
plačiausiai paskleisti tarp žmo

nių. Geri laikraščiai yra uatt

džiausto užmokesnio.”

dingiausiu daiktu ir verti di-

Popiežius PIUS IX sako:

“Kiekvieno kataliko yra

iventa priedermė paremti ks- 
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NAMINIS KARAS PLEČIASI

Kvnijoj kilęs naminis karas 
didėja. Ikšiol ten buvo užmuš
tų ir sužeistų apie 200 žmonių. 
Dabar prieš Pekino valdžią 
sukiIo Mandžūrija. ’ To krašto 
valdytojas g,en. Chang Tso-Lin 
formaliai Pekino valdžiai pa
skelbė karą. Tuonti Pekino 
^valdžios priešininkų Skaičius 
padidėjo.

PROTESTUOJA.

Anglijos ir Ffancijos pre
mjerai pasiuntė. Vokietijai pro
testą prieš ketinimą išleisti 
proklemaciją, kurioj Vokietija 
atsisakys nuo jai prikišamos 
karo sukėlimo kaltės.

“DARBININKIŠKOJ”
RUSIJOJ;

Berlin. — G auti čia praneši
mai iš Leningrado' patvirtina'

v*

l

lietai leista parduoti tik to
kiems asmenims, kurie turi tam 
tikrus komunistinių įstaigų 
leidimus, Tečiaus toks uždrau
dimas maža ką padėjo: minios 
ulkani^kaimiečių-ir-daTbinin- 
kų ne gelžkeliais, tai peščio- 
mis nepaliauja plaukte pfįttikę 
į Maskvą.

Šiomis dienomis Kamenev ’as, 
kalbėdamas komunistų lyderių 
susirinkime, pasakė, kad pas
taruoju laiku privisę nemaža 
turtingų ūkininkų, taip vadi
namų 4 4 kūl aki, ” į 
dėl. to dar daugiau atsiradę 
amžinai beturčių kaimiečių. 
Duonai vėle stipriai pųbran- 

sake Kamenev ’as, 
vengiamai ‘ teksią padidinti 
darbininkams algas; įvyksian
ti didesnė apyvarta su duona 
bado paliestose srityse. Tas 
statąs į pavojų Rusijos červon
cų valiutą, o jei tvirtoji valiu- 

tuo-

gus,

lt

V (buožių) bet

neiš-

žinią, kad ten įvykęs visuoti
nas uosto darbininkų streikas.

Streikas priėmė taip aštrių 
formų, kad vvriausvb'ė, strei- 
kimnkams suvaldytų I griebėsi 
aštriausių priemonių, t. y. pa
skelbė visame Leningrade ka-

t'

ta •žlugtų, tuomet kas ? 
met, sako Kamenev fas, visas 
ekonominis Rusijos gyvenimas-

Praeitas L. D. K. S. seimas 
nutarė šiuosniet daryti milži
nišką vajų. Centro. valdyba 
nusprendė paaugėti organiza
ciją penkiais, tūkstančiais nau
jų narių ir IšsHiuosuoti iš visų 
.įLepagridau.jamųskolij. ikiatd- 

deŠimtmetinio seimo. 
Gi Naujos Anglijos apskritys 
laikydamas savo J metinį suva
žiavimą nutarė prirašyti du 
tūkstančiu (2,000) naujų narių 
tik vien savo apskrity ir šiau
rinėse kolonijose. To darbo 
sėkmingumui nutarė rengti 
maršrutą gerb, advokatui Pet
rui P. Daiižvardžiitif 
sekretoriui, kuris atlankys .vi
sas apylinkės. L. D. K. S. kuo
pas, sakys prakalbas, priraši- 
nes naujus narius, užrašinės

Darbininką,” platins spaudą 
ir 1.1.; žodžių, sakant, pilniau
siai nušvies darbininkų vargus 
ii- parodys išsilriiosavimo’ bū
dus;

Todėl, gerbiantieji, gerai į-

nančio

lt

c

centro

v •

■ susmuktų.- ' į
Kad Rusija gyvena dabar

pavojingą krizų, parodo šie. iš 
rusų laikraščių paimti faktai. 
Pirmoj rugpjūčio mėnesio pū

ro padėtį/ |sėj.“ čekai” teko malšinti 96
Miestui dabar viešpatauja idarbininkų sukilimai ir. 26 Val-

Pirmoj rugpjūčio mėnesio pu-
- -- - - - - - - - • — - - f'*- -

“čeką”’ -kuri areštavo" . jau
daug žmonių, kaltindama juos, 
kad jie esą streiko organizuo-' 
tojai ir kurstytojai. ;

‘ Jokių susibūrimų kuopelė
mis, gatvėse neleidžiama.

4.

stiečiu sukilimai.
• . 1

Uostas apstatytas raudonai
siais kareiviais su kulkas.vai-
džiais.

Iš Kijevo ’ pranešama, kad 
ten tapus suskaldyta Trockio 
stovvla, kuri buvo pastatyta 

.vienoj Kijevo miesto aikštėj, 
“čekai” iki 

šiol nepavyko susekti. Įdomu 
tai, kad ‘‘čeką” kaltininkų 

' nelabai nė ieško.
Visi keleiviai, kurie dabar 

atvyksta iš Rusijos į Bėrimą, 
pasakoja tą pat, būtent, kad 
visoj Rusijoj viešpataująs ka- 
žinkoks sunkus, desperatingas 
ūpas. Toks jau desperatingas 

' ūpas aiškiai pastebima ir gau
tuose dabar iš Maskvos! sovie
tų. laikraščiuose. Štai Prav- 
doj išspausdintas straipsnis a- 
pie nedarbą, kurs dabar siau
čia Rusijoj. Straipsnis pavar
dytas: “Žiaurus klausimas.” 
Straipsnio autorius sako, kad 
per pastarąjį pusmetį bedar
bių skaičius paaugęs iki pusės

Kas ją sudaužė,

A

♦

<

SUSEKĖ ŽMOGŽUDYSTĘ.
Chicago. — Tapo 'susekta, 

kad žmogžudžių milijonierių 
Loebo ir Leopoldo kaltė ne 
vien Franks’o pavogime irnu- 

r Rėam
žudyme. Aiškėja,, kad jiedu 
nužtidė šoferį Charle;
lapkričio m. pereitais metais. 
Ikšiol nebuvo susekti piktada
riai. Dabar išrodo, kad tai tų 
dviejų darbas esąs.

Loebo ir Leopoldo ištarmė 
bus išduota ateinančią seredą. 
Jų tęvi vi sargaliuoja ir neisią 
ištarmės klausyti.

Mass. — po pietų.
Spalio |9 d., South Boston, 

Mass. — vakare.
Spalio 26 d., Brighton, Mass, 
Spalio 26 d., Norwood, Mass.

— popietį.
_ Spalio26d., •; Cambridge, 
Mass. — vakare.

Lapkričio 2 d., Middleboro, 
Mass. — pppietų.

Lapkričio 2 d., lomelio,
Mass, — Inkare. - -

Jeigu topt viršuj paduotos 
dienos 'yra nepatogios, arba 
mažesnėms kuopoms matosi

Degtines gamyba. Per šiąjkina nei darbu, nei juos taip 
metų pirmuosius 7 menesius kolioja bei 
pagaminta 3.192,935 ltr. JOJ kaip mūsų ponas Z. Ypa< 
degtinės ir 125.714 ltr 95 spiri
to, iš jų degtines parduota 2:- 
938.807 ltr. spirito-—109.660 ltr. 
Pajamų turėta 18.340.238 lit.

kokių nors finansinių trūkumų 
ar tam panaši ai, arba čia. ne- 
pažytoėtosMvoionijos norėtų su
migti prakalbas darbininkų 
reikalais, tai; kreipkitės pas 
Naujos Anglijos Apskričio raš
tininką '

v

J. V. Smilgis,
125 Cherry Street, 

Cambridge, Mass.

Liaudies Teatras. Lietuvių 
Šaulių Centro ‘ V^Wįū i Par* 
davus savo, Šaut i lį Teatįą. Blai
vybės Draugijai, fm^tsiojį to 
Teatro trupė, papildyta naujo
mis artistij jėgomis, sudarė 
Liaudies Teatrą, kuris .bus glo
bojamas Blaivybės Draugijos.

Liaudies Teatro vedėju pa
kviestas artistas J. Stanulis, 
studijavęs vaidybos meną Pet- 
ragrade, Valstybės Dramos 
Mokylojo, buvęs Meno Kūrėjų 
Draugijos Dramos Teatro (da
bar Valstybės) premjeras.

Teatro rūmai (Liaudies Na
muose) sparčiai remontojami
kad nepavieluotų sezono pra 
džiai.

■r

sidemėkit žemiau paduotas da-
tas ir tuoj užimkit svetaines, ir 
veskit (lidžtamri- 'pri^irehgtift^ 
ir agitaciją, tad laike gerb. 
Daūžvardžio prakalbų, kurios 
biis labai gyvos ir •'svarbios, 
prisirašytų nemažiau 2,000 na
riu ir kad neliktu nė vienas Jie- 
tuvis katalikas darbtninkas-e 
be gero laikraščio ir knygos:

Prakalbų maršruto surašąs:
Rugsėjo 27 d., Rumford, Me.

— vakare.
Rugsėjo 28 d., Lewiston, Me.

— po pietų.
Spalio 4 d., Manchester, N. 

H. — vakare.
Spalio 5 d., Nasbua, N. H. -L.

► n
• • •

Spektakliai eis po vieną kar
tą savaitėje sekmadieniais.

Čekiškė, Kauno apskr. čekį 
kės .miestelyje prieš karą gaM 
gerai gyvavo Var, Bendrai 
tinkamai buvo susHvarMūi 
plačiai vare prekybą; po kai 
atsigaivino, bet netekus pritf 
rūsių vedėjų, B-vr veikia rilj 

•’ mergaitės ir mote- nai, mažesniame masštabe,.
w r n «• < l — 4,_. — m ,. - u- «

daug* kenčia Kelmės dvaro dar
bininkes —■ 
rys. Jos už vieną kokį nors. narių reikalavimai padidėji 
tartą žodelį — Išgirsta vargšės Nariai mažai davė apyvartom 

lėšų, nepapildė pakristų iš auli 
sinių litais pajų, o reikalauju 
kad B-veje būtų kuo daugiau 
šia prekių, kad jo's hfifų daug 
pigesnes kaip pas privačiu 
pirkliais ir net, kad nariams bū
tų parduodamos iš B-vės krau

tokių žodžiiųkuriuosbaisu vie
šai ir paminėti. Reikėtų dar
bininkams (keras) susiprasti ir 
neduoti savę .jodyti tokiems u- 
redams ir kreiptis į vietos L. D. 
Fed. skyrių, kurio valdyba nu
rodys kaip su tokiu ponu pasi
elgti.

Stačiunai. Stačiūnų dvare 
tarnavę ilgą laiką darbini kai 
pateko į valdytojo* “nemilosV, 
kuris juos norėjo per savo nuo
mininką visus be atodairos iš-
mesti. .

Darbininkai padavė Radvi
liškio’ T. Teisėjui skundą, ku
ris buvo darbininkų naudai iš
spręstas, T. Teisėjas, liž netei
sėtų ordinarijos -užlaikymą ir 
algų nemokėjimą apskaitė į^ta-

tavęs su nuolaida j. visuot susi
rinkimas 1923 metais nuspren 
dė pardavinėti nariams prekffl 
Vii nuolaida 2 nuoš. ir tik Sį 
jungos Instruktoriui patarus tl 
savo nutarimą 1924 m. Liepų 
mėli, 13 d. atšaukė ir pavedi 
ValdyImi apskaityti narių įpir

tymų laužymo sauvale ir prį-
teise darbininkams atlyginti jų

A. -L. R.: Kat. Federacijos 
XIV- Kongresas pasibaigė rug
sėjo 4 d. - SavoJ trijų dienų 
■darbuote parodė didelio pasi- 
rįžimo ir rimto pienų išdirbi
nio ateities, veikimui. Svar
biausi nutarimaij koncentruoja
si apie pačios katalikiškos or
ganizacijos auginimą ir stipri
nimą, apšvietos kėlymą (spau
da, žodžiu ir rimtu menu) ir
moksleivių ir seserų rėmimą.

po pietų ir Lowelį Mass., vaka-
re.

Spalio 11 d., Hudson, Mass.
Spalio 12 d., Worcester,

kelme. ’ Kelinės £ Teisėjas
nagrinėjo Barauskienės su Čer
neckaitč ir Jaiiuškevięhi .bylą.

Šarauskienė su vyru ilgus

teisėtus reikalavimu?7~Tiždėda

bus, skirstyti įstatais vądovau 
jautis; veik visas 1923 nieki 
pelnas buvo priskirtas pakeis 
tų litais pajų padidinimui. Są 
kaityba buvo užleista, reikali 
Vedė vienas Valdybos narys* 
prekių užpirkčjų, o kiti riarii 
visai mažai^juisidėdavo PY
prekių užpirkejų, o kiti riari;

Federacijos centras pasilie
ka Chiėagoje, ’ Centro valdy-

NE VOKIETIJA SUKĖLĖ 
KARĄ.

Geneva. — Vokietijos kan- 
riterius Mąrx atsiuntė alijautų 
premjerams, kurie yra Tautų 
Lygos suvažiavime, laišką, ku
riame pareiškiama, kad Vokie
tija atsisako prisipažinti su
kėlimo Didžiojo Karo1 kaltinin
ke. Vokietija išleisianti tam 
tikrą proklamaciją, kiir pa-, 
r eikš savo nekaltybę.

tv

' fc

Mass., ~ po pietų. v
Spalio 12 d., Athol, Mass. — 

vakare.
Spalio 13 d., Gardner, Mass. 

