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100 ŽMONIŲ UŽMUŠTA (liberalų “Stampa,” žurnalas* 

IR 1000 SUŽEISTA. “Critica Sociale” ir visa eilė! 
------------ kitų. Sakoma, kad visiems 

Mussolini paskelbė obalsį: opozicijos laikraščiams at- 
“Dvi akįs už vieną, o už vie- imta leidimai. Tuo budu Ita- 

ną dantį visi dantis.” Ii joj pasiliks tik fašistų spau-
Londono darbininku dien- ^a’ taip kaip Rusijoj pasili- 

raštis “Daily Herald” gavo!“0 vieniitlk bolševikų spau- 
žinių. kad po pasikėsinimo ic’a-

_ _1 •     a "M JT 1 • • I —  ___________ ___

PILSUDSKIS STATO 
RAGUS.

Pilsudskis būtinai nori, 
kad Seimas šoktų pagal jo 
dūdą. Visų pirma jis pasakė, 
kad skaitant prezidento pra
nešimą Seimui susirinkus, 
visi Seimo nariai turės atsi
stoti ir stovėti per visą skai
tymo laiką. Kuomet socialis
tai ir kiti opozicijos nariai 
pareiškė, kad jie nestos, Pil
sudskis sugalvojo tokią gu
drybę : prezidentas skaitys 
savo pranešimą iš savo na
mų balkono ir Seimas turi 
eiti tenai jo klausytis.Kėdžių 
tenai nebus, o ant žemės Sei
mo nariai nenorės į purvą 
sėstis, ir todėl jie bus priver
sti stovėti, taip kaip Pilsuds
kis nori.

Bet socialdemokratai ii 
ėridekai pasakė, kad jie pas 
prezidentą visai neis.

žinių, 
anądien ant Mussolinio gy-Į 
vybės, Italijoj prasidėjo fa- į 
šistų teroras. Įsiutę juodieji! 
Mussolinio šunes pradėjo' 
pulti visus žmones ir laik
raščius, kuriuos tik jie žino
jo esant fašistų priešais. 
Apie 100 žmonių buvo tuo 
budu nužudyta ir apie 1,000 
sužeista.

Mussolini pasiskelbė visa
galiu Italijos diktatorium, 
pasiimdamas savo rankosna 
septynias ministerijas. Jis 
dabar yra pats premjeras, 
pats vidaus reikalų ministe- 
ris, pats užsienio reikalų mi
nisteris, pats karo ir laivyno 
ministeris, pats orlaivijos ir 
darbo ministeris, ir pats vy- 
riausis fašistų milicijos va
das.

Sušaukęs savo kamarilę, 
jisai pakartojo jai savo obal- 
sį, kad už vieną fašisto akį 
turi būt išluptos dvi akįs, o 
už vieną dantį turi būt iš
mušti visi dantis. Fašizmo 
priešai turi būt naikinami be 
jokio pasigailėjimo. Už pa
sikėsinimą ant premjero ar 
karališkos šeimynos nario 
gyvybės kalt’ninkai turi būt 
baudžiami mirties bausme.

Politiniems prasikaltė
liams teisti tapo įkurtas spe- 
cialis fašistų teismas, o opo
zicijai sekti sudaryta slapta 
politinė policija. Buvusis so
cialistų atstovas parlamente 
Zaniboni, generolas Cepello 
ir Cino Lucelli bus atiduoti 
naujam teismui už suokalbį 
užmušti Mussolini. Spėjama, 
kad tas suokalbis yra pačių 
fašistų sufabrikuotas tikslu 
nužudyti savo oponentus.

Italijoj dabar tokia padė
tis, kaip prie karo stovio. 
Susirinkimai uždrausti, opo
zicijos laikraščiai uždarinė
ti, visur daromos kratos ir 
žmonės areštuojami ir gin
dami kalėjiman desėtkais.

Šiomis dienomis fašistai 
paskelbė susekę komunistų 
suokalbį ant Mussolini gal
vos ir tuojaus areštavo Ro
moj 7 komunistų vadus, pa
imdami tūkstančius atsišau
kimų. Siennos mieste areš
tuota 17 komunistų.

Visuose miestuose daro
mos laukinės demonstracijos 
prieš anti-fašistus ir daužo
mi langai tuose namuose, 
kur gyvena fašistų priešai.

Cagliari mieste (Sardini
joj) gauja fašistų apsupo 
anti-fašisto deputato Lussu 
namą ir fašistas vardu Porra 
pradėjo lipti namo siena ant 
balkono. Lussu šovė iš vi
daus ir fašistą užmušė. Įdu- 
kusi fašistų gauja pradėjo 
šaukti: “Nulinčiuoti jį!” Ir 
visi puolė prie namo. Kariu- 
menė juos atrėmė, bet Lussu 
vistiek buvo areštuotas.

Tarp uždarytų laikraščių 
yra šie: socialistų “Avanti,” 
katalikų “Unitą,” nepriklau
somųjų “Pungolo,” sindika- 
listų “Battaglia Sindicali,”

PRANAŠAUJA AMERI
KAI DIKTATORIŲ.

Jeigu Amerikoj nesiliaus 
politikierių suktybės ir vi
suomenės pinigų eikvoji
mas, tai ateis laikas, kuomet 
liaudis pradės jieškoti šiai 
šaliai tokio diktatoriaus, 
kaip Mussolini. Taip pasakė 
Lynno majoras Bauer vaiz
bos buto narių konferencijoj 
tame mieste.

Kad sulaikius vogimo ir 
eikvojimo orgiją, jisai pata
ria uždėti užtai atsakomybę 
ant vyriausybės galvų, šian
dien miesto, valstijos arba ir 
visos šalies valdžia gali iš
eikvoti milionus dolerių vi
suomenės pinigų, ir niekas 
užtai neatsako.

UŽMUŠĖ MAJORĄ IR j 
PERŠOVĖ POLICIJOS 

VIRŠININKĄ.
Herrin, III.—Netoli nuo! 

čia yra miestelis Colp, kur 
pereitą subatą tapo nušautas 
majoras Stone, jo draugas 
kumštininkas Milroy ir pa
šautas policijos viršininkas 
Keith, kuris bandė žmogžu
džius suimti. Majoras Stone 
buvo susipykęs su republi- 
konų politikieriais, ir sako
ma, kad jų šaikos lyderis 
Charles Birger buvo prisie
kęs atkeršyti jam užtai, kad 
paskutiniais rinkimais jis 
nerėmė republikonų. Pereitą 
vasarą pats majoras buvo 
užmušęs vietos policijos vir
šininką Freemaną, bet teis
me išsisuko nuo bausmės sa
kydamas, kad jis užmušęs jį 
gindamas savo gyvybę. Tai
gi priešų majoras turėjo 
daug.

Pereitą subatą jis buvo su 
savo draugu kumštininku 
Milroju bolinėj ir tenai gavo 
telefonu pakvietimą Į Šalmo 
karčemą toliaus už mieste
lio. Pasiėmęs savo draugą 

' kumštininką ir policijos vir- 
išininką. majoras nuvyko su 
jais į tą karčemą. Stovint 

! jiems tenai prie durų ir lau
kiant tų, ką juos tenai pa
kvietė, prie karčemos priva
žiavo didelis automobilius ir 

:• pradėjo šaudyt iš kulkasvai- 
ažio. Majoras su kumštinin
ku tuojaus krito. Policijos 

• viršininką šoko prie auto- 
mobiliau1 bet ir jis tapo 
peršauta

KATALIKŲ KUNIGAS 
BUS PAKARTAS.

JIS UŽMUŠĖ ŽMOGŲ IR 
SUDEGINO LAVONĄ.

L<-'

NORI IŠMESTI Iš RENA
TO VIENĄ REPUBLI- 

KONĄ.
Suvienytų Valstijų Sehate 

dabar yra republikonų par
tijos senatorius Vare, kuris 
buvo išrinktas pereitais me- i 
tais iš Pennsylvanijos vaksti-j 
jos. Kadangi jis yra valdžios 
šalininkas ir Coolidge’o rė
mėjas, tai opozicija nori jį 
išmesti, remdamosi tuo fak
tu, kad jo rinkimams buvo 
išleista $3,000,000, ir kad 
tuos pinigus sudėjo nešvarus 
žmonės. Reiškia, jis yra ne 
žmonių atstovas, bet nupirk
tas tam tikrų interesų politi
kierius.

N’ jOVE 400 SVARŲ 
MEŠKĄ.

Netoli St. Johnsbury, Vt, 
; fai-meriai užmušė 400 svarų 
mešką. Vienas farmerių ra
do papiautą savo avį ganyk
loj. Jis atvilko ją ir padėjo 

' ties savo daržine, taip kad iš 
toli šaujamų karabinų gali
ma butų pasiekti. Paskui jis 
pritaisė elektros žiburį, kad 
atėjus meškai nakties laiku 
galima butų ją gerai apšvies- 

jti, ir pasikvietęs pora kaimy
nų nuėjo visi trįs su karabi
nais daboti. Apie vidurnaktį 
pasirodė, kad prie avies ka
žin kas juoduoja. Uždegę 
žiburį ir pamatę mešką, far- 
meriai pradėjo liuobti į ją iš 
savo karabinų. Jie išleido 
apie 20 šūvių ir meška sudri
bo.

I
■
i

ŠAUDYMAS NEW YOR
KO KALĖJIME.

Centraliniame New Yorko 
kalėjime, kuris yra žinomas 

,“Tombs” vardu, pereitą są-
ivaitę buvo didelio sujudimo, 
kuomet trįs kaliniai, gavę

Atlikęs žmogžudystę, “du
sių ganytojas” pabėgo iš 
Californijos į New Yorką.

Santa Anna mieste, Cali
fornijos valstijoj, pereitą są
vaitę prisaikintujų suolas 
pripažino katalikų kunigą 
Philipą Goodviną kaltu pir
mo laipsnio žmogžudystėj, ir 
ši r*" minką teisėjas E. J. 
Marks paskelbė jam mirties 
dekretą.

Kunigo Goodwino byla 
tęsėsi kelias sąvaites. Pasi
rodo, kad pereitą pavasarį 
jisai su kitu žmogžudžiu už
mušė Los Angeles mieste bo
nų brokerį Pąttersoną ir pas
kui sudegino jo kūną. Atli
kęs šitą kruviną darbą, kun. 
Goodwin pabėgo į New Yor
ką. Bet jis buvo tenai areš
tuotas ir pargabentas atgal į 
Californiją. Tardomas jis 
tylėjo kaip sijena. tik retkar
čiais pasakydamas, kad jis 
esąs nekaltas.'

Bet tuo tarpu buvo suim
tas Montanoj tūlas Gaines, 
kuris policijos užkurtas tuo- 
iaus prisipažino, kad jis ir 
kun. Goodwin tą brokeri nu
dėjo, norėdami pasisavinti 
jo bonus.

Atsirado ir šiaip žmonių, 
kurie paliudijo, kad jie ma
tė kun. Goorhviną vedanties 
Pąttersoną į laukus, ir po to 
pastarasis buvo atrastas už
muštas ir jo lavonas apde
gintas. kad niekas negalėtų 
jo pažinti.

50 MAINERIŲ ŽUVO 
KASYKLOJ.

Ishpeming. Mich.— Perei-’ 
tąsė rėdą geležies kasykloj j 
čia atsitiko didelė nelaimė: 
51 žmogus buvo užbertas po 
žeme ir kasykla prisirinko 
pilna vandens. Garinės pum- tam priešINGI NET TŪ

LI REPUBLIKONAI.

Prezidentas Nori Grąžinti 
Kapitalistams Taksas.

pos dirbo per kelias dienas, 
išmesdamos kas minutą po _______
1,500 viedrų vandens, bet 5^ laj but (avoriMvimas 
kasykloj vanduo nedaug te-|,tambi ini Wednuj 
nuseke. Kad užberti darbi-( žm0„ių l«omis. 
mnkai visi yra žuvę, tai jau j
nėra jokios abejonės. Sulyg- Pereitą sąvaitę rinkimai 
Michigano valstijos įstaty-i buvo gana skaudus antausis 
mų, žuvusiųjų darbininkų republikonų partijai. Jų ly- 
šeimynos turės gauti iš ka-Į deris Butler, užkurį pats 
syklos savininkų po $14 į Coolidge buvo atvažiavęs iš 
sąvaitę per 300 sąvaičių. Washingtono balsuoti, buvo 
Kompanijos inžinieriai išlei- sumuštas. Į Suvienytų Vals- 
do pranešimą, sakydami, tijų Senatą buvo išrinktas iš 
kad kompanija clel šitos ne- ’’ J .
laimės nėra kalta. Bet kas gi kas demokratas Walsh. 
tam tikės? Juk visi žino, jog 
kasyklos visuomet užgriųva 
dėlto, kad jų viršus nebūna 
tinkamai paramstytas.

MOTERIS AUKŠTYN 
KOJOMIS.

New Yorke aną vakarą 
buvo atidarymas taip vadi
namojo “Miliono Dolerių 
Naktinio Kliubo,” kur šokių 
salėj yra įdėtos zerkolinės 
grindįs. Naujos mados mote
rįs nuo viršaus jau visai nu
sirengė ir parodė viską, ką 
tik jos turi. Da liko truputis 
drapanų iš apačios, nešto 
būtinai reikalauja įtatymas. 
Bet štai ištvirkusi buržuazi
ja sugalvojo būdą ir šitam 
savo įstatymui apgauti. Ji 
padarė iš veidrodžių grindis, 
apšvietė jas stipriais elekt
ros žiburiais, ir viso New 
Yorko “leidės” sugarmėjo 
tenai šokti, kad parodžius 
save iš apačios. Šokdamos 
ant šitų grindų jos visos išro
dė aukštyn kojomis ir vyrai 
galėjo žiūrėti tenai kiek

Mass. valstijos jo priešinin- I

ir tie, kurie pirko automobi
lius arba tokius dalykus, ant 
kurių yra muitas uždėtas. 
Išdalyti dabar tuos pinigus 
stambiems taksų mokėto
jams, tai reikštų paimti iš 
biednų, o atiduoti turtin
giems.

-Jeigu jau grąžinti pilie
čiams pinigus, kuriuos val
džia bereikalo iš jų yra paė
mus, tai juos reikėtų grąžinti 
tiems, kurie buvo priversti 
mokėti visokias taksas pirk
dami reikalingas sau prekes 
ir įžangos tikietus, o ne viso
kioms korporacijoms, kurių 
šėrai ant Wall Streeto parsi
duoda. Tos korporacijos jei
gu ir moka valdžiai taksas, 
tai jos tuojaus atsiima jas iš 
visuomenės, pakeldamos sa
vo produktų kainas.

Iš kitos pusės, šitoks val
džios žingsnis išrodo labai 
prastai politiniu žvilgsniu,- 
sako tas senatorius. Jeigu aš 
bučiau demokratas, jis sako, 
tai aš turėčiau labai gerą 
ginklą valdžiai mušti. Juk 
visi žino, kad ateinančiais 
metais valdžia turės atmokė
ti $2,300,000,000 Liberty 
paskolos bonų. Jei privatinis 
asmuo turėtų prieš savę to
kią naštą, jis taupytų kiek
vieną skatiką tai paskolai 
atmokėti. Dabar gi valdžia 
nori dovanoti kapitalistams 
$250,000,000, o kai ateis jai 
laikas mokėti tiems kapita
listams paskolą, tai ji turės iš 
jų skolinti ir mokėti jiems 
procentus, kuriems padengti 
vėl turės kolektuoti iš žmo
nių.

Kitose valstijose irgi dau
giau laimėjo demokratai, ne
gu republikonai. Ypač skau
džiai buvo sumušta Cool- 
idge’o partija New Yorko 

: valstijoj.
Smūgis republikonams, 

tai smūgis Wall Streetui. 
Morganai ir kiti aukso kara- 

Tulas laikas atgal Bosto- liai ant Wall Streeto laukė 
ne buvo areštuotas brokeris republikonų laimėjimo, kad 
vardu Charles P. Dow, kalti-! galėtų pakelti savo manipu- 
namas operavimu “bucket Oliuojamus Šerus, 
shop’ės” ir pavogimu žmo- Bet ponas Coolidge šutei- 
jiems $137,230. Dabar jiskė’ Wall Streetui kitokio 
prisipažino, kad jis ištikrujų j džiaugsmo. Jisai p« 
buvo “bucket shoper’is,” iri kad valdžia gali Zį| 
teismas nuteisė jį užsimokė- apie $250,000,000; į 
ti tiktai $2,500 pabaudos. O 1925 metus, 
kada alkanas darbininkas t 1_ U__
andai pavogė savo vaikams stebino, nes vos tik kelios są- 
duonos už 10 centų, tai jis vaitės atgal pats iždo sekre- 
gavo 6 mėnesius kalėjimo, torius Mellon buvo pareiš

kęs, kad apie taksų numaži
nimą dabar negali but jo
kios kalbos. Pereitą vasarą 
taksos buvo numažintos 
stambiems kapitalistams be
veik per pusę ir dabartiniu 
laiku valdžia vos tik sudu
rianti galą su galu. Wall 
Streetas buvo nuleidęs nosį 
ir “marketas” buvo jau pra
dėjęs kristi, o ypač kuomet 
rinkimuose valdžios partija 
gavo į kailį.

Taigi nesunku įsivaizdin
ti, koks dabar buvo džiaugs
mas ant Wall Streeto, kuo
met prezidentas paskelbė, 

įkad valdžia yra pasiryžus 
padaryti jam tokį gražų 
“prezentą.” Morgano kont
roliuojami plieno trusto šė
rai tuojaus pradėjo kilti, ne
žiūrint kad plieno biznis da
bartiniu laiku smunka. Ėmė 
'taip pat kilti gelžkelių ir ki
tokių kompanijų šėrai. Ir 
kaip nekils, kada ponas 
Coolidge žada tų šėrų savi- 

1 n inkams $250,000,000!
1 Šį utaminką jau ir ponas 
Mellon sako, kad valdžia ga
li lengvai sugrąžinti kapita
listams 250 milionų dolerių, 
; nors kelios sąvaitės atgal jis 
sakė, kad apie tokius palen- 

■ gvinimus negali but nei kal- 
j bos.

• Į Bet ne visiems šitokia vai
zdžios politika patinka. Net 

i tūli republikonų partijos va
idai ją kritikuoja.

i Grąžinti $250,000.000 tak- 
|lsų butų nepateisinamas 

i žingsnis, pasakė vienas re
spublikonas senatorius, nes 
Jeigu ir yra valdžios ižde 
j toks pinigų perteklius, tai 
juk ne iš vienų taksų jie su- 

iisirinko; juos sumokėjo visa
• 'šalis; Juos sumokėjo tie
• žn o.ies, kurie ėjo į teatrus,

Aurie ėjo base bąli žiun.u ir 
mokėjo įžangą, lygiai

NUSUKO ŽMONĖMS 
$137,230, O NUTEIS

TAS UŽMOKĖTI TIK
TAI $2,500.

• fl

Visuomenę tas labai nu-

I

SUŠAUDĖ 10 KALINIŲ.
Atvažiavę iš Hondūro 

amerikiečiai sako, kad Cei- 
bos mieste Hondūro valdžia 
sušaudžiusi viešoj aikštėj 10 
kalinių, kurie buvo pabėgę iš, 
vietos kalėjimo ir paskui su
gauti. Iš viso pabėgę apie 
200 kalinių, ir kurį tik jų pa
gauną, kiekvieną šaudą.

Kelios dienos atgal žinios 
sakė, kad Ceibos miestą už
ėmę revoliucionieriai, kad 
kalėjimas buvęs išlaužtas ir 
teismas sudegintas. Ar tas 
kalinių šaudymas įvyko da 
prie senos valdžios, ar prie 
revoliucionierių, iš gaunamų 
žinių nėra aišku.

RADO PAPIAUTĄ 
MERGAITĘ.

New Yorke buvo atrasta 
anądien paplauta Vera 
Dempsey, 7 metų mergaitė, 
kuri gy veno pas savo dėdę. 
Ant jos kūno buvo ženklų, 
kad žmogžudys ją iškone
veikė. Buvo areštuotas kon
duktorius Albrecht, kuris 
gyveno gretimam kambary, 
ir policijai jis jau prie žmog
žudystės prisipažino.

nuvmci vijo Adiiniai, .e J

1 kažin iš kur ginklų, pradėjo jiems patiko.
i šaudyt sargus ir leidosi bėg-1 Koks tai butų skandalas,
■ ti laukan. Sargyba taipgi į koks triukšmas, koksriks- 
įpradėjo šaudyt. Tapo už- mas apįe,nedorybę, jeigu ši-
mušti 4 žmonės, 2 kaliniai ir tokį dalyką išmislytų socia- 
2 kalėjimo prižiūrėtojai; 3 listai!
buvo pašauti. Pabėgti betgi 
kaliniams nepavyko.

13 KALINIŲ IŠSIVERŽĖ 
IŠ KALĖJIMO.

Columbus, Ohio. — Šį pa- 
nedėlį iš valstijos baudžia
mojo kalėjimo čia išsiveržė 
13 kriminalinių kalinių. Bė
gimas įvyko lyg'ai tą valan
dą, kuomet į kalėjimą įlei
džiami lankytojai. Kada ka
lėjime buvo pilna svetimos 
publikos, 13 kalinių puolė 
ant sargų ir parmušę juos 
leidosi bėgti. Bėgdami kai 
kurie jų pasiėmė sargų gink
lus ir pradėjo šaudyt į orą. 
Publikoj kilo didžiausia pa
nika. Nekurios moterįs buvo 
parmuštos nuo kojų. Išbėgę 
laukan kaliniai pasigavo au
tomobilių ir susėdę nudumė. 
Bet vakare didesnė jų dalis 
buvo jau sugaudyta ir vėl 
kalėjiman uždaryta. Kai ku
rie buvo suimti net už 30 my
lių.

ANGLIJOJ LAUKIAMA 
MAINERIŲ STREIKO 

PABAIGOS.
Streikuojantįs angliaka

siai Anglijoj pavedė savo 
reikalus unijų kongresui, ir 
manoma, kad streikas neuž
ilgo gali pasibaigti. Valsty
bei jis neša baisių nuostolių, 
bet užsispyrusi kapitalistų 
valdžia ir kasyklų kompani
jos vis da nenori darbinin
kams pasiduoti.

300 ŽMONIŲ ŽUVO NUO 
AUDROS.

Filipinų salas aplankė di
delė audra, laike kurios pa
kilęs vanduo užliejo sausže- 
mio pakraščius ir paskandi
no apie 300 žmonių. Triobos 
buvo nuneštos į jūres, tiltai 
išgriauti, keliai išplauti ir 
telefonų vielos nuplėštos.

IUŽMUŠĖ PROHIBICIJOS 
AGENTĄ.

Vermonto valstijoj tapo 
užmuštas prohibicijos agen
tas Webb, kuris norėjo sulai
kyti degtinės šmugelninką ir 
hotelio savininką Masoną.

$200,000 UŽ OPEROS 
BAKSĄ.

Amerikiečių laikraščiai 
praneša, kad New Yorko 
milionieriai Brewster ir 
Vanderbilt nusipirko Metro
politan Opera House po vie
ną box’ą, užmokėdami už 
kiekvieną po $200,000. Nu
pirkti box'ai pasilieka jų 
nuosavybe. O kada tų ponų 
darbininkai pareikalauja jos, keliatą lauko telefonų ir 9 mylių nuo Toledo, vienas 
daugiau algos, tai jiems at- kitokių karo įtaisų. Sakoma, banditas užpuolė vietos ban- 
sakoma, kad nėra iš ko mo- kad visa tai buvo skiriama, ką ir pagrobęs $6,000 pabė- 
kėti. Ispanijos revoliucijai. ’go.

SUĖMĖ 30 REVOLIUCIO
NIERIŲ SU GINKLAIS.
Ispanijos pasienyje, Fran- 

euzijos pusėj, franeuzų poli
cija suėmė 30 žmonių, kurie 
sunkiai apsiginklavę ruošėsi 
eiti per sieną Ispanijos pu
sėn. Pradėjus tyrinėti, poli
cija rado pasienyje kelis

VIENAS BANDITAS API
PLĖŠĖ BANKĄ.

Toledo, Ohio. — Maumee 
sandėlius ginklų,' amunici- miestelyje, kuris randasi už

APIPLĖŠĖ PAŠTĄ.
Vežant iš gelžkelio stoties 

paštą, vežikas buvo užpul
tas ir apiplėštas. Tai įvyko 
pereitą sąvaitę netoli Ne
apolio.

I

SUVIRINO KALINJ KARS
TAM VANDENY.

Birmingham. Ala. — Čia 
tapo areštuotas ir atiduotas 
teismui buvusis kalėjimo už- 
žiurėtojas Davis. kuris suvi
rino kalinj Knox’ą.
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KIEK JUNGTINIŲ VALS- lenkas: jisai paeina nuo Vil- 
TI JŲ KONGRESAS RUPI-; niaus, tečiaus eina su lenkais

NAŠI DARBININKAIS? patriotais. Bet “Robotnik”
Amerikos darbininkai sa- 

o balsais išrenka kiekvieną
Kongresą. Bet ar daug tas 
Kongresas rūpinasi' darbi-.
inkais? “Naujienos” sako: Lj

“Paskutinėje
Įnešta Jungtinių Valstijų kon-, niaus visuomenė ir inteli- 
greso 17,812 įstatymo suma-1 gentija nustebinti tuo nepa- 
nymų. iš jų 759 buvo priimti. Į prastu paskyrimu. Meištavi- 

"Amerikos Darbo Federac-i- [ čius esąs dvarininkas ir že-

APŽVALGA O
I

patriotais. Bot “Robotnik” 
sako, kad Vilniuje Meištavi
čius atstovaująs tiktai sauja- 
lę Minsko dvarininkų, susi

spietusią aplink “Slowo,” 
• kurie nepakenčia mažiau
sios pažangos ir svetimi 

sesijoje buvo-šiandieninei Lenkijai. Vil-

i

ja, padariusi 
Kongreso sesijoje priimtų Įsta
tymų peržvalgą, sako, kad iš 
759 Įstatymų tiktai du paliečia 
<larbininkų reikalus.

“Vienas tų Įstatymų panai- 
Kina Geležinkelių Darbo Tary
bą (Railroad Labor Boani) ir 
Įkuria jos vietoje tam tikrą ko
misiją, kurią skiria Jungtinių 
Valstijų prezidemas. Antras Įs
tatymas nustato, kokią pensiją 
gali gauti federaiiai valstybės 
camautojai. pasitraukdami dėl 
senatvės iš tarnybos.

"Kai dėl pirmojo įstatymo, 
tai reikia pasakyti, kad jo ver
tė yra labai menka. Geležinke
lių Darbo Tary ba dažnai iš
šaukdavo kritiką iš darbininkų 
pusės, bet naujoji komisija, ku- kilmių dalyvis atidarant Ka
rią sutvėrė Įstatymas, kažin ar trės II Į 
bus geresnė. Prezidentas Cool-’ Meištavičius 
idge skirs komisijos narius, na,

visų paskutinėje i mės banko direktorius, bet 
niekuomet nesąs buvęs “žy
mus teisininkas.” Meištavi- 
čiaus nuopelnai Vilniuj prie 
Varšuvos prijungti esą pasi
reiškę tuo, kad jis ištrėmęs 
iš \ iiniaus prof. Biržišką ir 
keletą kitų lietuvių demo
kratų, bet palikęs ramybėj 
ūkius lenkų priešus. Savo 
“viešuosiuose darbuose” ru
sų vaisi, taryboj Meištavi
čius buvęs pakraščių kon- 
servatyvinės politikus šali
ninkas ir carui pataikauda
mas sutikęs nutraukti lenkų 
politiką “vasaros vakarų 
krašte” su lenkų politika b. 
Kongresovkoj.

Kaipo “katariniarzas,” iš-

I I

i

Senate bus 47 republiko
nai, 47 demokratai, 1 farme- 
ris-darbietis ir viena vieta 
tuščia, kurią 29 lapkričio tu-

darbininkų pirmyneigos su
laikyti. “Naujienos” mano, 
kad dėlto ir Lietuvoje susi
darė pažangesnė valdžia, _ _________
kad visoj Europoj prasidėjo ri užpildyti Maine’o valstija, 
atgyti demokratinis judėji-. 1
mas.

i
tI

KOLLANTAI NEGALI 
IVA2IUOT AMERIKON.

