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Metai XXI

Anglijos Maineriai Atmetė:
'vBažnyčios Planą.

367,650 BALSAVO PRIEŠ.______ i
Streikas kasyklose eina jau 
15-tą sąvaitę, bet darbinin

kai nepasiduoda.

Anglijos vyskupai norėjo;.,- 
pasirodyt dideliais veikėjais: Par™^ dabar pranešama, 
ir darbininku ‘‘geradėiais.” greitu laiku aliantai za- 
Jie išdirbo plana angliaka- sumažinu savo armiją 
šių streikui baigti ir pasiūlė I ^leUjoj nuo <0,000 iki 
ji streikuojantiems kasyklų 0-,00l> kaiįeitįų. Taigi pasi- 
darbininkams apsvarstyti, kad dabartiniu laiku

Angliakasių unija planų 0^I-l1]2?nzm®nes d?r nį?1_ 
priėmė, tečiaus balsuojantidna J0,000 savo priešų. Su- 
streikuojantis darbininkai jj 
atmetė 34,000 balsų didžiu-j 
ma. Už vyskupų planą bal
savo 333,036, o prieš 367,- 
650.

Tuo budu vyskupai su sa
vo bažnyčiomis gavo nuo 
streikuojančių darbininkų 
per nosį. Nežiūrint kad strei
kas tęsiasi jau 15-tą sąvaitę 
ir streikieriai jau labai su
vargę. vistiek klerikalų tar- 
pininkystės jie nepriėmė.

Kunigai visuomet kiša sa
vo nosį į didelius klausimus, 
kad paskui pasidarius sau iš 
to kapitalo. Taip didžiojo 
karo metu Romos katalikų 
“šventas tėvas” nuolat darė 
kariaujančioms valstybėms 
pasiūlymų “baigti karą.” Ir 
jeigu bent vienas jo pasiūly
mų butų priimtas, tai dabar 
visi jo kunigai butų galėję 
plepėti, kad “katalikų baž
nyčios galva sulaikė karą.” 
žinoma, prieš karą reikia; 
kovoti, o jeigu jisai įvyksta, 
tai reikia daryti viskas, kad 
jis kuogreičiausia pasibaig
tų. Bet Romos katalikų baž
nyčia karui nėra priešinga._____
Tuo pačiu metu, kuomet po-įkalus, kuriais nori neutrali- 
piežius siūlė pasauliui “tai-jZUOtį nuodingus gazus, ku
ką,” jo kunigai ir vyskupai rie kjia įš j0 vidurių ir daro 
visur laimino kareivius ir labai daug blėdies javams, 
šventino jų durtuvus. -- ----------- -

Kaip nenuoširdus pasiuly- ANGLIJAI NEPATINKA 
mai buvo Romos popiežiaus ITALIJOS SUTARTIS SU 
baigti karą, taip nenuošir- ISPANIJA
dus pasiūlymas buvo ir Ang-; šiomis dienomis Italija 
Ii jos vyskupų baigti anglia-; padarė su Ispanija slaptą su
kasiu streiką. Ir todėl Angli-įtartį Anglijos politikai dėl 
jos darbininkai gerai padą- į šitos sutarties labai susirupi- 
rė. kad tą pasiūlymą atmetė. no nes jiems išrodo, kad ši- 
Jie patįs gali padaryti pa- ta sutartis daroma prieš An- 
siulymų kasyklų savinin- gliją.

VOKIETIJOJ STOVI DA 
70,000 ALIANTŲ KA

REIVIŲ.
Santikiai tarp Vokietijos 

ir aliantų da nėra tokie švel- 
■ ■ • nųs, kaip pasauliui išrodo. Iš

JURESE PASIRODĖ NE- w . ..» « f .1. • • •

/ Sukilimas Rusijoj
ty; už kokių 6 mylių nuo A ♦ j • .
sausžemiop pasirodė Dulkai -y .'p O H | r)

NUSIGANDUSI NEBYLĖ iki šiol da nematytu žuvu. • d V ¥ U UllvUU*
PRADĖJO KALBĖTI. - •

I ALBANIJOJ UŽVIRĖ 
REVOLIUCIJA.

Belgrado žinios sako, kad 
Į Albanijoj staiga kilo revo- 
: liucija ir kunigaikštis Amed 
į Bei pabėgo į Durazzo uostą, 
kur stovi Italijos karo laivas. 
Jeigu revoliucionieriai kuni
gaikštį spaustų toliaus. tai 
jis ketinąs pasislėpti ant to 
laivo. Revoliucionieriai tu
rėjo susirėmimą su valdžios 

• kareiviais ir apgalėjo juos. 
Besitraukdami atbuli karei
viai perėjo Jugoslavijos sie
ną, kur jie buvo tuojaus nu
ginkluoti ir internuoti.

SULTONO PAČIOS NORI 
GRJŽT NAMO.

Buvusio Turkijos sultono 
pačios, kurios kilus kemalis- 
tų revoliucijai 1922 metais 
pabėgo su juo į užsienį, da
bar pametė savo vyrą ir no
rėtų jau grįžti namo. Tuo 

Įtiksiu jos nusiuntė dabarti-

Į

mažinus šitą okupacijos ar
miją iki 62,000 vyi-ų. francu- 
zų busią 50,000, o anglu 12,- 
000.

[ Gyvate Padarė 
Stebuklą.

VANDENS NEŠIOTOJAI
PRIEŠINASI VANDENS 

ĮVEDIMUI.
Kynų sostinėje Pekine iki- 

i šiol da nebuvo vandens na- 
: muose. Vandenį nešiodavo 
I iš šulinių ir parduodavo tam 
tikri žmonės^ kurie daryda
vo sau pragyvenimą iš to. 
Dabar Pekine pradėta vesti 12Tdierio,'M^vkto, ______

; vanduo pozem.u į namus. pamokos • Anglijoj visai

nei Turkijos valdžiai raštą 
ir prašo, kad ji duotų joms 
grįžti leidimą.

ANGLIJOS ŽMONĖS AP
LEIDŽIA BAŽNYČIĄ.

Metodistų bažnyčios kon- 
jferencija Anglijoj praneša, 
i kad taip vadinamos “Šven-

Vandens nešiotojai pradėjo 
tam priešintis, nes tas atima 
iš jų uždarbį. Jie puola ant 
darbininkų, kurie veda van
dens rynas, ir kas diena Pe
kino gatvėse kįla muštynės.

VOKIEČIAI BANDO UŽ- 
DARYT UGNIAKALNĮ.
Nikaraguos respublikoj, 

pietų Amerikoj, vokiečių in
žinieriai dabar bando užda
ryti Masayos vulkaną netoli 
Masayos mieste. Pakol vul- 

!kanas da nėra uždarytas, jie 
įverčia į jį tam tikrus chemi-

baigti karą, taip nenuošir-

siulymų 1
kams, be jokių vyskupų tar- 
pininkystės.

SMERKIA AMERIKOS 
VALDŽIĄ DĖL 
SACCO BYLOS.

Leidžiamas Londone dar
bininkų sąvaitraštis, “The 
Labor Weekly,” išspausdino 
didelį straipsnį apie Sacco ir 
Vanzetti, kuriuos Amerikos 
valdžia būtinai nori nužudy
ti. “Suvienytos Valstijos yra 
kaltinamos žmogžudystėj,” 
sako tas laikraštis. Kad pa
slėpus mirtį Andrea Salsedo, 
kurį valdžios šnipai karo 
metu slapta yra nužudę, val
džia dabar nori sunaikinti 
du italu darbininku, būtent 
Sacco ir Vanzetti. kurie apie 
Salsedo nužudymą viską ži
no.

nesiseka, nes žmonės baž
nyčios gyvenimu visai nein- 
domauja ir baigia ją apleis
ti. Bažnyčia povaliai miršta.

Švyturio '. sargas ant Boone------------------ --------------- 1
Island praneša, kad tos. žu- F1LIP1NAi REIKALAUJA 
vys^ siekia 20 pėdų ilgio, NEPRIKLAUSOMYBĖS, i 
juodos spalvos ir tun apie 8. 
pėdų ilgio pelekus. Jos labai į 
judrios ir smarkiai po van
denį nardo.

j čiai pasitinka iį reikalauda- meryje buvome rašę, kad 
imi sau nepriklausomybės. Pask?^ai aPle. revoliuciją 
Vienoj vietoj jie turėjo iš- nepatvirtinti. Bet
kabinę didele drobe, ant ku- Londone gautos dabai d.p-

CENZŪRA SLEPIA 
ŽINIAS.Kitoj vietoj išgąstis sugrąži

no kurčiam girdėjimą.

Center Valley miestelyje, 
Pensylvanijos valstijoje, gy
vena mergina vardu Minnie 
Weissser, kuri jau per 10 
metų buvo nebylė. Šiandien 
tečiaus ji kalba, džiaugiasi, 

s ir tai ačiū paprastai gyvatei.
Minnie Weisser išėjo aną

dien vuogauti. Išėjo nebylė. 
Grįžtant jai namo, po jos ko
jų pasipainiojo didelė gyva
tė. Mergina taip nusigando, 
kad ir pati nežino, kaip su
šuko : “Gyvatė !” Ir nuo to 
momento pradėjo kalbėt. 
Parėjusi namo ji išpasakojo 
tėvui visą atsitikimą, ir jos 
kalba buvo taip aiški, kaip 
kad ji niekad nebūtų buvusi 
nebylė. Ji buvo netekus kal
bos 10 metų atgal per išgąs
tį.

Vadinasi, gyvatė padarė 
stebuklą.

Kitas panašus atsitikimas 
buvo anądien Lawrence’o 
mieste, netoli Bostono, kur 
George H. Gibbs jau per 9 .,k ,. - XT
metus buvo visiškaį kurčias vah^iPaK<d:įj'ųos atka^e- Nois 
ir nebilvs. Jis neteko kalbos.»'?• bSl v1?' 
ir girdėjimo 1917 metais
10 lauke nuo šovinio sprogi- ’ 00 n ,e
m o. Dabar netikėtai tamsioj

’ vietoj policmanas blykstelė
jo elektriška savo lempa tie
siog jam i akis. Stipri šviesa 
ji taip sukrėtė, kad jis neju
čiomis sušuko į policmaną 
"Youfool!” (tu. durniau).

AREŠTAVO 75 BUTLEGE- 
RIUS.

Omahos mieste, Nebras- 
kos valstijoj, federalės val
džios agentai, pasiėmė apie 
2,000 varantų, netikėtai už
klupo degtindarius ir pradė
jo daryti kratas. Trumpu lai
ku buvo suimta 75 vyrai ir 
moterįs ir paimta daugybė 
uždraustų gėrimų. Krata bu
vo padaryta net Omahos 
forto kazarmėse ir tenai su
imtas vienas kareivis ir kon
fiskuota keli galionai degti- į 
nės. Kareivis turbut bus ati 
duotas karo teismui.

NEPRIKLAUSOMYBĖS. Į
Po Filipinų salas dabar, 

važinėjasi prezidento Cool-’ 
idge’o 
Thompson. 
kaime ir miestelyje filipinie-

Prie Juodųjų Jūrių sukilė- 
privatinis atstovas liai buvo užėmę tris miestus. 

Kiekviename „ . .... , . . „
i Pereitame ‘ Keleivio nu-

kabinę didelę drobę, ant ku
rios buvo parašyta: ‘‘Mes 
velijant būti laisvi beturčiai, 
negu turtingi belaisviai. Mes 
prašome pranešti preziden
tui Coolidge’ui, kad neturė
dami nepriklausomybės mes 
negalim būti laimingi.”

i Amerikos valdžia nenori 
paliucsuot Filipinų salų, nes 
jos labai reikalingos Ameri
kos Tabako Trustui.

IŠGELBĖJO UŽBERTUS 
MAINERIUS.

Kentuckv valstijoj, netoli 
Salemo, užgriuvo ęinko ka
sykla ir užbėrė 5, mainerius. 
Jie išbuvo po žeme ištisą są- 

■f a . Ii- ‘ ii _ - IT.

lomatiniais keliais žinios pa
rodo, kad tie paskalai nebu
vo iš piršto išlaužti. Lenin
grade ir Kronštate buvo tik
tai paprastos riaušės, bet 
pietų Rusijoj buvo jau prasi
dėjęs tikras revoliucinis ju
dėjimas. Sukilimas buvo ap
ėmęs beveik visą. Juodųjų 
Jūrių laivyną ir buvo jau pa
siekęs Odesos arsenalą.

Odesoje sukilimo vadu 
buvo gen. Liachevič, kuris 
buvo užėmęs jau Šmerinkos 
stotį ant gelžkelio vedančio 
iš Odesos į Kijevą.

Tuo tarpu sukilęs Juodųjų

IŠPIOVĖ VISUS TRAUKI
NIO PASAŽIERIUS.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, kad tarp Alepo ir 
Damasko druzai užpuolė 
traukinį ir išpiovė visus va- Jūrių laivynas buvo užėmęs 
žiavusius juo armėnus paša- jau Sevastopolį, Chersoną ir 
žierius. Tarp nužudytų esąs keliatą kitų svarbių punktų, 
ir buvusis Alepo policijos 
viršininkas. -

Krikščioniški franeuzai 
šaudo ir karia druzus, tai 
drtizai užtai keršija krikš
čionims.

Valdžiai tečiaus pasisekė 
greitai sukilimą likviduoti ir 
jo vadus suimti. Kovos da
bar sustojo, tečiaus atmosfe
ra esanti labai įtempta, visur 
jaučiamas neramumas, ir bi
le kada galima tikėtis naujų 
sumišimų.

Cenzūra esanti užvesta to
kia aštri, kad Rusijos laik
raščiuose apie sukilimą ne
buvę jokių žinių ir šalies gi
lumoje žmonės nieko apie 
tai nežino. Užsienio laikraš
čių korespondentai taipgi 
negali iš Rusijos išsiųsti jo
kių žinių apie tuos Įvykius.

i- degimu, kitas buvo išėjęs* iš 
proto, o kiti labai nusilpę 
nuo alkio.IR BELGAI NENORI MO

KĖTI AMERIKAI SKOLŲ.
Nors Belgijos valdžia .yra 

savo karo skolas Amerikai 
sunormavus ir pasižadėjusi 
atmokėti, tečiaus Belgijos 
patriotai dabar pradėjo va-Į Ir jis pats nustebo išgirdęs 
nti agitaciją už panaikini- savo balsą. Ant syk pradėjo 
matą skolų. Šiomis dieno- kalbėt ir girdėt!
mis Belgijos sostinėj Bruse- į .Jeigu šitokie dalykai butų 
lyje rengiama tuo tikslu d i-: atsitikę sąrišy su bažnyčia ar 
dėlė demonstracija, kurioj; malda, tai kunigai sakytų, 
dalyvaus daugybė buvusių’...................
kareivių, ir jie protestuos 
prieš skolų mokėjimą. Jie 
žada išleisti į Amerikos vi
suomenę atsišaukimą, kad ji 
“nebaigtų Belgiją naikinti.”

I

Į
j mis Belgijos sostinėj Bruse-; 
h ■ ■ ...............

Jeigu šitokie dalykai butu

kad tai tikri stebuklai.

I

I

10 ŽMOGŽUDŽIŲ SIBIRE 
PASMERKTA MIRIOP.

I

IŠPLĖŠĖ IŠ BANKO
$16,100.

Woodmere, N. Y.-^ep- ŽUVININKAS UŽMUŠĖ 
tyni ginkluoti banditai pe-i 
reitą sąvaitę čia užpuolė 
banką ir pagrobę $16,100

SUĖMĖ SIUNČIAMUS ------------------
MEKSIKOS KUNIGAMS BALKANUOSE NERAMU.

GINKLUS. Bulgarijos k o m i t a ž a i
Californijoje. Dulzuros (partizanai) nuolat užpul- 

miestelyje, netoli Meksikos dinėja kaimynų valstybių 
pasienio, Suvienytų Valsti- žemes. Iš tos priežasties kai- 
jų žvalgybininkai pareitą mynės nusiuntė Bulgarijos 
nedėldienį sulaikė 40 vyrų ir valdžiai bendrą protesto 
du troku su kolkosvaidžiais raštą. Bulgarijos valdžia da- 
ir amunicija. Ginklai buvo bar kreipėsi tuo reikalu į 
siunčiami Meksikos kuni- Tautų Lygą ir prašo, kad jai 
gams, kurie ruošiasi kelti re- butų leista padidinti savo ar- 
voliuciją ir dėl turtų lieti miją, nes kitaip negalinti 
žmonių kraują.

nes kitaip negalinti 
tvarkos palaikyti.I

I

I
I
I

1,341,000 BEPROČIŲ.
Nesenai surinktomis ži

niomis, Kynuose dabartiniu 
laiku randasi bepročių, ku
riais niekas nesirūpina. Val-

UŽPUOLIMAS ANT 
TRAUKINIO.

Ant Zilieno stoties, čeko- ------------ jr;*:*- ’«*-
■ šeši plėšikai už- džios prieglaudų šitiems li- 

” i ir pradėjo ’gomams Kynuose visai nė- 
;. Vienas Ta- die vaikščioja palaidi, ir 

____ ........................ no- Jeigy kuo nors prasikalsta, 
darytų triukšmo. Antras už- rgj0 plėšikams pasipriešinti, ypač jeigu ką nors pavagia, 
cijtojc uz vai.:uc. Kilo gin-.tai buvo nušautas ant vietos, Juo^ baudžia mirties bau- 
cas ir du vyrai valtyje susi-1 piėšilcai tuomet išėmė iš jo sme. Vienoj Kynų dalyje yra

ŽUVININKĄ.
Netoli New Bedfordo ant; 

jūrių žuvavo <
*-------AIllZjll

—♦ . * . , _ j*** • v du vyrai ir du icinvolriioi spsi
popieriniais pinigais pabėgo vaikai. Vaikai gale valties i įuolė trauHni i a„tnwnhilinm T™ nlėsikm išdykauti. Vienas^ popierius.

žuvininkų suriko, kad jie ne- j turtingas bravorninkas 

sistojo už vaikus.

Iš Tiumeno (Sibire) pra- automobilium. Trįs plėšikai pradėj 
nešama, kad tenai pasmerk- darė plėšimą, o 4 sėdėjo au- žuvinii
ta miriop 10 banditų, kurie 
yra nužudę apie 100 žmonių 
per du metu. Banditams va
dovavo moteris vardu Eka- 

! terina Pisianova. Daugelyje

i 
I 
| 
Į

t

tomobiliuje su einančiu mo
toru ir laukė jų.

VOKIEČIAI PASKANDI
NO DANŲ LAIVĄ. , . .

Darydamas Baltijos Ju- vietų tie razbaminkai yra Įs
roj bandymus vokiečių tor-^erdę visas šeimynas. Jie 

j pėdų laivas pereitą sąvaitę j užpuldavo net valdžios san- 
paskandino danų laivą. Tor-^ėjius ir apgalėję sargus iš
peria pataikė jam netyčia. O plėšdavo degtinę,/ audeklus; 
sulyg taikos sutarties vokie- ir kitokius dalykus, kuriuos 
čiai neprivalo turėt jokio Paskui parduodavo spėkų-; 

! karo laivyno. ’ liantams.
I 
i
I

Į 
i

karo laivyno.

900 ŽMONIŲ UŽSINUO
DIJO.

TIKĖJIMAS PADARĖ JJ 
ŽMOGŽUDŽIU.

<

mušė. Vienas smogė antram 
: irklo kotu per galvą ir už
mušė jį. Užmuštasis vadino
si Kakasetris, o užmušėjas— 
Maderis. Pastarasis dabar 
yra areštuotas už užmušė-

BAISI PERKŪNIJA
Per New Yorką, New Jer- 

sey, Connecticut ir Pennsyl- 
vaniją pereitą sąvaitę perėjo 
baisi perkūnija ir lietus. Per
kūnas trenkė daugiau kaip , 
100 triobų ir užmušė du jystę. 
žmogų. Be to da viena mote- " --------- —
ris New Yorko mieste nukri- APIPLĖŠĖ TRAUKINI, 
to nuo 4-tų lubų ir užsimušė: Wyomingo valstijoj, apie 
norėdama uždaryti langą. 20 mvliu nuo Green River 
New Yorko tuneliai po Hud-:stotieS, du ginkluoti plėšikai 
šonu ir po East River prisi- i pereitą sąvaitę apiplėšė 

: pildė vandeniu, ir Washing- į traukinį. Banditai atsisėdo į

I

— - —--------------------- — -

Čekoslovakijos bepročių Springfield. Mass. — Šio-
' r. j:________ • r>-i___ i r* 1

paprotys išvesti beprotį į 
į laukus, užversti jam ant kru- 

ANGLIJOJ ŽEMĖ DREBA. Įj!nės dideli akmeni ir Palik-
■ tiAnksti pereito nedėldie-' 

nio rytą Anglijoj buvo jau
čiamas gana stiprus žemės 
drebėjimas, kuris siekė neto
li Londono. Nors nelaimių 
nebuvo, bet baimės žmonės 
turėjo gana daug, nes lan
guose barškėjo stiklai, o nuo 
lentynų krito puodai ir kito
kie daiktai.

bagažo $8,000 ir pabėgo.

EKSPL1OZIJA SUNAIKI
NO GINKLŲ FABRIKĄ.

Šalia Budapešto, Vengri
joj, Manfredo Weisso fabri
ke įvyko baisi ekspliozija. 
kuri sunaikino visą fabriką. 
Prieš karą ir per karą tenai 
buvo daromi Austro-Vengri
jos armijai ginklai ir amuni
cija, o dabar buvo daromos 
įvairios mašinos. Fabrike 
dirbo 10,000 darbininkų, 

ties per vandenį čia pereitą kurie dabar pasiliko be dar- 
sąvaitę nusmuko nuo perva- bo.
žo automobilius su žmonė- Atžagareiviai sako, kad 
mis, ir 4 vaikai jame prigėrė, tai esąs komunistų darbas.

-------- *----- Jie išsprogdinę šitą fabriką 
keršydami už nuteisimą ke
liolikos komunistų kalėji- 

. Bet komunistai sako,

t

prieglaudoj pereitą sĄvaitę į mis dienomis Richard C.‘tono traukinys, kuris .turi iš-j traukinį kaipo pasažieriai, 
užsinuodijo 900 bepročių ir Bearse čia nužudė savo mo-‘eiti iš New Yorko tuneliu,!paskui/ išėjus traukiniui į 

Jie įtiną, išlupinėjo jai akis, nu- pavėlavo 7 valandas. Phila- laukus, įsiveržė į pašto vago- 
- . _ . _ . 7 " 3 ir kitokių žvė-delphijos traukinys taipgi ną? surišo du tarnautoju ir
keliasdešimts užsinuodiju- riškumų pridarė. Kada poli- negalėjo laiku išeiti. Nuosto-: prisidėję maišą visokių siun- 
sių turbut mirs. įcija jį areštavo ir nugabeno lių pridaryta į $1.500,000. itinių iššoko laukan. Kiek

nuovadom jis pradėjo tenai Be to da buvo sužeista apie:Vertės jie nusinešė, da nenu
dainuoti ir šokti čalstoną. Jis* 60 žmonių. į statyta,

įbuvo atiduotas smegenų _____—_ i _________

keliolika prižiūrėtojų. <
i privalgę sugedusios mėsos. į piaustė ausis ’ v • y _ a * ?  i? • •«
1 siu turbut mirs.£I

ČIČERINAS SUNKIAI 
SERGA.

Londone gauta iš Mask
vos žinių, kad tenai sunkiai 
susirgęs čičerinas, sovietų 
Rusijos užsienio reikalų ko
misaras.

JŪRĖS IŠMETĖ 9
LAVONUS.

Ant Sable Island, Kana-j ekspertams, kad ištirtu jo GELŽKELIO NELAIMĖJ TRAUKINIO KATASTRO- 
dos šiaurėje, jūrės išmetė 9 protą. Šie dabar pripažino, UŽMUŠTA 6 ŽMONĖS. fOJ VOKIETIJOJ ŽUVO 

15 ŽMONIŲ.
Iš Berlino pranešama, kad

I

, UŽMUŠTA 6 ŽMONĖS.
lavonus ir kelias sudaužytas kad Bearse yra išėjęs iš pro- Netoli Nevv Yorko pereitą: 
valtis. Tai liekanos buvusio to per didelį tikėjimą į Die- sąvaitę susikūlė Long Island .............
žvejų laivo, kuris žuvo aną- yą. Ir savo motiną jisai nu- greitasis traukinys. Nelai- netoli Freismgo, Bavarijoj.
dien laike audros ties Nova žudė dėlto, kad jam rodėsi, mėj užmušta 6 žmonės. Su- sudužo traukinys ir katast- 
Scotia. 1 jog Dievas to reikalavo. žeistų buvo apie 20. rofoj žuvo 15 žmonių.Scotia. j jog Dievas to reikalavo. žeistų buvo apie 20.

4 VAIKAI PRIGĖRĖ SU 
AUTOMOBILIUM.

Albany, N. Y.—Kelian-

TILTAS ĮLŪŽO SU 
ŽMONĖMIS.

Ant Nižiromaši upės Ja- man. 
ponijoj įlūžo tiltas ir daug kad čia sprogusi amunicija, 
žmonių sukrito į vandenį. • kurią valdžia slapta darvda- 
Trylika lavonų jau išimta, olvo ir slėpdavo nuo aliantų 
50 d a nesurandama. komisijos. ___ "
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Bet Lietuva juk ne socia- 
Iška šalis. Socializmo 

mokslas tik dabar tenai pra
deda plėtotis, ir tai tik tarpe 
miesto gyventojų. Lietuvos 
kaimas po senovei tebėra 
paskendęs katalikybėj. O 
muštynių kaip tik ir būna 
daugiausia kaimiečių tarpe. 
Ir šitame atsitikime, kurį mi
ni “Darbininkas. ” mušėsi
kaimiečiai, grįždami iš baž-. 
nyčios.

Taigi siias atsitikimas 
diskredituoja ne socializmą, 

j bet kaip tik tą pasaulėžvai- 
igą. kurią “Darbininkas” no
ri ginti. Šitas atsitikimas 
'aiškiai parodo. Kad per 500 
I metų Romos Katalikų kuni- 
įgų “mokslas” nieko dau- 
'giau Lietuvos kaimiečių ne- 
! išmokino, kaip tik girtuok
liauti, muštis ir keršyt.

Vadinasi, “Darbininkas” 
-------— v—o- -! norėjo mesti akmenį į socia- 

Lietuvoje butų nauji Seimo ■ jįstug, 0 pataikė i bažnyčią, 
rinkimai, tai “klerikalai tu-1 
retų progos vėl sugrįžti vai- j 
džion.”

Prie šito nepamatuoto ir; 
keisto “Sandaros” išsireiški
mo komunistų “Laisvė” tuo
jaus pridėjo šitokį "komen
tarą :”

"Jei tas tiesa, tai. vaduojan
tis “demokratijos’ dėsniu, liau
dininkai ir socialdemokratai 
neturi teisės laikyti valdžios 
vadeles savo rankose, nes jie 
nebeatstovauja Lietuvos pilie
čių didžiumos norų ir valio.'.” 

i “Naujienos” kritikuoja 
abidvi nuomoni ir sako:

“Iš to. kad Sandara’ parašė 
nesąmonę, visai neišeina, kad 
dabartinė Lietuvos, valdžia yra 
“nedemokratiška.' Dauguma 
Lietuvos piliečių ją tikrai re
mia. ir jeigu dabai iv yktų nau
ji Seimo rinkimai, tai klerika
lai. be jokios abejonės, butų 
dar skaudžiau sumušti, negu 
pereitą gegužės mėnesį.