— po pietų.
Spalio 13 d., Fitchburg, 

Mass. — vakare.
Spalio 18 d;, -Lynn,’ Mass.. — 

vakare.
• »

Spalio 19 d., Lawrence,

i

bon įeina prel. Krušas, dvas. 
vadas; kun. Ig. Albavičius pir
mininkas; L.. Simutis ir P. 
Daužvardis, viae-pirmininkai; 
adv. B. Mastauskas 
rilis; J. Mačiulis, iždininkas; 
kunigai: Vaičiūnas, Pakalnis 
ir. Bmnšas, iždo globėjai, o 
p-nia Nausiedienė, Zujus, kun. 
Svagždys, kun. Garmus ir ke
letas kitų, kaipo kandidatai, 
jeigu kuris nors iš dabartinio 
sąstato pasitrauktų. J ■ ‘

Bus daugiau.
Reporteris.

metus tarnavo šakalių dvare. 
Vyrui 1922 m. mirus, Černee- 
kaitčs švogeris bandė nusikra
tyti Šarausko- šeimynos, ir atsi- 
isakę mokėti ordinariją. Byla 
pateko į teismą, kur gynėjo iš
lošta.Šarauskienės. naudai. Ei
nant ord. samd. ir atstatymo 
įst. prografo 16, Čemauskaite 
—- Januškevičius privalėjo su
mokėti Barauskienei’ algą, or-

u-r-

ri‘

mas prievolę atsiteisti' už'teis
mo išlaidas 75 litus; Belo bu-, 
yo priteista sumokėti pabau
dos 50 litų už darbininkų ista- 
tynuj laužymą ir nuostolius 475 
litai darbininkų naudai.

Bylą vedė D. Federacijos 
Centro Valdybos narys, p. Ber- 
žinskas. - * d

Darbininkai pilnai, pasiten
kinę, ka turi kur kreiptis jų rei- 

t kalų gytnimo reikalais. ,
V 1= J fi ‘ '

v

i

'T sekreto-

,1

darbo. PefsjkčJus velkančią
Valdybos nariui į kitą viet 
B-vė pasiliko be vadovavimu

Dabar išrinkta nauja Valdy 
ha, į kurią pateko keli' inteli 
gantai.

dinariją, palikdami tęsę naudo
tis butu, gaunant kurą.

Turint omeny tai, kad Barau
skienė yra našlė su ketvirtu 
vaiku, dvaro savininkų nupa
sakotas elgimasis mums aiškiai 
įrodo, kaip skriaudžiami yra 
bejėgiai asmenys, nepaisant il
gų metų vergavimo dvaro Ilt
imi. Tai mums įtikinantis pa- 
vvzdvs! .v % •

Raseiniai. Čia senas žemai
čių miestas, turįs apie 8000 gy-
ventojų, bet miestas yra skur-

Ją laukia, didelis dar 
kas: reikia sutvarkyti B-ve: 

tinkamai prižiūrėt 
tarnautojus (prekių UŽpirkėji 
pardavėją), praplatinti B-ve 
veikimą ir apyvartas, plačia 
supažindinti mažai susiprato 
sius narius su koperacija, jo 
tikslu ir nauda, kad nariai'api 
savo B-vę susispietę, ne tik -i 
jos reikalautų, o dauginu ją pi 
laikytų lėšomis, užpirkimu, ai

reikalai, • v •

• «

milijono žmonių. Į tą skaičių 
betgi ‘neįeina dar trys šimtai 
tūkstančių laukų darbininkų, 
subėgusių į miestus iš kaimų,

• kur jie negalėjo gauti darbo.
Pastaruoju laiku prasidėjo 

didelis kaimiečių, bėgimas iš tų 
apskričių, kur šiemet javai vi- 
šai neu^derėjo. Visi jie bėga 
į didesnius miestus, ypač į 
Maskvą. Valdžia išleido cir
kuliarą, kuriuo geležinkeliams 
įsakyta neparduoti' civiliams

Ė.

LĄ FOLLETTE DAUGIAU
SIA.

Hearsto laikraščiai buvo pa
skelbę šiaudinį balsavimą kan
didatams į prezideptus. . Per 
devyniųs dienas rinko balsus ir 
štai ką surinko: W La Follette 
24,985 balsų, už Coolidge 22,- 
778 halsų, už Davis 9,093 bal-
sų.

KETINA SULYGINTI 
. TEISES.

Italijos fašistinė valdžia’ ke- ANTANAS BUDELIS SV ŠEIMYNA, *

A. IUhU’LIh yy» vienas iš pirmųjų Lietuvos laimes ginėjų, tarnavo karlumne-
hpJ nua pirmųjų Ulonų Neprlktou«<>mkvbes paskelbimo. tOllMals metais buvo 
KapsamlesFfo valrfriiius vyresniuoju nillicljautu. A. Budelis paeina IR Dir
sių kilimo. Turi broli Ju<»a, kuris gyvenu Amerikoje, Baltiinore, Mil.

Kelme. Kelmės dvare jau 
pora metų’ atgal užėmė “Urė
do” vietą V. Ž. Jis pradėjo 
šiame dvare “posvo.jeniu” (sa
votiškai) šeimininkautL Ypač 
dabar, kada tabakas pabrango 
ir jis (minėto dvaro'urėdas) ne
begalėdamas tabako nusipikti 
— stengiasi išgauti iš ordinari
ninkų. Jeigu gi kuris nors atsi-

v»

sako ponui “Urėdui” tabako
pypkelę duoti’ (gal pakelį), tai 
tolų jis žada “pamokinti" duo
damas sunkesnį darbą, paskųs- 
damas panelei Ž. Gruževskai- 
tei, kuri nekarta “tardo 
do įskųstus darbininkus, ir lau
žo sutartį, nors pastaroji yrą ir 
neteisingai padaryta. Gi mū
sų Urėdas, kuris lūži vieną pyp
kę tabako gatavas būtų žmogų

• *

" urė-

vandens miškam! in-

Žmonėms bilietų J Maskvą. Bi- teises.
• tina suteikti moterims lygias

džioje padėtyje, nes gelžkelis 
gana toli nuo miesto. Su geR- 
keliu susiekimas nepatogus, 
iies į Lyduvėnus 18 kilometrų- 
d į Kutninkus yra labai blogas 
kelias. Dėl to namų niekas ne
stato, prekyba užmirusi taip 
pat bedarbė jaučiama. Vienas 
išgelbėjimas, tai prąvedhnas 
gelžkelio pro. Raseinius, nuo 
Palemono arba nuo Klaipėdos 
arba nuo' Lvdavėnų. Tuo klau- 
simu buvo daug daryta, važinė
ta Kaunan, daryta susirinkhnai 
bet viskas tas menkai tepadėjo. 
Dabar, kaij komisijos išvažiavo 
tyrinėti. mums labai parūpo, y- 
pate darbininkams kurių padė
tis yra, žinoma, sunkiausia nes 
gana'brangu pragyventi, o dar
bo beveik negalima gauti. I- 
rnant visa tat domėn, prašome 
Seimo atstovi), išrinktu nuo 
Raseinių, vardan žmonių gyvy-

>s

bes, stengtis,' kad Raseihialne-
hutų užmiršti gelžkelio pravė- 

Ypač L. D, F. Seimo 
nariams reiktų dauginus tuo 
pasirūpintL

(Kauno “Darbininkas”)

ditnu.

#-

- 1 > «

Kaune buvo atvykę Latvijos 
geležinkelių atstovai tartis sušaukšte

ti džiaugiasi iš darbininkų Lietuvos Sus-nio M-ja dėl rimų 
skriaudų. Tariu pastebėti- kad,} tipo geležinkelio bėgių linijos 
gal būt, niekur kitame dvare nutiesimo Lietuvos, teritorija v k « 't . * • » i * ‘ ir w i* t 'panašiai.darbininkus neapsun-‘prp Mažeikius.

tyvai jos darbuose ir gyvenini
dalyvautų.

Laikas jau čekiškiečianis su
prasti, kad norint karvę melž
ti, ją reikia šerti ir kad, jei jt« 
apleis savo B-vę tai patys ga 
tajiti ta karve, kurią, nešerdt 
mi, melžia visokie tarpininką 
krautuvninkai , pirkliai ir pi 
našūs vartotojų “labdariai”.

> ’

Višakio Rūda. . Nuo 1919 n 
čia veikia Vartotojų BendroV 
prie kurios prisidėję visi labia 
susipra tusioj i gyventojai. ‘ Bi 
vusis nerangus krautuvės ved?
jas J. Martynąitis per savo a 
sileidimą padare B-vei nema: 
nuostolių. Bet jį nuo bendr 
darbiavimo pašalinus, B-v 
reikalai’ žymiai pagerėjo *

tyrioms padabintą krautu
pasigėrėt pavyzdynga joje
laikoma tvarka.

Tik deja, “nerasi be nu 
nun(o,(be išsigimėlio) kaime 
taip iv Višakio-Rudoj: kolei 
kų?* prisidengę vaidu ŪK

I*

neva '‘atnaujintų koperatii
Liaudies bankių išsijuosę va 
prieš Vartotojų Bendrovę 5
tik begėdišką agitaciją, bet n
nėto banko lėšomis atide 
smulkmenų parduotuvę, mi 
no jai net kokuruoti.

(“Talka”)
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Pabaigoje pereitos savaites 
prasidėjo Kviiijoj naminis ka
ras,. ;o savaite* ankščiau Už- U 
kaukazyje Gruzija ir Aaerbai- 
džanas sukilo prieš Rusijos 
Sovietų ^komisarus. Reiškia 
prasidėjo du karu.

Į Kynijos pajųrintos uostus 
suplaukė daug svetimų, valsty
bių karinių laivų sergėti savo 
nuosavybių ir ginti ingytas 
privilegijas; Svetimosios vals
tybes be abejonės notos dar 
labiau įsistiprinti Kynijoj, pa- 
fitoąudojant šiuo naminiu ka
ru.

Kodėl kilo Kynijoj. naminis 
karžis? Gal veikė čia ir paša? 

xline ranlqi. Bet reikia žinoti, 
kad Kynija pergyveną di- 

į džiausią ir greitą reformaciją.
I Kynijoj tas drilasi dabar kas 

Japonijoj jau Įvyko. Kynija 
susidūrus su Europos ir Ame
rikos civilizacija ėm? daug ko 
savintis. Prasidėjo Kynijoj i-

* dejų konfliktas. Atsirado kon- 
£ ■ servatistų ir progresistų. To

liau kyniečius erziną svetimų-- 
r jų įsikišimas į ją vidurinius 

reikalus ir ją žemių grobimas.
j. Susidarė Kynijoj priešginingą 
. srovių, kurios to iki muilinio 
į karo dalykus daveda^ Kyni- 

jos gyvenimo tėmytojai sako, 
kad ji žvakių gadynę jau per
gyveno ir įėjo į elektros gady
nę. Priešginingos idėjos bus

< apibendrintos, srovės apsira- 
mys ii* kyniečiai atsistos ant 
kojų. 0 laikas, kada taip i- 
vyks, netolimas? Tada baig- 

| sis svetimųjų kišimasis į Kyni- 
|| jos reikalus to turės išeiti iŠ 
f pagrobtų punktų.

Reikalai užkaūkazyje kitaip 
stovi. Ten turbūt kam nors 

. Mbalas kve; pia, tai gitl iš paša- 
Eeeių kas prisidėjo prie. pa- 
kurstymo prie sukilimo prieš 

W 4<darbininkišką^ valdžią. Te- 
Baų jei taip ir būtų, tai didžio
ji kaltė ne tą pašaliečių. Paša- 
Mečiai čia būtlt tik priekabė, o 
De priežastis.