Aleksandra Kuliamai, pa
skirta sovietų Rusijos atsto
vė Meksikai, norėjo gauti iš 
Jungtinių Valstijų atstovo 
Berline vizą savo pasportui, 
kad važiuodama Meksikon 
galėtų sustoti ir pažiūrėti 
Dėdės Samu žemės. Bet vi
zos negavo. \\ ashingtono 
valdžia pranešė savo atsto
vui Berline, kad Kollantai 
priklauso prie komunistų In
ternacionalo ir trečiame to 
Internacionalu kongrese ji 
kalbėjo prieš Ameriką, lodei 
jos apsilankymas čia nėra 
pageidaujamas.

i

Atstovų Bute bus 236 re
publikonai, 195 demokratei, 
2 farmeriai-darbiečiai, 1 so
cialistas ir 1 neaiškus.

Iš viso naujam Kongrese 
bus 96 senatoriai ir 435 kon- 
gresmanai.

Atstovų Butas pasilieka 
republikonų kontrolėj, bet 
Senatas bus jau opozicijoj. 
Nors ant popieros republi
konai turės tiek pat senato
rių, kiek ir demokratai, te
čiaus republikonų tarpe yra 
taip vadinamų “insurgentų” 
(maištininkų), kurie vei
kiausia eis su demokratų 
opozicija prieš Coolidge’o 
valdžią.

Reikalauja daugiau imi* Į 
gracijos. — Laikraštis vardu [ 
“Manitoba Free Press” rašo, 
kad Kanadai reikia daugiau 
žmonių, ir
Kad Kanadai reikia daugiau 
žmonių, ir sako, kad fenera- 
lė valdžia, kaip lygiai ir pro
vincijų valdžios deda pa
stangų, kad padidinus imi
graciją Kanaiion. To paties 
reikalaują Kanados gelžke- 
liai, žemės savininkai ir viso
kios biznio organizacijos.

BRAZILIJA.
Valstybės darbo agentūra. 

—Brazilijos žemdirbystės
ministeris pataria Įkurti val
stybės agentūrą, kuri rūpin
tųsi suradimu darbo ūkio 
darbininkams. Tas reiškia, 
kad dabar tenai darbas susi
rasti : 
bai sunku.1 I 

i i

DELKO JIE DRASKOSI?
Keturis Seimo posėdžius šiandien nebeturi tarp ča> - 

beveik ištisai užėmė diskusi- bininkų jokio darbo, jeigu 
jos dėl krikščionių ir ūkinin
kų ^jungos įnęštų interpe
liacijų. Abi interpeliacijos 
stato vienodus vyriausybei 
kaltinimus, abi su paslėpta 
neapykanta puola vidaus 
reikalų ministeri, musų 
draugą Požėlą. Kai ūkininkų 
sąjunga koncentruoja visą 
savo artilerijos ugnį ant vie
no punkto — ant šventosios 
nuosavybės įžeidimo minis
teriu cirkuliaru ir neteisė- 
tais, anot jų, veiksmais, tai

• ■»

, .__  _ _ i LdlOj duUl Ją, v <711X^1LcXl

žemės darbininkui la- j krikščionys žeria šovinių ug-

i

I

šaliapinas yra 
visam pasaulyje 

Jis yra pripažintas 
dainininku ir už 

didelius

paminklą Vilniuj, .1—; buvęs savų
dr-gų pora metų boikotuoja-

o jisai, kaip žinoma, nėra pasi- mas, bet niekas negalėjęs 
žymėjęs savo palankumu darbi- Įsivaizduoti, kad jis busiąs 
t". Ir e* * 1 --------* - — —    a. _ * _ ?      A _ • •

s 
teisingumo ministeris nepri
klausomoj Lenkijoj ir Pil
sudskio kabinete.

Taip drąsiai karčią teisy-

ninkams. Taigi atmaina bus 
veikiausia liktai formoje, o es
mė pasiliks ta pati.

“Bet gal darbininkai gali pa- 
sidžiaugti bent Įstatymu apie bę apie teisingumo ministeri 
eaeralių tarnautojų pensijas? paskelbti gali tiktai socialis-

“Šis įstatymas nustato, kad tai.
Jederaliam tarnautojui senat- ___________
vėje gali būt duodama ne dau- DIDELI SOCIALISTŲ LAI

MĖJIMAI EUROPOJ.
“Naujienos” pastebi, kad i 

paskutinėmis dienomis Eu- i 
ropoję buvo keliose šalyse; 
savivaldybių rinkimai, ku-i 
nuošė didžiausių laimėjimų; 
turėjo socialistai.

įdomi tuo žvilgsniu padė
tis buvo Belgijoj. Paskuti
niais laikais tenai buvo, 
smarkiai nukritusi pinigų; 
vertė. Pinigų kritimas visuo-j 
met iššaukia miniose, didelį 
nepasitenkinimą valdžia. O 
Belgijoj valdžia buvo koali-į 
cine, joje dalyvavo ir socia
listai. Taigi galima buvo ti
kėtis, kad dalis to nepasiten
kinimo bus atkreipta ir prieš 
socialistus.

“Bet šie rinkimai Belgijoje 
paroje, kad socialistų partijos 
pajėgos nėra nei kiek sumažė- 
jusios,”įįSV sako "Naujienos.” 
“Nežiūrint to, kad komunistai 
ir'kitokie ‘kairiaspamiai' kėlė 
dideli triukšmą, atakuodami 
sociaiistus pikčiaus. Bėgu bur
žuazines partijas, socialistai ne 
tiktai atlaikė savo pozicijas sa
vivaldybėse, bet dar jas sustip
rino. Belgijos socialistai pra
kišo daugumą 14 savivaldybių, 
tečiaus jie užkariavo 24 naujas 
savivaldybes, ir šiandien socia
listai jau turi absoliučią daugu
mą 111 Belgijos miestu/'

Savivaldybių rinkimai 
taip pat Įvyko ir Švedijoj. Ir 
Štai kokie jų rezultatai:

“Socialdemokratai laimėj; 
naujas 76 vietas savivaldybė
se; dabar jie turi jose viso 444 
atstovus. Radikalai ir ūkininkų 
partija išlaikė daug-maž tiek 
vietų, kiek turėjo — po 160. 
Konservatoriai gi prakišo 43 
vietas, o likusieji nuostoliai 
(20 3u viršum vietų) puola ant 
liberalų ir komunistų. Liberalai 
dabar teturės savivaldybėse 
tiktai 21 atstovą, o kumunistai 
tiktai 14.”

Prie to, kas aukščiau pasa
kyta, reikia da pridurti, kad 
pereitą sąvaitę buvo panašus 
rinkimai ir Anglijoj, kur, 
kaip telegramos praneša, so
cialistai laimė jo net 149 nau
jas vietas.

šitie socialistų laimėjimai 
parodo, kad reakcija negali

biau, kaip iki $720 aiba $1.000 
metinės pensijos. Tos pensijos 
jiems yra mokamos iš tam tik
ro fondo (retirement fund), 
kuris susidaro, atimant dali 
kiekvieno tarnautojo algos. 
Tikrenybėje, vadinasi, patys 
tarnautojai tą fondą sudeda.

“Valstybės tarnautojų Įga
liotiniai reikalavo, kad pensijų 
maksimumas (aukščiausia su
ma) butų pakeltas iki $1.200 
metams, bet Coolidge’as su sa
vo patarėjais apskaitė, kad to
kiam atsitikime prie pensijų 
mokėjimo turėtų prisidėti ir 
valdžia. Federalė administraci
ja tuomet užtraukė savo gies
mę apie ‘ekonomiją.’ ir kongre
sas sutiko, kad $1.000 bus ga
nau

“Taigi ir šitas pensijų Įstaty
mas neduoda darbo žmonėms 
nieko. Visas jo gerumas tame, 
kad valstybės tarnautojai yra 
priversti patys save apdrausti 
nuo senatvės, mokėdami i ap- 
draudos fondą pinigus iš savo 
kišenės.
t “Gi Dėdė Šamas — turtin
giausia pasaulyje valdžia! — 
neorisideda prie savo tarnauto
jų senatvės aprūpinimo nė vie
ni: skatiku.

“Tai šitiek ‘laimėjo' kongre
se Amerikos darbininkai, kurie 
:sąvo balsais praveda Į ji daugy
bes savo vadinamųjų ’drau- 
«u’.’

Bet čia netiek reikia kal
tinti Kongresą, kiek pačius 
Amerikos darbininkus, kurie 
balsuoja už savo priešus. 
6tai, pereitą sąyaitę Į Kong
resą buvo renkami 35 nauji 
senatoriai ir 400 su viršum 
Rongresmanų. Darbininkų 
balsų buvo didžiuma, o ką 
gi jie išrinko? Demokratus ir 
republikonus, savo išnaudo
tojus.

KUOMET SAL1AP1NAS 
SIUVO BATUS...

Šiandien
žinomas 
žmogus, 
geriausiu
savo balsą gauna 
pinigus.

Bet buvo laikas, kuomet 
apie Šaliapiną nieka> neži
nojo. Tai buvo tada, kada 

į Kazaniaus mieste jisai moki- 
j nosi pas kurpių batu.- siūti. 
Gyvendamas beturčiu tarpe 

i ir pats būdama.- driskium, 
jaunas šaliapina.- labai in- 
domavo teatru, kur aktoriai 

[kitaip rėdosi, kitaip kalba ir 
kitaip elgiasi, negu paprasti 
žmonės. Ypač didelio ant jo 
įspūdžio padarė opera, kuo
met jis pirmą syki tenai atsi
lankė. Apie tai jis dabar ra
šo šitokių atsiminimų:

“O. viešpatie, manau sau. kas 
butų, jeigu visas Kazaniaus j 
miestas pradėtų taip elgtis — 
jeigu visi pradėtų visur ir vi
suomet dainuoti, gatvėse, krau
tuvėse. pirty! Pavyzdžiui, jei 
taip kurpius uždainuotų man: 
'Fedka. paduok tą siūlą!’ o aš 
jam dainuodamas atsakyčiau: 
‘štai, prašau, Nikolai Jevtro- 
povič.” Arba daleiskime, kad 
policijantas suima ant gatvės 
girtuokli ir pradeda jam giliu 
balsu dainuot: ‘Palauk tu. šėto
ne. pakol aš tave į nuovadą nu
josiu!’ o tas laibu tenoru pra
dėtų prašytis: Pasigailėk, po- 
nuliuk. pasigailėk!’ ’’

Operoj taip daroma. Žmo
nės tenai mylisi, ginčijasi, 
koliojasi — vis dainomis. Ir 
jauną Fedką tas taip užža
vėjo.
nuot ir tapo garsiu Šaliapi- 
nu.

LENKIJOS SOCIALISTAI 
AKĖJA JUSTICIJOS 

MINISTERI.
Elta praneša, kad Lenki

jos socialistų organas “Ro- 
Jjįįnik” smarkiai išpėręs 
kaili punui Meistavičiui, ku
ris įŽomie dienomis buvo pa- 
gJdrtaj* Lenkijos justicijos 
(teisingumo) ministeriu. 
; Meištavicius nėra tikras

nelaikyti darbu to, kad jos 
agentai, pamainę kaili ir dė- 
damies išvien su komunis
tais, verčiasi dabar provoka
cija ir bando bent ardyti 
profesinių sąjungų kūrybinį 
darbą.

šitas sparčiai ir rimtai be
sivysiąs Lietuvos darbininkų 
judėjimas ir varo baimes 
krikščioniškoms buožėms. 
Bet jie dar tiek nusivokia, 
kad dėl nepatogumo atvirai 
neu^ginčija darbininkams 
teisės organizuotis. Jie nega
li pulti profesinių sąjungų 
tik dėl to, kad jos yra darbi
ninkų sąjungos. Tai reikštų 
visai nusimesti demagoginę 
kaukę. Už tai krikščionys 
veidmainingai šaukia apie 
ką kitą. Girdi, profesinės są
jungos yra bolševistinės. 
Girdi, komunistai jomis nau
dojasi tik kaip priedanga 
patiems Įsigalėti, pasiruošti 
ir pulti musų brangią tėvy
nę. Girdi, komunistai jau 
kelia gaivą, o vid. reikalų 
ministeris visai nedaro taip, 
kaip darė Endziuiaitis su 
Račių.

Mes neturime reikalo aiš
kinti, kad tariamasai komu
nistų pavojus krašto nepri
klausomybei yra provokato
rių pučiamas burbulas. Mušti 
krikščionys turi perdaug ge
ras informacijas apie komu
nistų jėgas Lietuvoje iš sa
vųjų Račių, kad rimtai jų bi- 
jotusi.

Bet jie meta komunistinę 
skraistę ir ant profesinių są
jungų. Meta tam, kad Įoai- 
dytų kitas buržuazines gru
pes ir sužadintų kovą prieš 
profesini judėjimą — mirti
ną savo priešą. Kaip tik pas
kutinių dienų Įvykiai — ge- 
ležkelininkų prof. sąjungos 
suvažiavimas ir kitos prof. 
sąjungos — davė nedvejoja- 
mą atsakymą, kuriuo keliu 
jos yra pasiryžusios eiti. Ko
munistų Įtaka darbininkuose 
tirpsta beveik taip pat, kaip 
ir federantų. Lietuvos darbi
ninkų judėjimas atrado pa
galios tikrąjį savo kelią ir 
tas labiausiai baugina musų 
reakciją. (“S-tas.”)

nifu daug platesnį frontą. 
Jie puola vid. reikalų minis- 
teiĮ netik už privačios nuo
savybes paneigimą, bet ir už 
pataika v imą darbininkų
streikams, uz profesinių są
jungų rėmimą, uz'atpalaida- 
vimą komunistinio judėji
mo, už jėzuitų pešiojimą, už 
nemokėjimą algų kunigams, 
pagalios už susodinimą kalė
jimai! krutinu smurtu pasi
žymėjusių žvalgybininkų.

Kai vyriausybė davė savo 
atsakymą interpeiiantams, 
šie pradėjo generalinį mūšį, 
Įtraukdami Į diskusijas visus 
stipriausius savo bombardie- 
rius.

Mes sustojame ties šiuo 
kovos momentu tarp reakci
ninkų ir dabartinės vyriau
sybės ne tik dėl to, kad krik
ščionių ir ūkininkų nuodin
gų dujų granatos visą laiką 
taikomos i drg. Požėlos gal
vą, bet ypač dėl to, kad visa 
ta pirotechninė kova Seime 
yra labai simptomingas reiš
kinys.

Pamatiniai puolimai susi
metė neva ties privačios nuo
savybės principo gynimu,— 
girdi, socialistinė valdžia, 
tiksliau tariant, Požėla veda

VOKIETIJA.
Bėgimas į miestus.— \ O- 

kietijos.valdžia labai susi
rūpinusi nepaprastu žmonių 
bėgimu Į susigrudusius nuės
tus, kuomet žemes ūkiai tuš
tėja ir tenai jaučiama stoka 
darbininkų. Sakoma, kad 
1871 metais 64 nuošimčiai 
Vokietijos gyventojų gyve
no ant ūkių, o dabar prie že
mės darbų belikę tiktai 35 
nuošimčiai. Miestuose esąs 
jau toks susigrūdimas, kad

DARBININKAI NORI PA
MESTI “DARBO BIURĄ.”

Einant Versalės sutartimi, 
aliantų valdžios Įkūrė Žene
voj taip vadinamą “Tarp
tautini Darbo Biurą,” taip 
kaip ir “Tautų Lygą.”

To “Darbo Biurt?’ tikslas 
buvo parodyt darbininkams, 
kari laimėjusios karą valsty
bės rūpinsis ir darbininkų 
reikalais. To biuro vardu bu
vo sušaukta Washingtono ______ ____ o_____
Darbo Konferencija” ir nu- pradedama jausti stoka mai- 

tarta visur aliantų valsty
bėse Įvesti 8 valandų darbo j 
dieną. Bet šito nutarimo dai 
nei viena Europos valstybė 
nėra priėmus.

Italijos fašistų valdžia ne- audimo pramonėj Indijoj 
va ratifikavo S valandų su-i dirba 324,600 darbininkų, iš 
tani, bet tuo pačiu laiku kurių 75,000 vra moterys ir 
Mussolini išleido Įsakymą, 83,000 vaikai. Jie dirba už 
kad darbininkai turi dirbti pusdyki, 
nemažiau kaip 9 valandas Į ' ‘ 
dieną, paaiškindamas, kad 
Italija negalinti pripažinti 8 
valandų, kuomet to nepripa
žįsta nei Anglija, nei Fran- 
euzija, nei Vokietija, nei 
Švęicarija.

Dabar Francuzijos ir 
Olandijos darbininkų atsto
vai prie to biuro pareiškė,1 

I kad jeigu 8 valandų sutartis 
i nebus tuojaus visų valstybių 
[ratifikuota, tai visi Europos 
darbininkai atšauks iš to 
biuro savo pasiuntinius ir

t

I

kad jis pradėjo dai-

sto.

INDIJA
Moterų ir vaiku darbas.— 

Sakoma, kad dabartiniu lai

ŠVEDIJA
Reikalauja 8 valandų dar

bo dienos.—Devintasai Šve
dijos Darbininkų Sąjungos 
Kongresas nutarė daryti 
spaudimo, kad valdžia už
girių 8 valandų darbo dieną

“Tarptautinis .Darbo Biu
ras” turės nustoti gyvavęs.

TARPTAUTINES 
DARBININKŲ 

ŽINIOS.

M. PETRAUSKAS KETI
NA APSIGYVENTI 

AMERIKOJ.
Mums teko girdėti, kad p. 

M.Petrauskas žada netrukus 
vėl atvažiuoti Amerikon ir 
jau visai čia apsigyventi.

Lietuvos laikraščiuose ne
senai buvo rašoma, kad val
džia paskyrusi ji Kauno ra- 
dio stoties vedėju. Bet p. 
Petrauskui tas, matoma, ne- 
oatiko, nes iš to nėra jokio 
pelno.

Sugrįžęs andai Lietuvon 
musų Mikas pradėjo statyti 
namą išvien su broliu Kipru; 
bet dabar išrodo, kad jiedu 
negalėjo susitaikyt ir Mikas 
palieka namą Kiprui.

J*
Matoma, Švedijoj da ne visur [slaptą tranšėją Į dabartinės 
8 valandos Įvestos. I visuomenės tvarkos pama-

—-----------  itus, kad juos išsprogdintų.
DIDELIS SOCIALISTŲ j Vadinasi, Požėla griauja ka- 

LA1MĖJIMAS ANGLIJOJ.: pitalistinę tvarką.
Uoliausiais nuosavybės 

gynėjais atsistojo kaip tik 
tie žmonės, kurie savo vieš
patavimo dienomis išeikvojo 
milijonines iždo sumas par
tinėms organizacijoms penė
ti, kurie be atodairos dalijo 
valstybės žemes kunigams^ 
Įvairioms savoms organiza- j 
ei joms, kurie padėjo savie
siems žmonėms išgrobstyti 
palengvintomis sąlygomis 
dvarų centrelius. Tuomet in- 
terpeliantai nesijautė patys 
griauną nuosavybės princi
po, nes tai ėjo jų naudai.

’Mes perdaug gerai pažįs
tame krikščionių savotišką 
moralę, kad dei jos turėtu
mėm dar čia kalbėti. Kalbėti

Išrinkta 160 naujų valdi
ninkų.

Pereitą sąvaitę Anglijoj 
buvo miestų valdininkų rin
kimai, kuriuose socialistai 
laimėjo 160 naujų vietų. Ši

itas darbininkų laimėjimas 
buvo padarytas konservaty
vų ir liberalų lėšomis, kurie 
buvo smarkiai sumušti.

Tas parodo, kurion pusėn 
krypsta Anglijos visuome
nės nusistatymas.

NAKO PASTABOS.
KANADA.

Minimum - alga girių dar
bininkams. — Britų Kolum
bijoj girių darbininkams ta
po Įstatymu nustatytos algos 
minimum 40 centų Į valan
dą. Tai reiškia, kad mažiau 
negali būt mokama, bet dau-• 
giau mokėt nedraudžiama, kontroliavo Ėaly & Čq.

UŽSIDARĖ 15 PRIVATI
NIŲ BANKŲ.

Paskutinėmis dienomis 
Michigano valstijoj užsidarė 
15 privatinių bankų, kairiuos

! neverta <lel to, ka.d musų re-
” 1 • • 1 r-' ' • * i • ••

NAUJO KONGRESO 
SĄSTATAS.

Dabartinį Jungtinių Vals
tijų Kongresą kontroliuoja 
republikonai. .Jo sąstatas yra 
toks:

Senate, 54 republikonai, 
40 demokratų, 1 farmeris- 
darbietis ir viena vieta tuš
čia.

Atstovų Bute, 246 repub
likonai, 181 demokratas, 3 
farmeriai-darbiečiai, 2 so- 
sialistai ir 3 vietos tuščios.

. Gi naujo arba 7h-to Kon
greso, kuris susirinks atei
nantį kovo menesį, sąstatas 
bus šitoks:

f , *<
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RYMV PI DINGAS
’į puoduko ryžių
% puoduko Bordo;-;

Konden.-siiot', pieno
2'-j pnpduk- vandens 
Pusės lėrr_in<> lupsnis. 

plonai supiaustyta 
u šaukštuko druskos

-1 šaukštukas sviesto
3 kiaušiniai, truput;

suplakti.
puoduko razinkųsu 

sėklomis
Nuplauk ryžius. Su
maišyk pieną su van
deniu, įdėk ryžius, 
druska if lemena. Vi
rink viršutinėj daly 

dvigubo katHiuko Iki ryžiai suminkštės ir 
pienas bus veik sugertas Išimk lemeni, 
lūpsnis. Dadėk kiaušinius ir sviesta, patrf- f, 
rink penkias minutas. Pridėk ęažjnkas. Su-/, : 
i»rs!< j pasviestuota blėtą; truput; trtbarA< - 
tyk cinamono ant viršaus ir kepk apie pu-Z .•/ 
valandj Vidutiniai karštam pečiuj

YRA DAR DAUG KITOKIŲ BUDŲ VARTOTI 
KONDENSUOTĄ PIENĄ

akeininkanfs is tiesų rupi in
terpeliacijoj ne nuosavybės 
gynimas, šiuo atsitikimu 
nuosavybės įžeidimas jiems 
tėra baubas, kuriuo jie nori 
Įbauginti musų buržuazinius 
sluogsnius ir pašlieti juos sa- 
von pusėn.

Krikščionims ir ūkininkų 
sąjungai skauda kas kita. 
Vyksta darbininkų streikai. 
Juos veda darbininkų profe
sinės sąjungos. Tos sąjungos 
nepaprastai sparčiai auga, 
stiprinasi ir imasi organizuo
tos kovos už savo reikalus su 
tokiu rimtumu ir pasiryžimu, 
kurio jos iki šiol dar nebuvo 
parodžiusios.

Ir niekas joms nekliudo 
augti. Sakysim, gelžkelinin- 

| kų sąjunga, tiek kartų suar- 
■ dyta karo komendantų krik
ščionių laikais, šiandien iš
augo kaip pasakingas milži
nas per kelius mėnesius ir 
jau skaito savo eilėse su vir
šum keturis tūkstančius na- 

į rių. Tas pat darosi ir kitose 
sąjungose. Centro Biurą su- 

. kurusios profesinės organi- 
zacijos jau šiandien turi su; 
viršum 20 tūkstančių narių. 
Darbo Federacija, tiek ra-, 
pelningai klerikalų penėta, j

Kas yra kapuose?
“Darbininke” randu 

kią nesąmonę:
“Kapai 

kapuose?. 
Ar tik tiek? O, ne!.. Ten 
daug karštųjų širdžių, įžy
mių protų, prakilnių darbų..' 
Šiandien ten gal ir kūno kau
lai nyksta... bet ar nematai, 
žmogau, kai prakilnybės 
dvasios šviesa .žiba?..”

Apie kokią": čia !‘šviesą” 
klerikalų laikraštis kalbą, 
turbut ir jis pats nežino. .Jei
gu jis mato ‘^šviesą” kapuo
se, tai jo logikos sandėlyje 
turi būt didelė betvarkė. Aš 
pasakyčiau, kad kapuose ne 
šviesa šviečia, bet lavonais 
atsiduoda. - '•

1 '>• r : 
ir •

Kapai... O kas 
Dulkių sauja?..

Pats sau prieštarauja.
“Darbininko” 85-tame 

numeryje, 4-tame pušį a py 
yra pasakyta:

“Jei žmogaus širdis myli
mo šunies pasigaili, tai kas 
per širdis to, kurs mirusiojo 
savo tėvo kapą yr’ pamir
šęs?.. Jei žmogaus jausmas 
sužeistam paukščiui užjau
čia, tai kas per žmogaus 
jausmai, jei jis padūkimo 
svaiguliu apimtas brolių ne
atmena?..”

Bet kokio padukimo'svai- 
guliu turi būt apimtas tas, 
kuris ant savo broliu kapo 
spiaudo? O “Darbininkas” 
kaip tik taip ir daro. Ant to 
paties puslapio jis apspiaudė 
nelaimingai žuvusios Praša
laičių šeimynos kapą.

! Elcs-Kiierikas.
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Kas skaito ir rašo, 

Tas duonos neprašo.

KELEIVIS

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Į©
Brooklyno Kriaučių Reikalai

1 visos iš šaknų išrautos, o ku-1 žyd ėjusieji puikus parkai ir 
rios liko neišverstos, tai vir- sodai dabar pasiliko apsiau- 

! šunės nulaužtos. sti juodos dekoracijos.
Katalikų bažnyčia taipgi’ Paviršutiniu valdžios ap- 

nemažai nukentėjo, nes šv. Į skaitliavimu. nuostoliai sie- 
Petras su raktais galvatruk-kia iki §100,000.000. 
čiais nuo aukštumos nusiri- Juozas Simonaitis,
to, ir nukritęs ant gatvės į! 
dulkes sutrupėjo.

Per audra buvo sustabdy
tas visokis judėjimas, jokios 
gy \ os dūšios nesimatė, visi 

s buvo pasislėpę nuo žiaunų 
B uragano našių. \ ienok ir pa- 
" sislepimas nedaug tegelbėjo. 

Griūdami namai padarė tūk
stančius invalidais ir su virš 
tūkstančiui žmonių atėmė 
gyvybę.

! Uraganas, kuris smar
kiausiai 'siautė provincijoje 
Pinar dėl Rio, padarė mili
jonus nuostolių. Farmerių 
suremtos iš paimu lapų bu
dos liko visos sukedentos, o 
jų turtas išnešiotas į padan
ges. Mažesni miesteliai visai 
suversti. Gražios palmos ir 
miškai, kur pirma puikiai ža
liavo, dabar liko tik nepra
einama laužyne, o puikios 
“kanės” (cukraus švendrės) 
liko taip pat sudarkytos, su
laužytos, ir kadangi jos yra 
dar neišnokusios, todėl iš jų 
cukraus nebebus.

Po katastrofai ant ryto
jaus, t. y. spalių mėn. 21 d. 
Kubos valdžia tuojaus asig
navo tūkstančius dolerių 
skubiam vidujiniam miesto 
valymui ir atstatymui. Tą 
pačią dieną buvo paimta su 
virš 4,000 darbininkų, vien 
tik prie atsodinimo medžių, 

i kurie buvo iš kelmų išversti, 
kuoskubiausiai sužinoti pa- Medžius beveik visus atsodi-
’ _________A. _ 1 •_____ T A * _ — — * m. A *1 . a lr«

visas Havanos miestas atro- beprigis, nes šakos buvo vi- 
dė ijg karui! sos nulaužytos, kurias prie
praėjus. Daugybės namų su-’atsodinimo dar nupjaustė, o

Atsodino tiktai

miausias buvo atsisakymas • 
nuo veikimo, kad “vadovų 
nėr!” Šiandien jau vadovu 
yra. tad valio į darbą!

Senbernis.

HAVANA, CUBA.
Baisus uraganas.