“ “Sandara’ veikiausia norėjo 
diskredituoti Lietuvos social
demokratus. todėl ji ir sugalvo
jo tą absurdą, kad klerikalai ________ ______ ___ _
turį progos sugrįžti valdžion. I skelbęs. Kada jam buvo pa- jiriir£ 
Dėl Šitos priežasties, girdi, so-Į rodyta, jog- kiekvienas cen-; iaus oo to kaip jis pasakė i čiais 
cialdemokratai busią priversti,“— 1------ --—j—---------— ... - . -■—

kad ir benorėdami, nusileisti j duotas kur reikėjo, tai jis ]ev„ p*jataKOvas kurį Lėni 
liaudininkams. Bet šita savo; prisipažino, kad tą šmeižtą na/’ vadindavo gabiausiu ^akcijų 
nevykusia pasaka ji tik šutei-Į prieš “Keleivi” jis įdėjęs|komunistu..tau0 išmestas iš niais s ‘ 
kė moralę paramą klerika-' “'Sandaron 
lams.”

Ištikro, 
kaip “Sandarai”

i
MEKSIKA TURI GERIAU- uždraudimas platinti Lietu-

_ mok.jiHio veika
lo, kaip Rubakino knyga “Iš

Katalikų kunigai rėkia vi- Tamsios Praeities į šviesią 
sa gerkle, kad Mekskos vai-. Ateitį.” 
džia juos apiplėšusi ir norin- Ir akyy aizdoje šitokių 
ti sunaikinti bažnyčias. J faktų tokie Bistrai da turi

Meksikos prezidentas drąsos mums pasakoti, buk 
Gailės išleido paaiškinimą, jie daliję pinigus kultūros 
kad Meksikos v aidžia nepei - keiimui! 
sekioja nei kunigų, nei baz-; Į kalėjimą tuos grafterius, 
nvčių, tiktai pildo konsiitu-.ir daugiau nieko! 
ciją, kuri senai jau Meksikos --------------
žmonių vi a priimta. Romos 
katalikų kunigams rupi ne 
religija, sako Gailės, bet tur
tai ir politika.

Kovodami uz turtus ir po
litinę galę, katalikų Kunigai 
kelia riaušes, kraujo prafie- išvirozyja. kad jeigu dabar! 
jimą, sakyklas vartoja kurs- ' 
tančiai agitacijai, laikydami 
tuo tarpu žmones tamsybėj.

Kad ne Meksikos valdžia, 
bet katalikų kunigija čia 
kalta, tai patvirtina ir Ame- ■ 
rikos metodistų-episkopalų 
vyskupas George Miller. ku
ris sugrįžo šiomis dienomis 
iš Meksikos. Jis stačiai sako, 
kad skleidžiamos dabar Su
vienytose Valstijose žinios 
apie bažnyčių persekiojimą 
Meksikoje yra niekas dau
giau, kaip katalikų kunigų 
propaganda. Apie Meksikos 
valdžią, kurią katalikų kuni
gai taip smerkia, vyskupas 
Milleris štai ką sako:

“‘Meksika šiandien turi ge
riausią valdžią, kokią tik ji; 
yra kada nors turėjusi, o jeigu 
ji ėmėsi griežtesnių priemonių; 
tikybos reikalams kontroliuoti, 
tai tam buvo priežasčių. - 

“Priežastis štai kokios. Ka-1 
talikų kunigai Meksikoje atvi- Į 
rai pradėjo neklausyti šalies, 
įstatymų ir užsispyrę lindo į i 
politiką. Negana to. jie organi-1 
zavo ekonominį 
darni priversti 
bankroto ir tuo 
šalies valdžią, 
bažnyčia nori pati kraštą vai-' 
dyti.

Taigi nereikia tikėti toms 
pasakoms, ką katalikų kuni
gai ir jų papirkta gatvinė 
spauda skelbia apie Meksi
ką.

—
/ KAIP JIE TEISINASI.

Kada išėjo aikštėn buvu
siųjų krikščioniškų Lietuvos progos sugrįžti valdžion! 
ministerių vagystės, tai jie J-1—" 1 _ .
pradėjo teisintis ėmę valstv- i < ikalus iš valdžios tris mė- i kančiame 
bės pinigus j1 
motyvais. Buvusis ju finansų visų jų paslapčių, tai kaip aiškinimas.
.... ’• l. Bistras galima daleli, kad ji rinktų: miglotas.

ŠIĄ VALDŽIĄ, SAKO 
VYSKUPAS.

i

JEI DABAR ĮVYKTŲ 
NAUJI RINKIMAI...

Kas butų, jeigu Lietuvos 
Seimas dabar butų paleistas 
ir Įvyktų nauji rinkimai?

South Bostono •‘Sandara”

I

boikotą, nore-s
Meksiką ^>rie ( 

budu nuveikti
Mat, kataliku;

Ar Galima Rusijoj Revoliucija?
Galėtų kilti tarptautinis 

karas.
Suirutė Rusijoj galėtų pa- 

gundinti ii- kaimynus pulti 
ant jos, iš ko galėtų kilti 
tarptautinis karas.

Lenkijoj prie valstybės 
vairo dabar stovi Pilsuds
kį, didelis avantiūristas ir 
užgrobi u ių karžygis. Jisai 
svajoja apie I.enkijos Fede
raciją, kurion turėtų ineiti 
Ukraina, Lietuva ir Latvija. 
Šitokia valstybė, Pilsudskio 
nuomone, padarytu iš Len
kijos didelę pajėgą Rytuose 
ir nustumtų Rusiją antraei- 
lėn vieton Europos arenoje.

Taigi, revoliucija Rusijoj 
dabartiniu laiku galėtų pa
statyti pavojui! visos Euro
pos ramybę. Kel iusų-lenkų 
karas galėtų Rusiją taip su
vienyt, kaip ji niekad nėra 
buvus. Joks karas neturėtų 
Rusijoj tokio didelio pritari
mo. kaip karas prieš Lenki
ją. Nereikia užmiršti, kad 
Lenkija dabar laiko paver
gus 5,000,000 ukrainiečių ir 
baltgudžių, kuriuos rusai 
skaito savo broliais ir nori 
juos paliuosuoti.

Sovietų Rusija da neper
ėjo napoleoniško periodo. 
Nors bolševikų vadai sako, 
kad francuzų revoliucija 
Rusijai ne precedentas, bet 
vis dėlto panašumo yra 
daug. Kaip Francuzija Na
poleono kilimo metu, taip ir 
Rusija šiandien yra labai 
nubiednėjusi ir jauni jos 
žmonės yra lygiai nenusistf- 
vėję ir nepažaboti.

šiaip ar taip dabartiniai 
Rusijos Įvykiai vystysis, vis- 
tiek reikėtų neužmiršti, kad 
jie nėra monarchistinio po
būdžio. Apie carizmo atgai
vinimą Rusijoj niekas ne
svajoja. Viskas, ko žmonės 
nori, tai pagerinti sovietų 
tvarką, nors, žinoma, iš to 
gali būt visokių pasekmių.

Jeigu viršų paimtų tas ju
dėjimas, kuriam vadovauja 
Zinovjevas. tai Rusijoj butų 
atgaivintas karingasis ko
munizmas.

Jei Įvyktų staigi liaudies 
revoliucija ir dabartinė val
džia butų nuversta, tai gali
ma birtų tikėtis diktatūros 
panaikinimo ir apskelbimo 
demokratijos.

Ir kas botų, jeigu bolševikų 
valdžia žlugtu?

Nors paskutinės žinios 
apie sumišimus Rusijoj ne
patvirtintos ir. galima tikė
tis, neteisingos, faktas te
čiaus yra neužginčijamas, 
kad tarp bolševikų vadų ei
na pikta kova, o kada vadai 
tarp savęs kovoja, tai galima; 
tikėtis visko. Savaimi todėl 
kįla klausimas, ar gali Rusi
joj dabar kilti revoliucija ar' 
kontrevoliucija — vistiek 
kaip ją pavadinsime — ir 
kas butų, jei bolševikų val
džia žūtų?

Šitą klausimą gvildena 
Hearsto laikraščiuose Isaac 
Don Levine, kuris Rusiją.- 
gerai pažįsta. Jis sako štai 
ką:

Nuo to laiko, kaip mirė 
Leninas, bolševizmo laivą i 
veda per neramų vandeni 
Stalinas, tas susivėlęs kau
kaziečio kurpiaus sukus.

Suskaldyti vidujine kova, 
šito laivo jurininkai smar
kiai tarp savęs pešasi, tik 
pasaulis nedaug apie tai gir
di. nes cenzūra neišleidžia 
apie tai žinių, o cenzūra Ru
sijoj dabar yra daug aštres
nė. negu yra kada nors bu
vus prie caro valdžios.

Vienas paskui kitą ištiki
mi Lenino leitenantai eina 
žemyn negarbingai sumušti. 
Trockis, kuris sutvėrė Rau-

Neturėdami drąsos pada
ryti naują žingsnį pirmyn, 
toki kaip Leninas padarė 
Įvesdamas “naują ekonomi
nę politiką.” komunistų va
dai povaliai skęsta savo ne
sutikimų baloj.

Vietoj duoti laisvę lais
voms diskusijoms, jie didina 
suvaržymus.

Arti lOV.OOO politinių ka
linių, socialistų, studentų, 
darbininkų ir ūkininkų kan
kinami Sibiro ir Tuifcestano 
rymose ir bolševikiškos val
džios katorgose. *
Stalinui trūksta nuovokos.
"Kur link eina Rusija?” 

—tai klausimas, kurį šian
dien kiekvienas Sovietų Res
publikoj turi ant lupų. Leni
nui mirus, Rusija pasiliko be 
vado, kuris galėtų jai auto
ritetingai vadovauti.

Stalinas yra nuoširdus, 
bet fanatikas. Jam stinga 
nuovokos.
• Zinovjevas yra ambicin

gas, bet nepraktiškas politi- 
kieris.

Kamenevas ir Rvkovas •r

lyra inteligentiški ekonomis
tai. kuriems tečiaus daug ge
riau sekasi salionuose dis
kusijas vesti, negu valstybės 
ūkį tvarkyli. Gi pusiau azi
jatiška Rusija nėra diskusi
jų sahonas, nėra Paryžiaus 
'cafe.

Sovietų Rusijai reikalin- 
!gas tvirtas ir energingas va- 
das. reikalingas beveik virš- 

® ------is, o tokio kaip tik ir

eina risi kairieji komunistai, 
kuriems visų pirma rupi pa
laikymas i evoliucinio judė
jimo pasaulyje ii“ nuvertima^ 
kapitalizmo.

Stalinas smerkia Zinovje- 
vą, kaipo žmogų, kuris nori 
gyventi teorijomis, o nežiūri 
gyvenimo reikalavimų: no
rėdamas visur matyti tik re
voliuciją ir revoliuciją. Zi- 
novjevas sukėlęs prieš Rusi
ją netiktai svetimas valsty
bes, bet ir kitų kraštų darbi
ninkus. Stalinas tam prie
šinga.-. ir todėl prieš Staliną 
kįla Zinovjevu vedami •‘tik
rieji komunistai.” Bet Stali
nas tuo tarpu yra galinges
nis ii Zinovjevas jau turėjo 
išvažiuoti į Kaukazą "pasil
sėti.”

Liaudis nori laisvės.
Jei dabar prasidėtų prieš 

Staliną atvira.- sukilimas, 
tai jis, be abejones, eitų Zi- 
novjevo nustatytu keliu. -Jo 
obalsis butų: ‘Atgaivinki
me Leninizmą!” lr jeigu Zi- 
novjevo šalininkai paimtų 
viršų, kas yi a galimas daik
tas, tai butų kiypsnis Į kairę. 
Rusijoj tuomet susidarytų 
valdžia iš kairiausiųjų ele
mentų.

Bet ne to šiandien reika
lauja Rusijos mases. Rusijos 
žmonės. Kaip parode penki 
metai atgal Kronštato suki
limas, reikalauja diktatūros 
panaikinimo. Liaudis trokš-į 

Į ta laisvės. •
Kuomet Zinovjevas rei- 

(kalauja Lenino politikos žmo~ 
j grąžinimo, tai jis nori, kad . 
;Rusijos ūkininkai butų ko-' 
munistinės valstybės išnau
dojami komunistų i

“SANDAROS” PASIAIŠ
KINIMAS.

Me~ buvom jau rasę, kad 
Soti* ii Bostono “Sardara” 
išspausdino kaž-kekio ten 
“Kalinausko” raštą, kurio 
tikslas bu\ o sudalyti tokį įs
pūdį, buk "Keleivis” yra i>a- 
sisaunęe daug aukų, kuries 
buvo renkamos 10-20 metų 
algai Rusijos revoliucijai ir 
Lavcrence’o audėjų streikle- 
riams.

Prieš šitą niaurų šmeižtą 
mes užpretestavom ir pasa
kėm, kad jeigu “Sandara" 
savo mele neatšauks, tai ji 
turės teisme parodyt, kuo ji 
oasiremdama tokius dalvkus * skelbia. Buvo apie tai pra
nešta “Sandaros” redakto- 
Iriui ir telefonu. Jisai priža
dėjo ateiti “Keleivio” re- 
[dakcijon pasitarti.
! Atėjęs musų ofisam jisai 
norėjo teisintis, buk jo laik
rašty nebuvę jokio šmeižto, 
įtiktai paklausimas, kodėl __ _______
| “Keleivis” atskartų nepa-l^^aįįįį'“ ^če^Y gaiva

t
I

l

_ ____ _  ___
dona ją Armiją,,buvo išmes-

:s tas iš savo vietos kaipo Ka
ro Komisaras. Paskui Leo
nas Kamenevas, išbuvęs per 

■8 metus Maskvos Sovieto 
prezidentu, neteko savo gar
bingos vadovybės.

' Vos tik keliatas dienų at
gal prieš Staliną krito Zi- 
•novjevas. Leningrado valdo
nas. Feliksas Dzeržinskis,

; “čekos” galva, 
netikėta mirtimi tuo- ūkininkų

munisunes vaisiyoes .s.iau-,. ,Stalį?^’ Trock>: ,Zjnov- 
doiami komunistu naudai. p®'as.kameHey«s

šitame reikalavime ii re-ls!°? L<‘nmo1
“ mia ir Trockis, krnis mano, ' !a! -vra Perdaug apjakę par- 
kad negalima paštam vals-tlnia
tvbės pramok nea'pkrovus savo tiruose ir
ūkininkų sunkiais mokės- ‘lk7
i“ . 1 roio gyvenimo pulso, kadiCiaiS. V-.,

mia ir Trockis, kuris mano,

galėtų suprasti ko šalis rei
kalauja.

Butų katastrofa.
Vos tik vakar Zinovjevas 
Kamenevas puolė Trockį 
pastatė jį viso pasaulio 

pajuokai. Bet atėjo ir per
galėtojams eilė, šiandien 
Zinovjevas ir Kamenevas 
sumaišyti su žeme. Rytoj tas 
pats gali būt su Stalinu. O 
su juo butų jau paskutinis 
“raudonųjų’ MohTkani^dis-

;įtas buvo paskelbtas irpn-: karšta orakalbą prieš Zinov- 
i • /1 ■»npiir milzmo tni ■» • ▼ •

savo! prisipažino.
Taigi kova tarp Zinovie- 

vo ir Stalino vadovaujami} 
‘ ’ i remiasi ekonomi- 

__ j sumetimais, kurie var
gina Rusiją jau keliatą me- . 

, '.ų. Komunistų bandymai ! 
: vesti pramonę patiems ne- 
pavyko, nes ir fabrikai sui- ■ 

_______ r___  ro, ir gaminami produktai t 
vesti bolševikų atsiėjo daug brangiau, negu ' 

diktatūros reikalus, šiandien juos galima buvo parduoti 
pasiliko tiktai du vyrai-y i

—t -j i------------- -------- .. . didžiausis fanati-i
bės pinigus patriotiškais I nėšiai atgal, da nežinodama meryje tilpo redakcijos pasi- Į kas įr Bucharinas, silpnas

- - ----- -------labai (demagogas.:
___________________1____

i

I

sleivyje” buvę nesenai pasa- 
sunku suprasti, kyta, jog “Sandarai” i " 

galėjo pri- geresnio redaktoriaus, 
sisapnuoti toks absurdas, Prisipažinęs, kad jis 
kad dabar klerikalai “turėtų melą paleido iš keršto, 

_ ’ .Paulauskas pasižadėjo
Jeigu liaudis išdrėbė kle-' “Sandaroje” atšaukti. Ir 

' ■- — , “Sandaros”

.. ■! ■ komunistuota po išmestas išįniais
dėlto, kad Ke- komunistu vežimo.

ivp np<en!ii r»a«a-
‘ ;i’; i reikia I

tą 
P- 
ji 

se-

Tiktai du pasiliko.
Iš visos grupės, kurią Le

ninas prieš savo mirti buvo 
paskyręs

pasiliko tiktai du vyrai
nu_ i Stalinas.
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ir
ir

ministeris “Dr.” 1. 
dabar pasakoja “Ryte,” kad 
332,000 litų buvę dovanota 
Žemaičių kunigų seminari
jai, Karmėlavos davatkų 
draugijai ir Vabalninku da
vatkų “amatų mokyklai”

, Nors ji
_ s, bet kaip “Sanda-

dabar juos išnaujo, kuomet į ros” redaktorius niekuomet 
naujas Seimas iškėlė aikš-; negali savo minties ryškiai 
tėn tiek daug jų šunybių? pasakyti, tai galimas' daik- 

j tas, jog ir čia daugiau bus 
■kaltas jo nemokėjimas aiš
kiai protauti, negu jo noras

NE TENAI PATAIKĖ, 
KUR NORĖJO.

Didis
Bernard Shaw pasakė aną
dien, kad soeializmo moks
las padaręs iš jo tikrą žmo
gų. Lr jis pridūrė, kad Wells, 
kitas visasvietinės garbės 
Anglijos rašytojas, taipgi 
tapęs tikru žmogumi ačiū 
tam, kad pažinęs socializmo 
mokslą.

Šitą Bernardo Shaw pa
reiškimą pakartojo “Naujie
nos,” South Bostono škap- 
lerninkų gazietai tas nepati
ko ir .ji sako:

““Aiškinti lietuvių darbmin- 
j ki.jai apie tai. ką Marksas ir jo 

sacijalizmas padarė Shau’ui. 
Wells’ui ar kitam. ‘Naujienų’ ; 
skaitytojams neindomu ir • 
jiems mažai suprantamas da-' 
lykas. Bet parodyti, ką Mark-' 
sas padaTė lietuvių darhininki-' 
jai. tai indomu. svarbu ir su- j 
prantama.” . ,
Ir toliaus “Darbininkas”į 

; paduoda iš Lietuvos Jaikraš-j 
r_____ ; čių žinią apie tai, kaip griž-.

sokias davatkų draugijas iritant iš Pušaloto keliems ūki-i 
;Aet privatinius asmenius, su —----- -•—i—
kuriais paskui gal tomis pa
šalpomis dalijosi, o tikras 
švietimo įstaigas smaugė.

Kaip klerikalų valdžiai 
“rūpėjo” apšvieta, tai paro
do da ir tokie faktai, kaip
Pi* >z. -

■ f

I.

Anglijos rašytojas išsisukinėti.
bančios “naudingą” valsty
bei darbą.

Kųn. Alšausko tamsiai 
“Saulei” buvę dovanota 30,-

• 000 litų irgi dėlto, kad ji dir
banti-‘‘švietimo” darbą.

* Išeina, vadinasi, kad kle
rikalams rūpėjo Lietuvos 
žmonių švietimas, todėl jie 
ir dalijo valstybės pinigus.

Bet tai yra melas. Ma- 
iiampolės Reale Gimnazija 
buvo geriausia mokykla vi- 

h oj Lietuvoje, nes joje buvo 
jiųjldomas grynas mokslas, o 
iięt gi klerikalų valdžia jos 

■nerėmė. Netiktai nerėmė, 
l>et stačiai pasmaugė ją.

• Kėdainių Seminariją, ku- 
j-i; ruošė Lietuvai mokyto
jus, klerikalai taip pat per- 
šekiojo, nes ji ne jų kontro- 
liuoiama.

šitie faktai parodo, kad 
klerikalams rūpėjo ne liau
dies švietimas, bet savo par
tijos kromelis. Jie šelpė vi-

Suprasdami šitą “Sanda
ros'’ pasiaiškinimą kaipo 
pnsipažinimą, kad tasai jos 
raštas prieš “Keleivį” buvo 
neteisingas prasimanymas, 
mes skaitome šitą incidentą 
užbaigtu.

Stalinas laiko savo ranko
se visą komunistų partijos 
mašineriją, kuri vaklo Rusi
ją-

Ir šitas Stalinas yra tiesio
ginė priežastis dabartinių 
sujudimų Sovietų Respubli
koj.

Su Stalinu eina Rusijos 
ūkininkai ir toji komunistų 
partijos dalis, kuriai nerupi 
pasaulio revoliucija ir kuri 
apie komunizmą nedaug te
išmano ir nedaug tepaiso.

Tuo tarpu gi su Zinovjevu

Liepto galas.
Apsėsta nesuskaitomos T. -

šiais ir nesumanumais, su
vaikyta nepakenčiama dik- 
.atura ir vedama bolševikiš
kų vadų iš Kremliaus, sovie-

biurokratijos, suvarginta kv- kredituotas ir paniekintas 
. • ____ kiksiRusijos žmonių akyse* ,

O vis dėlto griuvimąs bpl-: 
šėrikų valdžios dabartiniu 
laiku butų Rusijai tikra ka-. 

:ų Rusija priėjo galų gale į tastrofa. Nes bolševikų dik- 
pne liepto galo. jtatura neišauklėjo jokios

Persekiojami kontrevoliu- klasės, jokios žmonių gru- 
rijos baime, susimaišę dėl pės, kuri dabar galėtų paim- 
nėįvykimo visasvietinės re- ti į savo rankas šalies vairą 
voliucijos, nusiminę dėl Da- ir įvykinti valstybėj tvarką. 
wesoplano Vokietijoj ir dėl'

DURNA PROVOKACIJA.
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ninkams 29 birželio įvyko į 
Laipuškių miške muštynės 
ir vlenae jų buvęs peiliu per
durtas.

Ir “Darbininkui” rodosi, 
kad dėl šitų muštynių kaltas 

z kaip‘yra socializmo mokslas.
' t “ r * • . “
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aeįvykimo visasvietinės

Socialiu, ekonominiu ir

Kaune; kokie tai neatsa- 
komlngS aspiens sumanė pa
sityčioti iš iškurnančių be
darbių. Tuo tikslu koks tai 
Papečka (kitų manymu tai 
tas pats Repečka) pranešė 
policijai, kad birželio 29 d. 
Rotužės salėje Įvyks bedar
bių mitingas. Kai kurie be
darbių delegatai tą žinią pa
skleidė bedarbių tarpe. Pa
skelbtą valandą prisirinko 
veik pilna Rotužės salė. Pa- 
pečka neatėjo. Delegatai 
taip pat nė vienas neatvyko. 
Kokie tai “kairus” tipai pa
leido gandą, kari tą mitinga 
suruošusi Seimo Socialde
mokratų frakcija, žmonės 
nieke nesulaukdami pradėjo 
rugoti ant socialdemokratų 
už bedarbių suvedžiojimą. 
Matyt “kairieji” provokato
riai norėjo dū kiškiu iš sykio 
nušauti — ir bedarbius suer
zinti, ir socialdemokratams 
“šposą” iškirsti. Bet ši sykį 
nepasisekė. Buvęs mitingan 
nuvykęs Socialdemokratų 
frakcijos atstovas paaiškino 
bedarbiams, kad s. d. frak
cija jokio mitinko nešaukė 
ir kad šis susirinkimas yra 
provokatorių sugalvotas. Po 
trumpo pranešimo bedarbiai 
išsiskirstė.

nenusisekimo generalio strei;pOjjtjnju žvilgsniais Rusija 
ko Anglijoj, bolševikų lydė-Į (jabar yra tyrai. Tenai nėra 
riai atsidūrė savo karjeros ne]- vį£no nebolševikiško lai

kraščio. Tenai nėra jokios 
visuomenės organizacijos, 
nepriklausomos nuo viešpa- 
itaujančios partijos.

Yra tečiaus nauja žmonių 
karta, kuri susideda iš nepa
stovaus. avantiuringo mili- 
tarinio amžiaus jaunimo.

šitą napoleonišką armiją 
sudaro tie milionai besibąs- 
tančių po Rusiją vaikų,kurie 
per karo, revoliucijos ir ba
do metus neteko savo tėvų ir 
nežino kam ir kur jie pri
klauso.

Neturėdami jokių šeimy- 
įnos ryšių nei mokyklos išau
klėjimo, sužiaurėję per ne
apsakomą skurdą ir vargą, 
šitie jauni klajokliai nešioja 
savyje anarchijos sėklą. 
Griuvus sovietų valdžiai, ši
tas elementas pasijustų liuo- 
sas nuo bent kokios draus
mės, ir Rusijoj galėtų kilti 
toks banditizmas, skerdy
nės, plėšimai ir žudymai, ko
kių pasaulis da nematė.

kryžkelėj.

Kuomet temperatūra N«w Ynrke pasiekė virš 1V0 laipsnių karščio. Centrai Parko didžiausias 
gyventojas dramblys “Jewd” •‘girtuokliavo” visą laiką. Per dieną jis išgerdavo apie 50 gorčių 
vandens. Munšaino jis negeria, nes via “pilnas blaivininkas.”

Tiukumas pasitikėjimo 
savim yra priežastis ne vie
nos nelaimės, kuri mus iš
tinka.
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Km skaito ir ražo, 
Tas duonos nepraio. ©Į AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS JI©
BROOKLYN, N. Y. ną, kad jis reikalautų iš Gatavecko reikalavimas; 

Nevisai teisingai suprasta, darbdavio daugiau pinigų, parašų jau nepirmas, ir yra i
Išnnkimas Brooklvno 

kliaučių Unijos delegatu 
nei šiokio, nei tokio asmens 
padare daug “trobelio” mu
sų laikraščių koresponden
tams. Dabar šie rašo apie de
legatą, kaipo apie kokį dide
lį vyrą, ir visi sako, kad tas 
asmuo atsivertęs iš aidob- 
listo i komunistą. Aš manau, 
kad rišimas šio delegato su 
bent kokia idėja yra per
daug didelis Įvertinimas jo 
asmens. Nei jis pažįsta ko
kius principus, nei jis princi- 
paliai galėjo pasikeist. Visa, 
ką jis daro, tai tik politikau- 
ja dėl “džiabo.”

Nev: Yorko A. C. W. of A. 
Bc-ndroii Taryba jį pripaži
no lietuvių delegatu tik tuo
met, kaip jis padarė seka
mus prižadus:

1) Padare sutartį su Uni
jos viršininkais, kad jis per 
tris mėnesius išrinks visas 
pas lietuvius užsilikusias 
narių duokles ir privers lie
tuvius mokėti po 50c. sąvai- 
tinių duoklių, kaip organi
zacija reikalauja: bet lietu
viai yra nusitarę nemokėti 
daugiau, kaip 35c. sąvaitėje.

2) Sutiko nedalyti jokių 
puolimų ant Unijos darbui 
tojų lietuvių susirinkimuose 
ir pažadėjo sudalyti tarpe 
lietuvių skyriaus ir Unijos 
centro darbuotojų geresnius 
santikius.

3) Sutiko darbuotis toje 
linkmėje, kad visokie puoli
mai prieš .Joint Board pas 
lietuvius butų likviduoti.

