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Lietuvos Fašistai Pastatė 
Ultimatumą Latvijai.

tei-REIKALAUJA IŠDUOTI rinta, kad už nuvertimą
TAURAGĖS SUKILĖLIUS. sėtos valdžios ir kitus prasi

žengimus prieš valstybę jų 
nebaus; prie tos grupės 
priguli ir pats Smetona. Bet 
kita grupė griežtai stoja už
tai, kad kovoti prieš gyven
tojus iki pat galo ir laikytis 
valdžioje. pakol sukilusi 
liaudis ginklu jų neišnaikins.

“REFERENDUMUI” AP
SKELBTAS BOIKOTAS. 

. . ■ ■ < * | t • ; 11 •. » J *

Smetona su Voldemaru ati
dėjo konstitucijos keitimą 

d a vienam mėnesiui.
Spalių 10 ir 11 dlenoriiis 

Lietuvoje turėjo įvykti tauti
ninkų sumanytas “refereh- 
dumas,” tai yra. konstituej- 
jos pakeitimas visuotinu bal
savimu. •_ •, i • ; 4

Bet kadangi toks konstitu
cijos keitimas laužo pačią 
konstituciją, nes joje yra aiš
kiai pasakyta, kad ją gali pa
keisti tiktai Seimas: ir ka
dangi tas referendumas taip 
begėdiškai sutaisytas, ; kad 
Smetona automatiškai yra iš
renkamas septiniems me
tams prezidentu, nes tik jis 
vienas yra pastatytas kandi
datu, tai visos Lietuvos par
tijos, kaip kairiųjų, taip ir 
dešiniųjų, paskelbė šitam 
“referendumui" BOIKOTĄ. 
Tai reiškia, nutarė jo visai 
nepripažinti ir nedalyvauti 
jame.
“Keleivis" gavo iš Rygos ži

nią, kad “referendumas” ta
po atidėtas da vienam mėne
siui. Išrodo, kad tautininkai 
nedrįso vieni patįs savo “re
ferendumą” balsuoti.

Nori taipgi uždaryti Rygoje 
demokratini laikraštį 

“Liaudies Balsą.”

Iš Rygos Keleiviui” pra
nešama :

Lietuvos fašistinė valdžia 
įteikė Latvijos atstovui Kau
ne notą, kurioj statoma šito
kie reikalavimai:

1. Išduoti Tauragės sukilė
lius, kurie pabėgo į Latviją.

2. Uždaryti lietuvių politi
nių imigrantų organizaciją 
Latvijoje, y .

3. Sušvelninti Latvijos 
spaudos toną, kuris dabar 
labai priešingas fašistų tero
rui Lietuvoje.

4. Uždaryti Rygoje einan-. 
ti lietuvių demokratinį laik
raštį “Liaudies Balsą.”

Bet neišrodo, kad fašistų 
reikalavimai butų išpildyti, 
nes Latvijos visuomenė ir 
valdžia simpatizuoja Lietu- 
Vos tautai, kovojančiai už 
laisvę, o ne fašistiškiems 
banditams/. ■ ' •

Dėl Latvių nusistatymo 
prieš fašistų terorą Smeto
nos kompanija tiek susirupi- 
nus, kad išsiunčiamiems iš 
Lietuvos žmonėms neleidžia 
Latvijoj apsigyventi. Kaune 
tapo areštuoti visų socialisti
nių ir šiaip pažangiųjų orga
nizacijų pirmininkai. Jiems 
duoda pasirinkti vieną iš 
dviejų: arba išvažiuoti už
sienin, arba kraustytis į Var
nius. Bet važiuojantiems už
sienin neleidžia apsistoti nei 
Latvijoj, nei Vokietijoj, o 
liepia važiuoti į tolimesnes 
valstybes, kurios su Lietuva 
nesusisiekia rubežiais. Mat, PLECHAVIČIUS GRĄŽI- 
bijosi budeliai, kad žmo
nėms iš naujo sukilus, iš
tremti jų vadai negalėtų tuo
jaus į Lietuvą patekti. Bet 
nelengva fašistams šitas už
gaidas įvykinti, nes kito ke
lio iš Lietuvos į užsienį dabar 
beveik nėra, kaip tik per Vo
kietiją arba Latviją, ir todėl 
kaip tik politinis tremtinis 
tenai įvažiuoja, tai jis tenai 
ir pasilieka.

ANGLIAKASIAI TURI UŽ
MOKĖT ANGLIŲ TRUS- 

TUI $27,500
Pereitą sąvaitę .______

valstijoj pasibaigė Coronado 
Coal Co. byla, kuri buvo už
vesta prieš angliakasių uni
ją 13 metų atgal. Unija suti-« 
ko užmokėti anglių trustui 
$27,500, nes eiti į aukštesnį 
teismą butų lėšavę jai dau
giau. Kompanija skundė uni
ją dėl streiko. Štai jums ir 
“laisva” Amerika! Darbinin
kai ir streikuot negali.
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i WatarhnrM I ietn- atnešė “žinią nuo die- | naieraurro ueiu- va—gavo kalėjimo.1 
Arkansd viai Pagarsėjo.■f

Waterburio dienraščiai 
paskutinėmis dienomis ura- j)iev(T

Mormonų mieste Salt La- 
' ke City vienas žmogus gavo 
penkias dienas kalėnmo už
tai, kad atnešė “žinią nuo

SMETONAI DREBA 
KINKOS.

Šiomis dienomis Smetona 
kalbėjosi su kademų lyde
riais dėl bendradarbiavimo. 
Iš pasitarimų tečiaus niekas 
neišėjo. Smetona labai susi
rūpinęs ir nusigandęs. Pra
lietas nekaltų žmonių krau
jas, matoma, neduoda jo są
žinei ramybės, ir jis bijosi 
žino įių pagiežos. Jisai pa
reiškė, kad jis sutiktų pasi
traukti net is ' aidžios ir pra
sišalinti j už h- u -igu tik 
jam butų garantu ta, kad j., 
bus paliuosuotas nūv arta ko 
mybės už papildytus prasi
žengi mus.

Koks bus Smetonai galas, 
sunku is kabio pasakyti, bet 
kad jis negali h..i malonus, 
tai jau ir jis pats pradeda 
suprasti. Todėl ir dreba jam

NA BAUDŽIAVĄ.
Kaip žinome, lenkų pat

riotui Plechavičiui buvo do
vanotas malūnas Skuodo 
valsčiuje. Dabar šitas bude
lis stato tenai tiltą, ir Skuo
do valstiečiai yra varomi 
baudžiavos keliu dirbti prie 
to tilto. Viršaičio padėjėjas 
L. Šaulys buvo atstatytas 
vien tik dėl to, kad nelabai 
smarkiai varė valstiečius j 
Plechavičiaus' baudžiavą, 
i' Apie jo malūną tapo at
matuota 7 hektarai ūkininkų 
žemės. Sakoma, kad šita že
mės bus iš ūkininkų atimta, o 
prie Plechavičiaus malūno 
pridėta.

COOLIDGE ŠLOVINA MI- 
LIONIERIUS.

Pereitą sąvaitę preziden
tas Coolidge buvo Pitts- 
burghe ir viešėdamas kapita
listų pokily pasakė prakal
bą, kurioj jis daugiausia iš
garbino plieno karalių Car- 
neg’- n oat kų magnata Mel
ioną. Anot Jo, < arnegit n 
Melkh.a? y a tie didvyna' 
kurie daugiausia prisidėjo 
prie Pittsburgho pastatymo. 
Ponas Coolidge’as užmiršo, 
kad kiekviena plyta Pitrt 
burgho mūruose ir kiekvie-

... , Istorija vra tokia,
dėjo daug rašyti apie lietu- Pas mormonus buvo bažny- 

Sta1’ Jie paduoda ^ios įstatymas, reikalaujan
tis, kad apatiniai marškiniai 
ir kelinės dengtų visą žmo
gaus kūną, palikdamos tiktai 
kojas, rankas ir galvą nuogą. 
Pereitą sąvaitę mormonai 
susirinko savo šventvklon ši
tą įstatymą pakeisti. Jie nu
tarė apatines drapanas žy
miai sutrumpinti ir pridėjo 
da pagerinimą, kad vietoje 
buvusių ligi šiol raikščių, 

i prie marškinių ir kelinių ga
lima siūti knypkius.

Bet atsirado dievobaimin
gų mormonų, kuriems tokios -• . .
permainą pasirodė bedie-| virginijos kasyklo.

e vyrauja tikra vergija.

VYR1AUSIS TEISMAS AT-NORI NEPRIKLAUSOMOS 
METĖ ANGLIAKASIŲ

APELIACIJĄ.
Federalis Teismas West: 

Virginijoj, yra išleidęs apie 
12 injunctionų. kuriais drau
džiama angliakasių unijai 
organizuoti toj valstijoj ka
syklų darbininkus. Kadangi 
toks uždraudimas yra aiškiai 
priešingas Suvienytų Valsti
jų konstitucijai, tai anglia
kasių unija buvo atsišaukusi 
į Supreme Courtą. Bet šį pa- 
nedėlį Supreme Courtas pa
skelbė, kad jis unijos apelia-

ŽEMĖS.žinių:
Jonas Masaitis gavo nuo 

savo pačios atsiskyrimą, nes 
jo Marė buvo jį apleidus.

Mykolina Balkauskienė 
»er teismą gavo iš Marės 
Radziunienės $550 patepi
mui sužeistos savo širdies, 
nes Radziunienė paviliojo 
Balkauskienės vyrą Mykolą.

Juozas Barauskas sunkiai 
nukentėjo nuo bonkos keču
po. kuomet restorane ant 
kampo Bank ir Rivei^sidė 
gatvių aną vakarą apie 11 
valandą kilo visų su visais 
vaina. Barauskas, Kažys Če
kus ir viena moteris buvo 
areštuoti. Jie kaltinami už 
ramybės acdym?. Barauską 

į policija nuvežė ligoninėn jo 
žaizdoms'susiuvinėL .

Galis Gerdauskas užmokė
ki $25 “faino” užtai, kad 
demokratai laimėjo Water- 
burio rinkimus. Mat, jis kar
štas demokratas ir “bečino,” 
kad jie laimės. Demokratai 
laimėjo rinkimus, o Gerdau
skas laimėjo pinigų. Iš to 
džiaugAiO jis pradėjo šau
dyt iš revolverio. 
užtai areštuotas ir nubaustas 
$25. Jo “prisiega" taipgi bu
vo suimta dėl triukšmo kėli
mo, bet teismas ją paleido 
vien tik pamokslą jai pasa
kęs.

Juozas Masaitis, 11 metų 
vaikas, kurdamas kieme ug
nį. užpylė kerosino. Pašokusi 
liepsna pagavo jo drapanas 
ir jis sunkiai apdegė.

I

degtindarių byla.
Clevelande dabar eina di

delė degtindarių kompanijos 
byla? kurioj yra kaltinama 
1'12 žmonių. Jie turėjo įsitai
sę savo bravorą, distiliaciją, 
turėjo trokus alkoholio išve- 
žiojimui ir agentus jo parda
vinėjimui. Dešimts kaltina
mųjų jau nuteista; kompani
jos viršininkai gavo po 18 
mėnesių kalėjimo ir po $6,- 
000 pabaudos; darbininkai 
nubausti’po $100. Beveik vi
si žydai. -

Skandalas Baž
nyčioje.

• . ' , . t >_____ ■ ______

Kunigas reikalauja išmesti 
vyskupą laukan.

Londone, šv. Povylo ka
tedroj, pereitą savaitę buvo 
nepaprastas įvykis. Papras
tas kunigas pakėlė balsą 
prieš Birminghamo vyskupą 
Barnes ir pareikalavo, kad 
jis butų išmestas iš bažnyčios 
laukan.

Apsivilkęs bažnytiniais 
rūbais, vyskupas Barnes ili- 
po sakyklon pamokslo saky
ti. Jisai priklauso prie taip 
vadinamų modernistų, pa
žangiųjų dvasininkų, kurie 
tiki Darvino mokslui ir pri
pažįsta evoliucijos teoriją. 
Jo pamokslo tema buvo: 
“Kaip atsirado žmogus ant 
žemės — priepuolamai, ar 
sulyg iš kalno nustatvto pla
no?”

Vos tik jis įlipo sakyklon, 
tuojaus išėjo bažnytinius rū
bais apsivilkęs kunigai Bul- 
lock-Webster, iki šiol mažai 
kam žinomas dvasininkas, ir 
prisiartinęs prie sakyklos su
šuko j susirinkusius parapi
jomis: “Aš reikalauju, kad 
vyskupas Barnes tuojaus bu
tų nutrauktas nuo sakyklos 
ir išmestas laukan iš bažny
čios, pakol neatitaisys papil
dytų savo klaidų!” Jis tur
but tikėjosi, kad žmonės tuoj 
šoks ir griebs vyskupą mesti. 
Nors bažnyčioj kilo didelis 
sujudimas, bet ne prieš vys
kupą, o iš didelio nusistebė
jimo. Pamatęs, kad vyskupo 
niekas negriebia, kunigužis 
apsisuko ir išėjo. Vyskupas 
tuomet pradėjo savo pamok
slą.

Tas kunigas, kaip vėliau 
paaiškėjo, priklauso prie 
taip vadinamų fundamenta-

tII

BIJODAMA VĖŽIO LIGOS, 
MOTINA UŽMUŠĖ VAIKĄ 

IR PATI NORĖJO NU
SIŽUDYTI. .

Bijodama, kad jos šešių 
metų amžiaus vaikas negau
tų vėžio ligos, nuo kurios ne
senai jos motina buvo mirus,' 
New Yorko žydelka Rozen- 
baum pereitą sąvaitę atidarė 
langą ir išstūmė per jj savo 
vaiką, o paskui ji ir pati nu
šoko žemėn. Krisdamas nuo 
ketvirtų lubų i jardą vaikas

“Šventas sostas” buvo su
griautas ir jo galybė sunai- 

kinta daugiau kaip 50 
metų atgal.

Žinios iš Romos sako, kad 
popiežius užsimanė svietiš
kos valdžios, kuri buvo iš jo 
atimta daugiau kaip 50 metų 
atgal. Apie 50 metų atgal 
Italijos valdžia atėmė iš po
piežiaus visas žemes ir pa
naikino jo svietišką galybę. 
Nuo to laiko tarp Italijos val
stybės ir popiežių eina kova. 
Rodydami savo nepasitenki
nimą ir piktumą, visi popie
žiai nuo to laiko skaitė save 
svietiškos valdžios “belais
viais” ir niekur iš savo palo- 
cių neišeidavo.

Bet dabartinis “šventas tė
vas” nori savo pirmtakunų 
tradicijas sulaužyt. Jo orga
nas “Osservatore Romano” 
jau paskelbė ir sąlygas, ku
riomis jisai, popiežius, sutik
tų “Romos klausimą” išrišti. 
Visų pirma Vatikano laik
raštis pabriežia savo nusista
tymą, kad popiežiui būtinai • 
yra reikalinga pilna laisvė ir 
nepriklausomybė nuo bent

f

viškos. Prie tokių prigulėjo 
ir senas mormonas Paul Feil. 
Negalėdamas kitaip senovės 
įstatymo apginti, jisai atbėgo 
į vieną mormonų susirinkimą 
ir ėmė šaukti, kad jis atnešęs 
“žinia nuo paties Dievo.” L , . , ....
pradėjo jis aiškinti, kad Die- nutelst.a-s kalėjiman ant 18 
vas niekad nesimaino. todėl ITie?.es1^ i.'l6!1 UZ^J’ 
negalį būt mainomi ir mor
monų įstatymai.

Už sukėlimą “šventoj vie
toj” triukšmo Fėil buvo-su
imtas ir atiduotas teisman, 
kur mormonų teisėjas nutei- 

Jis buvo sė jį kalėjiman ant penkių 
dienų. »

• f >. • • “ ■ ■ ————————

APIPLĖŠĖ 80 ŽMONIŲ 
KARČEMOJ.

Anksti panedėlio rytą ne
toli Chicagos 8 banditai už-

nedėlios gėrė ir šoko 80 vyrų me 50 angliakasių, 
ir mergų. Banditai buvo gin- ’ 
kluoti kulkasvaidžiais, per
šovė per galvą vieną tarną ir 
apiplėšė visus šokikus. Su
linkę $10,000 pinigais ir 
brangiais daiktais, banditai 
pabėgo automobiliais.

NĖRA teisybės teis
muose.

Lavvrence, Mass. — Rusas 
J p vardu Kuzmačuk čia tapo

metų vaikas pasakė matęs jį 
įlindusį į svetimus namus. 
Kada amerikoniškas bomas 

i įlenda į svetimus namus, tai 
jis gauna 3 mėnesius kalėji
me, o kada ateivis, tai pus
antrų metų. Kur gi čia teisy
bė?

IŠGELBĖJO UŽBERTUS kokios valdžios. Kitaip sa- 
ANGL1AKASIUS. kant, jam reikalinga nepri-ANGLIAKASIUS.

Glendale Coal Co. kasyk- klausoma teritorija, kur jis 
loj, netoli Scrantono, pereitą i galėtų atsteigti savo svietiš-

Į

puolė karčemą, kur da nuo sąvaitę buvo užberta po že- ką valdžią.
I Toliaus Vatikano organas 
Į pareiškia, kad Italija, kuri 
i varu atėmė iš popiežiaus že- 
|mes, palikdama jį be legalės 
nuosavybės, turėtų dabar tas 
žemes sugrąžinti, jeigu jau 
ne visas, tai bent dalį jų.

Reikia pasakyti, kad 1870 
metais, kuomet popiežiaus 
sostas buvo nuverstas ir jo 
galybė panaikinta. Italija 
siūlė jam pasilaikyti tą Ro
mos dalį, kur stovi Vatikano 
rūmai (ant dešiniojo Tibro 
upės kranto), bet gyvenusia 
tuomet Pijus IX buvo tiek 
įniršęs, kad atsisakė šitą pa
siūlymą priimti.

Popiežiaus organas dabar 
sako: jeigu Anglijoj yra lor
dų. kurių dvarai lyginasi 
Marino respublikai, kur jie 
naudojasi beveik nepriklau
somų karaliukų teisėmis, tai 
kodėl tokios valstybės nega
lėtų turėti popiežius.

Ir galimas daiktas, kad 
reakcijos apaštalas Mussoli
ni popiežiaus norus išpildys.

. Bet vė- i 
liaus visi buvo išgelbėti.

PAVOGĖ $10,000 VERTĖS 
DRAPANŲ.

Greenwich, Conn. — Pe
reitą sąvaitę vagys čia išplė
šė Lockwoodo moteriškų 
drapanų krautuvę, išnešda
mi už $10,000 prekių.PALYGINIMAS AMERI

KOS ir Europos Dar
bininkų ALGŲ.'

Paiyžiaus mūrininkas tu
ri dirbti beveik dešimtį sykių 
daugiau valandų negu Phila
delphijos mūrininkas, kad 
uždirbus vieną unciją aukso. 
To paties amato darbininkas 
Londone turi dirbti 28 va

landas ant 8 valandų Phila-

IŠSPROGDINO 6 SEIFUS.
Portlande (Me.) vieną 

I naktį banditai įsilaužė į šešis 
automobilių pardavinėjimo 

! ofisus ir kiekvienoj vietoj iš
sprogdino po vieną seifą, 
pavogdami iš viso $735.

užsimušė ant vietos, o patil T‘ T?; i u v vi Rozenbaumienė baisiai s^i-!^^ M
žeidė ir pusgyvė buvo nuvež- P s- . a ?(,s- £’ ”| 
m i;™ b7n<> mūrininkas turi dirbtita ligoninėn. Jos vyras sako, t - „
kad nuo to laiko, kaip sena 
jos motina mirė nuo vėžio li
gos, ji pasidarė labai susirū
pinusi ir nerami, bijodama, 
kad ta pati liga nepaimtų ir 
ją su vaiku. Ji jau du syk 
bandė pasidaryti sau galą — 
sykj gazu, o kitą sykj bandė 
pasikarti. Tai, prie ko prive
da kvailas įsikalbėjimas.

daugiau negu 40 valandų ant 
Philadelphijos mūrininko 8 
valandų.

APKALTINO 45 KLIUK- 
SININKUS.

Luverne, Ala.—Grand ju- 
ry čia apkaltino 45 kliuksi- 
ninkus dėl plakimo žmonių

lir aštriai pasmerkė Ku Klux 
Klano organizaciją.

AR JAU GAVOT KNYGŲ i

“Keleivis” duoda už $2.00 
knygų dovanų tiems, kurie 
gaus naują skaitytoją me
tams ir prisius jo prenumera
tą. Bet šitas vajus yra tik 
trumpam laikui. Jis pasi
baigs 'U siuu iT.ėiifcMu. Pas
kui tos knygos vėl bus par- r I m l/n i nn

CHICAGATURI 3,741,910 
GYVENTOJŲ

Dabartiniu laiku Chicago
je yra 3.741.910 gyventojų. 
Per septynis pastaruosius 
metus tenai priaugo 1,040,- 
200 žmonių.

VYSKUPAS GIRIA MEK
SIKOS VALDŽIĄ

Meksikos episkopalų vys- 
listų, kurie atmeta visokį kūpąs Creighton sako, kad 
mvk>’4, o ti“’ i*»n t’k‘ai bib Meksikos valdžia Jn oa gra 
lijai. \ yskupas Barnes yra/ų tarną H>'įsą šalį stale Įduodamos paprasta jų kaina, 
priešingų paži nų. Nelabai mos mokyklos ir dabartiniu! Taigi, kas nori gauti gerų 
senai Westminsterio kliošto-'laiku l,2o0,<>00 • alkų sėdi knygų dovanai, tegul pasi- 
riuje jisai paieiške, kad Dar- mokyklose, ko niekuomet‘skubina. Plačiau apie tai pa-l 

Įvino mokslas visiškai sugrio- Meksikoje nebuvo, pakol tą’aiškinta atskirame skelbin e; 
vęs teologijos schemą

I

kinkos. Jo abaze jau prasidė- nas akmuo to nuėsto gatvėse per pusę šimtmečio daryti j ja. Vyskupas sako, kad dau- ir knygų 
e . z-v _ • « « A * I-v z» « z I z^ z-J « . a «««*I .... L • . - - . A * • ? 1 ~ Z. _ _ __  i— A _ _ *___ 1 - *____ __ __ _ • _ >z A A V 1 • 1 •jo nesutikimai. Susidarė dvi buvo pagamintas darbiniu- tyrimai įrodė 
priešingos grupes. \ iena kų rankomis. Jeigu ne darbi- mais faktais, kad žmogus 
grupė norėtų su kuria nois ninkai, tai 
stipr? -ilr į ‘ ‘ " _ .
susitarti, kad tik butu užtik- Carnegių, nei Melionų

neužginčija- giausia triukšmo prieš Mek
sikos valdžią kelia Amerikos 

nebūtų netik yra kilęs iš beždžionių veis-katalikų kunigai. Gi Meksi- 
partija kaip nors Pittsburgho, bet nebūtų nei lės. Todėl fundamentalistai kos katalikiškoji liaudis pil- 

j ir siunta prieš ji nai savo valdžia patenkinta.ir siunta prieš ji

VOKIETIJOJ SUSTREI
KAVO 72,000 ANGLIA

KASIŲ
Vidurinėj Vokietijoj šj pa- tais'

nedėlį 72,000 angliakasių 
metė darbą, reikalaudami 
daugiau algos.

SUGAVO BRANGŲ 
ŠMUGELI.

Philadelphijoj ant Broad
* ------- Z K--------------------- -----------t |

uo šalį valde katalikų dvasiški- ant 6 puslapio. Ten pat telpa! ______ . .
i suraša , iš kurio , streeto stoties valdžios agen- 

kiek vienas gali pasirinkti pa tai sučiupo skrynią su narko- 
tinkamų -a u knygų. jtikais (migdančiais vais-

Atsiminkit, Lai 31 o. ,>pa- tais), kuriu eite apskaitoma 
lių šitas pAsiuiynias mų pasi į $750,000. Šmugelis buvo 
baio y ežtas per Nev Yorką

UŽMUŠĖ 50 “BANDITŲ.”
Washingtone gauta žinių, 

kad Amerikos karininkų va
dovaujama Nikaraguos kon- 
stabuliarija (raitoji policija) 
pereitą sąvaitę tenai užmušė 
da 50 “banditų." Amerikos 
kapitalistai vadina “bandi- 

' ” tuos Nikaraguos pilie
čius, kurie nori nuversti A- 
merikos ginklais palaikomą 
prezidentą Diazą.

SOVIETŲ VALDŽIA 
AREŠTAVO 28 AME

RIKIEČIUS.
Konstantinopolio žinio

mis, Rusijos Armėnijoj so
vietų \ aidžia areštavo 28 
amerikiečių šelpimo organi
zacijos narius. Jie kaltinami 
šnipinėjimu
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idencijas proza, galėtų pec-ir pinigų neturi, 
lrrt# TTimiiAin stalium* 1 1—— 1-^— O pinigui Berline anądien nusižudė 

rinkimų kampanijai reikia ’ amerikiečių rašytojas Sebe- 
uat'g. Pavyzdžiui, prieš pat j fauer. Pirma jisai nudurė 
rinkimų dieną norima at- 
soausdinti ir išplatinti 200.- 
000 “New Leader” egzemp
liorių su agitacija. Bet ar pa
siseks tas padaryti, tai pri
gulės nuo to, ar susirinks rei
kalinga suma pinigų.

Musų draugai New Yorke 
tečiaas dirba dieną ir naktį, 
kupini vilties, kad jų darbas 
apsivainikuos didžiausiais 
laimėjimais.

kot Eimučio stvlium:
“Pas mus. 
Chieagoje. 
Buvo piknikas. 
Buvau ir aš tenai.
Munšaino buvo i valias.
Ir visi neblogai
Išsi gėrėm."

Bet Amerikoje šitokių “ei
lių” nepriimtų nei vienas lai
kraštis. išskyrus gal tik vie
ną Mahanojaus “Saulę.” Ko
dėl tokį jovalą talpina Lietu-, 
vos laikraščiai, kurie visuo-; 
met turi pretensijų prie geros 
literatūros, tai mums visai 
nesuprantama

____________  
________________ _____ _______ !

Boiketas Smetonos-Voldemaro

I

I
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: (miesto galvą) Našašibį ir atsivėrė Llaima vulkanas,

i

nių valstybės tvarkos klausi-M
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? sukilime dalyvavo demokratinė i iždą, ir kūne, ginda- 
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Mokinių — 
Mokytojų -
Visuomenės veikėjų—1: 
Darbininkų — 60; 
Amatninkų — 42.