Spalių 20 d. baisus uraga
nas aplankė Kubos padangę. 
Siausdamas ištisas 3 valan
das jis padarė didžiausią 
blėdį, suversdamas daugy
bes namų ir atimdamas dau
giau kaip tūkstančiui žmo
nių gyvybę,,

Jau spalių ly d., tuojaus 
po pietų, ėmė rudytis ženk
lai uragano: \isas dangaus 
skliautas buvo aptrauktas 
palšais debesiais, išskiriant 
dangaus vidurį su saulužes 
šypsena. Pati atmosfera au
tomatiškai atvėso, pasidarė, 
šalta ir šiurpulinga.

Toj pačioj dienoj, apie 6 
vai. vakaro išėjęs iš spaustu
vės laikraštis “EI Pais” pla
čiai apgarsino Kubos visuo
menei, kad artinasi pavojus 
ir davė informacijas nuo jo 
apsisaugoti.

Iš 19 į 20 spalių 1 vai. nak
ties pradėjo audra dūkti vi- 
Idutiniško smarkumo, kuri

GARDNER, MASS. 
Progresas į atbulą, pusę.
Musų žmonės pradėjo 

progresuoti į atbulą pusę. 
Žmonijos labui neveikiama 
nieko, bet užtai gėrimui pa
švenčiama nemažai ir laiko 
ir pinigų. J kurią stubą neuž
eini, visur dvokia alkoholio 
garai, nuo kurių svaigsta ne
tik dideli, bet ir maži. O ap- 
svaigusiems ir nelaimių vi
sokių atsitinka. Jau keli lie
tuviai ir Worcesterio kalėji
me sėdėjo dei tų svaigalų.

Netik kad visokios nelai
mės iš priežasties vartojimo 
svaigalų musų brolius ištin
ka, bet girtų lietuvių elgesys 
žemina lietuvių tautą sve
timtaučių akyse. Štai pavyz
džiai:

Apserga viena nebejauna 
lietuvė moteris širdies liga. 
Pasidavė ji daktarų priežiū
rai. Tokiai ligonei reikalin
gas tyras oras ir ramumas. 
Atvažiuoja daktaras į jos 
stubą ir randa ligonę girta-

reitą žiemą, kriaučių dar
bams sumažėjus, musų kai- 
kuriose dirbtuvėse darbinin
kai nusileido po šiek tiek al
gų. kad galėjus po kiek dirb
ti. šitokie kai kuriose dirbtu
vėse nusileidimai buvo su 
pritarimu musų viso lokalo 
su tokia išlyga, kad užėj’is 

įoverkotų sezonui kontrakto- 
riai turės darbininkams su
grąžinti tuos nusileidimus. 
Bet dabar, kuomet musų lo- 
kale yra užėmę visas komi
tetų vietas komunistai, tai 
jie jokių pastangų tam nede
da. Nors, kaip šiame susirin
kime delegatas pranešė, 
dirbtuvėse labai “bizy” ir 
____ 1 net sekmadieniais, 
vienok musų komitetas visai 
nesistengia darbininkams al
gų atgauti. Pasidėkavojant 
tik pirmesniam delegatui 
Michelsonui pradžioje sezo
no tapo atgauta darbinin
kams nusileidimo algos pas 
Mičiulį, ir nėra abejonės, 
kad jeigu Michelsonas butų 
buvęs dabar delegatu, tai 
šiuo laiku visose tose dirbtu
vėse tie nusileidimai butų 

į atgauti. Bet, mat. komunis
tams ne tas rupi; jiems rupi 
įtekmingesnių kriaučių 
šmeižimas per tą skebų or- 

iganą “Laisvę,” o ne organi- 
izacijos reikalai ir jos narių 
gerovė. Pasvirkalnietis.

BROOKLYN, N. Y. 
Iš kriaučių mėnesinio susi

rinkimo.
Spalio 27 d. atsibuvo 

kriaučių mėnesinis susirinki
mas. Šis susirinkimas, kaip 
ir kiti panašus susirinkimai, 
buvo neskaitlingas. Mat da
bartiniu laiku,kuomet kliau
čiai gerai dirba, tai ant susi
rinkimų nesilanko, nes “ne
turi laiko.”

Iš šio susirinkimo pažy
mėsiu apie porą komunistų 
manevravimų. Vienas buvo 
štai koks: Pirmesniame 
mėnesiniame susirinkime 
kl iaučiai padarė tarimą, kad 
visi tie, I 
tikrą praėjusį laiką pasiliuo- 
suoti nuo unijinių duoklių, 
o neturi pakankamų doku
mentų, kad jie sirgo ar tam 
panašiai, — turi būti per
duoti susirinkimui ir apie to
kius narius susirinkimas tu
ri spręsti, o ne Pildomoji Ta- 
įyba paliuosuoti arba atmes
ti, kaip iki šiam laikui dary
davo. Dabartinei Pildoma- 
jai Tarybai šitoks tarimas, 
matomai, buvo kaulas gerk-Į 
Įėję, nes ji toliaus jau nega
lėjo paliuosuoti savų frentų, 
kaip tai pirmiau padarė su 
Bikulčium, Styriene, Her
manu ir kitais komunistais. 
Tad jie šiame susirinkime šį 
klausimą bandė iškelti ir 
stengėsi susirinkimui “įro
dyti," kad, girdi, toks pa
tvarkymas yra “nepraktiš
kas.” Tečiaus šis susirinki
mas komunistų užmačias negalima girtis, 
permatė ir pirmesni tarimą (af - -
patvirtino. ’ į

Šiame susirinkime komu-;žmonių,’ 1____
nistai dar viename klausime žiavo dauavbė 

_______ ___________ 1—_ -T^ l t _ __

kas ve kaip buvo: Laukan

i

kurie nori per tam (tirba

HARTFORD, CONN. 
Darbai.

Su darbais šiame mieste
is,. nes ištiesų, 

“paškudna” kolonija, 
taip kaip ir New Britain. 

bedarbių priva- 
____  ___o fabrikai 

aiškiai nusimaskavo. Daly- eina silpnai — silpniau negu 
kas ve kaip buvo: Laukan-jotais metais kad eidavo, 
tieji Joint Boardą nariai iš-Tad darbo jieškotojams va
duodami raportus pažymė- siškai neverta i čia važiuoti, 
jo, kad Amalgameitų Unija Kurie ir dirba, tai vos ne vos 
stengiasi kiek galint remti ant pragyvenimo užsidirba, 
finansiškai New Yorko mo
teriškų rūbų siuvėjų streiką, 
todėl New Yorko .Joint Bo- 
ardas pagamins blankas ir 
po dirbtuves liuosnoriai; 
rinks aukas parėmimui virš- 
minėto streiko. Po šitų ra
portų komunistai atsistoję 
tuojaus ėmė dergti New 
Yorko Joint Boardo virši- 
nnfilcps, kam šie neuždėjo 
prievarta ašesmentų

CHICAGO, ILL.
Sako, “Vilnies*’ Šerai ant 

mėnulio inkorporuoti.
Kiek laiko atgal ‘‘Naujie

nos” pranešė, kad “Vilnies” 
serai esą ant mėnulio inkor
poruoti. Apie tai buvo rašy
ta ir “Vienybėj.” Pasklidus 
toms žinioms po Chicagos 
didmiesti, buvo manoma, 
kad “Vilnies” komisarai tik
rai trauks “Naujienas” ir 
“Vienybę” teisman už “ap
šmeižimą” jų biznio įstai
gos.

Bet kažin kodėl “Vilnis” 
nei nepagrąsino teismu virš- 
minėtiems laikraščiams, o 
tik viešai išsikeikė ir savo 
davatkoms įsakė netikėti, 
kas tuose laikraščiuose apie 
“Vilnį” rašoma.

Kaip “Vilnis” nebandytų__  __
savo pasekėjus mulkinti. betitęsįsi‘ ik[ 8 vaL ryto. ’Nuo 8 
x v išeina į viršų.' vaL prasidėjo baisus ciklono

apmokami agen- kaukimas, kuris laužiamasis 
per provinciją Pinar dėl Rio 
darė į vai. 113 mylių, o jo 
sparnas, kuris siekė Hava
nos miestą, siautė i valandą 
96 angliškas mylias. Tas dū
kimas tęsėsi ištisas 3 vai., ir 
tik 11 vai. prieš pietus pra
dėjo apsiraminti. Dūkdamas 
nuo 11 vai. vidutiniško 

šė- smarkumo iki 3 vai. po pietų 
galų gale visai apsiramino.

Tuojaus po audros apsira- 
minimui paplūdo pilnas mie
stas žmonių, kurie norėjo

darnus nuostolius. Ištiesų,:no, tik manoma, kad nevisi 
visas Havanos miestas atro- neprigis, nes šakos buvo vi- 
dė lyg baisiausiam karui i sos nulaužytos, kurias prie 

namų ou-;
versta ir apdraskyta. me-| šaknys medžių taipgi yra su-

CRAIGNEUK, SCOTLAND 
Šiš-ta* iš angliakasių kovos.

Musų kolonijoj, kaip ir ki
tuose Škotijos arba Anglijos 
kampeliuose, jau dvidešimt 
aštunta sąvaitė tęsiasi mai- 
nerių streikas ir galo dar ne
simato. Ilgo streiko nukan
kinti darbininkai vaikščioja 
gatvėmis nusiminę, nuskurę 
ir išalkę. Bet nepaisant dide
lio skurdo ir vargo, darbi
ninkai tvirtai laikosi ir nesu
tinka pasiduot kapitalistų 
vergijon.

Iš streikierių tarpo atsi
randa vienas-kitas silpnos 
valios ir prasigėręs žmoge
lis, kuris kapitalistų tanių 
įkalbėtas eina skebauti. Mu
sų miestelyje taipgi atsirado

nes mokestis numušta žy
miai.

Lietuvių pažangumas.
Manau, kad neįžeisiu šios 

kolonijos lietu viii, pavadi
nęs “munšainierių koloni
ja,” nes tikrumoje taip yra. 
Retą stubą rasi negirtuoklių 

^žmonių. Veik iš kiekvieno 
■namo švilpia munšaino ka- 

prievarta ašesmentų ant .minukas, it iš “popcorn” ve- 
New Yorko Amalgameitų'žimuko. Prie tokių aplinky- 
nąrių parėmimui moteriškų bių lietuviškos organizaci- 
rubų streikierių. Ištikro tie'jos, apart parapijos, silpna? 
musų komunistai yra tikri tegyvuoja. Iš organizacijų 
veidmainiai. Kuomet Amai- bene geriausia gyvuoja S. L. 
gameitai paskelbia prieš A. kuopa, 
vieną ar kitą kompaniją 
streiką ir to streiko palaiky- žiema, 
mui uždedama ant narių nesigirdi.

• » Ateina

vienas išgama lietuvis V. Ž., Į me stovyje, o visoj stuboj
L’nvic’ nrvli/eVYTarm lvr/iįvYtnc 1____________ __ -X -Xkuris policmanų lydimas ei
na streiklaužiauti ir dar iš 
streikierių tyčiojasi. Butų 
gerai, kad tokių išgamų lie
tuviai nelaikytų nei po savo 
stogu, tegul eitų sau kur į 
krumus nakvoti ir savo pasi
rodymu neerzintų streikuo
jančių darbininkų.

Stebėtina tas. kad kuomet 
streiko nebuvo, tai tas šutvė-! gelninką )‘ * kįla muštynės, 
rimas vaikščiojo apžėlęs ir j Du lietuviai 1 '
alkoholyje permirkęs ir tin- ‘ suareštuoti ir teismo nubau-

teisybė visgi 
“Vilnies” ; _ 
tai važinėja po plačią Ame
riką ir visur Įkalba savo pa
sekėjams, kad pirktų “Vil
nies” šėrus. Girdi, nusipir
kęs šėrą patapsi “Vilnies” 
turto savininku. Bet kame 
tas turtas randasi, jie savo 
pasekėjams neišaiškina.

Kai “Naujienose” buvo 
paskelbta, kad “Vilnies” 
rai .vra inkorporuoti ant mė
nulio. man teko susitikti su 
“Vilnies” direktorium Avi
žiniu ir apie tą reikalą kal
bėti. Išsyk jisai manęs, kad 
“Naujienos” “Vilnį” įkrimi- 
navusios ir dabar esąs geras 
“Reisas” prieš “Naujienas. 
Avižinis bėgo Į “Vilnies 
dakciją su patarimu, 
“Vilnis” tuojaus 1 
“Naujienas” teisman. .__
“Vilnies” boseliai atsakė, 
kad, girdi, nors “Naujienos” 
rašo “neteisybę,” bet trauk
ti jas į teismą neapsimoka. 
Atsirado ir daugiau karštų 
komunistų, kurie pamatę 
“Naujienose” “baisų šmeiž
tą” ant “Vilnies” Bendro
vės. išvertė ta “šmeižta" i 
anglų kalbą ir nuėjo pas sa
vo advokatą ant “rodos." 
Bet advokatas, žinodamas, 
kaip “Vilnies" reikalai stovi, 
tik nusijuokė ir įkaitusiems 
komunistams pasakė, kad 
čia jokio “Reiso" nėra.

Aš užklausiau • “Vilnies" 
direktorių Avižinį, kam pri
klauso “Vilnies" namas: šė- 
rininkams ar “Vilnies” bo
rams? Avižinis atsakė, kad 
namas priklauso ne šėrinin- 
kams, o keliems komunistų 
biznieriams. Toliaus aš pasi
teiravau pa$ Avižini, kam 
priklauso “Vilnies” mašinos, 
kurias komunistai šmugelio 
keliu užgrobė iš L. S. S. Avi
žinis paaiškino, kad “Vil
nies” mašinos yra užrašytos 
kokiam tai “ištikimam drau
gui.”

Taigi pasirodo, kad “Vil
nies" turtas yra privatiškų 
žmonių rankose, o šėrinin- 
kams lieka plikas zero. 
Teko girdėti, kad kai-kurie 
šėrininkai jaučiasi apvilti ir 
žada “Vilnies” humbugie- 
rius tempti į teismą. Vei
kiausia, kad iš to viso komu
nistų išpusto burbulo išeis 
tik piššš...

Darbai.
Su darbais Chicagoje šiuo 

tarpu yra tas pats, kaip ir 
lydinių valstijų didmiesčiuo
se. Daugelis dirbtuvių atlei
džia darbininkus. Ypač daug 
darbininku atleidžiama

;”re-
kad 

trauktų džiai visi išlaužyti, o palmos ■ traukytos.
... Bet tai nei vienos nebuvo galima: vienus medžių stuobrius. Ir 

, narnami sveikos — beveik tokiu budu žaliavusieji ir

Rašo 1SABELLE KAY

bl ogos smarvė. Daktaras iš
vežė ligonę į ligonbutį. Susi
tikęs ligonės pažįstamus 
daktaras stebisi: “Kokie jus 
keisti žmonės. Toj pačioj 
dienoj randu vieną sergan
čią širdies liga pusgirtę mo
terį, o kitą girtą su išsuktu 

1 riešu.” 
Į Pas tūlą puspaliokį (šmu- 

rimas vaikščiojo apžėlęs ir j bu lietuviai vaikinai tapo 

gėjo dirbti.* O dabar tai jis Įsti po 25 dol. Muštynės kilo 
pirmutinis buržuazijos šu- j dėl munšaino, kurį tie vaiki- 

nai pas puspaliokį pirko.
Dar vienaš atsitikimas, 

i Važiuoja vienas lietuvis au- 
įtomobiliuje neblaivame sto
vyje. Pastebi jį policmanas. 
“Heilo, Joe I Ar turi leidimą 
važiuoti? Man tavęs gaila, 
bet aš privalau pristatyt tave 

i į policijos stotį.’’ 
! Ant rytojaus paaiškėjo, 
I kad minėtas lietuvis važiavo 
įgirtas ir be leidimo. Užsta- 
i čius 550 dol. užstato jis tapo 
paleistas ligi teismo. Jam 

ir' mano P'£■? kalėjimas.
• Tai šitokios yra girtuok
liavimo pasekmės. Kurna*.

las. Mainėrys.

ŠEIMININKĖMS KELRODIS

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokštą patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareiga* kaipe šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips
neliai, kurie bus įdomus košjiat Lietuvei šeimininkei.

PITTSBURGH, PA. 
Basanavičiaus jubilėjus. 
Pittsburgho Sandaros kuo

pų sanryšis rengia paminėji
mą 50 metų sukaktuvių dak
taro Basanavičiaus darbuo
tės lietuvių tautai. Paminėji
mas įvyks nedėlios vakare, 
28 d. lapkričio, L. M. D. Sve
tainėje. Kalbės Lietuvos U- 
niversiteto studentas juristas 
P. Dargis. kuris ką-tik atva
žiavo iš Lietuvos L------
Pittsburgho Universitete tę
sti teisių studijas. Apart pra
kalbų bus ir muzikalis pro- i 
gramas. Taipgi Sandaros j 
moterų kuopa rengia ir va-1 
karienę tą patį vakarą.

Visų lietuvių užduotis yra 
pagerbt musų tautos vetera
ną daktarą Baraną.vičįų, iš
tikimai ir nenuilstančiai d ir-, 
busi musų tautos labui peri 
50 metų. J. Virbickas.

ruduo ir jau net' 
o bruzdėjimo jokio 
. Pereitą pavasari 

asesmentai. tai tuomet ko- pradėta organizuoti lietuviš- 
munistai rėkia kaip už liežu- ka mokykla, dar ir dabar ne
viu pakarti, kad unijos virsi-'suorganizuota. Taigi irsis 
ninkai yra šiokie ir tokie, bet faktas parodo lietuvių apsi- 
ve, dėl kitos unijos streikie- leidimą, savo vaikučių pra- 
rių tai komunistai reikalau- mokinime nesirūpinimą — 
ja priverstinų asesmentų. nerangumą.

Inteligentai.
______|___ _ w Iki šiol dar buvo galima 

New Yorke vadovauja ko- kiek teisinti lietuvių apmiri- 
mimistai. Kaip matote, ko- mą iuomi, kad šioje koloni- 
munistai štai kaip žiuri i joje nebuvo inteligentų. Da- 
unijas ir i streikus: jeigu ko- bar, ačiū Dievui, inteligentų 
munistai vadovauja uniją ar pradeda atsirasti, 
streiką, tai tenais reikia pereito pavasario čia apsi- 
remti/ bet jeigu kur ne ko- gyveno J. Steponaitis, kurio 
munistai vadovauja, tai ten 
reikia priešintis — streik
laužiauti. Bet sąmoningi 
darbininkai kitaip protauja: 
jie nežiūri sufanatizuotomis 
akimis į streiko vadus, bet 
žiuri į streiko tikslą ir jį re
mia. Tad ir šitas kriaučių _________
mėnesinis susirinkimas nuta- liaus Alabama valstijoje, o Henry Fordo dirbtuvėse, 
rė vienos valandos uždarbi dabar, kol kas, apsistojo pas 
paaukauti moteriškų rūbų Dr. Mower. : 
siuvėjų streikieriams. Tai lietuviai ' 
yra pagirtinas dalykas. Tu- kreiptis reikalui esant. Į prisieina ilgai būti bedarbių

’........................... Taigi, inteligentų skaičiui j eilėse. Amatninkai vra orga-
didėjant, lietuviams vertėtų nizuoti į amatines unijas ir

Dabar klausimas, kodėl ko
munistai taip daro? Ogi to
dėl, kad Moterų Rūbų Uniją

Jau nuo

ir buvo noras, kad sutverus 
lietuvišką mokyklėlę. Vė
liaus atvyko ir apsigyveno 
šiame mieste p. Sekevičius 
iš Laivrence, Mass. O pasta
romis dienomis atvyko ir gy
dytojas Koraitis, kuris se
niau buvo New Britain. vė
liaus Alabama valstijoje.

i Į 
i

- - - .1 Amatninkams nesunku
. l.06 Statė st. ir gauti darbas, bet papraš
iau gali pas JJ.tiems darbininkams kartais

retų 54 lokalą ir kiti Amal
gameitų lokalai pasekti. w ____ * _______ ..

Beje, reikia pažymėti dar pradėti veikti ir inteligentiją1 jų algos yra pusėtinai geros, 
vienas dalykas, tai kad pe- kinkyti į darbą. Iki šiol pir

i
X
1 
4
1
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Naminiai Pasicribėjimai .
Kuomet kibiri rta.ięiaka clžįotinti 

po išskalhimo. kabink ja« pe«Ja 
tas į viršuj

N’uvaJyrąAi bronzo stftvvlv.. - ♦ėpl. 
triškiu saldaus aliejaus nu<i:i?kir'j- 
mo ir paskui nu’.rhik ,->u chamais-o«te

Užlaikymui piano kieviį«j švariai ir 
baltu, pašlapir.k minkštą karuli alko
holyje ir pertrink juos, paškui kitu 
nušluostyk.

Mazsroiant arbatinius rankšluos
čius dadėk biskį ammonij * į karštą 
vandenį.’Tas prašalins neganių kvapą, 
šalip pagelbėjimo paliuosuos nešvaru
mą. .

Gniet Patarimai
Vaikščiojimas laikoma už dailę, bei 

jis yra vb-nas iš ty svarbią datykų. 
įkas priduoda žmogui gražumą. Tai 
i yra tikras sveikatos ir grožė mansti- 
[nimasi. Jis sutvarko visą kūną ir vei
kia kaino stimulantss ra-rvingai siete-, 
mai. Kuomet vaikščioji, širdį plaka 
tvirčiau, kraujas vaikščioja -markiau 
ir visi viduriniai organai sujunda 
veikmen. Reikia vaikščiot tiuosaĮ, ko:, 
nas žing-nis privalo, būti grąžom Jodė-

Į

p iva- ■
II

Virjmo Receptas
Kiaušiniai yrs vienas iš svarbiau

siu valgiu vartoji«ui namuose, nes 
jie ne t»k gvri ir Maistingi, bet gali
ma įvairiai juos pasigamint. Kiaušinis 
turi tris dalis: lukštą, try-nj ir baltimą 
Kiaušinio spalva priguli nuo v'ščos 
veislės. Kiaušiniai yra žinomi įvai
riomis rūšimis: visie; švieži, andelin, 
ekstra, pirmi, ar.tri, neėyst' ir.tt. Ge
riausia pirkti tokias, kuriems galima 
pasitikėti. Kianšinius reikia naai'loti 
tankiau namuose. Kažsas šeėaaybos 
narys iai išsidirba sau kiaušinio mė
ginio .skonį. Padaryk sekanti receptą 
šiandien: i ,

MAUSTYTI KIAUŠINIAI
puodukas evaporated pieno 
riekės kietai virtų kiaušinių 
puodukas karšto vandenio 
šaukštai miltų ; 
šaukštukas drus*.o 
šaukštai sviesto ar sviesto 
duotojo

Aštuntadalis šaukštuko pipiru
{•vertis puodėko įtarkuoto Anieriko-
-.7Ūško’ :-urio

ištirpyk sviesta ir įmaišyk j miRuaj 
ir uždarų. Virk švelniai per tris/ninu- 
tas. paskui palengva dadėk cvapora-i 
tedf pieną sumaišyta su vandeniu, kad 
išritu baza. Padėk sluogsnį kiaušinių 
g< rai aliejuoton kepimo Mekinėn, už
pilk biskį soso sumaišyto su suriu, ir 
taip daryk iki visa materiola supau-, 
dosi. Paskui uždėk ant viršaus iš ai'i-1 Visada vaikų maitinimo nkristaty- 
kv.stos duonos išpiaustyta< figūras, mas turi t.utį paprastam**.
aptepus su sviestu ar daržovių .die- nepasiges to, ko niekad neturėjo. I»uok 
jum, apibarstyk biskiu sūrio. Sukišk į “— " ...
karšta nečių paruduoti.

Virtuvės Reikaluose
Darant 

blynus ir 
tų pieną, 
lengvesni 

Galima 
soso ar zupes įmerkiant šmotą suso
pintos duonos '

Kuomet naudosit i
gio, padėkit maža užbonėlį I _ ______ ____ ________ _......... .
skystimo vietoj naudojimo pjaustyto į Iv kų. kurie neatbukinš apetitą rev> 
lemono riekučių. liariam valgiui.

jinias ir reikia įkvėpti savin ktS 
giausia aplink esančio oro Padaryk 
vaikščiojimą savo kasdicoirra mdnkš 
tymusi ir pamatysi kaip gražiai pra 
dės ap. ireikšti ant tavęs grožei žy
mės. ą

Ypatiška Sveikata '

Kūdikis

pieną, vaisiu:, grūdiniu.- ir daržovių 
maistus ir užmiršk apie saldumas rr 
mėsas, šitie pastari du maistai tari

, . . i s.prendžuntį skonį, kad padan-
imbierinę duoną, biskvitus, kitus prėskus valgius nežinjp-i<ižiai$.

------------------ 7-/š•'................. ' i. ‘ 
to jie bus daug viduriams gerai veikti.

, nos obalsis turėtai būti: ___ ...
perviršį draskos is toj vaistu“ .Mokyklos amžiaus vaikai

‘ ntiolat yra alkani. Z._ „ 1*1 ..■ta i
•■Myriabstu sako, kad juos reikia tan-

f ■ v i-v m - r rr- i ijęviuz.i« .

V si-iai, daržovės ir čieli grūda, duoda
Kožnos rooti-
* .Maistas vie- 

rniolat yra alkani. Daugelis maisto
11 "

arbata Pr;e vai-, kiau naaitmt. Je’gu jūsų vaikai valgo

kitu- maistus naudok rug: 
nes nuo

viduriams 
išimti

lenionojtaip icgtiliariu valgių, duok tokių da 

bariam valgiui.

Mm Reki»mendu*j*iae Srknr.či** Pr**a*it««:
Kiekviename ninie yra reikalingi tūli virtuvas rlaikf»i. kaip tai: stiklai. 

' puodai, skauraūos ir t. n. Jus galite gauti tokiu# daiktus vi-:iškai dvkai. 
perkant Slandard ir Challenge Pieną ir taupant jo leib-sliua

— - i- ~ romiškos šdmir.inkės perka šias rūšis pieno. Ju-ą groąen inka< twi tik
Pasaulio Vergas. 1 parvikalaukit.

SCRANTON, PA. 
Šis-tes apie Green Ridge.

Scrantone yra dalis mies
to, vadinama Green Ridge. 
Pirmutinis lietuvis, kuris šio
je dalyje miesto apsigyveno, 
biivo' juoząs Dijbaitis su sa
vo šeiihyna. 1Š92 metais jis 
čia nusipftip^ namelius, ku-

__ .. . riuose ir iki šiol tebėgyvenh.
ELIZABETH, N. J. Dilbaitis atkeliavo iš Lietu-

Darbai eina gerai. Lietuviai vos 45 metai tam atgal. Da- 
. biznieriai progresuoja. J
Elizabeth yra 

miestas ir 
Nev, Yorko. Dariuj čia yra 
visokių, daugiausia geležies 
išdirbystės. Yra čia labai di
delė Šinger siuvamų mašinų 
dirbtuvė, kurioj dirba apie 
13,000 darbininkų. Mokesti* 
paprastam darbininkui nuo 
40c. valandai ii- aukščiau.
Dauguma darbininkų dii ha dinamos Ross gatvės. Dabar 
nuo štukų ir kidif n>*ka kokį 
darbą, tie uždirbu neblo
giausia. Čia dirba daug mo
terų ir merginų.

Lietuvių yra dalukas skai
čius. Jie turi savą parapiją ir 
Įvairias draugijas bei kliu- 
bus. Yra visokios rąšies lie
tuvių biznierių. Nekurie ver
čiasi neblogai ir daro gerą 
progresą. f _ 
nio pasisekimas priguli nuo resnės.” Iš šito Dilbaičio at- 
žmogaus gabumų. sakymo pas vietos lietuvius

Pilietis Chas. Haiko tižiai- susidarė net tam tikras prie- 
ko po Nr. 315 Second st. pui- žodis: “Kytras kai Dilbai- 
kų hotelį su daug kambarių, čio karvė.”
Svečių pas jį atsilanko ne-‘ Nors senelis Dilbaitis šian- 
mažai. Haiko yra linksmo dien karvių jau negano, bet 
budo žmogus ir teisingas.Pri- šis priežodis vistiek plačiai 
buvusiems iš kitų miestų, jis'vartojamas, 
suteikia teisingus patarimus. Bačių Juozą*.
Neveltui yra vietinių gyven- -.................
toju gerbiamas ir jo biznyje Į r^_a,ž_ž_a_ t 
remiamas. Haiko- skaito.<*ro 
“Keleivį” ir kitus lietuvių draafa*, platink jj tarp *aro 
laikraščius. Pakumpi*. !draugų. ____

ne mažas 
randasi netoli

bar jis turi jau apie 90 metų 
amžiaus.