Tai yra geri pasižadėji
mai, su kuriais Unijos dar
buotojai sutiko. O pats dele
gatas padarė tuos prižadėji
mus ne dėlto, kad jis butų 
principaliai įsitikinęs į šią 
organizaciją, bet dėl 55 dol. 
sąvaitinės algos. Bet reikia 
pažymėti, kad šitokie pasi
žadėjimai yra geri. Ir jau 
pusmetiniame skyriaus susi
rinkime delegatas pripaži
no, kad Bendrosios Tarybos 
viršininkai dirba sąžiningai 
ir užimtoji Unijos viršininkų 
pozicija yra gera. Kaip pasi
baigs delegato tamysta ir jis 
neteks, algos, tai darys tą pa
ti, ką daro tas, ką uodegą 
užpakaly turi. Taigi, visa 
tai. ką daro musų delegatas, 
yra ne “persivertimas,” bet 
paprasta politika, kad užtik
rinus pusei metų šaii algą.

Bereikalingas išsišokimas.
-Iš vienos dirbtuvės buvo 

pašalintas tūlas Usinas, o jo 
vieton nusiųsta vieno “Lais
vės" red. pati. Pusmetinia
me susirinkime į ši reikaflą 
visai bereikalingai įsimaišė 
rimto nusistatymo žmonės, 
kad apgynus Usiną. Ir kam 
tas reikalinga? Reikia žino
ti, kad tas Usinas yra “idėji
nis” delegato draugas ir tas 
“triksas” buvo jam iškirstas 
gana sąmoningai. Rašan
čiam šiuos žodžius yra žino
ma šitokia politika:

Vilkaitė tūlą laiką prie 
kriaučių nedirbus, atėjo pas 
delegatą prašytis darbo. Bet 
nesirandant geros vietos, bu
vo kelių pasitarta, kad rei
kia kaip nors vietą padalyti. 
Visgi tai yra svarbu jai dar
bą duoti, nes tai yra “R" 
red. moteris, ir sudarius ge
rus santikius su redaktoriais 
gal bus galima sulaikyti tą 
laikrašti nuo bent kokių 
puolimų ant Unijos. Bet 
kaip surasti Vilkaitei vietą? 
Išvaryti iš dirbtuvės kokį 
komunistą negalima, nes jie 
už delegatą balsavo: o už
pykinus juos, jie nustos jį 
rėmę — negerai. Išvarysi iš 
dirbtuvės kokį socialistą — 
šie sukels lermą ir užsitrauk
si žmonių nuožiūrą, kad sau 
nepatinkamus žmones mėto 
iš dirbtuvių. Todėl ir susitar
ta išbandyti ant savo “idėji
nio" draugo. Reikėjo pada
ryti šitaip: prigundyti Usi-

M

Šiam gi atsisakius Usino rei- gana charektaringas, nes 
kalavimą išpildyti, gundyti prilygsta buvusios Lietuvos 
Usiną, kad jis apleistų dirb- klerikalų valdžios žvalgybi- 
tuvę neva sustreikuodamas, ninku, arba Rusijos čekistų 
o tuomet jo vieton pasiųsti , metodai, nes tie sutvėrimai 
Vilkaitę. Taip irbuvopada- —' -----------
ryta. Bet tūli unijistai, neži
nodami šios politikos, ėmė ir 
įsimaišė, užstodami Usiną. 
Jeigu gudresni politikieriai 
Usiną prigavo, tai didelio 
čia daikto. Lai apsižiūri. Tik 
vėliau kiti suprato, kad tai 
buvo tam tikra politika, kai 
prisiminė, kad dar keturiom 
dienom prieš Vilkaitę išsiun
čiant darban, ji atėjo į ofisą 
atsiimti knygutę ir pasipasa
kojo, kad gaus darbą pas 
Mičiulį.

Taigi patartina nekuriems 
uriijistams būti gudresniems 
ir taip greitai neįsišokti.

A. P. Serbas.

i

CARNEGIE, PA. 
Bolševikiškos “gudrybės” 
A. P. L. A. 3-čioj kuopoj.

Apie penki mėnesiai atgal 
J. Gataveckas užsimanė sa
vo moterį prirašyti prie A. 
P. L. A. 3-čios kuopos. Vie
nok, tame susirinkime mažai 
narių atsilankė, todėl Gata
veckienės aplikacija buvo 
atidėta ant sekančio susirin
kimo. Bet J. Gataveckas, 
pats būdamas centro sekre
torium ir nujausdamas, kad 
sekantis susirinkimas gali 
kartais jo moterį nepriimti, 
pats pasiskubino savo mote
rį įrašyti į centro knygas, 
nelaukdamas netik kuopos 
sutikimo, bet ir centro pir
mininko parašo nepaėmęs 
ant aplikacijos. Ir kuopai 
buvo pranešta, kad jo mote
ris jau esanti priimta.

t

Namų budavotojai New Yorke valgo pietus 400 pėdų aukštu
moj. ant iškelto ir dar neprirakinto geležinio balkio. Ar jus galė
tumėt toj vietoj ramiai valgyti?

i

gorilą italijoną. Kita gerų 
katalikų tėvų jauna gyva
našlė (iš Nevton Upper 
Falls), kun tik tris mėnesius 
gyveno su vyru, dabar susi
deda su rusais, italais ir net 
su nigeriais, oet i lietuvius 
nei žiūrėt nenori.

Taigi Bostono lietuvaites 
merginos ir New Haveno 
lietuvės moterįs turi vienodą 
skoni ant vyrų. Kažin, ar 
joms toki skoni dievulis su
teikė. ar velniukas įskiepino.

Pabijonukas. _

HAMMOND. IND.
Suareštavo apgaviką 

agentą.
Suvaikius imigraciją į Su

vienytas Valstijas, atsirado 
įvairių agentų-apgavikų, ku
rie už didelius pinigus pri
žada užkulisiniais keliais 
pargabenti imigrantus į šią 
šalį. Bet kaip greit tie agen
tai išvilioja iš imigrantų ar
ba jų giminių-amerikiečių 
pinigus, taip greit jie dings
ta.

Vienas Hammondo lietu
vis Jonas Janisulis sumanė 
partraukti iš Lietuvos į A- 
meriką savo brolį Petrą. 
Kadangi Lietuvos kvota yia 
labai maža, išviso per metus 
laiko gali atvažiuot tik 344 
imigrantai, tai iš Lietuvos 
atvažiuoti į Ameriką yra la
bai sunku. Užsiregistravu
siems kartais prisieina lauk
ti keletą metų, kol ateina jų 
eilė. O Jono Janisulio brolis 
Petras norėjo pasiekti Ame
riką greitu laiku. Kad pa
tenkinus brolio troškimus, 
Jonas dėjo visas pastangas, 
kad kaip nors greičiau savo 
brolį išvydus šioj šaly. Bet 
viskas buv o veltui.

Pagalios į Jono rankas 
papuolė tūlo Chicagos agen
to apskelbimas, kur sakoma, 
kad tas agentas galįs į trum
pą laiką pargabenti ameri
kiečių gimines iš Lietuvos į 
Canadą. Na, o iš Canados 
jau lengva pasiekti Suv. 
Valstijas. Jonas tuojaus nu
važiavo pas minėtą agentą, 
sutarė, užmokėjo jam 300 
dolerių ir laukia savo brolio.

Praėjo keli mėnesiai, o 
brolis vis dar tebesiranda 
Lietuvoj. Kreipėsi Jonas pas 
minėtą agentą vieną kartą, 
kitą, o tas vis liepia palaukt. 
Pagalios Jonas suprato, kad 

Į tas agentas yra apgavikas ir 
pranešė apie tai policijai. 
Policijos viršininkas pasky
rė detektivą Singer susekti 
minėtą agentą ir suareštuoti.

Detektivas parašė minė
tam agentui laišką į Chica- 
gą, klausdamas, ar jis nega
lėtų jo gimines pargabenti iš 
Lietuvos į Canadą. Agentas 
pranešė, kad jis galįs tai at- 

■ likti ir jiedu sutarė susitikti

irgi reikalauja parašų.
Kaip tas visas dalykas su 

Gataveckienės nepriėmimu 
ir su Gatavecko grąsinimais 
išeis, tai dar duosis matyti.

♦ * $

Ant praeito A. P. L. A. 
3-čios kuopos susirinkimo 
buvo ir daugiau ginčų netik 
dėl Gataveckienės. Buvo 
ginčų 'dėl perkėlimo A. P. L. 
A. 3-čios kuopos $1,000 iš 
Camegies banko į McKees 
Rocko banką. Mat, ant vieno 
iš pirmesnių’susirinkimų bu
vo mažai narių, tai Gatavec
kas su savo draugais pasi
naudojo proga ir pervarė 
nutarimą, kad perkelti kuo
pos turto $1,000 iš Came- 
gies banko į McKees Rocko 
banką, pamatuodamas tuo, 
kad Camegies bankas nesąs 
užtenkamai saugus. Ir nuta
rimas greitu laiku buvo įvy
kintas.

Kiti nariai turi nuožiūrą 
ant to $1,000 perkėlimo kai
po kuopos turto atidavimą į 
centro “kontrolę.” Mat Mc
Kees Rocko banke ir centro 
pinigų yra padėta.

Kuopos turto kėlimas iš 
Camegies į McKees Ročką 
turi kokius nors kitokius mo
tyvus, ~
kos silpnumas. Nes jei butų 
jieškoma saugių bankų, tai 
tik ne McKees Rocke. o 
Pittsburghe, kur yra didžiu
liai bankai. O tolumas juk 
tas pats. Ilgasis Stasys.

I ______________________

PITTSBURGH, PA. 
Lietuvių Tautiškų Kapinių 
Bendrovės išvažiavimas.
Pasidarbavus P. Pivariu-

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Muzikalio Namo 
Bendrovės akcijonierių 

susirinkimas.
I

Liepos 29 d. įvyko Lietu
vių Muzikalio Namo Bend
rovės akcijonierių pusmeti- 

Jnis susirinkimas, kuri vedė 
Bendrovės pirmininkas Ig. 

o ne Camegies ban-! Liepa.

I

teismas nepasibaigė, o jau 
jis lenda prie kitų ir naujo 
“trubelio” jieško. Sarmatos 
oas ji nėra.

“K.” Skaitytojas.

i

Birželio mėnesyje kuopos 
susirinkime didžiuma narių 
nutarė, kad Gataveckienė
netiesotai priimta į A. P. L. i’lub p- ^u.‘
A. 3-čią kuopą ir pareikala-Į^?sevl^.lenei 11 ’ $• Raudoniui, 
vo, kad Gataveckienes nary-l“? slEen^s
stė butu panaikinta, žino-iįietuvių Tautiškų Kapinių
ma, centro pirmininkas tu
rėjo palaikyti kuopos tiesotą 
reikalavimą ir Gataveckie- 
nės aplikacija buvo atmesta.

“Draugutis" Gataveckas 
drūčiai užsirastino ant 
“draugo" čirvinsko, kaipo 
centro pirmininko, kam jo 
moterį nepriėmė į A. P. L. A. 

$ir už tai per “Laisvę” “drau
gą” čirvinską gerai apvano
jo. Per. “Laisvę" “draugas" 
Gataveckas skundžiasi ant 
“draugo” Čirvinsko, kad 
Čirvinskas nesirašęs ant jo 
moteries aplikacijos todėl, 
kad jis turėjęs ant jos ypa- 
tišką piktumą.

Bet ištikrujų Gataveckie- 
nės nepriėmimo į A. P. L. A. 
priežastis yra ne ypatiškam 
piktume, bet kur kitur. Ant 
kiek man yra žinoma, tai A. 
P. L. A.3-čios kuopos nariai 
nepriėmė Gataveckienės dėl 
jos protiškos nesveikatos. 
Dėl tos priežasties toji mote
ris buk tai buvusi nepriimta 
ir į S. L. A. Ir kiek laiko at
gal pats Gataveckas turėjęs 
nemažai “trubelio” dėl sa
vo moteries pasielgimo.

Ant praėjusio A. P. L. A. 
3-čios kuopos susirinkimo 
jau Gataveckas pats atėjo 
ant susirinkimo su advokato 
patarimais ir grąsino kuopai 
teismu delei nepriėmimo jo 
moteries. Jis turėjo atsine
šęs kokias ten popieras, ant 
kurių reikalavo pasirašyti 
tuos narius, katrie yra prie
šingi jo moteries priėmimui 
į A. P. L. A., jis tada tuos 
narius skųsiąs. Mat J. Gata
veckas, kaipo bolševikų ko- 
misarukas, manė sublofuos 
“tuos mulus” (pas mus bol
ševikai taip vadina papras
tus draugijų narius). Bet ne
gelbėjo nei blofai, ir daugu
ma 3;čios kuopos narių visai 
nenusigąsta nei teismo ir ne- 
sirašo nei ant tų popierų, o 
laikosi ant savo ir tiek.

Bendrovės išvažiavimas ant 
A. Kruklio farmos. Diena 
pasitaikė labai graži, tai 
žmonių privažiavo gana 
daug. Nors tą pačią dieną 
buvo net keturi lietuviški iš
važiavimai, bet Kapinių 
Bendrovei daug nepakenkė. 
Ačiū publikai, kad kapinių 
reikalams taip karnai už
jautė. Gryno pelno nuo išva
žiavimo atliko 486 dol. 82c. 
Tai didelė parama kapi
nėms.

Ypač širdingą ačiū reikia 
tarti šiems piliečiams ir pi
lietėms: J. Maskeliūnui ir K. 
Gutauckui, kuriedu aukojo 
bačką alaus, S. Maskeliūnui 
ir J. Ruzenckui, kuriedu irgi 
aukojo bačką alaus. F. Ged
rimui už 10 keisų papso. S. 
Raudoniui už 10 svarų deš
relių, P. Pivariuinui už duo
ną dėl viso pikniko, M. Juo
zaitienei už vėliavėles ir kas- 
pinukus. Taipgi ačiū tiems, 
kurie prisidėjo su darbu: 
Gurevičiams, Daugininkui, 
A. Kruklnri, J. Užkuraičiui 
ir visiems kitiems.

Varde L. T. K. Komiteto
J. Virbicką*.

Mano įspūdžiai ii išva

HAMILTON ONT„ 
CANADA.

Apie “grinorkas” lietuvaites
Į Canadą dabar atvažiuo

ja iš Lietuvos daug merginų, 
senų ir jaunų, didelių ir ma
žų, taip kad Canados sen
berniai turi iš ko pasirinkti. 
Visų tų merginų troškimas 
kaip nors įvažiuoti į Suv. 
Valstijas. Viena atvažiavusi 
mergina susitarė su vienu 
vaikinu ženytis. Kuomet vis
kas buvo prirengta vestu
vėms, ji pabėgo iš Canados į 
Suv. Valstijas ir apsivedė su 
kitu vaikinu. Canadietis, su
žinojęs kur ji randasi, pra
nešė imigracijos viršinin
kams ir toji mergina iš Suv. 
Valstijų tapo išdeportuota 
atgal Į Lietuvą.

Canados valdžia imigran
tes merginas labai prižiūri, 
kad jos nepapultų kur i ne
dorybės vietas. Ir jeigu kuri 
mergina nežiniomis iš Cana
dos pabėga į Suv. Valstijas, 
tai Canados valdžia tokių 
pabėgėlių jieško.

Kadangi daugelis imi- 
-- - “ —

BOSTON, MASS.
Ką myli lietuvės moterįs ir 

merginos.
Kiek laiko atgal man teko

Buvo skaitytas ir priimtas patėmvt “Keleivyje” kores- 
protokolas iš pereito meti- pondenciją iš Nev/ Haven. 
nio susirinkimo. Taipgi fi- 
nansų sekr. D. Bairunas iš
davė raportą iš Bendrovės -r---------------------- ------ ... , ~
finansų stovio. Iš finansų rus. Ta žinia man buvo labai' ^^“tų atkeliauja į Canadą 
sekr. pranešimo paaiškėjo, 
kad per pereitą pusmetį 
Bendrovė turėjo daug neti-jnus, bet ir švaresni, nesmir- 
kėtų išmokėjimų, vienok da česnakais. 
Bendrovės iždas ir vėl spar
čiai pradėjo augti. Nuo pe
reito pikniko Bendrovei liko 
gryno pelno $219,95. Rapor
tas su keliais paklausimais 
priimtas. Toliaus sekė val
dybos a beinąs pranešimas 
apie įdėjimą didžiojoje sve
tainėje naujų lempų ir kitų 
pataisymų. Naujų lempų į-j Tai taip vi a su Bostono 
dėjimas Bendrovei lėšavo moterimis. Bet visai kitaip 
$700.00. Pranešimai priimta yra su musų merginomis, 
vienbalsiai. i Bostono lietuvaitės mergi-

Nutarta, kad sekantis inos turi New Haveno mote- 
Bendrovės susirinkimas bu- rų skoni. Jos labai myli ita- 
tų pagarsintas akcijonierių lįj©ųus^vyrus. Ant kiek man 
žiniai organe “VieiįvBėj.” yra žinoma, tai Bostono 
Taipgi išrinkta komisija is apielinkėj apie pusė tuzino 
trijų narių būtent: J. V. Gri-“gtažių^jaunų. tarpe 17 ir 20 
niaus, S. Bairuno ir K. Ka- metų lietuvaičių apsivedė su 
zakausko, kad patikrintų prasmirdusiais italijonais 
Bendrovės akcijas ir kad pa- • senberniais. Tų merginų te
teiktų raportą akcijonierių vams didžiausia širdperša, 
metiniam susirinkimui. jie tokių žentų nei į stubą

Atlikus visus Bendrovės nenori įsileisti, 
bėgamus reikalus, buvo pa-' Žinoma, tokios lietuvaitės 
keltas klausimas apie Lietu-; apsi ved a su itali jonais slap- 
vių Istorinį Visuotinąjį Sei-‘tai, be tėvų žinios ir sutiki
mą, kuris Įvyks rugp. 29, 30 mo. Vieną gražią dieną išei- 
ir 31 dd. Bendrovės Muzika-Į na į darbą ir jau nepareina, 
liškoj Salėj. Rimtai apkalbę- Tėvai sužino tik už kelių 
jus Seimo svarbą, likos vien- dienų ar sąvaičių, kad jų 
balsiai užgirta ir išrinkta dukrelė, jauna, giaži kaip 
tris delegatai: D. Turskis, roželė, apsivedė su prarugu- 
•J. Petrauskas ir S. Puskepa-įriu italijonu. 
lis. ! Tai taip tankiai atsitinka

Taigi Muzikalio Namo i su 
Bendrovei ir D. L. K. Gedi
mino Kliubui tenka garbės 

• -suteikti savo tikrai lietuViš- 
.. ką pastogę-svetainę tokiam 
J?, svarbiam ir prakilniam lie- 
“ □ reikalui, Amerikos

linksmus, jjetuvjų istoriniam Seimui.
' m •_ i* i .................. _ — T___

Conn., kur buvo pasakyta, 
kad tenykštės lietuvės mote
rįs labai myli itaiijonus vy-

nepaprasta, nes lietuviai vy
rai netik gražesni už italijo-

I t

Bostono lietuvės moteris 
turi visai kitokį skonį. Jos 
beveik visos myli lietuvius 
vvrus, tik anaiptol ne šliubi- 
nius, o svetimus. Mat sava
sis greit atsibosta, o sveti
mas (prie svetimos) visada 
būna meilesnis ir apsukres
nis.

tik tuo tikslu, kad kaip nors 
įsigavus Į Suv. Valstijas, tai 
Canados valdžia veikiausia 
irgi suvaižys imigraciją.

Darbininkas.
i

I

Naujų lempų į-j Tai taip y 
nrlrrvv^M • THOt Primik I"

ABERDEEN, WASH. 
Mirė Jonas Baltušis.

Čionai netikėtai pasimirė 
jaunas lietuvis Jonas Baltu
šis. Velionis buvo nevedęs, 
Amerikoj išgyveno apie 15 
metų. Iš Lietuvos paėjo iš 
Rašriunų kaimo, Alcksand- 
ravos apskr. Lietuvoj jis pa
liko senus tėvus ir seserį, o

f

I
i

liko senus tėvus ir seserį, o i . n “ r, > z>.u-Amerikoj broli ir seseri. Ta- a!lt aace Roa<t- C.hlc?.‘ 
PO palaidotas 18 d. iiepos'fV T’ŪT

| ant miesto kapiniu. I kapus olas A. Matheus arba kt- 
• _ __ 1 ?■__ r L roin vinnmoc L'ūinn Vi Vladui iiucmu naujinu. i neįpūs • i
lydėjo 15 automobiliu. Lai P»P gnomas kaipo M. Ma-

i būna jam lengva ilsėtis šios 
šalies žemelėj.

George G. Stein.

' žiavimo.
Žmonelių privažiavo 

visų dalių Pittsburgho ir isįtuvju 
apielinkės. Visi I ' 
risi smagus. Didžiuma pub-1 
likos laisvi piliečiai ir pilie
tės. Maskvos šalininkų ne
buvo visai. Buvo daug ir pa- 
rapijonų iš įvairių parapijų. 
Viens laisvas žmogus pasi
tikęs savo seną draugą para- 
pijoną, sako: 
atsilankiai į šį išvažiavimą." i kuris nei dienomis, 
—“Taip atsilankiau” 
ko parapijonas. — “1 _ _______ „ ,
mes esame skirtingų pažiu-jlius, bet apie juos nesirupi- 
rų ir prigulim kur katras no- Į na. Kazyros — tai visa jo 
rim, bet Tautiškas Kapines ;patieka. Gavęs liųoso laiko 
turim risi remt, nes nei rie- i nuo kazvrų jis len<la prie gy- 
nas nenorim eit į svetimas, vanašlių. Su viena gyyanaš- 

J. V. įle, jo buvusia gaspadme,’dar

Kliubo korespondentas, 
A. Tvaranavičia.

I 
i t
;

I

I

LAWRENCE, MASS. 
Smarkus kazirninkas.

Pas mus yra toks smark us
Tai ir pats ir nenuilstantis kaziminkas,

.u a * • • « « * « • • • enei nak- 
— sa- timis nenori miego. Nors jis 

Nors (turi Lietuvoj pačią ir vaike-

tulionis, kurio adresas yra 
829 E.»46 st., Chicago. Kuo
met agentas atėjo ant Wal- 
lace Road po nurodytu nu- 

i pasitikt savo “kostu- 
.merį,” detektivas Singer jį 
■ Padarius jo na
muose kratą, pasirodė, kad 
jis turi daug kostumerių ad
resų ir gal ne vieną jų ap
gavo. Dabar minėtas agen
tas randasi Hammondo ka

žkokią istoriją pa
rduoda vietos anglų laikraš
čiai.

iiace r>
•Į meriu
»• * *4COURTNEY, PA.

Piknikas Passaic’o streikie-; areštavo.

I 
I

riu naudai.
S. L. A., A. P. L. A. ir A. 

L. D. L. D. kuopos nutarė su
rengti bendrą pikniką Pas
saic’o streikierių naudai.
Piknikas ivyks nedėlioj, 29 į įėjime. __ duonarugpiučio.

Visus darbo žmones kvie
čiame kuoskaitlingiausia at- ---------
silankyti Į šį pikniką ir savo Pastaruoju laiku čia dar- 
dalyyavimu paremti kovo- bai labai sumažėjo. Steel 
jančius už duonos kąsni savo far porge Co. atleido iš dar- 

> nuMi.'/i/rAmK draugus—Passaic’o strei-, bo didesnę dali savo darbi-i musų doromis mergino- į.jerjus ■ * -

Darbai.
Pastaruoju laiku čia dar-

mis. Bet reikia su apgailės- Į 
tavimu pripažinti, kad ne vi
sos ir lietuvaites išauga do
romis. Yra daug tokių, ku
rios beaugti a mos iškrypsta 
iš doros kelio ir isiklampoja 
į paleistuvystės purvą. Bos
tone man teko sužinoti apie 
tuzinas čia gimusiu lietuvai
čių. kurios veda nedorą gy
venimą. Visos jos yra gerų

Rengėjai.

UŽRAŠYKIT JIEMS 
“KELEIVĮ.”

l

Onušiškio valsčiaus, |’au- 
čionių kaimo jaunimas Įpra
šo savo giminių ir draugų 
amerikiečiu, kad užrašytu 
jiems “Keleivį." kuris jiems 
geriausia patinka iš visų A-

katalikų tėvų ir katalikiškai jmerikos laikraščių.
išauklėtos. 1 Taigi, taučioniškiai, kurie

neuž- 
šayujų Lietuvoj. 

“Keleivį’’ savo

Kas keisčiausia, kad ir ši- gy venate Amerikoj, 
tos nedoros merginos pasi- mirškite 
renka sau meilužius ne iš Užrašykite 
lietuvių vyrų tarpo, bet iš įbroliams, draugams ir pažįs- 
italijonų. sirijonų. graikų ir Įtamiems. Už tris dolerius jus 
kitokių pusjuodžių. O kar- j suteiksite jiems didelį 
tais jos net ir su nigeriais su-'džiaugsmą per ištisus metus, 
sideda. Taip, viena graži. Siųskite užsakymą šiuo ad- 
jauna, bet nedora lietuvaitė resu: “Keleivis,” 255 Broad- 
mergina, iš Jamaica Plain, \vay. So. Boston, Mass. 
pamyki seną, šlykštų kaip' “Kel.” Skaitytojas.

ninku, o pasilikusieji dirba 
tik po 5 dienas sąvaitėje. O 
Standard Steel Car Co. dar 
turi užsakymą padaryti 1100 
tavorinių vagonų, bet neku- 
rie darbininkai, nepakęsda- 
mi didelio išnaudojimo, išė
jo i streiką. Ar jie ką laimės, 
nežinia, nes neorganizuo
tiems sunku yra ką iškovoti.

Vietos lietuviai gyvena 
išsisklaidę ir nieko neveikia. 
Net ir laikraščius mažai kas 
skaito. Išviso čia lietuvių 
randasi apie 35 šeimynos ir 
keletas pavienių. Kai-kurie 
lietuviai yra prisišlieję prie 
lenkų ir vadinasi “prošepa- 
nais.” Darbininkas.

Savigarba, savęs žinoji
mas ir savivalda — tai trejy- 
bė, valdanti žmogaus gyve
nimą ir vedanti i galingumą.



!
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'tenai atėmė iš ponų dvarus dalykas, o praktiškas jų žiavo atostogų Palangon. Gi
ir išdali jo žmonėms. <r kuni- vykdymas —- tai kitas. Tiek likusieji keturi darbą atlieka 
gai buvo tam priešingi ir prieš karą, tiek ir pokariniu 
pradėjo kurstyt žmones prie metu grasinimas ginklais sū
riausių. Pakol Rusijoj buvo.darė rimta pageibinį įrankį 

' caro valdžia. kunigai su ja diplomatijai, kai ji paniaty- 
labai sutikdavo. Meksikoje davo, kad jokių kitų argu- 
irgi buvo kuogražiausis ku- menių saviems tikslams sie- 
nigų ir valdžios sutikimas 
pakol lenai viešpatavo dės 
potiškas Diazas. Bet kada

, revoliucija budelius ir des- 
, potus nuvertė, kada naujos 
į valdžios pradėjo rūpintis 
i vargingų žmonių reikalais. 
| tai kunigai pradėjo tas val
džias keikti. Užtai tiems ku
nigams ir buvo užpilta pipi
rų ant vuodegos.
'—Maike. tu šitaip 

’giau nekalbėk, ba aš 
: labai supyki.
. —Na. tai eik. tėve 
j vandens atsigeni, o kaip pe
reis piktumas, lai galėsi vėl

i ateit.

PILSUDSKIO PLANAI IR ginkluotą

—Roman, Maike, aš- da 
noriu su tavim pasirokupt.

—Gerai, tėve; kas gi tau 
neaišku?

—Aš noriu žinot, Marke, 
kokiu spasabu jus. cicilistai, 
galit padalyti ant svieto ge
resni parėtką. kad jus vis 
buntavojat žmones neklau
syt valdžios, kelti streikus ir 
visokias rivaliucijas. Juk 
pakol žmonės buntavosis. 
tai parėtko niekuomet ne
bus. Užtai, vaike, jūsų nie
kas ir nemyli, kad jus norit 
viską griauti. Valdžia, kuni
gai ir visi turtingi žmonės 
sako, kad jus esat buntauči- 
kai.