Iš Halifa.vo (Kanados pa
krašty) pranešama, kad ke
turi žvejų laivai, kurie iš
plaukė iš tenai rugpiučio mė-i

i

peilių savo meilužę, su kuria į 
gyveno pačią pametęs, o pas- ‘ 
kui pats nusišovė. Sakoma.; 
kad šitos tragedijos priežas
timi buvęs pavydas, nes ame-1 
rikiečio mergina pradėjusi i 
kitą mylėtu

KIAUŠINIAIS MOKA UŽ 
LAIKRAŠČIUS.

Šiomis dienomis Ameri
kon buvo atvažiavęs iš belgų 
Kongo (Afrikoje) kalnų in
žinierius Robert H iii su savo 
žmona. Kalbant apie gyveni
mo sąlygas Afrikoje, ponia 
Hill papasakojo šitokių Įdo
mybių :

“Laikraštis Kongoje yra ne
tiktai smagus, bet ir reikalin
gas dalykas. Pavyzdžiui, už pi
nigus pas vietas gyventojus ne
galima nusipirkti kiaušiniu. Jie 
tebėra da primityviai žmonės ir 
pinigu vertės nesupranta. Jie 
maino tiktai ant prekių. Ir už 
gaunamus iš Amerikos laikraš
čius aš visuomet galiu nusipirk
ti šviežių kiaušinių.

“Nedėlinės Laidus ‘Ntw \ork 
Times’ su spalvuotais paveiks
lais, geriausia yra perkamas. 
Balubai vadina ji •Demaedimde 
Dinene.' Laikraščio skaityt jie 
nemoka, bet jiems labai patinka 
paveikslai, o ypač komiški pa
veikslai su gyvuliais. Kuo dau
giau laikraštis turi paveikslų, 
tuo daugiau už ji kiaušinių gali
ma gauti.”

Bendrai, laikraščių kaina 
esanti tokia:

“New York Times,” 9 
kiaušiniai.

“Saturday Evening Post.” 
3 kiaušiniai.

“Life,” 1 kiaušinis.
“Ladies’ Home Journal,” 

5 kiaušiniai.
“Literary Digest.” 2.

— ■■■■■■■■■■ —

“Pereitais metais šios šalies Į 
farmeriai paliko auginimui vos 
tik 500.000 kumelukų; o metai 
prieš tai buvo palikta 1.500.000 
kumelukų.”

Arklių skaičius eina ma
žyn. nes jų \ ietą užima tro- 

i kai ir kitokios mašinos, 
(šiandien Amerikos farme- 
i riai turi 339,400 trukus dau- 
įgiau. negu jie turėjo 1920 
metais.

Dei tos pat priežasties 
nyksta ir parapijonis. Tikin
čiųjų skaičius eina i 
nes tikybos vietą užima ap
švieti.

Žinoma, katalikų kunigai'na i rinkimus pakilusiu uuu. 
sakys, jog protestonai atsi-’ir jų laikraštis, 
meta nuo savo bažnyčių dėl- Leader,” numato stambių 
to, kad jų tikyba netikusi, laimėjimų. Socialistų judėii- 

.„l.ys. kad katalikų skai- mas pastaruoju laiku žymiai 
sustiprėjo, sako “New Lea
der.” ir jeigu New Yorko so
cialistams pasiseks laimėti 
vietos rinkimus, tai galima 
bus tikėtis geių pasisekimų 
ir prezidento rinkimuose at
einančiais metais.

New Yorke teisėjas Jacob 
Panken stato savo kandida
tūrą ant socialistų sąrašo ki
tai 10 metų tarnybai Munici- 
paliame Teisme, ir “New;

TEISĖJAS PANKEN AT
META KOMUNISTŲ 
“UŽTVIRTINIMĄ.”

New Yorko komunistai 
nutarė “užtvirtinti” teisėjo

Kinų kantoniečių valdžia 
pasiuntė Japonijai protesto 
notą, nes pradėjo aiškėti, 
kad Japonija taikosi užimti 
Mandžiuriją.

I ________________________

mų, dėl kurių balsuotojai ga 
Ii būti Įvairiai nusistatę. B< 
to, musų visuomenei neduo
dama nė laiko, nė bet kuriom 
galimybės iš anksto susipa
žinti ir bendrai apsvai >tyt i 
dulomus pakeitimus.

5. p. Voldemaro vyriausy
bė laiko kraštą karo padėty, 
prislėgė viešajj musų gyveni
mą iki šiol nematytomis 
Lietuvoje represijomis, pas
kutiniais areštais pašalino iš 
viešojo gyvenimo šimtus 
veiklesniųjų visuomenės dar
buotojų. Neleisdama jokių 
mitingų ir susirinkimų, su
žalodama n gniaužindama 
spaudą, ji nul i policinės laz
dos pagalba priversti musų 
visuomenę, kad ji kęstų ir 
tylomis patvirtintų esamąjį 
dabar Lietuvoje rėžimą.

6. {vesdama at\ irą balsa
vimą policijos agentų prie
žiūroje, sudarydama balsa
vimų komisijas išimtinai iš 
savų žmonių, p. V oldemaro 
vyriausybe sudaro \ isas rei
kalingas sąlygas, kad verstų 
balsuojančius pasisakyti už 
jos siūlomus pakeitimus, o 
jei tas nepasisektų, kad gale- 
tų lengvai suklastuoti balsa
vimų rezultatus.

7. Kartu su konstitucijos 
pakeitimais p. Voldemaro 
vyriausybė surišo p. Smeto
nos rinkimas i Respublikos 
prezidentus, nes kas balsuos 
už konstitucijos pakeitimus.

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komiteto 

nutarimas.
P. Voldemaro vyriausybes 

sumanytas, paruoštas ir da
bar žadamas vykdyti “tautos 
atsiklausimas” turi tikslu 
pravesti musų konstitucijos 
pakeitimą. Paties pakeitimu 
tikslas — sumažinti Seimu 
'teises, padaryti Respublikos 
prezidentą prieš nieką neat- 
sakomingu musų krašto val
dovu, sustiprinti Ministenų 
Kabineto galę, padaryti jį 
faktinai neatsakomingu 
prieš Seimą ir. dirbtinai su 
darytose karo stovio sąlygo
se, pastatyti Lietuvos prezi
dentu p. Smetoną dar bent 
septyneriems metams.

L. S. D. Partijos Centro 
Komitetas, apsvarstęs refe
rendumo klausimą, nusistatė 
dėl jo šiuo budu:

1. p. Voldemaro vyriausy
bės daromas referendumas 
yra priešingas musų konsti
tucijai ir pakartotinai ją lau
žo.

2. Pats referendumas nori
ma vykdyti siūlomų konsti
tucijos pakeitimų pagrindais 
(balsuojamojo amžiaus pa
kėlimas iki pilnų 24 metų ati
ma balsavimo teisę daugiau 
kaip iš 240,000 Lietuvos pi
liečių).

3. Atsiklausimui statomos 
konstitucijos pataisos via

DIDELIŲ LAIMĖJIMU. pankeno kandidatūrą į Mu- į nesyje, iki šiol da nesugrįžo. 
New Yorko socialistai ei-įnjcjpai Teismą. 1’“

. . Į Teisėjas Panken šitą “už-
įtvirtinimą” atmetė ir prane- 

’ »tamoiU|^ viešai per spaudą, kad su 
komunistais jis nieko bendra 
neturįs. Patįs komunistai su 
juo irgi nesutinką; jie užgy- 
rę jį veikiausia dėlto, kad jis 

j butų rinkimuose sumuštas, 
nes jie gerai žino, kad kandi- 

i datas su jų “antspauda” ne
dali būt išrinktas.

Jie skaitomi jau žuvusiais. 
Manoma, kad jie nuskendo 
laike audros 24 rugpiučio. 
Su jais žuvo SO žvejų.

-------- —_
Vienoje tapo areštuotas 

apgavikas Mohamed Paša ai 
Rašid. Jisai dėjosi “Kurdis
tano Emiru” ir drapanas dė
vėjo kaip koks komiškos 
operetės Balkanų princas. 
Pasirodė, kad jis yra tarp
tautinis apgavikas, ir kur tik 
apsistodavo, visur isiskolm- 

Iš Viso Pasaulio. ^vo hoteliams “ pabėga- 
---------------i ---------------

Jeruzolimoj susekta šuo-j Andų kalnuose, Cili res- 
Leader” tikrina, kad jis bus kalbis užmušti žydų majorą publikoj, pietų Amerikoj, 
išrinktas. j (miesto galvą) Nasasibį ir atsivėrė Llaima vulkanas,

Norman Thomas, August du jo draugu. Areštuota pen- kuris buvo skaitomas senai 
Taigi laiko tendencija ro- Cleassen*, Sadie Rivkin ir ki suokalbininkai, vienas jų jau užgesusiu. Dūmai ir liep- 

do, j ' “ * ’ ............................................  ’ ’ "* • - - - ----- -
toliau, 
mingi žmonės turės visai iš- taipgi busią išrinkti, 
nykti.

Jie šaky 
čius nemažėja.

Bet jei katalikų minios ne
mažėja. tai tik dėlto, kad jos 
susideda iš tamsesnių ele
mentų. Juo žmogus tamses
nis. tuo daugiau jis bijosi 
velnio ir tuo daugiau mel
džiasi. Apsišvietęs žmogus 
žino, kad velnio nėra; jis 
taipgi žino, kad nėra nei to
kio Dievo, nei dangaus, nei 
pragaro, nei dūšios, kaip ku
nigai mokina. Dėlto apsišvie
tę žmonėm ir pameta bažny
čias.

kad žengiant progresui Harry W. Laidler, socialistų muzulmanų auksčiausios ta- snos dabar sauja iš jo į pa- 
arkliai ir velniobai- kandidatai į miesto valdybą, rybos viršininkas. dangės didžiausiais stulpais

-------------- ‘ir pelenai krinta aplinkui 
Charles Solomon, Samuel Fordas nupirko Brazilijoj per kelias mylias.

Beardsley ir Isidore Coro, 1,200,000 akrų žemės, kur ---------------
socialistų kandidatai į New auga guma (robas). Sako- Kanados provincija vardu 
Yorko valstijos Seimą (As- ma. kad jis užmokėjęs už tą British Columbia nutarė 
sembly) taipgi turį gerų šan-plotą $42,000.000. ■ Įvesti pensiją seniems savo
sų ir galį būt išrinkti. • -------------- ! gyventojams, sukakusiems

Bet kova sunki, nes pra- Paryžiaus priemiestyje 70 metų amžiaus. Aukščiau- 
gaištinga komunistų propa- Clichy aikšte “Place dės Fe- šia pensija metams bus $240. 
ganda yra sudemoralizavusi tęs” tapo perkrikštyta į "Pla- Pusę šitos sumos mokės do- 
daug darbininkų: socialistų ce Sacco-Vanzetti.” Tą prie- minija. o kitą pusę — pati 
organizacija yra susilpninta miešti valdo komunistai. , provincija.

KUR TIKRAS BANDI
TIZMAS.

Gindama tuos razbainin- 
kus, kurie dabar turi pasi
grobę Lietuvos valdžią, 
Brookiyno “Vienybė” apsi-

5,000 LITŲ UŽ KAPITONO 
MAJAUS GALVĄ

Smetona paskyrė 5,000 li
tų dovanų už suėmimą kap. 
Majaus, kuris buvo užėmęs
Tauragę ir susodinęs belan- putojus niekina Tauragės 
gėn visą buvusią tenai Sme- sukilėlius, kurie turėjo drą- 
tonos ‘“načalstvą.” ■ - - -

Bet išrodo, kad nelabai 
kas tų dovanų nori. Rygoje 
einantis “Liaudies Balsas” 
sako;

“Kaip mums praneša, tai 
žmonės ne tik nesilokamija pa
skirtais 5.000 litų už Majaus 
suėmimą, bet dar jam padėjo 
pabėgti. ‘Lietuvis’ jau rašo, kad 

. tai komunistai sukilo, mat nori
ma tuo apdumti akis. Konfunis- 
tų Tauragėje nėra... Tauragės.

’isuomenė, tikri liaudies su-
. nus.’y . r
į : < f

Valdžios skelbiamose ži- 
’niose apie Tauragės sukili
mą labai daug prieštaravi

sos tai razbaininkų šaikai 
pasipriešinti. Anot “Vieny
bės,” Tauragės sukilėliai bu
vo tikri banditai, ir daugiau 
nieko.

Bet “Naujienos” teisin
gai “Vienybei” pastebi, kad 
tikri banditai yra ne Taura
gės sukilėliai, o tie gaivalai, 
kurie 17 gruodžio naktį gink
lais užpuolė teisėtą valdžią 
ir pagrobė ne porą šimtų 
tūkstančių litų, bet visą vals- 

mi tą savo plėšikišką darbą, 
nuolatos gąlabija žmones!” >

Kad> Tauragės sukilėliai 
buvo-rie banditai, bet įvairių 
profesijų Lietuvos piliečiai, 
sako “Naujienos,” tai ge-mą labai daug pnestaravi- sako Naujienos, tai ge

mų, ts pradžių Smetonos- riausia parodo pati Lietuvos 
,------- -_• spauda, kuri paskelbė,.kid

tų, kurie turėjo su tuo štikili- 
mu ryšių, pasirodė " 131 as
muo, būtent:

Lietuvos šaulių — 10; 
UkiniiAų—*10; 

7; 
-1;

& emaro kompanija pa- Į 
skelbė pasauliui, kad Taura
gę buvo užpuolę “banditai;” 
paskui ji aiškino, kad sukili
mą surengę “Maskvos pini
gais komunistai;” toliaus bu
vo kaltinami kaž-kokie “vo
kiečiai, atėjusieji . per “sie
ną;” pagalios buvo paskelb
tas suimtųjų sąrašas, kuris 
parodė, kad sukilėliai buvb 

‘visi vietos gyventojai, darbi
ninkai, profesionalai ir net 

'šauliai.
i Perdaug, matyt, Smetonos 
sąžinė nerami, kad jis me
duoja ir melo nepaslepia.

Per vienus metus ne- 
] TEKO 560,000 PARA 

PIJONŲ.
' Suvienytų Amerikos baž

nyčių komitetas paskelbė sa
vo raportą apie bažnyčių 
'“augimą,” iš kurio pasirodo, 
kad per vienus tik metus pro- 
testonų bažnyčios Suvieny
tose Valstijose neteko pusės 
miliono tikinčiųjų. Tas aiš
kiai parodo, į kurį galą “au
ga” šventas biznis.
i; Reikia pastebėti, kad tuo 
pąčiu laiku nyksta ir arkliai. 
Rėo automobilių kompanijos 
zperd etinis W. C. Parker sa
ko, kad kas metai Amerikoj 
ant farmų išnyksta milionas 
arklių. Jis sako:

IR TAI VADINASI 
“POEZIJA!”

Sunku suprasti, kam tūli 
žmonės rašo “eiles” ir gadi
na popierą. Štai tokių “eilių” 
pavyzdis:

“Kada tai.
Kūdikystėje,
Buvau laiminga.' 
Ir maniau, kad ir 
Kiti laimingi.
Kūdikystėje 
Nežinojau, kad 
Gyvenime yra: 
Verpetai ir 
Viliuginga 
Meilė..."'

Tai Prano Eimučio, jauno 
Lietuvos “poeto,” atsipra
šant, “poezija.”’ Jeigu šito
kius plepalus galima butų 
rašyti eilių formoje, tai tuo
met kiekvienas korespon
dentas galėtų būti poetu, ir 
vietoj rašyti savo korespon-

vyriausybės noras pa>isavin-* a< balsuos ir už p. Smetonos 
ti vyriausias liaudies teises'Išrinkimą prezidentu septy- 
įr neatsakomingai valdyti nerierns metams. Kadangi p. 
musų kraštą kad ir prieš kra-Smetona yra vienas svar
sto norą. Kaipo tokios jos biausiu kaltininku gruodžio 
yra giliai antidemokratiškos. Į j 7 dienos įvykių ir visos ei- 

4. Vienu balsavimu nori- vėlesniu prieškonstituci- 
ma išrišti visą eilę pagrindi-!njų aRtų, yra pasižymėjęs 

kaipo atkaklus demokratinės 
tvarkos priešininkas, ir da
bar statomas vieninteliu kan
didatu i prezidentus, tai tas 
viskas tik ryškiau rodo, ko 
siekia p. Voldemaro vyriau
sybė referendumu.

Dėl tų visų motyvų L. S. D. 
Partijos Centro Komitetas 
nutarė: (a > kviesti visus
Partijos narius ir jos šalinin
kus aktingai boikotuoti bu
simus referendumo balsavi
mus; (b) paskatinti visus 
Partijos narius, kad išvysty
tų, nežiūrėdami jokių suvar
žymų. kuoplačiausią agitaei? 
ją demokratinės visuomenės 
tarpe už aktingą balsavimų 
boikotą: (c) pasiūlyti Parti
jos nariams, kad vietose susi
tartų bū kitomis referendu
mui priešingomis partijomis 
ir suderintai išvystyti boiko
to akciją visu galimu platu 
rau.

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komitetas. 
Kaunas, 
Rugsėjo 25, 1927.

Kaip Galima Pažinti Žmtgn 
Pagal Ja Juok^

Pas žmogų juoko būdas 
galutinai susiformuoja ir nu- 
sistovėja nuo 18 metų ir vė
liau palieka toks pat iki kars
to. Sakoma, kad iš juoko ga
lima spėti apie žmogų gana 
tiksliai.

Juokas su akių mirksėjimu 
ir su pusiau pavirtusip šonan 
veidu — yra nuoširdus ir jis 
parodo žmogų esant dženteL 
meną ir draugišką. Tie, ku
rie juokiasi giliai gerklėje ir 

i pusiau susičiaupę, yra atsar
gus, gabus ir prie progos jie 
nesidrovės apgauti kitus. 
Kurie juokiasi visu kunu, 
kad net pečiai ir galva dre
ba, — geri žmonės ir tinka 
šeimyniniam gyvenimui. Bet 
kurie juokiasi be šypsenos i»‘ 
sučiaupę lupas, yra kietašir
džiai, nuožmus ir tankiai sa 
vyje slepia baisiausias nuo
dėmes. P. C.
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Kas skaito ir rašo, 

Tas duonos neprašo. © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia, 

To niekas nepeikia.

išbėgtų. Dabartinė Lietuvos 
Ar ištikro Lietuvos darbinin- valdžia esanti niekai. Bet čia 

kalbėtojas mums priminė, 
kad Lietuvos liaudis dar ne
santi pribrendus prie demo
kratijos. Vadinasi, dabarti
nė valdžia turėtų būti gera, 
nes ji nėra demokratiška. 
Ar tai logiška?

Graičiunas esąs geriausias 
inžinierius Lietuvoje, veda 
fabriką Klaipėdoje. Bet savo 
kalboje p. Simokaitis prasi
tarė, kad tas inžinierius sten
giasi užkariauti rinkas už
sieniuose. Ot, čia pasirodo, 
kad jis ne fabriką veda, o 
yra agentas kokios nors kor
poracijos. Tiek to — nesigin
čysiu. Gal Klaipėdoje jis ir 
gali vesti “fabrikus,” bet to
se šalyse, kuriose pramonė 
stovi ant aukšto laipsnio — 
negalėtų. Jeigu ir gautų dar
bą kaipo inžinierius, tai dirb
tų už 35 dolerius algos sąvai- 
tėj. Nėra užtektinai patyręs.

Klausimas: kodėl musų 
inžinierius p. B. Simokaitis 
mums tokią mišinio prakalbą 
pasakė? Todėl, kad jis igno
ruoja politinę ekonomiją ir 
tuomi visuomet ir visur di
džiuojasi. Žmogus, neturė
damas jokio supratimo apie 
politinę ekonomiją, negali 
suprasti šalies viešojo gyve
nimo. Kaip jis suprato, taip 
ir mums pasakė.

Laisvės Mylėtojas.

CHICAGO, ILL. merikoj išgyveno 45 metus.Jrimo ant žemės. Brazilijos T“> “ * ’* IT'l " — ji ' vi v i * •
kai tinginiai?

South Chicagoje įvyko 
SLA. VI Apskričio suvažia- i 
vimas. Tame suvažiavime 
buvo pakviesti pakalbėti ke- 
ii delegatai; taipogi ir p. B. 
Simokaitis, ką tik sugrįžęs iš 
Lietuvos.

Simokaitis pradėjo kalbą 
su pasididžiavimu, kad jis 
nepriguli prie jokios politi
nes partijos, todėl nežiūrė
jęs nei per kokius partijos 
akinius, tai ir kalbėsiąs apie 
tai, ką savo akimis matęs.

Kaip žinome, dabar Lietu
voje siaučia militaristų bei 
kunigų diktatūra, todėl net ir 
norint negalima tenai patirti 
viešojo gyvenimo tikros pa
dėties. Todėl visi delegatai 
bei svečiai geidė išgirsti p. 
B. Simokaičiu pasakojimą 
apie Lietuvos viešąjį gyveni
mą.

•Pirmiausiai p. Simokaitis 
saxo kalboje nurodė, kad 
Lietuvoje esą dvi kultūros: 
Vokiečių ir Azijos arba Ru
sijos. Klaipėdoje esą Vokie
čių kultūra, o Didžiojoj Lie
tuvoje esanti Azijos kultūra. 
Mažosios Lietuvos kultūrą 
jisai pagyrė, o Didžiosios 
Lietuvos — nupeikė.

Kalbėdamas apie Lietuvos 
buvusias ir dabartinę val
džias, pasakė: “Kunigų val
džia buvo niekai; Griniaus- 
šleževičiaus valdžia irgi bu
vo niekai; dabartinė valdžia 
taipgi niekai.”

Po to, kalbėtojas nurodė 
dėl kokių priežasčių milita- 
ristai-fašistai nuvertė teisėtą 
valdžią. Tam buvę tris prie
žastis: viena, kad valdžia 
leido kunigų auklėtiniams 
susiorganizuoti ir demonst
ruoti Kauno gatvėse. Antra, 
kad atskyrė bažnyčią nuo 
valstybės ir panaikino kuni
gų algas. Trečia, kad leido 
darbininkams susiorgani
zuoti į unijas — profesines 
sąjungas. Tos unijos buvu
sios tokios žiaurios, kad jei
gu jos butų pasilikusios ant 
ilgiau, tai butų visą Lietuvos 
pramonę prarijusios. Lietu
vos darbininkai esą didžiau
si tingjniai. Jam tekę prisi
žiūrėti į mūrininkus. Girdi, 
šlykštu ir pikta žiūrėti į juos, 
kaip jie tingėdami tas plytas 
dėsto. Padeda plytą, užsiru- 
Jfo, tai vėl krapštinėjasi.,Lie
tuvos darbininkai geriaus 
gyveną, negu Amerikos dar
bininkai.

Geriausias inžinierius esąs 
p. Graičiunas, amerikietis 
(d-ro Graičiuno sūnūs). Lie- 
tuvoje inžinierių nesą. Esą 
gerai mokytų vyrų, jie para
šą puikiai irpsfkalbą apie po
litiką ir kliubuose gerai pa
mosuoja-. bet apie pramonę 
nieko nenusimaną.

Na tai šitokioje dvasioje 
mums pasakė prakalbą musų 
inžinierius p. B. Simokaitis! 
Kad taip butų kalbėjęs koks 
paprastas žmogelis, tai nebū
tų ir nuostabu, bet šitaip kal
bėjo inžinierius, kuris dargi 
pretenduoja būti progresy
viu, tai tik pikta darosi klau
sant jo kalbos.

Tik pamislykit: Griniaus- 
Šleževičiaus valdžia buvo 
“•niekai,” bet čia pat nurodė, 
kad ji dirbo kulturinį darbą. 
Lietuvos darbininkai tingi-

WATERBURY, CONN. 
Kliubo fėrai.

Lietuvių Piliečių Politiš
kas Kliubas rengia didelius 
ferus, kurie atsibus nuosavo
je svetainėje, Venta Hali, 
103 Green st. Fėrai prasidės 
subatos vakare, spalio 22 d. 
ir tęsis visą sąvaitę. Baigsis 
spalio 29 d. Nedėldieni, spa
lio 23 d. fėrų nebus.

L. P. P. Kliubas yra įsteig
tas spalio 12 d., 1892 metais. 
Taigi, apvaikščiodamas savo 
gyvavimo 35 metų sukaktu
ves ir rengia šiuos fėrus. L. 
P. P. Kliubas bene tik* bus 
seniausia Waterburio lietu
vių politiška ir pašalpinė 
draugija.

Pirmiaus šis Kliubas turė
jo du skyrius. Pirmas skyrius 
susidėjo iš tų narių, kurie 
yra Amerikos piliečiai. Ant
ras skyrius buvo iš nepilie- 
čių. Kiekvienas skyrius skir
tingas tęises turėjo. Piliečių 
skyrius gaudavo didesnę pa
šalpą ligoje ir pomirtinės 
daugiau.

Tečiaus dabar, nuo gruo
džio 18 d., 1926 metų tapo 
pertaisyta visa konstitucija ir 
sulyginti visi nariai lygiomis 
teisėmis. Dabar gali prigulėt 
pilietis ir nepilietis. skirtu
mo nedaro. Vien tiktai val
dyba renkasi iš šios šalies pi
liečių.