Seniau? prie Dilhaičio na
melio nebuvo arti jokių šlu
bu, vien tik laukai irq 
los. T !---------- -
davo 
bar ta visa žemė tapo išda
linta i lotus, kuriuos išpirko 
lietuviai ir išsibudavojo gra- 
žiausias. stubas ant taip va-

•ganyk- 
ąpielinkę visi vadin- 
ilbaičio farma. ; Da

itą vietą žmonės vadina ošitą
“Dilhaičio kaimeliu.

Seniau* Dilbaitis laikyda
vo keliūtą karvių. Kada se
nelis Dilbaitis vesdavo kar-’ 
ves i ganyklą, tai žmonės 
pasitikę jį paprastai klaus
davo: “Tėvai, kur vedi kar
vutes?” Į tą klausimą senelis 

e . Dilbaitis atsakydavo: ‘‘Ogi 
Suprantama. biz-(Vedu i škulę, kad butų kyt-
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namie gero alaus. (I tada \i- je išimtinai toks darbas vra 
savo krašto gerovės šaltinis. O su 

ta gerove yra tampriai su- 
. _ as darbininkų padėties 
pagerinimas, kurs yra įma
nomas tik keliant krašto ūki, 
didinant jo gamybą. Rusijos 
komunistai, kurie manė, kad 
darbininkai gali gerai gy
venti buržuazijos sąskaiton, 
no kelių metų tokios prakti
kos gavo įsitikinti, kad nesu
sirupinę gamybos augimu, 
nepakėlę darbingumo kraš
te, jie išsilaikyti negalėtų.

Nauja Lietuvos vyriausy
bė. vadovaujamos socialio 
teis ngumo dėsniais, yra su
sui pinusi dabar darbininkų 
padėties pagerinimu. Įvai
rios šioje srity reformos su
darys nemažas išlaidų pozi
cijas valstybės 1 '

------- i x ■ ze
.ums vai- galimybių, kuomet visas biu- 
ir profesi- (įdėtas mažinamas, tos išlai- ■ pv.ų< Pinu1 , - - - - - -

si linksminsis ir garbiu 
valdoną.

—Niekus kalbi, tėve, to- jungtas 
dėl aš einu savu lekcijų da
ryti.

—(lirai!. Maike, gudbai 
šiai dienai. Bet kai padarysi 
lykijąs, tai ir vėl pas mane 
ateik, ba man nuobodu be
tavęs.

•• • <

Apgaudinėjimas Žmonių j
K,y

1Per Paštą.
I ■i i

Tuščios Pastangos
Ajtsistoj ' ?! -e valdžios vai

ro darbo demokratijai, atsi- 
ir ivai- 

urganiza- 
sios orga- 
augti liek

Tegul bus pagarbintas, ke. Paliokai giriasi savo mu- 
Senai jau nešima- zikantu Paderevskiu, bet ką; 

jis giliuoja prieš musų Dau- 
igeliutę? Apie Rumunijos ka
ralienę gazietos tiek daug 
nerašo, kiek jos rašė apie 
musų tautietę, kada ji išlipo 
iš šampano maudynės ir pas
kui apstoję visokie ponai tą 
šompaną išgėrė! Jes, Maike.

Maike... 
tėm.

—Ištikrujų, tėve, tu taip 
ilgai buvai prapuolęs, kad 
žmonės pradėjo jau kalbėt, 
jog tave asilas užmušė.

—Nevermai, vaike, vyčių 
generolas tokia prasta smer- 
čia nenumirs. Jau jeigu ma----- ---------------------
ne kas nžmnž, tai bus ne asi--mt2sų (auta kįla. O dabar da 
las. ale koks didelis armobi-j atsirado ir lietuviškas ^sulto- 
las arba čielas tremas.

—Kodėl tu taip manai, J 
tėve? į”

—Todėl, kad iš mano pa- 
milijos da nei vieno asilas 
nėra užmušęs.- tai neužmuš 
ir manęs. O kitas dalykas, 
tai tu, Maike. neturėtum taip 
ir kalbėt, ba jeigu mane asi
las nuspirtų į dangaus kara
lystę. tai lietuvių tautai butų 
didelis neunaras. Paliokai ir 
kiti musų nevidonai tuojaus 
pradėtų daryti juokus, kad 
asilas užmušė lietuviško vai- 
sko generolą. Į ką gi tai butų 
padabna!

—Tai kokiuo budu tu no
rėtum mirti, tėve?

—Aš, Maike, visai neno
riu mirti. Aš da noriu parva
žiuot Į Lietuvą ir gauti vai
nos ministerio službą, o pas
kui apšaukti šliuptarniams 
kovą ir iškasavot bedievybę 
iš pat padamenijos. Už toki 
darbą, vaike, šventas tėvas 
duos man medalį ir aš tada 
galėsiu apsišaukt Lietuvos 
karalium. Tada musų tautos 
vardas praskambės po visą 
svietą.

—O aš ir pranašu nebū
damas galiu tau pasakyt, tė
ve, kad šitokios šventės tu 
nesusilauksi.

—Tu turi misteiką, Mai
ke. Musų tauta greitai kįla ir 
neužilgo praienks kitų kont- 
rų žmones. Tik tu atsimink, 
kad dešimt metų atgal Ame
rikoj visi lietuviai buvo da 
grinoriai. Jeigu buvo kur sa- 
liunčikas, tai jau buvo labai 
smart vyras. Aš pats prieš 
tokį kepurę nusiimdavau. O 
pažiūrėk tu dabar! Yra jau 
ir lojarių, ir bučerių, ir den- 
tistų. ir kitokių šmikilistų. 
Paprasti leiberiai jau armo- 
bilais važinėjasi, ant muving 
pikčių vaikščioja ir aiskry- 
mą valgo. Turim jau visokių 
mokslinčių. Pavyzdžiui, Ra- 
čys nelabai senai užsidėjo 
pinigų fabriką Brooklyne, o 
dabar vėl musų tautietis 
Sharkey didžiausį nygerį su- 
faitavo. Visos gazietos apie 
tai rašo ir sako, kad tai lietu
vis. Ar tai ne garbė musų 
tautai? O kur d a Teresa 
Daugeliutė, kuri prie šimto 
vyrų šampane ant steičiaus 
išsimaudė9 Juk šitokio trik-l 
so grinorka . '-padarytų. vai-

'i'

kad ligi šiol komunistams 
maža kas pasisekė šioje sri
ty pasiekti. Lietuvos darbi-' 
įlinkai pasirodė esą užtekti
nai pribrendę dęl tų uždavi
nių, kuriuos jiems iškėlė de
mokratijos laimėjimas.

Griežtas apsibrėžimas! . . .
profesinėse sąjungose nuo j Suv. Valstijų Pašto De- na. Žalojo tik tiek, kad gly- 
vadinamų kairiųjų rodo, kad parlamentas susekė tiek cerinas ir creosote negali 
augant darbininkų organi- daug visokių apgavysčių, sveikatai kenkti ir iš jų pą- 
zacijoms komunistai bus ga-!kad jas visas surašius pasi- darė džiovai vaistus, 
lutinai iš ju išskirti. Patys įdarytų stora knyga, 
streikai plačia banga praėję; Jeigu skaitytojui pasitai- 
per Lietuvą, visur buvo tokio j kytų aplankyti “Sesqui-Cen- 
pobudžio. kad davėsi leng- tennial” parodą Philadel- 
vai likviduoti. Tas reiš- phijoj, tai patartina peržiu- 
kia. kad tuos streikus negali- rėti Pašto Departamento pa- 
ma vertinti išimtinai, kaipo rodą. Matysit moderniškai 
komunistinės propagandos išrėdytą paštą su vėliausiais 
vaisių, o reikia žiūrėti Į juos, išradimais, I *.„*’* *
kaip i tam tikrą naujai gi-'galima išsiuntinėti našto kimą, sumanė geresnį išradi- 

” ma — "Electro Chemical

' B 
I “Owens Electric Beit” 
šios gadynės puikiausias iš
radimas* nes, sulyg skelbi
mų, išgydė pavojingiausias 
ligas. Tik reikėjo užsidėti ši
tą diržą. Iš viso jis galėjo iš
gydyti dvidešimts ligų. Bet 
kita kompanija iš Toledo, 

kaip greičiausia matvdama šio diržo pasise- 
• -• - • * , w • — • • y _ i•

_______  Čia svečiai gali mą — “Electro Chemical 
Tos pasilsėti ir parašyti kelisžo-ĮRing.” Žiedas turėjo išgydy-

darė kelias tarpti 
rioms darbininkų 
ei joms Lietuvoje, 
nizacijos pradėjo 
i ploti, liek i gilumą. • H * vautvbės btedŽPtA K*“™. 1r - .. da’-'v- > f 7- - pmdzete. musią jėgų pirmomis laisves siuntimus.• •• Ine dabartinių finansinių dienomis isisiubavimą.
džius koalicijoje, i 
nės sąmonės plitimas eina 
teigiama valstybinės kūry
bos kryptimi. Lietuvos dar
bininkai sąmoningai dedasi 
prie demokratijos pamatų 
Lietuvoje stiprinimo. Jie 
jaučia atsakomybę, tenkan
čią dabartinei kartai už ge
resnės ateities kūrimą, ir vi
sų rimtumu dalyvauja per 
savo atstovus krašto valdy
me.

Toks’- musų 
valstybinis susipratimas 
duoda ramybės tiems gaiva
lams. kurie iš Lietuvos dar
bininkų norėtų pasidalyti 
Įranki kovai su demokratija. 
Fašistai iš dešinės, komunis
tai iš kairės visais budais 
stengiasi pavilioti darbinin
kus i savu tinklą. Ypač dide
lio aktingumo rodo paskiau
siu metu komunistai.

Susirinkimų, sąjungų, 
spaudos ir žodžiu laisvę ko- 
;munistai. žinoma, supranta, 
kaipo laisvę kovoti su esama 

. Lietuvoje demokratine tvar
ka. Čia jų dirbama planingai 

, ir plačiai.
Svarbiausias komunistų 

! tikslas dabartinėmis salvgo- 
miš — tai diskredituoti vi- 

į suomenės akyse profesines 
! organizacijas. Todėl, eida
mi Į šias organizacijas, ko- 

'munistai visais prieinamai.- 
budais siekia sukelti tarp šių 
organizacijų ir valdžios bei 
visuomenės Įstaigų konflik
tus. dažnai griebdamos net 

! neleistinų ekscesų.
Ekonominio krizio laikais 

nesunku yra rasti dirvą, ku-

jėgos dar nesuskubo apsi- delius saviškiams, 
spręsti tarp musų gyvenimo• spręsti tarp musų gyvenimo šitas Sesųui paštas turi 

dos gali būti pateisintos tik sąlygų ir reikalingas tam tik- daugybę interesingų daiktų.
ekonominiais sumetimais, ras laikas, iki jos susiras sau netik keistu, bet pamokinan- 
kad pagerėjus darbininkų lygsvarą.
gyvenimo sąlygoms, pakils Tad visi faktai kalba už 
Krašte darbingumas ir padi- tai, kad komunistų pastan

gos išardyti demokratijos 
norėdami sutruk- frontą Lietuvoje, tiek įsi-

1 1 » < . 1.. 1 1 •

i

darbo žmonių
ne-

i

dės gamyba.
Todėl, i

dyti darbininkų reikalų pa-' skverbiant i profesines orga- 
tenkinimą. demokratijos nizacijas, tiek veikiant iš pa- 
priešai kaip tik ir yra la- salų, kaip ligi šiol nedavė 
blausiai susirūpinę kenkti jiems pageidaujamų vaisių, 
gamybai. taip ir toliaus pasiliks tuš-

Tečiau reikia pažymėti, čios. (“Lietuva.”)

I

Kada Žus Pasaulis?

>-( 
nas. ką turi 8 pačias. Čia tai 
jau, vaike, aukščiausis musų 
cibulizacijos _laipsnis. Lig 
šiol tik turkų popiežius ir ka
ralius galėjo turėti po kelio
lika pačių, o dabar jau ir 
musų tautietis haremą užsi
dėjo. Ir taip, vaike, kur tik 
tu nepažiūrėsi, tai musų tau
ta kįla kaip blynas ant mie
lių. Kįla netiktai musų tili- 
gentai ir Iistokratai, ale ir 
paprasti leiberiai. Vieni per
ka ir parduoda avižas, kiti iš
moko jau gerą munšainą da
ryti ir per pus su policija biz
ni varo.

—Tai koks gi iš to išvedi
mas, tėve? . —

—Išvedimas iš to gali būt rioje galima butų sėti nepa
teks, vaike, kad lietuviai la-i lenkinimas darbininkų 
bai greitai progresuoja ir tarpe. Darbininkų organiza- 
jiems reikia katalikiško ka- ei jos Lietuvoje yra dar jau- 

; raliaus. ; nos- Joms tenka daug dėmė-
—Bei karalius, tėve, vra SĮ° kieipti Į susitvarkymą 
. -- • » i . viduje. Ne viuomet todėl tospnesingas progresui dah- tl]]. gaiimyl)ė. aiškiaj jr 

kas. Progresas naikina ka-; ijaj nusjstatyfj tais arba ki- 
ralius. o ne naujus kelia. tais valstybinio masto reika- 

—Naikina, vaike, tikiai lais ir derinti su jais savo žy- 
negerus karalius. O aš bu- gius. Šitą aplinkybę dažnai 
čiau geras, ba aš žinau, ką ir išnaudoja komunistų pro- 
žmonės geriausia myli. Jei-!vokatoriai. kurstydami dar
gu mane Lietuvos katalikai bininkus statyti neparemtus 
aprinks karalium, tai aš Įtai- reikalavimus, arba trukdy- 
sysiu kožnam mieste skarba-'darni susitarti su darbda- 
vą bravorą ir i kožną stubą viais.
įvesiu iš jo paipą. taip kad Komunistai žino, kad in- 
vietoj vandens kožnas turės tensyvus darbas, o Lietuvo-

ti trisdešimts ligų. Tik reikė
jo nešioti žiedą ant pirito ir 
tas stebuklus darė dieną ir 
naktį. Pačiame žiede jokios 
elektrikos nebuvo. Žiedai 
buvo geležiniai ar plieniniai.

“Gali Tone” pilvo vaistai 
atnešė $5.00 už baksuką. 
Kasmet ju buvo išpirkta už 
$100,000. *

“Korex Compound” buvo 
plačiai garsinamas kaipo ga- 

■ lįs sugrąžinti vyriškumą. Į 
keturius metus išradėjas šių 
vaistų suėmė $1.260,000. Iš
radėjas ir keli pagelbininkai 
•buvo suimti ir po šiai dienai 
sėdi kalėjime.

Net ir vėžys, kuris taioV 1 A

suka galvas geriausių ir gar
siausių gydytojų, sulyg ap
gavikų, išgydomas. “Purifi- 
co” gvarantuoja išgydyti vė
žį i trumpą laiką.Bet kuomet 
valdžios chemikai išegzami- 
navo tą preperatą. tai rado, 
kad jis susidėjo iš vandens-, 
alkoholiaus, iodos ir vaistų 
viduriams suliuosuoti.

“St. James Gil” buvo gar
sinamas, jog galįs išgydyta 
džiovą, reumatizmą ir dusu
lį. O “Dirigo 1845” turejd 
pailginti žmogaus gyvastį.

Yra sunkus daiktas susek
ti apgavingą kompaniją ir 
sustabdyti jos veikimą. Nes 
patys apgauti žmonės nestos, 
liudininkais prieš tą kompa-’ 
niją. Ir apgavingų vaistų 
kompanijos, pasidarę šim
tus tūkstančių dolerių, nepa
siduoda. Pavyzdin, “Šargol” 
piliulės (kurios turėjo padi
dinti žmogaus svori) išradė
jas buvo suimtas ir turėjo 
užsimokėti $30,000 baus; 
mės, bet ėmė tris metus lai
ko sustabdyti kompanijos 
veikimą. Beveik 300 liudi
ninkų buvo pašaukti ant iš 
klausimo, kuris tęsėsi pe> 
tris mėnesius. Biznis egzista 
vo per aštuonius metus. Ii 

‘nors valdžia uždraudė pat 
davinėjimą tų piliulių, pei 
sekančius metus gaut;' 
$500.000. Tai buvo aršiau
sias atsitikimas.

Apart šitų vaistų, yra la 
bai Įdomus Įvairių žmonių 

i paveikslai, kurie reprezen- 
jtuoja apgavikas.

Taipgi čia galima pasi
skaityti apie Įvairius budus,:

čių. Yra paveikslų galerija, 1 
kur galima matyti paveiks
lus pašto banditų ir kitų kri
minalistų, rinkini šaudyklių 
ir kitų įrankių, kuriuos jie 
vaitojo apiplėšimo tikslams. 
Bet sandėlis visokių vaistų, 
kuriais visokie “šundakta
riai” apgaudinėjo šios šalies 
gyventojus ir išlupo iš jų mi
lijonus dolerių, bene bus in
teresingiausias visiems lan
kytojams.

Pašto Departamento prie
dermė sustabdyti, kur tik ga
lima, vartojimą pašto apga- 
vingiems tikslams. Jeigu tik 
paštas sužinos, kad kokie 
nors siuntiniai yra apgavin- 
gi, taj tuos siuntinius pa
ženklins “fraudulent” ir at-

1

Sakoma, kad pasauly nie- metę aukštų kalnų viršūnėse 
ko nėra amžina. P............................... “* * * _ * *
musų žemė taip pat nėra am- vandeni ir lauks kada juos 
žiną ir kada nors sulauks ga- bangos visai nuplaus. Net irj

Reiškia ir didele baime žiūrės į kylanti , ėj j žins 
Lt nėra am- vandeni n- lauks kada įtins ® •,

/Lina n Kana noi-s suiauKs ga- oangos visai nuplaus. i>et irj a , 
la ir žus kartu su visais žmo- pačios aukštosios kalnų vir- me. 1 Pa*-•••’’ T r _ , , . , matvti pašto parodos, bet
_______  ______  ar kita Žmonių dalis kurį laiką dar mus. vl®us Įn.ter^su5įįa ^aP; 
gamtos katastrofa mumyse gelbėsis laivuose, bet liki- 
sukelia pasigailėjimą ir bai- mas ir jų neaplenks ir šie pa 
mę, tai ką bekalbėti apie skutinieji žmonijos liudinin 
visos žemės žuvimą, kur lie- kai taip jau turės žūti, 
čiarrtas ir musų gyvybės 
klausimas. O mirti tiek ne
įdomu, kad tik retas žmogus 
miršta su noru.

Bendrai imant, kalbos 
apie pasaulio galą nenaujos 
ir tuo klausimu žmonės kal
ba be rimto pagrindo ir taip, 
kaip jiems vaizduojasi. Kal
bant apie žemės žuvimą yra 
oravartu patirti, ar rimtas 
mokslas laiko tokį spėjimą 
galimu ir jei taip, tai kaip 
greit jis turės Įvykti.

Paskutiniu metu franeuzų 
mokslininkai svarstė šios 
oroblemos galimumą ir priė
jo išvadą, kad žemė turės 
žūt. Žus ji ne taip, kaip lig 
šiol kas Įsivaizdavo, buk ji 
-usidurus su kokiu nors dan
gišku kunu sprogs, bet žus 
ik visa žemės gyvybė, nes 
ateis laikas, kada vanduo 
apsems visą žemę, net ir pa
čias jos aukščiausias vietas. 
Iš pradžių šis baisus likimas 
ištiks žemesnes vietas, o pas
kiau ir aukštesnes. Žmonės 
ir visa žemės gyvybė kas 
kartas trauksis vis aukščiau 
ir aukščiau ir pagaliau susi-(ni milionai metų.

nėmis ir jų kultūra. Jei toli- šunės bus vandens apsemtos, 
mo miesto žuvimas ;

Kadangi mes visi negali-

matyti pašto parodos, bet
• • i 4 A *

. *ai clonal 
paminėsime tik keletą iš jų.

Pašto parodos sandėly 
randasi šie apgavingi vais- 
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Visas musų džiaugsmas,!
kad kol ši neišvengiama ne-! “Gland Treatment for the 
laimė įvyks, dar daug laiko Restoration of Youth. šitų 
praeis. Tečiaus svarbu žinoti; vaistų kampanija Chicagoj 
tuos duomenis, kuliais rem-lkas met praleisdavo apie 
damiesi franeuzų mokslinin- $100,000 apsigarsinimui, bet 
kai daro tokią nelinksmą iš- kompanijai užsimokėjo tuos 
vadą. Pasirodo, kad jura pinigus praleisti, nes nuo 
baisiausiai naikina sausumą, žmonių ji gavo $300,000, 
skalaudama jos pakraščius. ■ pakol Pašto Departamentas 

darbą atlieka upės. Net ir,tų siuntinėjimą paštu, 
aukščiausi kalnai neaplen
kiami. Kalnuose tirpdamas 
sniegas ir ledai sudaro daug 
vandens, kuris bėgdamas 
griauna uolas ir neša žemę Į 
žemesnes vietas, o iš čia ji 
upėmis nešama net į jurą. 
Kasmet upėmis Į jūres van
duo nuneša ne mažiau žemės 
kaip 370,797 kubines pėdas, riebumą.
Šio žemės kiekio pakanka 
jūrių dugną padengt 750dalį 
colio storumo. Kada tuo bu
du visuose vandenyse atsi
durs 90 milijonų kubinių ki
lometrų žemės, vandens pa
viršius pakils 1.300 pėdų dyti 
aukštumo. O ligi to laiko ga- džiovos 
Ii praslinkti mažiausia septy- “O.vypathor Tuberculine’

O kur jura neprieina, tai tą sužinojo ir sustabdė šių vais-

!_ ----------------t t------------------- .

Yra labai daug visokių 
vaistų nuo senatvės. Tokie 
vaistai gal daugiausia žmo
nių užinteresuoja. Tie vais
tai visokiose formose par
duodami. Pasirodė “La Mar 
Reducing Soap,” kuris buvo 
garsinamas, kad labai grei
tai gali nutrinti žmogaus 

. Ir pakol pardavi
nėjimas buvo sustabdytas, 
šio muilo išdarėjas surinko 
$150,000.

“Oxypathor Tuberculine” 
gražiai skamba ir buvo gar
sintas, kad galįs džiovą išgy- 

i — ant syk išnaikinti 
> perus. Išradėjas • — - -- n

nieko nežinojo apie medici- ^a’P. žemės ir aliejaus kom-

št°i paveikslėlis iš baisios Kata frofos ant Po ties Bęthlehem, Pa. Susidūrus traukiniams 8 žmonės tapo užmušti ir 40 sužeista. Garvežiai taip
sn.^r. i ’ ”ivns i kitą trenkt kno .ibndtt išsvk< it i *r Apvirtu.

panijos agentai apgaudinėja 
žmones. F. L. I. S.-i

KUNIGAS SU REVOLVE
RIU PRIVERSTAS REZlG- 

NUOTI.
Huntington, W. Va.—Tu-', 

las laikas atgal čia Kristaus 
Bažnyčios globėjai padavė, 
teisman savo kleboną, kun. 
Deilangerį, kuris eidamas* 
pamokslų sakyti nešdavosi 
revolverį Į sakyklą apsisau
gojimui nuo riaušių. Dabar 
tas dūšių ganyto jas su revol
veriu rezignavo.

; UŽPUOLĖ MIESTELI.
Gauja banditų Meksiko

je užpuolė Rosario miestelį, 
paleido kalinius, o jų vieton 
uždarė miestelio valdinin
kus. Paskui šitie razbainin- 
kai apiplėšė amerikiečių ka
syklos kompaniją ir pabėgo. 
Valdžia išsiuntė paskui juos, 
kariumenę. /

f
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Humoristika

Klausimai ir atsakymai.
Kl.—Kas yra meilė?
At. -Meilė yra toks malo

numas, kuris tankiai pasi
baigia didžiausiu nemalonu
mu.

K.—Kas sutvėrė kunigus?
A.—Nieks jų netvėrė, — 

taip sau iš tinginio jie atsi
rado.

K.—Ką veikia dabartiniai 
penki Lietuvos vyskupai?

A.—Dieną ir naktį “mel
džiasi.” kad Dievas duotų 
s<K-ialistui Požėlai “dvasią 
šventą,” kad jis jiems kuni
gų algas išmokėtų.

Velnias, o ne paukštis.
Viename Lietuvos mieste

lyje tūlas krautuvninkas tu
rėjo papūgą, kurią jis buvo 
išmokinęs ištarti žbdžius: 
“Ko tamstai reikia?”

Karią papūga išskrido per 
krautuvės langą ir nulėkus į 
kaimą nutupė ant vienus 
daržinės stogo. Ūkininkas 
pamatęs gražų ir nebaikšlų 
paukštį, nutarė jį nuo stogo 
nuimti. Atsinešė kopėčias, 
pasistatė prie stogo ir užli
pęs siekia paukštį imti.

—Ko tamstai reikia?— 
suriko papūga.

Ne visada reikia klausti.
Keleivis i konduktorių:
—Ar čia galima rūkyti.
—Ne. Griežtai draudž’ - 

ma.
—O kieno čia nurūkyti 

papirosai voliojasi ant grin
dų?

—Tų. kurie manęs 
klausė leidimo.

Ko jie labiausia bijo.
Du vyčiai užėjo pas žydeli 

šmugelninką išsigerti. Išsi- 
gėrę po porą stiklelių jiedu 
pradeda kalbėtis:

—Ko tu, Baltrau, labiau
sia bijai? — klausia Jurgis.

—Aš labiausia bijau Die
vo, — atsako Baltrus.

—O aš labiausia bijau vel
nio, — sako Jurgis.

—O ko tu, Ickau, labiau- 
t _ šia bijai? — klausia Baltrus.

—Ūkininkas tiek išsigan- kreipdamasis į žydelį.
—Ui, aš labiausia bijau, 

kad judu pasigėrę neužmo
kėsite man už munšainę.

do. kad stačia galva mtsiri o 
nuo stogo.

—Kas atsitiko? — išgąs
tingai išbėgus iš stubos klau- __ 
šia ūkininko pati. t—

—Ve, žiūrėk ant stogo,— 
keldamasis nuo žemės sako 
ūkininkas. —- aš maniau kad 
tai paukštis, bet tai velniai 
o ne paukštis.

I
I

S.

I
i

; Pajieškau brolio Juliaus Kriaučiūno. 
Lai atsišaukia pats arba kas apie jį 
žino malonės pranešti.

S- kriauciunaitė
Saulės gatvė 3, Panevėžys, Lithuania

Elzbieta Lasauskiutė-Miliauskienė. 
pajieškau Jurgio Martuno, Videnių 
kaimo, girdėjau gyvena Milwaukec, 
AA'is ; taipgi Onos Ramaškiutės ir Jie- 
vųs Varaniutės iš A’idenių kaimo, buk 
gyvena Montvilų, Mass. Kas apie juos 
žino malonės pranešti arba patįs lai 
atsišaukia, 
noti.

Elzbieta
96 Ledge

nes labai norėčiau susiži- 
(46) 

Lasauskiutė-Miliauskieaė 
st., Nashua, N. H

Aš, Jonas Bieliūnas, pajieškau savo 
draugo Domazo Miėiulio, Vilniaus ra
dybos, Darsūniškiu miestelio. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jį žinot, ma
lonėkite pranešti šiuo adresu: (47)

, ANDY STANKŲ
Box 206, Dunlo, PA.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės, nesenesnės kaip 35 metų 
Su pirmu laišku malonėkit ir paveiks
lą prisiųsti.

LEONAS S—VAS
O. E<>x 302, Seymuur, Conn.

NAUJANYBĖ.
Padarom 4 gatunkų Kalėdų atviru

tes, su jūsų vardu ir adresu, aukso li- 
taromis. 12 atviručių už ?1.00. Ordc- 
riuokit tuojaus. (45)

JI OZO SPAUD A
233 N. Clarion st., Philadeiphia. Pa.

’ 4  

LIETUVIŠKAS KALEN
DORIUS DOVANAI.

Kas užsirašys ant metų "Šiaulių 
Naujienas.” sąvaitinį laikraštį, kaina 
$3.06, arba “Bangus." mėnesinį žur
nalą. kaina metams $2.00, tas gana 
dovanų lietuvišką kalendorių. (-). 