—Taip. tėve, dykaduo
niai socialistų nemyli. -Jie sa
ko. kad socialistai skelbia 
nepasitenkinimą. Turtuoliai 
su kunigais liepia vargšams 
šalintis nuo socialistų da ir 
dėlto, kad socialistai skelbia 
klasių kovą, kursto betur
čius prieš turtinguosius. Ir 
socialistai ištikrujų taip da
ro, tėve. Ir jie visai nesisle
pia, kad jie taip daro.

—Tai kodėl jus taip da
rot, Maike?

—Nes teisybė to reikalau
ja. Juk socialistai nekursto 
vaikų prieš tėvus. ^JĮe ne
kursto draugo prieš draugą, 
brolio prieš broli. Ir jie ne
kursto darbininkų prieš ge
resni gyvenimą. Jie kuisto 
juos tiktai prieš tą skurdą ir 
vargą, kuriuose jiems tenka 
gyventi visą amžių. Jie kurs
to juos prieš 
skriaudikus.

—Bagotiems, 
reikia pavydėt, 
vas pasakė, kad turi būt po
nai ir turi būt tarnai. Visi, 
mat, negali ponais būt.,

—Taip sako tiktai turčių 
ir kunigų Dievas, tėve.. Dar
bininkų Dievas sako visai 
kitaip. Jis sako, kad visi 
žmonės turi būt lygus: ne
reikia nei ponų, nei tarnų.

—O kur tu. MaikeJan d e i 
tokį Dievą, ką šitaip sakytų?

Važiuojantiems i Lietuvą 
Žinotina.

daug geriau nei visi dirbda
mi. nes nėra kam trukdyti. 
Ar rasi pasauly bent vieną 
įstaigą, kurios tarnautojai 
vienu metu išvažiuotų atos
togoms. . Abejoju, nes tokių 
“garbingų” vedėjų, kaip sa
ko “Rytas” iš 9. VII. vargiai 
kur rasis, nebent Tibete. 
Reikia geros šluotos, jei ne
norima eikvoti valstybės lė
šų.

Lietuvoje yra ir antra įs-

Meksikoje davo, kad jokių kitų argu- __ • •» t •
. kti neturi. Kiek kartų lenkai 

yra pasauliui skelbę apie 
•lietuvių ruošimąsi pulti Vil
nių” — tečiau vargu ar atsi
rado nors vienas naivus 
žmogus, kurs tiems Varšu
vos skleidžiamiems gan
dams galėjo patikėti. Žino
ma. reikia pripažinti, kad 
Pilsudskio generolų pasita
rimai, neleidimas kariume- 
nės atostogų ir dar kai kurie 
kiti daviniai neleidžia laiky
ti visų kylančių gandų d*el 
naujų Lenkijos avantiūrų vi
sai tuščiais, nieku nepagrįs
tais prasimanymais. Bet var
gu ar drįstų šiuo metu kas 
nors, net ir lenkai, išprovo- 

platesnės reikšmės 
j susirėmimą, ga

lintį bematant iššaukti naują 
pasaulinį karą, arba bent su
daryti priežasčių jam kuo- 
greičiau kilti. Iš kitos pusės,

(Įau
gai i u

šalto

SOVIETŲ RUSIJA.
Lietuvos oficiozas “Lietu

va’* rašo:
Paskutinėmis dienomis so

vietų vyriausybės oficiozas 
“Izvestija” kreipia daug <lė- 

Įmesio į tariamą Lenkijos 
i ruošiamasi pulti Lietuvą. 
. Straipsny iš š. m. liepos 22 d. 

________ 'laikraštis rašo, kad lenkų 
Lietuvos pralo- vyriausybė jokiu buriu nere- 

______ šventame agtioja į metamus jai kalti- 
savo atsišaukime i Lietuvos nimus dėl naujos avantiūros 
katalikus 1905 metais aiški- ruošimo. Nagrinėdamas len- 
no. kad prieš carą nevalia kų ministerio į 
nei revoliucijos kelti, nei į Bartelio pareiškimą 
streikuot nei kitokiu budu|u^eni° 
priešintis. Nevalia dėlto, mais, laikraštis prieina išva- 
kad Dievas to neleidžia, sa- ' . 
kė musu kunigu lyderis. Bet nepaneigė.

■.... (stengė r ‘

je kraugerį jie vadino Dievo 
pateptiniu. F 
tas Antanavičius

u kų ministerio pirmininko 
seime 

politikos klausi-

i
Kaip nepiliečiui gauti leidi- tiems, kurie išbūna ilgiaus 
mas sugrįžti atgal Ameri- vienų metų užsieny.

kon. — Naujos leidimų re- Apsigyvenusis ateivis, 
guliacijos. prašydamas nekvotinės imi-

Sugrįžti Amerikon gali ir pįi.ios vizos, turės užmo- 
nepiHetis. jeigu tik jis yra į?“ m.?k“V-

__,4_..‘simts dolerių. Jis taipgi pn-
........... ........ nušis ateivis,” ir išvažiuoja vai,° \u.rei\p.^pu? bendradarbiai ’tiktai laikinai, pasiryžęs ne-’^ koki įeikalingą < < -bendiadaipiaL,užii^o ^1.^- • tą vieton pasporto Nuojo

bendradarbiai šildosi Pa-ikon. Tečiaus prieš išvažiuo-j*?1.1 būt ieikalauja 
oenaraaaroiai siictosi ra . Amei-ikos reikia kiti dokumentai, reikalingi

darba dirbs. Siant 1S AmeilKOs 1 jmigracjjos vizos gavimui.
' i Atvykęs į Amerikos uostą 

ateivis, turėdamas nekvoti- 
nę vizą, turės nuvykti į imi
gracijos stotį, jeigu važiuoja 
trečioj klasėj. Nepaisant ko- • i • • i i -z _ -•__ • z*

taiga, kuri labai mėgsta ato- taip" vadinamas pasportą k F
.4._____.t rv_r i.T • i____ »> nn4i< atPivK n* įsvazninM tdiv tuictistogauti. Tai “Lietuvos” 
dienraščio 1
Sekdami pavy zdį “Eltos 
bendradarbiai šildosi - _ . . 
langos pajurv, darbą dirba j s*ant iš Amerikos 
tik 3. Visi turi teisę gauti gauti iš W ashingtono 
atostogas, bet neleistina vi- grįžimo leidimas, 
siems iš syk. “Lietuvoje” be- Pirma tokie leidimai buvo 
tvarkė didžiausia. Už 9 mėn. prisiunčiami iš Washingto- 
nemokėta spaustuvei už dar- j no paštu tiesiog žmogui į 
bą. Bendradarbiai gauna ne namus. Bet nuo 1 liepos šių 
tik algas, bet ii- nuo eilutės metų tas jau atmainyta. Da- 
po 30 ir net 50 centų. Todėl bar paštu tokie leidimai į 
nenuostabu, kad kun. Puric- aplikanto namus jau nebe- 
kiui išmoka algos ir honora-.siunčiami. Jie siunčiami į 
ro3000 litų mėnesiui, Jocai- artimiausį Imigracijos ofisą, 
čiui — 2500 lt. Kiti ir nema- ir aplikantas turi asmeniškai 

žurnalis- nuvykti į tokį ofisą ir tik 
tiko j jokio supratimo neturi, tuomet gauna leidimą. Ei- 

■ Algos daug didesnės nei ’nant atsiimt leidimo reikia 
dabartinių ministerių. Irgi ■ nusinešti su savim tą kortelę 
reikalinga šluotos. " ar laišką, kuriuo buvo apli-

Kademų ministeriai labai kantui pranešta, kad leidi- 
buvo duosnųs, tik... sau. Bis- mas jau yra atėjęs. Toji kor-

dą. kad "Bartelis ne tiktai 
bet net ir nesi- 

ar galėjo taip būti? Ar trale-išangė paneigti kaltinimų 
jo Dievas carą ginti? Žino-!del ruošimo sunkiausio nusi- 
ma. kad ne. Jeigu Dievas bu-Į kaitimo taikai ir gyviau- 
tų jį ginęs, tai žmonės nebu-! s*eru? ’Ttų Europos tautų in- 
tų prieš iį sukilę. Taigi aiš-Presams... Viešoji musų 
ku. kad tie žodžiai, kuriuos!krašto (Sovietų Rusijos) 
skelbė pralotas Antanavi- Į nuomonė neduoda jokios 
čius. buvo jo paties prasima- i reikšmės lenkų ministerio 
nymas. tr taip. tėve, visas lPaXeiškimaiTis, nes tie pa- 
šventaš raštas yra kunigų !re^kimai jokiu budu nepa- 
prąsįmanvtąs žmonėms mu’.- neigia ruošiamos avantiūros 
kinti. Senlaus kunigai buvoį^ktų... Padėtis pasidarė dar Europoje palaikymo proble- 
podraug ir valdonai. Kad daugiau įtempta. Mes dar ma. 
žmonės geriau jų klausrtų. kartą kviečiame budėti ir 
jie paiaš'ė. kad visokia vai- atydžiai sekti lenkų vyriau-

.o sybės J—1— v " ------
valdė didelius j džius.

- ; •__ įmes padarysim būtent rem-
ue pasakė damiesi tais darbais.”

* Taip rašo sovietų oficio
zas.

Kad Lenkijoj gludi di
džiausias pavojus rylų Eu
ropos taikai, kad Lenkija vi
suomet buvo linkusi prie 
įvairiausių avantiūrų, o ypač 

_____  _ _  __ dabar Pilsudskiui valdant, 
kunigų darbas. O kadangi Pes savo pusės esam nuo- 
kunigai visuomet tarnauja.nurodinėję ne tiktai šiuo 
pasaulio despotams ir tur-.metu, bet ir seniau. Tečiau 
čiams, tai ir visi jų raštai yi- avantiūrų ruošimas, žvangi- 
suomet tuos despotus ir tur
čius gina.'

—Palauk, Maike. tu jau 
perdaug Raibi. Aš irgi noriu 
gauti žodį.

• —Gerai, 
gali kalbėt, 
giatu

’ —Nausa.
gei. vaike. Tu da turėsi man 
išklumoeyt. kaip tas gali iš
eiti. kad kunigai tarnauja 
pasaulio valdonams, o tie 

;valdonai smaugia kunigus?
—O kur taip yra. tėve?
—Kur taip yra! O ar tu

—O kur tu. tėve, matei to- nežinai Rusijos? Bolševikai 
kį Dievą, ka sakvtų, kad tui i tenti iskorė visus kunigu

‘ • O juk jiė yra Rusijos vaid
ra šven- 'nai, ar no? Alba paimki 

dabar MeJlsiką. Ar tu ne- 
-1—kaip be

rašė? ” ‘^dievišką valdžia tenai kan-
—To aš nežinau, Maike. 'kita katalikų’kunigus?
—Jeigu nežinai, tai aš tau i . —Aš žinau apie tai lab 

galiu pasakyt, tėve. Tą raštą gerai, tėvo, 
yra rašę turtingi kunigai,! —Tai kr ra meluoji, jeigu 
kurie patįs laikė tarnus. K u- žinai? 
nigai visuomet aiškina tikė-Į —Palauk, tėve, nešiką.-š- 
jimą taip, kaip jiems ir. ga-.čiuok, nes tas'nesveika. Ge- 
lingiems valdonams naudin- riau pasakyk man, ar tu ži- 
giau. Juk pakol Rusijoj vieš- nai. kodėl Rusijos ir Meksi- 
patavo caras su savo kazo- kos valdžios savo kunigus 
kais, tai musų kunigėliai sa-. persekioja?
kė, kad ir jisai yra Dievo pa
statytas. Didžiausį pasauly-

džia esanti nuo Dievo. Be to, 
kunigėliai 
turtus, o kad vargšai jiems j 
to nepavydėtų. ”, 
jiems, kad jau pats Dievas] 
taip pasaulį sutvarkęs, jog 
turi būt ponai ir tarnai. Tai
gi tie žodžiai nėra Dievo, 
bet pačių kunigų. Dievas ne
kalba ir niekuomet nėra nie
ko parašęs. Visas šventraš
tis. visa teologija, tai pačių

sybės darbus, bet ne žo 
Reikiamas išvada: 

mes padarysim būtent rem

skriaudas ir

vaike, no- 
Juk ir Dic- tėvo, daba!- tu 

Aš jau pabai-

tu da nepabai-

būt ponai ir tarnai ?
—Taip, vaike, y

tam rašte pąrašyta. ... _
—O kas tą šventąjį raštą skaitei galiotose.

kita kataliku kunigus

kioj klasėj važiuoja, jis vis- 
tiek bus sulaikytas pakol 
imigracijos valdininkai pil
nai persitikrins, kad jis pri
guli prie nekvotinės klasės.

Sugrįžimo leidimas, gau
tas prieš išvažiuojant iš Suv. 
Valstijų, turi sekančius pa- 
rankumus:

1. Jeigu jo įleidimas arba 
pirmas atvažiavimas į Suv. 
Valstijas negali būti teisėtai 
parodytas, ateiviui apie tai 
bus pranešta. Toks ateivis iš 
anksto žinos, kad sugrįži
mo leidimo negali gauti.

2. Nors ant leidimo bus
i pažymėta, kad ateivis turi 
I sugrįžti į 6 mėnesius, tai tas 
laikas gali būti pailgintas, 
jeigu prieš leidimo išsibai- 
gimą ateivis pasiųs leidimą 
su $3.00 į Commissioner of 
Immigration, Washington, 
D. C., ir pažymės priežastį, 
kodėl nori laiką pailginti. 
To negalima atlikti per A- 
rnerikos konsulus užsieny. 
Ateivis turi tiesiog susinešti 
su Commissioner of Immi- 
gration. i-

3. Su sugrįžimo leidimu 
ateivis nereikalauja vykti 
pas Amerikos konsulą Eu-

Tas sutaupys laiko

pats faktas, kad Sovietų Ru- žai uždirba, nors
sija taip atvirai įtaria Lenki- J” 
ją netaikingais sumanymais, 
taip pat yra pakankamai 
charakteringas, norint tiks
liau apibrėžti neaiškią padė
tį įytų Europoj. Tas faktas,; 
aiškiai iškelia nenuginčija- tras, veik visą milijoną lei- telė pasilieka Imigracijos 

džiamų kreditų slaptiems ofise.
reikalams, išdalino sušelp- Jeigu ateiviui reikės grei- 
damas darbo federaciją ir tai išvažiuoti ir negalės lauk- 
kitas kademų organizaci- ti leidimo, tai turės nueiti į' 
jas. paskirtą Imigracijos ofisą,!

Jokantas dalino stipendi- palikti savo fotografiją su 
jas. tik ne tiems,kuriems rei-' parašu ir adresą, kur mano 
kalinga, bet kunigų peryklos’gyventi Europoje. Jeigu vis- 
vaikeliams ateitininkams — kas bus atrasta tvarkoj. Imi- 
dvarininkų ir stambiųjų ūki-gracijos ofisas, gavęs iš 
ninku vaikams. Dar ar trys Washingtono leidimą, pa- 

Gineitytės gavo sti- siųs jį priduotu adresu į Eu- 
mokytis Šveicari- ropą.

Aplikacijos forma No. 
kurių tėvai turi po 200 de- 631 buvo permainyta ir pri-.

mėgino nusiplauti šimtinių (viso 400) žemės, taikyta prie naujų regulia- 
_' j Vii- Tokių stipendiatų ir daugiau ei jų. Negalima vartoti senos.

Apsigyvenusių ateivių ne-., 
kvotinis stovis.

Apsigyvenusiam ateiviui ropoję, 
priguli nekvotinis stovis, jei- ir pinigų, 
gu jis į paskirtą-laiką sugrįž-: 4. Sugrįžimo leidimas 
ta į Suv. Valstijas. Papras- duoda savininkui teisę būti 
tai. sugrįžti turi į šešis mene-; išegzaminuotu ant laivo, 
sius, nors gali būti truputį j nors ir trečioj klasėj važiuo- 
ilgiaus arba mažiaus. Atei- ja. Bet jeigu pasirodytų koks 
vis gali reikalauti nekvoti- nors abejojimas, ateivis bus 
nio stovio dvejopu keliu. Jis sulaikytas, nepaisant kokioj

mą tvirtinimą, kad Vilniaus 
klausimui esant neišspręs-: 
tam Lietuvos interesų nau
dai. kiekvienu melu esamoji^ 
padėtis gali būti išnaudota 
suinteresuotų ginkluotu kon
fliktu faktorių, kad sudavus 
rytų ir bendrai visos Euro
pos taikai sunkų smūgį. Štai 
kur gludi didžiausias Vil
niaus klausimo neišsprendi
mo pavojus. į kuri neatidė- sesei 
liojant turėtų vėl atkreipti pendijas i .1__F
kuorimčiausią dėmesį netik- joj (rodos Friburgo škulėj), 
tai Tautų Sąjunga, bet ir vi
si. kas i 
rankas dėl padalytų 
niaus klausimą nagrinėjant rasis. Naujas švietimo minis- 
kiaidų. To reikalauja ne tik teris turėtų patikrinti, kas 
gyviausi lietuvių tautos inte- gauna stipendijas ir padary- 
resai, bet ir bendra taikos ti atatinkamas išvadas.

Teatro reikalus tvarkė 
i buvęs žvalgybos viršininkas 
i Liudas Gira. Tai buvo ne- 

VAhmffTT DAI AIVAI blogas kademų agitatorius, 
nAVLrlŲ i ALAI A Al , tik ne teatro direktorius, nes 

----------- • jam buvo visai svetimas dar- 
Telegramų agentūros “EI- bas. Dabar perimdamas te

ta” reikalus vedė kademų atro reikalus naujai paskir- 
šulas Šveicarijos vokietis tasis direktorius p. Sutkus 
Eretas, gi pastaruoju metu rado didžiausią betvarkę, 
fašizmo garbintoja federan- Net inventoriaus knygos nė- 
tė Avietienaitė. Dirba 14 ra. nors teatras veikia kelis 
tarnautojų. Bet ką dirba? metus 
Žinias iš užsienio ir net vie- Kaip galima s...............
tos anksčiau rasi užsienio turto dingo. Ką veikė feld- 
spaudoje, negu "Elta” pa- febelmenininkas 
duos. Tarnautojai daugumo- ėjęs meno tarėjo pareigas? 
įe niekam verti, visai nesu- Kam 
pranta darbo. Keletas getes- kontrolė, 
nių užguiti. Dabartiniu me- chijos nemato? O teatre bu
tu iš 14 tarnautojų 10 išva- vo net trys direktoriai.

ir turi dideli turtą, 
sužinoti, kiek

Volotka, *> 
reikalinga valstybei 

jei ji tokios anar-

nimas kardais yra vienas

—0 kodėl?
—Ogi todėl, kad valdžios

i
i

gali prašyli nekvotinės imi
gracijos vizos nuo Amerikos 
konsulo užsieny, arba prieš 
išvažiuojant gauti iš Wash- 
ingtono leidimą sugrįžti. 
Toks leidimas yra gaunamas 
iš Bureau of Immigration, 
Washington, D. C., viršmi-i 
nėtu budu. Ateivis turi atsi-! 
minti, kad jeigu jis negali 
parodyti, kad buvo teisėtai 
įleistas į Suv. Valstijas, tai! 
jis negali reikalauti nekvoti- 
nio stovio. ‘
Kaip išgauti nekvotinę vizą 

užsienyje.
Jeigu ateivis prašo nekvo

tinės Imigracijos vizos nuo 
Amerikos konsulo užsieny, 
tai jis turi pristatyti sekan-i 
čius darodymus:

1. Kad buvo teisėtai įleis
tas į Suv. Valstijas.

2. Kad jis išvyko Europon 
su intencija grįžti atgal į 
Suv. Valstijas ir čionai apsi
gyventi.

3. Kad jis turi gyvenimo 
vietą Suv. Valstijose, ir

4 -Jeigu per ilgai išbuvo 
Europoje, turi pristatyti ge
rą priežastį.

Konsulas reikalauja rašy
to darodymo,. kad ateivis 
buvo 1 
turi būti pilnai patenkintas, 
kad ateivis priguli prie ne- 
kvotinio stovio klasės. Ki
taip jam neišdubs vizos. 
Daugiaus grįžtančių ateivių 
sulaikyta dėl neturėjimo tų 
darodymų, negu dėl kokios 
kitos priežasties.

Kuo ilgiaus ateivis pasi
lieka Europoje, tuo aty- 
džiaus konsulas tyrinėja jo

klasėj važiuoja.
5. Už kiekvieną leidimą 

imama tik $3.00, ir $3.00 už 
jo prailginimą. Gi nekvotinė 
imigracijos viza kainuoja 
$10. Reiškia, pigiau, išeina 
gauti leidimą prieš išvažiuo- 

isiant. Kiekvienas apsigyve- 
Inusis ateivis grįždamas tu- 
jrės mokėti “head tax” (iš- 
j skiriant ateivius, lankančius 
! Meksiką, Kanadą arba Ku
bą). Jeigu išbūna užsieny 
mažiaus šešių mėnesių, tos 
mokesties nereikia mokėti.

F. L. 1. S.
i

I

i
I 

Į 
I
I

SKRUZDELIŲ RESPUB
LIKOJ.

Pietų Afrikos mokslinin
kas Porto Elisa, Beth gam
tos, muziejaus direktorius, 
pasakoja vienoj paskaitoj 
apie savo naujus atidengi
mus skruzdelių karalystėje,
ijis darė ilgai skruzdėlynų 
Į tyrinėjimus ir stebėjosi 
‘skruzdėlių sumanumu.
I Ypatingai didelio dėme- 
Įsio yra verti skruzdėlių tech
niniai gabumai. Jos turi sig
nalizacijos būdą greitesnį už 
bevielį telegrafą. Artinantis 

! priešui, jos tuojau persergi 
teišfta? įleistai arba f*,™ įaugės ligi 20 mylių 

tolio. Toliau jis pastebėjęs, 
kad jų tarpe yra specialisčių 
slaugintojų, kurios sergan
čias skruzdėles gydo ypatin
gais masažais. Taip pat jis 
rado skruzdėlynuose labai 
šiltas kamarėles, kuriose 
karalienės padėti kiaušinė
liai yra saugojami paskirtos 
sargybos.

Pasaulis vis dar nepagyjo nuo karo žaizdų. Jis vis dar tebevaikščioja ant kriukių ir apraišiota visą buvimą. Paprastai ne- 
galva. Jaunoji gentkartė veda jį prie taikos kelio. kvotinės vizos neduodamos

» •> ’

Buk pats sau di angas, tuo
met ir kiti bus tau draugai.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
PILSUDSKIS SU ŽELI- 

GOVSKIU RUOŠIA NAU- GARBINGŲ ŽMONIŲ.
IŠTVIRKĖLIS TARP 80

JĄ LIETUVAI SMURTĄ?

Spaudos žiniomis iš Var- joj, ištvirko labai turtingų 
šuvos, ten manoma, kad,“ 
maršalas Pilsudskis ruošiasi 
naujam karui ir jo nusista
tymas toliau komplikuojąs

Hormuco krašte. Turki-

kritiškus lenkų vidaus reika- liau jis paklausė
lūs. Oficialiniai laikraščiai 1 
pareiškią. kad Lenkija tu- i 
rinti būti pasiruošusi visuos < 
frontuos savo suverenitetui 
apginti.

“Chicagos Tribūne” kore
spondentas iš Varšuvos pra
neša. kad Varšuvoje Pilsud
skis paskelbė, kad lankyma
sis Lietuvos pademarkacyje 
nėra sveikatos taisymas, bet 
noras tiksliai susipažinti su 
esama ten padėtimi. Esą 
gen. Želigovskiui duotas pa
rėdymas apžiūrėti visos “ly
tinės Lenkijos” pasienius.

Pranešama, kad okupuo- 
toj Lietuvoj eina nepapras
tas okupantų bruzdėjimas ir 
pasiruošimas kokiems tai žy
giams.

f Švenčionyse sukoncent
ruota apie 200 lenkų šaulių, 
Kaltinėnuose apie 100. Igna
linoje apie 50. Visi šauliai 
apginkluoti šautuvais, kul
kosvaidžiais ir granatomis.

Liepos 2, 3 ir 5 dd. iš Var
šuvos atvežta Vilniun skau
tų, harcerių ir kitų jaunuo
menės ginkluotų burių.

Visu pademarkaciju, o 
ypač nuo Latvijos rubežiaus 
iki Joniškio (Utenos apsk
rity) eina bruzdėjimas. Gy
ventojai geruoju ir bloguo
ju verčiami eiti Į partizanus, 
kuriems išlaikymą privers
tos duoti savivaldybės.

Želigovskis buvo pakvies
tas pas Pilsudskį Į Druski
ninkus, kur Įvyko jų pasita
rimas.

Visoms pasiruošusioms 
dalims atiduota parėdymas 
pulti Lietuvos pademarkaci- 
jos sargybas ir užimti visą 
buvusią demarkacijos zoną.

Dėl šio smurto esą užsie
nis busiąs painformuotas, 
kad lietuviai puolė Vilnių, 
bet buvo atremti.

RIAUŠĖS POZNANĖS 
KRAŠTE.

Inovloclave (Poznanėj) 
įvyko didelis demonrtr n ų 
socialistų susirėmimas su 
policija. Po susirinkimo apie 
2000 žmonių minia, dainuo
dama revoliucines dainas, 
suruošė eiseną miesto gatvė
mis. Demonstrantams pasto
jo kelią policija, tečiau mi
nia ją nuginklavo, sužeisda- 
ma nuovados viršininką ir 3 
policininkus, kitus 4 paim
dama nelaisvėn. Atvykęs 
policijos rezervas ėmė sau-j 
dyti Į minią, kuri taip pat at- Į

Pajieškau savo tėvo Juozo Dautos. Pajieškau apsivedimui nuaugusios 
jis prasišalino iš namų 12 d. kovo, merginos arba našlė-, tarpe 38 ir 40 
1926, palikdamas mane 13 metų prie mėly, be skirtumo tikėjimo. Katros 
pamotės Mielas tėveli, pasigailėk fcyKte gražų šeimynišką gyvenimą, 
manęs, prisiųsk mąn rąirs.keįetą cep.-.-sakinėkite atsišaukti ir su pirmu lai
tų prag\ vertimui, neą žada rSane ati- šku prisiųsti savo paveiksią, kuri ant 
duoti į biednujų namus. Meldžiu. te- pareikalavimo grąžinsiu. Aš esu 42 
veli, suteikti man greitą pagelbą, Ma- metų, uždirbu po 7»> dol. kas d*, i są- 
no adresas: a ▼ jaitąs- Mano adresas:

! T JOHN LEATUKAS
T Box 1’.. Lester. W Va.

i

i

tėvų vaikas ir ėmė lošti. Jo 
šeima pradėjo jo gėdytis, ir 
tėvas labai rūpinosi, kad jį 
atverstu i gera kelią. Paga- 

y *. ’1 j vieną iš
minčių. kuris jam patarė 
surasti savo krašte 80 gerų, . 
dievobaimingų vyrų ir užd i- sakė revolverių sūriais. Per: 
ryti juos kartu su jo sunum į susišaudymą vienas polici-' 
vienus namus ir laikyti juos,ninkas užmuštas, o 5 sužeis- 
uždarytus tam tikrą laiką.

Tų garbingų žmonių pa- 
vyzdis ir doros kalbos tik
riausiai paveiksiančios į jo 
sūnų, ir jis tapsiąs geru žmo
gum.