1 Užkaukazyje, kaipir Pabal- 
tike buvo įsisteigusios denio- 
kritiškos respublikos pagal 

K fczntaš. Toks Rusijos pakraš- 
Biuose. respublikų Įsisteigiimis 

E IfAskvos ^darbiiūnkiškai” 
E saldžiai nepatiko. Toji vai- 

| džia darė pastangą pasmaugti, 
Mnlandiją, Estiją, .Latviją to 

E Lietuva. Ant laimes Maskvok 
^iežpaeius dar gąsdino Deniki- 
nas, Kolčakas, Vrangelis ir 
kiti. Tai šitos respublikos nt* 
silaike. Apsidirbę bolševikai 
<u Koluaku ir Demkinu pasu
ko nosį ten, kur žibalas kvepė
jo, Tai-gi raudonąją armiją 

iuntė smaugti Kaukazo resr 
įmhlikas. Ir pasmaugė.* Ma
tyt vie-gi atsirado jėgą spirtis 
prieš smaugėjus.

f x

_ * •

Chicagos ^‘Naujienos’7 nimu 
209 rašo:

“vkSocijalistai ir visi kiti pa
žangūs žmonės sako, kad kuni
gai neprivalo kištis į yald/jos 
darbus, bet turi eiti tiktai tas 
priedermes, -kurioms jie yra 
‘pašventinti..bažnyčios tar
nas neturi būt valdininkas. Ko- 
del-gi kunigai laui priešina
si?” p . .

i ■ '

. O vardan kurio principo ga
lima kunigams drausti veikti 
tą, kas kitiems piliečiams va
lia? Kur lygybė? Jei kuni
gams ąevalia, valdiniiikauti, 
politjkauti, hankininkąĮĮfi, tai

B®™* & senų laikų pažįstamas. Tad ir skiria gen. 
atstovauti prie tos komisijos lietuvių reikalus. Mū- 

gnamtatf pyko ir niršo ant mūsų armijos vadą, kam ne- 
gahįamri jp patarimo, kad išnaudojąs pilnai pergalės ties Bud- 
viliškials vaisius, kad neatsižiūreti į Prancūzų reikalavimus, 
Ifid baigti daužyti Bermontininkus, kad užgriebti jų visą amu- 
lUriją ir jų prisigriebtus turtus. Nuvažiavęs į Tilžę bent tai 
išreikalavo iš gen. Niesselio’, kad ko dar nesuspėjo vokiečiai 
išgabenti, kact butų atiduota lietuviams. Tad ir teko mums 
jų amunicijos daugybė. Bet gen. Žukauskas, ir kitą svarbią 
misiją tenai drauge atliko. Latviai prašė alijantų komisijos, 
kad jiems, strategijos reikalais būtą leista užimti Mąžeikmi. 
Komisija jau buvo beduodanti tą leidimą, Jeigu leidimas bū
tų buvęs gautas, latviai gal ir šiandien Mažeikiuose sėdėtų, 
Tai nugirdęs generolas Žukauskas tuojau telefonu pranešė į 
Kauną, reikalaudamas, kad nieko neatidėliojant būtą pasius
iąs lietuvių kai ei vi ų pulkas Užimti Mažeikius, nes jeigu nors 
kelios valandos bus‘pavėluotos, latviai užims Mažeikius. Gi 
Ali jautų Tarybai kuogriežčiausiai pareiškė, kad jeigu latviai 
užims Mažeikius, Lietuva tuojau skelbia Latvijai karą, Tai 
darė ririkuodamas, nes aiškaus įgaliojimo tokį pareiškimą da. 
ryti neturėjo. Su komisija prasibarū too klausimu ištisą die
ną ir miritį. Po to atėjo žinia, kad Mažiukiai' jau užimti Lie-, 
tavos kuriuoinenės. Svarbus mums punktas buvo išgelbėtas. 
• Ir štor ateina antras smūgis, 4 lenemlas Žukauskas ritštot- ' ■ 
Mamas iš komisijos,, jam datoiĮii užmetinėjbuai, vėl riiškia-rif 
mas nepasitikėjimas. Generolas’Žukauskas antru kartu rezig- y 
nuoju. . • -. ' ‘ ’
: ' ’ ■ ■ “i ' 1 i

Užstoja taip um^ tragingį inetaii . Tais metalą per. f 
tekume Vilniaus. Dar laike.karo bolševikų su lenkais, holše- į 

yikaiąayprMėJūs .tįųąkties nąo Varšuvos, generolas Žukaus? j 
kas savaąoriaį eina pgeneralį štabą, eina į’ministerijas ir aiš- 
jkipn, ką torętų daryti.Lietuvos armija. Patarimų nepaįsonia, 
Užuot sukoncentruoti jėgas vienoje vietoje Vilniui gintį mū- 
;šų pulkai ištiesiami ilga linija, ♦kiti nuvaromi net į Augustavo,. 
girias. Mūsų pasipriešinimas buvo šilimas, lenkų pergalė leng
va. Be reikalo prąžudoma ęląąg. sayo kariąpmęnęs. Po neląį-, 
mei susigriebtą., ,^ęm-Ž^wkaė-?bviecįamas vąiįlovąąti arųiL ( 
jai, bet jau tuomęt,, kuomet .Vilųjįj Išgelbėti, nebuvę gąljmy- 
beri . Generolas sulaikė lęnįųs vųĮaųdėleį jtįfc tmp, tl$adi r 
ptogęs Lietųvąs vyriaątsybęs,istaįgoni!^$ .yijniąus, fi 
su .visais, ųąvpį arkvyuis,. Lenkai, tuo įfpmpiiųų pasukę,į bsaupų 
pusę,, norpdąnn, užlipti yįs^ .lfW^ą»,. Beį. čift gen, jZukąusko, . 
strategija ir lietuvių kariuomenės narsumas sulaikė lenkąs ųpp- , 
jtolnnesnio žengimo. Buvo aišku, kad lenkai mėgins kiek (vė
linu prasilaužti į Lietuvą. *Gėn. ‘Žukauskas tai nthnale ir pri- 
reųge jiems kilpą. Čia,prasideda indomiausis laikotarpisge- 
ųerolo Žukausko karjeroje ir vienas is svarbiausių Lietuvos Ts- .. 
!• *.'J. •''* n ; i < i * j t ’ !' f .-i ‘ t r! ' - ■ H • ' i n S •?: ■■ > •; p t

torijdje. . >■ L ♦>’ ; : . - .• ./? . r ... y., ■.. > t.,.- ‘ ■. , i.
;..Buvo lapkritis mėnuo, 1920metų;(lenkai Vilnių už^piespar,’ ?
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Pagal naujuosius ateivystes 

įstatymus, Amerikos gyvento
jai, neplKėčiau gult keliauti į 
Uetuvą aplankyti savo gimines 
ir sugrįsti Amerikon1 laike vie
ną metų nuo dienos iškeliavi
mo ^Amerikos.

Amerikos ateivystes valdžia, 
•Wftslitagtone, duoda liudymus 
tai ihulymus, kad gauti pirm 
iškeliavimo, reikia bent 30 die- 

- prašymas; arba greičiaus. Fra- 
šymus-pet iei jus reikia parašy
ti ant valdiškų blanku gauna
mą tiktai \Vashingtone ir atei- 

■ vystės stotyse, kurias tai blan
kas tegali išpildyti akyli nota
rui, kurie ir paliudija apįikan- 
tą. .'

Pirmasis klausimas reikalau
ja padavimo dienos, menesio, ir, 

.—mofą—gi-mimoF -4r-knr,- paskui 
tikrų atkeliavimo laikų i Ame
riką, dienų, mėnesį,-metus lai
vo vardą ir prieplaukos vardą.

Atevystes vtoŠtoinkas. gavęs 
peticiją siunčia, tokia į priep
laukos ' stoti -d- Xew yoiką.’ 
Bostoną, Baltimore !ir tt’ paii- 
krinimiii aplikanto atkęliavi- 
iuą, o kas negalima padaryti, 
.nes dauguma aplikantit nčatši- 
mena atkeliavimo lallęd nei lai
vo vardo —! iri daugėta negalįs 
lindynių, jei ja utkėliaviiuotoi’ 
kas uolius galima patikrinti.* f ‘

Kiekvienas asmuo Viii-i pa
duoti skirtą aplikaciją ir po <hHr 
potograti jas’ su parašu po nota
ro akimis. Jei kėliau ja’^VĄs1 to 

dynriis sugrįžti- Amerikon tori 
prašvti kiėkvionąš. lįad afsk^ 
*a ’ » •’. 7 • l.ft.-t- ’>■ -J . I1‘ium. , .

• Vedę motei-s • torit,-'padWĮ- 
savo pavardes po vyriu—iT 
savo • melsti siūs Cpor’r tėvųtH- 
piivarde dėl suradimo atkelia
vimo užrašu, :,iies 'Magiletenas 
Brasokiutė apsivedus ■ pastojo- 
Magdėlena Barkauskienė artai 

. M agic -Bark/ ko jos .^tkėliaviuKl 
užrašuose jiėra“ (Bluttke’se 
tam tikros vietos .'ir nėra) r. rp

Li adymai — leidimai >ugrįž- 
ti Amerikon nereiškia liuosą 
sugrįžimą. •Nepiliečiai turi pa
siduoti visiems .ateivystes Įsta
tymams kėkvieną kartą, kada 
sugrįžta Amerikon- Leidimas-: 
lipdymas paliuosuoja nepilietj 
nuo kvotos ir nuo mokėjhąo 
skaityti, jei sugrįžta laike- še
šių mėnesių, nuo iškeliavimo 
dienos. ’ ■

. Kiekvienas asmuo-ypata pyle 
peticijos prašymo sykiu turi- 
pridėti $3.00 išperkant Money 
Orderi pašte -ant vardo 
Commissioner . (renetai . of
Immigration, AVaslmigton 1). 
C. -

Nors blankoje ir nėra vietos, 
tariaus reikalaujama padavimo- 
adreso iras Lietuvos, kur leidi
mą, jei duos, valdžia nusiųs ap- 
likantui.
• Daugelis agentų ir laivą
kompaniją garsino laikraščiuo
se. — skat ino keliaut i Lietuvon 
Į svečius-viešnagen ant visą 
metą/nes (esą bus lengva su
grįžti, ir buvo manyta, kad lei
dimai bus greitai gaunami. 
Tūli keleiviai padavę aplikaci
jas ir nesulaugdanri leidimą iš
keliavo .Lietuvon. Bet negu- 
Imt prirbdvL tikro atkeliavimo 
laiko, ir paduoti laivo vardą, 
daugelis negalįs leidimų ir. tu
rės daug'Mapątą iki sugrįžtant 
Amerikon. . . • ■

.Reikalavimas atkeliavimo 
laiko ir laivo vardo yra Beito, 
kad leidimus gautą tiktai tiesė
tai atkeliavusieji gyventojai, o

>
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retų Imt lygiai nevalia to, dary
tį. Jei uiti kunigus iš .,viešo 
.veikimo, tai,reikėtų tą patva
tyti daktarams , ir, kitokie^ 
profesionalams. ■
y. ■. ■> • ■ • V • J* . t . t » t ; i (
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Dėl Kufligą Algų
Visokį.prieš Liet. Valdžią 

nusistatę agitatoriai, Valdžios 
netinkamumo įrodymui, daž
nai žodžiais iF spauda vartoja 
ir tokius argiimentus: “štai, 
kokia dabar valdžia: ji moka 

^kunigams algas; ji pinigus, 
' .kuriuos žmonės moka Valdžiai, 

kunigams išilalija ir panašias 
nesąmones. Kai kas to tiki to
kiems plepelanis, nes nežino, 
kiek iš tikrųjų valdžia kuni
gams moka. Manau, bus ne 
pro šalį supažindinti visuome
nė su kunigų algų kiekiu.

Štai jis: lig: 1924 meįą Val
džia mokėjo klebonams 25 li
tus, vikarui 15 litų į mėnesį. 

Nuo 1924 metą pradžios žada
ma mokėti klebonams 55 litus, 
vikarams -^ 35 į mėnesį. Sa
kau, “žadama,” nes štai jau 
daugiau kaip pusę metų pra
ėjo, o kunigai už 1924 metus 
nėra dar gavę ne cento (Viekš
nių dakanatas). Taigi ar ver
ta kelti triukšmą ulei tų men
kų, kunigus pažeminančių al
gų, kurių ir pavadinti algomis 
negalima, už kurias nei kala
kutams piemens nusamdyti ne
galima. Kunigams už tą ‘‘al
gą” uždėta priedermė vesti pa
rapijos . registraciją, metriką 
knygas to valdiškus susirašinė
jimus, kurių vidutinėje para
pijoje esti apie, TOOO numerių į 
metus, o didesnėse to daug dau
giau. Kas gi sutiktų visa tai 
pildyti ąž 15—25 litus į mėne
sį su savo kurti, šviesa, drabu
žiu ir valgiui Rusą valdžia di
desnes mokėjo klebonams al
gas to jokių mokesčių iš kuni
gų neimdavo; dabar gi, .nors 
tebesivadovaiijame rusų įsta
tymais, kurie kunigus nuo mo
kesčių pąliuosuoja, kunigai 
daugiau Valdžiai išmoka, negu 
nuo jos gauna. Taigi visoki 
agitatoriai ir “ei

Važiuojame su p, p, J. R, ir F. V. į l)avalgouis£pas gelte* 
volą Silvestrą Žukauską. Liejuvos valstybe pagalinus pripaži
no jo mmpelmiK tautai ir, tuos nuopelnus įvertindama, pado,, 
vanojo jum Pavalgomų dvaro centrą su triobesiais, sodu to su 
20 hektarų žemes. Kitus 20 hektarų prieinamomis sąlygomis 
jam išnomojo, * * r i * *

m Davalgonys raudasi netoli 
B nuo plento, vedančio iš’Kte« 
B no į Ukmergę, 10-ame kilo 
B/ Uietre nuo Kauno. * BuickM 
B* nuskristi iš Kauno teėuiė 15 
B - minutų. Radome generolą 
B t besitriūsiantį apie savo ūkį, 
B Tai dar jaunos ir sveikos iš- 
B vaizdos vyras, nors jau ir 
B eipa šeštą dešimtį metų, ,tię-; 
B sus kaip styga, 4 veide lieta-.' 
B. viskas tiesumas, akyse — 
B karžygio ugnis.
B , , Braleidonie su juo ištisą ya- 
B . kąrą.. Tą. Vakarą. gtsmiįsjų 
B visą savo gyvenimą. Dar pir- 
B mą syk girdėjau ilgo ir vato 
B ilmgo pasakojimo apie khrd 
B* nuiotikius iš lūpų prit^rtiiBio 
B generolo ir talentingo strAte- 
B go.i; Mūšų1 'laimei pasitaikė, 
B kad genėrdlas buvo dabai ge-i 

!BBBBBIBHMHHB .mine ūpe to kalba :janii lietą- 
" ’ (lENEROLAS ŽUKAUSKAS,

j<; . 'Cad p^iyai-žė,. pas<itil$jp.,

vaizdą, įžvelgti giliau-į jo sielą.. Namon sugrįžęs/susižytnė- 
5UU į savo Knygutę Išgirstus taktas, kad jie kartais neųzsimirs- 
Įų. Ką patyriau* ~ paiiupiiu; hįol ių ainof iktečiu žiniai. t '• , 
’' ' Gen^^iivesMas' Žukauskas gimimu Pakruojietis (Šiauįią 

»apskr.) ir Ilgšiai puikiai išlaikė Pakntojaus .tarjpę. Mokslus 
ėjo 'Šiaulių ir Marijampolės" gimnazijose ir Įvaro Akademijoje 
•Petrograde/ Apstoto kęs' savo specijalybe karo tarnybą, jisai, 
‘klupo kĮitldi'kas, beveik visą savo gyvenimą turėjo praleisti Ru
sijoj. Jau'37 metai, kaip eina karo tarnystę,* jau 12 metų, 
kaip yra generolo '■ rangoje. Rusijos valdžia skaitė jį vienu i§< 
gabiausių savo strategą, to didžiojo karo laikė pavedė jam 
1-osios divizijos vyriausiąją komandą. Buvo tai labai atsako- 
minga vieta, nes toji divizija Skaitėsi bene geriausia visoje.ru- 
•>įj armijoje. Didžiojo karo Jaikti buvo 4 syk sužeistas. Žaiz
dų žymes ir dabar dar tebenešioja. Iš žaizdų likusi, anot jo 
paties, tik ta nauda, kad dabar* jam nebereikia barometro pirk
ti: žaizdos puikiausia lietingą orą išpranašaujančios.

