusis pieno. Jūsų groseminkas turi, tik 
•t*, reikalaukit. .. ■' ’
. - -r'’ ■ . •

t

Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos

PLUNKSNAS, Pukes, Padaškaa, 
Pateles, Kaldra* ir visokias lovą 
K remkitės 'ypatiškaiarbata Syki t

Didžiausia sandė
lis. Gvarantuojam

KOSTUMERSKAS KMAUCIUS 
Vien tik vyrišką drabužių.

Apie gerumą klauskite mano kos- 
tumerių, kurie jau dėvi nano da
rytus drabužius.
Valandos: Kasdien nuo 8 vai. 
iki 8 vai. valtare.

344 BROAIHVAY.
SO BOSTON. MASS.

1

Jei Jus Turit 
PUSLCS 
KATARĄ 

arta 
Skausmingą 
šlapinimąai 

Išbandykit 
Šutai Midy 
Parsiduoda 
Aptiekoje 
Gelbėti nuo 
Skausme

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS tari patyrimo gydyme ser
gančią: Kraujo ligomis. Ner
vą suirimu. Reumatizmu ir In
kstą ir puolės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris ps- 
sekmingsi.

Br.KILLORY
M SCOLLAY SQUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS.

(Mympto Tlmatro BMMteg 
Reom 22 .

Patarimas dykai tik per paakiną 
laiką.

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar so 
Crcomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
mulsion yra naujas medikališkas 
i-radimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu: jis palengvina ir gydo 
hga apimta odą ir sulaiko gemalą 
augimą. > ą

iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos_ autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės fcesvrikumų. Creo- 
mulsion turi daf kittf gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plčvę < 
sustabdo irritaciją ir uždegimą* 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Crcomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligą 
kitokiose formose^ turinčių bendrą 
įveikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dej sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar^ftu.'^ K- 
rdgus sugrąžiname jeigu jttsą salč!9 
ar kosulio nepalengvintų Vartojant 
jį taip, kaip -nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekoriią^Creomulsion Com-
paoy, Atlante.' G« (apg)
k ' ‘’

S Lnron Street,

Vist 1 ms nue 
fmtir

jas viii N
Jei manot pirkti Player-Pianą, 

Grand Pianą, Upright Pianą, Fo
nografą Sr Radio, tai ateikit, pai 
mus pasitarti ąu p. iaridunu. FMt> 
darni pa> mus galit autaupyt pini
gų, nes mes parduosim jonu tie
siog iš krautuvės, be tarpininku. 
•Jei duosit mainais aeną pianą, gau
sit už jj gerą kainą. Itygos lengroa. 
Parašykit, o nuriųsim grąžą iliuat-’ 

ruotą kataliog*.

Vose&Sons 
Piano Co

Kodėl
Badtbįipo?

> - * ’ *>/ „ . * ‘
Todėl, kad BambipiF^ęuM- 

gtrfiuos jtisą kūdikio si<^nf>

Todėl, kad Bambino paleng
vins užkietėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau!

Todėl, kad Bambino yra 
kudikią Geriausis Draugas.

Jūsą vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonką, arba 
galite Rauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė bonkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

1M Begiate! St, BM
Įkuria IMI t
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Noo motų korespondentų ir iš Lietuvos lalkraMių.)

SUIMTAS ELGETA 
ŽMOGŽUDYS.

Kaip jau buvo savo laiku 
spaudoj rašyta apie nužudy
mą kirviu pil. elgetos Bitau- 
to Stasio š. m. birželio mėn. 
5 d. ant plento Joniškis-Min- 
tauja ir kaip vėliau buvo nu
statyta kriminalinės polici
jos, kad Bilautas nužudytas 
irgi tokiu pat elgeta Zarem
ba Jokintu, kuris buvo iki 
šiam laikui nežinia kur pasi- 
slej>ę>. Š. m. ru.gpiučūr mė
nesį ji pavyko sulaikyti Kre
tingos apskr. apylinkėse. 
Tardomas Zaremba Jol^- 
mas be jokių ceremonijų nu
žudymu Bitauto kaltu prisi
pažino ir paaiškino štai ką: 
šiais metais gegužės mėn. jis 
būdamas Šiauliuose susipa
žino su Bitautu ir 5—6 nak
tis pagret pas jį nakvojo. Su
sipažinę arčiau jie bendrai 
susitarė važinėti po kaimus 
rinkti aukas, kurias surinkę 
parduodavo ir pinigus dalin
davosi pusiau.Jifgužės mėn. 
jie išvažiavo link Joniškio ir 
bastėsi tose apylinkėse tris 
dienas, surinko javų, daiktų 
ir t. p. ii- nuvažiavę į Joniš
kio miestelį visa pardavė ir 
gavo 24 litus, už kuriuos pi
nigus jie gerai įsigėrę, ir dar 
pasiėmė su savim Į kišenes 
IK) kelias pusbonkes degti
nes ir išvažiavo link Pašviti
nio miestelid tęsti toliau rin
kti aukų. Pavažiavę už Jo-’ 
niškio apie 10 kilometrų jie 
nei iš šio, nei iš to susiginči
jo ir pradėjo tarp savęs muš
tis. Besimušant Bitautas iš
sitraukė iš vežimo kirvį ir 
drožė Zarembai, bet pasta
rojo butą dar gana tvirto, 
kirvį iš Bitauto atėmė ir jau 
pats Bitautui tris kartus 
smogė kirviu įzgab'ą. nuo ko 
pastarasis susmuko. Tuomet 

x Zaremba Įdėjo Bitautą veži
man ir vežė buk tai į Joniš
kio policiją, bet pakeliui Bi
tautas mirė, tai Zaremba 
pervežęs per Joniškio mies
telį ir nuvežęs apie 5—6 ki
lometrus už Joniškio, lavoną 
išmetė Į griovį, o pats su ve
žimu grįžo Joniškin ir tur
guj arklį pardavė kaž ko
kiems čigonams už 70—80

j’ i°-vezin^ Pa \e ° (tikru irodvmų ir nebuvo, zvdo kieme. Taip puikiai ap-. • • •
sidirbęs jis jau sėdo trauki
nki ir atvažiavo į Šiaulius, o