A. SVEIKA
1X5 Nenhury s t- La^rence, Mass.

“ŽMONIJOS 
ISTORIJA”

Su Daugybe Paveikslų, 620 
Puslapių Didumo, Tvirtais 
Audimo Viršeliais, $2.25, 

Su Prisiuntimu.
Paminėjimui savo dešimties metų 

gyvavimo sukaktuvių, “Dirva" pasi
ryžo padaryti DOVANĄ visiems »av# 
skait v tojams ir draugams atiduodama 
"ŽMONIJOS ISTORIJĄ" iki galo šių 
metų, už tą pačią kainą, ką mokėjų ir 
prenumeratoriai — A ĮSI KAS IKI 
GRUODŽIO 31 DIENOS PAREIKA
LAUS ŠIOS KNYGOS IR PRISIUS 
$2.25 GAUS JĄ TUOJAU.

Nurs šis pasiuly mas duodamas iki 
galo šių metų, bet nelįskit ilgai su sa
vo pareikalavimu, nes knygos gali 
tuoj išsibaigti, kadangi greitesni pir
miau jas išrinks, y pač už šią žemą 
kainą — $2.25. Paskelbus "Dirvoje” 
šitą musų pasiūlymą, su kiekviena 
diena užsakymai plaukia. Yra išspaus
dinta keli šimtai "ŽMONIJOS ISTO
RIJOS" daugiau negu reikia prenu
meratoriams išdalinti, bet netikina, 
kad ilgai jų tęsės.

"ŽMONIJOS ISTORIJA" yra po- 
puliariška ir yra (ai įžanga į visuotiną 
istoriją, palengvinanti suprasti, jei to
liau istoriją studijuoji. Tai yra darbi
ninkui rašyta istori įa. kuris neturi 
daug laiko studijuoti didelius, plačiu* 
knygų tomus.

“Dirva” pasišventė išleidimui tokio 
svarbaus veikalo — darbo žmogui is
torijom — ir pasišvenčia toliau, norė
dama. kad kuodaugiausia žmonių tų 
knygą gautų, šis “Dirvos” Jubilėjaus 
metas duoda progą visiems gauti tai 
ko niekad daugiau už tokius pinigus 
negaus. Nelaukit ilgiau! Klauskit in
formacijų, arba reikalaukit C. O. P.

“DIRVA”
6820 Superior Avė., 

Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės ar gyvanašlės, be skirtumo 
tikėjimo, nesenesnės kaip 35 metų 
Aš esu vaikinas 35 metų, mano ama
tas karpenteris, turiu turto vertės 
6.000 dolerių. Prašau su pirmu laišku 
ir paveikslą prisiųstu Ant pareikala
vimo paveikslą gražinsiu.

A ARBONS
Bos 55, West Akron Station. 

Akron, Ohio.

V

Įvairios Žinios
ŠIMTAS VAIKINŲ SUTI- 

‘ KO VESTI NELAIMINGĄ 
MERGINĄ.

į Pereitame “Keleivio” nu- 
,;?lmeiyje tilpo p-lės Mildred

Seniau ir dabar.
Seniau

kailio, kad parodžius svietui ;ĄĮjen paveikslas su paaišk- 
. _ . --- . nimu, k.<*v» * u*

.įs neriasi iš drabužių, k; o į kame padėjime: 
parodžius svietui savo pliką nas stajRa miręs

moterįs nėrėsi

savo drabužius. O dabar m >-!nimu 
toris _
parodž 
kūną.

Persitikrino.
Tūlas klebonas įsimylėjo į 

zakristijono žmoną ir neva 
vyro neįtariamas dažnai pas į 
ją lankėsi. Zakristijonas kle-j 
bonui už tai atsidėkodamas 
pradėjo vogti bažnytinį vy
ną.

Vieną kartą zakristijonas 
nuėjo išpažinties ir klebonui 
išpasakojo visas savo nuodė
mes, bet vis tik ant galo kle
bonas jo užklausė:

—Na. ar jau visas nuodė
mes pasakei ?

—Visas, — atsakė zakris
tijonas.

—O bažnytinio vyno ar 
nevogei?

—Nieko negirdžiu, klebo
nėli, — aiškinosi zakristijo
nas.

Ir taip po kelis sykius spi-į 
riamas zakristijonas teisino
si nieko negirdįs. Galų gale 
jis patarė klebonui pačiam 
persitikrinti, kad iš klausyk
los sakomų žodžių niekaip 
negalima išgirsti.

Smalsus klebonas išėjo iš 
klausyklos, zakristijonui lie
pė užimti jo vietą ir su juo 
kalbėti.

Zakristijonas klebonui ir
sako:

—O pas mano žmoną ar. 
nesilankei? rėčiau paimti, arba

—Iš tikrųjų stebėtina, kad gražią žmoną, kad neturė- 
iš klausyklos nieko negirdėt, čiau laiko galvoti apie paso- 
—be ūpo pratarė klebonas, gą, arba labai turtingą, nors

ir biauriausią. kad turtais 
naudodamasis neturėčiau

—be ūpo pratarė klebonas.

Pavėlintas pasiūlymas.

kad .ji randasi kritiš- 
: jos vaiki- 

__ staiga miręs palikdamas 
ją “bėdoj’’ ir skolose, ir ji su-1 
tinkanti ištekėti už bile vie-! 
no vaikino, kuris apmokėtu

Panelė Rav skundžia ponaiti George Prince iš New Yorko 
ant $100.000 už sumušimą jos gražaus kūno. . •

Jauna vedusių porelė įėjo jos skolas sumoje 350 dol. , įtrii/Amiii
’ ’ • Ir ar žinot kas atsitiko.'; musų pusėje Kernavos rajo i p A J Įp Čjf A JIMAIį rakandų krautuvę ir nedrą

siai žvalgosi. _
—Ar miegamojo kamba- gailestingų vaikinų, kurie

no rakandų jums reikia? — 
klausia pardavėjas.

—Taip, — nedrąsiai atsa
ko vyras.

—Tai turbut dviguolė lo
va tamstoms bus reikalinga?

—Ne lova mums reikalin
ga, bet jau lopšys, — Ą’os 
girdimai pratarė jauna mo
teris.

Ogi atsišaukė apie šimtas i ne miško.
” ’ ’ ’ ’ ’-l Notoje nurodoma, kad

sutiko šitą nelaimingą mer-į lenkai buvusios padėties dar

Pajieškau apsivedinnri merginos ar
ba. našlės ar $;yv*naa)ūs, nežiūrint 

I kokios tautos Prašau sykiu ir paveik- 
i slą siųsti, o atsakymą duosiu kožnai. 
Aš esu 37 metų vaikinas, nesenai iš 
Lietuvos. CH. K. URBONIS 
3360 I^land avė., Detroit, Mich

Aš esu nesenai atvažiavęs iš Lietu
vos ir tuom kartu randuosi Amerikos 
kareivijoj. Bet rasdamas kareivio gy
venimą liūdną, kreipiuosi per “Kelei
vį.” norėdamas surasti merginą arba 
jauną našlę, kurios malonėtų su ma
nim susirašinėti. Aš esu buvęs kelius 
metus Tilžės (Vokietijoj) pimnazijoj 
ir kalbu keliomis kalbomis, taijri ma- 
lonėčiau. kad ir mergina butų truputį 
pamokinta Aš esu 5 pėdų 5 colių auk
ščio, sveriu 150 svarų, peltoni plaukai. 
Meldžiu rašyti laiškus kad ir angliš
kai, nes aš moku tą kalbą trana "erai.

JONAS ŽUKAUSKAS 
Station Hospital.

Fort Hamilton, New Y'ork.GEDARTAS JI ĮKAITIS iš Bastū
no, pasiuntė pinigus į Lietuvą Emili-

Todel lai pataiso adresą taip kaip.pa
žymėta, kitaip ji tų pinigų negali 
gauti. EMILIJA DILYTĖ
Sliepsiškio kaimas. Svėdasų paštas, 
Rokiškio ap-kr. Lithuania.

Pajieškau pu-brolių Kazimiero Bu- 
čau:- ir Jono I«auceviėiaus. paeina iš 
Kaivočių kaimo, Tverų parap.; .Telšių 
apst.r. Slalonė.- atsišaukti arba kas 
apie juos žino teiksis pranešu.

FRANAS RUBEŽIUS
9 Daisy st., Mansfield, Ohio

g.na vesti. Ji puolė ant kaklo;neatstatė, todėl prašoma dėl jai Dilytei, bet nepadavė pilno adreso.r .. .* , . lodė lai oataiso adresą taip Taip.pa-pirmutiniam atsišaukusiam, to lenkus iš naujo paakinti. 
Visi kiti pasivėlino.

Taigi pasirodo, kad nelai- 
i mingos merginos gali tapti 
laimingomis, kol randasi

PERSEKIOJA LIETUVIUS 
MOKYTOJUS.

Vilnius. Atleisti iš tarny-

kitaip ji tų pinijrų 
EMILIJA DILYTĖ

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaikų, nesenesnės kaip 
30 metų. Aš esu 35 metų amžiaus 
Platesnių žinių apie save suteiksiu at
sišaukusioms per laiškus. (46)

JOHN LAPENSKAS
228 No. 5-th st., Brooklyn, N. Y.

Ilaikymui puikių 
plaukų uaudck

Nustojo gerti...
Du tolimesni kaimynai įė

ję į smuklę kalbasi:
—Labai gerai. Juozai, 

kad šiandien mudu susitiko- 
va, o aš jau maniau neturė
siu su kuo nei pusbonkio iš
tuštinti.

—Gerai sakai. Jurgi! Bet 
ir pa- 

pinigų!
tu šiandien kaip tyčia 
taikei, nes aš dabar 
neturiu.

Pritarė.
—Žinai, drauguži, 

rėčiau paimti.
aš no- 
labai

Geras pasiteisinimas.
Tėvas (sunui):— Sakyk, i laiko apie žmoną galvoti. 

•Jonai, kadagi pagalios tu bu-’ Draugas: ...arba tokią 
si daktaras? Jau aštunti me- 1 .
tai, kai medicinos mokiniesi. 
o dar universiteto nebaigiai.

Sūnūs:— Suprask, tėveli. Budas pažinti, ar vedęs,

Draugas:
kvailą, kuri už tavęs sutiktų 
tekėti.

tiek daug gailesingu vaiki bos šeši lietuviai mokytojai LieK Ciaug gailestingų V aini RravaiK
nų............ • . ]į „ --------------

MOTERŲ GROBIKAS, j
Budapeštas. Miskolero j 

(Vengrijoj)apylinkėse slap-( 
stosi čigonų gaujos vadas 
Lakatos, kuris grobia mote
ris. Jis pagrobė jau keliolika 
jaunų moterų. Ligšiol veng
rų policijai nepavyko Laka- 

įtoso sugauti.

KETURi LIETUVIAI LEN
KIJOS KABINETE.

Varšuva. Krokuvos laik
raštis “Czas,” komentuoda
mas įvykusio Lenkijoj krizio; 
prasmę, pastebi, kad Lietu-į 
voj turį matyti, jog dabarti
nėj i-nkų vyriausybėj be Pil- 
sudsk y ir Vilniaus profeso
riaus ; tanievičiaus yra dar 
nauji lietuviai Meištavičius 
ir Nezab tovs’.is. Todėl pa
kankama’ ą žmonių geruo
ju aptarti lietuvių-lenkų 
klausimus.

Cicėnas. Pakalka, Brazaus
kas. Morkūnas, Misevičius ir 
Stakauskas, mokytojavę 
Įvairiose vietose valdiškose 
lietuvių mokyklose. Jų vie
ton paskirti lenkai.

LENKŲ ŠNIPAS.
Kauno policija suėmė mi - 

ste tik ką atvykusį iš Rygos 
į Kauną lenkų šnipą Razu- 
mavičių, Lietuvos valdinį, 
buvusi vieno šaulių skyriaus 
(pademarkacyje) viršinin
ką, pabėgusi tam tikru laiku 
į Lenkiją ir denuncijavusį 
lenkams daugelį palinijo gy
ventojų lietuvių. Tam tikru 

. laiku jisai vaidinęs tam tikrą 
i nemažą vaidmenį ir gudų 
tarpe.

NELAIMĖ ANT JŪRIŲ.
Ties Floridos pakraščiu 

pereitą sąvaitę ant jūrių įvy
ko nelaimė. Danų garlaivis .......
“Louisiana” susidūrė su kitu stash i i;ar.evič>ui 
laivu ir nuskendo

Pajieškau savo draugo Kazimiero 
Žebrausko, paeina iš Kauno rėdybos. 
Kretingos apskričiu. Rekiaties kaimo, 
Salantų parapijos. Tūlas laikas gyve
na Kanadoj. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žinote malonėkite pranešti 
šiuo antrašu:

IGNAS YONKUS
2923 Cohvell st., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 25 ir 30 metų. Aš esu vaikinas 
36 metų, turiu farma. Mylinčios ant 
farmos gyventi atsišaukit, prisiųsda- 
mos ir savo paveikslą, kurį ant parei
kalavimo sugrąžinsiu. Prašau bereika
lingai nerašinėti. (46)

MR. TOFEI. MITRULEVICH
Box 93, Route 1. Freesoil. Mich.

REIKALAVIMAI

I

/<»///e.s

kad dabartiniais laikais 
naujų ligų atsiranda.

Pajieškau švogerio Domininko Va
nago. jis išvažiavo 15 geružės, 1924 
;n. i Lietuvą, bet iš Lietuvos gavau 
žinių, l:a«l jo ten r.ėra. bet yra apsisto
jęs Ph’ladelphijoje. Kas apie ji žino 
malonėkit pranešti arba pats lai atsi
šaukia.

ADAM KARVELIS
P O. Dox 513. Port Anglies. Wa«h

Kam Reikalinga Moteris 
Apžiūrėjimui Stubos?

Turiu du vaiku ir apsiimčiau dirbt 
be apmokėjimo. Protingų ir geros šir
dies žmonių, prašau atsišaukt laišku.

MRS. ALENA MII.AR < 16) 
91 Ward st, Worcester, Mass.

PARDAVIMAI
Pajieškau savo tėvo Banevičiau 

Juozo, apie 1'5 metų a:r. iau-. ki’u< •• 
iš Lietuvos. Kauno rėd.. Šiaulių ap-k . 
“Malinuvkos” 'kitaip vadinama “Sa
maninė") vienkiemio, išvažiavo .Ame
rikon 1:8'2 metais, gyveno Philadel- 
phijoj, Chicagoj ir kituose miestuose. 
Reikalinga Įpėdinystės pripažinimas 
jo sunui Stasiui Prašau atsiliepti, ar
ba kas žino prašau pranešti

' L thuania. Knuno rėd.. Šiaulių ap-., 
Radviliškio mi< st., Kiauroji gatvė 1‘1.

PARSIDUODA PUIKI BU- 
ČERNĖ IR GROSERNĖ.
Geroj vietoj, aplink ęvvena daug 

lietuvių, lenkų, rusų ir kitokių tautų. 
Nepraleiskite šios progos, nes ne tan
kiai pasitaiko įsigyt gerų biznį pigiai. 
Vieta turi būt parduota greitai. Savi
ninkas apleidžia šią šalį i 451

115 La*rence St, l-a»rence. Mass.

Naujos stiprybės ir nervų 
budavotojas

Tiesiog yra stebėtina kaip greitai ta 
nauja gyduolė atbudavoja silpnus, 

nervuotus žmones atgal j 
sveikatą. Ji atlieka sava 

darbą ir atlieka jį 
greitai.

Kraujas turi turėti geležies ir ner
vai fosforo. Nuga-Tone peni kraują 
geležim ir nervus fosforais. Tūkstan
čiai žmonių vartoja tą mokslišką 
kraujo ir nervų atbudavojimą ir su
randa didelį pagerinimą į keletą die
nų. Musų skaitytojai suras, kad Nuga- 
Tone yra nekenksminga, maloni ir ge
ra gyduole, kuri sustiprina nervus ir 
priduoda vikrumo, pataiso apetitą, su
stiprina kraują, nervus ir visą kurią. 
Ji teikia atšviežinantį miegą, stimu
liuoja inkstus ir kepenis, reguliuoja 
skilvį ir žarnas. Išdirbėjai Nuga-Tone 
žino labai gerai, kad ji suteiks jums 
tiek daug gero ir jie įsakė visiems 
aptiekoriams duoti jums garantiją 
arba pinigus grąžinti, jei jus neužga
nėdins. Žiūrėkite garantiją ant pake
lio. Rekomenduojama, garantuojama 
ir parduodama pas visus aptiekorius.

PŪSLĖS 
KATARAS
Skausmas 
Prašalinamas 
Greitai sn 
Santai Midy 
Neimkite 
Padirbimų 
Žiūrėkit vardo 
“MIDY” 

Parsiduoda 
Aptiekeae

PARSIDUODA
3 krėslų barperne. Kurie myli tą 

amatą, gali daryt gražų gyvenimą. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
išvažiuoja Lietuvon

P. LAPENAS
1173 AVashington St.. Noruovd. Mass

jieškau švogerio
__ Z Z... .'. .. --- 1

I Iravosburg. Pa. ir iš ten 
Taipgi pajieškau Vin- 

1915 m dirl>o”>
I • • 1 • m. • TU : "'O“'”:"’- .I1K1 nuu. >=> »v.i KDarbininkui, V nieago, III. : siskyrėm. Kris apie juos žino, malone- 

—Skelbti bile firmai boiko
tą tikslu .ją nubankrutyti yra 
priešais įstatymus ir laikraš
tis užtai gali būti patrauktas 
atsakomybėn.

Buvusiam Komunistui, 
Akron. Ohio. — Apie Akro- 
no lietuvių komunistų šule- 
rvstes jau daug kartų “Ke-1 "Dirvos” 
leivyje” buvo rašyta ir vėl iš- ve ,nrva
naujo tą patį kartoti never- M'o s*peri»r < įcu-Und. ohi«. 
ta. I---------------------------------

Joakima< Kučas, jieškau s»v>.vi iv
■ Prano Jonaičio (vadinasi Smith). 1911 

. m. dirbom 1 
[( persiskyrėm 

cento Rnmanausko.
.. į mainose Snting'fi dd. III. ir iš ten p --

Redakcijos Atsakymai.FRANCUZŲ PARLAMEN
TO ATSTOVAI UŽ 
SACCO IR VANZETTI. 
Septyniolika Prancūzijos 

parlamento narių, jų tarpe ir 
Louis Malvy, buvusis vidaus 
reikalų ministeris, išleido į 
Amerikos valdžią atsišauki
mą, kad Sacco ir Vanzetti. 
kurie jau penkti metai yra 
pūdomi Massachusetts vals
tijos kalėjimuose, butų ištei
sinti ir paliuosuoti. “Nežiū
rint naujai įneštų liudymų, 
kurie gali parodyt Juos visai 
nekaltais esant,” sako rezo
liucija, “faktas yra toks, kad 
tiedu žmonės sėdi kalėjime 
jau penkti metai, kas diena 
laukdami mirties. Tokia 
kankynė yra juk žiauresnė 
už pačią mirtį, ir todėl tei
singumas ir žmoniškumas 
reikalauja, kad jiedu butų 

.paliuosuoti.” 
i -------------------
Į LIETUVOS NOTA TAUTŲ 

- J SĄJUNGAI.
— Aš ištraukiau lioferijoj Lietuvos delegacijos pir-

PARSIDUODA BEKER- 
NES BIZNIS

Išdirbtas per 7 metus, su 2 trekais 
ir visa s be ėmės įrankiais. Priežas
tis pardavimo — savininkas eina į ki
tą biznį. Galima matyt savininką: 
ketvergais, sukatomis ir nedaliomis 
po pietų. (46)

PETRAS BIČIŪNAS
1226 AA ashington St.. N'oraood. Mass.

ar ne.
Vienas apdraudimo bend

rovės agentas, daug šalių ap
važiavęs. parvažiavo į savo 

j kraštą ir paskelbė sensaciją 
prisiartino galis pažinti vedusius ir ne

vedusius.
Einant darbininkams po 

pietų į įstaigą kiekvieną pra-

VIS

Nesuprato nelaimės.
Jonas, 

dirbtuvės ofisą, 
prie savininko ir sako:

—Prašyčiau pono man al
gos pridėti. Dabar išlaidos

nedrąsiai įėjęs

padidėjo. Pereita sąvaitę ap- einanti pasakydavo: vedęs, 
" nevedęs. Vėliau pasakė:

'neatsakom už mu- mat. vedę, eidami į kambarį
sivedžiau.

sų darbininkų nelaimes, ku
rios įvyksta už dirbtuvės sie
nų, —‘tartum bitės įgeltas 
sušuko bosas.

nevedęs. Vėliau pasakė:

kojas šluostosi, o nevedę ne- 
sišluosto.

I

Lietuvos karvės katalikiško 
pieno jau nebeduos.

Susidarius Lietuvoje ben
drai visų pieninių organiza
cijai, išnyko ir ūkininkų są
jungos pieninės. Pasinaudo
damos ta proga, Lietuvos!
karvės pareiškė daugiau ir, 
katalikiško pieno neduosian
čios. Davatkos ir ilgaskver- šukas, 
niai tegul, sako, dėl katali-

Nebijo.
Kunigas:— Žmogau, ar tu 

žinai, kad kuomet tu eini j 
smuklę, tai ir velnias su ta
vim kartu eina?

Girtuoklis:— Tai nesvar
bu. nes man už jo gėrimą ne
reikia užmokėti.

pranešti arba patis lai «tsi.-a>ikia. N > 
rėčiau su įa;s susižinot.

J. KUCINSKY
P. O. Box 505. Christophcr, 111

PAJIEŠKAU PYRTNEKIO PRIE 
PATOBULINIMO NAUJO IŠRADI
MO. KURIO ATEITIS YRA UŽTIK
RINTA. Pageidaujama, kad jis butų 
susipažinęs su technikos mokslu ir 

• kad turėtų nors mažą machine sh >p. 
. Dėl plat - niu informacijų kreipkitės 

” redakcijom
A. KALVAITIS 

% “Dirva”

Pajieškau Miko. Kotrinos ir Bruno 
VELYKIŲ. 1921 m. gyvenusių Phiia- 
delphia. Pa., 708 Buttonwood st Pra
šau atsiliepti, turiu labai svarbių rei
kalų jiems pranešti. Kas apie juos ži
note, prašyčiau prisiųsti jų adresą, 
už ką busiu dėkingas.

PETRAS MIKALAUSKAS
"Po išban-' Šeduvos gatvė No. 22, Radviliškio 

miestelis, Šiaulių apskr , Lithuania.
t ■<■■■! *1 I n , , , ------------------------------- ■ ■ ■■ n

Paliauk skųstis
dei savo kosulio ir imk Severa s 
Cough Balsam. Pasiskaityk, ką 
M r. J. Sedzinski. iš Aberdeen, 
VVash.. sako apie ji:
dymui daugelio gyduolių nuo ko
sulio. kurios nieko negelbėjo, I _ Pajieškau 
man pasitaikė gauti lunką Seve- 
ra's Sough Balsam ir mano Įki- 
rus kosulys praėjo Į kelias die
nas.” — Niekas neprivalo skųs
tis dėl kosulio ar užkimimo. kuf>- 
met Severa's G>ugh Balsam gau- 

mininkas Tautų Sąjungos1 namas už tokią žemą kainą, tik 
........................ •' —O aš ištraukiau šalę sto- posėdžiuose įteikė T. S. ge-'po 25c. ir 50c. už bunka. Visose 

kiško pieno kreipiasi į ož-vėjusiam kaimynui iš kiše- neraliniam sekretoriui notą ' aptiekose. W F. Severą Co., 
kas............................................ nės piniginę. dėl lenkų užimto buvusio Čedar Rapids, lova.

Po lioterijai.

Magdelenos Zenkiutės, 
Metelių parapijos, Metelicos kaimo, 
taipgi pajieškau Cecilijos Varanac- 
klutes, Mankunų kaimo, abidvi Suval
kų radybos. Turiu prie jų svarbų rei
kalą, todėl meldžiu atsišaukti . iuo ad
resu: J. JONUŠKA

1 Railroad st., Bradford, Mass.

Pajieškau Juozo Trepoėkos. kuris 
paeina iš Paberžių kaimo. Pasvalio 
parapijos, gyvena Amerikoj apie 12 
metų. Jis pats arba kas žino apie jį. 
malonėkite pranešti man (47)

Morla Jenclenaitė-Smigelskienė
11 Lake avė., Binghainton, N. V.

__ •

JUODA KNYGA DYKAI!
Kas pirks Lietuvių švietimo Kny

gyne knygą, tiems duosime Juodą 
Knygą DYKAI. Reikalaukite lietuviš
kų knvgų kataliogo sekančiu adresu: 

L. š. KNYGYNAS <-)
3106 So. Halsted Si- Chicago. 1)1.

1

FARHOS.
157 AKERIŲ FARMA

Išdalyta į mažas farmukes, nuo
skėrio iki 5 akerių. Labai gera žemė 
de! Truck farm. Netoli Camdeno ir 
Philadelphijos. tik 7’,ė mylios. Parsi
duoda ant lengvo išmokėjimo po 
akeris. Aplinkui tą farmą lotus 
duoda po $ 150 00.

M. T. TRAKI.M tS 
Woodhury Heights, N. J.

Tel.: Woodbury 712-W.

$«"0 
par- 
(-)

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gera proga atsitraukti savo gimi

nes iš Lietuvos, I^tvijos, Lenkijos ir 
Rusijos, jeigu tik jie sveiki ir gali 
skaityti nors vienoj kalboj. Ūkininkų 
pagelbininkai ir namų ruošos darbi
ninkai turi pirminvbę. Norint infor
macijų. rašykit musų manadzeriui:

SANDY I.EWIS (-)
<5 Windsor St., Montrcal, Canada.

INFORMACIJOS KELEIVIAMS 
I KANADĄ.

Žinią tiems žmonėms, kurie nori at
sikviesti savo gimines, j Kanadą iš 
Lietuvos arba kitu žemių, bus suteik
ta kas yra reikalinga dėl kiekvieno 
keleivio norinčio atvažiuoti į Kanadą. 
Kreipkitės vpatiškai artia per laišku* 
į musų I-aivakorč^i Ofisą, o mes su
teiksime visas informacijas ir kokie 
yra Kanados imigracijos įstatymai. 
.Aš buvau Kanadoj su tais reikalai* 
nuvažiavęs ir viską sužinojau kas rei
kalinga dėl norinčių važiuoti į Ka
nadą. Aš turiu korespondentus dtdea- 
niuose Kanados miestuose ir visus 
mano keleivius jie sutiks ir viskuo 
aprūpins. Su visais reikalais kreip
kitės į (K)

GEO. K AUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo
6693 St. Clair Avė.. Cleveland. Ohio.

Parsiduoda Balandžiai.
Lietuviški, 30 

šukom, verstiniai 
balandžiai Viša
kiu spalvų. Ant 
orderio prisiun- 
čiu į visas dalia 
Suvienytų Valsti
jų. Su užklausi
mu rašykit laiš
kus. (44)

GEORGE RF.NDOR.UT1S 
520 Wi!«o* SL, AYaterbur;, Coąa.
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AMERIKOS LIETUVIU TARYBA.t
įsigyk Gerus Ceverykus

AUKŠTOS RŪŠIES Kostu meriški čeverykai par
siduoda. į^r laiškus, po 
$6 .75. Nors ii.okėtumėt 
kitur dvidešimt dolerių, 
geresnių če ve; y k l i k - 
gausit niekur. Užtikri- 
n am, kad neturėsit skau
damų kojų nė užtrinų, 
kaip pradėsit dėvėr mu- 
sų čev irykus.

1‘ririųsk savo ardesą, o mes prisiusime Katalingą ir paaiški>..m^ 
REIKALINGI AGENTAI, kurie linosai laiku arte* nuolatos p.nrd .v 

nėlu niUMi ėeverykus arba paimtų užsakymus Lietuvių Koltenijojv.
l'ŽMsakydami ceverykus arba klausdami informacijų, rašykit :-it 

adresu:

I ( 
I

I
i

k
Vo. ?