Pašalpą ligoniams Kliubas 
moka per 4 mėnesius ant 
metų, po $7 į sąvaitę. Nariui 
mirus, mokama iš iždo $2-50. 
Mėnesinė mokestis į Kliubą 
75 centai mėnesiui. Įstojimas 
dabartiniu laiku yra numa
žintas. Nuo 21 metų iki 35 m. 
amžiaus tiktai $1. Tą numa
žinimą Kliubas suteikė laike 
apvaikščiojimo 35 metų ju- 
bilėjaus. Taigi jauniems vy
rams dabar yra gera proga 
prisirašyti prie L. P. P. Kliu
bo. Numažinimas įstojimo 
baigsis su pirma diena gruo- 

niai, todėl, kad prie darbo džio šių metų.
pypkes užsirūko. Unijos bu- Dar noriu kelis žodžius 

" ‘ ’ j Lietuvos tarti kaslink fėrų. Rengėjai
pramonę, kuomet visiems deda visas pastangas, kad 
jau yra žinoma (nereikia nei - surengus šiuos fėrus tokius,

pypkes užsirūko. Unijos bu
tų prarijusios visą 7 
pramonę, I

Nepalyginamas Skonis Prieinama Kaina
f

aiouraine
I

Jums patartina pasirinkt geriausia

Paėjo iš Vilniaus rėdybos, j valdžia pašalpos duoda, nes 
Trakų apskr., Butrimonių jinai suinteresuota pakėlimu 

Punios miestelio J Šalyje žemės ūkio. Kitos tau
tos ta pašalpa jau senai nau
dojasi, tik lietuviai dar snau
džia ir praleidžia gerus mo
mentus.

Darbininkui žmogui čia 
geriausiai ant žemės įsigy
venti, nes Brazilijoje darbi
ninkui fabrike neapsimoka 
dirbti — mažai moka, o ant
ra, nėra tokių stiprių profesi
nių sąjungų, kaip Europoje. 
Čia darbininkui sekmadie
nių neapmoka, o religinių 
švenčių neapsakoma galybė, 
ligonių kasų irgi nėra, kai 
sergi irgi nemoka. Vienu žo
džiu, profesiniam judėjimui 
dar yra daug darbo, kad iš
judinus iš vietos praeities 
vergijos pamatus. Čia per
daug giliai yra įleidęs savo 
nagus Rymo tėvas, nes reli
gija čia stovi aukščiau visko.

Šiam sykiui užteks. Kitą 
sykį parašysiu daugiau.

Pranas Remeikis.

valsčiaus, i
į Visą laiką gyvendamas A- 
merikoje dirbo anglių kasyk- 

, lose. Buvo geras humoristas 
Į (juokdaris)* ir geras daino- 
įrius. Likosi palaidotas su 
bažnytinėm apeigom ant lie
tuvių šv. Juozapo kapinių. 

Kazimieras Butkus mirė 
staiga mirčia, visai nesirgęs. 
Velionis buvo dar jaunas 
žmogus, apie 40 metų. Paėjo 
iš Kauno rėdybos, Šiaulių 
apskr. Paliko moterį su ma
žais vaikais dideliame nuliū
dime. Buvo geras ir pamoky
tas žmogus, nes buvo baigęs 
liaudies mokyklą. Nors ve
lionis buvo kun. Kuro para- 
pijonas, bet kun. Kuras ne
priėmė jo į bažnyčią. Palai
dotas be bažnytinių apeigų 
ant anglų kapinių.

Lai būna jiems lengva šios 
šalies žemelė.

Bačių Juozas.

i

' Amerikonizacijos mokyk- 
■ los prigelbės jums pramokti 
; anglų kalbos ir tapti šios ša- 
į lies piliečiais. Pamokos pra
sidėjo spalio 17 d. ir bus duo- 
' damos kas vakaras nuo 7:30 
šiose ' mokyklose: High 
School, ant Salėm st., Emer- 
son School, ant Adams st., 
Lincoln Elementary School, 
ant Cross st.

Mokykitės ir gerinkit savo 
būvį.

M. E. Archibald,
Amerikonizacijos Super- 

vizorius.

ELIZABETH, N. J.
Darbiečio Sere! i o vestuvėse

pavogta 70 dolerių.
Rugsėjo 17 d. atsibuvo V. 

Serelio vestuvės, į kurias bu
vo suprašyta būrys geriausių 
darbiečių-komunistų ir jų 
simpatizatorių. Svečiams su
sirinkus prasidėjo vestuvių 
pokilis. Serelis turėjo čysto 
darbiečių darbo apie dvide
šimts kvortų samogonkos, 
tai svečiai gėrė ir dainavo: 
•‘Komunizmas jau gyvuoja.” 
Besilinksminant jau atėjo ir 
antra valanda ryto. Nekurios 
merginos pradėjo ruoštis na
mo. Ona Kriaučiuniutė stai
ga sušuko, kad jai pavogė 
krepšelį, kuriame buvo 70 
dolerių. Tarpe svečių kilo 
lermas. Tuojaus padaryta 
krata. Visur iškrėtė, iš j ieško
jo ir pagalios krepšelį rado 
kitame kambaryje, bet jis 
buvo jau tuščias, 
niutė dar labiau susinervavo, Daug ateivių, kol tuos mies- 
bet Serelis pradėjo ją ramįn- tus pasiekia, perneša daug 
ti, sakydamas: “Gal mes pi- vargo ir baimės. Daugiau- 
nigus surasime kaip nors, o šia ateiviai, neturėdami iš 
jus eikite namo.” Kriaučių- ko. ar nenorėdami mokėti už 
niutė verkdama išėjo namo, bilietą, važiuoja tavamais Palaikymui tvarkos priimta 
o likusieji svečiai vėl prade- traukiniais ant viršaus vago- 8 punktai. Nutarta laikyti 
jo gerti ir dainuoti: “Gerk, nų. Nors ir atsargiai važiuo- pasitarimus du sykiu į me- 
gerk, bemuželi, dar tu gali ja. kad nepakliut į “dėdės” nesi, kas antras šeštadienis.

■

lonijoj savo kromelio nesu
stiprinsite. Jūsų eilės vis la
biau krinka. Jau keli jūsų 
vadai metė Lyros Chorą, o 
prisirašė prie Dailės Ratelio.

Parapi jonas.

WINNIPEG, CANADA. 
Winnipegiečių domei.
Lietuviai atvykę iš Lietu

vos į Winnipegą, ne visi pa
silieka čia ant ilgo laiko. Už
sidirba keliolika dolerių, ma
to, kad čia nuolatinio darbo 
nėra, girdi kitus kalbant apie 
Montrealą, Torontą, apie tos 
šalies didžiausius miestus, 
kur įsiplėtojusi pramonė ir 
daug fabrikų yra. Mano, kad 

i Čia atvykęs tuojaus gaus dar- 
į bą. Daugybė ateivių va
žiuoja su tokiomis pat min
timis, o atvažiavę į minėtus 
■miestus gal tegauna darbą 
tik dešimtas nuošimtis, nes ir 

Kriaučių- čia bedarbių pilni ofisai.

RACINE, WIS.
Atidaryta lietuvių kalbos 

mokykla.
Spalio 8 d. 1:30 vai. po 

pietų, Lietuvių Svetainėj 
SLA. 100 kuopa atidarė lie

LIETUVIAI BRAZILIJOJ.
Pirmieji lietuviai atkelia

vo i Braziliją dar prieš kelias 
dešimts metų. Jie daugumoj 
yra ištautėję, bet užtat mate
rialiai patenkinti. Keletas 
lietuvių kolonistų turi Sao 
Paulo valstybėje ananasų 
ukius, kurie duoda gana di
deles pajamas.

Toje pačioje valstybėje 
vienas lietuvis turi užvedęs 
bulvių ukj, iš kurio jis labai 
gerai verčiasi, nes čia Brazi
lijoje tokia gamta, kad gali
ma per metus net 3 sykius 
bulves sodinti. Žemės rūšių 
yra visokių, gerų ir blogų. 
Geriausia žemė Brazilijoje 
yra apie Sant Ekaterinos ir 
Paranos srytis. Tenai bulvių

PITTSBURGH, PA.
Atsidaro lietuvių jaunuolių 

mokykla.
Kas pėtnyčios vakaras, 

nuo 8 vai. vakare, L. M. D. 
Svetainėje, bus lietuvių kal
bos pamokos. Bus mokinama 
lietuviškai skaityt ir rašyt, 

i Mokys stud. Paulius Dargis. 
Taigi visi lietuviai, kurie šioj 
iapielinkėj gyvenate, leiskite 
! savo vaikus į mokyklą. Mok- 
Įslas veltui, nes L. M. D. duo
da svetainę už dyką ir stud. 
Dargis apsiėmė mokyt be jo
kio atlyginimo. Naudokitės 
proga! J. Virbickas.

I
tuvių kalbos mokyklą vai- ukjg duoda gerą derlių, 
kams. Užbaigus pamokas Bulves sodinti apsimoka, 
mokiniai turėjo pasitarimą. nes dafcar Brazilija daugiau- 
Iš mokinių išrinkta valdyba: .gja vajg0 Argentinos ir Itali- 

jos bulves, o brazmeciai dau
giausia kreipia domės į ka
vos plantacijas ir todėl bul
vių mažai sodina. '

Taipgi apsimoka sodinti 
kukuruzus ir jais penėt kiau
les, nes kukuruzo varpa duo
da daugiau kaip 80 gimdų. 
Kukurūzai auga ir tarp kel
mų. Kiaules galima nupenėti 
per 5—6 mėnesius. Už gerą 
nupenėtą kiaulę galima gau
ti iki 600—800 milreisų.

Daugiausia lietuvių kolo-j 
nistų atvažiavo į Braziliją 
šiais metais. Jie d augiausia 
kolonizuOjasi ant Labeno' 
Mašado žemės, palei Para
nos sienas. Ta kolonija pa- 

Naujoji Lietuva.” 
.. , . x . ..- i - r .. ^kuriai paskirta 25,000 hek-lmkiu tas varydavo prie komisijos I Kviečiame savo amžiaus taru žemės.

1 ~ 1 1 — • - - ~ ° ’ . į .....

kams. Užbaigus pamokas

pirmininkė Elena Šimenaitė, 
sekretoriais Lucija Čapiutė 
ir Antanas Krakys, iždinin
ku Edvardas Vasiliauskas.

Bulves sodinti apsimoka
Redakcijos

Atsakymai.
U

statistikų studijuoti), kurio-,kokių yvaterburiečiai dar nė- 
se šalyse darbininkai organi- ra matę. Nes jau dabar yra 
zuoti, ten ir kultūra pakilus-apie 20 draugijų prisižadė- 
gana aukštai ir pramonės iš-! jusiu dalyvauti fėruose. Da- 
vystymas (progresas) stebi-lvvaus irsvetimtaučiųdrau- 
na pasauli. Girdi. Lietuvos gijos. Orkestrą yra paimta 
darbininkai gyvena geriau, gera. Svetainė didelė ir šva- 
negu Amerikos. Bet mes visi ri. Kliubas kviečia ir aplin- 
žinome ir girdime, kad Lie- kinių miestelių lietuvius atsi- 
tuvos darbininkų -yra tokia lankyti ant fėrų ir susipažin- 
padėtis, kad jeigu galėtų, tai ti su Waterburio kliubiečiais. 
visi darbininkai iš Lietuvos Geo. J. Kazlauskas.

jo gerti ir dainuoti: “Gerk, nų. Nors ir atsargiai važiuo- pasitarimus du sykiu į me- 
gerk, bemuželi, dar tu gali ja. kad nepakliut į “dėdės” nesį, kas antras šeštadienis, 
gerti, drūti tavo čevervkai, rankas, bet kartais pakliūna, j Pamokos bus kas šeštadie- 
dar gali trepsėti.” Taip šitos Taip keliaudami du lietuviai nis, pradžia, 1:30 vai. po pie- 
girtų orgijos traukėsi iki šeš- Z. Š. ir C. papuolė i “dėdės” į tų ir tęsis iki 4:30 vai. po pie
tai valandai ryto. rankas pervažiavus Fort tų. Laike pamokų nutarta tu-

Nekurie darbiečiai tas ves- William. Areštavo juos ir pa-!r^ti 15 minučių pailsiui. Mo- 
tuves ir po šiais dienai dar sodino į belangę. Belangėj kiniai privalo mokėti į mė- 
mini. Girdi, nors žmonių ves- rado daugiau tokių pat ke- nesį 25c. mokyklėlės palai- 
•uvėse nebuvo daug, ale gėri- liauninkų. Aprengė juos vi- kymui. 
mo tai buvo į valias. sus kalinių drabužiais, sura-| Dėkingi esame SLA. 100

Dabar darbiečiai turės kino visus vienu retežių, nu-;kuopai, mokytojui M. ivas- 
tverti naują fondą, kad vi-ėmė paveikslą, atvarė ant;paraičiui ir ponams Džen-',1V11 
suomenė suaukautų Kriau-stoties, suvarė į vagoną irįdzelėtams už davimą pusdy- vėlinta “ 
čiuniutei pavogtus 70 dol. vežė į kitą belangę. Kas ry-ikiai pamokoms svetainės.

Jaunavedžiams linkiu tas varydavo prie komisijos Kviečiame _ “‘-ii: 
linksmo ir ramaus gyvenimo, ant ištardvmo, visą laiką ičiagimius broliukus ir sesu-

R. Biunetis. minėdami tas šalis, is kur ka- tęs lankvti r 1 '

Dėkingi esame SLA. 100

Jaunam Ūkininkui, Kemp- 
ster, Wis. — Kur lietuviai 

į bolševikai dėjo Trockio pa- 
i veikslus, kuriuos ant sienų 
i pasikabinę turėjo, mes neži
nome. Su šituo klausimu mes 
patartumem Tamstai kreip
tis į “Laisvę,” kuri iš bolševi
kiškos “bogomazijos” daro 
biznį.

Pr. Paulauskui, Brazilijoj. 
—Jeigu Tamsta radai laimę, 
Brazilijoj, tai tas dar nerėiš-j 
kia, kad visi ją randa. Daug*’ 
ateivių ir savo gyvastis be 
laiko palydi, laimės bejieš^

ikodami. Tamstos raštas ne- 
• tilps.
' V. Zakarauskui, Brazili
joj. — Tamstos straipsnis ga- 

...... , Ii sukelti bereikalingų pole-
ši? lietuviu p . . '

, . rr , . _ Išmokime gaijma išsimokėjimui ir la-l Prisiųstos
juos deportuos a.gal. Kadan-;tėvų kalbos,.skaityti ir rašyti, bai geromis sąlygomis, žemė, iei essPau<^ai
/v, , t Mums tėveliai daug pasako- kur]ą perki, yra apaugus la-| M. Yszarai, McNaughton,

į ja, kaip daug jie buvo kanki- Baj geros rūšies medžiais,—, Wis. — Tamstos polemika

minėdami tas šalis, iš kur ka- tęs lankyti i 
liniai atvykę. Jau manė, kad bos mokyklėlę.

KENOSHA, WIS.
Pa girų puodas netaukuotas. gi j*e prieš važiavimą dirbo

Užėjus bedarbei, Keno- 
shos komunistėliai, kaip tie 
žąsiukai durnaropių užlesę,. 
nradėjo vėpčioti-girtis savo 
kromeliu. “Vilnies” No 233 
jie parašė korespondenciją, 
kurioje giriasi, kad jų Lyros 
Choras taip išlavintas, kaip 
č’gono kumelė — nors ne
mato, bile dailiai kojas meta.

Ištikrujų gi jų Lyros Cho
ras yra visai silpnas. Vieni 
patys, be žydų pagelbos. jie 
bijo viešai pasirodyti. Į kiek
vieną savo parengimą jie, 
šaukiasi iš Milvvaukee žyde-j 
liūs. Kai žydeliai pradeda 
žydiškai dainuoti, tai musų; 
lyristai užsičiaupę kai klem-j 
sai stovi užpakaly žydų atsi-į

ant gelžkelio tos pat linijos, 
tai juos paleido po mėnesio 
laiko.

Patarčiau šiaurėje esan
tiems lietuviams apsisaugoti 
tokio važiavimo, nes tokioj 
kelionėj netik nuo “dėdės” 
galima nukentėti, bet va-' 
žiuojant ant vagono viršaus J 
nakties laiku užmigus, gali-, 
ma nukristi nuo vagono. Nė-| 
ra ko trokšti į pietus važiuo
ti. nes ir čiąTas pats: ateiviai 
daugiausia dirba ant farmų 
ir miškuose. Gerai Žinąs.

•i _____________ i

is žemė ; eilės spaudai netinka.
M. Yszarai, McNaughton,
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raudonmedžiais ir žolėmis.'su p. Mikolainiu netilps. Mi- 
Medžiagą dėl pasistatymo kolainis nepriešingas tam, 
triobų galima gauti ten pat kad bolševikai leidžia savo 
ant vietos, nes medžiai, ku- laikraščius ir turi savas orga
ne auga ant tos žemės, tinka nizacijas; jis norėtų apvaly- 
ir statybai. Pašaras gyvu-Ti nuo jų tik SLA. 
liams nereikalingas, nes čia j Kenčiančiam. — Geriau- 
žiemos nėra ir gyvuliai vi- J sis va5stas nuo “kornų,’’ tai 
suomet ganyklose. liuosi batai. Nusipirkit čeve-

Mes. lietuviai, kurie pirko- minkštos odos, plačiais 
me žemę, neturime nusimin- galais ir vienu “gaižu” di

liomis dienomis persisky- ti, nes be vargo niekas nėra ^esnjus> negu dabar nešiojąt, 
Q “komai” patys išnyks. 
Tečiaus jeigu juos jau piaus- 
tėt ir jie labai skauda, tai pa
tartume nueiti pas gydytoją, 
nes gali būt kraujas užkrės
tas.

B. Liesiui. — Mes tos mo
kyklos tendencijos nežinom, 
bet sprendžiant iš jos vardo, 
ji turi būt jėzuitų įstaiga.

V. J. Zabulioniui, Cleve-

narni už lietuvių kalbos išlai
kymą. Mes Amerikoje au
gantis jaunimas branginki
me seną savo tėvų kalbą, už 
tai mumis tėvai gerbs ir my
lės.

Pirm. Elena Šimėnai tč, 
Rast. Lucija Čapiute.

SCRANTON, PA. 
Nekrologija.

rė su šiuo pasauliu šie Scran- Įgyvendinamas. Reikia rim- 
tono lietuviai: tai pasirįžti kovai su gvveni-

Juozas Degutis mirė po ii- mu. Imkime pavyzdį iš lat- 
igos ir sunkios ligos sulaukęs vių kolonijos “Varpas,” kuri 
*68 metų amžiaus. Amerikoj yra pavyzdingiausia visoje 
išgyveno apie 40 metų. Pae- Brazilijoje. Latvių kolonijai 

_ jo iš Suvalkų rėdybos, Kai-daug padeda ir Brazilijos 
stoję. Kai-kurie komunistė-‘Departamentas ragina visus varijos apskr. Gyvendamas valdžia, nes jinai yra rimta 
liai jau žada priimti žydų ateivius tapti šios šalies pi-'Amerikoj per visą laiką dir- žemdirbių draugija, 
vierą ir mokintis žydų kai-i liečiais ir pramokti anglų bo saliunuose, kaipo barten- ~ .......... _
bos, tuomet ir žydiškam cho-'kalbos. Pramokę anglų kai- deris. Buvo Rusijos armijos lietuviams,pirkusiems dide; 
re galės dainuoti. 1 bos jus galėsite gauti gėrės- kareivis. Nors buvo nevedęs, i ....................,

Komunistai kabinėjasi riius darbus, susikalbėsite su bet gyveno dorai. Tapo pa pus mieste, reikia būtinai or- land, Ohio. —Jūsų straips- 
prie Amerikos Lietuvių Poli-'savo kaimynais, suprasite laidotas su bažnytinėm apei- ganizuotis ir bepartinę žem- neliai “Ar skiriasi darbinin- 
tikos Kliubo ir prie Dailės-kaip tvarkosi Jungtinės Vai- gom ant lietuvių Šv. Juozą- dilbių draugiją, kuri, kaipo kų bankai nuo kapitalistinių 
Ratelio, bet tas kabinęjima-' stijos ir patįs imsite dalyvu- po kapinių. žemdirbių draugija, galėtų bankų” ir “Laisvamanis” dėl
sis neturi pamato. Galite nėr- ma šios šalies tvarkyme, Jonas Blekevičiiis mirė su- prašyti Brazilijos valdžios vietos stokos “Keleivyje” ne
lis iš kailio, bet jus šitoj ko- kaipo tikri piliečiai. ilaukęs 80 metų amžiaus. A- pašalpos dėl pradžios įsiku--tilps.

MALDEN, MASS. 
Mokyklų Departamento 

pranešimas.
Maldeno miesto Mokyklų

Todėl ir mums. Brazilijos

nes kolonijas ir žemės skly
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Maikio su Tėvu

Agitatorius Mizara 
Argentinoje. Kas Yra Fašizmas ir Kaip su Juo Kovoti

----------------------------------------------------- Rašo DOMAS BRIEDIS-------------------------------------- -- ---------------------
smerktuosius komunistus, išskirdamas socialistus. Komu
nistus drąsiai galima vadinti raudonaisiais fašistais, kaip 
' reakcininkus daugely atvejų vadinama juodaisiais bolševL 
j kais. Komunistai savo kovos priemonėmis niekuo nesiski- 
ria nuo fašistų.

Komunistai, ardydami darbininkų judėjimą, savo žalin-

š. m. rugpiučio m. 3 d. lai
vu “Pan America” atvyko į 
Buenos Aires iš Brooklyno. 
N. Y., komunistų agitatorius 
Rokas Mizara. Jo pasitikti 
atėjo visas Argentinos lietu
vių komunistų štabas ir laik
raščio “Rytojus” redakcija 
su redaktorium Br. Švedu 
priešakyje. Išviso jų susirin- 

, ko net... apie penki vyrai.
Mizara pamatęs, kad tik tiek 
rado tarp Argentinos lietu- 
vių Lenino garbintojų, nusi
minė. Nuvykęs į štabą ir su
žinojęs, kad visa Argentinos 
lietuvių komunistų organi
zacija tik ir susideda iš tų 
kelių tinginių-dykaduonių ir 
dar keleto suklaidintų darbi
ninkų. iš kurių malonės jie 
minta, tavoriščius Mizara vi
siškai sumizernėjo. Kad ne
sugadinus savo "garsaus” 
vardo. Mizara nutarė persi
krikštyti ir pasivadino Ra- 
soda. Sekančiajame savo lai
kraščio "Rytojus” numery
je Rasoda buvo pasveikintas 
ir gerokai išreklamuotas, 
kaipo "garsus agitatorius ir 
darbininkų reikalų gynėjas.” 

Mizara-Rasoda specialiai 
buvo atsiųstas iš Suvienytų 
Valstijų mulkinti Argenti
nos lietuvius darbininkus ir 

. redaguoti čia komunistų lei-
mui neturi. Už numirėlius tė
ve, nereikia peštis.

. Maike, argi tu nežinai ūžiama jį šmeižtu bei plepa- 
Lietuvos himno? Juk tenai iapeiį “Rytoju ” 
juodu ant balto išvirozyta, Į Reikiį tečiaus pabrėžti> 
kad lietuviai turi savo stipry -. kacj yfizaros-Rasodos at-

i bę semti is praeities. Bet ką njeku nepaveikei
tu galėsi iš jos pasisemti, ka-, Argentinos lietuvių darbi- 

viską iš jo^. ninku nusistatvmą prieš tre- įsgraibę? i.... t .» ” -
—Lietuvos himnas, tėve

\ nėra joks rankvedis gyveni- 
karą’ turėsim " mitingą pas mui. Kaip ir visos patriotiš- 
blaivininkų prezidentą, ba kos dainos, ” .«.,««
pas jį da pilna bačkutė, tai ir jausmais, o žmogaus jausmai (pjetu v Amerikos™ Lietuviu 
vėl turėsime didelį sporą, labai nepastovus daiktas,"-1- -• 
Užtai, vaike, aš ir atbėgau todėl jais vaduotis niekuo- 
pas tave . ant rodos, kad tu met negalima, 
man pasakytum, kaip mes 
turėtume dabar padalyti.

—Ką padaryti?
—Nagi su paliokais...

Kaip su jais padalyti? i
—Apie kokius “paliokus” 

tu kalbi, tėve? 1
—Aš kalbu aplei visus kios skriaudos nedaro. . 

agulniai. ' —Kaip gi tai nedaro. Juk
—Tai ką tu norėtum su Kosciuška buvo Lietuvoj gi- 

jais padalyti?
—Valuk mano razumo, 

vaike, tai jiems reikėtų nu
siųsti aštrų ultimatumą ir pa
reikalauti, kad jie pasiaiš
kintų. kodėl jie taip padarė.

—O ką jie padarė?
—Argi tu, Maike, da neži

nai? Juk jie musų Kosciušką 
pavogė!

—Kaip tai pavogė?
—Jie jam pastatė pamink

lą Bostone.
—Tai kas iš to?
—Kaip gi tu, Maike, gali 

šitaip kalbėt? Kibą tu nepa- 
triotas, kad už savo tautos 
didvyrį neužsistoji!

—Aš, tėve, čia nematau 
jokio reikalo karščiuotis. Vi
sų pirma, Kosciuška buvo ne 
Lietuvos, bet Lenkijos did
vyris. Jis už ją kovojo, jis 
savo gyvastį už ją statė, jis 
buvo už ją sunkiai sužeistas, 
ir vėliaus mirdamas Šveica
rijoj pareiškė savo norą, kad 
jo širdis butų palaidota lais
voj Lenkijoj. Tai kogi čia 
pykti, kad lenkai dabar jam 
paminklą pastatė?

—Bet aš, Maike, esu lietu
viškas patriotas ir man pikta, 
l: ‘ ' *. . . - , - - . -
atima. Seniaus atėmė iš mus joj, šiomis dienomis sugrįžo lį. Kaip iš pradžios buvo visų

—Kur taip smarkiai žen
gi, tėve?