punkto vedėjo griebdamas 
už gerklės. Nors punkto ve
dėjas ir kai kurie valdinin
kai buvo policijos uniformo
je, bet triukšmadariai į tai. 
nekreipė dėmesio ir net at
sisakė patiekti dokumentų.1 
Vis dėlto jie buvo nugabenti 
punktėn, kame pasirodė esą 
broliai Jonas ir Juozas 
Skruodžiai,-žinomi triukš
madariai, gyv. Karužiškių 
kaime, Panevėžio valse. Už-j 
klausti, kodėl kėlę triukšmą,; 
pareiškė, kad tuo jie norėję 
išgelbėti nuo “bėdos” aludės 
savininką. Nors tuo metu 
aludėje ir buvo pats faktioaj- 
jos savininkas L. Bortkevi-i 
čius, bet jis laikėsi neutra-1 
liai įr net, kaip vėliau patir
ta. kurstė triukšmadarius,' 
kad pastarieji sumuštu poli
cijos valdininkus. I

KANKYNĖ PRAEITIES 
DIENŲ-

Indijonų metodas skuti
muisi buvo nudeginimas 
plaukų su taukuotu pagaliu, 
uždegtu ugny. Šiandien mes 
turim Trinerio Skutimosi 
Cream, po aps (skutimui Tri
nerio Bay Rum arba Trine
rio Rankų Lotion. Kita nu-

Bal rijos Amerikos Linijos 
Laivai išplaukia:

“LITUANIA” Spalio 12 d. 
“ESTONIA” Lapkričio 2 d.
Važiuokit visu keliu vitadmi 

j Pač»?
KLAIPĖDĄ

per laisvoji Danzigo portą. is> 
ten liktai vienos nakties 

kelionė kitu laivu..
$107 Tiesiog j Klaipėdą 

j-čia kkasa
UŽSIMOKANT ABIPUS,

Tiktai $isi.
Popinai'tdka iaristiaė trečia 
ktiasa tiktai $10 brangiau 

vienpos, $15 abipus. 
Taksai atskirium.

žiniom kreipkitės į vieton 
agentus ar i bendrovę:

Baltic America Line, Ine. 
10 BR1DGE ST.. NEW YORK.

Traukiniu susidūrimo scena prie Bethlehem. Pa. Šitoj katastrofoj K '/.lini
nės tapo užmušti ir 38 sužeisti.

f

Siaptos degtinės panlavi- KATASTROFA ANT DU- kaip tikrųjų. Banknoto nu- rado bendrą ir labai nesvarų 
„„ BYSOSTILTO. * ’

I Rugsėjo mėn. 11d. di
džiulė raseiniečių procesija 

' ėjo į šilavos atlaidus. Ant 
Dubysos tilto ties Kušeliš- 
kiais susitiko su grįžtančia 
atgal Kalnujų procesija. Su
sitikimo vietoje tiltas lūžo ir 
abu vadovu kunigu drauge 
su keliolika žmonių nugram
zdėjo apačion. Abu kunigu 
(Raseinių vikaras kun. Bra- 
sraitis) lengvai sužeistu, ke
letas žmonių sunkiai, vienas 
yra prie mirties — sulaužė 
krutinę, kitas išsilaužė koją, 
trečias persilaužė ranką, ke
tvirtam perskeltas žando

nėtojas ir triukšmadariai už . 
priešinimąsi policijai trau
kiami atsakomybėn.

NEATMEŽGAMAS 
MAZGAS.

Margininkų kaime, Ma
riampolės apskr., jau nuo 
1863 m. gyvena Kmieliaus
kų, apylinkėj vadinamų 
Šneideriais, šeimyna, nuo 
kurios kaimynams daug teko 
nukęsti. Seniau įvairiatisiai 
skriaudė kaimynus, bet karo 
metu ir jų pačių šeimynoj 
prasidėjo nesutikimai.

Jurgis Kmieliauskas ne
kentė savo tėvo Antano, o 
dar labiau savo pamotės, kaulas. 
Grįžęs į sunaikintą ūkį 1915: 
m. tėvo nepriėmė drauge gy-' 
venti ir šis buvo priverstas. 
įsitaisyti sau butą atskirame 
tvarte. Santikiai tarp jų visą 
laiką blogėjo, bylos dėl ordi
naruos nesiliovė.

1920 m. pabaigoj vieną 
sekmadienį senasis Kmie
liauskas savo žmoną rado 
negyvą. Buvo pasmaugimo į 
žymių, tą pat konstatavo ir

ORAS IR LAUKŲ 
DARBAI.

Kalvarija, Mariampolės 
apskr. Dėl didelių sausrų 
i-ugpiučio mėn. pradžioj bu- 
yo ilgai užsitęsęs pūdymų 
arimas, užtat rugp. pabai
goj nuolatinis lietus kliudė 
lysių arimą, žmonės jau bu
vo visai benusimeną, nes lig žymių, tą pat Aunsiaiavu n bu 1:1 vo<?nnrfl *

gydytojas, žmogžudyste bu-įD , ę- į.P 
vo itartas sūnūs Jurgis ir jo - - etus 1 otarnas. Tarnas po kelelis
bvlu išteisintas, o sunu 1921 L, *“8’us . setinigs.
m. spalių mėn. kariumenės aPle
teismas nuteisė 15 metų sun-,ka'-’au bus atslse«- 
kiuju darbu kalėjimo, nors1, ' a^r°jua n.uo PH:

ūkininkai jį suvalė greičiau, 
nes kai pasitaikydavo pora 
gražių dienų, tai jie turėda-

Jurgio žmonos ir kaimynų 
pastangomis byla buvo aU

11111 II V dZvltl VU 1 Oiaunup^ vy •* x O • tt * 1* ~ uivnu, ccii J-iv: luicud-

iš ten leidosi pėsčias i Kre- naujinta. Sęnasis Kmieliaus-, v0 prOgOS pO keletą vežimų 
angos apylinkes, kui-galų ^ >rg! pateko kalejirnan-,^ ..p2ivo£ti,”

meris A2105915613. sutartini darbą, šių metų 
rugsėjo 5 d. sekmadienio 

SUDAVIJOS PILIAKAL- rytą iš nakties Raseinių mie
ste buvo išmėtyta LKPCK 
atsišaukimai, kuriuose ragi- 