Įvairiomis lokalėmis našalpinė- ra palaikomas, joks darbas <ieti
mis draugijomis ir Susivieniji- d.rai nėra dirbamas, jokie patari
mu lietuvių Amerikoje, turės mat vieni kitiems nėra teikiami, 
atrasti lėšų ir būdų prieglaudos laukianti arba priimami. Seimas J 

4 Įsteigimui. . matė būtiną reikalą netik reor- į
III. Pelitiniai Reikalai. ' Jonizuoti personalą musų atsto

vybės ir konsulatų, bet podraug 
pabriežė reikalingumą, kad Lie
tuvos valdžia paskirtų garbės 
(neapmokamus) Lietuvos kon
sulus tokiuose centruose, kaip 
Baltimore, Philaddphia. Cleve- 
land. Detroit.
Boston. Konsulatai turėtų būt 
taip sutvarkyti savo veikimo 
scytyje. kad pasidalinimas žinių 
iš industrijos ir komercijos sry- | 
čių atidarytu naujas rinkas IJe- 
luvos exportams. Taryba noriai

• ° 
Prekybos Rūmų Komis’ia galės 
būti didelė parama toj dirvoj.

5. Atskyrimas bažnyčios nuo 
valstybės buvo paskutiniu šio 
Seimo nutarimu, kurs yra dide
lės svarbos. Amerikos lietuviai, 
gyvendami tokiame krašte, kur 
bažnyčia yra visiškai nuo vals-.organizacijos ir jų atstovų Ta-.

specialę iuosc, ypa pageidaujama l.ietu- 
iš septynių vos ekonominiam bijojimui. Ta- 

į ryba kontakte su Lietuvos val- 
jdžia ir laivų kompanijomis čia 
įgalės daug kuo patarnauti.

3. Lietuvių imigracija Ameri
kon yra tiesiog Amerikos lietu
vių ateities gyvybės klausimas. 
Suvaržius imigraciją ir nusta
čius lietuviu kvotą tik apie 300 

__ ____ j į metams. Lietuvos ir Amerikos 
kultūros! lietuviai tuojaus pajuto to ista-

damas prie Tarybo: 
Jaunuolių Komisiją 
čia augusių jaunikaičių ir mer
gaičių. kurie su Tarvbos pagal
ba organizuos Amerikoje gimu
sias lietuvius ir lietuvaites.

5. Lietuviu menas taip jau at
kreipė i save Seimo dėmėsi. Iki 
šiol menas nebuvo palaikomas 
c tat ir karnoj aukštumoj. Musu 
teatrai ir koncertai buvo labai 
silpni, ir aukštesnės l______ -
paragavusius asmenis neimpo- ni^ sniugĮ. Tarybos užduotis 
n ivo. Skirtumas ir podraug mu-į pus kntis žingsnių, kad naujas 
su silpnumas buvo aiškiai pašte- į i^tatymas. kuris užims vietą ruio 
botas viešint tokiems artistams i liepos L 1927 m. dabar galėj 
iš Lietuvos, kaip Petrauskas.'esančiojo, butų prielankesnis lie- 
Babris. Vaičkus, Dzimdziai. Jo-j tuviams. Taryba jau dirba toj 
: <?fskaitė. Seimo išrinktoji Tarv- į s lytyje, ir pirmieji žingsniai 
l .i dės pastangų, kad pagelbėjus’b<ivo sutikti su gana palankiu ir 
r-.usų meno mėgėjams švarinti;draugingu nusistatymu \\ash 
’• ei tobulinti musu scena. mgtono atiministracijos

z- t - • i » • • -i įtvmdavvstės sterose.b. Lietuvių moksleiviu reika- •
lai Seimo buvo atrasti taipgi rei-‘ -- Amerikos lietuvių 
kalingi tam tikros Komisijos Lietuvoj buvo gal visųopiausiu 

Įprie Tarybos sutvėrimo. Norin-'^e!rn^ kilusiu klausimu. Ameri- 
< /i mskvtis jaunuoliu, kaio Lie- '<os lietuviai. Lietuvai nepnklau- 
i-ivoj, taip ir Amerikoj* yra įdomybę iškovojus, vaduodamies* 
u.aig. Lėšų neturint jie kreipiasi kilniausio patriotizmo idėja, 
p ie privačių asmenų, maldau-'griebėsi remti Lietuvos atgimi- 
ik.nn patalpos. Ir prie geriausių, žmones su gerais norais, liet 
n irų ir turtingiems musu visuo- i aprubežiuotu patyrimu, taip pat 
menes veikėjams nėra galima vi-Į’r gstsiagaudos-avantiuristai is- 
su vertų prašymų išklaus.vti. Iki Į naudoje progą surinkimui kele- 
šiol Amerikos lietuviai turėjo ‘ 
dvi gražias organizacijas, kurios 
užsiėmė moksleivių šelpimu: 
tai l>r. šliupo "Aušra” ir sočia
is tu Moksleiviu Šelpimo Dr-ja.

■ fastaraisiais laikais betgi jos 
į nustojo veikti, keli tūkstančiai 
'(iolenų išskolinti tebėra pas 

kurie nežino kam 
paskolas grąžinti, ir tąip visas 
darbas randasi suirutėj. SLA. 
matydamas reikalo svarbumą 
sutverė —

pasiganėdina tiktai pinigais 
gaunamais SLA. Seimuose,
“tautiškais centais" ir neskait
lingomis kuopų tam reikalui au

Amerikos lietuviai turėjo sa
vo Penktą Visuotiną Seimą Phi- 
ladelphijoj. Pa., rugpiučio 29. 
SO ir 31 šių metų. Visos didesnės 
ir daugelis mažesnių kolonijų 
buvo reprezentuota. Iš viso de
legatų buvo 129. jų tarpe 19 mo
terų, daug Amerikoj gimusio 
jaunimo, ir beveik visi senieji 
Amerikos' lietuvių veikėjai.

Seimo dienotvarKt ouvo pada
lyta Į tris skyrius: kuhunniai. 
ekonominiai ir politiniai reikalai. 
Seimas buvo labai tvarkingas ir 
entuziastiškas, nes, susirinko 
dvidešimts metų po pirmojo Sei
mo. kuris atsibuvo tame pat 
Philadelphijus mieste I9od me
tais. Bet kuomet Pirmam Seime 
tartasi apie pageibą pavergtai 
Lietuvai ir jos žmonėms, tai da
bar jau kalbėtu apie laisvą Lie
tuvą. jos žmonių \ aidžią, apie 
būdą palaikyti lietuvystę ir su
stabdyti istautėjiino tendenciją 
Amerikos lietuvių tarpe

Kadangi Seimo užrašai (pro
tokolas) telpa Amerikos lietuviu 
laikraščiuose, todėl aš čion apsi
lenksiu su visais formalumais, 
rezoliucijomis ir tam panašiai, 
o pasiganėdinsiu aprašymu abel- 
nais bruožais nutarimų. Kurie 
Seimo buvo priimti, pabnežaa- 
mas priežastis, kurios vertė Sei
mo delegatus prie to, ir pagalios 
kas yra veikiama ir kokie pianai 
ateičiai yra Seimo šutvei to or
gano — Amerikos Lietuvių Ta
rybos — užbnežti.

I. Kultūriniai Reikalai.
1. Amerikos Lietuvių Pašaipi- moksleivius, 

nes Draugijos buvo pirmiausia 
imtos domėn. Imigracijai iš 
Lietuvos sumažėjus, o naujai 
Amerikos lietuvių kartai besiša
linant nuo ateivių lietuvių orga
nizacijų, musų pašalpinės drau
gijos, kūnų .Amerikoj turime 
virš dviejų tūkstančių, atsidūrė 
gana keblioj padėtyje: senieji 
nariai miršta, išstoja iš draugi
jų. išvažiuoja Į Lietuvą, o naujų 
nėra. Reikia jas sutvarkyti, su
jungti jas su nacionale organiza
cija. Su.-dvienijimu Lietuvių A- 
menkoje. pritraukti prie jų jau
nąją kartą, ir abelnai rūpintis 
apsaugoti jas nuo pakrikimo ir 
žuvimo. Tam tikslui Amerikos 
Lietuvių Taryba turės Komisiją, 
kuri išstudijuos reikalą ir pagel
bės draugijoms.

2. Amerikos lietuvių mokyklos
yra antras labai svarbus musų 
išeivijos klausimas. Mes turime 
savo kolonijose didoką skaitlių 
parapijinių pradinių mokyklų, 
taipgi porą aukštesnių sektan-į 
tiškų mokyklėlių, o sekuliarių. 
kur visiems butų mokslas priei
namas. turime vos pustuzini 
Įvairiuose miestuose, kur po po
rą valandų vakarais žiemos lai
ku ir dienomis vasaros laiku lie
tuvių kalba yra dėstoma. Lietu
vių po Įvairius Amerikos mies
tus išsimėtymas nedideliais 
skaitliais yra didelė kliūtis geros 
jnok yklos, gimnazijos tipo. Įstei- 
igimui. Vienok Seimas manė, kad 
yra galimas daiktas tai atsiekti, 
ir pavedė Tarybai pertam tikrą' 
Mokyklų Komisiją tą dalyką re
alizuoti. „Įi? j/r" 1

3. Amerikos lietuvių spauda
Seimo buvo nuodugniai apsvars
tyta, ir vėl imdnt di^nėn imigra
cijos sumažėjimą ir jąimveme- 
nės nuo lietuviu tohnmfiįtsi..spau
dos sunki ateitis permatyta. Ka
dangi lietuvystės likimas Ame
rikoj priklauso nuo; spaudos, ne
mažiau kaip ir huo draugijų ir 
mokyklų išlikirno. todėl Tarybai 
pavesta rūpintis spaudos palai
kymu. laikraščių ir knygų plati
nimu—populiari žavimo pastan
gomis ir planais, kuriuos išdirbs fendos). ‘ 2— __________ ___ ,
tam tikra Tarybos Spaudos, g,j pagelba amerikiečiu lietuviu 
Knygynų ir Skaityklų Komisija, palaikyti lietuvių gerą vardą vie-1
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Wash- 
ir ista-

reikalai

III. Pelitiniai Reikalai.
1. Vilniaus ir okupuotų kraštų 

vadavimo klausimu Seimas pa
reiškė griežtą nusistatymą už tų 
kraštų su Lietuva sujungimą ar
timiausioj ateityje. Amerikos 
Lietuvių Taryba ir jos komisijos 
ir organai v isomis išgalėmis gel
bės tame IJetuvos valdžiai ir 
liaudžiai.

2. Amerikos Lietuvių Teisės 
Lietuvoj laivo vienas iš tų skau
džiai opiu klausimu. kur< Seime 
buM» įskeltas. Jau nekalbam.apie koperHOS visuose darbuose.

č i** >i i e L’4\L'1»^c lz i n/, i a i r
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to milijonų dolerių, kurie buvo 
perkelti i Lietuvą. Tokios bend
rovės. kaip Lietuvos Atstatymo.

■ Amerikos ir Lietuvos Audimo. 
Lietuvos Prekybos. Lietuvos! 
Laivynas, žemės Bankas (kun. j 
žibaus). "Eglynas'’ (Yčo). Me-j 
kanikų Sąjunga. "Rūbas.” "Ne
munas" "Dubysa." "Ringuva." 
Prekybos ir Pramonės Bankas— 
visos yra suėmusios amerikiečių 

_____ 1 pinigus, nauda valstybei iš jų 
Moksleiviu Fondą, bet.‘°PeracijM -vra abejotina, bet nie-

I

kurie asmenys gausiai pasinau
dojo iš tokio amerikiečių patrio
tizmo ir duosnumo. Įdėjusieji pi
nigus nieko apie savo "bendro- 

komiš. Am. Liet.’ Tarybos Komi- ves’.’ negirdi, tik žino, kad ne
rija mėgins surankioti išmėty-j^V1**08 mirė. kitos merdi, o 
tus pinigus, ir l>e abejonės draugi Lietuvos valdžia nieko is to ne- 
s’.i SLA. valdybai išdirbs progra-' daro, kad jos piliečiai buvo ant 
TŪ.Į ! 
nmi būdų aplikantų šelpimui. 
G.d būt vienas iš interesingiau
sių ir svarbiausių dalykų bus tie 
žingsniai, kuriuos Taryba yra 
užsibriežusi daryti, kad Ameri
kos Jungtinių Valstijų valdžia 
paverstų tuos pinigus, kuriuos 
Lietuva Amerikai yra skolinga 
( eši milijonai dolerių su vir
šum) lietuvių moksleivių sti
pendijoms Amerikos universite- 
t. 9se. politechnikose ir institu
tuose.

7. Testamentaliai užrašai vie
šiems lietuvių reikalams buvo ki
tas svarbus dalykas Seimo paju
dintas. Pas amerikonus galima 
p.uėir.yti milijonus dolerių ski
riamus universitetams, bibliote
koms, etc. Pas lietuvius to pa
pročio nebuvo, bent apart labai 
r ažų palikimų bažnyčioms. Vie-J 
š.-s reikalus mūsų pasiturintis Į 
piliečiai 'Aplenkdavo. Tarybos 
u .duotis bus tą reikalą populia- 
rizuoti.

i 8. Kėlimas lietuvių vardo A- 
r. crikoj. nors atrodo nekonkre- 

jt.is klausimas, vienok Amerikoj 
labai svarbus, čion yra garsini
mosi kraštas: nesigarsinsi. nie
kis apie tave nežinos. Lietuviai 
s ivo nuopelnų kol kas nemokėjo 
/iinerikoj ‘‘urbi et oibi” skelbti, 
ir todėl apie lietuvius mažai kas 
žino. Lenkai, čekcslovakai. irlan- 
fiiečiai, belgai ir kiti, gabesni už 
lietuvius toj srityje, ir todėl, 
savo tautos reikaluose, kaip pa
vyzdžiui paskolos išgavime, jie 
turi gerų pasekmių (belgų pas
kolos $50.00o.00Q.0O buvo New 
Yorke išpirkta bėgyje pusės va- 

Tarybos užduotis bus.

sukėlimui lėšų ir sutvarkv- tokios didelės skalės apvogti.
___  * _ 1_____1_______a. _ -___________________________________ i

f

MONTELLO SHOE CO.
98SPARK STREET, MONTELLO, MASS.

Musų Čeverykai raunami sekančiu-se vietase: 
YOl'NGSTOUN. OHIO 

J. Mudison čevcrykiĮ Kraulu\ėj«* 
Fe4erat Slrtet.

LAMRENCE. M ASS.
Ah-x Cietkiiii' Co.

l.'M La»rence Street.

DETR01T. MiCH.
A. Gareckt (Agentas) 

Brandon Avė.
\MSTERI)AM. n. y.

Chas Areška (Agentas) 
30 ShuUer Street.

skriaudas, kokias amerikiečiai 
panešė remdami tautas labui vi
sokias bendroves, kurias Lietu-' 
v-d su takiu pamėgimu marina
ma ir naikinama, amerikiečiai 
Lietuvos valdžios buvo klasifi
kuojami vienoj kategorijoj su 
turkais, kiniečiais, lenkais ir ru
sais bei kitais svetimtaučiais, jei 
k ine notė.io grįžti laetuvx>n ir 
pilietybės teises įgyti. Daugelis 
Amerikoj gyvenančių lietuvių, 
atvykusių is senosios Rusijos ir 
Prūsijos, priėmė Amerikos pi
lietybę. Priimdami tą pilietybę 
jie tarėjo atsisakyti nuo Rusijos 

•ar Prūsijos pilietybės, nes ne
sant nepnklausomingos Lietu- i tja tos cįvj^s kovos vra tautai 
vos. nuo Lietuvos jie niekados - - - -.....................
neatsisakė. Dabar tokie amen- tr JUS Kruvinus iapus. lureua. 
kiečiai sugrįžę Į Lietuvą turi, j p,, save paveikslą tos brol-,
kaip ir kiti sietimtaat iai. laukti j žu<i;škos kovos, kuri dabar siau-1 davimus 
oęsetką metų, kol jie Lietuvos leksikoj, ir matydami kokia 1_ 
piliečio teises gali gauti. Phila-. harmonija viešpatauja čionai, i kimės.

I jk maMVnc Tiinrrt 
kur bažnyčia yra atskirta nuo'domėn, 
valstybės, vadovaudamies vien Seimas pasiuntė S. V. prezi- 
Lietuvos ateities labu ir pride- deniui Foolidge’ui pageidavimą, 
rančiu pagerbimu tikinčiųjų per-, kad lietuvių imigracijos kvota 

. sitikrinimams. Seimo atstovai.. butu nustatyta pagal teisybę ir

atskirta, ir kur viena kitą 
toleruoja, bet ir gerbia. 
l>e širdperšos praleisti 
kad dabartine politinė

PLUNKSNAS. Pakus. Padu.-kan, 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų 
įrėuates, parduodam pigiausia:. 
Kreipkite* ypatiškai arba rašykit

Didžiausia sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
olunksnaa ir pa
ku t.

rvboj.
Taryba dar nėra galutinai su-’ 

siorganizavusi. laikinoji Tarybos! 
valdyba jau rado reikalu Tarv-- 
bai pavesti užduotis pildyti:

Lietuvos laikraščiai pranešė 
projektą}

.jovalu Lietuvos Ministerių • 
kabinetui. Tarybos pirmininkas!

tybės 
ne tik 
negali 
laktą, 
kova Lietuvoj, kur bažnyčios rė
mėjai ir jos priešai velia tikėji
mu i politiką, ir tuomi daro dide- apie naujo Įstatymo 
lę skriaudą kaip valstybei taip ir sutvarkymui Lietuvos pilietybės 
tikėjimui, bet didžiausia skriau- patiektą

K_____
tuojaus kreipėsi Tarybos vardu i; 
ministerių pirmininką, nurody
damas Amerikos lietuvių pagei- 

is ir Seimo rezoliucijos 
kopiją tame reikale ■ nitą. Ti- 

harmonija viešpatauja čionai.ikimės, kad amenkr c .ų Seimo 
Amerikos Jungtinėse Valstijose, pageidavimai bus paimti rimtonj 
kur bažnyčia yra atskirta 
valstybės, vadovaudamies

< ir jos ateičiai. Pažindami istori- 
• ją ir jos kruvinus lapus, turėda-

desėtką metų, i
piliečio teises gaii gauti, 
delphijos Seimas matė tokio Įs
tatymo žiaurumą ir pavedė Ta
rybai susižinoti su Lietuvos vai
dila ir išgauti ar to Įstatymo at- 
mainymą arba tokią jo legalę in
terpretacija. kad oalengvinti ..-innunmian;?. Avoro't ai. . ūmų ntlMSlt 19 peųj<*l iri.-.'Iję 11

ameriKiecian.s atgauti jiems: jy tarpe keturi dvasiškiai, vien- tikrą lietuvių skaičių Amerikoj, 
p; Klausančias teises tėvynėj. i balsiai išreiškė pageidavimą ma- Prezidento sekretorius atsakė L lo 1 t . <4 A l » « * o. - —X - 1 — T —   A. _ I y ■» * •

• ir 
kad per tai netik piliečiams, liet 
ir pačiai, valstybei buvo didelė 
skriauda. Taryba imsis žingsnių, 
kad visi tie bendrovių graboriai 
butų patraukti atsakomybėn, ir 
kad skriaudos padarytos Ameri
kos lietuviams butų kiek galima 
atitaisytos.

5. Lietuvių indėliai Lietuvoj 
irgi buvo Seime svarstomi. Da
bar lietuviai Amerikos bankuose 
turi virš pusės bilijono dolerių, 
už kuriuos jie gauna nuo dviejų 
iki keturių procentų. Lietuvoj 
pinigų stoka, hypotekos bankų 
kaip ir nėra, ir ūkininkai ir ko
mersantai. kuriems yra reikalin
gas kreditas, turi mokėti negir
dėtus nuošimčius. Amerikos lie
tuviai noriai savo indėlius, nors 
dalinai, perkeltų i Lietuvos ban-

: kus. jei butų tinkamas užtiknm- 
Įmas, kad jie nebus sunaudoti 
apatiškiems reikalams nekuriu 
asmenų ir nežlugs. kaip žlugo 
amerikiečių pinigai bendrovėse, 
šis reikalas Lietuvos valdžios 
turi būt sureguliuotas, ir Taryba 
savo patyrimais ir nurodymais 
noriai su valdžia kooperuos.

6. Buvo kalbama Seime ir apie 
Lietuvių Prieglaudą Amerikoj. 
Pastangos tokią prieglaudą Įs
teigti daromos jau apie dvide
šimts metų, ir Seimas pabriežė 
jos reikalingumą, o kelius ir pla
nus i

r i

I t

4. Amerikos lietuvių'jaunimo šoj opinijoj, 
klausimas buvo svarbiausiu j 
klausimu Seime. Reikia atminti. Į 
kad mes dabar turime Amerikoj 
virš milijono Amerikoj gimusių 
lietuvių ir lietuvaičių, ir palaiky
mas juose lietuvystės yra milži
nišku klausimu. Ateiviai lietu
viai su savim iš pavergtos Lietu
vos labai mažai teatsinešė dva
sinių ir kultūrinių turtu, kurie 
Įponuotų ir pritrauktų prie lietu
viškumo daug aukštesnės kultū
ros paragavusius jaunuolius. 
Kalba apie tėvynę Lietuvą juos 
irgi negali užinteresuoti, nes jų 
tėvynė — tai Amerika. Ameri
kos draugijos, sportas, mokyk
lose užmegsti ryšiai, draugai su- 
-tikti' prie užsiėmimo mokyklas 
apleidus, viskas traukia juos nuo 
provincinio lietuviškumo Į tą 
tarptautinę kongiamoraciją, va
dinamą amerikonizmu. Seimas 
pilnai supratęs sunkumą, rado 
reikalingu jaunimo ateičia ru- 
pinties patiems ———--. _. • • , -
kurie parodė intereso lietuvystei Amerikos su Klaipėda susisieki- 
ir patįs Seime dalyvavo, įsteig- mas. pasažierių ir prekių reika-

11. Ekonominiai Reikalai.
L Prekybos Rūmai yra nauju 

klausimu Amerikos lietuvių 
tai-pe. Tokios organizacijos da
bar jau randasi Bostone. Brook- 
lyne. Chicagoj. Detroite. Wor- 
cesterv it kitur, bet kol kas jos 
dar nėra išsidirbusios sau nacio- 
nalės platformos ir nėra susivie- 
ny j tįsios bendram. planingam 
darbui. Seimas pageidavo, kad 
visose didesnėse kolonijose to
kie rūmai butų Įkurti ir centras 
įsteigtas, ir numatė didelę svar
iu ateityje netik prigelbėti Lie
tuvos konsuliariui štabui Lietu
vos exporto ir importo reikaluo
se. liet podraug padėti išvysty
mui tvarkingesnės prekybos be
tarki tarpe Amerikoj. Tam tikra 
Tarybos Komisija turės didelę 
dirvą toj srytyje.

2. Lietuvos-Amerikos susisie
kimas Seimo buvo rastas vertu 

jaunuoliams, ypatingo dėmesio. Tiesioginis

•>. Klaipėdos Krašto lietuvini-Įtyti kuoartimiausioj ateityje p. Gegužiui. Seimo pirmininkui.’ 
nias. Seimo supratimu, nebuvo ir‘ bažnyčią atskirtą nuo Lietuvos labai prielankiai ir išaiškino pro-' 
nėra tinkamai tvarkomas. \ o-! valstybės. 'cedurą. kokia veikia dabar nu-’
kiškojo elemento visų preroga-| Seimas pagalinus nutarė ikur- statvmui ateičiai tautiniu kvotų.

European Feather Cc.
25 Lowell Street., Boaton, Masz.

VALET

AutoStrop
Razor

Išsigelan- 
da pati.

Seimas pagalinus nutarė Įkur
ti Amerikos Lietuvių Tarybą, i 
Kurią Seime laivo išrinkti sekan
tis Amerikos lietuvių darbuoto
jai:'

Adv. F. J. Bagocius. Boston.
Adv. Naclas Kasteni.s, 

niore.
Adv. S. Rodis, Chicago.
D. P. Pilka, Boston.
Red. St. Micheisonas. Boston. 
Red. -J. O. Sirvydas. Brooklyn. 
K. Augustioavičius. Chicago. 
J. V. Grinius, l^iladelphia. 
V. F. Jankauskas. New York. 
Prie paminėtų čia Tarybos na

rių. Seimo nutarimu, paskirs nuo 
savęs po 3 atstovus da šios orga
nizacijos: SLA., ALTS.. LSS.. 
TMD. ir LDLD. Numatoma taip
gi atstovai nuo Prekybos Rūmų 
Sąjungos ir nuo Jaunuolių Są
jungos, kaip tik šios susitvar
kys. Taipgi yra manoma kviesti 
i Tarybą po vieną atstovą nuo 
kiekvienos lietuvių kolonijos 
vietinės Tarybos, kurią yra iš
rinkusios bent trįs organizacijos, 
turinčios nemažiau kaip tūkstan
ti narių. Laikui bėgant yra vil
ties padaryti Tarybą svarbiu A- 
menkos lietuvių gyvenimo orga-

statymui ateičiai tautinių kvotų. 
Tarybos pirmininkas, matyda
mas skubų reikalą, prirengė tam 
tikrą ‘■memorandumą’’ ir .jo ko
pijas pasiuntė S. V. Štate. Com- 
merce ir Labor sekretoriams 
(ministeriams), kuriems kvotųj 
nustatymas yra paliktas. Gauta' 
labai prielankus atsakymai. Ma
noma. kad Lietuvai iškovosime 
geresni skaičių kvotoj.

žinios apie Lietuvos valdžios 
paskyrimą p. Rabinavičiaus ge-'

tivų uzurpavimas lietuvių 
skriaudai yra tiesiog nepaken
čiamas ir jokiu bubu nesuderi
namas su Lietuvos suverenitetu 
tame krašte. Amerikos lietuviai 
mano, jog laikui besiartinant, 
kada visi vokiečiai, optavusieii 
Vokietijos pilietybę, turės likvi
duoti savo interesus tame kraš-: 
te. — parduoti ukius. dvarus, i 
biznius. — Lietuvos valdžia turi 
imties žingsnių apsaugojimui 
ten Lietuvos interesų. Jei butų 
tonais užvestas biuras, kuris 
rinktų pilnas žinias toj srytyje. 
ir jei tokios žinios butų teikia
mos Amerikos lietuviams. Sei
mo supratimu, daugelis Ameri
kos lietuvių pasinaudotų proga 
grįžti Į Lietuvą ir apsigyventi 
Klaipėdos Krašte. Taryba toj 
srytyje imsis atatinkamų žings
nių.

4. Lietuvos diplomatinė ir kon- 
suterė reprezentacija Amerikoj 
da'jartiniame sąstate pripažinta 
Lietuvos valstybės interesams 
netinkama. Stoka noro ar inicia
tyvos eiti pas savuosius ir su 
jais tarties tautos reikaluose yra 
amerikiečiams aiški. Veikimas 
yra aprubežiuotas legalizavimu, ____ _____ J......_..v ,
pi.sportų ir dokumentų. Korner-'. reikalus ir tarpininkaus v..... ..
ciios srytyje nieko nenuveikta. |bendruos santikiuose su Lietu- 
Anierikos lietuviai ir dabartiniai! va. 
Lietuvos atstovai, tai du vienasj Po Seimo Taryba pasidalino 

Įvykdyti paliko Tarybos ' kitam visiškai svetimi eJernen-1 laikinai sekančiomis darbo vieto- 
Komisijai. kuri veikdama su tai: jų tarpe joks kontaktas nė- mis: adv. F. J. Bagocius. pirmi

ninkas; med. stud. D. P. Pilka, 
sekretorius ir redakt.. J. O. Sir
vydas. iždininkas. Pakvietimai 

, akredituoti savo atstovus likosi 
pasiusti sekančioms musų naci- 
jonalėms organizacijoms: Susi
vienijimui Lietuvių Amerikoje, 
Amerikos 
Sandarai. 
Sąjungai.. Tėvynės • Mylėtojų 
Draugijai ir Lietuvių Darbinin
ku Literatūros Draugijai. Kaip 
tik tų organizacijų atstovai Įstos 
i Tarybą. Taryba tuojaus susi- ____________
organizuos permanentaliai ir pa- Lietuvos kulturiniu ištaigų rei- 
skialys į Seimo numatytas komi- kalama.
sijas, būtent: 4. Tvarkyti reikalus musų

1. Pašelpinių Draugysčių. irančių draugijų, reorganizuo-
2. Spaudos. Knygynų ir Skai- jaut ir vienvjant jas.

tykių. 5. Teikti patarimus Tarvbai
3. Santikių Amerikos Lietuvių jos darbuotėj.

i 6. Registruoti asmenįs. norin
čius apsigyventi Klaipėdos Kra- 

■ šte.
Taryba iš savo pusės teiks to- 

! kią pagalimą ir patarimus, kokie

I

I

Balti-

f

SUSTABDO SKAUSMĄ 
Niekas nesuteiki* ų>kio 
walor.aus pafengvinimo, 
taip originali? Baume 
Bengue. Jis pradeda praša
lint skausmų nuo pat uz- 
tepimo.
Gauk oriem*1! francuz:s>M

H" H* *•**-'•••*• •

neraJ-konsulu New Yorke ir At-I 
stcvybės sekretorium Washing-1 
tone sukėlė Amerikos lietuviui 
tarpe dideli neužsiganėdinimą. Į 
Kol kas nesame susipažinę su i 
Lietuvos valdžios tikslais tokiam 
žingsniui, bet Taryba griebsis 
visų galimų priemonių to reikalo 
išaiškinimui, nesusipratimo pra- 
šalinimui ir klaidos atitaisymui. 
Spauda ir organizacijos tame 
klausime korektyvai užsilaikė, i 

Taryba yra labai susirupinusi 
Klaipėdos Kraštu ir. supranta
mu. kad jau laikas likviduoti sa
vo reikalus tiems klaipėdiš
kiams. kurie optavo Vokietijos 
pilietvstę. nebėra ilgas, ir numa
tydama. kad neužilgo ten bus'I

BADMEBENGUE
(ANALCtSW£ >

<• .