Tėvas dė.io daug pasU n-

ti, minioj du nušauti ir 8 su
žeisti. Mieste laukiama nau
jų riaušių.

i

VOKIETIJA JAU ATSI
GAVO NUO KARO.
Berlinas. Per vokiečių

gų. kad suradus minėtą skai- Į liaudies partijos suvažiavi- 
čių, siūlydamas užtai aukštą imą Hannoveiy užsienių rei- 
atlyginimą. Suradęs uždarė 
juos vienuose namuose. Val
giai ir gėrimai jiems buvo 
tik per langą paduoti. Paša
liniai nežengė ten nė kojoj.

Po astuonių dešimtų die
nų buvo atidalytos tų namų 
duiys. ir visi spietėsi, kad 
pamatytų perdirbtą jaunuo
li. Bet staiga visi nustebo pa
matę, kad visų 80 vyrų ge
rumas visiškai jo nepaveikė, 
bet atvirkščiai: jo vieno pa
vyzdys paveikė juos visus 
80, taip kad jie visi gėrė, lo
šė ir dainavo ištvirkėlių dai
nas.

AMERIKIEČIAI INTERE
SUOJASI LIETUVOS FI
NANSŲ SUTVARKYMU.

Lietuvos užsienių reikalų 
ministerija pasiuntė Harvar
do Universiteto (Suvienyto
se Valstijose) Įkurtam tarp
tautiniam biurui jo prašomą 
plačią medžiagą apie tai, 
kaip Lietuvoj sutvarkyti 
skolų ir finansinių pažadų 
klausimai, kilę sąryšy su su
verenumo pasikeitimu esa
moj Lietuvos teritorijoj. 
Kalbamas biuras ypač domi
si. kaip sutvarkyta klausi
mai, surišti su savo laiku 
Lietuvoj cirkuliavusiais vo
kiečių pinigais ir kuriuo bil
du rusų pinigai pakeisti li
tais. Biuras neturi jokių po
litinių tikslų. Siunčiamą me
džiagą jis sunaudoja mokslo 
reikalams.

KOMUNISTAI IR SMUL
KIOJI BURŽUAZIJA.

LOUISRrDANTA i %
151" Braadway, ftdiana Harbpr, Ind. ^P"-Q

Aš, Viktorija Jankaiėiutė. po vyre į pajieškau 
Janušonienė, pajieškau savo beolio - apsivedimui. 
An an ■ Jankaičio. Paeina iš Kauno esu 51 meti 
rėd.. šiadlių apskr. Jankūnų-kaimo. 
Apie 2 . ” "
gyveno Bosfore. nask”i tarnavo A- 
merikos kariumenėj. 
susirašyti, tad i___ — — _, ,, ,,
arba jei kas apie jį 
man pranešti a.nt šio ai_ _  -

MRS. V. JANUŠONIENĖ
621 Metropolitan av„- Brooklyn. N.Y.'

merginos arba našlės 
nuo 40 iki 50 metų; aš 

51 metų, turiu vieną vaiką 15 
____ _r_____ t ____   metų. Malonės arčiau susipažinti per 
2" metų Amerikoj Ilgus ^Mtus laišką ir prisiųst savo paveiksią, kurį 

■____________ “ pareikalavus grąžinsiu.
įsiu. (34)

Claytonia. Pa.
nė;. 1-šbai ronečiau'^ąreikalavus grąžinsi 
meldžiu a'.sišauięLi, 14,

jį ąįąiaJe. U|e«Riy
’io rKp9d: Pajieškau apsivedimui senmergės 

asba našlės, kad ir su dviem vaikais, 
nejaunesnės kaip 35 metų ir nemeiles
nės kaip 45 metų. Aš esu našlys 41 

Platesnių žinių suteiksiu per 
laišką. (34)

A AGANAUSKAS
11555 Nagel avė., Hamtranick, Mich.

.metų.
- ’ 1 Q i Q

PAJIESKOMA- -i?
11 Mykolas ir OncuPriMbekunai, nė-' 

senai gyv. 107 Union^Arenue.- Brook
lyn, N. Y Prašoma į Konsulatą ateiti 
ir pasiimti Kauno Apygardos Teismo 
pranešimus Tamstų vedamos bylos 
reikale. . ‘.

2 ( Petras Paškevičius, iš Ukmergės 
miesto ir apskr., pritš karą- gyvenęs i 
Philadelphia. P*.

3) Pranciška Žukauskaitė-Mulerie- 
r.ė. Magdalena ir Elzbieta Muleriutės, 
1909-10 m. gyv. 10 John Street. Har- 
risburg, III., (gal. Pa.).-Jieško. pirmo
sios sūnūs, pastarųjų brolis.

lt Antanas Pušinskas ir Marijona 
Virpšienė.' prieš karą gyvenę Sugar- 
ville. Pa.

5) Vincas 
apskr. prieš 
pids. Mich.

6) Juozas 
Lorain. Ohio.

7) Kazys Zamkkas^jš Rygos į A- 
merika atvykęs 1915 m.

8) Mikas Jurevičius, prieš karą g;.- 
venęs 227 Itaspberry St., Shenandoah, 
Pa

9) Jor.as Janušis < Janušeyskii, A-

REKALAVIMAJ.
' REIKALINGI 

AGENTAI.
Mums reikalingi agentai tuojaus 

visose kolonijose nuolatiniai arba tik 
liuoslaikiu. Atlyginimas yra geras ir 
proga gera paprastam žmogui pasi
daryti pinigų nuo $50 iki $100 kas 
sąvaite. Reikalaukite visų informaci
jų dykai. (35)

DEKSNIS OINTMENT CO.
518 Main St.. Hartford. Conn.

Liangertaj}. Ukmergės 
karą gyv Grand Ra-kalų ministeris Stresemanas 

padarė pranešimą apie Vo
kietijos augimą nuo 1918 
metų perversmo. Stresema
nas konstatavo, kad pagrin
diniai pasikeitus Vokietijos 
vidaus politikai, jos bendra 
padėtis pagerėjusi. Savo 
tvirtinimui pamatuoti Stre
semanas nurodė i didėjan
čias sumas taupymo kasose, ■ 
kas parodo tautos pasitikė
jimą vokiečių valiuta. Be ;o, 
pereidamas prie užsienių 
politikos, Stresemanas pažy
mėjo, kad tuo pačiu metu; 
Vokietija vėl atgavo savo; 
pilnateisę padėtį užsienių 
reikaluose.

i

AGITACIJA BULVIŲ 
KOŠĖJE.

Pereitų metų spalių 17 d. i 
Kauno sunkiųjų darbų kalė
jimą su kitais piliečiais atėjo 
Chaja Ginsburgienė ir jos 
duktė Leja Ginsburgaitė, 
kurios atnešė politinėms ka
linėms Esterkai ir Mirai 
Ginsburgaitėms maisto: mo
liniam puode šutinių/bul- 
vių. Įėjus i pasimatymo 
kambarį, kalėjimo prižiūrė
tojas norėjo patikrinti, ar 
nėra ko įdėta į maistą, ir su 
peiliu pradėjo badyti bulves. 
Leja Ginsburgaitė užprotes
tavo, kad tai esą “nekošer ’ 
ir puodą su bulvėm paslėpė 
po stalu. Toks Lejos Gins- 
burgaitės elgesys pasirodė 
įtartinas. Bulvės buvo paim
tos, išverstos ir puodo dugne 
pasirodė komunistinė litera
tūra : 2 egz. rusų “Pravdos,” 
“Trud,” žydiškų laikraščių 
ir Lietuvos komunistų parti
jos atsišaukimų “Brangus 
Draugai kaliniai ” laiškas, 
kuriame prašoma, kaip nors 
slaptu budu išsiųsti kalėjimo 
kamerų planą, kuris esąs ko
munistams reikalingas. 
Ginsburgaitė pamačius, kad 
“kontrabanda” sugauta, pa
sileido bėgti, bet buvo sulai
kyta. Kariuomenės teismas 
Chają Ginsburgienę išteisi
no, o Leją Ginsburgaitę už 
platinimą komunistų litera
tūros nuteisė ketveriais me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo.

NAUJA AUTONOMINĖ 
SRITIS SSSR.

Talinas. Pranešimu iš Ma
skvos, SSSR, vyriausybė pa- 
įuošusi projektą, kuriuo bu
sianti įkurta nauja autono
minė sritis. Ją sudarysian
čios Leningrado, Pskovo ir 
Novgorodo gubernijos su 
administracijos centru Le
ningrade. Naujas autonomi
nis vienetas busiąs pavadin
tas žiemių vakaru sritimi.

KRIKŠČIONIŠKŲJŲ 
“DIKTATORIŲ” 

LIEKANOS.
Birželio 27 d. vielinės 

gelžkelių policijos polici
ninkų Jono Petravičiaus ir 
Ragelio buvau sunkiai su
muštas. vien tik už tai. kad 
tilpo “Socialdemokrato” 25 
num. straipsnis “Dar krūp
telėjo kademai mirties ago- • • • Mnijoj.

Mušant mane buvo nau
dojama revolveris ir kitoki 
įrankiai.

Po sumušimo buvau po 
ginklu nuvestas į ambulato
riją dėl perrišimo.

Po to sirgau 5 dienas ir 
dabar dar jaučiuos nustojęs 
žymią dalį sveikatos nuo 
smūgių banditų.

Be to buvo sutaškytas 
krauju kostiumas ir marški
niai, kur taip pat padarė 
nuostolių virš 100 litų.

Apie šį banditizmą pada
viau skundą vidaus reikalų 
ministeriui ir Socialdemo- 

SOCIALISTŲ MITINGAS kratų Centro K-tui.
VARŠUVOJ.

“Robotnik” rašo, kad 
Varšuvoj Įvyko didelis len
kų socialistų (PPS) susirin
kimas, kuriame dalyvavo 
daugiau kaip 2000 žmonių. 
Susirinkimas priėmė rezo
liuciją, kuria reikalaujama 
tuoj paleisti dabartinį seimą 
ir padaryti naujus rinkimus, 
palaikyti demokratinę rinki
mų tvarką ir sustabdyti re
akcinę propagandą prieš 
konstituciją. Be to, susirin
kimas pareikalavo, kad len
kų prezidentui nebūtų su-

Rep. And. Borkauskas.

ir Pranas Stankevičiai,

merikon atvvkes 1914 oi. ir apsigyve- .. į* 
r.ęs Brooklyn. N. Y. Karo metą bok

CONQUERS Gertrv.ce Ederle. f:rst 
tery to svZm aeross the chanr.el b 

Engianti and France. won her hard fig’tl 
waves yesterday. The Nc-.v York sw<~: 
channel earily, although et t rr.es i 
would not reacn her rosi .n E

tarnavęs kariumenėje, bet kur tt kuo 
vardu tai giminėms nėra žinoma.

Jieškomieji arba apie juos ką nors 
žinantieji prašomi atsiliepti šiuo ad
resu: Lithuanian Consulate.

i 38 Park R®w. New Y*rk. N. Y. 
t---------------------------------------------------

Pajieškau Anną Radęsis. Pirmiau 
buvo St. I.ukes Hospital, 1416 ind. 
Are.. Chicago. III. Dabar nežinau kur 
ji randasi. Prašau atsišaukti, nes tu- 

: nu svarbų reikalą Žinantieji malonės 
. pranešti.i
j 1721 So. Halsted Su, 
t 
f

(34) 
JOHN VASILIAUSKAS 

Chicago. III

Tai yra “jūrių karalienė" p-lė Gertrude Ederle iš New Yorko, 
kuri pirmutinė iš moterų nuplaukė iš Francijos Į Angliją, per
plaukdama Anglijos jūrių sąsmaugą j 14's valandų. Ji sumušė 
visų pasaulio plaukikų rekordą. P-lė Ederle yra vokiečių tėvų 
dukrelė, gimusi ir užaugusi Dėdės Šamo pastogėj.

PARDAVIMAI
BARGENAS!

Iš priežasties nesutikimų šeimynoj, 
labai pigiai parsiduoda mūrinis na
mas. užeigos vieta icafe). šokių sale 
. 5 Parų garadžius. Kas nori, gali
užeigos biznį pirkt atskirai. Apielinkė 
apgyventa lietuvių ir lenkų. Pigiai 
parduosiu tam. kas 'greit atsišauks.

I. CZOPEK (35)
KH) N. 3-rd st.. Harrison. N. J.

PARSIDUODA SALDŽIŲ 
GĖRIMŲ DIRBTUVĖ

Biznis išdirbtas per 4 metus, 3 tro- 
kai. mašinos išdirbimui sudės ir selt- 

; zerib ir kiti įrankiai, daug bonkų; vis
ką. sykiu už $13.(>00. (31)

ALFONS VIGELIS 
' 1201 Thurman st-. Camden. N. J.

Pajieškau barzdaskučio pusininko, 
kad ir nemokančio to amato, aš išmo- 

' kinsiu. Galima rr.oU.-rei arba merginai 
! tas amatas išmokti, o darbas ant visu 
gyvenimo. Atsišaukit šiuo adresu: 

BARBERSHOP (351
480’Ą —7-th St, So. Boston. Mass.

Pajieškau pusbrolių Antano ir Kas
tanto Grybų. Antanas ’ vadinasi Tony. 
o Kastanta- — Ga«. abudu naeina iš 

' Ronkiškės kaimo, Gelgaudiškio par., 
' Šakių apskričio. Kas apie juos žino, 
. malonės pranešti arba patįs lai atsi
sukta. 135)
1 
I 
i

I I 
i

FRANK GRYBAS
C. Y C. Vilmington. Calif

Tuo tarpu sužinojo ir AZaJ’5skau.d^lds. A.DOiI°, J . CIAUfe. girdėjau kad gyvena Duluih,SpaU(!OS smalSUS reporteris Mirn. Meldžiu ji pat; atsišaukti arba 
ir naskelbė laikraščiuose d i- kas aP'.e j’ iin0* minėkite man pranešti. už i.a as atlyginsiu. As esu ne

senai atvaž.avus iš Lietuvos, Šiaulių 
mieste, jūsų sesirs Juzefus duktė, 
O.ia Sakalauskiene

ONA SAKALAUSKIENĖ
4235 So. Kedzie avė.. Chicago. Iii.

I

PERLŲ KAROLIAI.
Prieš pora dieną atėjo pas 

policijos viršininką barone- 
sa Rotšild, žmona žinomo 
bankininko, ir pranešė, kad 
ji pametusi tą dieną perlų 
karolius, vertus pusantro 
miliono. Ji neturėjo mažiau
sio supratimo, kur ii juos bu
vo pametusi. Prieš piet ji 
vaikščiojo pirkti Įvairių 
daiktų ir grįžus namo paste
bėjusi, kad ji karolių netu-

Kominterno atstovas (pa
vardės nepaduoda) kalbė
damas Francuzijos komu
nistų partijos suvažiavime 
pasakė: “Reikia būtinai už
kariauti musų įtaką ūkinin
kų masėse ir smulkios bur-

, žuazijos.”
Visiems žinoma, kad ko

munistai nėra proletarų par
tija. Visur komunistuose vy
rauja smulkiai buržuazinis 
gaivalas. Komunistai randa _ _
įtaką tuose kraštuose, kur j teiktos teisės paleisti parla-'koti tyliai, 
vyrauja smulkioji buržuazi-1 mentą ir kad vyriausybė kad tai į spaudą patektų, 
ja. Tuo tarpu proletarų cent-; mažiau kalbėtų, o daugiau 1 Policija, žinoma, pažadė- 
ruose jų įtaka menka, kuri dirbtų kovai su nedarbu ir jo, jieškojo visur ir vis nieko 
dargi nuolat smunka. Ko- brangumu. Rezoliucijoj dar nerado. Buvo išsiųsta kelio- 
mintemas yra toji organiza- pasisakyta prieš represijas lika detektivų į visas vietas, 
cija, kuri jungia revoliucinę ir persekiojimus ir pažadėta kuriose baronesa pasakė bu- 
smulkiają buržuaziją. pai ama PPS atstovams len- vusi tą rytą. Bet visi klausi

as “Pravdos” No. 147.) kų seime. nėjimai buvo veltui.

ir paskelbė laikraščiuose di- 
deliausiomis raidėmis apie 
pamestus, baronesos karo
lius. To paskelbimo pasėkos 
buvo tos. kad dviem valan
dom vėliau atėjo pas baro- 
nesą jauna panelė su jos pa
mestais karoliais. Spauda 
buvo geresnė jieškotoja, ne
gu policija.

Baronesa dideliame madų i 
salone mėgino rubus ir ten1 
pametė karolius, juos rado 
viena panelė, kuri ten buvo; 
manekenu. Tečiau perlai bu-i 
vo toki dideli, kad ji manė 
juos buvus dirbtinius. Ka
dangi tai buvo dora mergai
tė. ji dar juos parodžius ju
velyrui. Tas taip pat tikrino, 
kad perlai nėra tikri, tik esąs 
labai geras padirbimas, kad 
nieku budu jų nieks neat
skirtų nuo tikrųjų perlų. To
dėl ji ir nesistengusi surasti 
perlų savininkės. Bet laik
rašty pamačiusi skelbimą ji 
tuojaus nunešė juos barone- 
sai. Ji išėjo iš baronesos na
mo veik visą turtą laimėjusi, 
nes už perlų grąžinimą ji ga
vo 40,000 frankų.

APSIVEDIMAI
Našlė 33 metų, su vienu vaiku, jieš- 

ko apsivedimui vyro nuo 38 iki 50 
metų, srero buvo ir šeimininko. Su 
pirmu laišku prisrųskit paveiksią, ku
ri pareikalavimui grąžinsiu. Smul
kiau susipažinsite per laišką.* Pasiū
lymą sius'-ite rimtai. Lietuva. Lais
vės Alėja, Kaunas. Viešbutis ■‘Italija’’ 
po n Ap< navičienei. perduoti V. L.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nesenesnės l aip 25 metų. Meldžiu at
sišaukti iš Canaoos arba iš Scotland.

J SENKUS
Khcdive. Sask.. Canada.

PAMOJIMAI

ST. LOU1S. MO. lietuviai j ra pra
šomi man parašyti, kurie žinojo ao.e 
Mateošą Kaupą, kuris dirbtuvėj buvo 
žinomas kaip Tom Kaupas, ir likosi 
užmuštas ptie daibi 1317 ar 1918 me
tais. S ai bu man dilbiu-, ės vardas ir 
aplin vbės mirties. Regis apie šį rei
kalą rūpinosi Igną Tame is. vėliau 
gyven-.s Chi -egoj. ir Kazimieras Sk:- 
nulis, gyvenęs Relleville, II’. Už pa- 
ge:ba bus gausiai atlyginta

ADV. F. J. BAtrOčlUS
253 Br iad^ay. So. Boston. Mass.

Pajieškau ansivedimui merginos ar
ba našles, kuri mylėtų gerą šeimyniš
ką gyvenimą. Aš esu vaikinas 32 me
tų amžiaus. moku gerą amatą Kuri 
manytų būti gera namų užveizda, ma
lonėkite atsišaukti ir su pirmu laišku 
tei sitės prisiųsti paveikslą, kurį ant 
pareikalavimo grąžinsiu

P. M. PARMEN
P. O. Bcx 1424, Boston. Mass.

MARĖ DUBINCKIENĖ, pirmiau 
Į gyvenusi Rumfoid. Maine. i>c*. nesc- 
i nai persikriausčiusi i Hartfjrd, Conn , 
' tuojau lai atsišaukia pas mane. Jei 
kas jos antrašą žino, malonėkit p.a- 
nešti man. Labai svarbus iv.kalas.

ADV. F. J. BAGOČIl S
253 Braad»ay. 8o. Boston. Mass.

Pajieškau savo sesers Marcijonos 
Bočkiutės. Kazio Kavaliausko, Jono 

T4 rioS Kavaliausko ir Rožės Valančienės irPinti. Jj pras-e policijos JxOS— 5farjjono<; .Jocienės iš Kvėdarnos pa- 
nes ji nenonntl,1 rapijos. Raseinių apskrities. Atsaky- 

■ mą siųskit šiuo adresu: Poland. \Var- 
• szawa. ulica Grzybowska No. 69, m.

8. Antoni Boczkus

LAIMINGAS ŽMOGUS.
Laimingas žmogus yra tas, kuris 

turi nuosavą gyvenimui namą ir vietą. 
Mes greitu laiku ir visai pigiai par
duosime savo namą. 3 kambariai ir 
kičinas, skiepas, miesto vanduo ir sa
vas šulinys, šaltas ir skanus vanduo, 
3 lotai žemės ir barnė, netoli nuo 
Lawrence. tik vienas dešimtukas lė- 
šuoja važiuoti gatvekariu. tris minu
tės laiko eiti iki gatvekariui. Randa
si labai linksmoje vietoje, 
pardavimo — noriu važiuoti 
vą.

A. BUDENAS
13 Bradlev Avė- Pleasant

METHUEN. MASS

Priežastis 
j Lietu
ti)

Vaiky

DYKAI!
Knygyno lietu- 

į vai rus katalo-

DYKAI!
Lietuvių švietimo 

viską knygų naujas, 
gas jau gatavas. Prisiųskite jūsų ad
resą,—gausite jį DYKAI. Adresuoki
te taip; (33)

L. *. KNYGYNAS
3106 S*. Halsted St- Chicago. III.

Pajies au apsivedimui laisvos mer
ginos arka našlės, tarpe 35 ir 45 metų. 
Aš eou 46 metų, laisvas, turiu namą ir 
mažą farmukę. Katra mylėtų ramų 
gyvenimą, meldžiu atsišaukti ir savo 
paveikslą prisiųsti, kurį reikalaujant 
grąžinsiu. Atsišaukusiai duosiu pil
nas informacijas apie save. Meldžiu 
pasiskubint P SOKOLOV,

Box 214. Rockland, Mass.

VAIKAI! VAIKAI! 
Gramafonai Dykai.

Už mažą patarnavimą Prisiu.-kit 2 
centu štampą, o gausit paaiškinimą.

JUOZO SPAUDA (34)
233 N. Clarion Philadelphia. Pa.

FARMOS
157 AKERIŲ FARMA

Kdalyta į mažas farmukes. nuo 1 
akerio iki 5 akerių. Ulbai gera žemė 
dėl Truck farm. Netoli Camdeno ir 
Philadelphijos. tik 7V> mylios. Parsi
duoda ant lengvo išmokėjimo po 
akeris. Aplinkui tą farmą lotus 
duoda po $450.00.

M. T. TRAKIMAS 
VVoodbury Heights. N. J.

Tel.: Woodbury 712-W.

$600 
par- 
(->

I

CONN. FARMA ANT 
PARDAVIMO.

80 akrų gero juodžemio. 30 akrų 
išdirbto--. o likusioji dalis ganyklos ir 
miško. 6 kambarriu namas, dvi višti- 
nyėios. obeliu ir kitokių vaisinių me
džių. arti dviejų miestukų su gerais 
marketaia. arti bažnyčios ir mokyk
los Tai negirdėtinai geras bargenas. 
turi būt parduota, kad sutvarkius 
nuosavybę. Beveik uždyka atiduoda. 
Kaina $t,700. įnešti tik $700. o kiti 
ant morgičiaus. 1 karvė, 1 arklys ir 
25 vištos eina kartu su farma. (33)

M. HEIMAN.
33 Reynolds st.. Danielson. Conn.

Pajieš au merginos arba našlės 
tarp 35 ir 75 m., prie mažos šeimynos 
už gaspaii.nę, be skirtumo tikėjimo ir 
tautos, bile b,.tų dora, galėtumėm ir 
apsives.i jeigu patiktų Našlė turi 
būt be vaikų. Aš esu 65 m, bet dirbti 
galiu kaip ir 25 metų ir neblogai už
dirbu. Atsišaukdamos malonės ir pa
veikslą prisiusi. Atsakymą duosiu 
kiekvienai, reikalaujant ir savo pa
veikslą prisiųsiu. A GULBEN

Box 22. W. Hanover, Mass.

Pajie šl.ar. d\ieju pusbrolio Jonų 
Lukausku. vienas 15 metų atgal gyve

no Anglijoj. Bellshtll, Bidvvick Park, 
dirbo anglių kasyklose Girdėjau, jis 

; pasiėmė iš Lietuvos visą šeimyną: 
; pačią, podukrą Emiliją ir sūnų Pra

nuką. Paeina iš Raz.ukų kaimo, Luo
kės valsčiaus.

Antras pusbiuiis Jonas Lukauskas 
keli metai atgal gyveno Montello, 
Mass. Kupėiaudavo gyvuliais ir mil
tais. Paeina iš Barvidžių kaimo. Luo
kės parapijes, Telšių apskričio

Taipgi pajieškau dėdės Kazimiero 
Pranskaičio. keli metai atgal gyveno 
Livingston. III., dirbo kasyklose. Pa
eina iš Minapių kaimo. Užvenčio vals
čiaus, Šiaulių apskr.

Meldžiu visus atsiliepti arba apie 
•juos žinantieji malonėkite pranešti 
šiuo adresu:

Juozas l.ukaaskis-Lukas
7 Hooper Road. Readville. Mass

Pajieškau brolio Antano Miglino, 
paskutinį laišką gavau iš Pennsylva- 
nia ir dabar nežinau kur jis randas: 
Kas apie jį žino, malonės pranešti ar
ba pats lai atsišaukia.

MARIJONA MIGLINIUTĖ
297 D st, .So Boston, Mass.

I

Pajieškau brolio* Jono Matiko, iš 
Sundakų kaimo, Jezno parapijos, apie 
10 metų atgal gyveno Illinois valsti
joj. Turiu svarbų reikalą. Malonėk 
atsišaukti, arba žinantieji praneškit 
adresą, už ką busiu dėkinga.

Teklė Matikiutė-Kaluzienė
165 I’earl St., Malden, Masą.

Pa j ieškau savo pusbrolių Antano ir 
Juozo Vilku ir pusseserės Onos Vil
kaitės. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie juos žinote malonėkite man pra
nešti šiuo adresu:

Marė Juozaičiuiė-Meironienė 
4317 Michigan avė., Delroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
darbininkės, mandagios, teisingos ir 
linksmaus budo, mokančios angliškai, 
nesenesnes kaip 32 metų. Prisiųskite 
savo paveikslą, kurį reikalaujant su
grąžinsiu. Aš esu mandagus, mylintis 
dorą, teisingas ir apsišvietęs vaikinas. 
35 metų. 5 pėdų 6 colių aukščio, mokų 
svarbų amatą, blogais papročiais ne
užsiimu Savo biografiją reikiant pri
siųsiu. Galite ir angliškai susirašyti. 
Aplinkybėms nepavelinant susipa
žinti. todėl pasigarsinu Ant juoko ne
rašinėkite niekas, persiskyrę moterys 
neatsišaukit. K. G.
Box W„ 81 Grand st,. Brooklyn. N Y.
-----  į

Pajieškau apsivedimui merginos ar-i 
bu našlės nuo 18 iki 30 metų senumo. 
Aš esu vaikinas 31 metų senumo. į 
Butų geistina kad mergina sutiktų; 
imti civilį šliubą. Atsakymą duosiu 
kiekvienai. Mr A. L (34)

193 Grand st., Box 74,
Brooklyn. N. Y.

FARMOS! FARMOS!
Dabar yra geriausias laikas pirkti 

farmą. Galima matyt žemės derlingu
mą ant javų Aš parduodu farmas ant 
lengviausių išmokėjimų, arti Grand 
Rapids miesto Klauskit kataliogo.

JOS. STANTON (35)
R. 6. LOVVELL. MICHIGAN

FARMOS.
Nepirkite farmų smiltynuose, pak«l 

nepamatysite mumis ir musų koloni
ją. Rašykit mums, o mes prisiusime 
jums šių metų katalogą. (-)

PHILIPS & MATTIS
- R. 2. B. 83. Scattville. .Mich.

FARMA GREITAM 
PARDAVIMUI.