£’* narni darbininkai nieko ne- 
• laukiant tvertis ginklo ir už- 

”• kariauti ateitį. Dieną įvyko 
neva komunistų mitingas. 
Paskui prasidėjo gatvėse 
girtų muštynės, kuriose da
lyvavo įvairus girtuokliai ir 
valkatos, kurie sumušė kelis 
policininkus, norėjo užpulti

/’ bet kuriems 
jo buvo daug, tai lietus ji ge
rokai brankino. Dabar jau 

tyti. *
luinu; -. . Linų, lubinų ir ankštiniu

pat buuu, y. rinkdamas j tas, °-senasis nuteistas im’valymas taip pat .jau 
aukas pasiskolino nuo pilie-bausme, pakeičiant ka-į ’oaigtas. Jeigu dabar atsiver- 
ėio Pleikio .Jono. gyv. ^vos. i ;ęs vakarų vijas vėl nertne*

I Rodėsi, kad jau visa baij- lietaus, tai rugių sėja eis vi- į fn ywx ItbzyV loiVrt Tolrilni_ _•___ *_•_*

i

gale visį pakliuvo i krimil m. jis prisipažino pa- 
natinės policijos rankas. zmon«-. . ..

Be to* Zaremba yra kalti-i - - . .
namas dar viena piktadary-;*^ Jaunasis Kmie-
*e; kurią jis padarė tokiu I hauskas tuojau buvo paleis- 
ipat budu, t. y i * *

Dabar byla gavo visai ki- jaukuos vasarojaus neina-

venčio miesteli, Šiaulių aps. 
arklį su vežimus, m. birže
lio mėn. ir berankiodamas 
aukas, Kelmės miestely ark
lį su vežimu pardavė, o pats 
jau ton vieton daugiau nesi
rodė. Zaremba pasodintas 
kalėjimam

UŽPUOLĖ KRIMINALI
NĖS POLICIJOS PUNK

TO VEDĖJĄ.
Š. m. rugpiučio mėn. 26 d. i

Rodėsi, kad jau visa l 
ta. bet po kiek laiko iškilo! 
naujų davinių. Buvo įrody
mų. kad Jurgio Kmieliausko 
įprašyti kaliniai prikalbinę 
tėvą prisiimti sau visą baus
mę. Jis. girdi, jausenas, ir 
taip tuoj mirsiąs, tai kam, 
esą. ir sūnūs turįs kalėjime 
puti. Geriau tad, kad ir ne
kaltai. pasiaukoti jo išvada
vimui.

Taigi buvo pavojaus, kad

-ai sparčiai. •

Panevėžio kriminalinės poli-'byla. gali vėl atsinaujinti, 
ei jos punkto vedėias drauge bet siųmetų kovo mėn sena- 
su topat punkto valdinin-Kmieliauskas kalėjime 
kais ir akeižės revizorium,!mirė. Tad viskas ir nutilo, 
tikrindami Panevėžy slaptai nors nežinia, ar jau visai, 
pardavinėjančias degtinę Taip ir lieka dar neisaiskm- 
aludes, užėjo į pil. Bortkeyi- Į? « žmogžudyste bei jos ap
kaitės Leonoros aludę, L k- lmkybės.

GIRTAS UtMUŠĖ.
Rugsėjo mėn. 8 d. apie 20 

vai. Kaune, Jakšto g. 7 num. 
kieme rastas be žado sunkiai 
sumuštas nežinomas asmuo. 
Nugabentas miesto ligoni
nėn mnai mirė. Policijai pa
vyko nustatyti, kad jį užrnu-

mergės gatvėj. Atskirame 
kambaryje rado jie du įta
riamu asmeniu, geriančiu 
degtinę. Ant stalo stovėjo 
ketvirtadalio litro bonka fu 

degtine ir pusiau pripilta 
stiklinė. Imant punkto vedė
jui minėtą bonką su degtine, 
vienas iš tų vyrų ištraukė 
bonką iš rankų ir degtinę šė to paties kiemo gyvento- 
išpylė, o akeižės revizoriui jas Pranas Antanaitis. Sulai- 
paėmus stiklinę su degtine, kvtaris buvo taip girtas, kad 
antras vyras išmušė jam iš jo kol kas nieko nepavyko 
stiklinę iš rankų ir puolė prie sužinoti.

N1A1.
Piliakalnių yra ne tik pa

kraščiuose, panemunėmis, 
bet ir krašto gilumoj. Kai 
kurie jų dar nebuvo viešai 
minimi, nors yra labai įdo
mus.

Menkupių kaime, Kalva
rijos vaisč., Mariampolės 
apskr. ūkininko Vinco Trei
gio lauke vra didelis kalnas, , . •visni anvlinkėi vadinamas žymesniuosius socialdemo- visoj apylinkėj \artinamas ir profesinių sąjungų i
piliakalniu. Jo apačia vra , 77 .natūralūs kalnas ir tik vir- darbuotojus, bet vieniems ( 
šus vratuoHtas Rvtu ir nie fiinklu’ kitiems atsarga pa- ; 
sus y ra supiltas. Rytų, ir pie- atsiginti. Iš civiliniu 
tu šonai vra labai aukšti. - _ TV*. , +l„ro ‘ ;------berods, bent trys su

žeisti, kurių vienas gana 
sunkiai. Kiek bendra šios 
negražios avantiūros turi su 
komunistais, tegul patys ko
munistai atsako. Visiems yra 
žinoma, kad komunistai sa
vo fanatišku atkaklumu kur 
reikia ir kur nereikia be
skelbdami revoliuciją, su
kursto tamsias minias prie 
maištų, o ištikus netvarkai 
;»atys slapstosi kaip zuikiai 
no lapais ir paskui kratosi 
rankas, — buk jie nieko ne
kalti. Vyriausybei nepalan
kiems malonu šypsotis, kai 
tamri liaudis prie^demokra- 
tinės valdžios girta triukš
mauja.