—Bėgu pas tave, vaike.
—0 kas atsitiko?
—Svarbus reikalas. Mai

ke. Pas mano kurną Visgirtą 
ant Silver stryto buvo skodas 
ir visą pereitą naktį ginčijo
mės, ar reikia paliokams Vai
ną apskelbti, ai- ne. Išgėrėm 
visą alų ir snapsą ir negalė
jom prie tolko prieiti. ŠĮ va-

i čiajį Internacionalą. Daugu- 
?’.ma darbininkų čia prigulėjo 
. j prie komunistų organizaci

jos tik dėlto, kad šie buvo 
prisidengę nekaltu vardu — 

Amerikos Lietuviu 
’ Į Darbininkų Apšvietos Drau- 
uo' sriia— ir kurios įstatuosegija — ir kurios įstatuose 

niekur nebuvo kalbama apie 
komunizmą. Po įvykusio ne- 
persenai šitos organizacijos 
visuotinojo susivažiavimo, 
įstatai buvo dalinai pakeisti, 
įdedant punktą, kad prie 
šios organizacijos gali pri
klausyti tik tie asmens, kurie 

i nėra priešingi Trečiajam 
(komunistų) Internaciona
lui. Po įstatų pakeitimo dau
guma darbininkų suprato, 

į kur jų vadai juos veda ir 
i pradėjo iš minėtos organiza
cijos šalintis, netik pavie
niais nariais, bet ištisomis 
kuopomis. Pasitraukę nuo 
komunistų lietuviai tuojaus 
organizuoja grynai darbi
ninkiškas pašalpines draugi
jas.

Argentinos lietuviai dar
bininkai suprato, kad pri
klausydami prie komunistų 
organizacijos jie jokios nau- 

Jdcs neturi, tik maitina sun
kiai uždirbtais savo centais 
buri tinginių-dykaduonių.

Atvykęs Mizara-Rasoda 
įtempė visus savo agitatoriš- 
kus gabumus, kad bent kiek 
sutvarkius pakrikusią ko- 

.munistų organizaciją. Bet 
J nieko negelbsti visi jo pri- 

----------------------------- įžadai. Darbininkai žino, kad 
Anglijos karalius Jurgis’jo atvykimas padidino tik 

uždraudė savo tarnaitėms (dykaduonius, I._.L 
Buckinghamo rūmuose ne- nedirbdami i 
šioti trumpus plaukus. Tosjbiednų darbininkų, 
kurios turėjo nukirptus plau-, laikraštis “Rytojus” 
kus, dabar turės juos užsiau
ginti, arba apleisti tarnybą.

—Na. pasakyk, Maike. tei
sybę, argi tau ne pikta, kad 
paliokai pastatė Kosciuškai 
paminklą?

—Visai ne, tėve.
—Kodėl?
—Todėl, kad tas man jo-

męs, jis musų tautietis. Kož- 
na tauta savo didvyrius ger
bia. o mes atiduodam palio
kams.

—Jeigu ir taip butų, kaip 
tu sakai, tėve, tai ne lietu
viams čia butų skriauda, bet 
lenkams, kad jie per savo 
kvailumą pastatė lietuviui 
paminklą. Aš, tėve, nepro
testuočiau, kad tau mirus jie 
ir tau pastatytų paminklą. 
Na, tik pagalvok gerai, tėve, 
ir pasakyk, ar. tu pyktum, 
kad jie nulietų tokią stovylą, 
kaip tu, pastatytų kur pui
kioj vietoj ant marmurinio 
pedestalo ir parašytų aukso 
raidėmis: “Čia stovi Maikio 
tėvas.”

—Jeigu jie taip padarytų, 
Maike, tai žinoma, kad aš 
nepykčiau.

(Pabaiga)
DARBININKU APSAUGOS ORGANIZACIJOS

IR KOMUNISTAI.

' Kaikuriuose kraštuose buržuazija ir reakcininkai pri
metė darbininkų apsaugos organizacijoms, kad jos esan
čios komunistų įtakoje, kurie, girdi, paimsią jas Į savo ran- gaiš kovos budais skatina ir ugdo fašizmą. Komunistų pū
kas ir suvartosią tų organizacijų pajėgas savo sąmokslo (čas Estijoj sustiprino reakciją visoj Pabaltėj. Nors fašistai 
tikslams. Šitoks tvirtinimas yra melas. Lietuvos klerikalai žodžiu ir raštu puola komunistus, bet savo darbais jie visą 
ir buržuazija rėkte rėkė, kad profesinės sąjungos Lietuvo-J savo dėmesį kreipia prieš demokratiją, prieš socialdemo- 

bet tai buvo sąmoningas kratus. Fašistai žino, kad komunistai jiems nebaisus.
♦ ♦ ♦

Fašizmas ir demokratija, fašizmas ir darbininkija nesu
derinami priešai. Darbininkai ir demokratingoji visuome
nė privalo padalyti viską, kad galutinai atskratyti nuo fa
šizmo, griaunančio liaudies (demokratijos) valdymosi ir 
tvarkymosi pamatus. Prieš fašizmą yra tik vienas obalsisi 
Kova, nenuilstama kova!

$ £ ' ♦ 
t

Kas dabar darytina Lietuvoje — aišku. Tenka atydžiai 
sekti fašistus ir patiems organizuotis. Organizuotis visai 
slaptai, parenkant ištikimus, tvirtų pažiurti, draugingus, 
paslaptį išlaikančius žmones. Tenka išsimokyti ir pripras
ti prie šitokio organizacijos darbo, tenka, kaip ugnies, sau
gotis provokatorių ir išdavikų. Provokatoriai ir išdaviką! 
kartais tyčia patys organizuoja priešfašistines kuopas, kad 
jau paskui išduoti ir už pinigą parduoti savo aukas. Jie t4 
daro valdžios siunčiami ir pačių fašistų skatinami. Pro
vokatorius reikia izoliuoti ir skelbti jų pravardes viešai lai
kraščiuose, kad visi juos žinotų. Organizacijos nariai kie
tai privalo laikytis. Austrijos Respublikos Sargų penkių 
prievolių. Tuščiomis rankomis priešo neįveiksi, tą turi ži
noti kiekvienas, kuris rimtai mano kovoti su fašistais ir jų 
pakalikais. Fašistų yra visur: dirbtuvių darbininkuose; 
kariuomenėje, (kareiviuose; karininkuose) valdininkijoje, 
studentijoje, jaunime, pramoninkuose, prekybininkuose, 
kunigijoje, politinėse dešiniųjų partijose, — taigi visui', 
kur tik priešas sėdi, reikia kurti jam savoji demokratinė 
atspara. Jos pareiga sekti fašistų veiksmus ir kiekvieną 
ių žingsnį daboti.

Lietuvos demokratingoji visuomenė turi pašalinti tą gė- 
dą-fašistus, už kurią turime rausti prieš pasauli. Lietuvos 
visuomenė turi mėsti svajojusi ir gyvenusi fašistų politikos 
plepalais, ji privalo tapti aktinga, gyva ir reale savo reika
lais ir uždaviniais. Ji privalo sukurti jėgą, kuri anksčiau ar 
vėliau nušluos nuo Lietuvos Respublikos veido pavojingą 
parazitą—fašizmą. Jei viso to musų demokratija nepada
rys, fašizmas ilgus metus čiulps musų krašto syvus, žudys 
Lietuvos geriausius žmones, smaugs visus be išimties, kas 
jis bebūtų, kas tik su juomi nesutinka, ar kas jam kliudytų. 
Šitą privalo atsiminti visi. Demokratijos ir Respublikos at
statymas Lietuvoje — štai šių dienų uždavinys. Atraski
me tam uždaviniui jėgų, drausmės ir pasišventimo, kaip 
visa tai buvome radę bekovodami su caru, vokiečių oku
pantais, bermontininkais-dvarininkais lenkais. Kurdami 
nepriklausomą demokratingą Lietuvą, nugalėję jos išori
nius priešus (bolševikus, lenkus ir kit.) užmiršome, kad 
tuo metu Lietuvos vidaus gyvenime išaugo dar baisesnis 
priešas — fašizmas. Taigi, savanoriai, pirmyn! Valykim 
musų gyvenimą nuo visuomenės atmatų, iždo vagių, para
zitų ir smurtininkų! Laimėjus kovą su fašizmu, mes Lietu
vos Respublikos Sargai išnešime savo vėliavas į gatves, į 
šviesią saulę, kur jos laisvai ir nekliudomai plevėsuos De
mokratinėje Lietuvos Respublikoje. Tuomet, mes, Lietu
vos Respublikos Sargai, išeisime iš palėpių ir busime laisvi 
tarp laisvųjų Lietuvos žmonių.

Taigi prie darbo, sunkaus ir atsakomingo darbo!

je esančios komunistų rankose, 
melas per akis. Dabar daugeliui tat paaiškėjo. Buržuazi
ja šmeižia ir meluoja, kad tik darbininkų organizacijas 
sugriovus, kad įbauginus plačiąją visuomenę nebutu bau
bu. Gruodžio mėn. 17 d. perversmas Lietuvoje buvo ka
reivių apgavimu pagrįstas. Darbininkų apsaugos organi
zacijos visur griežtai yra atsiribojusios komunistų. Vokie
tijos “Valstybės Vėliava.” Austrijos “Respublikos Sargų 
Sgjunga.” Latvijos "S. S. S.” visai nepriima komunistų sa
vo nariais. •

Dar daugiau — “Valstybės Vėliavos” sąjungos nariams 
nesuskaitomai daug kartų teko ir tenka saugoti susirinki
mus, kuriuos ardymo tikslais puola komunistai, — komu
nistus visais atsitikimais tekdavo mesti lauk iš mitingų ir 
susirinkimų. 1925 m. sausio m. 25 d. Berlyne prie Sporto 
Rūmų Įvyko kruvinas su komunistais susirėmimas. 1924 
m. pavasary Vienoje Ottokringos liaudies namuose Res
publikos sargams teko išlaikyti smarkų mūšį su komunis
tais. bandžiusiais įsilaužti į minėtus namus. Buvo daug su
žeistų. Komunistai visuomet kolioja socialdemokratinės 
apsaugos organizacijas vadindami jas “socialfašistinė- 
mis” ir kovoja su jomis visomis priemonėmis. Esmėje fa
šizmas ir komunizmas turi daug bendro. Šiuodu judėji
mu iš esmės pripažįsta smurtą kaip vienintelį kovos būdą, 
kurį galima vartoti įvairiose sąlygose. Todėl komunistų 
ruošiamieji sąmokslai baigiasi labai liūdnai, reikalauja 
daug aukų ir rezultate paruošia kelią fašistų reakcijai. 
Vokietijoj 1923 m. komunistai ir fašistai sudarė ryšį kovai 
prieš demokratinę respubliką, ir fašistų vadas grafas Re- 
veutlow savo parašu dėjo straipsnius, Berlyno komunistų 
laikrašty "Rote Fahne.” Šjs.komunistų ir fašistų bendra- 
sai frontas palaikomas vokiečių parlamente, kur tiedvi 
pairti ji veda kovą prieš socialdemokratus ir respubliką. 
Kada 1-9*23 m. spalių mėn. komunistai ruošėsi.sudaryti-per
versmą Vokietijoj, jie savo sąmokslą visai suderino su vo
kiečių fašistais. Komunistų sąmokslui prieš respubliką 
ruošti, jų karinėn vadovybėn buvo pasiųstos fašistų oi*ga- 
nizacijos “Oberland” narys, karininkas H. von Hentingas. 
Tuo budu komunistų sumulkintus darbininkus siuntė mi
riop vokiečių fašistas, su kuriuo drauge dirbo iš Rusijos at
vykę raudonieji vadai. Neveltui 1924 ir 1925 m. fašistinės 
Italijos laivynas du kartu viešėjo Tarybų Rurijos uostuo
se. Neveltui Mussolini palaiko ypatingai draugingus san
tikius su Tarybų Rusija ir 1925 m. amnestavo visus pa-

kurie nieko 
nori gyventi iš 

Neva 
i- . i<a.irs.i aeiu avjvvjuo iŠ pi’a- 

i- d žiu buvo visų lietuvių skai
domas; bet pradėjus jį reda
guoti pabėgusiam iš Lietu- 

Dr. Collie, antropoligijos vos Br. Švedui, tuojaus pa- 
kid paliokai viską nuo mus profesorius Beloit Kolegi- virto į biaurių šmeižtų lape- 
atima. Seniaus atėmė iš mus joj, šiomis dienomis sugrįžo lį. Kaip iš pradžios buvo visų 
Jagėlą, paskui užgriebė Vii- iš Algerijos ir parsivežė iš- skaitomas, taip dabar visų 
nių, o dabar ir Kosciušką kastą tenai žmogaus galvos neapkenčiamas, net tų pačių 
pasisavino. Kur gi čią teisy- kiaušą, kurio amžius apskai- komunistų, kurie bent kiek 
bė? ttomas mažiausia į 20,000 turi žmoniškumo. Nieko ne-

—Kai del Vilniaus, tėve, metų. Tai esą įrodymas, kad pagelbėjo ir bemokslio Mi
tai ir aš su tavim. Vilnius žmonijos lopšinė buvusi Af- žaros prisidėjimas, nes “Ry- 
yra lietuvių pastatytas, per'-’*- i*-;—•> ♦ ;
amžius Lietuvos sostine bu
vęs, ir lenkai jį užgrobdami 
padarė Lietuvai didelę 
skriaudą. Bet kai del Jagėlos 
ar Kosciuškos, tai tik nusi- 
čiaudėt. Tų žmonių senai 
jau ant žemės nėra ir jie jo
kios svarbos musų gyveni-

Lengva išvengti 
kūno prakaitą

rikoj, o ne Azijoj. , tojus” nuo to nei kiek nepa
gerėjo.

Eldorado miestely, Arkan-' Reikia tikėtis, kad greitu 
sas valstijoj, Theliono alie- laiku Argentinos lietuviai 
jaus refinerijoj sprogo du di
delio-slėgimo katilai. Nelai
mėje keturi darbininkai bu
vo užmušti ant vietos, o ke
liolika sunkiai sužeista

darbininkai galutinai nusi
kratys komunistų slogučio, 
o išleis tokj laikrašti, kuris 
rūpinsis grynai darbininkų 
reikalais. P V. J.

nepra 
leidžia

r
« * i
i «* 
i

ic/r/o-

j *

f 
i.i

užtikrinanti 
taip greit

i ifcbuev teik.a pridėtinę saugu
mą o kamuoja nedaugiau kitų mui 
k» Pavartokite savaitę ir vartosite 

gvvcnima Paspirkite šiandie.

/ rrrr Rr»s. €*., C.cmbrUįe, Mest.

T/- AIP greitai mes pasmerk.ame 
** prakaito kvapsrv pas kitus • o 
Tisai pamirštame kid kartais ir mes 
patys galime nusikals::.

Net tada kada rca v mes 
kaituojame odos duobutės 
kvapsningą drėgnuma

Didesniam saugumui —
hite Ltlebuou' Taip šviežias 
milionat kasdien prausiasi — 
prašalina nema’on • kvapą.

l.ifebtiov puto: vri minkštos ir 
antiseptiškos .Jos padaro išvaizdą 
aiškia, švelnia ir sveikatingumu ži
bančia dėlto kad grynina oda

!.*

ir mikrobus prašalinaveidui-rankom-voniai

Šitas sveikas muilas Jus atšviežina
O k.». gcrijusi.1. jis praš^hnj mi

krobui nuo rankų netik purvą — 
tuo apsaugo sveikatą nuo ligų.

Pripraskitc prie 
Sveikatos Muilo 

išmoksite mčgt; sveiką švarų 
febncv kvepėjimą — taip pilną, 

didesni saugumą, o
šgaruojantį.

Kovos Kalviai.
Kovos mes kalviai, mus draugas kūjis, 
nelaisvės daužom retežius.
Tai rėžk drąsiau smarkesnį smūgį, 
verguvės dienos tuoj pražus! •

Pražus! Pražus! Pražus!
Tai rėžk drąsiai smarkesnį smūgį, 
verguvės dienos tuoj pražus.
Kad kožnas smūgis mirtis būt priešui 
ir laisvei kurti kibii kštis.
Ei, dumkit dumplės! Ir darbo klasei 
niauri padangė tuoj nušvis!

Nušvis! Nušvis! Nušvis!
Ei, dumkit dumplės! Ir darbo klasei 
niauri padangė tuoj nušv is.
Jau kyla, žengia į kovą liaudis 
tuoj visas kraštas sujudės.
Ei, kovos kalviai, daužykim pančiu.' 
ir laimę kalkini ateities!

Drąsiau! Smarkiau! Plačiau1
Ei, kovos kalviai, daužykim pančiu.' 
ir laimę kalkim ateities
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PARSIDUODA FARMA.

ir maudynės, 2 barriės, 2 visti nirimai.

Pajieškau Vinco Skučo, pirma gyve
no apie New Yorką, o dabar nežinau 
kur. Jeigu kas žino ar jis gyvas ar 
numiręs, tai malonėkit pranešti šiuo 
adresu: JURGIS SKUČAS (43)

1(J4 Main st., Kingston, Pa.

žudį iš kalėjimo paliuosuo-* p A IIF^ICOIIMAI 
tų. IrMasarvkas buvojau > IDOIVVJUfim
gatavas jam bausmę dova
noti, bet aną dieną Lecian 
ėmė ir užmušė kalėjimo sar
gą. Ažuot paliuosavimo, jis 
dabar tapo nuteistas pakarti. 
Ir pereitą sąvaitę jis buvo 
pakartas. Kuomet budelis 
nėrė jam kilpą ant kaklo, 
banditas sušuko: “Buk svei
kas, velne! Už valandos tu 
šluostysi savo kaminą mano 
kunu. • Aš busiu tau puiki 
šluota!”

I
t 
!

ALKANOS MEŠKOS PRASTAS BIZNIS GRA 
JIEŠKO MAISTO. j . BORIAMS.

Besiruošdamos žiemos 
miegui, meškos nori gerai 
priėsti ir šituo laiku jos pa
prastai jaučia didelį alkį. Iš 
Montanos pranešama, kad 
alkanos meškos tenai maisto 
jieškodamos pradėjo laužtis na^ Per -- 
i tvartus ir atiminėti avižas 992.500. Reiškia, šįmet mirė 
is'ąikliu. Vieną nakti meška ~L;500 mažiau, negu pernai, 
atsžfflko i West Yellows-lTai Piasti dalykai grabo- 

riams.

Šiais metais Amerikoj la
bai mažai mirė žmonių. Li
gos sumažėjo ir mirimų skai
čius nupuolė 8 nuošimčius. 
Iš viso per pirmuosius 8 mė
nesius mirė 915,000, o ner

tą pati laiką mirė

atsivilko
towno kaimelį ir pradėjo 
vartyti blėšines bačkas su iš
matomis. Žmonėms Jbuvo 
daug baimės.

CLEVELANDE RADO NU
KAUTU DU BANDITU.
Ctevelande vieną rytą bu- 

v > rasti nušauti Jack Brown- 
stein ir E. Rorkell, abudu iš 
Philadelphijos. Policija ma
no, kad juodu nukovė butle- 
geriai, nes tai buvo banditai, 
kurie keliavo' nuo miesto Į 
miestą apsimetę prohibicijos 
viršininkais ir reikalaudavo 
kyšių iš butlegerių. Jeigu ku
ris butlegeris ar slaptos kar
čemos savininkas atsisaky
davo duoti jiems kyšį, tai jie 
tam atkeršydami pakišdavo 
po jo r.amais bombą, arba 
tiesiog ji nušaudami. Tai vis 
prohibicijos išauklėti gaiva
lai.

KAIP LEGALIAI JVEŽTI 
AUTOMOBILIAI PAVIRS- 

TA KONTRABANDA.
Washingtono valdžia iš

siuntinėjo visoms savo muiti
nėms paaiškinimą, kad .visų 
Kanados ir Meksikos turistų 
automobiliai, išsibaigus pa
skirtam jų laikui, pavirsti 
čionai kontrabanda ir turi 
but konfiskuojami kaipo, pa
prastas šmugelis. Laiko to
kiems turistams paprastai 
duodama būtį Suvienytose 
Valstijose nUo 90 dienų iki.6

11

Geriau vištiena, negu 
pamaldos.

New Jersey valstijoj, Rah- 
\vay miestelyje yra presbite
ri jonų parapija, kurios na
riai nustojo lankę savo baž
nyčią. Ką kunigas nedaly
davo, žmonės į pamaldas ne
sirinkdavo, ir gana. Taigi, 
pereitą sąvaitę jis ėmėsi gud
rybių: jis paskelbė, kad se
kanti nedėldienį pamaldų 
visai-.hebus, o jų vietoj . bus 
pietus iš keptos vištienos. Ir 
žmonių . tiek prisirinko, kad 
į bažnyčią netilpo. Neproša- 
li butų ir kitas bažnyčias pa
versti restoranais.

PAJ1E6KO.MA—
1) Žiupsnis Pranas, iš Lietuvos iš

vykęs dar prieš karą, ilgesnį laika dir
bės geležies dirbtuvėse IVilson, Pa. ir 
apylinkėje. , .

2 ► Čiapas Simas, iš Lietuvos išvy
kęs 1908 m., prieš karą, gyvenęs Fo- 
rest City, Pa. ir kitose Pennsylvanijos 
valstijos dalyse. J ieškotoja motina.

3i Krutįevičius Jurgis, iš Lietu-»s 
išvykęs prieš 20 nietų ir gyvenęs .Mc
Kinley, Maine Paskutiniai laiškai Lie
tuvą pasiekę iš kariuomenės.

4) Kazakevičius Ia.*onardas, Ameri
kon atvykęs dar prieš karą ir gyve
nęs Providence, R. L, bet kur jis da
bar — giminėms nežinoma.

Jieškomieji arba apie juos ką nors 
žinantieji prašomi atsiliepti šiuo ad
resu: ■

Lithuanian Consulate GeoeraL
15 Park Row, New York, N. Y.

Lietuvių Darbininkų Pašąlpine 
Draugystė, Gary. Indiana, pajieško 
mirusio nariu Kastanto Pieškaus vai
kų: Boleslovo. Zofijos ic Alėto. Atsi
šaukite ir gaukite tėvo pomirtinę. Jei
gu kas apie juos žinotumėt, malonė
kite suteikti žinią. Jau daug metų ve
lionio pati pabėgus su Steponu Jab
lonskiu.

ELIJOŠ1US ARMINAS 
1123 Tyler st., Gary, Ind.

Pajieškau Juozo Kazakevičiaus, gy
vena Brooklyn, N Y. Yra svarbus rei
kalas, malonės atsišaukti arba žinan
tieji teiksis pranešti.

JUOZAPAS GAUBIS
41“ — 2-nd st., So. Boston, Mass.

mėherių.; \ A

----4

HOTELY SUDEGĖ PENKI 
ŽMONĖS. -

San Franciscoj sudegė 
Eugene-Hoteli^. Gaisras atsi
liko nakties laiku, kuomet 
• didžiuma svečių miegojo, ir 
penki jų sudegė.

i
i

ATGAIVINO ELEKTROS 
UŽMUŠTĄ ŽMOGŲ-
Šiomis dienomis buvo pa

tvirtinta teorija, kad elektros 
užmuštą žmogų galima at
gaivinti, 
anądien William Stilhvell 
23jnetų amžiaus ' 
prisiglaudė elektros stotyje 
prie “gyvos” vielos ir buvo 
ant vietos nutrenktas. Pa
šauktas daktaras jį apžiurė
jo ir pripažino, kad širdis jau 
neplaka ir vaikinas negyvas. 
Bet pradėjus praktikuoti 
dirbtiną kvėpavimą, jis atsi
peikėjo ir dabar vėl vaikš
čioja.

Cincinnati mieste
7

vaikinas.

ALASKOS INDIJONAI 
NYKSTA.

Washingtono žiniomis, 
; Alaskos indijonai baigia 
nykti. Jų vaikai, išėję ameri
kiečių mokyklas, lieka jau 
tikrais amerikiečiais. Indijo- 
nų kalba, tikyba ir papročiai 
išeina iš mados.

SUGRIUVO DIRBTUVĖ.
Appleton, Wis. — Pereitą 

sąvaitę čia sugriuvo Kimber- 
ly- Clark popieros dirbtuvė. 
30 darbininkų tapo suslėgta 
tarp sugriuvusių lubų ir mu
ro sienų.

f >

Alfonsas Siamas, pajieškau savo 
tėvelio Antano Siamo, jis mumis pali
ko 1920 metais, išvažiavo į Lietuvą, 
Kauno gub., Ukmergės apskr. ir nuo 
to laiko nieko apie jį nežinom. Jo se
sers malonės pranešti arba pats ma
lonėk atsišaukti, jei esi gyvas. (13) 

ALFONSAS šLAMAS
P. O. Dox 1116. Strutheis. Ohio.

Pajieškau pusbrolių Vinco ir Anta
no Juškevičių, girdėjau, kad gyvena 
Baltimorėj, turi kriaučių šapą. .Mel
džiu atsišaukti arba kas žinot praneš*- 
kit. • (43)

Petronėlė Jankauskiutė-Cirgelienč 
62 Bowers st., Nashua, N.1 H.

Pajieškau seserų AntosJs’ ir Roza
lijos Matusevičių, seniau gvveno Chi
cagoje, dabar nežinau kur. Kas apie 
jas žino malonės pranešti arba pačios LA. FLA 
lai atsišaukia. (II)

TONY MATTHUS
Gcneral Store. Bamfield. B.-C.,

. (’anada

Pajieškau savo brolio Juozo Vait- 
kun •, paeinančio iš kaimo Pabališkiu. 
Veiverių parapijos. Šeši metai atgal 
gyveno Glengamock. Škotijoj Turiu 
labui svarbų reikalą. Jis pats, jo žmo
na. Pranė, bei jo dukterys, arbi kas 
kitas, praneškite man a>ie jo dabarti
nę buveinę ant sekančio antrašo:

V. A. VAITKŲ N AS (11)
Sta. 12, Box 468,

Lavrence, Mass., U. S. A.

13 MAILIŲ
NUO DIDELIO MIESTO PENSACO- 

ant didžiausio automobilių 
kelio Amerikoje OLD SPANISH 

jTRAIL. kuriuo kasdieną pervažiuoja
Į įk> 10.000 automobiliu. Tas kelias eina 
I per vidurį farmos. Farma 60 akerių,
5o akerių dirbamos, 10 girios. Visa že
mė aukšta. 7 kaml/arių namas, vanduo

_ 1 f 
didelis naujas garadžius, storas, gazo
lino stotis, parduodam gazoliną, alie
jų, lengvus gėrimus ir tt. Daugybė 
komų, bulvių, šieno; 2 arkliai, 2 kar
vės. žąsų, vištų, kiaulių; visokios far- 

' mos mašinps. Parsiduoda už pu.
! sę reikia įmokėt. Galima puikų gyvėu 
nimą padaryt. Rašykit tuojaus savi- 

. ninkui. v (43)
C. MOTEYUNAS, Box 108, MUSCOGEE, FLA.