28 akrai gražios, lygios žemės, be 
akmenų, čia viską galima augint. Ge-

. ra ganykla, dėl namų vartojimo mat
ikes, gražus visokių vaisių sodnas, 
geras 6 ruimų namas ir barnė, šienas, 

Pajieškau apsivedimui merginos vįštinyčia. arti mokyklos ir marketo. 
arba našlės, nesenesnės kaip 35 metų. 1 karvė. 1 arklys Kaina $2.800. įnešt 
Geistina kad butų laisvu pažiūrų. At- $1.000, Tik į angliškai parašytus laiS- 
sišaukit šiuo adresu: (34) • , kus .atsakom (33)

J KUSMIS ‘ . NATHAN MEISLER.
231 Stale st., Wilson, Pa. Uneasville, New Loadon, Conn. ..
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Sveikatos Kampelis.
MANO

Gerbiu, myliu gražią gamtą.
Josios valią paslaptingą—
Nes nesako ką ji rengia—
Jos didybę brangią, šventa.
Myliu žemę — žentužėlę.
Kuri dengia ir maitina.
Ir juružę — siūbuonėlę.
Kuri sausmę sudrėkina.
Gėriuos žvaigždžių laisvų jura. Es]f0

kasios ir r
čios
jaus
Skin Soap taipgi y?
ras.” — Įsig\*k’t v

' Severa’s Esko iš jūsų aptieko- 
; riaus arba rašykit pas \V. F. 
: Severą Co.. Cedar Rapids. Iowa.

31
: 'A

valstijose, kame t iv u<>< 
randasi, matoma, kad ta.- 
saugojantis mišinys i < 
taip geras, kaip šiauriu*1 
Tečiau? tas mišinys s_ 
vartojamas iš ryto, 
pat aušrą ir tuomet 
taip veiklus, kaip ir 
apielinkėse.

Geras mišinys yra 
Įtis:

i

PERSIVALGYMAS.
Ar nors syki pamąstei, ko-

NAMINĖ APTIEKA.
Dr. Mathias Nicoll, Jr., 

Ne\v Yorko valstijos sveika- dėl žmogus sulaukęs viduti- 
tos viršininkas, davė per ra- i— ’
dio sekančius patarimus kas 
link naminės aptiekos.

Dr. Nicoll pirmiausia pa
taria šeimininkei peržiūrėti 
visus susirinkusius vaistus ir 
tuo j išmesti visus nereika
lingus laukan. Papi’astai vai
stai labai greitai susikrauna. 
Kuomet apsergame ir krei
piamės prie gydytojo, jis už
sako mums kokius nors vais
tus. Kad nors ir užbaigiame 
tuos vaistus, bet bonkutę ar
ba dėžutę neišmetame, lai
kome, manydami, kad jeigu 
ta liga vėl atsikartotų, galė
sime patys išsigydyti ir pas 
gydytoją nereikės eiti. Klaį-' 
dingą yra taip daryti, nes tu
rime suprasti, kad lik gydy
tojas žino ką darni žmogui 
apsirgus. valiai ir gerai _____ v

Kai kurie daiktai, sako valgį. Reikia apsipažinti* 
Dr. Nicoll, privalo būti kiek- valgiu, kuris yra

ra 
-e. 

gali būti 
prieš 

lis bus 
kitose

nic amžiaus žymiai tunka. 
Lengva surasti priežastį. Iki 
keturiasdešimtų metų kūnas 
vis auga, 
augimas susto, 
tuose metuose, 
keturiasdešimtų 
pradeda senti, 
minti, kad po 
šimt metų kūnas iau-nerei
kalauja daug miklinimosi ir 
tiek maisto, kiek iki ketu
riasdešimtų metų reikalau
davo. Yra paprastas daly
kas matyti žmogų virš ketu
riasdešimtų metų valgant ..
tiek, kiek už ji daug jaunes- Sušlapinti 
r.i valgo.

Sulaukus ketui iasdešimts 
metų reikia laikyti svarumą 
pagal ūgio ir metų. Reikia 
visuomet stengtis valgyti po- 
valiai ir gerai sukramtyti 

su 
maistin- 

viename name. Kaip tai: su- bet netukinantis. Pav.
- ........................ s vra labai

i

Kad nors aktyvus 
ja dvidešim- 

bet tik po 
metų kūnas J 
Svarbu atsi- 
keturiasde-

»

!

|

geriama vata ir pakietas me-įžūlios daržovės
dinių Krapštukų dantims i svarbus maistas, nuo kurio

r,, 7niAonK nATimlca ir
dinių Krapštukų dantims, svarbus maistas 
krapštyti. Iš tų dviejų gali-'žmogus netunka. Sėliuos ir 
ma padarui-mažus vatinius:kvietinė duona taipgi •mais- 
šepetukus. Reikia paimti i tingi. P 
krapštuką ir l__ ___ o
apvynioti truputį vatos. To-Cukraus

C! r

Castor Oil 1 uncija. 
Alcohol 1 uncija. 
Oil of lavender 1
Tas mišinys neturi 

lonaus citrinų aliejau> 
po. Kitas geras mišiny 
sekantis:

Citrino aliejaus i i
Skystos vaselinos 
Fiiipinuose labai 

vartojamas tyras : .-r
Geriausias nuo ii- 

vaistas yra šlapias 
galą pa 

prausiamojo muilo 
vai ištrinti juo vietą, 
das Įkando, niežėjimą 
jaus pranyks. Ki-.i lai 
rla paprastąją narnai- 
čia amoniją alkoholių 
ceriną. F. L. i. S

uncija. i
IT12" 
kva-

K 
Ir 
-r.i.
v
K
T A

A V

r padangėj mirga, spindi - 
s^vjončse paskendę— 

liūdnai žiuri....
- saulužėle.

P.(

■ pm 
*o>i n 
kand I

L

įstojo

j r uo-
> tuo- 
ai vi-

irtum i m u:
■i-: saulę ■

• ri šviečia ir gaivina; 
’• mergelę — lelijėlę.

iri liūdną suramina. 
Gerbiu tėvą, motinėlę. 
Kurie mane užaugino. . 
i-i.uklėjo. išmokino 
.Mylėt br Ii. seserėlę.
' r už visa tą dėkingas 
Esu Dievui—Didžiai gamtai

:ebusiu abejingas 
mtl 'nę didžią, šventą!

j. Merk&iitis.

Ii

f

REIKALINGI VYRA! IR 
MOTERIS

kurie kenčia nuo odos trūkimo 
ir niežėjimo, kad išbandytu Se- 
vera’s Esko. antiseptišką gyduo
lę. Tūkstančiai gauna greitą pa
geltą. taip lygiai ka»p Mr. P. ' 
Kovalenko, 2270 Finley st.. Dei- 
roit. Mich.. kuris ,ako: "Nėra 

. geresnės gyduolės, kai Severa’s 
. Po išlepimui mano sutru- 
. 1. niežtinčios odos, kan-
pasibaigė ir mano oda tuo- 

paliko sveika.
-

’ž 50c. bonkutę

Severa’s ‘ 
labai ge-

Ypatingas 

RYŽIU PUDINGAS

jj AUGELIS patyrusių virėjų sa- 
ko, kad Bordeno kondensuo

tas pienas t pasaldytas) padaro gar
džiausią pasaulyje ryžių pudingą.

t
Jaučias Kaip Naujas 

Vyras
\ iduriai Yra Geri: Miestą Puikiai 

Mir.neapolis. 
atgal, cp- 

k gyduoli i 
ir. turiu 
tonikas.

Wm. H. Shermar:
Mirai, rašo: "Tūla.-- laika 
turėjau jūsų laiškų, 
Nupa-Tore. Esu jas 
pasakyti, jog ta. geria
KO 2S CSti VffiTGJyS 
kaip ir nauja . žmogų 
yra ger ’ 
galit pasiųsti bile ką 
siklau-st; apie just: gv

Reikia paimti tingi. Reikia vengti baltos 
ant vieno galo duonos, sviesto, Smetonos. 

_ ___  ______ — saldainių ir krak-
kie šepetukai vartojami valgių,
pant Įvairius vaisius ir tuoj i Paprastai mes gyvename 
po vartojimo juos galima ’ kad valgyti, o ne valgome 
numesti. Reikia taipgi turėti ;kad gyventi. Kitais žodžiais 

‘vatinių bandažų, vieno arba įtariant, valgome daugiau, 
dviejų colių platumo, “zinc 'regu musų kūnas reikalauja. 
oxide” limpančių pleisterių. į Kiek iš mus, sulaukę ketu- 
penkių jardų ilgumo ir vieno riasdešimtu metų, apleidžia- 
ir pusės colio platumo, ir ga- me stalą jausdami kad dar 
zinio audeklo. Visus reikia daugiau galėtume valgyti? 
laikyti užlipdytus. (Tie, kurie taip nejaučia, ir

Pudruotas “zinc stearate” kurie perdaug sveria dėl sa- 
vartojamas visokiems odos vo amžiaus ir ūgio, kasa sau 
suerzinimams ir nudegi- < v.obę.
mams. Reikia visuomet ture-į Po keturiasdešimtų metų 
tiiodo (iodino) i, kuris var-turime sumažinti valgi, ir 
tojamas aptepimui mažu daug vaikščioti. Pėkščias eik 
žaizdų, sutinimų ir nikstelė- Į darbą. Jeigu esi šeiminin- 
jimu. Visuomet reikia su va- kė, nepaisant kiek darbo at- 
ta dėti ant žaizdos ir nie-lieki, vakarais Įprask pa- 
kuomet nepilti. lodąs yra vaikščioti.
nuodingas, ir reikia atsar-' Kūno organai labai daug 
giai laikyti vpatingoi bonku-'gali pakęsti, ypatingai jau- 
tėj arba' vpatingoj vietoj ir nystėje, bet jeigu nuolat turi 
visi šeimynos nariai turi ap- dvigubai veikti, kenks svei- 
sipažinti su iodo pavojingu- katai.
mu Persivalgymas arba netin-

Borinė rūgštis (boric karnas valgis veda prie šlap- 
acid) yra parankiausias an- hgės. F. L. I. S.
tiseptikas. Reikia maišyti --------------
šaukštuką Į pante vandens. ‘ APSISAUGOJIMAS NUO 
Su tuo skystimu galima UODU.

■ irĮ Kamparo spiritu išsitry
nės veidą ir rankas arba už- ■■ 
silašinus kelis lašus ant 
priegalvio nakčia galima ap-: 
sisaugoti nuo uodų per kiek 
laiko. Tą-pat ypatybę turi ir 
palėjų aliejus (oil or penny- 
royal). Nei vienas iš tų daly-' 
kų ilgai neužsilaiko: tai yra, 
vieną kartą juos panaudojus 
užtenka tik vienai nakčiai. 
Mėtų aliejus, citrino sultis ir 
uksusas taip pat yra pataria
mi. Degutas taipgi yra var
tojamas, ypatingai ten. kur 
uodų daug randasi. Citrinų 
aliejus (oil of Citronella) 

bicarbonate yra vienas geriausių priemo- 
■ nių. Kai kurie žmonės ne

mėgsta jo kvapo, tečiaus jis' 
pasekmingai apsaugoja r.uo 
uodų per keliatą valandų. 
Geriausis mišinys, koki ra
šytojas yra padaręs, yra se
kantis :

Oil of Citronella 1 uncija, 
Spirit of Camphor 1 unc.,j 
Oil of Cedar uncijos. 
Paprastai keiiatas lašų 

ant abruso, užkabinto ant 
lovos galvų galo, neprilei
džia paprastųjų namų uodų. 
Kur jų yra labai daug ir jie i 
Isbai inkyrųs, užtenka su ke-j 
liata lašų išsitrinti veidą ir 
rankas. Tečiau, ir tas miši
nys nustoja savo jėgos, jei 
stovi per visą naktį. Gelto
nojo drugio uodai papratę 
pradėti kandžioti švintant iš 
ryto. Tuo laiku dauguma 
žmonių kietai miega, o miši
nio veiklumas kaip tik tuo 
laiku sumažėja. Taigi pietų

Voidečiai^Bermoniinin 
kai Musu Liaudies 

Dainose.
Ką lietuvis linksmaus 

graudaus pergyveno, vis ne
paliko neapdainavęs. Ti.i 
ir vokiečių-bermontininkų ■ y 
gaujų 1919 metų visiems d ai 
gerai atmenami plėšikavi- p 
mai Lietuvoje, ypač Radvi
liškio apylinkėje, kur jie gal' 
daugiausia žmonėms vargti-: 
nelaimių atnešė, degindami 
kaimus, šaudydami žmones, 
plėsdami ir mindžiodami 
žmonių gerybę — liko, netik 
pasakose baisia’ nupasako
ti, bet ir vietos dainose ap
dainuoti.

Liaudies nežinomas poe
tas matė ir jam širdis skau
dėjo, kaip tie ‘‘kultūrtrege
riai” - vokiečiai jo numylė-; 
tą žemelę trypė, pievužę' 
mindė ir tiesiog raiti jodinė
jo būriais per žaliuojančius 
javus-vasarojų.

Ir štai kaip liaudis dabar 
juos ‘‘garbina” savo daino
se •

o

SUŽYDĖJO.
.- ; <ič-0 p!e\<». sodai—
/. i:.i sulčių kupini.

S plasnojo mano godos— 
Važias erdvėn ugnimi!
[Vainojęs aš Pfegasą.
J tau žaibo greitumu... 
b ir tik noriu—jisai neša!
A gėriuosi gražumu !..
O . gaudžia paukščių dainos.
V-? <:s kvepia medumi...

tė< — žemės veidas mainos 
š; >s s. gėris savimi...
A- apleidęs savo urvą— 
kardau grožės erdvėse.
ir užmiršęs juodą purvą— 

augiuos, tirpstu žieduose!
J. Merkšailis.

rTasiin 
gavęs 

usias
Aš jauėiuo.-i 

.Mano viduriai 
r ai miegu puikiausia. Jas 

pas mane pa- 
_ <luo!ę. as kiek

vienam pasakysiu, ką ji padalė ė?l 
manys. Wm. lt S'nermar.."

Šio laikraščio skaitytojai atras 
Nuga-Tone st?bėtiųą gydytoją tokiuo- 

; se atvejuose, kaip kad vidurių kėblu- 
; mai. Pabandykit jį Jis yra taip pa
prastas. malonus >r veiklus, jog Į Ke
letą dienų jų.- paryš stebėsitės, kaip 

. gerai jaučiaties. Jis urnai panaujins 
jūsų stiprumą ir energiją ir pataisys 
jusu kraują, nervus ir kūną. Nuga- 
Tone išdirbėjai, taip gerai žinodami 
jo veikmę šitokiuose atvejuose, pri
verčia visus aptiekorius garantuoti jį 

; ar sugrąžinti pinigus jei jus nebūsit 
užganėdintas Rekomenduojamas, ga- 

1 rantuojamas ir parduodamas nėr vi- 
I sus aptiekorius. arba nrisiųsk S1.00 ir 
aplaikysit tiesiog iš Nailonai Lal»ra- 
torv, 1014 So. Wabash Avė., Chicago, 
Illinois.

Tai teisybė, bet tai dar ne visa tei
sybė. Tas tirštas, š\elnus pienas 
yra geriausias visur, kur tik reikia 
pieno ir cukraus.

Pareikalauk iš B o i d e i. o, 350 
Madison Avė., New York, vartoji
me nurodymų knygelę, o tuo tarpu 
jos belaukdamas ryto išbandyk 
kondensuotą pieną kavai baltyti.

»

> Telefonas 6493 ■

i DR. JOSEPH L ALEK
(ALEKSA)

Lietuvis Dentistas
i VALANDOS: Nuo 9 iki 12 iš ■ 
; ryto; r.uo 2 iki 5 po pietų ir nuo 
; 6 iki 8 vakare. Seredomis r.uo 9

iki 12 diena Nedtidieniais pa
gal sutarimą.

Santai Midy>
Greit Palengvina

Skausmingą 
šlapinimąsi

Apsisaugokit 
padirhimų 

rėmvkit žodi 
•.Midy" 

Parsiduoda 
A r> tiekose

Magijos Monq Stebuklai

Su 1 
plauti žaizdas, gerklę 

\ bereikia laikyti “bichlori- 
de of mereury” ir karbolinės 
rūgšties namuose, nes yra 
perdaug pavojingi ir jų vie
ton patartina ir galima var
toti iodas. Yra daugelis atsi
tikimų, kuomet žmonės išge
ria tuos vaistus per klaidą ir 
netikėtai miršta.

Šaukštukas “aromatic ex- 
tract of cascara’’ lengvai pa- 
liuosuoja vidurius. Ricinos 
aliejus (castor oil) jau stip
resnis vaistas, ir vidurius ge
rai iščystija.

šaukštukas “T ‘ 
of soda” j stiklą karšto van
dens palengvins vidurių 
skaudėjimą. Galima vartoti 
“bicarbonate of soda” nuo 
apdegirno Įmerkiant vatos Į 
skystimą ir dedant ant žaiz
dos. .

Salietra (sweet spirit of 
niter) sumažina karštį. Rei
kia duoti 15 lašukų vande
nyje kas dvi arba tris valan
dos, bet geriausia šaukti gy
dytoją, kuomet karštis pasi
rodo.

Dėl tolesnių informacijų 
reikia kreiptis prie gydyto
jo. Jis geriausia supranta ta
ve ir tavo šeimynos reikala
vimus. Su namine aptieks 
reikia atsiminti du dalyku, 
būtent, kiekvieną bonkutę ir 
baksuką užvardinti arba 
kaip nors pažymėti, ir nei 

. vieną neimti Į ranką, pakol 
neperskaitysi kas ant viršaus 
yra užrašyta. F. L. I. S.

i

i

I

Darbininke! “Keleivi*” tavo 
draugas, platink jj tarp savo 
draugu.

^VWS6NX3S«a»SSSi3S3SSHSS6St3M3^

TtLCFONA* WB7 Z 
MEDICINOS DAKTARAS į 
C. J. MKOLAITIS l

Teka saulelė.
Per žali gojų.
Atjoja bermontai 
Per vasarojų.

Kaip tie bermontai
Pradėjo joti.
Pradėjo žmonės 
Graudžiai raudoti.

Iš namų bėgo 
Kas tik galėjo — 
Lietuviai su prūsais 
Karą pradėjo.

Iš Karčiamų j šovė, 
Žemė drebėjo, 
Radviliškio dvaras 
Degti pradėjo.

Krito berneliai 
Kaip ąžuolėliai, 
Verkė mergelės 
Kaip lelijėlės.

Musų jaunuoliams 
Vainikus pynė, 
Kurie jau žuvo.
Tiems juos aukavo.

Musų broliukai 
Narsiai kovojo. 
Musų sesutės 
žaizdas mazgojo.

Musų broliukus
Jaunus laidojo. 
Musų sesutės 
Graudžiai raudojo.

Šiaduvos kapuos
Daug yra kryželių: 
Ten prikapota 
Lietuvos bernelių.

Daug dar Lietuvoje 
ma girdėti dainų, kur v 
ir okupantų vokiečių prie 
suauda paragino liaudies 
nežinomus poetus sutverti 
tam atminimui dainas.

-LSTABDO SKAUSMĄ 
Niekas nesuteikia tokio 
malonaus palengvinimo,
taip originalis Baume 
Bei.gue. Jis pradeda praša
lint skausmą nuo pat uz- 
tepimo.
G^uk originalį francuzisK#

Garsus lietuvių 
magikas. prof. 
Jonas Čekanavi- 
čius išleido 10 
Stebuklingu Ma
gijos Paslapčių. 
Visi paaiškinimai 
lietuvių kalboje. 
Kurie įsigysite 
šitas paslaptis, 
tie prikrėsite kur 
susirinkimuose 

baimės, juoko ir
nuostabumo. Rašydami prisiųskite 1 
(vieno) dolerio mor.ey orderį arba 
įdėkite į laišką vieną Oderi. Adresuo
ki: ‘ (33)

PROF. J. CEKANAVICH
5353 So. Turner eve, Chicago. III 

J Lietuvą nesiunėiu, nerašykit už
klausimų

I / J
/

/ 
f 
f

Valanda*: > Iki 4 p* pietą.
■M 7 iki 8 vakare.

107-Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

CREGG BLOG. Room 302. 
[ Cor. Amesbury ir Comnion Sis.

LAVRENCE, MASS.

BAUME BENGUS 
(ANALGtSlUVZ >

ŠEIMININKĖMS kelrodis
Rašo 1SABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atl.kinėjant pareigas kaipo šei- 
miri-lnkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips
neliai, kurie bus idomųs kožnaj Lietuvei seimininkei.

Telefonas 6112-W.

Or- A. Gman-Omnaiiskas
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną 
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo €—8 vakare 

Nedėliotum Nuo 10—12 diena
TOS N. Mam St. kata p. Broad St 

MONTELLO. MASS

I<
< 
i

i
v 
s

f DR. MARGERIS
I

I I 
| ,

.(1

^■kelloggs
TASTELESS CASTOR OIL

Tyrai išvalytas Ca3tor Oil 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mai. Be 3konio ir neatsi
duoda. Imkit KeBoftr’s. Su
piltas Laberatori io*e.

i į bF

Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: 10—2; 
Sekmadieniais: 10—2

3327 So. Halst«4 Street 
CHICAGO. ILL.

Tel. Boulevard 8483

RODYKLE
Virimo Receptas

teptas bulvės yra labai sveika ir
• i-zios prirengti. Kepant bulves į 

visas jose esančias minerali- 
ūuis^as. Daugybė gydytojų pa

ke. j';į žievė bulvės yra geriausia 
veikiausia dah’s- Nuvalymui bulvių 
-A-a: reikia naudoti kietą šepetį. 
»U bulvės yra geras mattir'imui 
zančiu. Bulves galima sutaisyt _ . .. - —j
ku.< ir turėtu būti gaminamas se- 
čiam valgiui.

PRIKIMŠTOS BULVES 
šaukštą; tarpytų taukų 
aukštai tarkuoto sūrio

didelės bulvės 
kiaatšrnio trynys

'Truskos ir pipirą pagal skonio. 
Numazgok gerai gražias bulves 
rink viršų laukais. Kepk iki s 

i.ikštės. nupiauk vieną gala. ir sau- _ .
ūkti išimk iš vidaus bulves Su- m: merki gali valgyt 

.nk išimtas dali s, <tadūk uždaro, su-; Labai negera yra.
v. ir druska su pipirai^ bei kiaušinio; pasitarimo su gy< . . ,
: ,- nį. Viską s •Mmšyk. Supilk atgal ; nuo suriebėjitno teikia tik noro —ne- 
• šijįt ir k?] k !.or.kioliką miliutų Į ’
I. •>!: karštus.

Virtuvės lieikaluoše
būdas nuąkutimrf __ __ , -1

aikant ją po bėganSu vrfhrtcnra j gyti iicosai. Tokie maistai kaip 4>ies

nu-

No 23
Naminiai Pasigelbėjimai

Kada trrindu patiesalą pilnai 
šluoji, ištrink jį vandens ir ammoni- 
ies tirpinyj padažytu skaruliu. Tas 
nuskaidrins pa iesalą

Nuvalymui plieninių karolių trink 
juos su biskeliu smulkios žv 
popieros, padazvtos ammonijoj 
skui nušveisk juos -u šilkiniu 
iiu padažytu kreidos baltyme.

Nuvalymui odiniu pirštinių, 
jas į indą su gazolino ir lai m 
ri’x>Ijn indą pakrutant. Karia maty
sis, jog švarios, perplauk b.’j tyro

i tra'olino.
I Jeigu mezgimo virbalas susilenkia 
galit ištiesti ji pilant ant jo labai karT 

; što vandenio ir lenkiant po biski į jo 
' tiesų stovį. Po to įmerk virbalą i šal- 
■ tą vandenį ir tas plieną sukietini*.

ir į
u. • Grožės Patarimai

' Daugelis žmonių tiki, ’kad jie buda- 
" bile valgius, 

apjnažir.t: valgius be 
dvtaįu. Pasila'.kymui 

t —ne- 
nnisdot. tokią, maistų, kurie priduoda 
prrvfrširiešr'rogos. Tyra arbata, tv- 
sa kava, nesaldintas iemonadas,» lie
so < mėsos, žalios daržoves, vffokie 

iriausias bodas nuskutiopr it’.- vėsiai išskyrus bananas galima vai-1 
vi aikant ja po bėganiiii vrfhdctriu j gyti iicosai. Tokie maistai kaip Aik-s- 
ir aJ r.radėt >Į valyti, pradedant svitos, l.ručkai. bulvės, riebi mėsa ir z.u-

" „ ‘ ' - G., Trtųįtt Ib ikia mankš’jytis
• n uola, nuplauna v/ynu-. Tas sb-i nors sykį į dieną. Reikia nasivąikš j 
,-ys žvynus nuo išsttaškymo po vi-'ėioti gerokai arba mankštintis tūlą, 

ą virtuvę. ’ * ' laiką namie.
Geriausia pradedant naudot naują.

’ ota pamirkinus karštame vandeny-1 įpitiska sveikata
Tas sukietins šiaudus. Drapanos neprivalo būti landžios.

Kuomet pritrūksta svarbiausių mė- bet dalinai pereinamos orui ir leng- 
valgiu. duok tuo pat laiku eile; vai suaustos, kad oras pasiektų kūną.
—' I^ike žiemos, dauguma musų gyve

nam prišildvtuos? namuose ir todėl
• turim dėvėt lAgvus drabužius namie.
I Einant į orą, reikia dėvėti storesnes 
■drapanas. Labai negera dėvėti tan- 
džiai užmaunamą skrybėlę, nes tas 
neleidžia kraujui vaikščioti ir nuo to 
slenka plaukai Bloga taipgi turėti 
ankštus čCvetykcs

b. ____ _ _ „

>'• zančių. Bulves galima sutaisyt 
ereliu būdų. Sekantis receptas yra 

D ’ “ ' “ - — —

(- 
i

r
r.;T. •

yri nė s 
ir pa- 
skaru-

indek 
irk .-ta.

,* * **** * ■ *l*i^r*uN-irūV~iAlv.~i'.
Td. So. Bestos 50«-W J

; DAKTARAS
i A. L. KAPOČIUS i

o
' LffUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo » iki 12 dieną

įSEaj^S NEDALIOMIS:
tlti J ▼. po pietų

Seredomiz iki 12 dieną.i
Ofisas "Keleivio’’ name.

251 Broidw«y, tarpe C Ir D St.
SO. BOSTON. M ASS.

)

------------------------------------ ------- , -

Babies Leve lt
r«

Nuo visą pilvo Ir žaraą oeą.
■ tnagurtią, -kurie paeina nuo

> i“".*? autfmo nieko geresni* , 
Kudikiame ir yaikanu uėra^: 
kaip -**.

Mus. WiNSUHrt 
Stbop

■ , !*

L . >

‘ ‘ l-.ę ■. J K* ...... ~ . *• ........ ...... . - .
u •esra ir eirant tink galvos, lai van- vis reikia vengti

|<h - *

I

gali- 
argas

1" C 5

nito mėsų.
Ištyrimui 

dėl kepimo 
šmoį* balto , . _
_: pageltor.uo į penkias minutas, tai 
t: ’ iperatnra yra gera

Nuvalymui degtukų bryžių nuo sie
nų virtuvėje, tjiak švelniai su druska 
ar kreidos kočėle.’1

ar pečius jrana karštas 
lait •••niuotir pyragu. įdek 
popierių į pečiu ir jeipu

f

i
i

__________

*) Tai netoli Radviliškio,
kaimas. (“Kl. 2.”)

Mes Rekomenduojame Sekančios Projektus:
Kiekviename name yra reikalingi tūli virtuvės daiktai, kaip tai: stiklai, 

puodai, skaurados ir t p. Jus galite gauti tokius daiktus visiškai dykai, 
perkant Standard ir Challenge Pieną ir taupant jo leibelius. Geros ir eko
nomiškos šeimininkės perka tik šias rūšis pieno. Jūsų groserninkas turi, 
tik parei kala ultit.