' “Ryto” prasimanymaf, 
buk peštynėse dalyvavusi 
’ Žiežirba/’ yra negražus ir 

mrašimlmiytas šmeižtas, 
žiežirba,” socialdemokra

tai ir prof. darbininkų są
junga nedalyvavo pačioj 
Šventėj. Mitingas ir šventė 
buvo suimošta “jaunimo”, 
kitaip tariant, , komunistų, 
urankiotų kelių narių, kurie 

nieko bendra su “žiežitba” 
neturi.

dėvėta mintis, kuri šiandien 
jau gurbui paskirta, yra tai 
“kas priklus tai sveikas.” 
Šiandien vaistas, nors ir pa* 
sėkmingiausias, gali būt tuo 
pačiu laiku ir priimnus. Tri- 
nerio Kartusis Vynas tą įro
do. Šį vaistą gali imti ir jaut
riausi žmonės. Tai yra nepa
lyginamas skilvio tonikas. 
Jis išvalo žarnas, pataiso 
virškinimą ir blogą apetitą, 
prašalina prietvarą ir galvos 
skaudėjimą. 1 butelis už 
$1.25, biskutį brangiau Pie
tuose ir Tolimuose Vakaruo
se. Jei jūsų aptiekorius netu
ri šių vaistų, rašykit pas 
Joseph Tri nėr Company, 
Chicago, III.

NETIKRI DOLERIAI.
Kaunas. Amerikos Jungti

nių Valstijų iždo departa
mentas praneša apie naujus: 

j padirbtus 5 ir 20 dolerių 
banknotus. Penkdoleriniai 
banknotai išleisti “Federal 
Reserve Bank of New 
York” vardu esą labai pras- 
’ai padirbti.' šilko gijelės 
imituojamos raudonuoju ra
šalu ir padirbimas esąs taip 
aiškus, jog jie labai lengva 
pažinti.

20 dolerių banknotai iš
leisti “Federal Reserve 
Bank of Boston, Massachu- 
set^s” vardu. Jiė pažymėti 
registravimo raide “B.” Vir
šutinės klišės numeris 124. 
Banknotai pasirašyti: W. 
Mellon, Secretary of the 
Treasury; Frank White, 
Treasurer of the United Sta
tės. ir papuošti prezidento 
Cleveland atvaizdu. 20 dole
rių banknotai taip pat gali
ma lengvai pažinti’ dėl jų 
blogo padirbimo. Šilko gije
lės nužymėtos raudonu ir 
mėlynu rašalu, antspaudas ir' 
numeriai esą daug šviesesni,

S. IV.VLU H pie-. , • •

labai aukšti.
Viršūnės vidus įdubęs, kraš- -
tai pakilę ir sudaro gražų 
pylimą — volą (ypač vaka
ruos ir žiemiuos), kuris iš 
lauko pusės yra grįstas ne
mažais akmenimis. Žemė 
kasama atrodo gana puri, 
tarsi dar nesenai butų supil
ta. Pietų šonas labai status. 
Apačioje teka mažas upelis. 
Netoliese kalno šlaite, iš že
mės kyšo lyg kokios sienos 
pamatų liekanos. Tai nedi
delių. kartais visai smulkių 
akmenukų, sutvirtintų į gip- 
?ą panašia medžiaga mūras.. 
Ar kalne randama kokių se
nienų, neteko girdėti. Ro
dos, ir kasinėjimų čia dar 
nebuvo daroma.

Kitas įdomesnis ir gražes
nis piliakalnis yra pil. Jan
keliūno lauke, Bartininkų 
/alse., Vilkaviškio apskr. 
Nuo jo ir visas kaimas vadi
namas Piliakalniai (greta 
zra ir dvaras to paties var
io). .

Iš įytų puses piliakalnis 
oks status, kad nė lipti į-jį 
negalima. Vakarų šonas yra 
visai nuolaidus. Visas kalnas 

! ipaugęs medžiais ir iš tolo 
ttrodo labai gražus, ypač 
važiuojant keliu nuo Vilka- 
’nalio Į Bartininkus.

Šitam piliakalny randama 4r«utą. 
i kaulų, senų ginklų, nors spe
cialiai šitomis senienomis 
Ha dar niekas nesusidomė
jęs.

Pats piliakalnių būrimas 
litam krašte, kuris dar ir, 
Vytauto laikais buvo neap- 
gyventas, yra įdomus. Juk 
vėlesniais amžiais, kada čia 
jau pradėjo rastis gyvento-, p* varoimti fy'tmetvje. taj pas Ju- 
jų. .jau nebuvo pilamą 5;
kalnių, tad ar tik nebus Jie . nri«tebins Jumis, kaiĮf frrertai jisai

i stiprius, patvarius nervus, gerą ape-

••

VažiMkitej 

LIETUVĄ 
ir atgal

PER BREMENĄ
Ant didžiausio ir greičiausia 

Vokiečių laivo 
COLUMBUS

arba ant kitą šioa linijoa tedvq 
TIK « DIEN. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, steitniimiai 
TIKIETAI J TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA 
Dei informacijų kreipkitės: 

NORTH GERMAN 

LLOYD
32 Bnosdaay 

New York City 
vietos agen

✓

I

“Jeigu tik žmonės žinotų 
kaip greitai Severa’s Esko išgy
do niežtančius odos sutrukimus, 
aš esu tikras, kad jie nieko dau
giau nevartotų,” rašo Mr. Mike 
Dzedzei, Pellston, Mich. "Aš per 
mėnesius kentėjau nuo niežtan- 
čio odos sutrukimo ir išbandžiau 
visokių gyduolių, bet nieko ne
gelbėjo. Pagalios aš užsisakiau 
Severa’s Esko. Po pirmo ištepi- 
mo niežėjimas pradėjo apleist ir 
i trumpą laiką mano oda buvo iš
gydyta.” — |sigykit už 50c. bon- 
ką Severa’s Esko nuo jūsų ap- 
tiekoriaus. W. F. Severą Co., 
Cedar Rapids. Iowa.