Nežiūrint puiikausio pasisekimo Rusų arini joj, Generolas Žu
kauskas dar nuo pradžios 1917-tų .metų rašynėja laiškus M; 

.Yčui' į Lietuvą siūlydamas savo tamystą Lietuvai. Vokiečiai 
perima jo- visus laiškus ir neleidžia susižiijioti. Tečiau tą me
tų pabaigoje atvykus M.-Teiti į Kijevą, gen. Žukauskas pri
puolamai apie, tai nugirdęs,. ieško jo per 2 dieni po Kijevo vieš
inčius, pagaliaus suranda to ten bendrai suplenuoja savo grį
žimą į Liėtuv-ą. Generolas jau tada turėjo pienus Lietuvos ar
mijai organizuoti. Tėi’linikai inŽtoįeitoi tarėjo sudaryti tos ar
mijos branduolį. ®mė ieškoti studentų technologų. Net 15 

siundo tokių, kurie pasižadėjo su juo važiuoti. Bet ištesėjo 
tik penki. Su tais tai penkiais generolas ir atvyko1918dais 
metais į Lietuvą. Išėjus iš Lietuvos vakvečių tatij*i, ar MŽplu- 
dus Liėttlvą hoLšęvikams, /įeht Žukauskui buvo liepta vado
vauti Lietuvos “ armijai’,” jietuiejusiai nei tufuMų, nei kul
kosvaidžių, nei šovinių. Savo, uždavinį tečiau puikiai atlieka, 
pavartojęs 'gudrią strategiją. Bet kada paskutiiiį bolŠeyįkųgo- 
vėdos barą baigė vyti'to atsidūrė net ties Dvinsku, staigiai gau
na žinią, kad keli jo Sutoinkai be jo žtatos Lietuvos valdžios 
įsakymu suareštuotidr kad jo hute padaryta krata. Buvo tai 
labai skaudus moralis smugią*generolui ir jisai, neterikęsda- 
ums, pasitraukė 7 iš armijos. Tai buvę pimatai migla ja?iA 
savųjų bmlhį suteiktas, . Atsiinada BermoatmmkaL grasan
tieji panaikinti Lietuvos nepriklausomybę Generolas Bukaus
kas, kad-to civilis tada žmogus, nerimsta, bombarduoja minis-’ 
.torijas ir teikia patarimą, .kaip supliekus tuos 5
Patarimui klausoma lėčiau puv^str vadovavimą bijomasi, nes 
iiepasitikima. Sužino mūsų vymusybė, kad fraacūzų gen, 
Niesselis, vadovavęs tuomet alijąntų Komisijai, esąs generolo

■'

£xtra!

NAUJI A IŠ LIETUVOS
" f . , ’ ,' ' : t

• ■ ‘ ‘ .

Svarbu Teatro Mėgėjams
Gavome pirmą siuntinį jš Lietuvos visokių teatrališkų vei- . 

kalų. Siųskite užsakymus tuojaus, nes vėliau gali pritrūkti 
kadangi gavome neperdidžiausį skaitlių. Vasara jau-baigiasi, 
tad laikas ruoštis prie rudeninio ir žieminio veikimo.

Ką tik gauti iš Lietuvos šie veikalai:
...»..., <.. ............«....,, <.. .

Etoaritia . • u......................
Mūsų Lau^jiinai, mysterija ......., t......,;. 

Nieką be priežasties, komedija vieno akto ........ 
Sniegas, drama 4-se veiksmuose -........ 
Vergai ir Dykiai, keturių veiksnių gyvenimo vaizdelis 
Vienuolio Disputą su Rabinu . ..... ...... .............. ..
Žiemos Ledai, 3-jų veiksmą draina ........ 
Kovą po (lietitaičiais .................
Pirmieji Krikščionys, drama 5-kią veiksmų .... ♦.. 
Amerika Ftotyje, trijų dalių komedija .............

trijų veiksmų drama ..... 
Jonukas, dviveiksmė komedija 
Kalno Diatąi ir kiti veikalai 
JurgisMburis

.... .JOc, 

......ioc.
... .50c, 
... .15c.

. <40c. 

. .75c.

. -15c.

..3Sc. 

.,3504

. .20c. 

. .20c, 

..15c.
j15g. 
35c. 
10c.

xr tCalb^k... « .L...., 30c.
Blaivininkų Pirmininkas, 2) Ant vienų pečių

10c. 
65c.
20c. 
ĮOe.
15c. 
Š5o.
25c. 
,30c.
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būt pilnai ramūs; de| kunigą 
algą Lietuva nežus, nes kuni
gai jas stt nuošimčiais Valdžiai 
sugrąžina visokią tnukesuių pa
vidale.

(Kauno “Vięnyjjį”

uJ slapukai,. kurią Amerikon 

kasdien įšsišmugeluioja viso
kiais keliais apie. .1,000. *■
Moterims žinotina, kad kurią 

■vyrai pastojo Amerikos pilie
čiais iki rugsejo-September 22 
d., 1022 m., lai sykių ir tokios

moters-pastojo Amerikos pilie
tėmis. Nuo rugsėjo 22 eta 1922; 
m.» moters nbpastoja pilietėuis 
ir turi naturalhuotis — tinti 
pirmas ir paskui antras popie- 
ras, kaip ir vyrai.

V^bhteb.

“ 3) Simas oratorius ......... .....................
■^4 5 ~

* j i į • »41 * ♦ -.♦ • • , • »•».., • ..».•• ...» « • , * * • < . • * » , 1

iOWĮpgu^l- ««■»»».................,,
..... r. . , * > ♦- • a • . . . . • . • . .

Tėątaąi
1'Vyras

' ętadFgniąt
VĮtegų ir Ubagų >ąliue ................. ♦

Pirmiausiai prisluntųsieji užsakymus gali būti tikri, jog gaus 
by kurį veikalą iš viršnitoėto surašo; gi vėliaus—gali ir pri
trukti,' Tad kam tas rūpi, neatideliokite, bet užsakymus kur- 
•tu iv pinigus siųskite šiuo adresu:
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Bu > d, 1929 m). Visas «n*sų karo įrantos su kukate buvo te- 
tetteoęs tferiify plona linija. Tečiųu ties Širvintais ir Giedrute 

, ikto bmwtyčia^padarytas trikampis, kurio viduje, kiek toliau 
tetookteyje buvo mūsų rezeryos. Pagal geriaurių strategijas 
reikalavimų priešininkas turėjo mėginti sulaužyti tų trikampį, 
per jį' įsibriovus imti tvatyti abudu mūsų armijos šonus, pas
kui, užvarius dar iš užpakalio kavalerijų, supliekti'mūsų rę- 
.zervas — ir ketins į visų Lietuvį atviras. Gen. Žukauskas nu
matė lenkų mintis ir laukė puolimo. Vienų vakarų vos jisai 
atsisėdo Lietuvos viešbutyje vakarieniauti ir sriubų eme pįl- 
ties į plėkštę, Jęaip štai telefonas iš Giedraičių. Mūsų arinijes 
vadai raportuoja, kad. priešininkas puola trikampį ir kad jų 
kavalerija pradėjo apsupantį žygį. Vadai manų, kad reikėtų 
mums išlyginti frontų ir imti traukties atgal. Generolas Žu
kauskas tokių naujienų ir lauke. Subarė — sukeikė uz tokį 
patarimų, liepė laikyti trikampį tiri paskutiniosios ir tuojau 
pavaryti rezervus, ir kuopus stovėjusias fronte toliau —užri- 

ii jmi į, u^^įjjį^ltaiį ir auštant suduoti jiems per kinkas. , Per | 
naktį jie eit žūt ir būt turi atlikti to žygį. Suspės —* viskas 
bus laimėta. - Nesuspės esame dingę. Buvo tar vienatinis bū
das mūšį laimėti. Atsiminti turime, kąd tai mūsų kąriuome- 
Mto buvė tris kart mažiau, kaip lenkų. Tik gudrumu, geres
ne strategija galima buvo juęs paimti. Generolas metė vaką-

■ rienę, tuojau sūdo į .automebijių įr liepė vežti galvatrūkčiais j 
mūšio frontų^ Tų pačių naktį jau buvo pafrontėje. Galime 
sau įsiyoiztfi^b kaip lengvai atsiduso senis generolas, kada, 

—^m^prmeŠ^^og^ų^srųsakyniąriJUvai^pildytLPatsaige* 
nerolas pasakojo mums, kad tos kelios valandos automobiliu- 
je buvo tai baisiausios ir sunkiausios visame jo gyvenime. Ar 
paklausys jo įsakymui.. Paklausys —bus gal laimėta vis
kas. Nepaklausys— kas £1 toliau pradėti, kuo' gi gelbėtis 
Kariuomenės mato, ir toji menkute, be amunicijos; be stiprių 
reze'rvų. Jeigu ir1 paklausys, tai'af pasiseks laiku nužygiuoti 
lenkams į užpakalį/ Visas manevras turi būti atliktas dar prieš 
švintant. Tų naktį, sako generolas, rizikavau ant Vienete kor
tos Visų savo karjerų Laimėsiu tauta man bus dėkinga; ir 
gražiai mano Wrdų minūš. Nelaimėsiu —- būsiu apšauktas iš- 

\ daviku ir. .. gal teistas. Pats Dievas mums padėjo. Tų'naks 
i / tį bttvūši brisi hdgla. Mūsų knopbs forsiruota maršu* daf priūš 
i švintanį nephstebętoš, pasiekė savo1 tikslo ir/ Vos prašvitus,1 

pradėjo niuŠti užpakriines lehkų liiujas. Buvo brišiaUsis* len- 
L kų 'išgąstis,' prasidėjo pųnikd ir visos tenkų keturios diVizijofs1

pašiĮėitii bėgti atgdC Tik jų raiteliui atejo'aplinkiniaiš 'ke-' 
tiak į Lietuvą, * bet sužinoję - apie' nepalaimų it tiU jptteiskubind1 

' išsekti atgal! * ’ 1
*. • t ■ J , . i j , • 1 i » . • ■ j

. Tai buvo garbingos valandos ir mūsų generolui ir visai mū-
sų tautai,. Bukauskas putą.]*) armijos numylėtiniu.

Bet ir dar vienus baisus smūgis laukė mūsų generolų Jo 
į priešininkai, vieni iš pavydo, kiti iš klaidinga patrijotįzmo 
; ' K surengė jam dar sykį morales torturas. Pavasarį 1921 metų 

valdžios paSkiriojlkbmisija tardė -įjenerolų* Žūkadškų ‘' Jfeai
'■ turįs giminių lenkų armijoje.•'•'Jisai nesenaimatęsis^u-tais‘gr-- (

’ J.. Grį^niefkaunų jriipo 12-tbs naktį.. 
*• • v. * • v n* i !■ • »i m •
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Saulėsenai pradėjo šiite*.. 
nius spindulius skleisti, laukų 
vėjelis atvėso, Jau ir sniegai 
pigia tirpti, o pirmieji pava
sario paukščiai parlėkę gimti- 
nori sveikina mw8>vo giesme
lėmis ir liepia džiaugtis stebė
tis ta perėja šveplu..

Žiema ** Mato Kafeiais dar 
vis tebesišypso ir nori dar ilgai 
savo kietuose šaltuose pančiuo
se visų prigimtį laikyti; kų die
nų saulutė įleidžia, tų naktį 
šiaurys vėl surakina. Ir gru
miasi nūn dvi jėgi; maloni ir 
žiauri, pavasaris ir žiema. 
Bet •? “silpni kelios r* tvirti 
griūna/*- kas atgyveno savu 
dalį, turi užleisti jų kitiems, 
kas paseno tų gali tik jauna pa
keisti. Taigi1 nors smarkiai 
grūmėsi duodu galiūnų, tečiaus 
žiema vaitodama, turėjo bėgti 
nim linksmo pavasario. \ .

Nemunas vis teber surakin
tas geležiniais pančiais, jį sle
gia kieti ledai. Bet jis nerims
ta nūn, laisvės pasiilgęs pa
šoks, sudiAskys ledais apklo
tų krūtinę ir laisvai atsikvėps. 
Štai jo bangos ėmė neberimti 
ir purtyti ledus. Jie supoškė-

’ -1

blBBI*I>KXA__________________ __
---- ----------- --------------- =.-------- -itoWĮW. ■ r"i I"...e 

jM to iltiMg vokietis rusui 
Trinks, o ulanas su kasoki), 
įtartum, broliai bučiavo®, ir iŠ 
ftos jų meilės gimė Bermontas. 
I Jis riša savo jėga-Užgulė že-

Dnbar tuos mūsų

Cr 1?