I

MIE60K SMAGIAI—SĖDĖK RAMIAI -
i

Nuvyk šalin piktus uodus su 
BRAND LINIMENT 

Ištrink Kur Skauda!

Lenkiška Aptieka
Je;gu norite teisingų vaistą žemomis kainomis, tai visada ateikite 

»nt 100 Salėm St., kor rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užšisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio rr kitokių ligų Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausiua patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums uftarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite į. APTIEK.} po numerio
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

A e
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„Ptaak po Amtrttax Vėliava**
Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ

su maniam. nuovados virsi- AKIS UŽ AKĮ—AitKLYS BRAZILIJA—KALĖJIME. 
2MO64L į Liepos mėn. 15 d. krimi-|

Šunskai. Liepos pirmomis nalinės policijos valdininkai 
ienomis pas ūkininką Dzi- Kaune sulaikė šoferi Ašmo- 

doliką buvo keliamos jo 
dukters vestuvės. Į vestuves 
prisirinko daug neprašytų 
svečių, kurie sukėlė mušty-

■ ninkui, pavyko nustatyti.
' kad Simoną Kaštelianovą 
nukovė jo žentas Ipolitas j 

, kuris 
$ i vietoje uošvio namų gavo: 

I jų su šunimis. “Rūmas” tuo nemokamą butą kalėjime.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
j (Nuo mum} korespondentų ir iŠ Lietuvos laikraščių.)j Jakimovas-Visockis,
’   _ , , , .   _

FAŠISTŲ BYLA. ____ _

Alytus. Piieš nukaus PASIKORĖ SVEČIAS,
imą gegužes men. pirmo-'&onKy. ir juokino praeivius. n;Seimą gegužės mėn. pirmo

mis dienomis Alytuje pasi
rodė išmėtyti atsišaukimai, 
pasirašyti “Lietuvos Fašistų 
Kovos Komiteto,” grasinan
tieji ugnimi ir kardu išnai
kinti visus tuos, kas baisuos 
už socialistus ir jiems pri
jaučiančias partijas. Maž
daug tuo pačiu laiku minėt? J

ĮAtvažiavo pas malūnininką’ 
; ir genj pažįstamų į svečius, 
bet kiekvienas vietoj malo
naus f 
rasdavo

—Ui, kas man bėda,— 
kas atnešė tegu ir nuneša,— 
murmėjo vis dar piktas ma-!

’.ią Juozą, kuris kaltinamas 
dvivedybese ir klausinėja
mas kriminalinės policijos, 
kaitas prisipažino.

nes. . Bvlą iškėlė jam jo antroji i
Vestuvninkai pradėjo žmona, sukuria neteisėtai i 

.viuius, y- 1Uyvu - gintis sunkiai sužeidė vie- aosivedes prigvveno viena1
^kmerges miesto, būdamas vyruką 19 m. amž., kad Vaika. Su tikrąja žmona bu-|

i

Liepos 3 d. Antanas Bile- 
ičius, 62 metu amžiaus, iš

n.vrcn<ao viclvj ;n<UU-; ..- - . r> - *»*• ««v. VUlKa. OU liti! <1 <1 Z.IUUIltt UU->
šeimininko tarpdury.] j P?s P!1- Meiyn. Pas-ventupio )fe teRo nuvežti Į Mariampo- V0 pHsig yvenes tris vaikus, j 
o “Mumis.” vienkiemy, Anykščių■ les ligoninę. iNusibortas gyventi su antra-
i. kas man bėda,—^U JUO Keršydami neprašyti sve-.ja žmona Ašn.onas pabėgo 
lesė tegu ir nuneša,— atbitihę siidty. ryto apie o elju draugo, jr rengėsi važiuoti i Brazdi
no vis dar piktas ma-’™1; oiievTcius atsikėlęs, nakt| iš ijepos 5 į g papjovė ,a bet vietcn Braziliios na-

iunininkas ir nesiryžo šį ke-!f?eR pasivaikščiojęs «? - —
aau pranešęs seimininkei, įj kuris ganėsi miške. 

; a/- *-i i- i -- -:kad ūš, kol oar pusryčiai' 'netose k. a. Vis; tik pagaliau pykčiui eUasPi s i
;atsileidus, jis jau buvo besi-j - 
į ryžtus gonkas pravalyti n 
siūlė vyrams 5 litus, 
•‘ruaią*’ nukeltų, tečiau šie 
nesutiko. Tik vėlų vakarą 

s atva-į 
žiavo su vežimu pats "rūmo”; 
savininkas ir nugabeno se- į. .-kiu jau nebegyvas.

lis neišaiškinta.

atsišaukimai pasirodė ir ki-irėV^ nuo gonkų pašalinti, 
tose apskrities 
Dauguose. Liškavoje, Mer
kinėje, Nemunaityje. Seiri
juose ir k. Atsišaukimų pla
tintojai kaž kodėl tuo pačiu 
laiku sulaikyti nebuvo. Pa- ... .
tyrusi apie lai politine poli- policininko įsakytas 
ei ja ėmėsi erreivingai sekti 
kaltininkus ir pra\esioj kvo
toj juos išaiškino. Kaipo kai- nojon buklėn. 
tinamieji įnHiotų atsišauki
mų platinime 
asmenys;

1) Kun. Stasys Kiškis, 
Merkines vidur. nx)k. direk
torius, 2) stud. Jurgis Baltė
ms, 31 stud. Antanas Tamu- 
lionis, 4) mok. Simas Slavė
nas, 5) mok. Petras čiočys, 
6) mok. Ksaverus Pmselai- 
tis, 7) kursistas Petras Va- 
lentukevičius, uk. >-gos Aly
taus skyr. instruktorius, 8) 
Tomas Kondratas taip pat 
uk. s-gos instruktorius, 9) 
Juozas Lumbis — Alytaus 
katai. org. rinkimų biuro ve
dėjas, 10) Leonas Bujanaus- 
kas — Krokelaukio vargoni
ninkas, 11) kun. Baltuška, 
12) Mikas Moikus — Ne
munaičio vargoninikas. 13) 
Zuzana Janušaltytė. 14) Ed
vardas Zovė, 15$ Ignas Ja- 
gelevičius, 16) kun. Ignas. 
Kazakevičius ir kiti.

Be vadinamų “fašistinių”' 
atsišaukimų kai kurie pami-, 
nėti asmenys yra platinę ir: 
kitą nelegalę literatūrą—’

1

5 Statė Street,

tik <203.00 ir brangiau
J>cr Bremen ar Chcrbcurg

IMryk.u: «taa,r gtar.us v.-. iuoi: tčvynėn '■minioje 
(įrau^jo) ,')su taatir :ų. Rugsėjo yra pamokta
tsm fyčxx priren^mr.a. Lietavams, kurie piaaks ant 
Suvienytų \ alstijų \ aidžios i.* oueruo'-rr.-
uivo S. S. REPtTSLTC

kuris išplauks iš New Yoiko Rugsėjo 0 
arba puikaus kaip pt locija

S-S. GEORGE WA&HINGTON 
kuris išplauks rugsėjo 29.

l’nited Senes I.in-s laivu 
Rasite erdvius kambar.us. 

gero maisto.
Apie L-plauicrmtis laivj

S.S. LEVIATHAN
GEORGE WASHINGTON—S.S REPUBLIC 
PRES HARD1NG—S._. IJRES. HOOSEVEI/r

pa*

s.s.
SS. _ ________
klauskite vietos tvertu -.-ūrt r y.-t- ; a--

Statės Lmes. . , , . 5 į 6 papiovė ia, vieton Braziliios p
\ . . e'ĮDzidoliko jauną 2 metų ark-.tc\o j kalėiima.

*• ’ • - * •” i . - -
i --------»--------------- ------ ' - ---------------------------

------------------ NUŠOVĖ SAVO BOBUTĘ.PASLAPTINGAS ŠŪVIS. ! _ . _ . *
; Liepos men. 12 d. Man- 

Pereitą vasarą Panevėžio nįškių kaime. Antanavo va!., 
Mariampclės apskr. kažko
kiu budu pakliuvo į pil. An- 
driušio 8 metų amžiaus vai
ko Antano rankas narnų dar
bo medžioklinis šautuvas. 
V ai kas be k rapšty d arn as
šautuvą, netyčia iššovė, ir 
visas šūvis pataikė į jo bo
butę And r iušienę Katrę, ku
ri vietoje ir mirė.

pailsėti. Nežinia kodėl su- _ _
k .galvojo pasidaryti sau galą ‘ .

ir svirne radęs \irvę pasiko- kalėjime įvyko negirdėtas 
rė. Seimininke, ruošdama skandalas: bu\o nušauta ka- 
pusryčius, nuėjo į svirną pa- l»ė. Moterų skyriaus kame- 
imti miltų ir nuėjusi pamatė, roję 4^ Nr. sėdėjo trįs kali- 
kad ios svečias kabo po bal- 

Priežas-
Dėl šio keisto šposo prie-

figūruoja šie ■ žasčių eina visokios kalbos. 
Viena versija tokia.

i

I

4$ ricrz Yoric *City

APVOGĖ. AUTOMOBILIO AUKA.
į Raseinių miškų urėdijos Kalviai, Veliuonos vai. 

ofisą Kaune inė.jo prita-iky- Nesenai <<uiun»ot>iiio pari
tais raktais vagis ir pavogė baidę 
iš tenai 18,000 litų.

: atkliai sudaužė AL 
Cwtaą, kuris dabar guli 
Kaune- 1-igumnej. Daugelis 
automobilistų visa< neu-aiso 

! kad arkliai PaickOsu ir 
■.'markinu tekia, užtai it at
sitinka tokių nelaimių.j 

I
i

I

ANTRA SĖKMINGA EKS
KURSU A. SI RUOŠTA 
BALTIC A.MERICAN LI

NIJOS. LAIMINGAI 
PASIEKĖ KLAIPĖDĄ.

Liepos 29 dieną, populiaru s 
laivas S. S. Lituania. priklausąs 
Baltic- American Linijai, kurs 
iiepos 17 dieną išplaukė tiesiog i 
Klaipėdon, per 12 dienų atlikęs; 
gražią gelionę. pasiekė Klaipė
dos uostą. Tat antią kartą Lie
tuvos gyventojai turėjo progos 
pamatyti jų numylėtos Respub
likos vėliavą plevėsuojančią i 
Trans-Atlantimo laivo stiebe.

Tarpe 150 lietuvių ekskursi- 
ninkų buvo ir ponai Martynas 
Jankus ir dailininkas Brakas.j 
kuriuodu vizitavo brolius ame-, 
rikieėius. ;

Trans-Adantiko tarnyba įs
teigta Baltic Amerikos Linijos 
tarp New Yorko ir Klaipėdos, 
sukėlė didelio susidomėjimo lie
tuvių tarpe Lietuvoje ir Am. 
•Jungtinėse Valstijose.

Baltic American Linija, pa
drąsinta tokiu nuoširdžiu ir en
tuziastišku priėmimu pirmųjų 
ekskursijų, ruošia ir trečią mil
žinišką ekskurciją. .Ji Įvyks š. m. 
rugsėjo 21 dieną iš New Yorko 
populiariu S. S. EsUmia laivu 
(Baltic Am. Line) ir vyks tie
siog Klaipėdon.

Yra vilties, kad amerikiečiai 
lietuviai pilnai Įvertins Linijos 
pastangas padaryti šia ekskur
siją kuosmagiausia ir sutiks ją 
lokiu pat entuziazmu, kaip ir 
dvi pirmąsias.

Be abejonės, skaitytojai Įdo
maująs antrosios ekskursijos, 
liepos 29 d., sutikimu Klaipėdo
je. Smulkmenos bus praneštos 
neužilgo.

. sėdėjo trįs kali
nės: dvi kriminalistės Nas
tazija Lukoševičaitė ir reei- 
vidistė Veronika Čirkelienė 
ir politinė kalinė Šova Ro- 
poportaitė. Jos susėdę ant 
viršaus maigūnų, kalbėda- 
mosi stūmė kalinimo laiką. 
Staiga pasigirdo šūvis, pilna 
kamera priėjo parako -durnų 
ir per veidą peršauta nugriu- j 

jvn kalinė Veronika flirkplip-

PABĖGI VAGIS. 
Kriminalinės policijos

Malūnininkas turėjęs gra- Panevėžio rajone buvo su-l 
žią tarnaitę, pas kurią daž- laikytas senai sekamas žino-

’t, ... mag vagjs jgėjug Antanas,
kuris surinktomis kriminali
nės policijos valdininkų ži
niomis padarė su viršum 30 
vagysčių, iš kurių 25 buvo 
jau net prisipažinęs. Kadan
gi vagystės buvo padarytos 
įvairiose vietose, ir pavogti 
d 
kirose ---------- ----------- . -
esančiose vietose, todėl jis kas šovė per langą. Pati pri- dienų tas senasis priežodis 
teko-siuntinėti vienu ir kitu bėgus prie esančios kampe'“Tai fermerio rūpesčių lau- •i i o.Lrarlzio tvo^IKyvA nvon .rei

nokai lankydavosi miestelio 
berniokai. Tas malūninin
kui nepatiko ir jis tarnaitę 
pašalino. Vienam berniokui 
po to pasakęs:

—Kur tu dabar guli, kad 
pas mane merga nėra?

Ši pajuoka ir mergino^ 
pavarymas taip įerzino ber- 

iniokus, kad jie ivžęsi atker
šyti. Pasinaudodami miglota 
■sekmadienio naktimi jie iš 
'netolimo kaimyno daržo at-
• gabeno išeinamąjį “rūmą” 
; ir pastatė prie gonkų.
• šposininkų kol kas susek
ai nepavyko. Vienas buvo 
i įtartas, bet tuoj ir vėl paleis
tas.

i

V1LKAI PAPIOVĖ.
Alsėdžiai. Iš birželio 24 i 

vo kalinė Veronika Cirkelie-'25 d. naktį Paežerio kaime 
nė. Atvykusiai kalėjimo ad-. Vilnienės žieminį kumelį 
ministracijai, kalinė Luko-j vilkai papiovė. 
ševičaitė pasakė, kad po šū
viui nuo maigūnų nulipo ka
linė Rapoportaitė ir grąsin-. V d * * lvOv v 1IVCv y XI M C* V s»X X X O C

iaiktai jo buvo paslėpti ats- dama revolveriu Luvoševi-;
. v.,m •toli nuo1 viena kitos čaitei liepė sakyti, kad kaž

TAI FARMERIO
RŪPESTIS.

Šiandien pc užderėjimo

ikalu etapu per nuovadas, grindų skylės, paslėpė brau-i kas uždera” dar kartą lieka 
Vienoj iš tokiu_ iš Trašku- ning3- Kalėjimo tarnautojai į didžioji teisybe. Industrija
nu nuovados, ‘pasinaudoda- padarę kratą rado toje vie- yra Likimo dešinioji ranka, 
mas silpna sargyba_ jį toje, kur sėdėjo Rapoportai-; tėvas pasisekimo. Bet tiktai
saugojo moteris, — pabėgo tė tuščią iššautą brauningo' 
ir pasislėpė. Policijai kol gįlzą, o nurodytame grindų! 
kas nepasisekė jis sučiupti.

iš Trašku- ning3- Kalėjimo tarnautojai didžioji teisybe. Industrija

TIESIOG Į

KLAIPĖDĄ
Be Jokio Persėdimo

Laive ESTONIA

ŽENTAS NUKOVĖ 
UOŠVI.

Puntuko vienk., Anykščių 
------- - I valsčiaus gyveno ūkininkas

nežinia kur įausdintą, kasi™838,
prieštarauja .maudos istatv- V3S- tur!s .20 ha žemes su 
1 . j“ f - tnobomis ir inventoriumi.

Išaiškinta, kad visi pami- jisbu« 

krauti Alytaus katalikų or- fe?“" 
ganizaciių rinkimų biure ir'^18: p . ■ . . j;
Fš ten išvežiodami' į bažnyt-lP32"1.^“^.?^'^ 
kaimius. Iš kur parvežti jie i 
Alytun kaltinamieji nepasa-; 
ko, nors aišku, kad Alytuje 
spausdinami nebuvo, nes čia 
nėra jokios spaustuvės. Kal-

plyšyje rado brauningą.
Vėliau apklausta Črrkelie- j 

nė irgi nurodė, kad ją šovė ’ 
T R q it A _Ti

GIRTAS NUŠOVĖ. nė irgi nurodė, kad ją šovė i 
Pagirių valse., Meškučių Rapoportaitė. Ji Čir- 

kaime liepos 11 d. p. Rasa- kelienę norėjusi nužudyti iš, 
las, girtas būdamas, vaka-: keršto, kam pastaroji prane-, 
ruškase trim revolverio su- susi kalėjimo administraci-, 
viais peršovė Bakonį. Abu-M kad Rapoportaitė per: 
du 18—19 m. amžiaus. 2 ku-: dūmtraukį veda susirašinė-! 
lipkas pataikė i vidurius. 1 i jimą su kitame aukšte esan- 
kojos blauzdą. Gyvybei pa-į čiais politiniais kaliniais, 
vojus. r

savo tuną. Jiedu, uošvis su
i žentu, gyveno santaikoj. ™
■ Žentas ilgai laukė uošvio 
mirties, kad liktų jo turto 
savininku. Bet veltui, uošvis

nėra joiuc^spaustuves. rvm-kaip nemirė, taip nemirė, timnkai vedant kvotą, vals-jNeįetek kantrybės nutarė 
t\be> gynėjo par ymu ei- ;savo uošviui pagreitinti mir- 
nant, areštuoti nebuv , i gavo nuosprendima ivyk- 
apklausti ir po paiasu pa-,^ :^Liįos 2 d.'8 vai.

Iš kvotos aiškėja, kad ai
tas darbas nebuvo suorgani
zuotas kokios nors atskiros 
vadinamų "fašištų’ organi
zacijos, bet atskirų žmonių, 
priklausančių išimtinai ka
talikiškoms organizacijoms. 
Kokiu su šiuo darbu ryšių

•rj’to ėjo jie abu iš namų per 
mišką į Dvarionių kaimą: 
žentas, išsiėmęs iš kišeniaus 
revolverį, šovė du kartu iš 
užpakalio uošviui į nugarą. 
Tas nuo kulipkų krito negy
vas. Kad uošvio nužudyme 
neįtartų, vienu šuviu leng-

vojus. Ligonis išvežtas Pa-;Lova Rapoportaitė neprisi- . . { «ve&atoi
nevėžio. ligoninėn. Kaltinta-' pažino , ir v^i^i- -
Kas pasisiepe. g>ne» Ka(l J1 turėjusi brau-

Pernai tas pats ponaitis;uingą.
nušovė Kulieši. Prieš mene- Kad ir kažin kokiu atsi

lsį už 1___,___ _________ _
savo seseri, bet tik sau ranką uias, bet nepavyko nustatyti, j 
persišovė. i kokiu budu galėjo patekti į

kalėjimo kamerą braunin- 
'gas-

Bylą nagrinėjo Panevė- 
14_ į žio apygardos teismas. Ka- 
S truko rimtų įrodymių.
-- ’ Lovą Rapopertaitę išteisino.

Teismo sprendimu liko 
nepatenkintas valstybės gy
nėjas, kuris ir padavė Vy
riausiajam Tribunolui 
liacijos protestą.

kokiu so šiuo darbu rysų sus?žeidė sau koją ir be
turėta pastarųjų. mnskins « „ . ąšaukda^, kari
tolimesnis tardymas. Kaip *ške jj ir jo uoėvi

^itokil užpuolę plėšikai, ji sužeidę,kad kriminalinių atsišauki
mų platintojai buvo išimti
nai katalikiškų organizaci
jų nariai, pastarosioms gar
bės nesudaro.

SIURPRIZAS IŠ PO 
NAKTIES.

Liudvinavas, Mariampo- 
lės apskr. Liudvinavo mies
telio gyventojams sukėlė ne
paprastai daug juokų ir kal
bų keistas nakties šposas: 
pačiame miestelio centre, 
ant gražių malūnininko Lei- 
bos namų gonkų stovėjo už- 
rioglintas visas kaimyno iš
einamasis “rūmas.” Supran
tamas dalykas, kad malūni
ninkas šiuo šposu labai pasi
piktino ir pasijuto įžeistas. 
Tuojaus apie šį nedorą dar
bą buvo duota žinia polici
jai, kuri ėmėsi visų pastan-' 
gų “piktadariams” susekti.’ 
Nepasitikėdamas vietinės 
policijos žygiais, malūninin
kas ketino net Mariampolėn 
važiuoti parsivežti jieškoto-

o uošvi suvis nukovęs. Nuvy
kus policijai vieton, dėka

, jis užžavi 
jumis. Jeigu nesijaučiate ge
rai, kenčiate nuo abelno nu- 
Si™ pr’S™-

no ir neramaus miego, imki
te Trinerio Kartųjį Vyną. 
Skaitykit ką Mr. George 
Kantor rašo: “Rose Lake, 
Idaho, Liepos 5. Mano susi
pažinimas su Trinerio Kar- 
čiuoju Vynu prasidėjo 192f 
metais. Aš nesijaučiau gerai 
per daugelį savaičių, tad 
man aptiekorius patarė ban
dyt Trinerio Kartųjį Vyną. 
Aš tą padariau, ir nuo to lai
ko tas peikus vaistas visada 
randasi mano namuose.” 
Vienas butelis kainuoja 

gyventoja Šypkienė Moni- Liepos 12 d. Gardino gat., $1.25, biskutį brangiau Pie- 
ka, pagimdžiusi kūdikį, jį Kaune, nusinuodijo Kali- tuose ir Tolimuose Vakaruo- 
nužudė ir pakasė savo lau- kauskartė, 24 m. amžiaus, se. Jei negalit gauti kai my
kė. Iškasus apskrities gydy- prisiuosčiusi kokaino ir išgė- nystėje, rašykit pas Joseph 
to jas konstatavo nužudymą, irus karboliais esencijos. At- Triner Company, Chicago,

NEMUNO AUKA.
Liepos mėn. 10 d. besi

maudydamas Nemune pri
gėrė Alytaus I nuov. j. 
virš, pa d. Juozas Račys. Ve- 
lionies lavonas kol kas nesu
rastas.

ŽUDO KŪDIKIUS.
Kuktiškės. Utenos apskr. 

šią sąvaitę policijos vėl su
sekta. kad Pelonių kaimo NUSINUODIJO.

X.

ape

t o jas konstatavo nužudymą, irus karboliaus esencijos. At- Triner Company, Chicago, 
šypkienė atiduota teisman, gaivinti nepavyko — mirė, Illmois.

Senis idijotas milijonierius Browning sėdi prie šono savo šesiolikiftės pačiutė* ir žiuri į ją. kai katinas i 1a 
jo jau nusenęs, bet savo akyse jis turi dideli gašlumą prie jaunų moterų.

Rugsėjo-Sept. 21, 1926
Lk<«vi*j. k«t*ie mano atlankyti sa

vo gimt4M| šalį arba mano grįžti na
mo. prisidekite prie šios ekskursijos 
ir važiuokite iš Xew Yorko tiesiai 

l j K laiąėoų.

Geriausias ir Parankiausias 
Kebas j Lietuvą.

Suprantamas dalykas, jog paran
kiausiu keliu bus visada tas. kuriuo 
važinėjant išvengsi t v imi neparanku
mu ir nenimrrtMn^ surbrų su kelione 
per svetimas šalis.

Baltijes Amerikos Ijėmja
yra tai vienatinė linija, kuri dahr? 
leidžia iaivim iš New Yorko tiesi?.i j

KLAIPĖDĄ.
Važiuojant tieošai į Klaipėdą iš

vengsite kitų vitnf valstybių ir suma
žinsite miaidas ir vargą. Ypač šei- 
mynoars buriu vaiką ir su dides
niais bagažais yra labai paranku va- 
žmnši be jokią persėdimų tiesiai į 
Klaipėdą.

Kernos Laivakorčių į Klaipėdą:
’-čia kiiasa STOT. J abi pusi tik 

Sutaupysit $44.50.
Turint. 3 kkasa $117. | abi pusi 

Sutaupysit $44.50.
I abi pusi 

Sutaapynit S30.-00.
“Revmne Tfcv” ir “Head Tav” 

atskirai.
Sekantis išplaukimas laivą:

Informaciją kreipkitės j vietos 
agentas arba stačiai j kompaniją

Dt. Mrller'io Garsąs Pė
dos Palaikytojai praša- I
Iras skausmą jusą pėdo- W PN 
se, riešeliuose ir urpen- J R
činos. Nešioja-

ypatiškai.
DR E. W MILLER (Reg. Podiatrist) 
68 Pcmberton Sųuare, Boston, Mase.

Tel. Bovvdoin 37S3-W. (34j

i

!

S1S1.

2-ra kliasa $142^0. $270.

LINE,
JEIGU SKAUDA

I^aivas “LITl'ANIA” Rogp. 31

•A-.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant mus tri-sriubinią laivu 
Reeolute. ReKance. AibcrtVažinėkite į

LIETUVĄ 
ir atgal 

PER BREMENĄ 
Ant didžiausio ir greičiausio

Vokiečiu laivo 
COLUMBUS 

arba ant kitų šios linijos laivą 
TIK 8 DIEN. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, steitruimiai 
TiKlETAI J TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
I>el informacijų kreipkitės: 

NORTH GERMAN

LLOYD
15 Water St. Boston,

Cor. Lievonshire St. 
arba pas vietos agentus.

\

itališki Armonikai.
Mes išdir- 
> .nm įr : m 
;.ori iin’a 
r>ir viso- 
. ių rusių 
. hr<k:>I>liK
J i r h t a * 
Imti šk na

V kardina- 
i-^rialsi. 4 
, a šaulyje

Ant

i

1

c .-tų ./varuntneuia Musu kainos fe- 
nregu kitą išdirbėję. Dykai su- 
•eikri-n nnntokinimaa. Rrikalm»kit ka» 
tniog<>. kurį pasiunčiau* DYKAI. (-)

RL ATTA SERENELL1 A CO.
Kilt Elite bland Are, Dept. 30, 

CHICAGO, IIL.

1
i

Ballrn. Deuthschlend.
.. t Hamburg

ir ant jtopųiiarišką vienodais 
ian.bflriais iarve Cleveiand. 
Wewtphalia ir Tburingta.
Sąvaiiuiiai. jšpląąkfrhai iš Netv 
Yorko. Laavai rtiurinjrki ir 
Westphalia atplaukia . Bostoną.
Personaliai dylinti i Europą iš- 
vazinvimai.

203 iš New Y'orko 
į Kauną ir atga!

(Pridėjus S. \ 
jeigu Taksas.)

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitu 
informacijų klauAit pas vietos 
agentus arba pas

femtMirg-Anericai) Line
United American Line?. Ine. 

General Agents
131 Statė St.. Boston. Mass.

Moteriškės 
Švarumui

Šviesesnės moterį* dabar 
vartoja Zonite vieton nuo 
dingu mibiniu šitam svar
biam tikslui. Zonite yra vei 
kius. bet nekenkm švehnum* 

kurio audiniams.
-------------u , - ---------------

ts,

f I
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v | VIEŠAS UŽKVIET1MAS . j atskaita aukų jonui poškai. Y^TT7”KTTTr A O I

Vietinės Žinios ™™z***^^
Ii L. S. S. ir L. D. L. D. kuo

pų pikniko.
Pereitą šventadienį buvo 

paskutinis šių metų i 
vimas surengtas T 
Darbininkų
Draugijos ir L. S. S. 
briuge'aus 
pų. Svečių lankėsi gana tvėrimo tėvas yra Tibeto 
skaitlingai, iš. • žiavimas bu- laukinis arklys, o motina In
tų buvęs da linksmesnis, jei- dijos asilyčia. Šitos vedybos 
gu nebūtų susivėlinę su žais- ir gimdvtuvės atsibuvo New 
lais. Yorko zoologiniame darže.