'Jank
Moteriškes 
ŠvarumuiY; -

švieSistiė*-. moterį* dabar 
vartoja Jonite vieę»n nuo
dingų mišinių šit«jfsBWT 
biam tikslui. Zonite yrą 
klos, bet nekenkia šveiniens 
kuoo audiniams.

——--------------------------J
---------- --- ------------------------- y i i ict. rvctii x i vv.i

nu, kuris tvarkys musų vietinius daug ūkiu, dvaru ir ištaigu, ka-j
reikalas ir tamininkaus musu rina <rol«nt*k lnare I anxn«nni i j

I 

k

| K'ž J

Dana Sužadina 
Masu Jaasms

Vr< darnus, karins 
tak<!aiira»jam ir pamirštam, Ke< daSno. kaip "Kur Bakūžė Samanota" 
liks musy širdyse rmuomet. Arba musų jauaas panelės apdaiaaoja- 

"’Bufų darzetis." kuria primena tisas linksmybes ir skausmus ir 
taas malantys romansų sapnas, kuomet užtrrajyni ant Hobart M. 
Oble Hayer Pianx Ta maloni melmdija tų senovės dainelių žavėta . 
žavėja mumis ir. rados, kad kas tai batų priseręs mums aageia spar
nas ir kritų j bėralinės herykes naro malone ir švrinia muzika tra
minant ant WOBART M. €.\WLE PLVYER-PIANO.

Matykit ir išgirskit šių stebėtinų muzikų, pas

GARDINER PIANO CO.
(B. SIMONAVICTtTS) ;

48 SN0W STREET. PROVIOENCE. R. I
• t

Nauji Pteyer-Pianai JMo.Ofl ir kaUčiau.
————k———— —

juokina. link»mi>M ir viriaHaa. Paąrastaa d*'***
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Lietuvių ; Tautinei 
Lietuvių Socialistų

su Lietuva.
4. Moksleivių.
5. Prekybos Rūmų.
G. Klaipėdos Krašto.
7. Lietuvių Imigracijos.

musų rias galima Irus lengvomis išįv-.
■ gomis supirkti*, prašė Lietuvos 

valdžios per Atstovybę Wash- 
ingtone surinkit smulkias žinias 
ir suteikti Tarrlyai,'. kuri'‘susiži
nos su užinteTesuotais Amerikos 
lietuviais, kati tokt turtą jie Įgy
tų ir tuomi priskubintų krašto 
sulietuvinimą.

Tuo tarpu Taryba prašo orga
nizacijų ir asmenų, šiuo reikalu 
snsiinteresavusių. atkreipti savo 
dėmėsi ir energiją Į sekančias 
konstruktyvio dario sritis:

1. Organizuoti kiekvienoj ko
lonijoj Jaunuolių grupes.

2. Steigti, kur ’tik galima. 
Prekybos. Pramonės ari>a Vaiz
bos Butus.

3. Rinkti aukas moksleiviu ir

I

1 
t i

F('xlJ * ■' KILLOGGS^r
IASTELE5S CASTOR OIL

nTy raiiivalytas Castor Oil 
tedarytai medicinos reika- 
ama,-Be kvapsnio. Stipru

mai ir tyrumas nepakeičia
mas; Be skonio ir neatei- j 
duoda: Imkit Koilogg’r. Su- į 
a(U*s Laboratorijose.

Mc-. išdįrbara ARMONIKAI]f ’

ir irtipcrtuoja-
■ m< visokiu rū
šių rankomis

Tikimės, kad apie Naujus Me- io" minioj "yra. arba kokių ji "su ^.UoSas 
tus pilna Taryba suvažiuos, iš- pagelba Lietuvos valdžios ir vei-Į išūžia- 
sidirbs statutą, susiorganizuos kėių turės. ' pasaulyje.
Į komisijas ir komisijom jau ga- Amerikos Lietuviu Tarvbos A”’ 10 
lės pradėti savo darbuotę. laikinojo sekretoriaus antrašas XtuX*'

Butu labai geistina, kad musų vra sekantis: Mr. D. P. Pilka.k.i- 
Įvairus Vaizbos ir Prekybos Ru- 373Broadway, So. Boston. Mass.'no* ža
rnai susijungtų į naeijoaalę or-' r !•’*’. nP^’ , . ..a*., r. J. tMgOCMR. , teikiam pamokinimu Reikalaukitir P '* .0 .P‘| Amerikos I ietuviu Tarvbov !&**£•• kuti prisiunčiam dykai
gatus į Tarybą. Taip pat laukia-, Amerikos lietuvių larynos . gfATTA SERENELLI & CO.
ma it musų Jaunuolių nacionalės laik. pirm, pareigas einąs. iou Blue island av. lipt. so. Chicaae

1

kitų išdirbėtų. Dykai ■e- 
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LENKAI NELEIDŽIA 

STEIGTI LIETUVIŠKŲ 
MOKYKLŲ.

Vilnius. Spalių 7. (Elta)
KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.) Lyd^rnokyklų1 įnįektoria

j VIS JIEŠKO TURTŲ.r;
Pereitais metais apie kuni
gaikščio Oginskio rumus ir

\SS3S3S«StS3kX3SMS3W3n^

TggEFONA* 10t7
MEDICINOS DAKTAEAB

C. J. NKOLAITIS
r«Undo«: BM 1 iki 4 »• M**

T iki 8 vakar*.
107 Summer St. 

LAWRENCE, MASS.
<»»S«SSa436X3S3SSS3S3SJSSSS6«3aS3C6SS^
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Kalėdų Ekskursijos j

LIETUVĄ
Geria^ztoib pa aubo laivais

S. S. LSVIATHAN 
Išplaukia Gruodžio 4 per Cherbourg,

-vadas Mr. Jos. Turėk, atstovas Urūted Statės Lirjjo- 
S. S REPUBLIC

Išplaukia Gruodžio 11 per Bremen.
vadas Mr. G«o. Hackl. atstovas United Statec Linijos, 

š . $ ekskursijos yra ypatiškai vedamos, kas palino- 
ugju »u> : u*> \i»ų mulkmenų. įrengimai ant visų 
Unitai Statės laivu yra reprilygstanii-—erdvus
kam bar ai. platų* deniai, ir t,, v pru to pridėtasis 
smagumai keliauti drauge au jūsų tautiečiai-.

Reguliariški išplauk;mai
Prcsident Rooseveh .......... ^Gruodžio 1
Repubiic...................................   Gruodžio 11
Prcsident Harcuig Gruodžio 15
Prcsident Roosevclt..................................Gruodžio 29

■ patogv.’mn keliaut! laivais Su-
u. Valstijų Linijos sutelks jus t vietos agentą*, 
ašy hite pa*

Statės Lines

Į

Rietavas (Telšių apskr.). J 
ireitais metais apie kuni- y- -- - tj

i sode jieškota kažkokių pa-'i 
i slėptų turtų; tečiau ir šiemet i 5 li:-s---------------------J- ■■■•’ Iį

i
i.

j tas ir Baltstogės kuratorija 
» Gąsiorotvskiu priešaky 

nepatvirtino jiė vienos nau-be užsakų, nakčia su

jos vargonininko jungtuvės. -ics lietuvių mokyklos, dargi 
Gi spalių mėn. 2 d. tuo pat|nePa!1gino koncesijų dauge- 
laiku ų- tokios pačios jungtu-1 liui senųjų mokyklų tik neva 

T ivyko tarp kitu krinigo (lelto, kad gydytojo higie
nos liudymai apie mokyklos 
butus nebuvo patvirtinti ap
skrities Storastos.

KLERIKALŲ ŽYGDAR
BIAI PANEVĖŽY.

Arcivyskupas Matulevičius 
ir federantas Arubrozaitis 
agituoja prieš vyriausybę.
Spalių 16 d. Panevėžin at

vyko Vatikano vizitatorius 
Lietuvai arcivyskupas Matu
levičius. Jo pasitikti stotin 
mažai žmonių atėjo. Spalių 
17 d. Šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje žmonių taipgi buvo 
mažai.

Sakydamas pamokslą, ar
ei vyskupas Matulevičius ra
gino valdžios neklausyti, nes 
ji esanti masoniŠKa-socialis- 
tiška, griaunanti tikėjimą ir n . - - .-
bažnyčią, nepripažisianti !?es: P«' niiistynes vienas da-;

• (lopiėziats paskirtu I.i'etuvai P'1- .Ja,ul!? Alanas is 
yskupų. ’ Paulių kaimo, Šimkaičių v.,

Girdėdami tokius žodžius, ,vl<lu!',.us P* • Bak’
daugelis žmonių pasipiktino 
ir apleido bažnyčią.

Tą pačią dieną federan- 
tas 
tikybos 
Nupeikęs dabartinę vyriau
sybę, kad ji netaisanti kelių,' 
nemokanti kunigams algų, 
Ambrozaitis priėjo prie išva
dos, kad jeigu valdžios įstai
gos netarnaujančios katali
kybei, tai jos esančios prie
šingos krašto reikalams ir 
todėl su jomis, esą, reikią 
kovoti.

slaptos, 1 
vienuoliktą valandą parapi-

ves 
tarnų. ’

^ieškotojai nepraranda vil- 
; ties. Piliakalnyje ir sode ša
lia senųjų duobių, beveik 
kas naktį iškasamos naujos.

NUŽUDĖ PEILIU.
Spalių 9 d. Pamiedargių 

kaimo, Šimkaičių vai., Ra
seinių apskr. vietos jauni
mas pas pil. Pažauskį Kaži 
suruošė pasilinksminimą—■ Rugsėjo 27 d. 
vakarėli, laike kurio apie 24^7^ užsidegė Rudaus Juo- 
val. kai kurie dalyvių 41 nr,z'”

' linksminę pakėlė tarp savęs 
ginčus, kurie parėjo į mušty-

NELAIMĖ IŠ NEATSAR
GUMO.

Kairienai. Grinkiškio vai. 
apie 11 vai.

HYGIENA SENIAU IR 
DABAR.

TuU> Anglas rašėjas 1600 
metuose rašė: “Karalienė 
Elzbieta pastatė sau maudy
nę, kurioje jinai sykį į mėne
sį išsimaudo ar reikalinga, 
ar ne.” Šiandien mes žinom, 
kad ne tik išlaukinis, bet ir 
vidujinis švarumas reikalin-

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3327 So. Haisted Street
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483

45 Broadvvay. New York City

šalčiui Antanui ir pats spru
ko laukan ir pasislėpė. Su
žeistasis nugabentas Rasei-; 

Ambrozaitis darė nev3 ini« 1«‘)njnėn1 š-.n!'
reikalais paskaita.| l̂lUį <L a|,le.4 val: mlre'

- 1 - • i Sulaikyti užmušėją dar ne
• - ----- pavyko.

zo gyvenamoji trioba. Paaiš
kėjo, kad gaisras prasidėjo 
iš supiltų ant aukšto gesintų 
medžio anglių. Mat naujai 
dapiltos nebuvo rūpestingai 
užgesintos.

Subėgę žmonės gaisrą už
gesino. Nudegė tik stogas.

Į

I

O’Jct'N 
EL1ZABETH

A D MIK
gabies Love It

N no visų pilvo ir žarnų 
marumų, kurie paeina 
dantų augimo nieko geresniu 
Kūdikiam m ir vaikam* nėra, 
kaip

Mas. Winsiow*s 
Syrup

t
l
l 
i 
I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ
mus

Resolute,
Ballin. Deuthschland.

UŽ 5b CENTU GYVYBĖ 
ATĖMĖ.

Spalio 13 d. Kauno Apy
gardos Teismas nagrinėjo 
bylą apie Vinco Songailos 
nužudymą ir apiplėšimą 
Kaune, už Mickevičiaus slė
nio.

Pereitais metais vasarą 
Vincas Songaila iš Pažaislio 
išvežė Kaunan i tarnybą .sa
vo žentą Mardosą ir dau
giau namo negrįžo.

Rytojaus dieną vietos gy
ventojai ties tuneliu rado 
Songailos vežimą su arkliu, 
o vežime peršauta galva gu
lėjo negyvas pats Songaila, 
išverstais drabužių kišeniais. 
Žmogžudžiai Songailą nužu
dė, matomai, plėšimo tikslu, 
nes nei piniginės su 50 centų, 
kuriuos, žmonos žodžiais, 
Songaila buvo iš namų pasi
ėmęs.

Mėnesiui laiko nuo to at
sitikimo praslinkus, Amalių 
kaimo gyventojo Antano Ja
kubčionio rugiuose buvo 
rasta tuščia piniginė su nu
žudyto Songailoadokumen- 
tais. Be to,.ties Palemonu 
buvo padalytas astras plėši
mas. Plėšikai ' užpuolę api
plėšė inž. Davydovą. Polici
ja, pdėarius kratą pasįta-įt 
“ a * z • t a ą v a

BESILINKSMINDAMI 
SURAIŽĖ ARMONIKĄ.
Vyžuonių vaisė., šaltinių 

kaime nesenai buvusiose Ro
žės Karnauskaitės vestuvėse 

■atėję iš gretimo Butėno kai
mo vaikinai pakėlė didžiau
sias peštynes. Ne gana to, 
kad apdaužė vienas kitą ir
nekaltus žmones,iškūlė kelių į 
namų langus, išgriovė tvoras į 
ir peiliais supiaustė muzi
kanto armoniką.

i Bendrai paėmus, šios apy
linkės jaunimas jokios pa
žangos nerodo. Laikraščių ir 
knygų niekas neskaito, orga- 

inizacijų kaip ir nėra. Myli
miausia čionykščių jaunuo
lių pramoga vakaruškos,; 
degtinė, na, žinoma, ir peš
tynės.

G1M N AZIJOJ SPROGO 
GRANATA.

Biržų valstybinėj gimna
zijoj 28 rugsėjo laike vokie
čių kalbos pamokos 7-toj
įklasėj staiga pasidarė dide
lis triukšmas, tai mokinio 

■ Ūžbalio Jono rankose spro- 
igo granatos kapsulis. Jam 
, nutraukė kairės rankos du 
pirštus, sužeidė dešinės ran- 

i kos du pirštu, krutinę ir ap
degino veidą.

; Užbalis tą kapsulį buvo 
'radęs gatvėj, norėjęs išardy
ti ir laike pamokos žaidė. 
Galų gale kapsulis sprogo.

PEŠTYNIŲ TREJYBĖS 
BAŽNYČIOJE ATGAR

SIAI.
Žemės ūkio ministerijoj 

dvi valdininkės dėl Įvykusių 
aną sekmadieni Trejybės 
bažnyčioje peštynių taip su

siginčijo, kad kibo viena ki
tai i plaukus ir sugriuvusios 
ant žemės pradėjo rautis. 
Atskirti teko pašaliečiams.

Vienoj šeimynoj lenkiškai 
nusistatę tėvai išvarė iš na
mų lietuviškai nusistačiusi 
sūnų studentą.. įtarė, maL 

i kad dalyvavo peštynėse.

i

i

gas kunui. Daugelis musų 
nesveikumų butų galima iš
vengt valant žarnas pagelba 
Trinerio Karčiojo Vyno. 
“Ouray, Colo., Spalio 9 d.: 
Trinerio Kartusis Vynas yra 
puikus nuo skilvio nesveiku
mų. Jūsų, J. A. Langston.” 
1 bonka už $1.25, sampalinė 
bonkutė už 15c. Joseph Tri- 
ner Company, 1333 So. Ash- 
iand Avė., Chicago, III. Iš
bandykite Trinerio Nuo Šal
čio Tabletus, tai greita pa
gelba nuo šalčių ir gripų (30 
centų pas visus geresnius 
pardavėjus ).

i

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

tri-šriubinių laivų 
Rdianee. Albert

Hamburg
ir ant popuiiariškų vienodais 
kambariais laivų Cieveland, 
VVestphaiia ir Thtiringia.
Sąvaitiuiai išplaukimai iš New 
Yorko. Laivai Thuringia ir 
Westphalia atplaukia į Bostoną. 
Personaliai dylimi j Europą iš
važiavimai.

Į

iš New YorkoTrll «i Kauną ir atgal 
(Pridėjus S. V 

v w jeigu Taksus.)

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agents
28 Brnaavvay. Neu York

KALĖDOS
SENOJ TĖVYNĖJ

Savo šeimoje, tarpe giminių 
ir draugu jus jausite tikrą Ka
lėdų smagumą.

Fra- -Kalėdiniai išplaukimai 
per Bremena:

MUENCHEN
Gruodžio 8

Cabin, Tourist 3-rd cabin and 
3-rd class

COLUMBUS
Gruodžio 14

1-st, 2-r.d gnu 3-rd class.

Nupigintos 
Rour.d Trip 
kainos. Trečia 
Kl-.sa iš New 
Yorko iki 
Kaunui

$203
ir aukščiau

Geras gelžkeliais susisieki
mas iš Bremeno j vi a~ Lietuvos 
dalis. •

Pasaulyje garsus l.Ioyd patar
navimas.

Dėl informacijų kreipkitės 
prie musų autorizuotų agentų 
arba pas

NORTH GERMAN

LLOYD
32 Broadway New York

DVIEJŲ PAČIŲ TURĖTI 
NEGALIMA.

Spalių mėn. 9 dieną Ma- 
i iampolės Apygardos Teis
mas Alytuje nagrinėjo kri- 
minalę bylą pil. Burbulevi- 
čiaus kaltinamo dvipatystė
je. 1915 m. Burbulevičius. 
gyvendamas Glasgovo mies
te, vedė žmoną. Anglijos pi
lietę, 1920 m. ją pametęs gri
žo Lietuvon ir tais pat me-

,;ais Miroslavo parapijos 
bažnyčioje (Alytaus apsk.) 
x ėdė lietuvaitę. 1922 m. Bur- 
mlevičiaus pirmoji žmona 
?<er musų užsienių reikalų 
ministeriją pradėjo jieškoti 
savo vyro ir tuo iškėlė pasta- 
• ojo neteisėtumą.

Burbulevičius teisme pir
mųjų savo vedybų neprisipa
žino, bet teismas pastara ji 
apkaltino ir paskyrė 6 mene-; 
sius grasos kalėjimo.

t
i

EXTRA DIDELIS 
BARGENAS.

!

!
i

I
Į i
I

ŠIAULIAI SUSILAUKĖ 
NAUJO VIRŠININKO.
Naujai paskirtas apskri- 

T ... , . . .ies viršininkašs p. Urbaitis
namus Pažaislio valsčiaus atvyko irpradėjo eiti savo 
gyventojus Gužą ir jo darbi--pareigas. Su tuo tuojaus lyg 
ninką Andrejaitį, rado iš- kažkas naujo Įnešta. • Jo ži-

I 
f

VEJAS STATOMUS NA
MUS IŠGRIOVĖ.

Rugsėjo 17 dieną Sveda- 
uose, Rokiškio apskr. vėjas 

nuvertė naujai statomų pie
ninei mūrinių namų antrą 
aukštą. Sužeisti keturi dar
bininkai. Vienas abejojama 
ar pagis.

plėštus daiktus. Pradėjo išsi- jnioje esantieji valdininkai i «UO IŠKASĖ LAVONĄ-
aiškinti ir Songailos nužu-; rimčiau, matyt, pradėjo atsi- 
dymo kaltininkai. Pagaliau nešti i tarnybines pareigas. 
Andrejaitis prisipažino nu- Viešpatavusi anais me- 
žlidęs Songailą plėšimo tiks-tais saujalė diktatoriškų 
lu drauge su Slabados gv- gudragalvių blaškė pažan- 
yentoju Tarasevičium. Tara-Ogesniosios visuomenės žmo- 
sevičius suimtas taip pat pri-jnes be jok.os atodairos. Jų 
sipažino ir vedamas nurodė ten lizdas dar tebesilaiko, 

todėl reikia skubiai juos va
lyti. nes tokie ponai vien tik 

(teršia policijos ir vanldinin- 
ikų vardą, o būdami piliečių 
tarpe vyriausybės atstovais, 
žemina savo elgesiu jų auto
ritetą. i

vietą, kur nušovę Songailą ir 
numetę tuščią piniginę, išė
mę 50 centų pinigų. Vienok 
žmogžudžiai teisme neprisi
pažino ir skundėsi, kad prie
varta juos policija .vertųsi 
prisipažinti. Teisme išsiaiš-___ t _____________,__
kino teisiamųjų kaltė ir A py- i J<ia tuo reikalu teisingo zin^- 
gardos Teismas nuteisė: An- snio iš naujo apskrities virši- 
taną Tarasevičių ir Petrą ’ninko n. Crbaičio ir tikisi 
Andriejaitį po dvyliką metų neapsivilsią. 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Šalčiai, kurie 
išsivysto į 

pneumonią
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos, 
lūs galit juo- sustabdyt dabar su 

< reomulsion. sušvelnintas kreozo- 
■.as, kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
mulsion yra nauja- medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintv.- 
greitumu: jis palengvina ir gydo 
uga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, sale.o ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele- 
:entų apart kreozoto, kurie paleng

vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
u-tabdo irritaciįą ir užtlėgimą. 

Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
-■.įsigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa- 
-ckmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendra 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
'eras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar "fili." Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio- 
ar kosulio nepalcngvintų vartojant 
■r taip/1 airi tiurodyta. Klati-krt pas ■ 
itisų aptiekoriu Creomulsion C_ — 
'.airy. Atlantą, Ga. <apg)

12
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MANKIUSIAS

Ll

Tas Vardas
INGERSOLL 
ant laikrodėlio veido yra jūsų 
apsauga. Tai ženklas tikro 
GARANTUOTO Ingersoll 
Laikrodėlio. Jis reiškia did
žiausią vertę.

ŠVĘSKIT KALĖDAS 
LIETUVOJ.

Važiuokite Baltijos Ameri
kos Linijos Laivu 

“ESTONIA” Gruodžio 7 d. 
Važiuokit visu keliu vandeniu 

! pato 
KLAIPĖDA 

per laisvąjį Danzigo portą. Iš 
ten tiktai vienos nakties 

kelionė kitu laivu.
$107 Tiesiog i Klaipėdą 

Ž-čia kliasa
UŽSIMOKANT ABIPUS, 

TIKTAI ^181.
Populiariška turistine trečia 
kliasa tiktai S10 brangia^ 

vienpus. $15 abipus. *, 
Taksai atskirium.

žiniom kreipkitės į vietose, 
agentus ar į bendrovę:

Baltic America Line, Ine. : 
10 BRIDGE ST„ NEW YORK.

I

Rūšys nuo $1.50 ’ki $9.50

Ingersoll Patarnavimas
Jei nelaimė pagadina jūsų Ingrr- 

soil. * u vyniok gerai ir pasiųsk 
INŲER>(>|;1.aVATCH CO.. Ine.. 
Serrice Denfcf. Wate?4>cry, Coęn. 
Grrttai patai-ys ir pigi-i.

ramstykite visą pasauli per ši pui-l 
kų stereoskopa, padarytą iš geriau- į 
sios medžiagos; galite matyti vaizdus ■ 
Pasaulinio karo, Amerikos istoriškas! 
virtais ir -kariškos ląivus, Kristaus gy- ■ 
venimą, vizitas Romos ir Venecijos ir 
<laug kitų gražių vaizdų. Su-stereosrį 
kopų mes duodame 100 rinktitfni vaiz
dų ir gera gvarantuota puikiuose 
k-elio lukštuose laikrodėlį, ilgai tęsė-! 
.ianti ir teisingai laiką rodanti. Luik-. 
didėlį, Stereoskop* ir 100 vaizdų ver
tės $X.0o mes parduodam tik už $4.75. 
Ir dar pridedame B. C. 22 kalibro re
volverį — dykai. Pisiųskit tik 3oc. 
prisiuntimui, o $4.75 užmokėsite kai 

‘ gausite daiktus. Patenkinimas gva- 
>antuojamas arba pinigai grąžinami. 
Siųskite orderį dabar ko! kaina pigi. 
Adresuokite: (4*5)

PEACT1CAL SALES COMPANY, 
1219 No. Irvin<: Avė Desk 50,

Chicago, II!.

Laik- ■ Dykai

«

Kvėdarna. Spalių mėn. 3 
d. Sauslaukio kaimo pilietis 
vežė bulves i rusi supilti ir 
uamatė, kad šuo iškasė iš 
žemės suvyniotą skaroje ne
žinomo kūdikio lavoną. 
Žmonės pamatę išsigando ir 
tuoj pranešė policijai.

Kaltininke surasta ir lai
koma policijos priežiūroje.

Ii

ft-pas-
Com- r

NEMUNE ESAMA 
GINTARO.

Piliečiai laukia, lau- Tyrinėjant Nemuną 
•■-i-- ----------------------“. gintaro ties šiais

mais: Pelesiškiais ir 
kiais (Punia), Žadeikoniais 
(Birštonas), Kalviais (Prie
nai), Pašventupių (Pakuo
nis). Rasta nedideliais gaba
lėliais. Gintaras rausvas ir 
šviesiai ir tamsiai geltonas.

UŽ TABAKO LAPĄ. 
Liškeva, Alytaus apskr.

Mr. JoMph P. Šarkinas*.
PM

------- :--------—--------------------- r
Dirbtuvės Išpardavimas.

NAUJO MODELIO 
BOILERIAI <
Padirbti iš citra 

sunkaus tyro 
vario, su 5 
colių tikro 
Brasio Ban
gi ūkais, 
lengvai iš
valomi Nė
ra šriubinių 
dangtukų, 
nėra sumi
rimų. Ran
kų henudeg 

■ it ir netu
rėsit sun- 
kumonuim- 
ti dangtuką 
Kepuraitė 

būt uždėta arba nuimta paspau-

Niekuornet 
t boileriai 

tokia pigia kaina. Tai 
‘ s namų reikalams.

Užsi-

a.*>

SZ99I

^44.2°

l

!

rasta 
kai- 

Misis-

F ______________________

JAUNIKIAI BE LAIKO I 
*' ! KAPUS PALYDĖJO.

, Zarasuose,
* apskrities ligoninėje mirė 
apskrities valdybos raštinin
kė 0. Cičeiytė. Josios per- 
ankstvvos mirties kaltiniu- Praėjusią sąvaitę Liškevos 
kais vadinami J. T. ir A. J.—- ūkininkas M. Slauta nerado 
abudu tos pat įstaigos darlii- trijų naminio tabako lapų, 
ninkai ir dideli katalįkai. Įtarė, kad juos pavogė su-

KUNIGO TARNAI NAK- į L.____ ....
T1MIS SAKRAMENTUS i Spalio 12 d.

IMA.
Liškeva, Alytaus apskr. 