1000 ŽMONIŲ NUŠOKO 
NUO VIENO TILTO.
Austrijos sostinėj Vienoje 

yra garsus tiltas per Dunojų, 
garsus tuo. kad nuo jo labai 
daug žmonių nušoka, jieško- 
dami sau galo Dunojaus gel
mėse. Pereitą sąvaitę nušoko 
jaunas vaikinas, kuris įsimy
lėjo į vieną aktorką, bet ji jo 
nemylėjo. Tas padaro lygiai 
1,000 žmonių, kurie nuo to 
tilto nusižudė.

PLUTOKRATAS 
ŠOVĖ.

Youngstowne 
John Stambaugh, 
magnatas ir Federal Reserve 
Banko direktorius. Jis buvo 
turtingiausis žmogus Young- 
stouno mieste ir savo pini
gams nežinojo galo.

ii

SAKO, SALIUNAS JAU 1 
NEGRĮŠIĄS.

Visuomenės doros saugo-j 
tojas ir metodistų bažnyčios 
kunigužis Clarence T. W il- 
son pasakė, kad saliunas 
Amerikoje jau atgyvenęs sa
vo dienas ir daugiau negrį- 
šiąs. Bet jis nežino ką plepa. ■ 
Saliunų Amerikoje dabar, 
yra daugiau, negu pirma bu
vo. Patįs prohibicijos agen
tai pristato smuklėms gėri
mus.

SVETIMŲ ŠALIŲ STU- 
PF NTAI AMERIKOJ 

Nl SI VYLĘ.
Daugelis F "(. pos studen

tų. kurie atvyksta 
kt>n mokslo tikslais, 
atgal iahai apsivylę, nes ai- j 
važiuodami jie tikėjosi rasią; 
čionai aukštos p uit.r ^s pa ( 
šaulį, o rado daug bandiUz , 
mo, linčiaus ir kliokiu pikta 
daiyhių. Taip pasakė Nau
ju ios Anglijos .Vlisij uierių 
šuvašlavime iVoitesteiv ima 
.Miss Al ui.r 1 I'at

a meri-
gt i/.l n

NUSI-

nusišovė 
plieno

KEISTENYBES.
Reikalauja $25,000 už 

telegramą.
Bostono žydelis Samuel 

Rogers gavo šitokią turinio 
telegramą: “Ar tu esi na
mie? Ateik tuojaus pas ma
ne. Man reikia pinigų.—Ta
vo Rose.” Ką jus darytumėt 
tokią telegramą gavę? Jus 
gal nežinot. O žydelis padarė 
žydiškai: jis paukšt telegra
fo kompaniją į teismą ir rei
kalauja $25,000. Klausit, už 
ką? Ogi už tai, kad jam tokią 
telegramą įteikė. Jis sako, 
kad jo paties nebuvę namie, 
kai toji telegrama buvo at
nešta, todėl ją perskaičiusi

į jo pati, kuri tuo susi jaudinu
si ir jis turėjęs daug nesma
gumo. Jis kaltina telegrafo 
-kompaniją, kad ši nepaėmu
si telegramos siuntėjo pilno 

S a i ii adreso, ir kad ji ne- 
' -įsės jam adr^sin i 

r .UA..1 ac
tu; Vi a jo pačiai. By 
Snffi lk<. apskričio*

1.
turėjo" 
telegrama 
ii e;ilv»i. 
ia gi 
teisme.

Nauja arka neplaukė.
V Potvinis Mississippi upės 
klonyje buvo pereita pavąsa- 
11, bet dabar tik išėjo į aikš
tę, kaip juodveidžių kunigas 
tenai su savo parapijonimis 
statė arką nuo to potvinio 
gelbėtis. Tai buvo Arkansas 
valstijoj, Parkino miestelyje. 
Daug vietų buvo jau užlieta 
ir pakilęs vanduo pradėjo 
siekti Parkiną. Juodųjų dū
šių ganytojas sušaukė save 
žmones ir pranašo balsu 
jiems pareiškė, kad artinasi 
tvanas ir tuoj busianti jau 
“sudna diena,” todėl, girdi, 
turim kuo greičiausia pasta
tyti tokj laivą, kaip Nojus ki
tą syk buvo pasistatęs. Ny- 
geriai sujudo ir arka tuojaus 
buvo pastatyta. Susirinko jie 
tenai su savo pačiomis ir vai
kais, susivedė karves, asilus, 
kiaules, vištas ir kitus gy
vius. Ir ištikro, tvanas pradė
jo kilti. Juodukai garbino 
savo-kunigą, kad jis juos lai
ku Įspėjo nuo nelaimės, o šis 
džiaugėsi ir didžiavosi, kad 
jam taip pasisekė išprana
šauti Dievo valią. Bet neil
gam buvo džiaugsmas. Kaip 
tik potvinis pasiekė “arką,” 
tuojaus pasirodė, kad iš jos 
nieko nebus, nes visom pu
sėm pradėjo piltis Į ją van
duo. Vandens prisirinko jau 
iki kelių, o ‘“arka” vis ne
plaukė. Nusigando juodukai, 
nusigando ir jų kunigas. Ir 
išbrido visi iš to laivo, sulipo 
ant aukšto gelžkelio pilimo 
ir pradėjo klausinėti savo 
kunigo, kaip galėjo Nojaus 
arka plaukti, jeigu jų ne
plaukia. Durnas kunigužis 
pradėjo aiškinti da dumes- 
niems savo parapijonams, 
kad tuomet buvęs “kitoks 
tvanas.”

Ona Murzienė pajieškau savo tyro 
Petro P Murzino, jis yra angėlsiiai 
pasidavęs Maržų ich. Jis apleido mane 
su dviem kūdikiais, vienas 22 mėnesių, 
o antras 7 mėnesių ir. paliko salos 
S300. Išvažiavo 16 balandžio nežinia

Pajieškau Anastazijos Malaukaltės. 
paeina iš Telšių apskr., Plungės vals
čiaus. Surblių kaimo, po vyrui vadina
si Gtilmelienė, gyvena Chieagoj. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie ją žino
te, malonėkite man pranešti, už ką 
brisiu labai dėkinga.- (45)

ONA ASTREIKIENĖ
106 Ten Eyck st., Brooklyn, N. Y.

' • Pajįešd-ali savo draugų Baltram e- 
jaus.ir Kazio Vaivadų ir draugės Ju
zės Pilipauckienės, visi Kauno gub.. 
Veliuonos parapijoš. Pajieškau taipgi 
švogerio Frano Dapkaus, Raseinių ap
skričio. Mesoąų kaimo. ( 15)

KAZ. BARTUSEVIČIUS
1308 Rush st, N. S.. Pittsburgh, Pa.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsiveji nui merginos nc- 

senesnės kaip 24 metu. Mergina turi 
but sportas ir dail-ai išrodyt, nežeries- 
nė kaip 5 pėdų ir 6 colių. Aš e<u vai’ i- 
nas 27 metų, 6 pėdų aukščio, puikiai 
išrodau. ni ku gera amata. myliu gr,rą 
gyvenimą ir gražiai rėdytis. Meigin >s 
galit rašyti angliškai ar liet'iv.š ai. 
Atsakymą duosiu kiekvienai ant pirmo 
laiško.' WALTER BUKAITIS 
P. O. Box 270, Lvnn, Mass.

kur. Atvažiavo iš Lietuvos į Ameriką . 
14 metų o dabar yra 30 metų. Kauno 
radybos, Barvainių apskr., Stačiūnų 
valsčiaus, kalba gerai angelskai. sve
ria 195 svarus. 5 pėdų 6 colių aukščio. 
Kas žinote kur jis randasi, malonėkit 
pranešti, už ką gausite 25 dolerius at
lyginimo.

MRS. ONA*MURZIENĖ
225 Sagamore st., Pittsgurgh. Pa.

Morta Radauskaitč-Puskunigienė, 
pajieškau sesers Marijonos Laukaitie
nės, Rudkampių kaimo. Mariampolės 
apskr.. Balbieriškiu valsčiaus. Gyveno 
Anglijoj, paskui atvažiavo į Kanadą ir 
ten gyvena Ji patį arba jos dukters 
lai atsišaukia; žinantieji malonės pra
nešti. ' .

MRS. MORTA PUSKUNIGIS
17 Centrai avė.. Torrington* Conn.

Pajieškau brolio Antano Buto, iš 
Lietuvos Petraičių kaimo, Židikų vai.. 
Mažeikių apskr. ir švogerio Juozo Šil
čio. Racniių kaimo, Židikų vaisė., ir 
draugo Jankausko, Šelmiestės kaimo, 
Židikų vaisė. Tūrių svarbų reikalą, 
malonės atsisaukt arba kas apie juos 
žino teiksis pranešti.

L. BUTĄ
50 Gertrude st., Hamilton, Ont.. 

Canada.

Pajieškau draugo Motiejaus Kasi- 
liausko Kartu atvažiavom Kanadon 
192ji m. rugsėjo mėn. Kvybeko mieste 
itsiskyrėme ir šiandien nežinau kur 
jis gyvena. Kas žinote apie jį meldžiu 
pranešti arba jisai pats lai atsišaukia, 
až ką busiu labai dėkingas.

V. PALUBINSKAS
Neuaygo Co. Ltd.,

Franz Ont., Canada

Pajieškau ' apsivedimui merginos 
tarpe 27 ir- 37 metų. Aš esu 37 metų. 
Katrai merginai nusibodo dirbt dirb
tuvėj. meldžiu atsišaukti prisiunčiant 
savo paveikslą, kurį ant pareikalavi
mo grąžinsiu. Apie save parašysiu 
pe'r laišką. \ C. .K. (4EF

P. 0. Box 65. Glendale, tV. Va.

Pajieškau apsivedimui l turtingos 
merginos arba našlės b*- vaikų, be 
skirtumo tikėjimo, tarpe 25 ir 35 metų 
amžiaus. Geistina butų, kad mokėtų 
gerai angliškai kalbėti ir rašyti Aš 
esu geras vaikinas, -42 metų amžiaus, 
turiu gerą restorantu biznį. Katra nori 
gaut gerą vyrą, lai pasiskubina ir su 
p i mui laišku lai prisiunčia savo pa
veikslą. Platesnių žinių suteiksiu per 
laišką. F. J. (43)

1783 E. Manchester st.,
, Los Angeles, Cal.

Reikalavimai
REIKALINGAS 

PARTNERIS
Plačiai išdirbtam Toniko biz

nyje Bostono apielinkėje. (43) 
Klaust T. N.

255 Broadway. So. Boston. .
Agentai gali nesikreipti.

Ona Liepaitaitė. 26 metų, iie.-kau 
ansivedimri vaikino arba našlio, ne
paisau apie hagotunią arba jaunumą, 
bile ti’: mvlėtų m -ne v:ena ir an ive-| 
dus neiieškofi divorsų. Aš tiktai I į 
mėnesiai iš Lietuvos, mylėčiau apsi- 
vest ir važiuot į Ameriką aiba Kana
doje apsig'-venL Butų pagcidau;ama, 
kad su laiš* u :r paveikslą prisiųstų, 
kurį r.epražudvsiu. (12)

ONA’ LA PATAITĖ
15 Sandwich st.. F' rd City.

Ont . Canada.

REIKALINGAS DARBI
NINKAS

ANT ŪKĖS. Darbas ant visados, at
lyginimas sulyg darbo Norint plates
niu žinių, kreipkitės šiuo adresu: 

JOEZUBUSKI (42)
GOODMAN, WIS.

PARDAVIMAI

Peršovė pačią, kam pudravo 
veidą.

Tūlas Hugo Zepanski Chi
cagoje peršovė 61 metų am
žiaus savo pačią užtai, kad ji 
jo neklausė ir išsi pudravo 
sau veidą. Jau 43 metai kaip 
jiedu buvo vedę. Kvailas yra 
daiktas tepti miltais savo 
veidą bei daug kvailiau yra 
šaudyt del to motery

Pajieškau švogerio Juliaus Dovido. 
paeina iš Kėdainių apskričio. Krakių 
parapijos, 10 metų atgal gyveno Mhi- 
ien. West Virginia, o dabar nieko apio 
jį nežinau Jis pats ar žinantieji apie 
jį meldž’u pranešti šiuo antrašu: 

M. KAČINSKAS
2226 W. Marųuette Rd.. Chicago, III.

Pajieškau sesers Pranciškos Navar- 
dauskiut s po vyrui Valantiejienės. Iš 
Lietuvos paeina iš Globių kaimo. Gau
rės parapijos, Kauno rėdyliO:. Ameri
koj pirmiaus gyveno S’. Lvuu, II) , o 
dabar nežinau ku i i^udaM. Meldžiu 
ją pačią atsišaukti arba kas žinot ma
lonėk ’ pr nešti ž įhiaus paduotu ant
rašu . (43)

PE1 NAVAkDAUSKAS
419 E. heiui. st., Aler een, Wash.

■

Kur raudonas rašalas 
reiškia mirti.

Airglijos vidaus įeikalų 
fi.iuisterijoj yra pakabu.u 
vienam kan ba'Ą popiera, 
ant kurios būna surašyti pa
smerktųjų mirti žmonių var 
lai, o po apačia pažymėtos 

datos, kada jie- turi but nu 
žudyti. Kai pasmerktąjį as
menį nužudo, tai jo vaidą n 
pavardę tuomet perbraukia 
raudonu rašalu. Iš apačios 

.prirašomi vis nauji vardai, o 
keturių aukštų namą, užmu- įėjo džiovą ir ilgai kalėjime nuo viršaus vis išbraukiami, 
šė 4 žmones ir apie 12 žmo- negalėjo gyventi, tai jo gi-[ir kiekvienas raudonu rašalu 

* sužeidė. Policija mano, minės padavė Čekoslovaki- perbrauktas vardas raiškia,
kan-p"»gimas kilo iš bom-jos prezidentui Masarykui kad tokio žmogaus jau nebė- 
bos arba dinamito prašymą, kad jis šitą žmog- ra.

Kanar- as sveikino velnią
Ulmuetzo kalėjime (Mo

ravijoj) sėdėjo visam amžiui 
pasmerktas Martinas Lecian, 
19 metų amžiaus vaikėzas, 

Nevi ) oi ke ant VVest 37- kuris buvo papildęs 54 plėši- 
tus gatves įvyko smarki eks- mus ir nužudęs šešis vyrus ir 
pliulija, kuri sugriovė visą vieną moterį. Kadangi jis tu-

BOMBA SUGRIOVĖ 
NAMĄ.

Jonas Pečiuitoms pajieškau TOFILIO 
BUNdOKiO is Kaaevos sodos. Malo
nės atsisaukt arba žinantieji malonė-- 
pr. i - ti. (13)

JONAS PEčlUKOMS
21b Kiverside Finis, Hi.c.0.1, N. H.

Pajieškau Kazimieru Barviuu, pa 
eina nuo Lauk, s, (<et ruvo persikėlęs 
į Zat- rę Jis Amerikon atvažiavo apie 
20 nietų n seniau gyveno f.ew Bri 
tai n, Conn. Kas apie j) žino malones 
pranešt arta paus la: aisišaukia, ne 
yra svarbus reikalas. (II)

JULIA BARMIbAS 
1423 W. Monroe st., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui mergini s ar
ba nosies be vaikų, nno 24 iki 33 m--t*i. 
be skirtumo tautos ir-t’kvbos. ir 1 uri 
vra biskj pasiturinti :r ateityj“ r«rin- 
čks gyventi ant ūkės. Aš e«u ’i 'tu
vis. 34 metų vai! inas. pasiturinti--, tu
riu pinigu dri nradž’os evven'mo ir 
automobiliu. Jš na-au tvirkti far uu- 
ke. taigi vra labai rei alinga ea^-vli- 
nė. Merginos, norinčios su :’pa-;:nti, 
prašomos prisiųsti savo pavri's!ą, 
kurį ant pareikalavimo gražinsiu. 
Merginos iš artimu miestu kain tai. 
Rridgvport. Nov.- Hwon tfatcrlr—-r, 
galit at išsukti )•»• p-*i-eik'-l<> < ;2)

A. RRUŽAUSKAS
P. O. Bmc 132, Sbelt .n, C-nn.

REIK ALINO V MOTERIS I ž G VS- 
PADINE. Kuriai nusileido vienai gy
vent, apysenė ir rami moteris, -•)' btit 
kad ir sn vienu vaiku. Aš esu darbi
ninkas, nejaunas ir rimtas. Jaunos ne
rašyki*. DRIRENSKAS

168 Grand st, Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA
Bl ČERNĖ IR GROSĘRNĖ.

Pardavimo priežastis — vyras mirė. 
Turiu parduoti greitai. Storas geras, 
visi įtaisymai. Parduodu pigiai. Vieta 
apgyventa lenkais, rusais, ir lietuviais. 
Prie storo galima ir gyventi, nes yra 
keturi kambariai. Renda pigi. < 13) 

ONA KENTRIENĖ
61 Wood st.. Materbury. Conn.

Parsid-joda Balandžiai.
Lietuviški, su 

šukom, verstiniai 
balandžiai viso
kių spalvų. Ant 
orderio prisiun- 
ciu į visas dalia 
Suvienytų Valsti
jų. Su užklausi
mu rašykit laiš
kus. ( 13)

GEORGE BENDORAITIS
520 WilMtn SL. Waterbury. Conn

PAJIEŠKAU MOTERS prižiūrėti 
stubą ir vieną ypatą. Meldžiu greitai 
atsišaukti šiuo adresu: J. P

1634 Rudolnian st., Muskegon, M i -h.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 38 metų amžiaus. Aš “<u 
vaikinas 36 metų, nerūkau ir nevarto
ju svaigalu. Turiu s-ivą namą ir biz- 
’ū-štora. atchmaker Jovveller and 
Engrav^r. Yra ry-ra pr«-a gerai mer
ginai Pageidaujama, kad mergina at- 
sišaliktu kiek pasiturinti. Gali atsi
šaukti .ir našlė be vaiku. b“t. tnr but 
gerai tuilinga. Su pirmu laišku malo
nės nrisiųsti savo paveikslą, kurj .ti.i 
pareikalavimu sugražinsiu. Platesniu 
informacijų suteiksiu per laišką. < 13) 

J. F. Z.. P. O B«x 21, 
FOLEY, ALABAMA.

SVARBI ŽINIA
Parduodu laivakortes į Lietuvą am 

geriausių laivų. Taipgi laivakortes iš 
Lietuvos, 1 .enkijos ir kitų šalių į A. 
menką ir Kanadą. Padarau doviernąa-

PARSIDUODA FARMA
40 AKRU žemės, su gyvuliais, pa

šarais ir triobomis. Galima nupirkti 
nebrangiai. Kas norite pirkti, tai pa- 
siskubinkit. Kainą galite dažinot pas 
savininką po šiuo adresu: (42) '■

AN. NO.
Box 51. IRMA, VIS.

IKANADį
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįstą^ 

mus, kaip vyrus, taip ir «ttote'rw at 
merginas iš Lietuvos į Kanadą, Maną 
patarnavimas yra sąžiningas, stfųgurf, 
greitas,' Mand patyrimas‘ląiąakorči^ 
biznyje per.20 mėtį tai Iiuiltjk. Taipgi 
tie. kurie jau per maoe a betraukė sar 
vo giminės yra man dękit&i.viž maną 
rūpestingą patarnavimą.. JKa»jęme r ga
noma, taip ir visiems’.MŠąiviama p«r 
rūpina geras apsistojimui .tĮetas“ Ka
nadoje Mano patirDavjmįm’ię kaino® 
laivakorčių y ra 'piges>^y < 
agentų. Dėlei platesnėj- $af,Į’mącijį 
visad kreipkitės nas marlę ląm’adresai:

ALENANDER S. LEWI3 f 
Tourist Agent (->

45 Wmdsor SL, Montreal.
P. O., C»w»da. ’

VĖŽIO liCą
GYDOM BE PEILIO, kaip »š viiį- 

šaus, taip ir iš vidaus pasekmingai, 
bile tik nebūtų labai užsisenėjus. IMI 
platesnių informacijų kreipkitės šnū> 

S. TAREI LAadresu:
273 Rogers s t u •

P. S. Galite rašyti lieti* 
kišlai ję angliškai.

IŠ LIETUVOS I KANąŽjĄ
Aš at traukia jdsų gimines k pažįs

tamus, kaip merginas, moterie ir vyj- 
rus iš visų dalių Europos į KMnadą. 
Jei iusų imigrantai yra sveiki, moki 
skaityt ir rašyti nors vienoje Kalbojė, 
ir Kanados imigracijos įstatai reika
lauja. kad butų geistini imigrantai. 
Mano patarnavimas yra teisingas ati
traukimo reikaluose ir aš esu jau daug 
lietuvių į Kanadą atitraukęs ir gavęs 
geras apsistojimo vietas ’del jų Kana
doj. Su mano teisingu patarnavimu ir 
kaina nei vienas kitas agentas negali 
susilvginti. Del platesnių informacijų 
parašykit visad laišką pas mane šiuo 
adresu: (-1

GEO. KAUPAS. P. O. Box 47, 
Walkerville. Ont.. Canada.

i

Sveikata ir Stiprumas del 
Senyvų Žmonių

Senyvi žmonės, ir tie, kurių sveikata 
yra menka ir tie. kurie praranda stip
rumą. svarumą arbi jėgą, turėtų var
toti Nuga-Tone. Šios puikios gyduolės 
labai greitai priduoda stiprumo ir 
energijos, lalni taniai į keletą dienų. 
Sustiprina ir atšviežina nervus, rau
menis ir kitus kūno organus. Padaugi
na apetitą, pagellisti virškinimui, su
teikia ramų miegą, ir suteikia svaru
mo liesiems ir menkiems žmonėms.

Nuga-Tone prašalina inkstų ir pūs
lės įritacijas, prašalina naktyj berei
kalingus atsibudifiimus, prašalina 
chroniškus užkietėjimus, stimuliuoja 
kepenis, prašalina galvos skaudėjimą, 
svaigulį, prašalina nusilpimą ir pada
ro gyvenimą labiau laimingesnių. Visi 
vaistininkai parduoda Nuga-Tone su

tis, įgaliojimus, pardavimo ir pirkime pilna garantija užganėdinimo arba pl
aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pini- ! nigai grąžinami Nusipirkit butelį 
gus j Lietuvą, įlenki ją, Rusiją ir į ki- šiandien.
tas šalis Užlaikau krautuvę visokių 
reikalingiausių dalykų. Iš toli ar arti 

i visad kreipkitės:

I
Į
I

(-)
JONAS SEKYS

177 Park «t_ Hartford. Conn.

FARMOS

Pajieškau merginos apsivedimui, 
nuo 16 iki 22 metu amžiaus. Mokanti 
angliškai, kuri myli vestis ir šeimyniš
ku gyvenimą, meldžiu tuojaus atsi
šaukti ir paveikslą prisiųsti. 't 43) 

B. L. m Camp. Box No. 1.
»8 Ten Eyck st., Brooklyn, N. T

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės, tarpe 30 ir lo metų," laisvos ir 
doros-blaivios. Butu gerai, kad mokė
tų siūti ir kad galėtų greitai isteket, 
be skirtumo biedna ar uagota. As esu 
17 m., tunu bisk) pinigų, noriu būda
vot stubą, esu amatninkas. muku senas 
KaCerga.. taisyt. Meldžiu atsisaukt 
greiuu ir paveikslą pnsių.iti. Ant juo
ko meldžiu nerasinet Be paveikslo ne
duosiu atsakymo. (43)

ANT GULBES
West Hanover, Mass.

Pajieškau pusbrolio Juozo Butavi- 
čiaus ir dėdės Antano Aciaus ir kitų 
giminių. Paeina iš Vilniaus rėdybos, 
Trakų apskr., Jezno miestelio. Juozas 
Butavičius. keturiolika metų atgal 
gyveno West Rutland, Vermont. An
tanas Acius girdėjau gyvena New 
Yorke. Prašau atsišaukti, arba ka.< ži
no apie jnos prašau pranešti. ( 43) 

ALEN ATSUS
* 41<* VV. Market st., Scianton, Pa.

Pajieškau apsivedimui našlės arba 
merginos tarpe 40 iki 50 metų am
žiaus, katra nevartotų svaiginančių 
gėrimų. Aš esu 10 metų senumo naš
lys. sveriu 170 svarų, esti 5 pėdu ir 5 
colių aukščio. Turiu 2 vaiku. Turiu sa
vo namą ir e-u iš amato barb“rvs. 
Myliu gerą gyvenimą. Sti pirmu laiš
ku prisiųslit ir paveikslą, kurį parei- 

.kalavus sugražinsiu. ( 44)
MIKE MUZEREM

1 l-th -t ' hlVHĮO., Jll

NUO ODOS LIGŲ
1 A. Nauflok gydančias putas

FREEDOL
Tai yra receptas garsaus šveicariško 
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige- 

I ria į odą ir po 5 minutą visiškai praša
lina įdegimą bei skausmą FREEDOL 
stebėtinai greitai išgjdo šašus. Ronas. 
Egzemą, Hemoroidus. Šunvotes. Nie
žuly ir kitokias odo- lip;.s, Kaina SI.IMl

GEROS PROGOS!
FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI 
APŽIURĖSIT MUSU KOLIONIJ-i IR 
NEPAMATYSIT MUS!

Mes turime tokių »armų, kokių tik __ _________ ____ _ __ ___ ____ _ __ _
Jus re>kalauj„t ir uįtiarinain tą, kr Reikalaukite aptiekose arba prisiųski- 
žadam. Musų yra didžiausia lietuvių te imi į 
kolionija Amerikoje. Rasykiu, prisiu
sime Kauiliogą._ ____ (-)

NE-

PHILLIPS & MATTIS
R. 2. Box 83, Scottville, Mich.

r mes tuojaus issiųsin<e pe 
l>astą bonką.

FREEDOi REVfFDY CO.
:88 D. Warren St.. Bosioo 19, M.s*

PARSIDUODA FARMA
270 aKių žemė , ..00 akr . jau iš

dirbto., 100 tonų sienų, 14 kam', ariu 
namas, it kitų budiukų, keletas kar
vių. „rklių. visi ukė> Įrankiai, gazoli
no stotis ir stora... Aru vieškelio ir 
gatvekarių. tik 7 minutės nuo miesto. 
Kaina už viską $8,U00. p.esti $3,000. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
serga. KIEMAN (42)

SARATOGA SPRINGS, N. Y.