Darbininke! “Keleivi*” tavo 
draugas, platink jį tarp savo i -

Dėl Blogo Miego, Nerviš
kumo, Nuvargusio 

Iš Persidirbimo 
Jautimo

Pagalios štai Y"ra Nauja Gyduolė. 
Kuri Duoda Tūkstančiams Nuo- 
Matej Patengvlnima ir l’žgaoėdi- 

mi*a j Kelias Dienas.
Jei rrrirfas nėra ištisus ir gai-

j einantis ir jaučiaties nervuotu ir

• sa ajrJekorm ir nusipirk tų naujų try- 
.<• uolių, Nupra-Tone. jis (Jaučiau n°j?’: 

i 
iš dar senesnių laiku. Juk is- ginanti mįra... . .•» . . m. i ^‘ipnus. patvarius nervus, jrerą ape-conja mini LictUVW pi^tUO-Hitą. puiku žleh6k>jimą, reroliarį vi- 
•še dalinai ir SlKlavijoj, gv-l<iurl* veikimą, rausiai entuziazmo. 

I • tryvtrmo ir veikmės. Si nauja pyduo-i VenUS įotvinglUS ii atskiias rv. Nura-Tone stebėtinai veikia virti; 
I šitos šakos gimines. !’4" *—■ —:—-

Minėtųjų piliakalnių tyri- piAVuinr 1T LL.' •!**> »JUS Ken-
mas sali padėt atskleisti tain; bingumų, jųS būtinai pri-

, tfimsift ŠIO Kf3StO praeitį. I kaip daro tūkstančiai kitų žmonių kas 
įdomu butu išgirsti musu ! l'ėnuo. Jums nieko nekainuos jeigu 

. . .*■ a;* j ums nenagelbėtų. Jis yra malonusistorininku nuomonė 3pie si-t .mti ir Jus tuojaus pradėsit jreriau 
tų piliakalnių kilimo laiką.

RASEINIŲ ĮVYKIAI.
Įvaiiųs miesto chuliganai, 

dezertiruojantieji apskrities 
į tvarkos dabotojai ir donki- 
i chotiškų nuotikių jieškoto- 
jai nenuoramos komunistai

rturių veikimą, gausiai 
gyvomo ir veikmės. Si nauja gyrtu<>

P. Trečiokas ir Vaitaitis.

PARKWAY 
AUTOSERVICE 

and FILLING STATION

Iš IR Į

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant mus
Resohite. Reiiance, Albert 

Ballin, Devthsdiland, 
Hamburg 

ir ant popui iariškų vienodais 
kambariais laivų Clevetani, 
IVestphali* ir Thuringia.
Sąvaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko. laivai Thurirųri* ir 
Vestphalia atplaukia į Boston*. 
Permnai'rai dylimi j Enrop* iš
važiavimai.

tri-šriubinių laivų

203
: Jeigu norite, kad J«bu aoto* 
' mobiiis ilgai laikytu, tad dno- 
; kit pataisyt*Petrui Trečiokui. 
! Darbas gerasjKąiąa prieinama 

; Jetgn norit, tad Jusu karas 
; gerai traukta, imkit gesoliną 
! pas mos.

į 415 Oto Colo n y Avė. 
i SO. BOSTON. MASS.
; Teteftmaa: So. Boston 3075-W
► .• * A-'**/'.

Dėl sngrjžifrto leidimų ir kitų 
informacijų klanaftt jpag vietea 
agentus arbi pas

Unitei American Lineų, IhCr^' 
GeneraI Agents ’»

131 SUte St., Baston, Malte/
- 

DVK&ROMATIZMU 

SERGANTIEMS.
MeteItrrrimė P»- 

yrrastĄ Nfamų me
todą Adymui ro-' 
mati/hia, kuria 
mes pabūsim, h. 
namus ko*i*» 
laikraščio skaity
tojo. kuris reika
laus. Jei turite 
skaudėjimų jusį 
muskuluos ar aĄ 
najių/fse, jei jus 

’l.enriatę or». per
mainose, štai proga išbandyt 
metodą, kuri atsieina pigiai ir ktm 
pagelbėjo šimtams. Jeigu jus^ 
Pga yra ir chroniška ir užstoenėjus 
ir jokios gyduolė; jums negelbėtoj 
mes patariant išir.rdyt šių metodg, 
kuria mes pasiunėiam DYKAI išbaru 
dvmui. )_

PYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom nuo jūsų jokių .pini* 

gų. tik prisiųskit savo adresų Mės iš- 
: iųsime jums apmokėta pasta DYKA| 

,' IŠBANDYMUI musų metodų Sim- 
> tams šita mėt<xia pagelbėjo, pagelbėf 
’ ji ir jums • Rašykit šiandien, jeigŠ 

jus kenčifct riUo romatizmo.- j
PI.KARjAAT METWM> CO. ♦

• Dept X-4 
3€2l N. Ysh’end Avė.. Chicago.’ Iii

I

.'-rn utkiefėjimo ligose, išpu:;muo-e. 
|vtojarhi skanrtėjir.iuose. galvo-. .•-••<aii- 
i rtėjime, piktume ir tt. Jei Jus ken-

jeigu 
ums nenagelbėtų. Jis yra malonus 

•mti ir Jus tuojaus pradėsit geriau 
j jaustis. Imk jį nors per keletą dienų 
Į 'f jri Jus nesijausit geriau ir neat- 

<’ody.>it geriau. nunešk likusia nakiu- 
i<o dalį pas Jūsų aptiekoriu ir jis su 
grąžins Jums Jūsų pinigus Nuga- 
lone išdirbėjai, taip gerai žinodami, 
ka jis padarys dėl Jūsų, įsako vi
siems aptiekoriams garantuoti jį ar 
-u^rąžinti Ju.sų pinigus jeigu neuž
ganėdintas Rekomenduojamas, g;> 
rantuojamas ir parduodamas per vi
sas aptiekorius.

PLIKOS GALVOS IR 
DYKA 2EM£.

Negalite užauginti bu^ių peš
tynėse. nei gražiu stammų plato
ku ant plDcdą galvos. $ 

Bet galite apsaugoti *avo 
plaukų šaknis nuo puvimo, pra
vejant pleiskanas,

HuffJes
pleiskanų mirtina* priešą* 
jufru padarys. (trinant šeriniai 
; gtolv«*s oda Prr a vaite 
čle-itfijĄ v dieaų laiko, Rnffles 
tšiįU/kir« iš jūsų galios pleiska
nas ir atgaivins normalr. plaukų 
augimą.