Ilgai aimanavo dešinieji, 
pralaimėję rinkimus, kad 
tuoj bus griaunamos bažny
čios, įvestos civilinės vestu
vės, bet nesulaukdami, ma-_____ ___  ___  __  e___y___ __  r__ o___
tyt, vykdo tai jau patys net Mirusioji pati bandžiusi pa- nūs. Taigi paėmęs naujus jo 
kunigų tarnai. Šių metų rug- šalinti vaisių, susižeidusi ir rubus, sukapojo Į mažiausius 
piučio 27 d. Liškevoje įvyko mirusi. ; (kąsnelius.

I

Vest I Sus FitM 
Cobįmy 

jau virš 29 metų.
Jei manot pirkti Player-Pianą, 

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

ruotą kaudiogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylsbi|> SU. Bwtm..
(kurtas 1861 m.

'-ali ..
bis pirštu sriuba a-t viršaus Saugus, 
praktiški ir ilgši tysanti 
nirmiau tokios geros rųšies
.parsidavė
'•a puikus boileris

‘•oresnio nėta. Jis tesės jūsų gyveni- 
.-iUį ir suteiks už-iganėdinimą. 
akydami pažymėtomis kainomis siųs

kite ninė/as iškabu,, money orderiu 
:rba čekiu. Greitas pristatymas dru- 
.uose boksuose. Verta įsigyti kiekvie
nam. " (Jo)

IIOME MANUF Af TURINO CO.
18 E. Kinzie si.. Dept. M-25. 

CHICAGO, II.L

i

M.000.000 
užmokėjome kad 
sustabdyti

Šalčius
T žmokejom $1.000.000 uz TTill’s Cas- . 

<ar:i Bromldc Qninine dėlto, kad tai ge
riausia- išrasta- būdas gvdyt šalti. 
HHI's «u-<tabdo šalti į 24 valanda*. Jis 
-ųlaiko gripą j 3 dū'nas.

' Veikia pilnai. Netik sustabdo šaltį, 
bot išnirta lauk jo nuoitu-. Palinosuoja 
vidurius — snvikrina visą kūną. Jis su 
tveria spėką atgaivint jūsų gyvenini*. 

šalti- dalykas rimtas. Kasmet iš šal
čio priež.a’tios miršta virš 150.000. Fra 
bėkite ir jūs kartu sD šalčiu. Neloi«ki- 
t? jam įsikibti. Sulaikykite jį - i H iii j*. 
Turėkite po ranka. Kuo grėbiau jū.- 
pradė-it. tuo greičiau šalčiui hu« galas. 
Visos aptiekos parduodu Hill’s. 
Tikrai Gauk Kaina 30c

OSCARįl
Raudona Dėžė

1NINE
su p .įveikt'*0

ŠALTIS! TRINKIT KRŪTINĖ IR NUGARĄ SU

♦

Taipgi
Sustingusio sprando, Neuralgijos, Už
sigavimų. Neuritis, Žaizdų, Galvos 
Skaudėjimo, Išsinarinimų, Skaudančių 
Muskulų, šono. Krutinės ir Nugaros 
Skausmų. Nusideginimų. Mėšlungio. 
Nepiįleidžia užsinuodyt nuo išsidrėski- 
mų ir tt.
Draiveriai: Trinkite skaudančias nu
garas su juo.

ALBERT G. GROBLEWSKI & CO. Plymcuth, Pa.
. “TRINKITE KUR SK Al IM."I

I

Trynimas 
Pagelbsti

Trynk tą pačią vietą kur 
skauda!

nuo: Reumatizmo Skausmu.

Trynk, trynk. trynk iki oda 
įkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimento:

PAIN-EXPELLER
Iregistr. J. V. Pat. Biure

Jis buvo ir yra naudojamas 
palenguvitumui reumatiškų 
skausmų; ’ sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimn ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių. skaudamų muskulų.

35č.—vaistinėse—78c.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn. N. Y.

■<
s.
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Vietinės Žinios
I Socialistų konferencija.

Pereitą nedėkiieni “Ke
leivio” name buvo Massa
chusetts valstijos lietuvių so
cialistų konferencija. Dele
gatų atvyko apie 20. Ūpas 
buvo labai geras ir visi drau-’ 
gai kupini entuziazmo. Pa
daryta daug svarbių nutari
mų. Plačiau apie tai bus sę-, 
kančiame “Keleivio” numec;
rv.

I

lium. Du kiti automobiliai 
dėl šito sumišimo turėjo su- 
sikulti.

Paskui šita ištvirkėlių gau
ja nusibeldė net iki Harvard 
skvero ir tenai sumarmė' j į 
University Teatrą. Savinin
kas norėjo pasipriešinti, tai i 
jie jam išmušė akį.

Išėję iš teatro jie užpuolė Į - — ----------- . - <
;galvekarį. Vienas jų užsilipo• toli Quincy du policmanaiį 
ant gatvekario stogo ir pr?- aną naktį išgirdo dumblvn t 
dėjo jį ardyt. Policmanas ji moteriška balsą saukiant pa-

TECHNOLOGIJOS STU
DENTŲ RIAUŠĖS.

Sudaužė žmonėms automo
bilius, išdaužė gatvekarių 

langus, nuogi dūko gatvėse.
Pereitą ketvergą Techno

logijos Instituto studentai 
Cambridge’uje buvo sukėlę 
tokias riaušes., kokių ir lau-, 
kiniai indi jonai negalėtų su
kelti.

Apie šeši šimtai vaikėzų, 
tartum proto netekę, dūko, 
daužėsi, draskėsi, rėkė, dau
žė langus, plėšė drapanas, 
užpuldinėjo automobilius iri 
pridarė į $10,000 nuostolių, j 

•Jeigu šitaip pradėtų elgti.- 
išėję iš savo susirinkimo dar
bininkai, tai tuojaus butų 
pašaukta policija ir milicija 
su kulkasvaidžiais, ir riauši
ninkai butų šaudomi. Bet su 
Technologijos Instituto po
naičiais policija elgėsi labai 
švelniai. Ji nepaleido ne* 
vieno šūvio, nepramušė nei 
vienam galvos; ji prašė jų 
geiuoju, kad jie nusiramin
tų. Ji gyrė juos, kad jie gar
bingų tėvų garbingi vaikai. 
0 tuo tarpu tie “garbingi” 
vaikai vienmarškiniai, be 
kepurių, be kelinių, o kai ku
rie ir visai nuogi siuto ir 
stumdė pačią policiją.

Ir gatvinė kapitalistų 
spauda ant rytojaus aprašė 
šitas laukines orgijas su di
džiausiu pamėgimu. Mat, ne 
darbininkų klasė šitą furorą 
kėlė, ne prieš kapitalistų 
viešpatavimą jis buvo at
kreiptas. Buvo tai šiaip sau 
“srnart boys’ų“ pasispardy
mas, amerikoniško “patrio
tizmo” išsiliejimas.

Riaušės prasidėjo per taip 
vadinamą “rush night,” kuo
met nauji studentai bando 
savo spėkas su senais stu
dentais. Tokios imtynės A- 
merikos mokyklose visur yra 
madoj ir Technologijos In
stitute jos ruošiamos kas me
tai. Šį sykį 200 senųjų stu
dentų užsidarė gimnastikos 
salėj, o 400 “frešmanų” pra
dėjo juos atakuoti. Negalė
dami salėn įsilaužti, jie iš
mušė keliatą langų ir įmetė į 
ridų keliatą bombų su troš
kinančiais gazais, kurių jie 
buvo pasidarę instituto la
boratorijose. Aštuoni “sofo- 
morai” apalpo, o kiti čiaudė- 
dami pradėjo bėgti laukan. 
Čia prasidėjo grumtynės ir 
“frešmanai” paėmė vyres
nės klasės pirmininką “ne
laisvėn.” Ant rytojaus dėl to 
įvyko antras “frešmanų” su 
“sofomorais” susirėmimas, 
nes pastarieji turėjo atsiimti 
iš “nelaisvės” savo vadą. Ir 
vėl buvo kova, ir vėl buvo 
vartojama siera ir troškinan
tis gazai.

Paėmę savo priešininkų 
pirmininką. “frešmanai” 
pirmą naktį įsiveržė gimnas
tikos salėn, sunaikino bran
gų aparatą ir numalevojo 
grindis, taip kad jos butų 
slidžios ir niekas negalėtų 
tenai vaikščiot.

šešiems studentams buvo 
nuplėštos drapanos ir jų kū
nai taip pat buvo numalevo- 
ti visokiais dryžais.

Tuomet kova pasibaigė, 
abidvi pusės apskelbė “pa
liaubas,” ir visi susivienyje 
įtaisė triukšmingą demons
traciją ant Massachusetts 
avė. Žviegdami, staugdami, 
lodami, baubdami ir švilp
dami jie numaršavo iki Cen
trai skvero, kur sustoję vidu
ry gatvės pradėjo šokti;indi- 
jonišką “gyvačių šokį.- Gat
vekariai turėjo sustoti, gat
vė užsikimšo automobiliais, 
bet policija nieko nedarė. . .
Kada vienas automobilius liam M, Present. Nakties lai- 
bandė per tą laukinę gaują ku gauja padaužų užpuolė 
prasispausti, studentai api- jį, atėmė iš jo lazdą, parmu- 
puolė ji kaip skruzdėlės, nu- šė jį ir užtraukė jam ant gal- 
plėšė viršų, išdaužė stiklus, vos jo paties švarką. Polic- 
sudraskė apmušalus ir taip jį manas paleido per švarką du 
sunaikino, kad jį reikėjo šuviu ir abudu pataikė yįer 
vežti garažan kitu autpmobi- nam padaužai į pilvą. •

l
I

Stora moteriškė įklimpo į 
dumblą ligi kaklo.

Patruliuodami kelius, ne-'

ant gatvekario stogo ir pr?- aną naktį išgirdo dumblvn t 

nutraukė žemėn ir nugabeno galbos. Pasirodė, kad biau-
Aoie policijosIriam liūne tenai buvo iklim-i 

susirinko gaujalpu^ hgi kaklo tūla Mrs. 
pradėjo j Sophia IValiana. 60 metu 

Vietoj amžiaus moteris, kuri sveri i 
250 svarų. Ji buvo įklimpus 
į dumblą visa, tik galva buvo 
aikštėj ir abidvi rankos iš-

nuovadon.
nuovadą 
triukšmadarių ir 
šturmuoti nuovadą.
išpilti užpuolikams kailį, po
licijos seržantas su nusiže- 
nfinimu pradėjo jų prašyti, .
kad jie nedarytų nieko blo Įkeltos aukštyn. \ ienoj ran
ga. * ' ;koj ji laikė krepšį. Policma-

Paskui apie 200 riaušinin- nai turėjo daug vargo, pako!

1 
I

ją ištraukė, nes sunku buvo 
prie jos prieiti. Išgelbėta ji 

visas užtvaras ir nemo- tuojaus apalpo. Kaip vėliaus 
"1 sugar (Paaiškėjo, ji išbuvo toj ba
kuos ėjo loj apie

kų sugriuvo į tunelį an 
Harvard skvero, išlaužė te
nai 
kėdami įžangos visi 
mėjo į traukini. I 
Bostoną. Kai kurie jų buvt 
visai išnerti iš drapanų, til 
vienais apatiniais skalbi 
niais. ir tie patįs buvo su 
draskyti. Kelios moterįs ne 
apalpo, matydamos šitok . 
reginį. Jų dūkimui nebuv< iDorchester streeto įvyko

j 3 valandas laiko. 
Kokių galų ji tenai jieškojo. 
ji nesako.

I
1
i
1

Ant kampo Broachvay ir

SOUTH END HARDWARE CO.
SUSTABDYK STOGO TE K E JI M 4

SPECIALĖS KAINOS
KOOF COAT1NG, 79c. už galionų; 5 galionu ketui* ... $3.60
RAUDONAS STOGŲ Pentas $1.25 galionas. Geros Ryšie*.

SMOOT Sl'RFACE Roofing. Kolis Padengia 100 ketv. pėdą. 
LENGVAS $1.39, VIDUTINIS $1.69, SUNKUS $1.95.

šis paveikslas parodo JAMES ELLIS FURN1TURE CO. nauja 
namą, po numeriu 105 Broad way. South Boston'e. į kurį nesenai 
atsikėlė nuo kampu Broadway ir B St. šis naujas namas turi mo
derniškus sandėlius per keturius aukštus su keltuvu (elevated) 
taip kad baldai yra užlaikomi painiausiame saugume: sausai, šva
riai. ncapdaužvti.

J a mes Eitis Co. yra viena iš seniausiu ir atsakančiausiu rakan
du krautuvių. Reikalą veda per 17 metus, turi tuksiančius pa
tenkintu baldu pirkėju ir žinoma kaipo geriausia firma visoje 
apidinkėje.

GALVANIZUOTOS LIETAUS PAIPOS
2” 5c. už pėdą. 3” 6c. už pėdą

GALVANIZUOTOS RIBBED Pelenams Bačkos..........$1.98
DURŲ ZOMKAl Iš VIDAUS. Setas.................................50c.
TUZINAS JŲ.............................................................. $5.50

QUEEN ANNE MALIAVA. 16 spalvų ir balta................ $2.25
GERIAUSIAS WH1TE LEAD (Pure) 100 svaru .... $12.50 
DU PONTS T & C FLAT WH1TE PA1NT, galionas ... $2.25 
ATLANTU FLOOR VARMSH. galionas..................... $2315
FURNICO IR PEČIŲ PAIPOS, LANGŲ STIKLAI, KITAVO- 
JLML'I KOŠĖ. ASBESTAS PAIPO.MS DENGTI (VANDENS 
ARBA ŠTYMO PAIPO.MS). ASBESTO CEMENTAS $2.25 
ŠIMTO SVARŲ MAIŠELIS, ASBESTO POPIERIS 10c. SV.

SOUTH END HARDWARE CO.
1095 WASHINGTON ST., arti Dover St. Ekveito Stoties 

BOSTON, MASS.

£Po No. 6 Corning st. nu- AUTOMOBILIŲ SAVI- 
krito laiptais nuo antrų lubų NINKAI
“burdingieris“ Scranlon ir Pradedant nuu Naujų Metų, versti- 
anf n7simnib nai reikalingas Atsakomybes Paimant VieiOfc užsimušė. dymas bendrai su Aplikacija dėl Rc-

. gistravimo automobilių. Prisiųskite >
rO No. 112 Atlantic avė., .savo' antrašą ir aš pribusiu pas jumis i 

žuvu krautuvėj, pasikorė ita- ,nes‘}ir,?nt .k“r wy®nat? *u reikaiin-; , - , •” ga blarma dėl registravimo i-_.
IRS VardU Giamangl. biliaus. Šis patarnavimas dykai.

reikalais, kreipkitės pas
J. N. TURAUSKAS 

CAMBRIDGE, MASS 
104 Hampshire st. Univ. 9692 

ir 36S SVashingtoti St, Univ. 1683-^

automo- ’Dėl j S

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

L1GHTING SUPPLY CO. 
147 Portland SL, Boston 
netoli North Station

tikro patarnavimo, su savo insuranec į
II
I

SPORTAS.
Jack Sharkey mušis »u 

Jack Detnpsey.
Kumštynių rengėjas Tex 

Rickard buvo sumanęs ir vėl 
nurengti kumštynes tarp Ge
ne Tunnev ir Jack Dempsey. 
Bet šitam Rickardo planui 

■pasipriešino New Yorko val
stijos kumštynių komisija, 
kuri sako, kad pirmą progą 
muštis su čampijonu turi lie
tuvis Jack Sharkey. Ir todėl 
Dempsey. komisijos patvar
kymu, turi pirmiau persi- 
mušti su Jack Sharkey — ir 
šitų kumštynių pergalėtojas 
galės muštis su Gene Tun- 
ney.

Juška* puikiai pasirodė.
Pereitą kelvergą Grand 

Opera Housėj musų čampi- 
jonas Franas Juška ritosi su 
airių čampijonu Ned Mc- 
Guire. Nors laikas buvo ap- 
rubežiuotas ir viens antro 

i galutinai nepaguldė, bet vi- 

; pažino Juškai viršų. Tą patį 
c .......... .. i vakare Stanley Stasiak pa-*>vo pana. Wė’ Jose P ir

S. . vCti-X;Pat McGill paguldė Howar<l
w ' F S ' 1 . ’°°6 i Cantowine.
vV ashington st.. nutarė nusi- _______
žudvti ir išgėrė bonkutę io- Chicagos lietuvių čampijo- 
dinos. Dabar jis guli ligon- nas daktaras Sarpalius jau 
būtyje. pribuvo Bostonan.

-------------- Ateinantį ketvergą Dr.
Allstone buvo apiplėštast Sarpalius pirmu kartu išban- 

įtaxi vežikas. -Jis sako, kad ji dvs savo spėkas ir gabumus 
apiplėšę tyras su mergina. Bostone. Jis bus pastatytas ii v\n_ 1____ 1_

Ant Broadway susikūlė 2 
gatvekariai. I

Į
I

galo. Jie lipo vieni kitiem? i anądien dviejų gatvekariųl 
ant gaivu, stumdėsi, lupi susikulimas. Vienas gatve-;
nuo sienų skelbimus, plėšė ii 
draskė sėdynes, spardė du 
ris ir sienas, daužė langus. 
Pakol traukinis atbėgo į 
Park skverą, jo languose ne
buvo jau nei vieno stiklo. 
Čia visi studentai išėjo iš tu
nelio ant viršaus ir suvirto į 
vieną šokių salę, o suardytas 
traukinys buvo nusiųstas; 
dirbtuvę pataisymui.

Pasirodžius šitokiai “kom
panijai” šokių salėj, kur bu
vo susirinkę aukštesnės kla
sės moterįš ir merginos, kilt 
didžiausis lermas. Studentą: 
nieko nelaukdami ir čia pra
dėjo savo darbą. Jie nuplėšt 
nuo langų brangias uždan
gas, išvartė kėdės, sudaužė 
paveikslus. Galų gale pavy
ko juos iš čia išvyti ir jie su
grįžo atgal į Cambridge’ų ii 
susirinko į savo gyvenime 
vietą. Vėliaus apie 30 jų bė
giojo aplink savo “cam- 
pus’ą,” už kokių 300 žings
nių nuo Massachusetts avė.. 
visai nuogi.

Vėliaus betgi keliatas jt 
buvo areštuota už sulaužy 
mą rakandų šokių salėj Bos 
tone ant Boylston streeto.

karis su žmonėmis ėjo aukš
tyn linkui City Point, o kitas, 
darbinis karas, prikrautas 
pilnas plieno relių, bėgo nuo 
kalno žemyn ir besisukda
mas į Dorchester streetą 
smogė pirmajam, gatveka- 
riui į priešakį. Motormanas 
spėjo uždėti breikus ir įbėg
ti į vidurį. Visas gatvekario 
priešakis buvo sutriuškinta.- 
ir gatvekaris atsuktas sker-į 
sai gatvės, bet iš žmonių nie-. 
kas nenukentėjo._ _ ’

Bostone buvo atrasta nusi
žudžiusi gazu tūla Mrs. 
Woodbeck po No. 16 West- 
iand avė. Visi gazinio pe
čiaus kranai buvo atsukti ir! 
moteris buvo atsigulusi vir-l 
kTpiVallvagrin(1<U

Per vasarą prigėrė
178 žmonės.

Per šią vasarą Massachu
setts valstijoj prigėrė 17f 
žmonės. Daugiausia nelai 
mių buvo birželio, liepos i’ 
rugpiučio mėnesiais. Nor.-

apiplėšę vyras su mergina. Bostone. Jis bus pastatytas 
kurie buvo pasisamdę jį pa- prieš lenkų čampijoną Stan- 
sivažinėjimuį. Mergina lai- lev Stasiak. Dr. Sarpalius
kiusi atkišus revolverį, kuo
met vyras atėmęs iš jo $11.

William A. Blunt, kuris 
užvažiavo autvmobilium ant

178 mirčių vandeny išrodė šaligatvio ir užmušė kūdiki 
baisi skaitlinė, visgi ji nėr? vežimėlyje, 
tokia didelė kaip buvo 192-? kalėjimo’ 
metų vasarą, kuomet prigė
rusių buvo 253.

Daugiausia žmonių prige- chemijos laboratorijoj šį pa- 
ria besimaudant. Įdomus te- nedėlį įvyko ekspliozija. ku- 
čiaus dalykas, kad ant 10 ri sužeidė vieną studentą ir 
prigėrusių vyrų išpuola tik
tai 1 moteris.

gavo 5 metus

(-)
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geriausius <
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visokius planus, išmėruoju žemę ir { ■
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LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS 
pabudavojame 

namus ir pigiai Taipgi

MĮ.ė'f t f'i | • t «■ r/’*♦' t— r, i n■T i T T * 'i ’

Mes

etc. Visokiais reikalais kreipki 
tės. (-)

TITUS ?. GREV IS
395 Broad way. So. Boston.

Tel.: So. Boston 2340.

JEIGU JUS NORITE, KAD JŪSŲ ŠEIMYNA BU
TŲ NAMIE, TAI PADARYKIT SAVO NAMUS 
PATRAUKIANČIAIS SU

I

t
Prigėrė piuvėnosc.

Cambridge’aus “baksinėj" 
formanas Roach įkrito į piu- 
vėnų duobę ir tapo įtrauktas 
į tą kaminą, kuriuo piuvėnos 
varomos laukan ir verčiamos 
į vagonus. Po 15 minutų jis 
buvo išgelbėtas, bet į plau
čius turėjo jau pritraukęs 
piuvėnų ir tuoj mirė.

f ... ■ ■ ■ --- * ■ -

Ant kampo 9-tos ir Dor- 
chester avė. policmanas Hul- 
ke peršovė bomą vardu Wil-

K. W. ŽIURINSKAS |
KOSTL'.MERSKAS KRIAUČIUS

Vien tik vyrišky drabužiu.
Apie gerumą klauskite mano kos- 
tumerių. kurie jau dėvi mano da
rytus drabužiu*.
Valandos: Kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vakare.

341 BROADWAY.
SO BOSTON. MASS.

<<«
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PARKWAY 
AUTO SERUICE

and F1LLING STATION
Jeigu norite. kad Ju>ų automobilis 
ilgai laikytų, tad duokit pataikyt 
Petrui Trečiokui. Darbas geras, 
kaina prieinama. Jeigu norit. kad 
Jūsų karas gerai trauktų, imkit 
gesoiiną pas mus.

415 Old Colony Avė.
SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 3975-VV.

P. Trechokas ir Vaitaitis. j ;
< !
I
<
< i 

I
i 
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JAMES ELLIS CO. RAKANDAIS
štai tikras bargenas. Dirbtuvės sambai. Parlor-Setas i/ 

trijų puikių minkštų Velour krėslu, padirbtų labai gerai, 
įvairių spalvų, tiktai $95.00. Reguliarė kaina $150.00. At
eikite tuojaus, kol jų yra.

The James EUis Funiiture Co.
405 Broadway, So. Boston, Mass.

Lietuvis

Iėerzaminuoju akta, priskiri* 
•kinius, kreivas akis atitiesiao 
ir amblyopiškoM (aklos*) aky- ’ 

; *• sugrąžinu iries* tiskaan 
Miku.
J. L. PA6AKARNIS O. D.
447 Brosd*sy. So. Bestos, Naa*

I

Tetefona* 6112-H '•

■ Dr. A. torman-GuinaiisKas j 
t LIETUVIS DENTLSTAS į- 
! VALANDOS: J

Nuo 10—12 drene < 
Nuo 2—o po pietų i 
Nuo 6—& vakare J 

' Nedėliotais Nuo 10- 12 diena c 
! 706 N. Main SL kaiap. Broad St. Į 
t MONTELLO. MASS |
*S4^ą*lMi*MM**l******M**** Į

į yra gražus, 'inteligentiškas 
vyras ir iš stuomens ir lie
mens yra lygus Stasiakui. 
Apart šitų dviejų milžinų, 

’ ' ' ’ar trįs poros 
>utent: Sam 

Smith su NedMcGuire, Sam 
Skorsky su Leone Labriola 
ir Pat McGill su Demetrai.

i

j .Apart šitų uyk 
Ibus suleista ik 
gladiatorių, h

Technologijos Instituto

Kuris norėtų apvalyt namą
apardė laboratorijos vidurį. |ai aUiiaukia į “Keleivio’*’

Roxburyje po No. 23 
Hampden st., buvo rastas 

; savo kambary negyvas dar-; 
bininkas vardu Frank 
Winch.

Skausmus
galima palengviati m

SEVERAS
Gothardol.

i
I

I

tI 

l’l

DR. J. MARGUS
L1 ET U VI Ak A.S G V D Y T< >J AS

Specialistą* sek re t n ų ir chroniš
kų vyru ir moterų licu 

261 Hanover SU, Boston,
Room 7

Tei. Richinond 6rtx (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki S rak. 
Nedėldieniaia iki 4 vai. po pietų

ofisą.

PRANEŠIM ASAUTO- 
MOBIUSTAMS

Nelaukite iki paskutinės minuto^ 
apdrausti savo mašiną. .Paduokite 
man savo užsakymą tuojau*. N'bo pir
mos Nsvember boa galima gauti In- 
snrina* ir 'Regisiracijas aamerisL 
Paduokite užsakyib* 4sb«r. Informa
cijos dykai. Viaccgt B> A mbrsse,' 255 
Broadaay, Tel. 8, 1L 83<i6-M.

PARDAVIMAI. 
ęOLUMBlA ROAD, 

Sootii Boston

Į Telefoną* So. Boston 2300. 
į LIETUVIS DENT1STAS

Df. St. A. 6ALVARISKI
| (GAL1NAUSKAS)

t Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 
> 5:30 dienų. Nuo 7—9 vakar*.

Nedėlioto i* pagal sutarties.
414 BROA1>WAY.

SO. BOStON. MASS

’9
(■)

7 ■■■ ■--
DR. BALABAN

Ii Rasijos—Gydytąją*. Chirargaa 
ir prie Gimdymo.

881 Dorchester St., S*. Boeton. 
arti Andre** Sq., 

Tel. So. Boston 4768.
S

AKIŲ SPECIALISTAS

Jeigu Jusy akinių stiklai nepri
skirti tinkamai, ir turite akių bė

das, urbs spaudėjimų gatves, 
kreipkitės pa.«

DR. M. H. MIRKIN 
OITOMETRIST

30 Chambers St.. Boston, Mass. 
Telefonas: Haymarket 6487.

Dr. Mirkin rekomenduoja daugelis 
Bostono žymių daktarų.

City Fointe. sbenai mm Sėsto* Yacht 
Cluh; nauja* 2 ėtimynn namas, 7 rui
mai ir maudynė ant abiejų lubų, dabar 
baigiama su visais naujais įtaisymais; 
nupentys ir išpuoš pagal pirkėjo norų; 
lengvos išlygos; gal priimsim jūsų se
nų namų kaipo dali mokesčio. Kreipki
tės pas:

M R. M. RAČKAUSKAS
208 W. Fifth St, So. B**tzm. Mass.

PARSIDUODA GROHEKN't IR Bl- 
ČERNfc. Daro gerą biznį. Kaina visai 
maža • Savininką* priverstas parduot.
93 C St., S*. Boston. Mass. < 17)

DAKTARAS
LANDAU

32 CHA .M BERS ST, BOSTON.
Gydo y pa tiška i ir pasekmingai

Veneriškaa Ligas.
Kasdien nuo 8 ikiValandos :•

10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 
Nedčldieniais nuo 9 iki 12.

• Tai. South Boaton
Į Residence University 1488-J

• S. N. htorti-SbillM
LIETUVI MOTERIS 

ADVOKAT1
Į 9— Breadmy, »•■ BiMia, M—.

NAUJA GYDYMO METODĄ P«A- - 
ŠALINIMUI SENU LIGV- 

Be operacijų ir vai*tų 
Aštrias ir chroniškas ligas gydau 

natūraliais budais.
Pataliniai dykai. Jus persitikrink t 

apie nepaprastų ir galutiną naują na
tūralų gydymo metodą.

ūr. Ufaitmrtli, L M.
1761 Washinrton St., 

Prieš North-' pton elaveiu 
stotį, Bos’- a, Mass. 
Tel : Coę’.ei 0653-M.

I Valandos: Kasd::u nuo 4 iki 9 vakaro, 
j Nedaliomis „9 ryt* iki 2 po pietų.