FARMERIAI, TĖMYKIT!
Noriu išmainyt 2 šeimynų mūrinį 

namą ant farmos. Namo kaina pi
giausiai apkainuota ant $11,500.00. 
Izitas 20x100 pėdų, po 5 kambarius ir 
porčiai. šiluma, elektriką, parketo flo
rai. puikiausioj apielinkėj. Farma gal 
būt New Yorko. N. J., arba Conn. val
stijose, nuo 10 iki 50 akerių. tik vištų 
farma. nebrangesnė $4000 iki S5OOO 

F. PnROIS
G97 I riMit *1. Br.w»klvn. N' \

t
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Šalin Judošiai iš Valdžios!
“Liaudies Balsas” rašo:
Kas bent kiek arčiau pa

žįsta valdančiąja Lietuvos 
smurtininku kompaniją, pa
sivadinusią tautininkais, kas 
žino tų žmonių praeiti, dar
bus ir siekimus, tas supranta, 
kad baisiojo užsimojimo te
padaryta tik pradžia. Smur
tininkai. neturėdami jokios 
atramos žmonėse, besirem
dami samdytais šnipais, svie
to perėjūnais, kitų valstybių 
atmatomis ir dvarininkais, 
supranta, kad staigus žings
nis, 
turint, — gali sujudinti kad 
ir pasyvią Lietuvos visuome
nę. l'odel jie eina kiek lėčiau 
ii manome, kad žmonių žu
dymas eina protarpiais, kim- 
šimas kalėjimuosna, kon
centracijos liogerin bei gai
niojimas iš vieno apskrities 
kitan vis kas kartas eina 
smarkiau. Patsai žudymas 
dabar pridengiamas komu
nizmo vardu. Bet kiekvienas 
demokratines santvarkos 
trokštąs pilietis turi atsimin
ti. kad kiekvienu metu jis 
gali tapti budelių auka, būti 
apkaltintu komunizme. Kas 
gi sėdi teisėjų suoluose? —

jų pasirįžimą omeny 
kati

šiol dar neatsiskaitė iš Ame
rikos lietuvių aukų prisiųstų 
Lietuvai?

Mes privalome susiglausti 
jėgomis su savo sūnumis ka
reiviais ir bendrai nugriauti- 
niekšų gaują. Mes privalome ' 
šiandien pasisakyti ir Įvyk-' 
dinti tą. nes su kiekviena die-. 
na smetonininkai daro Lie-i 
tuvai mirtinas žaizdas. Tat 
visi kaip vienas sušukime ir J 

į savo širdvje irašvkime: 
i Kalėjiman išgamos! Laisvė 
pavergtiesiems kareiviams,' 

' valstiečiams ir darbinin- ;
kams!

MOTERŲ KANTUS.į

Z

. tie “Tautos Vadai” būt vi
suomenėje turėję pritarimą 
ir atramą, tai jiems klasto
mis ir vigais niekšingiausiais 
budais būt nereikėję nei val
džion veržtis. Juk apie ko
munizmo pavojų kalbama 
tik todėl; kad savo biaurų 
žygi pridengti. Tas pats 
Smetona dar pavasaryje, 
orieš III-jo Seimo rinkimus,! 
kada prie valdžios vairo sto
vėjo pirmo rango katalikas 
Bistras, — kvietė liaudinin
kus (Sleževičiaus asmeny
be) nuveikti Bistro vyriausy-i 
bę. Kvietė tada, kai jokio pa-į 

ojaus juk nei smetonininkų j 
manymu iš komunizmu ne
buvo. Bet koks 
T as pats
G t* 
padarytas < 
puikiai susitaria su Smeto
na ir eina 
mokratines vyriausybės. Tat 
kurta tėvynės meilė? Juk tai 
Judos gali kalbėti apie tėvy
nės “meilę” ir draug savo 
geidulius patenkinti, dirbti 
kuo biauriausią darbą, siekti 
valdžios, kad savo asmeni
nius reikalus patenkinus.

Senai kalbama apie refe-’ir žiemą, išėmus visą rūgšti, 
... . . ~ . i

\ erdant is tos rūgšties 
“refe- barščius, reikia visuomet pn- 

ir saldžių batvinių,

Batvinių raugin.imas.
Pirmiausiai batviniai rei-

—-------- , Ria nuskusti ir gerai išplauti j
keistumas, .vandeny, paskui sumesti juos' 

Bistras, kada jam J bačkutę. Kai indas bus pil- 
ęsia kalėjimas už suktybes nas, reikia Užpilti šaltu arba ' 

esant ministeriu, drungnu vandeniu. Iki Kalė-

versti teisėtos de-
'du, kiek nusisemia rūgšties.' 
įtiek reikia vėl vandens dapil- 
’i. Bet jau po Kalėdų nerei
kia daugiau vandens pilti,:

' nes batviniai nuo to laiko ne- 
į beturi jau tokio stiprumo ir 
negali geros rūgšties duoti.

Gerai yra raugti ne visus 
; batvinius iš karto. Reikia pa- 
’ likti ir saldžių, o paskui, kad
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NEPAPRASTOS DOVANOS
“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS'4

h

DAUGYBĖ GERŲ KNYGŲ BUS IŠDALYTA DYKAI 
PER SPALIŲ MĖNESį

ŠITAS VAJUS BUVO PASKELBTAS RUGSĖJO MĖNESIUI JAM BUVO PASKIRTA UŽ 
$5,000.00 VISOKIŲ KNYGŲ. BET NEVISI SPĖJO IŠ TO PASINAUDOTI. DAUG DRAU
GŲ RAŠOMOMS PRAŠYDAMI VAJŲ PRATĘSTI. TODĖL PRATUSIAM JĮ DAR IKI 
SPALIŲ PABAIGOS. TAIGI, KAS NORI GAUTI GERŲ KNYGŲ UŽ DYKĄ, TEGUL 
DABAR PASISKUBINA.

Knygos yra duodamos kaipo dovanos už “Keleivio” užrašymą.
Kas užsirašys sau “Keleivi” metams ir prisius $2.00 prenumeratos, tas gaus už $1.00 knygų do
vanų. Reikia tik pridėti prie to 15c. persiuntimo lėšoms padengti.
Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir prisius jo prenumeratą, tas gaus 
82.00 knygų dovanų. Prie to reikia pridėt 25c. persiuntimo lėšoms padengti.
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ŠITAS VAJUS PASIBAIGS SPALIŲ (OCTOBER) 31 R, 1927
KNYGAS GALIMA PASIRINKTI IŠ ŽEMIAU PADUOTO KATAUOGO:
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Gi jaunučiai leitenantai, tei- icndumą—atsiklausimą tau- užraugti iš naujo, 
siu mokslo neragavę vaikė- tos valios. Bet juk tik naivus -~
zai, gryno kraujo fašistai ir pilietis gali tikėti tam 
žmonių valdžios priešai. I ‘ f . 1
jeigu daliai mirties bausmė ninkai kalba, ir kuriam mo- geresniam skoniui, 
buvo pakeista iki gyvos biiizuoja policiją, rikiuoja 
galvos kalėjimu, tai tik to
dėl, kad bijotasi šaudyti ir 
tuo iššaukti kariuomenės ir 
visuomenės pasipriešinimą, skelbimas yra jau priešingas 
Jokia teisybė, žmoniškumas žmonių dar nepakeistai ir 
juk pas budelius negalima tinkamai Konstitucijai. Bet 
norėti kad ir butų. ! nežiūrint viso to, smetoni-

Jeigu šiandien jau dvarų ninkai sakosi darysią atvirą 
parceliacija ir aprūpinimas balsavimą už ir prieš, ir po 
mažažemių žeme sustabdy- akimis policijos apstatytas 
ta, pamaži jau atiminėjama iš visų pusių žvalgybos — 
iš naaujakurių žemė ir grąži- balsuok! Juk mes supranta- 
nama dvarininkams atgal, me, kad tautininkai patys 
tai kiekvienam naujakuriui, skaitys balsus, visuomenės 
savanoriui gavusiam žemę atstovų neprileis 
sako, kad neužilgo ateis ir,“gaus” daugumą, kaip ko
lų eilė: smetonininkai atims munistai Rusijoj, turėdami 
sklypą ir atiduos dvarinin- tik 1 milior.ą narių iš 144 mi- 
kui. -Juk ne veltui dvarinin- liūnų gyventojų, gauna 
kai besibaladojanti Smetoną “daugumą.” Kiekvienam su
girdo šampanu, nešioja ran-' pi antama, kad kalbama apie 
komis ir vadina taip, kaip jis referendumą tam. kad kraš- 
nori — “Tautos Vadu.” ūs lauktų balsavimų, o ne- 
Smurtininkai supranta, kad griebtųsi aiškių ir griežtų 
pirm, negu pradėjus atimi- žygių. Galop jei jau bus tie 
nėti plačiu mastu iš nauja-' balsavimai”, tai policija vi- 
kurių žemes, reikia pertvar-sada suskaitys smurtinin- 
kyti kariuomenė taip, kad kams daugumą. Tat gerai 
viršininkais butų tik dvari- visi atsiminkime, kad tas 
ninkai ir jų sūnus, ką darant kalbamas “referendumas 
jau mes regime: reikia visus tai tik akių dūmimas, 
tuos žmones, kurie daugiau 
susipratę -ir gerai pažįsta dą, leisti savo broliams vykti 
smeionminkų žemus darbus Brazilijos pelkynuosna suput 
,-wiugalabyti arba sukišti ka- tik todėl, kad Lietuvoje'keli 
Ifėjimuosna. Smurtininkai siurbėlė^galėtų gerai šertis? 
mano, kad apsidirbę stt vi-Argi mes tam visi kenčiame 
sais pažangesniais veikėjais vargą, mokame mokesčius, 
ir visuomenę surakinę galuti- i<ad mums už tuos pinigus 
nai karo komendantais bei . murtininkai nusamdytų 
šnipais, laisvai sau sauva- žvalgybininką? Argi tam 
liaus ir duotus dvarininkams musų tėvai kovojo prieš 
pažadus — dvarų ir atimtų dvarininkus baudžiavos me- 
žemių grąžinimą — laisvai tu ir mes patys su caratu dėl 
sau įvykins. Taip, ateis ir iš- Nepriklausomos Lietuvos, 
mes naujakurius visuomenės kad joje sudarius galimybės

• « »• • *1 • 1 • •  •  11“ ?  

kai iš įsigyventos guštos.
Kaip caras, taip ir smeto-, 

nininkai nenori, kad darbi-, 
ninku ir neturtingųjų ukinin-' nesiduosime ___ ______
kų vaikai galėtų pasiekti dvarininkams smaugti! Mes 

privalome šiandien visi susi
glausti, suburti jėgas pasi- 
liuosavimui, o ne laukti, kad 
kas ateis ir paliuosuos. Mes 
turime suprasti, kad mes ir 
musų vaikai neš skurdą ir 
taps dvarininkų vergais, jei 
mes tuoj smurtininkus nesu* 

kad liaudis neturėtų valdysime. Argi mes galime 
.„,i O-lilgiau leisti kalbėti žmogui 

apie vienybę, tėvynę, kuris 
vokiečių okupacijos metu

Ir landumui.” apie kuri smurti- dėti dar
i 

šnipus. Konstitucija aiškiai 
suko, kada referendumai 
skelbiami. Juk tas valdžios

ir taipgi

Ar mes galime kęsti skur

pinigais išlaikomi policinin- keliems niekšams ir visų 
kai iš įsigyventos guštos. į valstybių atmatoms ponau- 

i?
Ne.
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Mes esame žmonės,
; save keliems

Kaip rudmėses žiemai 
sūdyti.

Tik ką surinktus grybus— 
rudmėses, reikia apžiūrėti, ’ 
kad nebūtų sukirmijusių, nu- 
piaustyti kotus, nuvalyti že
mes ir sudėti į medinę bač
kutę kotais į dugną eilėmis. • 
Kiekvieną grybų eilę pa-! 
barstyti druska, sudėjus už-, 
dėti ant viršaus dugneli ir: 
prispausti akmenimis. Kada' 
grybai suslugsta. reikia vėl į 
pridėti naujų.

Galima grybus sūdyti ir i 
stikliniam inde, jei jų ne
daug. Kai kas grybus be dru
skos dar barsto baltais kapo
tais svogūnais ir prideda 
'j-uputi pipirų. Grybai nuo to 
darosi skanesni, bet jų spal
va tamsėja.

Jei bačkutė šešių gorčių, 
tai reikia imti bent tris ket
virtadalius literio druskos.

Emaliuotų indų plovimas.
Emaliuotus indus reikia 

plauti mazgote muiliname 
vandeny. Kad esalė nesu
sproginėtų, nereikia Į karštą 
indą pilti staiga šalto van
dens, o į šaltą—karšto, ir ne
statyti puodo ant ugnies ne- 
Įpyhis vandens.

Kaip atnaujinti šepečius.
Senus suminkštėjusius ir 

netinkamus vartojimui šepe
čius galima vėl padalyti tvir
tus ir kietus. Tam jie įdeda
mi ir palaikomi stipriame 
alūno skiedinyje.

Kaip pašalinti drėgnumą.
Jeigu kamaroje arba spin

tose pasirodo drėgnumas, 
reikia padėti drėgnon vieton 
gabalą kalkių. Kalkės greit 
sutraukia drėgnumą.

Plunksnų perpylimas.
Plunksnų perpylimas iš 

senų patalų ar pagalvių į 
naujus yra nemalonus dar
bas. Perpilant kyla daug dul
kių ir pūkų. Kad to išvengti 
ir palengvinti darbą, daroma 
štai kas: viename patalų ga
le praardoma siūlė ir aplin
kui prisiuvamas naujas už
valkalas. Po to plunksnos 
perpilamos iš senojo užval
kalo į naują.

Kaip gaudyti tarakonus.
Reikia paimti aukštą stik-

i
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mokslo. Smurtininkai gerai 
supranta, kad daug lengviau 
kirpti vilną nuo neapšviesto 
žmogaus, negu nuo išsilavi
nusio piliečio. Todėl jau nuo 
dabar pakeliamas mokestis 
už mokslą gimnazijose ir 
universitete. Smurtininkai 
nori, I 
vadų, kad mokslus galėtų pa
siekti tik dvarininkų ir šim
tamargių ūkininkų vaikai.

Seimas išvaikytas jau mums derėjo karalių, o da-linį indą ir pripildyti jį iki 
sestas mėnuo, naujas ne-bar patsai nori juo būti? Ar-pusei saldžiu vandeniu ir 
šaukiamas ir nemanoma 
šaukti. Net Seimo rūmai ati
duoti mokyklai. Juk smurti
ninkai nėra akli ir kurti, tad 
rryfftn kad Seimo rinkimai 
yni surišti su jų kailiu. Jeigu

gi mes galime tikėti nors vie- tarkuotomis bulvėmis. Indą 
nam žodžiui, kuris išeina iš reikia apvynioti skuduru, 
doros ir'zmoniškumo nusto- kad vabalai lengviau galėtų 
jusio žmogaus burnos, iš as- lipti aukštyn. Vabalai krinta 
mens, kuris nesupranta kas į skystimą, iš kurio paskui 
tai yra priesaika, kuris iki jau išlipti negali.

AR ŽINAI, KAIP LIETUVA ĖJO PER
REVOLIUCIJOS UGNĮ?

Ar žinai kaip kunigai rėmė griūvančią caro valdžią, kaip jie 
paskui norėjo junkeri Urachą pastatyt Lietuvos karalium ir 
kaip Vokietijos revoliucija pagadino jų planus? Ar žinai taip
gi. kaip bolševikai buvo užėmę Lietuvą ir kaip lietuviai karia
vo su lenkais? žodžiu—ar žinai, kaip gimė Lietuvos Respub
lika ir kokie jos rubežiai?

Jei nežinai, tai perskaityk knygą vardu “Lietuvos Respub
likos Istorija.“ Čia telpa visi faktai apie Lietuvą, pradedant 
nuo 1905 m. Rusijos revoliucijos ir baigiant šiomis dienomis. 
Knvga didelio formato, su dideliu spalvuotu žemlapiu. kaina 
$1.00.
AR ŽINAI. KOKS BUVO DIEVAS PERKŪNAS?

Ar žinai, kada ir kaip lietuviai ji garbino, kaip jis išrodė ir 
kokių stebuklų darė? Ar žinai taipgi kas nėr dievas buvo Pra
amžius. kaip jis sunaikino pasauli ir paskui ant tuščios žemės 
sutvėrė lietuvių tautą? Ar žinai, kaip atsirado žemaičiai ir 
kaip jie norėjo mėnuli nukabint nuo dangaus?

Jei to viso nežinai, tai perskaityk knygą “Kokius Dievus 
žmonės Garbino Senovėj?” čia telpa apie 400 visokių dievų ir 
visų tikėjimų istorija. Tai ne šventraštis, bet grynas mokslas. 
Perskaitęs ši veikalą, sukirsi kytriausi kunigą. Kaina tik 
$1.00.
AR NORI GRAŽIŲ DAINŲ IR EILIŲ?

Jei taip, tai išsirašyk didelę eilių knygą “Sielos Balsai.” Tai 
yra puikiai iliustruotas veikalas ir gražiausis lietuvių litera
tūrai leidinys. Kaina 75c.: auksuotais apdarais. $1.00.

AR ŽINAI. DELKO REIKIA GERT IR VALGYT?
Pasakysi, tai kvailas klausimas. Gert ir valgyt reikia dėl

to. kad norisi. Bet kodėl norisi? Kodėl be valgio žmogaus kū
nas sunyksta ir miršta? Tai begalo svarbus klausimai. Juos 
labai aiškiai išdėsto D-ras G-mus savo knygelėj “Delko Reikia 
žmogui Gert ir Valgyt.” Išsirašyk ją. Labai Įdomus ir pa
mokinantis veikalėlis. Kaina 15c.

AR BUVO VISUOTINAS TVANAS?
Ar tiesa, kad visuotinas tvanas buvo sunaikinęs visą pa

sauli? Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą žemę apsemtų? 
Kur tas vanduo dabar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos galėjo 
atsirasti po tvano juodveidžiai. raudonveidžiai ir kitų veislių 
žmonės? šitie ir šimtai kitų klausimų, i kuriuos negali atsa
kyti joks kunigas, yra nuosakiai ir aiškiai iššdėstyti veikale 
“Ar Buvo Visuotinas Tvanas?” Knyga-be galo Įdomi. Kas žo
dis—tai faktas: kas sakinys-—tai.naujas kunigų argumentas 
griūva. Mokslas ir mokslas nuo pradžios iki galo. Kaina 25c.
KITOS GEROS KNYGOS: ’

-.v

“Lietuviu Šeimynų Istorija.” ’— Jęi norį žinoti, kaip seno
vės lietuviai gyveno, tai perskaityk šitą ktivgą. Iš jos Sužino
si. kad musų protėviai pačias sac vogdavo arba tiesiog per 
užpuolimą smurtu išplėšdavo merginas iš-tėvų glėbio. Vyrai 
tuomet turėdavo po keliatą pačių. Be galo Įdomus veikalas. 
Kaina tik 35c. ■ ■ ■ .• "

‘Tajauta” — istorinis romanas apie Lizdeikos dukterį XIV 
šimtmečio Lietuvoje. Nepaprastai Įdomus skaitymas. Knyga 
didelė. 468 puslapių. Kaina $1.50.

“Ben-Hur” — istorinis romanas iš Kristaus laikų. Parašė 
garsus rašytojas Lew Wallace. Veikalas storas, 472 puslapių, 
dailiai iliustruotas. Kaina $2.00.

“Guiivero Kelionė'' i nežinomas šalis. Labai gražus skai
tymas. Knyga ant gražios popieros, iliustruota. Kaina $1.00.

“Byla Detroito Katalikų su Socialistais.” — Pirmą kartą 
katalikai užpuola socialistus 31 d. gruodžio, 1911. Antrą kartą 
jie užpuola socialistus 31 gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj iš
tisai telpa teismų rekordai ir prirodymai, kokių begėdysčių 
katalikai dasileidžia kovoj su socialistais. Su paveikslais. 
Kaina 25c. •

“Eilės ir Straipsniai.” — šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
daugybė mokslinių straipsnių, juokų, ir tt. Puikiai iliustruota. 
Kaina 25c.

“Materialistiškas Istorijos Supratimas.”—Pamokos iš pro- 
letariškosios filizofijos. jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
Įvairiausius nuotikius, tai perskaityk šitą knygelę. Kalba la-

bai lengva. Protaujantiems darbininkams veikalėlis nepava- 
duojamas. Kaina 25c.

“Socializmas ir Religija.'
biu klausimu. Ją turėtų perskaityti kiekvienas katalikas ir so
cialistas. Parašė E. Vandervelde. vertė Vardunas. Kaina 10c.

“švento Antano Stebuklas.“ — Dviejų veiksmų komedija. 
Perstatymui reikia 10 aktorių, 8 vyru ir 2 moterų, lošimas už
ima apie 2 valandas. Kaina 25c.

“Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Praeities.“ — Knygutės 
Įtalpa susideda iš sekančių dalių: 1) Giria ir moterų vogimas: 
2). Lietuvos moterų ir vyriškių šventės; 3) Lietuviai lieka 
velniais: 4) Paskutiniai lietuvių dievai. Parašė Z. Aleksa. 
Kaina 10c.

“Socializmo Teorija.” — tai veikalas, kuris trumpais ir aiš
kiais faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi visuomenės gyveni
mo formos, ir kodėl turės būt pakeistas kapitalizmas. 25c.

“Tabakas.” — kaip jis Žmonėms kenkia. Liaukimės rūkę! 
Pagal A. Apolovą ir daugeli iš gyvenimo patyrimų parašė K. 
Stiklelis. Kaina 20c.

“Davatkų Gadzinkos“ ir kitos linksmos dainos. Apart juo
kingų “Davatkų Gadzinkų” telpa 30 Įvairiu juokingų dainų, 
eilių, parodijų, ir tt. Daugelis iš dainų tinka juokingoms dek
lamacijoms. šešta pagerinta laida. Kaina 10c.

“žingsnis Prie šviesos.” •— Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas “Našlaitė.” Parašė K. 3. Lietuvaitė. Kaina 10c.

“Biblija Satyroje.“ — Labai Įdomi ir juokinga knyga su 
379 puikiais paveikslais, perstatanėiais Įvairius nuotikius nuo 
prieš sutvėrimo pasaulio iki užgimimui Kristaus. Įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pusi. Kaina $1.00.

“Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Piliečiu?*’ — Aiškiai išgul
dyti pilietybės Įstatymai su reikalingais klausimais ir atsa
kymais lietuvių ir anglų kalbose. Antra peržiūrėta ir pagerin
ta laida. Kaina 25c.

f-“Kode! Aš Netikra Į Dievą?” — arba Tikėjimo Kritika. 
Knygutė pilna argumentų ir faktų, kurie kaip kirviu kerta vi
sokius burtus ir prietarus. Parašė Iksas. Antra, pataisyta ir 
padidinta laida. Kaina 20c.

“Monologai ir Deklamacijos.” — Šioje knygoje telpa dau
gybė gražių ir juokingi! monologų ir deklamacijų/' Visokios 
temos: darbininkiškos, revoliucijonieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos skambios, visos gerois. Tin
ka visokiems apvaikščiojimams, baliams, koncertams ir tt. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

“Musų Padėjimas.“
bininkų padėjimo. Parašė Antonovas. Kaina 10c.

“Nihilistai.“ — Tragedija trijuose aktuose. Veikalas paro
do. kaip studentai nudėjo carą Aleksandrą II. Istorinis ir la
bai Įdomus dalykas. Kaina 25c.

“O. S. S-.” arba šliubinė Iškilmė. Vieno akto farsas, labai 
juokingas ir geras, perstatymui. Parašė Feldman. Vertė J. 
Uktveris. Kaina 15c. .

• * . i i*

“Popas ir Velnias” ir toj pačioj knygutėj “Adomas ir Jie- 
va.” Smagus ir juokingas pasiskaitymas. Kaina 10c.

“Salomėja.” Herodienės duktė. Veikalas parodo, kaip Salo
mėja nuoga šokdama apsuko Herodtri galvą ir privertė jj nu
kirsti šv. Jonui galvą. Kaina 25c.

“Amerikoniškos Vestuvės.” — Dviejų aktų komedija. Juo
kinga ir lengva perstatymui. Parašė Iksas. Kaina 10c.

“Amerikos Macochas. arba kaip katalikų kunigas Hans 
Schmith papiovė savo apgautą gaspadinę. Su paveikslais. 10c

“Dėl Pinigų“ —* 3 aktų drama sulyg Tolstojaus, čia rišamas 
opus klausimas: ar gali žmogus kitą žmogų užmušti, ar ne? 
Nepaprastai drąsi kalba. Kaina 85c,

» # .

“Karės Nuotakos.“ vieno akto, drama iŠ karo laikų. 20c. 
Caras Sibire” — juokingas vaizdelis iŠ caro gyvenimo, 

kuomet po revoliucijos jis buvo ištremtas į Sibirą. Kaina 25c.
“žemaitės Raštai Karo Metu.” — Knyga padaryta ant la

bai gražios popieros ir gražiai iliustruota. Kama 50c.

Labai Įdomi knyga šituo svar-
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— Jdomųs pavyzdžiai iš dabrfrtinio dar-

k

Prašome išsirinkti iš augščiau paduoto katalogo patinkamas sau knygas, pažymėti jų vardus 
ant atskiros popieroš, ir kartu su prenumerata prisiųsti žemiau paduotu adresu. Tik prašome 
neužmiršti Dridėti 15 centų persiuntimo lėšoms. (Imant už $2.00 knygų—persiuntimui 25c.)

SOUTH BOSTON, MASS. JJ
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

sidraudžia nuo ugnies. Ne- SULAIKYTI NETIKRŲ 
laimei ištikus, lieka baisiam; PINIGŲ DIRBĖJAI IR 
padėjime.