4OKTOSE flETŪSE AMEBUJS PRAMONE RAMDĄS, j
'......... _? _' ' < i“

■i

t •
I ,r^
jo iKŪife * ir kaip' ▼** metėsi Įmįftijų 
toiyto Ssri<4|o'guwi F^Sk* įbrolius spaudė savo šaltais 
lės triumfas žaibo gntai, o Janoniais nebe vienas, bet du visur poSkėjoMlWt * Mto w2S^dhmiėQlWinų ir’ donie- 

ir, rodo®, vėl turės jie 
niui įšėlurioc bangos. DabųHį^įr vargų, prispaudimų o 
ėjo džiaugsmas visu plačmoMtiak jo pakentė! Bet tas, kas 
N<nmmu, P^^įkartų laisvę pažino nebeišriža-

dės jau jos daugiau, kolei 
kraujas tekės jo gyslose.

Ulonai ir kazokai skraidė po 

nerimavo, kol išnešė ir išdraB-į jj^^^ bakūžėlių, Žemaičio
kė visus ledus, paskui jis vėlUrtai vgjai8j Tada verkė 
apfyko rr ramiai^ teka J«rėn|temaitis netekęs to, kam visus 
į 
puošė pergalėtojais taurais

»

ėjo džiaugsmas visu plaftraojnj 

Vis labyn šito ir danlė lodysi 
bei lytis, be jokio gailesio ir] 
vert# jas baisiausiais kalnam...] ______________________

Nemunas pergalėtojas ilgai j, lSk0 daugelis A-
inerimavo, kol išnešė ir adras-L^įį Skutelių, - Žemaičio 

kė visus ledus, paskui jis ’*Ht#įtoi ėjo vėjafe. Tada verkė 
aptyko ir ramiai teka j®1*“ [žemaitis netekęs to, kam visus 
motinėlėn, o jo kloniai! pmi-Lya darbvs pašventė, o Setas, 
puošę pergalėtojuos laurais +~ | vjg vaitojo išplėšto žalių rūtų 
gražiomis gėleifems... ĮvainikSie... teonės keikė jų,

Puolsjyeutojo sojazo galia,jdarbus, o žemė ašarii, prisigm 
žuvįArtybė. Iržtaiįidf kraujas 8: ašaros šauk? 
ką# žjgKęy o p$W iš|AMkššta8tojo atkeršijimo, D

Ta»ibado W jBO-•------- ~
jėgas tuodu galiūnu a^iulpė; j Aukščiauries gyvybėskny- 
apsidalrė, kjtų dirvonuose jft- (gan uW: 4‘Mane Tekę! 
vai bujojo, ’d Ją dirvonuos tekįpares’* ir stojos Žtanri keršto 
nys s Beateito griebėsi gin-
grei^'Aitoi^ ateei-ikto,
kaį^įi a; ®ter|^ejį |vo dešinę: Buvo toi 1919 me-
jitįąį WriĮ|v© giliai Jto tojtaičto S0 diena.

“ iWto pritikėdami

Dažnai pasitaiko, ■ kad imi
grantai atvažiavę į Suvienytas 
Talst. keliauja į tų dalį šriies, 
kur negali naudoti" savo paty
rimus. Elektrikininkas va
žiuoja pas giminę į vakarus, 
giminė — ūkininkas. Ir neuž
ilgo jis rūgpja, kad atvažiavo 
į šalį kur neturėjo progos gau
ti sau tinkamų darbų. Kitas 
imigrantas, atvažiavęs nuo ū- 
kes Europoje, apsigyvena New 
Yorke ar Chicagoje, ir jam 
sunku konkuruoti su kitais 
darbininkais. Priežastis to y- 
ra, kad naujai atvykusieji no* 
ri apsistoti prie draugų td gi
minių, bet kita svarbi priežas
tis yra imigranto nežinojimas 
Amerikos pramoniškų aplinky
bių, ir ypatingai prataoniškos 
geografijos. Nėrų reikalą pra? 
monės ar ženiditbyštes datbi- 
ninkams apsistoti -tuose—dis- 
triktuose kur jų draugai ar gi
minės gyvena’. Beveik kiek
vienoje valstijoje yra daug sve
timai kalbančių darbininką ir 
svetimų kalbų ūkininkai iš 
kiekvienos Šalies sudaro didelį 
dalį Amerikos ‘ūkininkų skai
čiaus. Bepainato yra naujo 
imigranto baimė kad rdel neži- 
nojimo šios šalies kaltos jis ne- Arizona, 'ifieliigan, ūtah, Calil 
galės rasti darbo toli huo jo forma, Tonnesjee, Colorado, 
draugą ir giminių. Jis ras sa- idah0; jjew Mexieo, AVyoming 
vo'tautiečius >į dagelį valstijų iv Nnvn/i n ’ .
ir beveik kiekvienoje pramonę-^ 
je ir žemdirbystėje, •; . p .

Sekantis aprašymas įnima 
svarbiausias pramones ir kur 

< tos prauibnėš randasi. : ; ‘ •
Žemdirbystės įrankiai—Ra

dinė, ' Wis., Molinė, III,;' ir 
.^rmgfield, IU;' 1 ' ''

Automobilių Centrai Det
roitu Mieli., Clevelaiid,, • OKio? 
Indianopolis, Ind., ir Chicago, 
III.

: Kuiytij:
ton, Mass., Dynn, Mass., St. 
Louis, Iklo., Haverhill, Mass., 
New York City, Boston, Mass.1, 
ir Manchester, N. H.

Gnminių čebatų pramone — 
Massachusetts ir Connnedtieub 
valstijose. .

Vario, misingio ir žalvario 
priemonės—Waterbury, Conn., 
Detroit, Mieli., New York City 
ir Chicago, UI.

Sviesto, sūrio ir kondensuo
to: pieno pagaminimas — Wis- 
consin, New York, Minnesota, 
Michigan, Oliio, Ulinois, Iowa 
ir Califomia.

Konservavimas (vaisių ir t. 
t.) — Califomia, New York,. 
Maryland, New Jersey,. Penn- 
sylvania, Illinois, Indiana, 
Washington, Maine ir Oregon 
valstijos.

Vyrų drabužių dšdirbys' 
centrai —• New York, Chica^ 
Ilk, Baltimore, Md., Pfiilad 
pliia, Pa,, ir Rochester, N.

Moteriškų drabužių centraf^ĮS
— New York, Philadelphia,
Pa. ir Chicago, iii.

Vatos centrai — Nw Be4r 
ford, Mass,, M1 River, Masu., S 
Pawtucket, R, I., Loveli, 
Mass., Philadelphia, Pa., Lavr-** B 
renee, Mass,, Passaic, N, J„ * B 
Utiea, N, Y., Baltimore, Md,, ii | 
Gastonia, N. Carolina. f Ja

Cigarų ir cigaretų išdirbystė 3
— New York City, Richmond, ’ J
Va., Tampa., Florida ir Phifo. » 1 
delphia, pa. ' /.]

Anglių išdirbystė iniirių dau- 3
giaus kaip pusę valstijų. Ale- 3
meninė anglis (anthracito), ku- 3
ri rytuose vartota dėl namimųi 3
tikslį ; kišta s Peibsylvanijoj,> 3
Pittston, Seranton'Ibr’Vnnteai- 3
Barte apielinkėse. Minkštos 1
anglies kasyklos — Pennsyl- 3
bailia, AVest Virginia, illinois, J
Ohio, Kentueky, Indiana, Ala- 1
baina, Colorado, Virginia, j
AVyoming ir lova, * J

Vyrų kalnieriai — Troy, N. ~ 1
Y. (KalnieriųMiestas). | |

■ Vario pramonė Montana, ; ]
i* 3
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ti už$|j|Į$ rjm. ?to®iių išplėšiu B^iMrinhkai, pritikėdami 
i- mtfį& slinko vis artyn

• n?Hmnj r^-'r-‘r"-- -P™*™™: «i« gerai buvo

mprįlįos $|to. $$$?*$ į ttaiiakų visų frontų Vokiečių
kulkos vaikiai nutilo, d kar

aerftl BUVO 
galėtumei kada nors ifeirnpšti į a41WM įTi^lį.^.^pmn to.^°l

K, M JįJ, “S vSS,
kuonosndziausrai. TMMgalętenutilo, 0 kar 
mnkymo. , , {; ; > r.: J f A ų? . z i,} h Įnuolėsirbombasvaidžiaipalio-

.rr ‘^Įnai, Tamstų, pasakyriįjaį grįtevų. , Tiktai ‘lietuviu
kpie tai pasvajoju.. Bet ar tikėsi T&mW «valio” buvo

bepasitikiu piRiai savimi. O kų, o jų šautuvai siiintė
Irę svetimu-žmogumi?” • i j, . ■ 'įmirties bitutes. Lietuviams

• Tūrėjaif nutilti Valandėlei, nes vąų^žiai stojo prieš akis (buvo visuotinąs pergalėjimas, 
įų^tik mįpa4akotojif gėriterblo istorija; prisiminė ir nelaiminga-to bermontininkams mirties 
sai hūkkte kardas1, lvyeiį garsiai saVo' laiku iš&ambintas.1 bet |šmiMšis£ didžiuma, jų pateko 
kaž kdderpdihifštdš? Gtedetolas’bėąbejteįirdėjo apie tį ,
tų karelų ^BeF-nujau^amas išeivijos dvasiųif. reikalus, ’viaųl. Žiūrėk,_ ans storpilvis

savo d^^ en^gimįįminlhį tvirtu Inta tariau:' I?* ^vo įdarąs, m ištolo
’‘Generole, fik nuvažiuok. Ėsu tikras, ka<i pasekmes ims r?10?®8’ -0

' Įreikžjo, kad ant kelių būtų

j Kada Marinas nulipo žemėn,

I

f

1

dos — išstojo iš armijos. Tada tai, p. Romanas pasiūlė -jamk 
vilūįlŠeb^os Bendrovės vedljOįįai buvo vienas 
jų p. Romano darbų. Generolas ūme prekybų vėsti. Bet ir 
c<^npčiaųdWda? Ue^psįgind^r< nua7dia<gįį'5kiriQŽn|ų; 
v t’.v'k* >•' ■ /» •t'--' į > '» * L .. S -į Jį. £ « .Jį*,syrių 
mų būti armijos vadu. Generolas ilgai ir kalbėti apie tai ne
norėjo. Bet draugų maldaujamas — vėl pasidavė, juo Iabjau, 

. kad ir širdis* trriikė į myiiinų darbo sritte Bet šį kartų pri’ei- 
* . kalavo tūlų garantijų. Garantijos buvo duotos, generolas ta

po vyriausybės apdovanotas — ir dabar vėl jį matome jam pri
deramoje Lietuvos armijos vado vietoje.

v “Kų generolas manote aptegalimybes atgauti mums Vii-’ 
A niuo” paklausiau p. Žukausko.

Neilgai galvojęs generolas atsakė taip: 4<Aš į Vilniaus at
gavimų tvirtai tikiu, aš žinau, kad mes jį atgausime, kaip ži
nau, jog po nakčiai ateis diena.”. . t .

Užklaustas: kaip? kokiu būdut ’— generolas taip emč^kal
bėti: 4 * Mums reikia prie to gerai prisirengti. ' 1929-tris me
tais mes per anksti į Vilnių nuėjome. Mes negalėjome jo iširi“ 
kyti, nebuvome prisirengę,' Po lenkų katastrofos, ties Širviu- 
tais ir Giedraičiais aš galėjau paimti Vilnių. Bet žino jau, kad 
tai vėl būtų tik trumpam laikui. Lenkai būtų sumobilizavę vi
sas savo’pajėgas ir butų mus išstūmę. ’ -

Mes turime išmokinti visus tautos vyrus karinio muštro: 
Per metų eilę mes iri padarysime. Mes turėsime prisikrauti 
sandėlius ginklų ir amunicijos. D paskui — sėdėti ramiairir 
kantriai laukti. Tamsta kiauši, ko laukti1 Laukti, kol len
kai susipeš su pirmuoju savo kaimynu. Juk tai anksčiau ar 
vėliau neišvengiama. Mūsų tautai bus tai signalas eiti į Vil
nių. Ir eisime visi tautos vyrai trijmnf aliai į savo sostinę. Bus 
mūšių, bus aukų. Bet ir tai neišvengiama. Žmogus tik sykį 
gimsta ir tik sykį miišta. Gi nuėję į Vilnių taip jame įsitvir- 
tįsime, ksd ir devynios priešų galybes mums jo neišplėš.”

Nors iki sielos gilumo buvau sujudintas generolo nupieštu' 
vrizdu, tečiau kaž koksai neišaiškinamas nenųosakunias pa
kurstė manę užbaigti juokui ’

“Gerai, pone generole,” sakau jam: “Lauksime to didžio
jo mūsų tautai momento. Tamsta vesi ir nuvesi mus į Vilnių. 
B«t kas bus, jeigu tuo laiku mūsų vadovaujančios politinės 
partijos galva, arba kad ir koks nors užkulisinis mūsų galiū
nas bus tos nuomonės, jog Tamsta, generole labjau tinki ne ar
mijai vesti į Vilnių, liet sakysime, kad1 ir durpes kasti, arba 
idiptoiuatiiuH'tarMybri... ”

Svečiai prapliupo juokais, gi generolo veide pirmąsyk 
blykstelėjo gražaus naivumo išraiška.

—4 4 Tai.., kad iš manęs, rodos, prastas būtų biznierius ir 
nekoks taip-pat diplomatas.”