Kadangi nuo šio išvažia-' Ar tos “vedybos” buvo

“Darbininkas” skelbia 
“stebuklą.”

South Bostono “Darbinin- 
išvažh- kas” 63-čiame numeryje. 

Lietuvių paskutiniame puslapyj. įdė- 
Liteiaturos jo jauno gyvuliuko paveiks- 

Cam- lėlį, o po tuo paveikslėliu ši- 
ir Bostono kuo-tokį paaiškinimą: “Šio su

vius dalyvauti metiniame iš
važiavime Rugsėjo-Sept. lo 
d., ant p. Chapliko ūkės. 
Brigham st.. Hudson. Mass. 
Bus labai įvairus programas. 
Vieta labai graži ir didelė, 
lengvai galės sutilpti visi 
Mass. lietuviai. Nepamirški
te Rugsėjo 15 d!

Vaizbos Butas.

SPECIALIAI BOSTONt I. 
Vyras ir pati dainuos toj pačioj 

operoj.
Tai pirmu kartu operų istori

joj bus tokis atsitikimas, kur 
_ vyras ir pati dainuos toj pačio'

vimo pelnas buvo skiriamas kokio kunigo palaimintos, operoj. Fortune Galio ir • San 
’ ■ ■ ’ ’ ar ne. tai “Darbininkas” ne- Cario Opera Company pribus i

IŠ to galima pa- Bostoną 11 d. spalių ir linksmins 
bostoniečius per ištisas dvi są- 
vaites.

Lietuvos moksleiviams, to
dėl viena iš draugių paau- paaiškina.
kavo kanarką, kurią leido daryti išvedimas, kad šliube 
ant varžytinių. Varžytinėse jis nemato didelės svarbos, 
daugiausia varėsi St. Kaše- taigi virsta Į “bedievius.” 
ta, Nonvoodo bekeris, p.1 
Bruzgienė, aptiekoriaus 
žmona, dr-gai Šiugžda. Va
siliauskas ir Gegužiai. Tuo 
budu sukelta apie $30.00 
Lietuvos moksleiviams. Pil
ną apyskaitą išduos komite
tas vėliaus.

Reikia paminėti ir

Spalių 13 d. perstatoma gars: 
“Tosca. sūrioj 

vadovaujamą “Floria Tosca” ro- 
jlę vaidins Bianca Saroya. Sker- 
!sai nuo jos tragiškoj "Mario Ca- 
vardossi” rolėj dainuos jos nu
mylėtinis ir tikrasis jos vyras 

! Demetrio Onofrei.
Operos- artistė Bianca Saroya 

  _ Dievas yra SU-Įnesenai susipažino su jaunu te- 
kad muzikantai dr-gai Ja-įtveręs, ir kad be švenčiau-j noru, buvusiu Rumunijos armi- 
sinskas, židžiunas, Permi-lsios jo galybės negali atsi-j • 
nas, p. Jasinskaitė (balalai--rasti jokia nauja veislė, 
kų orchestra) griežė dova- Dabar gi pasirodo, kad 
nai: Dr-gas Anesta ir p. Per-“apsivedė laukinis arklys 
minienės seserys prisegė !su asilyčia, ir iš juodviejų gi- 
kiekvienam svečiui po ženk- mė nauja veislė — ant ilgų 
lėlį. Reporteris, 'arklio kojų asiliukas. Ir kad

--------------- i davatkos apie tai neabejo-

_ - i
Bet ne tame stebuklas, Puceini opera 

kad švento Juozo gazieta 
šliubą ignoruoja, o tame, 
kad be Dievo pagalbos atsi
rado ant svieto naujos veis
lės gyvūnas.

Iki šiol kunigai mokinda
vo savo viemuosius, kad vi- 

tai, i sus gyvulius

I

u.

kaimo. Šimonių valsčiaus. Pane
vėžio anskr. Minėtas Poška, būdamas 
iaunikaič.u, nelaimėje neto o kairės 
rankos. Mes. amerikiečiai, sudėjome 
jam kelis dolerius dirbtinės rankos, 
pasipirkimui. Pinigai pasiųsti Poškai1

- Aleksandrą Simonavičių. 
Aukautąją xardai.

K .zimieras Kukėtu- davė lu dol. Pv i 
jo' aukojo; A Simonavičius J i

->oš> " " " ------ i
Po : _____________
veriunas. P. Poška, K. Buzas. P. Ado-j 
mavičius. G. Uldukis. J. Stukas ir A ( 
S . rh. Po 1 dol.: J. Buzas. A. Ambra- 
..a-. F. Laurinc*. J. Jasiunaitė. K 
Vaičiūnaitė. P. Buzas. G. Norikus, A 
Blaz-s. J Minot, A. Bačiulis. S. Val
ke-ičius. A. Ropečka, C. Chzsum. A. ‘ KELRODIS: Iš Bostono reikia va- 
Cabutiirauskas. A. .Jakštas, L Jure- žiuoti Norwoodo keliu ii-i I'i:i- S-a- 
• L Monikas. J. Morris, J. Straz- ūon. Nuo ten po kairei paimti Everett 
i; - l>. Pancerzinski, J. Baltušis, K.
Zaletskienė. G. Gužauskis. K Zulenas 
ir M Peltrik. Pu 50c.: C Preytis, K. 
Čepaitis. A \ aržinskaitė. J. Rasiulis. 
V. < upytė K. Vilkas. B. Mikėnas, K. 
Vainis. J Rutkauskas. G. Kcski. B. 
Makawiez, A Stigis. K. Vilutaitė. J. 
n.;: imbrauekas, J. Kiskis, \. Višins- 
kaitė. .1 Massuk. I.. Haley ir L. Bron- 
son. W. Farre-U 40c., J. Žikyi 35c Po 

A Savičiunas. Awjacles. M Ži- 
ir.s^aitč. M. Zubkauskas, .1. Banevi- 
; J. Galackas. J. Barnatas, M.

D i-gunu.'. P Gaigalus. E. Duach, S. 
Du.’.eiuKa.-. J. Milaika. -J. Dusevičius.

Boreviėius, W. Borevičius. P. Bil
as. S. Biell. D. Flimus, L Šu- 
Smith. Fauras. O. Sajetaitė, 

Mikšis ir J. Žy-

87 dol. 
vardo 
Viso susidaro 96

Rengia So. Bostono Sanda- 
į ros kuopos, nedėlioję, 
RUGPIUČIO-AUG. 22 D.

Ant Šemeklio Ūkės, 
Palei Norwood, Mass.

Utį P Dąukas ir B. MeškeliunąitėJ Šis piknikas, bendromis pajiegom
2 dol : Kun. Urbonavičius, A. Pi- * rengiamas dviejų kuopų bus didelis 

linksmas. Bus netik įvairiu valgių : 
saldžių gėrimų, bet bus įvairių žais: į 
ir visi turės linksmumo iki valia . 
Kviečiame visus dalyvai ti, nes žinot/, 
kad piknikai jau baigiasi, n<_s artinas 
ruduo.

KELRODIS:
L Jure- žiuoti Norwoodv keliu iki El'.i-

LAISVAMANIŠKŲ 
KNYGŲ

Vertėje už $1.50 bus pasiųsta d., kai 
kiekvienam, kuris tik atsišauks nu
rodydamas. kad jisai nori pasiųst 
knygas į Lietuvą dėl labo ir gerovės 
klebonų ir religiškų žmonių. Knygos: 
2 egz. Kas padarė Dievus? 2 egz. 
Pasikalbėjimas Velnio su Dievu ir 1 
egz. Biblija Riešučio Kevale. Taipgi 
agitatyviškj lapeliai: Kas tai yra Ci- 
rilizacija ? ir Kas tai yra Religija? 
Lapeliai tinkami religijos propagan
dai. Prisiųskit tik 25 centus lėšų pa
dengimui — prisiuntimui (-)

K. BUTKUS
15 Scholes St, Brookhn. N. Y.

ŽEMIAUSIOS

, st. įr važiuoti iki pikniko vietos.
Visus kviečia Rengėjai

PRANEŠIMAS
šiuomi pranešu visuomenei, 

kad nuo Liepos mėnesio. 1926 
jnetų. aš Teresė Abišalis suėjau 
jį draugiškus ryšius su Louis 
.Sandaru, ir nuo dabar legališkai 

,‘vadinsiuos MRS. TERESĖ L.
SANDAR.I

nauva! cn-^ai u a- —
2 idžiunas, Permi-! sios

Kiek darbininkai uždirt>a. i Dabini n ka<'’išspausi-
* -r»r\ in ria< , x i • mo jo fotografiją.Massachusetts gatvekanųj pavatkos. 1)u]kit ant ke. 

darbininkai pareikalavo:^ nes^aį tikri eudai! 
daugiau algos. Kompanijos) ' *■-
advokatas Vahey surinko; _________
žinias, kiek uždirba fabrikų: G s apĮankė Daktarą

Kiksas.

darbininkai Massachusetts i 
valstijoj. Ir taip, apskrita al
ga čeverykų dirbtuvėse pra
ėjusio birželio mėnesyje bu
vo $22.43 į sąvaitę; vilnų 
audinyčių darbininkų ap
skrita alga buvo $21.10, o 
medvilnės audėjų $21.71. 
Pasiremdamas šitomis skait
linėmis jisai sako, kad gat- 
vekarių tarnautojai negali 
reikalauti daugiau algos, 
nes dabartinė jų mokestis 
esanti ir taip jau didesnė, 
negu kiti darbininkai gauna.

Casperą.
Lietuvių Vaizbos 

prezidentą D-rą M. V. Cas- 
perą aplankė garnys ir pali
ko gražią dukrelę, 
duota vardas Narice.

Buto

kuriai

noru, buvusiu Rumunijos armi
jos oficieriu Demetrio Onofrei. 
ir nors jiedu susikalbėt negalėjo 
nes Onofrei tuokart angliškai 
dar nemokėjo, vienok jų jausmai 
juos suvedė i daiktą — ir jiedu 
apsivedė. Dabar abudu dainuoja 
vadovaujamose operų rolėse.

San Cario Grand Opera Com
pany pradės savo perstatymus 
subatoj. spalių 11d. ir baigs su- 
batoj. spalių 23 d. Perstatymai 

: bus Boston Opera House. San 
Cario Operoj, apait viršminėtų. 
dalyvaus dar šie garsus artistai: 
Lueretia Goddard. (Bush). Ro
ję dės Rosiers. Clara Jaeobo ir 
penki naujai pakviesti, iš Itali
jos artistai. Taipgi bąs žymus 
Rusijos baleto artistai — Maria 
Yurieva ir Vechslav Swoboda — 
abudu iš Maskvos Teatro.I . i* ’

ka: ausi
k i.-. W.

Mikalauskaitė, J. 
da- K. Ždagutė 15c.

Viso labo surinkta 
tos sumos ant jo
Brightone 8 dol 80c. ____________
d> . 40c. Išlaidų pasidarė 15 dol. 25c. 
Pa-iųsta Lietuvon 81 doL 15c.

fariu visiems aukavusiems širdin
giausi ačiū.

Aukų' rinkimo pirmininkas.
A. Sitnonavičius.

1'3 I St, So Boston.

60e Prie 
i šia i mėta

Vyras
Kuris norėtu apvalyt namą 
lai atsišaukia į “Keleivio” 
ofisą.

I
i

RAYMOND’S 
Kas Nors Naujo! 

Paratex Kaurai 
Padaryti iš Mohair, Vilnų 
Siūlų ir Pakulinio Audeklo. 
Naujas Procesas Sulaiko 
nuo Slydimo ir jis bus Pri
plotas, Dėvės is labai gerai.

1 27x54 1.25
I

AKSOMO LAIPTŲ KARPETAI
27” platumo

Vienodi. Už jardą

KNT RANDOS 4 kambariai ir vie
no karo ga rudžius. 
Boston. netoli bvčių.
.s J" art mėnesio. _____ ____

adresu: 7 Hooper Road. Rcadville. 
Mass.

Cit}- Point, So.
Randa už viską 
Atsišaukit šiuo

NEBŪK NULIŪDĘS!
BUK KYTRESN1S UŽ KITUS.
Nesigailėk dolerio, busi visados 

linksmas. Pats žinai, kad už dolerį i 
mažai ką nupirksi. Siųsk šiandien do- '

RAYMOND’S
Toileto Daiktai 

randasi -,

DU GARSŪS KAVOS BUTAI 
SUSIJUNGĖ DAlKTAN.

| Šiomis dienomis susijungė 
Į daiktan du didžiausi kavos bu
tai. būtent: W. S. Quinby Com- 
•yany iš Bostono ir Bei!. Conrad 
i Company iš Chicagos. Susi
jungusioji kcmpaniia dabar va-

Uždraudė “»ala veisiama” 
mitingus gatvėse laikyt.
Lynno majoras uždraudė 

‘‘Išganymo Armijai” laikyti 
gatvėse religinius savo mi- 
tihgus. Gatvės reikalingos 
judėjimui ir “salaveišiai” 
negali jų naudoti savo kvai
loms apeigoms.

Kupstis gali.
Nesenai “Keleivyje” buvo 

rašyta, jog p. A. Kupstis nie
ko negali. Pasirodo, kad jis 
daug gali. Šiomis dienomis 
jo namus aplankė garnys ir 
už pasižymėjimą paliko jam 
gražų sūnelį. Vadinasi, p.į1. - . • . • _ „
Kupstis turi “nasliedniką.” Idinsis w- s- Q«mby-Be.l Con- 
O ką turi kiti musų biznie-jCompany. 
riai ir profesionalai? Ai.

-------------- i

Minkštoji anglis pabrang
sianti.

Bostono anglių biržos pir
mininkas Clark pataria žmo
nėms prisipirkti minkštos 
anglies, kas tokią anglį var
toja. nes vėliaus ji pabrang
sianti. Angliakasių streikas 
Anglijoj tęsiasi jau kelintas 
mėnuo, ir jeigu jis greit ne
pasibaigs. tai rudeniui atė
jus Anglija pradės pirkti 
minkštas anglis Amerikoje. 
Jos kaina tuomet galės žy
miai pakilti.

Valukonienė po peiliu.
P-nia Valukonienė. gerai 

žinomo laikrodininko Petro 
Valukonio moteris, praėjusį 
panedėlį turėjo sunkią ope
raciją Camey ligoninėj. Va- 
lukonienės sveikata jau nuo 
tūlo laiko buvo kritiška ir 
pagaliaus, daktarų patari
mu. ji pasidavė po peiliu, 
kad pagerinus savo sveikatą 
ateičiai. Dr. Jakimavičius 
sako, kad operacija labai 
gerai pavyko ir ligonė esanti 
geroj padėtyje.

Rugpiučio mėnesyje ra
kandų išdirbėjai bendradar
biaus su rakandų pardavė
jais išpardavime rakandų 
nužemintomis kainomis, 
kad išvalius pervirši padirb
tų rakandų.

Pamislykite, kiek galėsite 
sutaupyti pasinaudodami 
šiuo nupiginimu. Tai yra ge
riausia proga dabar nusi
pirkti dainingruimio setą, 
frontruimio setą, supamą
sias kėdės, stalą arba bile 
kokį kitokį jums reikalingą 
rakandą.

Jus nesigailėsite, jeigu ra
kandus pirksite pas

THE JAMES ELLIS 
FURNITURE CO.

405 BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON.

PLUNKSNAS. Pukus. Padurkas. 
Patalus. Kaldra» ir visokias lovų 
įrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Oidžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pu
kus.

ARMSTRONCS 
įVelti Base Squares 

elj. o aplaikysi 5 labai stebėtinas bai- . 
kas. iš ko turėsi netik pats, bet ir pub- ■

i lika turės daug juoko ir for.ių, o per- q
ai jumis visi mylės ir gerbs, kaipo i*'*1“ 
rerą baikir.inką.

Štai tėmyk: t
1. Padarysi taip, kad į bile koki Į 

zerkolą žiūrėsi, bus kojos aukštyn, o j 
galva žemyn.

2. Kitas žmogus galės būt kitam 
rambary su pundu kazyrų ir į kokią 
is kazyrą žiūrės, jus pasakysit jos

:vardą
3. Paimsi bile keno laikrodėlį ir jis 

as jus prapuls, o rasis visai pas kitą
o jus zin šit pas kurį ir

ir lengva

šuniukas rėk-

f

I

Lengvame Beismen te j
\ iolet Tak-um Pudra, kenas 10c

Jergen’s Ta kum Pudra
( rushed Violet ir Eutaska.

Dideli Kenai........... kenas >5c

Ro-e Takam, stikluose 
kiekvienas . :c»•. 26c

Be Kraštų

7.95 9x9
į 19x10.6 695 9x7.6

Trečios Lubos

495

♦ T«L South Boston 8520 
f Residence University 1463-J

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

Savo pranešime susijungusio
ji kompanija skelbia, jog susi- 

’ jungimas padarytas tikslu ge
resnio patarnavimo kavos var
totojams. Naujoji kompanija 
bus didžiausia kompanija netik 
Suvienytose Valstijose, bet ir vi
same pasaulyje. Vyriausias šios 
susijungusios kompanijos butas 
bus Bostone.

La Touraine kava ir arbata tai 
yra produktai, kurie taip aukš
tai iškėlė W. S. Quinby Company 
vardą. Susijungus didesnėms 
pajėgoms tie produktai bus dar 
populiariškesni. nes dabar bus 
dar labiau atsižvelgta i jų geru
mą.

Bostono Tuberculosis As- i 
sociation taip patvarkė, kad i 
“Bažnytėlė ant Ratų” butų! 
City Pointe. seredos vakare į 
rugpiučio 18 d. Dr. Norman 
A. Welch, iš Camey Hospi- 
tal, liuosnoriai apsiėmė kal
bėt temoje “Kaip apsisau
goti nuo džiovos.” Kaip vi
sada, prakalba yra dykai ii 
visi užinteretuoti galės klau- 

upę automobilis ir vandeny syti?-_ . . Į----------------------------------

Automobilis įvažiavo į 
Charles upę.

Ties Watertownu pereitą 
sąvaitę įvažiavo į Charles

apvirto su žmogum. Pakol 
susirinkę piliečiai ir policija 
išėmė jį iš po mašinos, jis 
buvo jau nebegyvas. Kitas 
važiavusiųjų spėjo iššokti 
laukan ir išliko gyvas.

šį panedėlį į Bostoną atė
jo 35 laivai su žuvimis. Jie 
atvežė iš viso 1,000,000 sva
rų žuvies.

Per pereitą sąvaitę Mass. 
valstijoj automobiliai užmu
šė 15 žmonių.

Per subatą ir nedėldienį 
valstijos policija areštavo 60 
žmonių už girtybę ir kito- 
kfus prasikaltimus.

GERA VIETA PIRKT GE
LEŽINIUS DAIKTUS IR 

MALIAVAS.
SOUTH END HARD- 

WARE CO. BOSTONE vie
na iš didžiausių geležies ii 
maliavų krautuvių veda la
bai pasekmingą 25 metų su 
kaktuvių išpardavimą. Lai
ke išpardavimo krautuvėj* 
lankėsi daugelis lietuvių, ku
rie radę, kad galima pasi
naudot, išėjo nešini daug 
bargenų.

Dabar South End Hard- 
ware Kompanija, Bostone 
skelbia išvalymo užbaigtu- 
ves, pasiulinant savo kostu- 
meriams dar didesnius ir ge
resnius bargenus.

PLAUKŲ SHAMPOO 
t-ancų Butelis .................. 10c

Didelės Bonkos Maudymosi Dru- 
skos rinktinių kvepalų .... 20c 1

1 1 i
Jergen's Toilet Vanduo, rinkti-į 
nių kvepalų ....................... 50c i

š publikos,
t.

4. Labai juokinga bai k a i 
radaryfir publiką prijuokini. Pada ; 
•y::, kad katė arba šuniukas rėk- į 

•iarr.s linksmai šoks kazoką
5. Labai stebėtiną štuką padarysi I 

aip. kad fornišiai. stalai, kėdės arba i 
iti rakandai slankios iš vietos į vie

tą...
Negana to. jei ka.-: prisius kartu 

52.00. tai da pridėsiu kaip 2 monus 
padaryt ir prisių-Ju monu lazdelę—

1. Kaip-tižleist -taria v-andenij. kad 
risi bėgtų lauk •.<» per duris, bef 
•oktu ir per !atgu<

2. Padarysi t“aip kati vyras ar mor
finą nu-irengs iki nuogumo prie vi- 
•os publikos.

Todėl nelauk ilgai, siųsk šiandien 
—už $1.00 busi kvtras. o uz $2.00 da> 
kytresnis (33)

S. KALVAITIS
688 M ashington avė, Brookhn. N. 5 i

< <

S. M. Puišiutė-Shailna ■
lietuvis Optometristas

n.

i

5 
»
4

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

Dr.KILLORY

> LIETUVE MOTERIS I ADVOKATt
1 IW Bm*d«ay. So. Boaloa M 

Roorn M.

Išegzaminuoju akis, prisieinu 
akinius, kreivas akis autieainu 
ir amblyopiškose t akles*i aky
se sugrąžiau šviesa tinkamu 
laiku. -?
J. L. PAAAKARN1S O. D.
447 Broadwav. So Rnat.,K M.-»i

Bay Rum. 7 */2 ancų būt. 25c

Kietaus Vandenio Toilet Muilas.
3 Dideli šmotai už.............. 25c

DANTŲ ŠEPETUKAI
Rinktinis skaičius.
Pasirinkti 10e. 20c ir 25t. 
PLAUKŲ ŠEPETUKAI, iš 
( eliulioda. Pasirinkt galima 

po 50e, 75e ir 95e.

į
i
J j 

I {

LIETUVIS : 
BUDAVOTOJAS IR : 

ARCHITEKTAS
Mes pab'jdavojame geriausius < 

namus ir pigiai Taipgi padarai: ! 
visokius planus, išmėruoju žemę ir j 
etc. Visokiais reikalais kreipki- Į 
tės. (-

TITUS P. GREVIS
395 Broad»ay. So. Boston. 

Tel.: So. Boston 2340.

t

60 SCOLLAY SUUARE 
Skersai Hanover Street 

BOSTON. MASS.
Olympia Theatre Boikbng 

Roon 22
Patarimas dykai tik per paskirtą 

laiką.

SUGERIAMOJI VATA—Aukš
to-' Rūšies, sterilizuota.

Svaro Rolis 45t.
Moterų Maudymosi Kepurės

Pasirinkit po 15e.

PARDAVIMAI.
2 NAUJI NAMAI.

Prie pat jūrių City Point'e 
oarsiduoda du nauji 2-šei- 
mynų namai su visais pato
gumais. Kambarių yra apa
čioje 6. o viršuje 7. Apati
niai jau išnomuoti. Parsi- 
luoda nebrangiai, {nešt rei
kia apie $3,000. Puiki vieta 
gyvenimui. Dėl platesnių ži
lių kreipkitės “Keleivio” 
•edakcijon pas S. Michelso- 
įą.

Karšto Vandens Buteliai ir 
šmirkšiės. Kiekviena 75<.

.________ ___

K. W. Z1ŪRINSKAS i
KOSTUMEKSKAS KRIAUČIUS < 

Vien tik vyriškų drabužių.
Apie gerumą klauskite mano kos- 
tumerių. kurie jau dėvi mano da
rytus drabužius. j
Valandos: Kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vakare.

344 BROADMAY.
SO BOSTON. MASS.

Mr. Joseph P. Šarkiunaa.
PM

Vose & Sons Piano 
Conpuiy 

jau virš 20 metų.

DAKTARAS
LANDAU

32 CHAMBERS ST.. BOSTON.
Gydo ypatiškai ir pasekmingai 

Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 
Nedėldier.iais nuo 9 iki 12. I

DR. BALABAN
Iš Rusijos—Gydytojas. Chirurgas 

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

arti Andrevrs Sq, 
Tel. So. Boston 4768.

^ORNIŠIUOTAS NAMAS 
PARSIDUODA.

10 gražiai išfomišiuotų kambarių. 
;u šiluma, $28 rendos Visi išrenduot* 
•eriems žmonėms.
320 E St, So. Boston. Mass.

•ARSIDUODA ČEVERYKŲ TAISY-
1O DIRBTUVĖ. Biznis išdirbtas, ant 
dačios gatvės, apielinkė apgyventa 
ietuvių. lenkų, rusų ir kitų tautų. 
°ardavimo priežastis — savininko 
lesveikata. Atsišaukit pas (34)

J. P RAULINAITIS
839 Cambridge st, Cambridge. Mass.

PARSIDUODA 40 KARU GARA- 
9ŽIUS. Repair Shop ir Gazolino Sto
ra. Pirmas mortgičiu- $13.o0<). Kaina 
20.000, Galima piešti mažą dali, 
ėreipkitės as: (33)

A. r ALI ANAVJčIENĘ
203 A’hcns st, So. Boston, Mass..

SOUTH END HARDWARE CO.
APSIVALYMO IŠPARDAVIMAS 

LIKUSIOJI DALIS LOWELLIO TAVORO 
IR KITI TAVORAI, KURIUOS MES UŽP1R- 
KOM, TURI BŪT TUOJAUS IŠPARDUOTI. 

PIRKITE DABAR IR SUTAUPYKITE PINIGU!
3 Bl'RNER OIL COOK STOVĖS Regul. kaina $24.00 dabar $11.50
4 RIRNER OIL COOK STOVĖS Regul. kaina $30.00 dabar $11.50 
3 Bl RNER GAS RANGĖS SU BALTO ENAMEL DIRIMIS

IR SKAI KADA $16.<K

Jei manot pirkti Player-Pianą, 
Grand Pianą. Upright Pianą. Fo
nografą ar Radio. tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. Šarkiunu. Pirk
dami pas mus galit šutau py t pini
gų. nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
•Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jį gerą kainą Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylston St, Bostoi.. 
įkurtas 1851 tn. I

i

□ R. J. MARCUS 
LIETU VISKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St.. Boston, Ma»«. 
(Prie Hanover St.)

Tel. Richmond 668. (->
Valandos: Nuo 9 ryto ik: 8 rak 
Nedėldieniais iki 4 vai. po Dietų

-• Telefonas So. Boston 23»O
' LIETUVIS DENTISTAS

Į Df. St. A. 6ALVARISII
; (GALJNAUSKAS)
J Ofiso valandos: Nuo 10 n te iki
> 5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare
) Nedėliomis pagal sutarties
' 414 broadway,
J SO BOSiON. MASS

SLATE SURFACE ROOF1NG 
$2-50 KOLIS.

ŽALIAS IR RA U ĮMINĄS 
SUPAKUOTAS SU VINIMIS 

IR CEMENTU.

Dr. Med. LEO J PODDER i> Petrogrado,
8^C!2’~!«s Slaptą ligą <n«'rrą ir »yrą, kruuji. ir '*»<>• Kalba leo 
kiškai ir rusiškai. Telefoną, Hav markei 33W
1 ALLEN ST, C*r Cbambere St.. BOSTON. MASS.

tinstančiai BARGENŲ VISOKIUOSE DALYKUOSE.

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

BOSTON. MASS.

BUDAVOJIMO POPIERA 6»c 
KOLIS 500 KETV. PfcDV-
PURE WHITE LEAD

$12.50 už 100 svarų.________
VELVETONA FI.AT WHITE 

$1.69 GALIONAS.
IH PONTS FLOOR V ARNISH 

$2.25 GALIONAS. *

TAMSUS, ŽALIAS IR RUDAS 
PAIMT $.98 GALIONAS. Visokie Plumberiški Prietaisai

PARSIDUODA TIESIAI JUM 
TIKRAI .AUKŠTOS RŪŠIES 
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.

BOSTON PLUBING & 
LIGHTING SUPPLY CO. 
147 Portiand St, Boston 
netoli North Statior,