Rugsėjo 14 d. pačiam mie
ste vėl kilo gaisras Kaškio 
kluone. Darbininkas, įdėjęs 
degančią pypkę švarko kiše
nėn, paliko kluone. Po kiek 

! laiko pastebėjo, jau durnus 
besiveržiančius iš kluono. 
Tik subėgę žmonės gaisrą 
likvidavo.

VOKIEČIAI SUVARŽĖ 
PREKIŲ PERVEŽIMĄ 

IŠ LIETUVOS.
Dar tebevykstančioj gele

žinkelių konferencijoj su vo
kiečiais buvo tartasi dėl per
vežimo prekių iš Lietuvos 
rusų tipo vagonais. Iki šiol 
vokiečiai įsileisdavo rusų ti
po vagonus tokiomis pat są
lygomis kaip rusų tranziti
nius vagonus. Dabartinėj 
konferencijoj vokiečiai norė-

i

GUDRUS APGAVIKAS.
Ilgalaukiai, Vabalninko 

vai. Vienas šio kaimo ber
niokas, parėjęs iš kariuome
nės, ir kiek laiko pabuvęs, 

■apsiskelbė turįs 500 dolerių 
ir kas nori gali gauti pasko- . . . . .. . .
los. Išginlę tai; aplinkiniai! ’0 visa nejsileist! rusų ipo 

igyventojai, ėmė eiti pas jįiy3^ kro™** * Lte- 
staiga pasirodė skol>1: °J« visų

- - - - : prašymus žadėjo patenkinti:
:darė sutartis, vekselius ir k.

■ ė Kai žmones prašė pinigų. 
-1 i tai jis vis sakė niekur negalįs 

iškeisti 500 dolerių. Per tą
* ’ ►, vai- 

šino, drabužius skolijo ir tt.Paėmė pinigus, ,r . . . . <. cv & Taip jis žmones kokius d
mėnesius apgaudinėjo, kol 
visiškai paaiškėjo, kad jis

• nei lito neturi.
i

ik i _________
. Rugsėjo pirmomis dieno- 

paimtu pinigus, kitas plėši- ™ls ^ubuose plendid Pa
jace kino teatro scenoje pa
sirodė šeši imtynių čampijo- 
nai, tie patys, kurie Kaune 

■buvo: Romanovas, Nestro- 
mas, Vildmanas. Tomsonas,

APIPLĖŠĖ TRIS PIRK
LIUS.

Š. m. vasario 17 d. trys 
pirkliai Niselis Bernšteinas, 
leikas Šonas ir Abelis Paule
ras važiavo dviejose rogėse 
plentu tarp Merkinės ir Lei
palingio.

Apie 12 kilometrų nuo 
Merkinės : 
trys plėšikai apginkluoti vo-j- 
kiškais šautuvais. Jų veidai 
buvo užtepti suodžiais. Plė 
šikai paliepė oirkliams susto- . 
ti ir įsakė padėti pinigu^ am ...... . .
sniego. Pirmas padėjo 3«0 lt. i!?lk« 9 z™°.nes nįvl«l0’ 
Paulera 
plėšikai norėjo Pauierą pa- i 
karti. Vienas plėšikų buvo' 
bepradedąs jau sukti vinę. I 
Tuomet Paulei ui atėjo gal
von drąsi mintis. Jis sušuko 
jog duoda dar 5U0 litų, ti. 
kad jo nepakartų. Vienas 
plėšikas ištiesė ranka

tuvos. Po ilgų ginčų vokie
čiai nusileido, bet visgi pa
statė tam tikras sąlygas. Tais 
vagonais bus galima naudo
tis tik iki Karaliaučiaus. Sa
vo nusistatymą vokiečiai rė
mė tuo, kad rusų vagonai esą 
silpnesni ir jie reikią daž
niau taisyk.

STIPRUOLIS LABA
NAUSKAS.

Rugsėjo pirmomis dieno-

kas jo ranką atstume, jie su
siginčijo. Pataikęs vieną mo
mentą Pauleras įšoko i ro
ges, sudavė arkliui ir nuva
žiavo. Vyresnis plėšikas ėmė _ .
jį vytis ir butų sulaikęs, bet Lavenas ir Lietuves campijo- 
čia atėjo pagalbon Paulero na^'aK4CKas- _ _____
pirktas arklys, prikinkytas 
prie rogių. Persigandęs ark
lys spyrė plėšikui ir parbloš- - . _ _ _
kė jį ant žemės. Pauleras to- Y9 fuomi La\ eną. Labai gra- 
kiu bud u gavo pabėgti.

Plėšikai tuomet dar atėmė 
iš Bemšteino 5 dolerius ir 3 
vekselius 300 lt. vertės, o nuo 
Šono — 200 litų. Liepe pirk
liams neatsigrįžti, grasinda
mi sušaudyti, jie pasislėpė.

Nestromu, bet, kadangi buvo 
........... ~ ’ jau pavargęs, tai 20 min. liko 

be rezultatų. Buvo matyti 
persvara Labanausko pusė
je.

Rugsėjo 4 d. “Makabi” 
JI aikštėje ėmėsi su žydų čam-

Imtynėse rugsėjo 2 d. išėjo 
: iš publikos Labanauskas ir 
pasisiūlė imtis. Oponentą ga-

ižiai imdamasis Labanauskas 
4-toje minutėje Laveną par
metė ir prispaudė mentes.

Rugsėjo 3 d. pirmoje mi
nutėje, permetęs per save, 
nugalėjo Lietuvos čampijoną 
;Lagucką. Tą patį vakarą ri
tosi su Europos čampijonu

šiku buvo įtartas Jonas Šim
kūnas. Jis buvo suimtas. 
Tarp septynių kalinių su už
dengtais rankšluosčiais vei- j 
dais nukentėję pažino Joną * 
Šimkūną sulig ugiu. Paskui 
buvo daromas dar bandy-_ pjJonu Viidmanu — taip pat 
mas pažinti sulig baisu. Nu- rezu]tatu 
kentėję stovėjo nusikreipę ir’ Rugsėjo *4 d. (antrą syk) 
kiekvienas iš kalinių pasakė,ėmėsi su pasaulio čampijonu 
po keletą žodžių. Ir sulig Rornanovu. Imtynių laiku 
balsu Jonas Šimkūnas buyo.^uv0 žymu kaž-koks energi- 
pazintas. kaipo vienas plėši- jos trukumas, ar dar šis tas...

„ . . _ , ,ir 7-tą minutę Romanovas
Šeštadieni, rugsėjo -4 d. Labanauską nugalėjo.

kariuomenės teismas nagri-j Labanauskas už kūno su- 
nėjo Jono Šimkūno bylą, dėjimą gavo čia sidabro me- 
Teismui pirmininkavo pulki-
ninkas Engleris, kaltinimą šis musu stipruolis, Laba- 
palaikė kariuomenės teisme naaskas Vladas, yra kilęs iš 
valstybės gynėjas pulk. \ i- šelmės valsč., Liolių mieste- 
meris, gynėju teismo pasKir- įj0 Gimęs'1905 ip. ir tarnau
tas buvo pns. adv. Zimonas? ia dabar artilerijos

Šimkūnas kaltu neprisipa- pulke tikroje karo tarnyboje, 
žįsta, bet nukentėję tvirtina, Sulyginant su pasaulio 
kad tai jis buvęs. Isklauso- čampijonu Romanovu, kuris 
nia dar eilė liudininkų. Is liu- jau apie 20 metų treiniruoja- 
dininkų ir tardymo medžią- sj jr jau suaugęs, nėra nieko 
gos Šimkūno kaltė paaiškė- nuostabu, kad Labanauskas 

į buvo nugalėtas.
Bet jei Labanauskas pasi-

LIETUVOS AUTOMOBI
LIAI IR KIAULĖS.

Veiveriai. Per Veiverių 
miestelį plentu važiuoja 
daug autobusų Ir automobi
lių, kurie neatsižvalgdami 
kad važiuoja per miestelį, ei
na visu smarkumu. Tik pei 
vieną sąvaitę Veiveriuose su
važinėta kelios kiaulės, kil
ios pastojo automobiliams 

kelią, nulaužta vienai karvei 
koja ir apykurčiam žmogui, 
kuris negirdėdamas nesu- 
•kubo pasitraukti, perva
žiuota koja. Daugiausia nu
kenčia smulkus gyvuliai ar 
įaminiai paukščiai. Pavo
jaus padaro tas ir pradžios 
mokykloms. Mokyklos visi 
trys komplektai stovi prie, 
paties plento, ir nei vienas 
neturi nei kiemo, nei aukštė- 
lės, kur vaikai galėtų bėgioti 
sr žaisti pertraukų metu. Pa
prastai išbėga jie ant plento. 
Nors vaikams ir griežtai įsa
koma saugotis važiuojančių, 
bet kartais pasitaiko, kad ir 
automobilis ar kitas vežimas 
turi pasisaugoti. Be abejo, 
reikia ir vaikai saugoti, bet 
reikia, kad ir automobiliai, 
per miesteli važiuodami, su
mažintų greitumą. Daug 
daugiau žmonės nukenčia 
nuo tokio greito važiavimo 
purvo metu: ne tik drabu
žius, bet ir akis užlipina.

IŠSIUNČIAMI J KONCEN
TRACIJOS STOVYKLĄ.

Karo komendanto parė
dymu, į koncentracijos sto
vyklą išsiunčiami šie asme
nys: studentai Liutykas Čes
lovas ir Krygeris Motiejus 
visam karo stovio metui, taip 
oat Valentą Petras. Šisai jau 
kartą buvo išsiųstas i kon
centracijos stovyklą. Be to. 
i koncentracijos stovyklą iš
siunčiami Mačiulis Jonas 
.rims mėnesiams ir Cezaris 

mėne-Petrauskas dviem 
šiam.

I

SUĖMIMAI.
Viešintai, Panevėžio

PLATINTOJAI.
Paskutiniu laiku Panevė

žy pasirodė netikros monetos 
po 2 ir 5 litus vertės. Kalti
ninkai buvo sekami ir š. m. 
rugsėjo 8 d. buvo sulaikyti. 
Jie pasirodė esą Panevėžio 
gyventojai Kazys Vinskevi- 
čius ir jo žmona Alfonsą 
Vinckevičienė, gyv. ten gi 
Smėlių gatvėj 8 Nr.

t

SILPNOS STRĖ
NOS GREITAI 
SUSTIPRINAMOS

LIETUVIAI!
BALTIKO AMERIKOS LINIJA 
tai pirmutinė ir vienatinė laivinė 
bendrovė, kurios laivai pralaužė 
kelių iš Amerikos New Yorko

TIESIAI Į LIETUVOS

KLAIPĖDĄ

siunčiant du laivu pernai, o jau 
net penkis šįmet.

KAINOS LAIVAKORČIŲ j 
KLAIPĖDĄ

Trečia klesa .................. $107.1*0
Ten i. atgal tikta. .. $>181.00

Turistine III klesa .... 3117.06
Ten ir atgal tiktai .. $196.00 

Valdžios taksai atskirium.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

* o

i«
i

aps.
15 d. rugsėjo mėn. naktį 
areštuoti Viešintų valsč. vir
šaitis Šiaučiulis, Panevėžio 
apskr. tarybos narys Srolia 
ir kiti.

Jeigu jums skauda strėnas keliant 
sunkų daiktų, jeigu jums skauda strė
nų muskulus, jeigu "šaltis yra Įsiėdęs 
iusų strėnose,” arba jei jus kenčiate 
de! lumbago, vartokit Red Cross Kid- 
ney Plasterj ir jus gausite gre'tų pa
galbą.

•Jis teikia pagalbą silpniems, skau
damiems muskulams. Jis teikia nuola
tini automatišką masažą kiekvienu 
kūno judesiu, tuo pašalina sukietėji
mus ir suteikia cirKuliaciją apimtam 
kutui audiny. Gyduolės persisunkia per 
odą ir eina tiesiog į silpnas, skauda
mas vietas, nusilpusius muskulus, 
malšina skausmą, gaivina pavargu
sius nervus ir atstato liuosą muskulų 
veikimų.

Buk tikras pareikalaut Johnsons 
Red Cross Kidney Plaster su raudona 
flanele užpakaly. Visose vaistinėse.

“P0L0N1A” 
“LITUANIA” 
“POLONIA” 
“ESTON1A”

1 Lapkrieio-Nov.
22 Lapkričio

C Gruodžio
22 Gruodžio

I

kiti.

TORNAU IŠSIUNTĖ I 
VARNIUS.

Telšiai. Sėdėję Telšių ka
lėjime telšiškiai p. Tomau, 
“Žemaičio” redaktorius, p. 
Tonikas ir zeceris p. Buzas, 
Telšių karo komendanto pa
rėdymu, išsiųsti i Varnius, o 
paleistiems (buvo suimta 
daugiau) uždėta policijos 
priežiūra.

jo. į buvo nugalėtas.
Valstybės gynėjas skaito Bet jei Labanauskas pasa

kaitę pakankamai įrodyta ir treiniruotų, tai jau po poros 
reikalauja didžiausios baus- metų bus sunku irRomano- 
mės. o gynėjas prieš dėl ky- > J 
lančių abejojimų Šimkūną iš- nauskas 
teisinti. , __

Po neilgo pasitarimo teis- geležis, 
mas išnešė sprendimą, ku
riuo Jonas Šimkūnas pripa-' 
žintas kaltu ir pasmerkiamas _ ____ __ _____
.mirti, bet imant domėn, kad <^^0 mėn. atidarytas III 
laike nusižengimo buvo ne- ;nokyklos komplektas, ir iki 
pilnametis, mirties bausmė mokslo metu galo neturėjo ; 
jam pakeičiama 15metųsun- klasės—dirbo vienoj 
kiujų darbų kalėjimu. klasėj. Du mokyklos kom-

plektai kamšosi prieškari
nės geležinkeliečių dvikla-

Klaipėda. Rugsėjo 20. sės mokyklos bute. Jame dar 
Klaipėdos karo komendan- gyvena 9 geležinkeliečių šei- 
turos pranešimu, rugsėjo 19 mvnos ir pašto įstaiga su sa- 
d. Kretingos karo teismas iš- vo viršininku, 
nagrinėjo bylą slaptai per, 
sieną į Klaipėdos kraštą ga
benusių įvairią komunistine 
literatūrą Lietuvos visuome
nei kurstyti prieš vyriausybę 
trijų Tilžės komunistų: Poel- 
scho, Schwindto ir Sakauts- 
kio ir Klaipėdos vadinamos 
darbininkų partijos nario Di
džiulio iš Pagėgių. Kalina
mas Poelschas nuteistas 6

vui, nes dar užpernai Laba- 
___ gastroliuodamas 
lankstė ant . rankos storokas

MOKYKLA BE BUTO.
Kazlų Ruda, šiemet nuo

kiujų darbų kalėjimu.

KOMUNISTŲ BYLA. 
Klaipėda,

PASMAUGĖ PIEMENĮ.
Rugpiučio 22 d. Bližių kai

me, Skaisgirio valsč. ties 
miškeliu krūmuose nužudy
tas to kaimo gyventojo Pau
lausko piemenukas Plikis 
Vincas. Nužudytas labai 
žiauriai: ant kaklo užvertas 
apivaras ir pasmaugtas. Po
licijos nustatyta, kad tai pa
darė žinomas vagis Pankra- 
?ovas Lukas. Pradžioje jis 
buvo įtartas ir uoliai seka
mas. Pajutęs tai jis rugsėjo 
mėn. 2 d. atėjo į Šiaulių poli
cijos punktą pasiteirauti,? 
kodėl jis jieškomas. Po ilgo- j 
ko tardymo jis prisipažino ir 
pareiškė: rugpiučio 22 d. nu
vykęs jis į Bližių kaimą pa
vogti karvę. Radęs pamišky 
piemenį norėjo tai padalyti,! 
bet kadangi piemuo pradėjo 
rėkti, tai jis sugavęs piemenį Į 
gerokai apdaužė, surišo už
pakaly rankas ir prigrąsė ty-i 
lėti. Bet piemuo nepaklausė 
ir šaukės pagalbos. Tada; 
Pankrašovas piemenuką pa
smaugė. Lavoną nuvilko miš
kan, o pats pasiėmė ir nusi
vedė geriausią karvę

PYPKE PRIDARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ.

Virbalis, Vilkaviškio apsk. 
Rugsėjo 9 d. pas ūkininką 
Giedri prie miesto kilo gais
ras (sakoma iš pypkės). Per 
vieną valandą sunaikino vi
sus trobesius su visais ūkio 
padarais ir visais nekultais ir 
iškultais javais

Vokiečių okupacijos metu

Geležinkelių valdyba bu
vo davusi ir trečiam kom
plektui butą, bet nesuskubus 
paskirti mokytojo, butą atė
mė. Šiemet jau visai atsisa
ko duoti mokyklai butą.

Privataus buto tinkamo buvo ūkininkams uždrausta 
mokyklai nėra. O jei ir pri- prie trobų kugius krauti, da- 
vers kada valsčiaus valdybą bar, rodos, niekas nedrau- 
išnuomuoti nuošaliai šiokį džia, o per tai ir ištikus nelai- 

___ ____ tokį butą, tai mokykla daug mei kaip ”* ‘ 
metus kalėti. Didžiulis 5 me- nukentės, nes negalės naudo- trobos ir šalia trobų stovėję 
tus ir Schwindtas bei Sa- tis mokslo priemonėmis, keturi nekulti kūgiai. Blo- 
kautskis po 3 metus. darbo įrankiais irk.

NELAIMĖ DĖL BENZINO.
Būdvietis (Seinų apskr.). 

Rugsėjo mėn. 18 d. vėlai va
kare į Kaluškevičiaus smul
kių prekių parduotuvę atėjo 
oil. X. pirkti benzino. Kaluš- 
kevičienė, nenorėdama iš
nešti iš gyvenamojo buto 
lempą, užsidegė žvakę ir ėjo 
krautuvėm Bepilant benziną, 
šis užsidegė, buteliukas spro
go, aptaškė Kaluškevičienę 
benzinu, kuris vėliau užside-.į 
?ė ir smarkiai ją apdegino. Į 
Be to, užsidegė krautuvėje] 
esančios smulkios prekės, te- j 
čiau, uždarius duris pavyko] 
ugnį užslopinti. Medžiaginio! 
nuostolio padaryta apie 2000 
litų. Kaluškevičienė į trečią 
dieną mirė.

Štai keletas originalių laiškų, ku
liuos aplaikė W. Wojtasinski Drug Co. 
šiais laiškais šita firma gali pasigirt. 
Keletą metų kentėjusi nuo 
Sunkaus ir Užsisenėjusio Vi
durių Kataro, atgavo Svei

kata vartodama

KATRO-LEK
Buffaio. N. Y Ponia Anna Sta- 

tvinska, 136 Fulton st., rašo: — Sir
gau nuo sunkaus ir užsisenėjusio vi
durių kataro, taip kad per keletą me
tą negalėdavau spėti apsimokėti dak- 
'.arams ir aptiekoms. Po suvartojimui 

, 1 bonkų KATRO-LEK stebuklingai 
i i.tgijau. Liga dingo, tartum kas su 
I ranka ją atėmė ir dabar turiu gerą 
{apetitą ir viduriai viską permala. Ši- 
: tą garsią gyduolę vėlinu įsigyti ir iš- 
i bandyti visiems kenčiantiems nuo vi- 
'durių ligų, nes ji yra nepavauuojama. 
• Taip rašo tūkstančiai privatiškų 
I žmonių, užgirdami šią naują moksliš
ką gyduolę KATRO-LEK. šitų garsių 
gyduolių KATRO-LEK reikalaukite 
savo aptiekoj arba rašykite išradėjui 
W. VVOJTASINSKI ' DRUG CO , į 
114 Brighton st, Boston, Mass.

KIEK LIETUVOJE GY
DYTOJŲ. '

Lietuvoje esama 765 me
dicinos gydytojų. Arti treč-! 
dalis jų yra apsigyvenę Kau- j 
ne. Dantų gydytojų esama 
271 asm.

NEPERGALIMAS ČAM- 
PIJONAS.

Ginčai apie Tunney-Demp- 
sey kumštynes gali būti karš
ti ir be pabaigos, bet negali

.a-

X

išsivysto į
pneumonią

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
priveria prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion. sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
mulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu: jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemahj 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių ele- 
ųicntų apart kreozoto, kurie p a įn er
vina ir g^-tio užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją .ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tųomi sustabdo 
gemalų augimą. «

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendra 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jtrsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jj taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
iusų aptiekorių. CreomuNian Corn- 
pany. Atlanta, Ga. (apg)

į 
ir šį karta sudegė;...

i

ogiausia, kad ūkininkai neap-j

I

KALĖDŲ Laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-December 
žiniom kreipkitės Į vietos agentą ar j bendrovę:

BALTIC AMERICA LINE
8 BR1DGE STRLET, NEW YORK, N. Y.

IŠ IR I
LIETUVĄ

PER BREMENĄ 
ant didžiausio Vokiečių laivo

COLUMBUS
arba kitais šios Linijos laivais 

TIK ASTUONIAS DIENAS 
Puikios kajutos Trečiai Klesai— 

Tiktai Steitruraiai

NORTH GERMAN

LLOYD
65 Statė St., Boston, Maas. 

arba pas vietos agentus

ITALIŠKI ARMONIKAI

ę?

I
I 
I I

Mes išdirbame ir importuojame viso- i 
kių rūšių rankomis dirbtas Itališkas j 
Akordinas geriausias pasaulyje. Ant | 
10 metų gvarantuotos. Musų kainos i 
žemesnės neiru kitų išdirbėjų. Dykai 
suteikiam pamokinimus. Reikalaukit 
katalogo, kurį prisiunčiame dykai. (-)

RUATTA SERENELLI A CO.
1014 Blue lsland av. Dpt 80, Chicaro I

I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

ir.usų tri-triubinių laivų 

deutschland’ ' 
ALBERT BALLIN.

RESOLL’TE. RELIANCE. 
ir ant popuiiariškų vienodais 
kambariais laivų Cleveland, 
Hestphalia ir Thu.ingia. 
Savaitiniai išplaukimai iš New 
\orko. Laivai Thuringia ir 
Ueetphalia atplaukia i Bostoną.
Pmanaliai lydimi j Europą 

išvažiavimai.

Ant
NEWYORK(naujaa)HAMBURG

203 -H New York 
j Kauaąir atga 
(Pridėjau 8. V. 
jeigu Taksus.)

Dei sagnžimo leidimų ir kitų in
formacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas 

Hantag-Aiierica Liu 
Unitad Ameriean Liaea, Ine.

General Agentą
131 Statė St, Boston, Masu.

Tel. So. Boston 506-W’.
DAKTARAS

A L KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo

RBHK£į NEPĖLIOMIS:

1 ’•1,0 pieti*
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 Bro*dway, tarpe C ir D St, 
SO. BOSTON. MASS.

1
•»

DR.MARGERIS;
Gydytojas ir Chirurgą* |

Valandos: 10—2; 6—9 1 
Sekmadieniam: 10—S »

3421 So. Halsted Street | 
CHICAGO, ILL. ! 

Tel. Boulevard 8483 ♦

f

i

CUNARD
Į LIETUVĄ
(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 klesos aujrrąž- 
tinių laivakorčių

Į KAUNĄ IR ATGAL 
BERENGARIA ir
MAURETANIA ... . $211
AQUITANIA....................$215
J LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 

LAIVAIS — $186. 
Iš BOSTONO 

LACONIA *X ,'j^- • -x • • Spalio 
SA.MARIA ............. lapkričio
LACONIA ............. l apfcUmo

J Lietavą greRu laika, lšptaakimas 
kas seredą. Keleiviai ncpilieiiai į- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
kleso8 keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipkitės prie' vietos 
agentų ar į

33 Stale SU
BOSTON

I

30
13
27

CUNARD LINE T

1
«4

I

i * Ii
y—----------

".j. /1

Ekskursijos į Lietuvą
l

11

'Plaukite po 
Amerikos Vėliava”,

/

Apsibnkvma* j tėvyne rudenį ar ant 
Kalėdų pasiliks ilgui atminty. Planus 
darykite dabar plaukti viena ra ruošiamų 
dvejų ekskursijų laivais Cnited Statės 
Lmcs.

SS. LEVIATHAN 
išplauk* iš Yorko

Subatoje, Lapkričio 12.
▼Vi priežiūra Mr. J. nt«t<rro

Vnited Statės Lines. kurra pilnai prižiuręs 
jtl.l Vl’OS.

"DILE laikrodis, kuris parsi- 
AJ duoda kaina artima Inger- 
soll dar nėra IngersoU.

IngersoU turi daug pamėg
džiotojų, nes jam vyksta. Bet 
jokis pamėgdžiojimas nėra In
gersoll genimo.

Taigi bukite tikri kad jūsų 
perkamas laikrodėlis yra tikrai 
IngersoU. Ieškokite vardo In
gersoll ant veido. Jis reškia 
pasitikėjimų ir verte. Pirkliai 
visur.

INGERSOU. WATCH CO. Ine. 
N«w York • Chfcano • Saa Frsnckro

Specialė Kalėdini Ekskursija 
S.S. LEVIATHAN 
išplauks ra New Yorko 

antradieny Gruodžio 6, vidurnaktį 
Po įsmcniška priežiūra Mr. J. Turėk. 

>š !'• :»<] Statės Lines. Šita ekskursija 
« jtra j tėvynę kaip tik ant lmksmu 

kalėdiniu švenčitj.
Gaukite pbtesviM) apie

jas nuo jūsų \ictou agento arba raėylote 
?as

United Statės Lines
7S Stit« Street. B<ston. Mu>.. 4$ fircidway, New York City

būti jokių ginčų apie Trine- 
rio Kartųjį Vyną, kuris yra 
vienbalsiai pripažintas Čam-! 
pi jonu visų pilvo tonikų. Šis 
malonus liuosuotojas per 38 
metus nuveikė visus pilvo ne- 

! sveikumus, tokius, kaip rie- ■ 
nuo, prastas apetitas, užkie- { 

į tėjimas, gazai, ir visi jį giria. 
, “Cieveland, Ohio, Rugsėjo
21. Aš vartoju Trinerio Kar-i 

' tujį Vyną apie per 20 metų ir 
aš esu labai geros nuomonės 
apie jj. Mrs. J. Samuel.” Ver
tingas kuponas yra kiekvie-: 
name pakelyje. Sezoninė pa- 
geiba rudeniui: Trinerio Se-! 
dativas nuo Kosulio, Trine-, 
: Io Tabietai nuo šalčio ir Tri- i 
nerio Linimentas, išbandyki-1 
le juosi Jeigu negalite gauti 
jūsų aptiekoj, rašykite pas! 
Joscpb Triner Company, l 
Chicago, III.