*4 Generole,” užkįguriau po [valandėlė: “ar Tamsta ne
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vo tautiečius >į dagelį, valstijų

v» . t • < •« t. -• i • ’ ■' \ •

ManLiūdna...
Man liūdna, 
Dėlto. kad aš .vienas

, Mylėjau labiau už visus, . 
Bevaikšeioju tarpe kitų 
Ir kad atsimenu dienas, 
Kada aš buvau tarp draugų 
Man liūdna i . * .

Man liūdna, 
Dėlto kad aš myliu 
Taip gražų būrelį jaunų,., 

’ Kurs vasaros vakarų tylų ‘
Sau linksmas ... O aš negaliu 
Man liūdna .'. .

Mau liūdna, , ;
Dėlto kad aš vienų:
Kuri sužavėjo man sielų, 
O dabar aš be jos » . . 
Man liūdna

1

ir Nevada. /

' Elektriškos * mašinerijos .
Chicago, UI.-, Cleveland, Oliio, ■, 
Nevr Yorki Miestas, Philadel- 
pliiaj Pa., Lynu, Mass.,: b 
Nfewark, N. J.

Žvejojimas — Maine, Massa- ’ 
(i iusetts,f New York, ’ Washing- : 

‘t^njį Oregon ir Califomia.
; SjtiKlo t pramonė — Pliiladel-•. ’ 

^kia, Pa., Pittsimrgh,' Pa., ir 
Camden, N, J., Newark, N, J., 4 
Milville^N. J„ ir Vineland, N.

; Kepurės — Danbury, Conų., . 
Philadelphia, Pą., ir New York

J' 1 
’ t 1’ 
< i

j. . - j Kada Marinas nulipo zemen,
-■ • w>- jo išgelbėtasis radosi jau < ant 

\ Baublys. kopėčių ir jau nebuvo jokio pa
vojaus. Kaip tik Marinas nu
sileidę žemėn, žiūrėtojai vie- 

I nas už kito pradėjo grūstis prie 
geroje žmogaus ir teikė kiek 

į kas galėjo jam pinigų, Surin- 
ko daug pinigų* “Ačiū, ge- 

Iradnris! Dieve duok tau svei- 
Ikatos!” girdėjosi iš visų pusių. 
Į Apte pasielgimų Marino bu
vę pranešta imperatoriui Mi- 
kui Pavlovičiui. Jisai pats no- 

Įrėjo pamatyti Marinų. Jmpe- 
Į ratorius į Marinų kreipėsi šiais 
I žodžiais: Ačiū uSI gerų darbų. 
] Pabučiuok mane ir papasakok, 
jkaip tan Dievas pagelbėjo!” 
] Paprastais žodžiais papasako- 
jo Marinas, koks buvo daly
kas. Imperatorius atydžiai iš
klausęs pasakojimo, pasakė: 

(“Vykite su Dievu, o bus reika
las tai ateik pas mane.” Im- 

(pieratoriuš liepė' apdovanoti 
Marinųmedalikuuž žūstancių- 
jų gelbėjimų ir suteikti jam do- 
vanų pinigais.

Geras darbas nemiršta., 
Už gerų darbų lauk gausaus 

pagyrimo.
Verte Petras Mykolas. 

Lietuva, 
IS2LIK-10.

į

PRALtISKIT KALĖDAS
Su Jūsų Ominėmis Lietuvoje
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Jurgh Driaa.

SielosMergelei '
Išsiilgęs be galo tavęs, . •. 
Aš svajones pasaulin siūUc4ų <— 
Gal mane jos prie tavęs nuves, 
Gal kaip nors paliuosuos »uO kančių.

Aš kepeni, nes begalo karstai, 
Pamylėjo širdelė jauna, • • .

. Ir nuliūdus man šnabžda slaptai: 
—* Ak, kodėl gi esu aš viena!

Man pasauly baugu I AŠ viena 
Leidžiu savo jaunąsias pienus, 
Nusiminus, apvilta, liūdau, ‘. 
Nors svajones matau dyrinta...

i
>

— It kas bus, ko sulauksiu varge, 
Kas išspes ir kas man pasakys? 
Ar su mylima vargsiu varge

To Negali Išvengti! J
KaBkjnanŽlU žnaibymų

i ■ .r
■ iį

Suv. Valstijų 
Linijos suren
gė Kalėdinę ex- 
Jnirsiją 1 Lie
tuvą plaukiant 
ant LEVIATHAN 
nuo New Yorko 
Gruodžio 6-tiĮ.

f P-nas Bisca ves Šią ekskursiją 
nuo New Yorko- tiesiai į Kauną., Jus 
pasieksite jūsų naminį miestų laiku 
dėl Kalėdinių švenčių.

Jūsų kelionėje jus turėsite Sva
rius smagius kambarius, gerą val
gį, mandagų patarnavimų' ir. beno 
koncertus kiekvienų dienų.

Dėl pilnų informacijų-rašyk dabar į 
United Statės Lima

45 Broadway, New Yorlc City 
arba jūsų vietinį laivų agentą.

75 Statė Street, Boston, Mara. 
Managing Operatorę for 

United Statės; Shipping Board 
’..... . -.Y. 11 i. ..ii. i ~ *'*n"n~

<

Fmi žinoti
|: Kas dedasi Lietuvoje, plačiam pasauly, ore ir ant vande- 
įį nų; kaip gyyeną ariamieji ir tolimoji kaamynMę koka jų <| 
| gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis

Skaityk “TRIM1T
Jame, rasi visa trumpai, aiškiai ir visiems suprantama 

5; kalba parašyta: apie naujausius išradimus,.įvairiausius . 
|: nuotikįus įvairių tautų ir'žymesniųjų žmorilų įvairiose e- 
J: pochoše, gražiausių paveikslų tiek iš lietuvių, tiek ir ki

tų tautų.gyvenuno, .eilių,, straipsnių svarbiausiais dienos? 
klausimais, daug gražių apysakų žymesniųjų lietuvių ir 
kitų tautų rašytojų, įdomiausių įvairenybių, juokų, po
ilsio valandai ir daug daug naudingų pasiskaitymų.

'‘Trimitas’’ vienas turtingiausių ir pigiausių lietuvių 
laikraščių. Eina kas savaite ketvirtadieniais,knygos for
mato, 82—48 puslapių.

Prenumeratos kaina š. m, antram pnsm. Lietuvoje 6 litai, 
užsieniuose ■ % v

“TRIMITO” idMUi: Kaunas, Laisvė* Alėja, 46 Nr,

Z

r

muormico.
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Miestas.
Geležies ir plieno valstijos — 

Pennsylvania, Oliio, Indiana, 
Illinois ir New Yorkas, Pitta* *■ 

burg, Pa., ir CIeveland, Ohio, 
yra pasaulyje pagarsėję gele
žies ir pHeno centrai. .

Mėgstu dalykų fabrikai — 
Pliiladetpliia, Pa., New Yorko 
Miestas, Reading Pa., Mil- 
waukee, AVis., U tie a, N. Y.: 
Lovrell, Mass.

tik' dirbti nori.
Keletas savaičių atgal pas mus 

į Roehesterį buvo atsilankę kitų 
miestų korespondentės. Girdėjau 
būk viena*iš jųjų esanti korespon
dentė laikraščio “Vilnius.“ Jos 
buvo atvažiavę pas parapijonką 
(o gal tik pavidalas parapijom 

įkos). Garbingai buvo priimtos, 
| nes .girdė jau iš tų žmonių katrie 
[ mate. Pasilikimui tų viešnių bu-

fEI® ŽINIOS
ROCHEMTER, M. Y. ' kad

Oras pas- mus jau nurodo žmo
nėms kad vasara praėjo. Ląbor 
Day buvo tai viena iŠ Šiltesniųjų 
dienų, tik viena diena paskiau 
oras taip atšalo,, kad nekurie jan 

urnų a,. ^.Jvaikąta Apsirėdj storomis dr.-
Loveli, Mass. |

Odų išdirbystė ~ Philadel-1 p«« a»r>>ai pan.god eina,
phia^ Ra., ’
Cliicago, III., Nėvarię N. J.J 
Peabodv, Mass. ir Camden, N. 
L

Medžių, ir medinių produktų 
centrai — AVashington, Ore- 
gįon, IVisconsin, Louisiana, 
Mississippi, Arkansas, Alaba- 
ma ir North Carolina valstijos.

Popicros išdirbystė —
York, Maine, Massachusetts, *. . -. -
Wiseonsin, Miciiigan, Peiinsyl-|vo ® automobiliai. Tie laisvama- 
vania, Ohio ir Netv Hampshire. apriredų nepaprastais

Aliejaus dirbtuves — Nev taundierais, su raudonais kakla 
•Jersey, Tesąs, Camawa41,®W^811 **
Pennsylvania, Oklahoma Jr rejo cilinderius. Pastarieji buvo 
Louisiana valstijos. parapijonai, jų kaklaraiščiai buvo

Pttodniyčios' — Trenton, K battb tai buvo pirmas toks nuoti-
J. ir Camden, N. J.

Guminių daiktų fabrikai — TaLbuvo ketverge, bet staiga 
Akron, Dilio, Trenton, N. J. atnešė ant stalo žuvį.. Nieko ne-

Laivų statymo vietos — New sakiau, valgiau,’ nes žuvis yra 
Jersey, Pehnsylvania, Califor- sveika valgyti, bet rytdienos pet- 
nip, Washington Ir New YorkJnyčioje išvydau ant stalo didelę

Šilko’ pramonė — Pennsylva- vištą. Nusigandau, pamaniau ko- 
nia, New Jersey, New York ir dėl priešingai, ar-gi reikėtų para- 
Conneeticut, Paterson, N. J., [pijonkai būti tokiai kerštingai. ■ 
yra pagarsėjęs šilko miestas.'

Skerdyklos ir mūsos pakavi 
mo vietos—Cliicago, IU„ Kan- 
sas .City, Kansas^ Omaha, Neb;, 
Neiv York.Miestas, Sioųx City, 
Iow, Indiahapolis, *thd. ir St. [ 
Louis, Mo. .

Vilnonių audeklo centrai

MUTMIOTA ŠIRDIS

- Pa,vyku>i komedija.
URK8MŪ8 VAKARAI. Įgjtjgg jįiOpjas sandarokas, 

: Rengia L. V. 17 kp. Mate su-1 Sekdama paskui audaroki), 
batvakariais: Rugsėjo 27 d.,|Ožsinoglino ant vista, 

į Spalio 4,18, ir ,25, Lapkričio 8, ĮIr «» aettčs jam iStiško, 
15,22 ir 29 d.- Pradžia 8 yąl. BeSiarint į merginas — 
vakare. Visais tais vikarais M1' bepiktinant anas, 
bus linksmfls lietuvižki kokiai. įTargi vargše sandaroke

LIETUVIŠKU ŽOLIŲ 
VAISTINYČIA.

Pas mus galite gauti visokių žolių, 
šaknių ir žiedų nuo visokių ligų. Mest 
užlaikome visokias žoles kokios tik ant 
svieto randasi ir geriausios trejaukoe 1 
60d.. su prlaluntlmu. Atsiųsk 10c. o ‘ 
gausi visokių žolių Ir knygų katalogg. 
Reikalaujame agentų ir duodame gerų 
pelne ant musų visokių valstžollų ir 
knygų.

M. ZUKAITIS,
149 Hudson Avė. Rochester, N. Y.

iiuHf iie|vy«.» v«*«r^ ueu.ii, »aut Motina (duodama vaikui hak»e-Į 
kalbėjo S. V. Preridentai per vi-Pi saldainių). — Juoauk, jai šį va-Į 
sas Amerikos radi© gtotia. Čižaus- katą viaų neauvalgyai ir pasidėsi I 
kų koncertas įvyks vėliaus, nešta1" naktį po paduika, tai.visi ta- 
taip gerb, Čižauųkas yra sakęs, po sapnai Pripildys. .