Nusipirkite bonką uz 6Sc. pa* 
savo valtininką šiąnden, ^arha 
jei norite atsiųskite 75c.,. Tiesiai* .

* f l laboratoriją.

* I F AD RICHTER CO. Į' 
. I Berry and So. Sth Stx ’ f

l Brooklyn. N. T. t

tą
’_i 
ar 

Rafflra

i

t

*fes išdirbau 
it importuoja
mi visokių ru- 
■•ių rankomis 
dirbtas Itališ
ka s\ Akordinas 
ireriiu-ia> 
nasaolyje'.
Ant 1b
•irtu g va- 
rantuotos. 
Musu kai
nos žeme
snės negu 
teikiam pamokinimus Reikalaukit ka
talogo. kuri prisiunviam dykai

Į Rl ATTA SERF.NELI.I * CO.
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Vietinės Žinios Ii6
Aristokratijos apgyventa- | 

me distrikte šį panedėli kėši-, 
nosi nusižudyti dvi jaunos: 
moterįs dėl nesutikimų su. 
savo vyrais. Jos abidvi atsi-;

Šį panedėli iš valstijos ka
lėjimo pabėgo kalinis var
du George A. Silvia. Jis iš
nėrė per ventiliatoriaus sky
lę.

KELEIVIS " ; >,
PINIGŲ NEREIKA- 

LAUJAMPRUMNUS NUO KOSULIO.

A
No. 40. Spalio 6 d., 1926 m.

SUSIMUŠĖ DU STAMBUS nebuvo tiek langų išdaužv- 
K AT AL IK Al. ta. kiek šitoj katalikų tvirto-

Buvusis majorai Curley par- v®j- If to paties “Darbinin- 
muše ant gatvės “Telegra- ko langai tuomet išbafškė- 

mo” leidėją. jo. Tai buvo daugiausia vis
Šį panedėli ant Statė st., 1 

finansiniame Bostono dist-J m , . . , „
rikte, susimušė du stambus 1 . Darbininko gal-.
katalikų šulai, būtent eks-jvoclus reikalo čia. Newtono dentistas L. S.
majoras Curlev ir dipnraščift savo nosį įkišo. Jam butų .Carpenter prisiskolino nuo 
“Telegramo” I 
.\vright. Kaip ten viskas pra
sidėjo, sunku sužinoti. E_ 
vusis Bostono majoras papa
sakojo reporteriams šitokią 
istoriją: “Enwright išspaus
dino šįryt savo laikrašty 
straipsnį, dėl kurio mudu su
siginčijom. Aš jam paša-jai atsimena, kovo 19, 1926 
kiau, kad jis liautųsi skelbęs m. Dedham, Mass. buvo ras- 
apie mane melą ir nekištų ta negyva Pranė Kvietkaus- 
mano žmonos vardo į savo kienė iš Cambridge, Mass. 
laikraštį, nes kitaip jam pri-įJos galva buvo biauriai su
sieis prieš mane atsakyti. daužyta, drąbužiai sudras-

“Jis yra turbut nervin- kyti, visas kūnas sudarkytas, 
gas žmogus, nes jis rėžė man nuvilktas į karklyną, galva 
i veidą. Žinoma, aš turėjau įstumta į upeliuką, o didelis 
gintis ir kirtau jam į pažiau- akmuo užverstas ant viršaus, 
nę. Jis sudribo kaip šuva. Į Policijai pradėjus daryt tar-Į 
Jo sargas šoko jį ginti, ir ašįdymą, Kvietkauskienės vy-i 
turėjau jam užtepti per žan- ras Stasys Kvietkauskas bū
dą. Enwright tuo tarpu pra- vo įtartas toj žmogžudystėj 
dėjo keltis. Aš užsimojau, ir ir įkalintas T 
jis vėl atsigulė.” i«~,

Bet “Telegramo” leidėjas 
pasakoja kitokią istoriją. Jis 
sakosi stovėjęs ant šaligat
vio ir skaitęs laikraštį, kaip 
staiga jam davęs kažin kas į 
sDrandą iš užpakalio. Jis at-

parapijų mokyklų auklėtinių gėrė nuodų ir dabar guli Ii-Į 
niame Bostono aist-jda£,bąs. |g<minėj.
susimušė du stambus 1 ..&1

Ų| t Į B * *' * | ĮJkllCUl J'** * * v- V_r

leidėjas En-ibuv^ daug sveikiau ražan-įgavo draugu $40.700 ir pas- 
>n viskas pra- sukalbėti, tai tenai jis Rui apskelbė bankrotą.

gu_ bent nesuklystų ir niekas ne
žinotų, kad jis toks asilas.

Vietinis.

Kvietkauskas nekaltas.
Kaip “Keleivio” skaityto-

i

Tuksiančiai lįguaip j—r - 
teafi prityrė vertę

Severa’s 
Cough Balsam.

Jis pagelbsti ligoniui atlaikyti 
ligos ir suteuaa jam greita pas
veikimą. Žinomi kaipo geras 

vaistas per suviršum 45 metus.

Kaina 25 ir 50 centai.

Pirkite yu aptiekorius.
S4VUA CO.. CEDAt KANOS. 1OVA i
***♦*♦•>»•? 4><aasas<

MARĖ TAREILIENĖ prasi-1 
šalino nuo manęs rugsėjo 24 d... 
1926 m. pasiimdama kartu su sa-> 

Pranešu visiems.' 
i

! vim ir vaikus.
į kad aš neatsakysiu už jokias bi-. 
las jos padarytas.

Vladas Tareila.

PAJIEŠKAU ATSAKAN
ČIO KRIAUČIAUS.