YANKEE

žiūrėkite kad gautumėt

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 
Specialistas sekretntj ir vbroniš- 
kų vyru ir moterų ligų, krauto 

odos ir venerišku ligų.
261 Hanoier St., Boston. Mass. 

Room 7
Tel.: Richmond 0668. (-)

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak 
Nedčldieniais iki 4 vai. po pietų

LietaviikaAptieka
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų >«
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkima, ete.. 
Taipgi užlaikėm Dielią iš Lietuvoe. 
Patarnavimas luiogeriausias. Jvai- 
rieo Šaknys, partrauktas iš Liet u- 
v«h Vaistų .prisiunčiaaa ir per i 
pastą. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

106 SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.



t
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Vietines Žinios
KAS BUVO KOSCIUŠKA?

20,000 lenkų prie jo pa
minklo.

Pereitą nedėldienį Bosto
no sode buvo Kosciuškos pa
minklo atidengimas. Pamin
klą pastatė sudėtais pinigais 
Naujosios Anglijos lenkai, 
taigi ir prie paminklo atiden
gimo jų buvo privažiavę iš 
visų pusių.

Nors paliokams mes netu
rim simpatijų, bet visgi rei
kia pasakyti tiesą, kad jų iš
kilmės buvo gerai organizuo
tos, sumaningai tvarkomos ii 
savo spalvų ir kostiumų įvai
rumu darė nemažo Įspūdžio.

Paminklo atidengime da
lyvavo Lenkijos ambasado- 
rius Ciechanovvski iš Wash- 
ingtono ir daug Bostono mie
sto valdininkų. Parodos žiu
rėjo kardinolas 0‘Connell 
gubernatorius Fuller, miesto 
majoras Nichols ir daug A- 
merikos armijos atstovų. 
Prakalbas prie paminklo sa
kė Lenkijos ambasadorius ir 
Massachusetts valstijos gu
bernatorius. Paminklą ati
dengė majoras Nichols su 
dviem lenkėm mergaitėm.

Bostono dienraščiai ap
skaito? kad lenkų toje paro
doje dalyvavo nemažiau 
kaip 20,000. Prie paminklo 
atidengimo sode susirinko 
daug ir pašalinės publikos, 
taip kad iš viso svieto galėjo 
būti i 100,000. Muzikos buvo 
daugiau negu reikėjo — apie 
50 kapelijų, ir beveik visos 
jos militarinėse uniformose. 
(Ireta kiekvienos ameriko
niškos vėliavos plevėsavo ir 
raudona su baltu aru Lenki
jos vėliava.

Parodoje pėkšti ėjo ir rai
ti jojo uniformuoti ir gink
luoti būriai, reprezentuojan
tis visokias lenkų armijos da
lis. Ritosi taipgi daugybė vi
sokių flotų, reprezentuojan
čių Įvairias istorines fazes iš 
ilgos lenkų kovos už nepri
klausomybę. South Bostono 
lenkai turėjo flotą vaizduo
jantį muši ties Przemyslowi- 
cais. Ant didelio troko buvo 
pritaisyta plati ir ilga plat
forma, ant kurios buvo pa
statytos dvi senoviškos au
luotos, keliolika kareivių su 
karabinais ir būrys lenkų 
“powstancų" su dalgiais. Vi
si buvo apsirengę tų laikų 
kostiumais. Skaitlinga kape- 
lija maršavo perBroadYYay 
skaisčiai raudonuose švar
kuose. Žvaigždėtais kostiu
mais pasipuošusios mergai
tės nešė plokščią ištemptą 
milžinišką Amerikos vėlia
vą. Surengimas šitos parodos

Vėliaus Kosciuška sugrįžo 
i Lenki jon ir pasinėrė kovon 
prieš rusų armiją. Kareivių 
jau netekęs, jisai didžiausioj 
desperacijoj metėsi su sau- 
jale savo karininkų ant rusų 
centro. Čia jis krito visas 
žaizdomis apdengtas ir buvo 
paimtas rusų nelaisvėn. Tai 
buvo 1794 metais.

Po trijų metų Kosciuška 
buvo iš rusų nelaisvės pa- 
liuosuotas ir vėl atvyko Ame
rikon, kur rado nepaprastai 
kaištą pi lėmimą. Išbuvęs čia 
pusantrų metų, jis vėl grižo 
Europon, apsigyveno Šveica
rijoj, ir tenai pabaigė pasku
tines savo dienas.

Jis mirė 1817 metais. Len
kijos žmonėms prašant, rusų 
valdžia leido sekančiais me
tais jo kūną Parvežti Kroku

von. kur jis buvo palaidotas 
greta Lenkijos karalių. Bet 
prieš mirsiant Kosciuška Įsa
kė. kad jo širdis pasiliktų 
Šveicarijoj patol, pakol jo 
tėvynė Lenkija nebus laisva 
valstybė. Tas jo noras buvo 
išpildytas. Jo širdis buvo 
Įbalzamucta, Įdėta Į metali
nę dėžę ir palaidota Zuchvi- 
llės kapinėse (Šveicarijoj). 
Iš to matyt, kad Kosciuška 
skaitė save lenku.

monė. Aš tą pat girdėjau ir Kliube. Taipgi jis parūpins 
nuo kitų. Ir reikia da pašte- mokytojus, kurie f * 
bet i, kad Worcestery lietu- atliks savo pareigas, 
viską valgyklų yra apie pusė kartu 
tuzino, o So. Bostone tik dvi

Raulinaitis.

Gražiausia Mass. valstijos 
lietuvaitė dalyvaus Vaizbos 

Buto šokiuose.
Šių metu Vaizbos Buto 

išvažiavime p-lė Martinoniu- 
tė tapo aprinkta kaipo gra
žiausia šios valstijos lietu
vaitė. Dabar šita gražuolė 
dalyvaus Vaizbos Buto šo
kiuose. kurie atsibus spalio 
29 d., Municipal Svetainėje. 
So. Bostone. Čia jai bus 
Įteikta didelė sidabrinė tau-į 
rė.

tinkamai Draska Labai Tinka 
aš paskyriau p. Zikų Skaudaitiem Inkstam 

kaipo mokytoją. Tečiaus aš 
pats irgi mokytojausiu, p. Zi- 
kus yra Tufts kolegijos stu
dentu. pirmiaus buvo Ohio 
Northern universitete.

Mokykla atsidarys Spalio- 
Oct. 28 d.. 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Svetainėje, 307— 
309 E st., So. Boston, Mass.

Malonėkite ateiti prisira
šyti. B. F. Kubilius.

South End Hardware Co.
Kuomet Jums Nugarą Skauda 

Plaukite Inkstus Kaip 
Plaunate Vidurius

A. Židanavičiaus mokiniu *• 
koncertas puikiai pavyko.
Pereitą nedėldienį Muni- 

cipal Svetainėje'. So. Bostone 
Įvyko artisto-smuikininko A. 
Židanavičiaus mokinių kon
certas. Programas susidėjo 
net iš 24 punktų, kuriuos pu
sėtinai gerai išpildė gerb. 
Židanavičiaus mokiniai- 
smuikininkai ir pianistai. 
Nekurie vaikučiai džiugino 
tėvus ir stebino visą publiką 
savo išsilavinimu. Praeis dar 
pora metų, ir gerb. Židanavi- 
čius pagamins mums visą ei
lę talentuotų jaunų muzi
kantų. kuriems gal bus lemui 
prasimušti i platų muzikos 
pasauli.

PIRMOS RŲŠIES STOGAMS POPIERA UŽ 
ŽEMĄ KAINĄ

SLE1T1N1S VIRŠUS, raudona arba žaliu.
LYGUS VIRŠUS, po $1.39, SI 69 ir $1.95

PILNIAUSIA EILĖ BARRETS
SEHCO ROOE COATING—yra labai neras užtaisyt skylėtiems sto- 
gam>. lik 95c. už gal. 5 gal. kenas $4.25.

|k> $2.50 už rolį. 
už rolį. 
Š1NGEL1U-

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, kaip 
viduriai, kai kada užsikemša ir reika
lingi išplovimo, o jei ne, tai skausta 
nu^a:ą, pelia inkstą vietą, skauda 
palva, suka reumatizmas, valpis nesi- 
virškina. viduriai rupsta, žmopus ne- 
m epi ir pripuola kitokios bėdos pūslei. 

I ■ . ' .Rutinai reikia inkstus laikyti veik
liais ir švariais. Pajutęs skausmą toje 
s.ity pradėk perti apsčiai vandens. 
Prie to pauk keturias uncijas Jad 
Salts druskos iš peros aptiekus ir pa
imk po arbatini šaukštelį^su vandeniu 
pirm pusryčių per keletą dienų. Inkš
ti i pradės veikti kuopuikiausia. Ši 
earsi druska [jadaryta iš rūgščių vyn
uogių. citrinų ir sumaišyta su lithia. Ji 
suvaldo šlapumo rūgštis ir palengvina 
pūslės nepaliavimus.

•Jad Salts druskos nebrangios. Iš jų 
pasidaro putojantis lithia vandeninis 
gėrimas, kurį kiekvienas laikas nuo 

I laiko turėtų gerti.
| Žinomas aptiekorius pasakoja, jis 
: parduoda daug Jad Salts druskų žmo- 
' nčins. kurie nori suvaldyti inkstų bė- 
Į <las, ko! jos dar nėra bėdoje.

Ant Davis avė.. Brookline, Į-----------------------------------
per langą iššoko isteriška IŠMOK GERĄ AMATĄ 
moteris. Bet ji nukrito ant automobiliu ir ignicijos, avia- 

I c‘jos, murininkystės, karpenterystės. 
elektrikystės, drukorystės. plumberys- 
tės, garo inžinierystės, metalinių blė- 
tų darbo, rakandų aptaisvmo, veldini- 
mo. PROSPEKTĄ PASIUSIME: PA
MINĖKITE KOK| AMATA NORITE 
MOKYTIS. . <43)

Mullane-Kenslea T radę School
26 K CAMBR1A ST, BOSTON? 

Vienas Blokas nuo Mass. EI. Stoties

7:30 vai. vakare

4 vaikėzai apiplėšė krau- 
tuvninką.

Keturi jauni vaikėzai, vie
nas jų užmaskuotu veidu ir 
u revolveriu rankose, perei- 
ą subatą užpuolė Hyde Par

ke krautuvninką Roachą ir 
atėmę iš jo $96 pabėgo. Tuo- 
jaus buvo duota žinia polici-, 
jai, bet piktadarių suimti ne-į 
pasisekė.

JOHN \V. MASLRY MALIAVA $2.50 gal., paprasta kaina $4215, 
tik 3 spalvų.
QLEEN ANNE MALIAVA $2 25 gal.. 16 spalvų ir balta. 
ANGLIŠKA FLATINĖ BALTA MALIAVA $1.95 galionas.
SHELLAC. orar.džinis arba baltas $2.75 galionas.
$5.00 VERTĖS K1S.MET GRINDŲ ' ARNlšIS $2.50 galionas. 
KITOKIS GRINDŲ VARNlšIS $1.18 ir $1.95 galionas.

VISOKIE GELEŽINIAI DAIKTAI IR MALIAVOS
VIETINIS PRISTATYMAS DYKAI.

Tel. Hancock 6105—6106. .

IS.

SOUTH END HARDWARE C0. 
1095 WASHINGTON ST., BOSTON 

NEflR DOVER ST. EL STATIOM
Atsidaro vakarinė mokykla 
palengvinimui gauti pilietiš

kas popieras.
Paskutiniais laikais pasi

rodė, kad Bostone ir apielin- 
kėse yra daug lietuvių norin
čių patapti Suvienytų Valsti
jų piliečiais. Tečiaus paaiš
kėjo iš daugelio atsitikimų, 
iog reikia susitikti su dauge
lių kliūčių imant pilietiškas 
Dopieras. Tankiai pasitaiko, 
kad žmogus praleidęs daug 
ninigų ir išeikvojęs daug lai
ko. nelieka piliečiu. Priežas
tis negavimo pilietybės apsi
reiškia dėl nemokėjimo ang
liškos kalbos ir nežinojimo 
Įstatų šios šalies.

Iki šiol, norintieji gauti 
pilietiškas popieras ėmė pri
vatines lekcijas, i ’’ 
brangiai mokėjo: arba ėjo i V Vilės 
vakarines miesto mokyklas.:* 
kuriose ėmė daug laiko, pa- 
kol ką nors išmoko.

Kad sutrumpinus jums lai- čia? Patartina ristynių spor- 
ką. sutaupius jūsų pinigus ir <o mėgėjams lietuviams rei- 
kad palengvinus jums išsi- kalauti, kad p. Bovvser kvies
imu pilietybės popieras. pa- tų ir lietuvius ristikus, jei ne 

iš tolimų kolonijų, tai bent 
’ ietinius — Jušką. Gentvilą 
ir kitus. Remkime savuosius 
sportininkus, o ne svetimus.

Sportininkas.

! Į
kito namo stogo ir žmonės ją 
nuėmė gyvą, tik truputį susi
trenkusią. j

i i•

iAnt Rochester streeto iš- 
• krito per langą nuo trečių lu
bų keturių metų amžiaus 

i mergaitė, ir atstojo ant kojų 
' visai sveika.

t

PARDAVIMAI

ILGIAUSIA KRAUTUVĖ NAUJOJ ANGLIJOJ.

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius 

namus ir pigiai Taipgi padarau 
visokius planus, išmėruoju žemę ir 
etc.
t ė s.

PEČIAI

395 
Tel.:

Visokiais reikalais kreipki
te

TITUS P. GREVIS 
Broadway. So. Boston.
So Boston 2340.

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST.. BOSTON. 

Gydo Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Ristynių sezonas jau pra-'
. .. .ridėjo. ŠĮ ketvergą Grand

uz kurias jie oDera House jau bus antros 
>• arh* Ain i •- šio sezono ristynėS.'

; Vienok lietuvių ristikų ant 
programo nesimato. Kažin 

Įkodel p. Bouserjų nekvie-

FORN1ŠIAI
Šlubos rakandų krautuvė, kampas 

C ir Gold St„ South Boston, Mass. 
i Mes esarhe gerai susipažinę su tuo 
j amatu per daug metų ir galim jums 
parduoti pigų ir gerą tavorą, kaip tai: 
rečius, lovas, matrasus, komodes, 
f ontruimio setus, dainingruimio se- 
t' s, krėslus, ir tt. Taipgi taisom viso- 
’ ii s minkštus krėslus, sudedam 
sp'ingsus, apdengam, nupališiuojam. 
padarom kain naujus. Darbą atliekam 
gerai ir pigiai. Atdaras kasdien iki 8 
va'. Pėtnvčiomis ir subatomis iki 9 vai. 
vakaro. ■' v (43) •

lietuvis Optometnstas

Tuoj ateis šaltos žiemos 
naktys. Turėkit pečius gata
vus, kad nereiktų laukti kuo* 

: met visi pradės reikalauti.

Mes turim pasirinkimą pe- 
įčių po $17.50 ir aukščiau, su 
paipomis ir visom prietai- 
som. Viskas, ko tik namams 
reikia. Esam Atwater-Kent 
Radio agentai.

Išegzaminuojū ■ akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškoąe ( aklose» aky
se sugrąžinu . šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PASAK A KNIS. O. D. 
447 Broad* ay, So. Boston, Mass

JAMES ELLIS 
FURNITURE CO.

sirodė reikalas sutverti pilie
tybės vakarinę mokyklą. Šią 
mokyklą organizuoja p. B. 
F. Kubilius, kuris yra pilie
čių vadas So. Bostono Ukėsų

Nedėdienio sporto bilius.
Tūli žmonės nori pravesti 

Massachusetts valstijoje to
ki Įstatymą, kuris leistų ne
dėliomis ruošti Įvairias spor
to pramogas su apmokama 
Įžanga, išskyrus tiktai tokius 
sportus, kaip imtynės, kumš
tynės, arklių bei automobi
lių lenktynės ir medžioklė su 
šaujamais ginklais. Šitą su
manymą norima pavesti pa
tiems balsuotojams priimti 
arba atmesti visuotinu balsa
vimu laike ateinančių rinki
mų lapkričio mėnesy. Bet 
kad pastačius jį visuotinam

turėjo lėšuoti lenkams daug ^sayimui, pinna reikia su- 
tukstanČių dolerių. Bet visgi uz JI -0,000 paradų.

Taigi dabar yra renkami pa
prašai.

“prošepanai” pasirodė ne
blogai.

Kai kurie lietuviai patrio
tai skaito Kosciušką savo 
tautiečiu. Todėl savaimi turi 
kilti pas juos klausimas, ko
dėl lenkai pastatė lietuviui 
paminklą?

Nors Kosciuška gimė Lię-'stone ir Worceštery. 
tuvoje,

Lietuviškos valgyklos So. 
Bostone ir Worcestery.
Man, kaipo keliauninkui, 

dažnai pasitaiko valgyti lie- 
įtuviškose valgyklose So. Bo- 

bet išrodo, kad jis Į xgo Rostono lietuviškos 
pats skaitė save lenku į1' valgyklos už kopūstų toriel- 
kijoj norėjo būt palaidotas. j5c 0 VVorcesterio
Pabaigęs Varšuvoj karo iqc

So. Bostone duonos duoda 
tik dvi riekutes, ir tos plonos. 

; o Woscestery tris ir storas.
I So. Bostono valgyklos bul-

I
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kyklą, jisai išvyko Paiyziun 
toliau toje srityje la' intis. 
Paryžiuje amerikietis Šilas 
Deane pakalbino ji atvykti 
Amerikon ir padėti čia žmo-, .... , , x .
neiTis nusikratyti Anglijos YiniH blynų duoda .ns m a- : 
valdžios jungą. Kosciuško zus’ skaito 35c., o orces- , 
atvyko ir tuojaus pradėjo ^ery ^uo^a. J any (
mokinti revoliucijos vadus desmus, n urna tik -oe. ,
karo mokslo, ypatingai forti-1 Taip pat ir visi kiti valgiai, :• 
fikac-ijų. Jam vadovaujant vis 5 ar 10 centų pigiau Wor- 
buvo pastatytos fortifikaci- cestery negu So. Bostone, 
jos ir West Pointe, kur dabai* Kodėl taip? Juk brangu-' 
randasi garsi Amerikos karo mas mėsos, daržovių ir duo- 
akademija. Vienu žodžiu nos tas pats: rendos, rodosi, < 
Amerikos revoliucijoj Kos- tokios pat: algos irgi tokios < 
ciuška buvo netiek vadas, pat. Tai kodėl worcesterie- : 
kiek mokytojas. Užtai Kori čiai gali išsive sti imdami pi- 
giedas jį buvo pakėlęs į bri g’au n duriami daugiau, o 
gadot> generolus n apdova southbostoniečiai negali 
ųojęs žeme | Čia nėra mano vieno nuo- .

<
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VAIZBOS BUTO
METINIAI ŠOKIAI

Įvyks

29 SPALIO -October, 1927
Pradžia 8 vai. vakare

MUNICIPAL HALL
Tarpe G ir H gatvių, South Bostone.

BART CONNOR’S ORCHESTRA

Pažymėtinas vakaro Įvykis atsibus išdali
nime gražių sidabrinių taurių ir kitų dova
nų išlaimėtojams pereitame Vaizbos Buto 
išvažiavime. Bus proga pamatyti laimėto
ją gražuolės kontesto. Įžanga 50c.

Kviečia visus VAIZBOS BUTAS.

A/

NAUJAS BIZNIS DORCHESTERY
VARDAS

BLUE R1BB0N MARKET
VIETA

62 PLEASANT STREET, Kampas Stoughton St
Savininkas—James Strigunas

šiuomi užkviečiu visus Dorchester’io ir apielinkės Lie
tuvius atsilankyti j mano

NAUJĄ KRAUTUVĘ ATIDARYMO DIENOJE.

22 Spalio-October, 1927
Aš užlaikysiu pirmos rūšies mėsas, daržovės ir abelnai 

visą grocernės ir buėemės tavorą. Krautuvė yra didelė, 
švari, viskas nauiai Įtaisyta. Patarnavimas gvarantuo- 
tas. Užsakymus atvesime i namus. Nepamirškite atidary
mo dienos, Spalio-Oct. 22.

BLUE RIBBON MARKET
62 Pleasant Street, Dorchester. Mass,

J. STRIGUNAS. Savininkas.
■v*-***
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MAINOME
NAMUS ANT ŪKIŲ

Turime daug geru namų, didelių
■ “ižų, kuriuos nori išmainyti ant ūkių. 
T wJe1. kurie norit išmainyt s-avv ukes 
ui t gerų irunti, kreipkitės pas:

A. P. KODIS
395 W. Broad* ay. Room 4. 

South Boston. .Mass.
Te!.: South Boston 3107. (42)

ir

| z - Tel Sonth Rost<»n 3520 
J Rcsich -uce U n i r sity J 463-J.

Į S. W. Fuišiute-Shallaa f LIETUVĖ MOTERIS
t ADVOKATĖ
J 366 Broad way, So. Boston. Mu»
> Room 2.

I

<<<I
*

1

405 Broadway 
Kampas F Street. 

South Boston, Mass.
•/ ' •* i : M?

Telefonai So. Boston Z3M. 
LIETUVIS DENTISTAS

Or. St. 1. GALVARISK1
(G ALI N AUŠRAS)

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 
5:36 dieną. Nuo 7—* vakare.
Nedetoniia pagal autartiae

414 BROADWAT,
SO. BOSTON. MASS

Negirdėtas Atsitikimas
NEPAPRASTAS 

DALYKAS
šiomis dienomis pas mum s patek© 

ant pardavimo dviejų šeimynų medinė 
.-t bi -u [>enkių automobilių saradžiu. 
l ity Point. ant East Sixth Street. ne
toli L Street. Keturi kambariai ant 

i pirmo aukšto ir penki ant antro. Mau- 
dynės. šiltas vanduo, elektra, prieša
kiniai piazai. tiera projja žmogui, ku
ris turi vieną arba daužiau automobi
liu arba užsiimant s automobilių tai- 
sj n»u. Randų atneša netoli j mė-
ne-į. Kaina Matyk A. J Kups
tį, savininką.

GUDRIAM ŽMOGUI
Proga papirkti gerą trijų šeimynų 

n-nią visai prieinama ka.na. ant 219 
S iver streeto. So. Bostone. Y" ra gazas, 
elektra, skalbimo vietos, (set-tubs) 
viskas naujai įtasyta. Pirmas, rnortgi- 
čius $2,500 Co-op. Banke, j mėnesį 
randos atneša $57.45. Kaina $4,200. 
Susineškit su savininku — A. J. Kups
čiu.

NAMAS SO. BOSTONE
Šešių šeimynų, dvidešimts septyni 

’ kambariai. Randų atneša $780 į metus 
> Kaina $4,500.

$4,500.
Medinis šešių šeimynų namas ant 

Silver Street, So. Bostone. Y'ra gazas. 
: atskiros paredalinės kiekvienai šeimy- 
■ nai. Randos atneša $75 00 į mėnesį. 
. Pirmas mortgičius $3,000.

Laikas Pirkti Anglis ir
Malkas.

Neužmirškite, jogei rudens ir žie
mos laikas artinasi. Paprastai imant, 
anglįs ir malkos pabrangsta, tadgi ne- 
atidėliokite. įduokite savo orderius.

Kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
332 Broadway 

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1662-1373.r

5
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Telefonas 31234
MEDICINOS DAKTARAS

C. J NII10LAITIS
Valandos: nuo 2 iki I po pietų, 

nuo 7 iki X vakare.
107 SUMMEtt STREET.

LAWRF.N( E. M VSS.

i

i
i

PU NKSNAS. Pakus. Padaškas. 
Patalui. Kaldras ir visokias lovų 
įrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
ažsiganėdininią.
Tas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.

AUTOMOBILISTAMS.
Iš SENŲ PADARAU NAUJUS 

PIGIA KAINA.
Pentinu įvairiomis spalvomis 
pasirinkimo. Darna ir Duco.

Darbas gvarantuojaasaa.
A. KASPAR

66 Victnria St.. W. Somerville, Mass. 
Td. Saa. 6520-J.

Į Telefonas 5112.

į Dr. A. Gcrman-Gumauskas
4
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LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS:

Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—8 vakare 

Nedėliomis pagal susitarimą.
705 N. Main St. kam p. Broad St.

MONTELLO. MASS.

I
4
I
4
4 
t
4
•
4
4I
4
4
4
4
4 
e 
t 
t
•

European Feather Co.
25 Lowell Street. Boston. Mass.

SPECIALISTAS NERVU IR 
KRONišKU LIGŲ PER SU- l 
VIRŠ 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, : 
KAS NORI.

Dr.KILLORY |
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLI4G- 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dieną.

Jonas Petruškevičius
Laisniuotas Graborius
La kati Automobilius dėl Veseli- 

jų. Krikštynų ir šiaip pasivažinė
jimams pigiau negu kitur. (-)

162 BROADVVAY. 
SO. BOSTON, MASS.

Ofiso Tel. So. Boston 0304-W. 
Res. Tel. So. Boston 0304-R.
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P. J. AKUNEVIČIOS
Lietuvis Graborius

Šutei' ia geriausi paskutinį 
patarnavimą. Už pilną pagTahą 
gaiima apsieiti su $80 ir aukš
čiau už didelius, o už vaikus nuo 
$20 ir aukščiau?. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas:

820 E. 6-1 h Street,
SOUTH BOSTON. MASS.

Tel.: So. Boston 4486.

0r. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado 
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba lcn- , 
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST.. Cor. Chambers SL. BOSTON. MASS.

snlyf
Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių 

BE AR BRAND SALVE (Groblevzskio)
Sustabdo skausmų ir užgydo žaizdas ba 
skausmo į 2 ar 3 dienas. Kaina X5e. 
GRCBLEWSK1 £ CO- Plysto-lh, Pa.

"GYDO ir GYIM) ir GYDO—Wt maloniai'-’
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