-j-. Į Vaiko. — Tai aš gtriaua viens
jau vai gyniu ir pedušką užsidėsiu Į

develande kaip ir kifnr pereL ant pilvo. į ~ — - l rn . . . , ,
tus taiku, tatai buvo ratam, -- -------- :-------  Taip daugiau nesteiolm.
taip kad daugumas darbininkui ---- --- ------ IgRIAUSMINGAI PĄ8ĮTIK0. Eikię verčiau .j alude,
buvo paleisti B darbo. Nekuriem į Sandarietis susitiko savo paŽįs- t> i C draugai pabludę
reikšto darbu ieGkoti to kitaa ko-karna kataliku ir sako- Pereitu suhatą Boston ture- Kojų rankų nesuvaldo ir —
reikta darbų ieškota po kitM ko- tuma katant ir tam. * u , . Amerikos vienas kitam žandus skaldo,
lomjas. Daugiausia buvoišvaži-| — Žinai, Kaxy, tamsta esi toks |, . .. ta- „ „ unys į ktetarita mino, Nore uuaiprat^ apstota žmogus ir f“’”®. taktow/..apW’™«’i«ĮRasi “Sandaru” ant stalo n- 

šiuom laiku ir yra bedarbių ir yra Į vis dar priklausai prie- katalikų I 
dirbtuvių, kurios mažai dirba, bet Į Kodėl, neprisirašai prie sandarie-j 
vis-gi galima pastebėti, kad po Įčiųf į
hiskį prasideda geriau judėti. Y-Į Katalikas. žinai, brolau, maJ 
ra vilties, kad su laiku ineis į ge-Įno tėvas buvo katalikas ir senelis ! 
resnį laiką, bet patartina kad iŠ (buvo katalikas tai ir aš esu ir no* j 
kitur nesiskubintų važiuoti į Čle-Į riti būti kataliku. į
velandą darbų ieškoti. -į Sandarietis. — Sulig tavęs išeivį

Dstblninlm reOata. . "«> k«d t« n»i >>«« k»t&U dėl-
» . . ( to, kad tavo tevss ir senelis bu-j

Yra pastebėta kad LDS. 51 kuo-įvo kftta|ika£ Duokim sau, tavaipl 
pa šiuom laiku mažai ką veikia ir Ukant, taift tavo tėvas buvo 
rodos nematyt, kad būtų bando- LrkIyg ir aeneK1 buw arlflyg tai 
ma parodyt geresnis, veikimas taomUn tada wtumei! |
ateity je^ Daugiausurkgip^ma-p 
tomą tai patys nariai neatjaučia į d&pje^ 
orgnizacijos reikalų. Jeigu kuris I . . . .
narys, yra veiklesnis, tai ant to y-į 
ra užkrauta visokių darbų iš kitų I 7“ " 
draugijų ir daugiausia darbuoja-1 jei laikrodis muša tryliką ? 
si po kitas draugijas. Tokiu bū
du palieką darbininkų reikalai vi*| krodį 
sai nuošaliai. . Kada reikia kas iš - --------— . . • - - . „ . M f

•* .. v .. . , I , iv.„ (4inrhoitoct rr niptinit: vnwn Paiegkah Povilo MaČInsko; is Lietos draugijos parašyti į spaudą, | .Praeivis temydamas į farmerio lia v*yimiu»ii yivumb vaij,w- uuę0]B atvažiavęs iŠ Vabalninką nilesto 
niriniutmla ražo i “Darbiniu-Lnf hmm I mnmkas V. Sereika. 1 Lnwrence, Mass. Tafp-gi pftleSkan jotai pirmiausia rašo į uaroinin | ant tvoros pastatytą įaiąrpcii,^ sa |; , ■ | giminaičio Juozo • Balnine. Girdėjau

ką.“ * . J ko :•-^. Taa4aikrodis neteisingai | ‘“ kad Jis La^rence gyveno; Meldžiu kas
. .■ I •,’^r...... • • . H “ARGIRDISI” TURŽJO Stno iipIc JiiosilrJlcpMysatrtąuiM-

Taip pat ym pastebėta; kad L. !»*>. ... . ' . į " •.u . teretana,, adrem JUOZAS MaMNS.’-v* "■ ■•f "• * h rfff

pastebėjo organe.išbrauktų nanų:įusl ‘ ■ l- - - - - • - - - - - l -----  ——x--
Daugumas ieško 1 valdybos, kad Į ?;• ~-r- . . I
užsimokėjus,: bet męžinia iŠ jokios | ' v- paskolink man 50 do- Į
priežasties padavė per bažnyčią (bn^ų?; p•> , - ■ >. <<.
Užsakyt, kad DarbhW S& Battrus‘ ~ tilc40 te*urilL 
gos susirinkimas neįvyks’. Į Raulas. Duok šen ir neuž- 
kaip 'tėn nebuvo, ’bet aš šliidttii ^ad.,^ dpląrįų lieki. mąu
kviesiu visus Darbininkų Sąjįih-Į?• i • • H f’ 
gus narius ateiti ant sekančią Icttč- r?i ! '.*r 6»» * >, « ■ į ' ij op:
pos sisirinkimo ft pradėt' lkšsta^glią^d^as aį^.^s 
naudingo veikti dėl Jhū< ^>^6,
dėl Darbininkų ’ organizacijok’ ir skubėkite, mano anglis užsidegė. į - gedėsi Gegužis turėjo j ^'romįkjš^g^i.-.’ LWtbp< i-^ri
dėl katalikiškos skaudos geroVės." I ^N**818- “ tie Patls MS.V glW8i.UegUias turėjo «ugy^k(ąWaiftiij tai!
Tikiuosi kad nariai supras ^IM- Pnąnjąną dįeųą ,pardavei, taį iiėrą 
lą ir atsilankys ant susirinkimo. Jko^skųhbltis. ]>« v . ’ r

’ ‘ Juozo sūnūs. | 4ULD  / ■ : ; i.' ■ > 

’ t . ■'I I Ūkininkas. — Ką ten vakar į
t Žaibukai, •• , • |ka]nne&nūl.vdėjote? , .. .. ..

Clevelando sandatokai: nieko . II Ūkininkas. — Užubalių Geriį 
įasauivje baisesnio nemato* kaip I j ŪkįninkĄs.v— Ką.?! Genį nu*

”“|PIGI*USl.A.f BEKGI MT BENDOSLUNCH
Ir naktimis • H ffitaUkta - Tai kų Tam34 »RUMIS : 

Až patar-Įta manai. kaA^a praktikų darė-„a.Ms * vlrt
S10500. ■ *' - ■ I skersai "streeto nuo Bark Bay stoties

' ’t . * .'a- T VA Q 1130 Dortmouth St, kreipkis ant antrų
'“■* * * ° [lubų. Taip-gi namas, turi 50 kainbu-

1361W. Broadway, So. Boston. [rių:
H •; , .——■——--------

Tet. so. Boston 2445—tv. PARSIDUODA FARMA 68 
“SS11 AKERIĮĮIBDVIMBŽESNeS 

I r.:..., L. a t- l Tik 25 mailės nuo. vidurio PhiladelĮ Piano lekcijos Naujosios, Anglijos Kon-1prijos. Arti stoties, gatvekarių ir stei 
į servatorijos metodą. (S.-9) 110 kelio, mokykla prie namų. Miškai
I LL-ta TmarrTA lyra, ir' upelis teka pro namus. Lanka'
į NAUJO KRAUJO,. NERVŲ (aptverti ir ganyklos. Budingai geri 
I TR CIT’TPPTTIVrn RTT'nA įšiltas Ir Saitas vanduo, elektros Šviesa 

m ^lirnuinv DŪDA- (parsiduoda pigiai su gyvuliais'ir uk& 
I VOTOJAS. [įrankiais. Dėl platesnių lnfdrmacij  v

r*

( Pastarieji buvo 
[parapijonai, jų kaklaraiščiai buvo 

Trenton, NJ babi> tai buvo pirmas toks nuęti-

Reporteris.

NASHUA, N. H.
* ’’’ I s . 1 ■

Atidarymas naujos sales.

Rugsėjo 1 d. (Laboj? Day) 
I Naslniaieeiai užbaigę savo darbą 

LaAvre'riee, Mass., Philadelphia, — salę taisyti, turėjo nepaptas^ 
Pa,, Providence, R. 1, PassaicJ tas iškilmes. Žinoma kiekvienom, 
N. J. ’■ [kad žmogus ką gerą padarai tai

Sulig .1^20 gyventojų skąį- visada džiaugies’. Darbo' dėjo 
čiaus, iš viso Suvienytose Vai- daug kaikurie gero noro pairąpijo- 
stybėsę yra 581,068 svetui^-gi- nąi. Mat, pasitaikė kad, dirbtu- 
mę ūkininkai, iš kurių 51,599 įves paleido vienam mėnesiui dar
ginio Norvegijoj, 60,461 ^yędĮ-Įhininkūs ant Vakaeijtj, pe? taiitn- 
joj, . 25,565 Danijoj, . 13,051. Į tėjo laiko pasidarbuoti ■safrufr pri- 
Šveicari jo j,. 140.667 Vokietijoj, j augančios kartos labui. Daugiau- 
17,352 Lenkijoj, 30,172 AustH- šiai darbo turbūt padėjo pats gerb; 
joj, 7,122 Vengrijoj, 32,388 klebonas kun. P. Dafdūnas. Jis 
Rusijoj, 14,988 Finlandijo j ir ne tilt prašinėjo kad padėtų dirb- 
18,267 Italijoj, ti, bet pats tai dirbo kodaugiau-j ti, bet pats tai dirbo kodaugiau- 

Į siai. Taigi tai ir šiandiena, dar* į 
bas jau. užbaigtas. Tai vat ir bu- ’ 

įvo parengtas puikus programas, 
ant kurio buvo užkviesti bent keli 
chorai iš apylinkių miestų; bęt iš 

I ryto oras sutrukdė- Nashua’oje

PRANEŠIMAS KUOPOMS
New York’o ir N. J. Padangė.

L. D. K. s"~Nėw York’o ir 
Nev? Jersey apskričio teatro ir Į tik truputį pakrapi jo, o kituose 
dainų niarsrutm svetainės už- miestuose net su perkūnija esą ly- 
imtos sekančiose vietose: . ta už tai tik vienas Čambridgiaus 

" Subatoj, Rugsėj'o-Septemberl ehoras tedalyvavo. Apie.5-tą vai. 
20 d., 16 kp., Elizabeth, N. J. I prasidėjo programas^ Programą

Nedėlioj,. Spalio 12 d., 10 vedė p. A. Staušauskas vietos var-| 
kp„ Centrai Brooklyn, N. Y. taninkas. Pirmiausiai Cambrid-

Subatoj, Spalio 18 d., 12 kp.,| ge’io choras padainavo kelias 
BrooMyn, N. Y, I gražias daineles. Po jįj dainavo

Nedelioj, Spalio 19 d., 9 kp«, Į Nashua’os vidurinis choras. Tre- 
New York, N. Y, Į eias choras tai vėl vietinis didžiij-

Subatoj, Lapkričio-November visi trys chorai iabai puikiai 
8 d., .15 kp., Harrison, N. J. padainavo. Dar kalbėjo p. širei-

Nedėlioj, lapkričio 9 d., 18 j ha, “Darb?’ administratorius apie 
kp., Paterson, N. J. J spaudos platinimą. Ypatingą eta,

Nedėlioj, Lapkričio 23 d., 14Įmę kreipė į“Darb.,” kadNashuą- 
kp,, Newark, N. J. ‘ jieeiai užsiprenumeruotų irt. p.

Vh'sminėtos kuopos jau žino- į Ant galo tai Nashua’os abu choru 
te, kad apskritys yra nutaręs užtraukė “Lietuva Tėvynė Mū- 

' rengti vokalį teatrų maršrutą ta „ Rodės kad ir salės sienos iš- 
del apskr. naudos. Pelnas bus taškleis. Po koncerto visi grįžo 
sunaudotas dėl išplatinimo. ge-Įp^fe naujos salės kur buvo pikni- 
jau viskas prirengta. Tams-tas. Salės kieme ir viduj buvo Šo- 
tornsbelieka išrinkti veikli ko-taa£ Nashuaietės atsilankiusius 
misi ja ir issigarsyti kuopia- Į svečius vaišino šalta koše, tonikų 
ciausĮa. * v į ir užkandžiais. Čia prie rengiamų
ros kataMkiskos spaudos, ypač (pramogų daug darbo deda tai 
laikraščio ^Darbininko,},a Ko-taašhua’os nemiilstanti veikėja 
misija darbuojasi išsijuosus W O. BugailaM Jos triūso ren-

Jei mes visi isvįeno dirbsi-ta^nt šią pramogą buvo padėta ne- 
me paselrmės bus. Prašo* | apsakomai daug. Abelnai imant, 
me Netv York o ir Harrison’o Įvis]<as huvo sutvarkyta'puikiai ir 
kuopas prisiųsti savo komisijųįgautas tose iškilmėse ii* 

. antrašas, kuriais mes galėsime Laį atmintyje.
kreiptis su apgarsinimais ir ld-1 
tais reikalais. Uztikrinam vi
sus kad publika bus uiž'ganedy- 
ta mūsų programų. I

Komisija:

pirmu kartu aplink pasaulį. Ant jos belaistantį mnnšmną 
Laimėjusieji tokią garbę Ame- ta aių. Pavaišinsi savo 
tikai ir sau vyrai buvo didžiau- Protą ir širdelę nuteriotą. 
siu entuziastingų minių pasvei-l Zakristijonas,
kinti. Šauta iš anuotų 21 sy- '. .i -.... y..... ............
kį, dirbtuvės ir laivai buvo 
paleidę savo švilpukus. jį Į § | LIEI KIT E

Panedflyje gaW laktoi Tuojau, refludiugas gabus 
apleido Bostonu ir išlėkė i New Į VARGONININKAS, turintis 
Y orką. [gerus paliudymus. Išlygosge-

nmvTTfi davtttc < ros. — Rev. J. židanavičius, DIDELIS POKILIS. E gt
Pereitą nedelia Cąmbridge o w v

Į • •• w • • t-* * T 1*1 f" 8 \parapijinėj salei įvyko sutik-

Juskaicio ir isleistnves kun, I A l L v n U J I Iii A I 
. Juro. Svečių buvo daugiau. ..

. Į negu salen galėjo tilpti. Da- PnfeSkuu Antano čtupalčlo ir Efebk-

Mokytojaa. — Koto t«da laikas■8firį-; .kun-.. kaifiid, Jurbarko''por., Raseinių apslt.
> 4rittS,KUn. Virmauslds, klin,.Da- K Lietuvos atvažiavę gyveno Chlcago- 

ax^vAw»Lo&|Ie'‘K*88PItirl1M*4tn<>.Afl)ftnąt3ajmn‘ 
Vaikas, -r- Tai laikas taisyti lai- munas ir kun- Strakauskas. honSkite pranešti Monikai čiujai- 

įPrograminę dalį išpildė daini-Į^®^®I'ROmika.itienei, 48> “O"
• . • <. t, . . I . .. f i»r , , įSt, So, Boston, Mass. (S—9)' ’ * ' ’ j ninkes p-les Onyte ir Magdele-

1

I “-NJSŠČĖSCĮ,” 
c ’ lataite

•. f

PARSIDUODA
Du stikliniai show case’iai, La* 
bai tinka saldainių krautuvei. 
Parsiduoda labai pigiai. Kreip* 
kitėM į ‘TMteinką/’ 36® W. 
Broadway, So. Boston, Mass,

Tel. So. Boaton 870 
J. MACDONEU, M. D.
Galim# susikalbėti ir lietuviikal

Ofiso valakuos: Rytais 1M fi vtL 
Po pietų nuo 1—8 
Vakarais nuoB—9 

58® E. Broadway, 80. Beitos 
■a-iaacaasaiai-^^

i
16 METŲ SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

390a W. Broa'd^ay, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 ĮgiC

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR, M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston
Ofiso valandos'.

nuo 9 Iki 12:00 ryte ir nuo 1:80 
iki ę> ir nuo 6 :00 Iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas aubitos vakarais 
Ir nedėldienialy.