Darbas ant visados. Atsi- 
šaukit greitai:

K. W. ZIURY
344 Broadway, So. Boston.

Jeigu nenori dirbt šapoj. tai 
atidarykim RESTORANĄ. At- 

:eik ypatiškai arba rašyk greitai, 
’nes yra gera vieta, 

be kauėiiosJ A. Petraitis
/-. jt .- J 1 261 Athens st.. So.Eoston. MassGrand Jury įsnese nuospren-1 
d j (indictment) kaltinant: i 
Kvietkauską. Per kelias die
nas anglų laikraščiai buvo 
pilni istorijų apie šią biaurią 
žmogžudystę. Kvietkauskas 
buvo išlaikytas kalėjime še- 

sisukęs ir pamatęs buvusį šis mėnesius su viršum. Pa- 
Bostono majorą Curley. įgalios įvyko teismas Dedha- 

.......................... .... me, ir 1 spalių prisaikintuju 
suolas (netit jurv) atrado 
— ‘ . Jis

t

ATSIDARYS LIETUVIŠKA 
PIRTIS.

Pėtn^čioje. spalio 8 d. atsida
rys senoviška lietuviška pirtis. 
Savin. Stankūnas ir Lužeckas.

763 Cambridge street.
East Cambridge. Mass. (41)

PARDAVIMAI

GREAT NORTHERN 
PAPER CONTANY 

MAINE VALSTIJOJ 
Reikalauja Vyrų prie Kirtimo 
Medžių. Sausintojų. Tiesimo Ke
lių ir Pylimui Damų.

MES APMOKAME GELŽKE- 
UO TIK1ETĄ.

Taipgi nieko neskaitome už 
tarpininkavimą. Kreipkitės į 

Bnttn Free Laber Afency > 
103 FR1END ST„ 
BOSTON, MASS.
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SOUTH END HARDWARE CO

PARSIDUODA 
PULRUIMIS

Canibridge-uj, Lytuvių apgyventoj 
vietoj; 5 stalai fnr.nis labai puikiai 
ina. Kreipkitės: 877 Cambridge St.. 

East Cambridge, Mara. Š-I-L-D-Y-M-A-S

QUEEN ANNE PA1NT 
$2.25 gal.

16 spalvų ir baltas 
Dėl vidaus ir lauko

“ VARN1ŠIA1 
Dupont (Morris) Floor 
Vamish ................. gal. $2.25
Atlantic lšlauko Spar
Vamish ................. gal. $2.50
Paint ir Vamish
Prašalint o jas.........gal. $1.25

FLORENCE 
KEROSININIS 

KAMBARIO 
Š1LDYTOJAS 

$5.50.

Statė Surface Roofing-žalias
Pirmos Rūšies. .. Kolis $2.50

Budavojimui Popiera—500 
ketvirtainių pėdų į Rolį. 
Rolis ................................... 75c

RADIO DEPARTMENT
15V B Batteries..........$1.98
22h V B Batteries..........98c

ELEKTRIKINIAI
ŠILDYTOJA1 

$2.29

i 
Į

Leiskite mums išrišti jūsų. 
šilumos klausimą. Apkaina-1 
vimas dykai. Lengvi išmo
kėjimai.

LEONARD J. W I L E Y
37 Ivy St., Boston, Mass.

PARSIDUODA
Parankioj į Bostoną vietoj keturių 

kambarių namas ir prie namo didelis 
skiepas, vienas akeris žemės, yra vai
sinių medžių, garadžius, vištinvėia ir 
pašiūrė. Daugiau žemės jeigu.norima. 
$3,800. Pasiulvmas.

A. STITT __ __ _______ ____ ______ y ______
6-tas namas ant Winter street, po — Z , * ’
kairei, Lexington. Tdephone: Kcnmore 2290.

Roof Coating tekantiems 
stogams. Galionas......... 85c
5 galionai ...................... $3.75

CONDUCTOR PAIPOS
2 colių 5c. už pėdą
3 colių 6c. už pėdą.

TYRAS BALTAS LEAD 
$12.50 už 100 svarų

Duponts T and C Flat White 
Paini.......................... gaL $2.25
Vefcetona'Flat Baltas gi. 1.69 
HI-TON Enamel ... gal. 2.98 
A LB A-Baltas Enamel gi. 4.50 
į Dėl lauko ir vidaus.

Tyras Shellac—orange or 
White. galionas ..............$2.75

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

PEČIAMS IR FURNI- 
ŠIAMS PAIPOS 

ŽEMOS KAINOS

“Tuomet aš jį kirtau į deši
nę akį,” sako laikraštinin-- 
kas. Susirinkus didelei irii- Kvietkauską nekaltu, 
nial žmonių, muštynės buvo tuojau buvo .paleistas. Kviet- 
pertrauktos.

1 -'t -s- -
't .

Balsas iš bobinčiaus.
Pereitame “Keleivio” nu

mery šioje .vietoje buvo nu
rodyta, kad tūli lietuviai tė
vai nekreipia *gana domės į 
savo vaikus, kurie paleisti 
gatvėse be priežiūros užka
binėja praeivius ir daužo 
žmonėms langus.

Šita gera pastaba davė 
švento Juozapo gazietos pi- 
soriui progos pasakyti pa
mokslą apie “dorą.” Jisai 
porija 77-tame “Darbinin
ko” numery, buk lietuvių 
vaikai pradedą daužyti žmo
nėms langus dėlto, kad “mu
sų laisvamaniai ir socialis- 

' tai, berašydami apie laisvą 
meilę ir divocsuc. suklaidino 
daug gerų lietuvių.”

Mes pasakysime šitam bo- 
binčiaus “filozofui,” kad jis 
čia visai ne vietoj išsižiojo. 
Apie “laisvą meilę” jam ge
riausia butų visai neplepėti, 
Ties tokios meilės daugiausia 
yra klebonijose. Jei South 
Bostono bobinčiuje ne visi 
apie tai žino, tai Shamokino 
davatkos galėtų jiems daug 

' apie tai paaiškinti...
• Apie “divor$us” jis irgi 
nesąmones tauzija. Tuos 
“divorsus” daugiausia prak
tikuoja tie, kurie bažnyčiose 
ima šliubus. Jie neturi nieko 
bendra nei su laisvamaniais, 
nei su socialistais.