įvakąre ^CArgirdesi^ /Gegužis i n iv 11/n c m ■ u i. a 
įlenkiškos^kuros^’ bosas, auto-Į ; r ų I R II v NA ffl A v 
m'obilįuULYąŽiąyp.SU ^VQ drąu-1 16 kambarių, su Vfsttfs improvemeu-
tais/ ’ltaiTk vHieta tarai* tQiM’ Šildomais pečiais Ir plit-gaųj, ^ęt,^aip. visiems gerai 5!al8f geriftt3Sl<j3 vlet6j ai.tl unitams 
Įzinoma, *‘ar’girdėsi” GegužisrCmmei-, prie Coiumbih. Rond: daug že- 

J"?5? (leI-ShnidŽIttus arba sodo* prekė yra prastas aatomobu^tasdtik'ąii.soo ir $3,000 įnešti, a. ivas, 
[Tai <kaip ipasUko į Stulpą, tai I3^1 W<Broadway, So. Boston, Mass. 
Varigird^Pf net/ .ugnis ^asi-ri ;' f 1 n i I n į A"į 1Į 
įmatė ir užsidegėjautoinohiHm, ? • R U S I 1 1U I R I
iKol pribuvo ųgpegesiai, tai iau barsiDUOi »v vėliavų, 1 kokardų,f . ’ , ' i f i . } sarpU, ftntšpatuM IšdirbySte tik už t’i'ls
[PUS® automohlLiaus 1 buvo sude- tukstončius^doler'y., Parsiduoda labai 

”■** ‘‘išregdlįnl.'. l|dįfbį’stM įvertu
, _ ___ ►.'iDoug vi’Mikiipmašlhųj kaip

|Cnt'namo pėsčias. -1 ’ H J 1 tat: presai spauzdinlinui su auksuotais 
I * , -p-, Iii'1 sidabruotai slapais. Uaug mašandi-,
( ’ • 1 ' ’ ' ' ■ ’ ' ' Ąiih-KURU. | nlų klišių, daug įrankių, dėl darymo
I .■♦.ii,——'-i. į 1 ■—r-!— ---- Igužlkučių draugijoms*. Tinkamai ypa-
REIKALIWĄŠ PEČIUS ‘ t/I labai gęms biznis o išsimokinimas 

I ' ~ -r «I tarp-gl yra aukštos vertes. Dėl platės-
| rANGLIAIS KŪRENAMAS įnio sužinojimo kreipkitės ypatlškai ar- 
Kas turite arba žinote tokį pečių antrašu: “DARBI-1

įprtrddvlmd pranbškfte tuMyti'.^L366 W. I?r>asb'’ąy, So. Boston, 
(B^dway, So? Bosįon, Mass. .. Mn^’K \ c -? -

k .

1

t

S

», — Tai ką Tams-

Tel. Brockton 5112—W.

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GŪMAUSKAS)

705 Main St., Montello, Man, 
(Kampas Broųd Street) 5 r

Tel. So. Boston 0464-J.

JURGISSTUKAS
FOTOGRAFAS

4® W8T BR0ADWAY, 
South Boston, Mass, 

Darom dailius paveikslus. Vesellias 
traukiam vakarais. Užailkom vi- 
soWg Tikies rėmus, ,1 *

f

V

DR, PUSKUNIGIS,
GYDYTOJAS | 

VIDURINIŲ LIGŲ] 
vai. 9 iki 11 ryte. 1 Iki 8 po plet i 

7 iki 9 vak. ' .'I
889 Broadway, So. Boston, 3 

Tel. So. BoBton 2881. 3

vis vyčiai ir vyčiai, 
jiems vaidinasi vyčiai, 
čia nuo to, nueiti pas buvusiime. 
Strazdo klapčiuką. Tas kaip iš-1 
mintingiausias tai duOs. nuo silkių 
rašalo, kuris tokį jūsų karštą ape
titą ir baimę praašlįs.

Ar nors viena lietuvių kolonija 
galėtų su. Clevelandu susilygytt 
Aš misliju kad ne, nes Clevelan- 
das turi gerą ir didelę lietuvišką 
“pryčerką/’ kuri nors vardo ne
moka pasirašyt, bet kaip prade
da spyčiiį sakyt, tai lūpos pamė-Į , ________ .
i • u-i- I • LAIVO. į- kreipkitės pas savininkųlynuoja, skrybėlė ant .akių uzlen- Kapit(mag ^yiską darėme, bet Į DaktaH suranda, jčaclF ji suteikia L p Nq ^AUc§£®evUlet Pft 

išgelbėti nebegalėsime, turės skęs- puikų palengvinimą dėl senų iriJ_J—U----------—4———
I ti. Į jaunų.
I t jekus. Ar. girdi Josėl, ką ka-l paUg tūkstančių žmonių vartoja tų. m 
(pitonas sakė? Jis pasakė, kadpanjų gyduolė, Nuga-Tone, ir gauna J 

' I pulkų palengvinimų ilk j keletu dienų. IV
,Ilaivas Skęs, . • iNUga-Tone greitai sugrąžina pep, vik- |ŽĮ

Joselis. — Niu, kas tau galvoj, rum» nhvųųmsjems. ir silpniems nėr- X 1 . ' ■ . & v ylvama ir muskulams. Ji budayoja rau-,,E

da, ir abiem rankom už ausų nu
sitveria ir traukia “sardinkos bal
su.

šiuos metus Clevelando “veikė
jai” tūrėjo labai geras “šerme
nis/ 
kp.

t * * : 5 (

DERYBOS.
I ?anneris. -r- Parduok man sa

vo arklį. , |
II F&rmeris. —r Kiek duosi?
I Farmeris. — Vežimą Šieno.
II Farmeris. — Tai ką gi aš 

darysiu su vežimu šieno Be arklio?
I Partneris. — Aš tau paskolin

siu arklio kol šieną suės.

M

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPIN1S 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI. ■
PIRMININKAS — M, Zoba,

539 E. 7-tli St, So. Boston, Mass. 
Tęlephone So. Boston 1516—J. 

VIOE-PIRM. — Kazys Ambrozas
492 E. 7-th St, So. Boston, Maso. 

PROT. RAŠTININKAS — J. Glineckle,
5 Thomas Park, Sd. Boston, Mass. 

FIN. RAŠTININKAS — Matas šelkfe,
460 E. 7-th St, So. Boston, Maso, 

KASIERIUŠ — A.. Naudžiūnas,
885 E. Broadvray, S. Boston, Mum. 

MARŠALKA — J. Baikis,
7 IVinfield St, Sb. Boston, Maso. 

Draugija laikė susirinkimus kas trfK 
čią nedėldienl kiekvieno mėnesio, 2-rą 
vak po pietų šv. Petru, parapijos salėj, 
492 E. Seventh St, So. Boston, Mass.

Br.

- CLEVELAND, OHIO.

Buvo skelbta, kad mūsų gerb.
J. Sereika, J. Žemaitis,* čižauskų įvyks koncertas per 

V. Antulia. radio 14 d. ruąpiūčio, bet koncer-

ŠV. KAZIMIERO R. K, DE-JO8 
VALDYBOS ANTRASAI

Pirmininkas —, X Jaroša, 
562 E. G-tli St, So. Boston, Mase,

Viee-pirm. — J. Grubtaskas, 
157 M Street, So; Boston, Mojbš. 

Prot, Raštininkas — A. Janušonis, 
1426 Columbla Rd., S. Boston, Mase 

Flnlnsų Raštininkas — K .Kiškis, 
8 Hatch Street, So. Boston, Mase, 

iždininkas — L. Švagždys,
. 111 Bowen St, So. Boston, Maso, 

tvarkdarys — P. Laučka,
395 E. Flfth St, Šo. Boston, Mase. 

. Draugijos reikalais kreipkitės vis*- 
los i protokolų raštininkų.

Draugija savo suslmklmus laiko 2-rą 
įėdėldlenį kiekvieno mėnesio 1-mą vat 
no pietų parapijos salėje, 492. Seventh 
St., So. Boston. Masą, .

D. J.. K. KEISTUČIO DR-GIJO3 
VALDYBOS ANTRASAI

Pirmininkas — Antanas Pūstelis, 
146 Bovven St, So. Boston, Ma««, 

Vlce-ptrnu — Martinas Knistnutas, 
4062 \Vashington St, Rosllndaie

Protokolų Rašt. — Antanas Macejunalį 
450 E. Seventh St., South Bosto* 

Fln. Raštininkas — Juoaas VinkevMlmi 
906 E. Broadvay, South Boston

Kasferlus — Andriejus Zalieckas, 
307 B. Nlnth St, S<x Boston, MaM 

Maršalka — Aleksandra Jalmokas, 
115 Granite St, So. Boston, Maah 

Draugystė D, L. K, Keistučio laliN 
mėneslmua susirinkimus kas pirmų nu* 
dėldlenl kiekvieno mėnesio po No. 
\Vashington St, S. Boston, Manu., 84S< 
valandų po pietų. Ateidami etai veskite 
su savim naujų narių prie musų drųn. 
gijo* priairažršt

1924!
I . \ “ v --Tvains ir musKuiame. ji ouuavoja rnu-i* I T- fi? Tm d
Į kad laivas skęs, jis. mums nepri-Įdonų Kraujų, stiprius nervus ir puikiai B -NS-UjOS ivanKies, 55J Kartą a 

'tybt.Įktaso. . ..

l! 
i!

- Tautiete.is toh keliauja-Įgj'VTj vBų. atspausdintos Irietuvo-Į!
..... ’ i jo ir išsiuntinėtos visiems!:

užsiprenumeravusiems Ka- į! 
, ledoms, 1924 m. Prenume- j 
tratos kaina už Trejų Metų!) 

į Į Kankles du doleriai, o ve- p 
^liau bus brangiau. t į jI Antikas : J j

MIKAS PETRAUSKAS j! 
Laisvus AISja, 60. Kaimas.! 

Lithuania.

“šerine-
’nes buvo palaidota TMD. 47 
Amžiną atilsį.

' L I"—— H"ll

DIPLOMATAS.

. I » B*-4P***T*4*ajl*Vr^ vA<> n, 4^ l.~J 4 LĮ1VAllCAlVAUlilš, I jc ^ta W tam— ■ -m u _a , j~l u /-l

■ ' . (kvapo, galvos skaudėjimo, prasto mie-Metų Kankles, ’UZ 1922-3-4j
m r-v X- i- 8°« nleko nėra geresnio, kaipNuga-To- fi .
Miemgano- fermeriai kasdieną Juk ,Ti padaro savo darbą ir padaro Į meras.

išsiunčia i Now Ynrka nn 9.4-000 HU-elfal. Nuga-Tone suteikia pulkų ape- B
į išsiunčia į i\ew xorną po 8tlprų, atšviežinanti miegų, stirnų-1*

I »•. -i i *i* «v I du t įlįs ix ž&tn&B puiKiaie AiufUĮ- sKuity-tei * ti kur joms pastaženklius pnhp- Į tojnl -pavalo pabandyti šių gyduolę,
—IsParyžiauR'grįštu, Tamsrido.

ta.
b

/
nes j fe nieko neprastojo. . ‘

Išdirbėjai Nuga-Torie žino labai ge- 
ral, kati ji pagelbės tokiuose atsitiki- S 
muoaė Ir jie yra privertė visus aptieko-. JJ 

irius, kad davus garantijų Ir sugrųžlnua 
jūsų pinigus, jei nepngelbsti. Yra la* 
bai maloni vartojimui ir jus gausite vi- 

Įsatn mėnesiui gyduolių apie už $1.900. 
lVVKUIimiUUVJUmu, . Ruiuuiuvjuuia n‘ 

i parduodama visų gerų nptfekorių.

—-5 Turbūt vežate kokių įdo
mių naujienų kas girdėti a-Į 
pie Lietuvos reikalus.
♦ — O, girdėti begalės! Tikį
kad juos bala vis francūziškailir niekada nenustos.
kalbėjo, ir todėl negaliu tams-1 Vaiku. —• Tai kada Licipieriusl SeptynioB dienos be maisto šu
tai nieko pakartot. Bet, tams-Į gaus savo -“inšiūrmsą?” daro vieną savaitę.

labai, I ——-—— . -—i——
I Vienintėlė literatūra kurią kiek-1 Jei Nastė važiuodama išpuolė iŠ 
(viena moteris įkaito, tai bučeriol traukinio tai pertraukė savo kelio. 
knygelė arba tyla, jų.

Daugelis gražuolių didžiuojasi.
Vaikas. — Mama, ar pekla vii

sada dega t __________ .
Motina. —. Visada vaikeli H p o- a•( Rekomenduojamu, garantuojama ir Auuuua. visaaa vai«en uegai 7. ,mf(pknvin.

i .

ta, yra naujienų—-ir 
daug!

Ką sėjai, tą pjausi.
P. S. Pinigus siųst pašto 

nioney order’iais.

obil%25c4%25afuULY%25c4%2585%25c5%25bdi%25c4%2585yp.SU
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