“Darbininko” pisorėlis 
pasiėmė visai negalimo dar
bo, kuomet jis norėjo surišti 
langų daužymą su socialis
tais bei laisvamaniais. So
cialistu ir laisvamaniu gali 
būt tiktai apsišvietęs žmo
gus, pusėtinai apsiskaitęs. 
Visi žino, kad tokių tėvų vai
kai yra auklėjami pavyzdin
gai ir langų kitiems nedau
žo. Langus daužo tiktai to
kie vaikai, kurių tėvai pasi
gėrę tarp saVęs pešasi arba 
bažnyčioj purviną žemę no
simi bado. Tai yra kaip tik 
tie sutvėrimai, ką sudaro 
“Darbininko” abazą. Aiš
kiausia šitą yra parodęs Bo- 
iitono policijos streikas anais 
tneUis. Kada policija su
streikavo, tai South Bosto
ne, lrar daugiausia gyvena

, daugiausia buvo 
nizmo. Niekur kitur

ATLANKYKITE MUSŲ BARGENŲ BE1SMENTĄ

SOUTH END HARDWARE C0.
1095 WASHINGTON ST„ arti Dover St. Eleveito Stoties 

' BOSTON. MASS.
—*■
. PARSIDUODA KEPTUVĖ

Senai išdirbtas biznis, lietuvių apgyven
tam miestely, taipgi 2 namai, vienas 2 šei
mynų, antras vienos šeimynos, garadžius 
dėl 2 automobilių. Vietinis bankas siūlo ant 
pardavimo visą nuosavybę už didžiausį pa
siūlymą. Pilnesnės informacijos bus suteik
ta ypatiškai. Kreipkitės pas banko atstovą

UfNCENT fi. JENKINS
ONE STATĖ ST., BOSTON, MASS. 

Telephone: Main 0845.

!T1 Į

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

L1GHTING SUPPLY CO. 
147 Portland SC, Boatoa 
netoli North Station

i
1
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FORNIšlŲ ŠTOKAS
Paj ieško partnerio. Gvaran- 

tuoja $50 pelno per savaitę.
H. VASSAR

763 Cambridge Street.
East Cambridge. Mass. ..(41)
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Kudirka 
Kudirka 
Butėną* 
Butėną* 
Butėnas 
Butėnas

NES PERKAM LIETUVOS BONUS

Sabonis 
.... K. Sahnnrs 
.. Jos. Viičkns 
. . Jos. Vaičkus 
. K ast. Sabonis 
. Kast. Sabonis 
Justas 
Justas 
Jonas 
Jonas
Jonas 
Jonas

kausko bylą vedė ir jį gynė 
adv. F. J. Bagočius.

New 
England 
Coke

KAINUOJA MAŽIAUfb
MILŽINIŠKAS SITAITYMAS ANT JŪSŲ KURO BILU

į Dr. Ned. LEO J. PONO it Petrogrado
U StedatintM Slaptų Ugų ■otem ir kraajo ir odos. Kalba len

kiškai ir rusiškai. Telefoną* Haymarket 33M
1 ALLEN ST. Cer. ' hambere St. BOSTON. MASS.

........................................... ................................ 9 ---------------------------------

NUO “ŠUNVOČIŲ” VARTOKITE 
GROBLEWSKIO 

BEAR BRAND SALVE 
Taipgi dėl žaizdg ir įdrėskimo

Kaina 35c.
ALBEKT G. GROBLE1VSK1 & < ().. PLYMOUTH. PA.

— — — —į- inj—uui.rxn~i n ~i i~Tr-r.ri.-i. -i ri n n r i~i —i —l~ .~l*u------------------------------~ —   — — — — ■■■■—■

S A V E
HE N YOU
BUY

DEGA ILGAI
TONAS Už TONĄ—NE’V ENGLAND COKE TĘSA 

TAIP ILGAI KAI IR KIETOSIOS ANGLIS

NEDAUG PELENU
SUDEGA PERDĖM—NIEKAS NELIEKA SIJOJIMUI. 

ŠVARESNI IR GERESNI Už ANGLIS. 
NEKENKIA GROTOMS

PARDAVIM/\S SU 
PATARNAVIMU

BE JOKIŲ IšKA. čIŲ JUMS, 
MES VISUOMET ESAME PA
SIRENGI APLANKYT JUMIS 
IR PAGELBĖT iUTAUPYT 

JUMS PINIGŲ / JT KURO.

IŠDIRBTI NAUJOJ 
ANGLIJOJ

MUSŲ EVERETT DIRBTUVĖ
JE. PRIE BOSTONO PRIE
PLAUKOS. DAUGIAU NEGU 
100,000 NAUJOS ANGLIJOS 

NAMŲ. *

New England Coke
111 DEVONSHIRE STREET 

TEL. CONGRESS 8020

te I ■ ■ ■ ■ . a j ■■ ■■■ , ai

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

Nuo tų, kurie pirks pas mus Player Pianą arl>a Grama- 
foną, tad priimam Bonus kaipo dali mokesties.

Mes parduodame geriausius Pianus, Gramafonps ir ūžia i- 
didžiausį pasirinkimą Lietuviškų Rekordų ir Gerų 

Piano Rolių.

VĖLIAUSI VICTORO REKORDAI
78575 <PAS DARŽELI TRYS MERGELĖS ................... K.

OŠĖJO TĖVELIS I MIŠKĄ ..................
78675 (TA1T0S ŠVENTĖ...................................

(MES BE VILNĮATS NENURIMSIM
78684 (MUZIKA—VALGAS ...............................

(PAUKŠČIŲ VESE1LĖ ...........................
78403 (KAITINK ŠVIESI SAULUTĖ ..............

(VAI MOČIUTE MANO...........................
16O37-F(KADA NORIU VERKIU................

(ANT EŽERĖLIO ....... <....•...............
16038-F (LAKŠTINGALĖLĖ .............................

(AGUONĖLĖ .............................................
16039-F (SENELIS—POLKA ............. Ifrajinn Columbiįn* Orkestrą

(GRAŽUOLĖ—POLKA............. Israjino Coluntbijos Orkestrą
VICTOR REKORDAI 10 COLIŲ—75c

Reiknlateaint Mašiną, Rekordu arba Kolio Kataliogo, prisigskit už 2 
centu štampą. Kreipkitės ypatiškai arba per laiškg

GEORGE MASILIONIS
233 West Broadvay, South Boston, Mass.




