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500,000 Kiniečių Miršta 
Apgultam Mieste.

GR^NKRISTUI. FARMABAISITRAGEDIJAI

%

REVOLIUCIONIERIAI 
UŽDARĖ VISUS KELIUS.

Badaujantį* gyventojai su
valgė jau visu* šunis, kates 

ir žiurke*.
Revoliucinė pietų Kynų 

armija, kuri yra vadinama 
taipgi “kuminčunais,” “kan- 
toniečiais,” “bolševikais” ir 
kitokiais vardais, jau kelinta 
sąvaite laiko apgulusi Vu- 
čango miestą, kurį gina užsi
daręs reakcijas generolas 
Vu Pei-Fu. Laukdamas kas 
valandą pagalbos ateinant iš 
šiaurės, šitas reakcininkas 
nutarė gyvas revoliucionie
riams nepasiduot. Revoliu
cionieriai gi šturmu nenorė
jo iki šiol miesto imti, todėl 
laikė jį apgulę, manydami, 
kad generolas Vu Pei-Fu 
bus badu priverstas pasiduo
ti..

’KTuo tarpu 500,000 miesto 
gyventojų jau badauja. As-
sociated Press praneša, kad, 
mieste jau neliko nei vieno1

VOKIEČIAI VIS DA PE
ŠASI DĖL KAIZERIO.
Nors Vokietijos kaizeris 

senai jau nuverstas ir res
publika gyvuoja, bet vokie
čiai vis da negali jo užmiršti 
ir nuolatos eina dėl jo gin
čai. Dabar į Reichstagą yra 
įneštas bilius, kad buvusiam 
kaizeriui butų atidpota vi
sam gyvenimui Hamburgo 
pilis. Visa pažangioji vokie
čių spauda ir partijos šitą 
sumanymą labai kritikuoja. 
Berlino liberalų “Morgen- 
pcst” sako, kad jeigu tas su
manymas praeitų, tai kaize
ris tuojaus galėtų sugrįžti 
Vokietijon ir nuolatos daryti 
planus respublikai nuversti. 
Liberalai ir radikalai žada 
tam sumanymui priešintas, o 
monarchistai — ginti.

KOMUNISTŲ DEMONST- 
< RACIJA PRIEŠ FINŲ 

PREZIDENTĄ.
_______________ _ _  ____ Šiomis dienomis Danijos 
šunieįb'nėi vienos katės — sostinėje Kopenhagoje vieši 
badaujantį žmonės suvalgė Finlandijos prezidentas Re- 
visus gyvumus. Net žiurkės lander.- Danijos karalius su 
tapo išgaudytos ir suvalgy- karaliene nuvyko su juo į 
tosfc-lfiesto gatvėse pilna esą Karališkąją Operą. Sėdint

“The New York Worid” 
praneša, kad Iowos valsti
joj, Jeffersono apskrity, at
sirado farmerys, kuris nori 
sugrąžinti Kristui savo far- 
mą. Jis vadinasi Clarence H. 
Fowell ir turi 160 akių pui
kios žemės su triobomis. 
Anądien jis atėjo į “registry 
of deeds” ir padavė užre- 
korduoti savo testamentą, 
kutų jis yra formaliai pada
ręs pas notarą Lindsey. Tes
tamente pasakyta, kad že
mė yra Dievo sutverta ir nie
kas neturi teisės ją pasisa
vinti. Užgrobimas žemėš 
spėka, per karą, kaip daro 
visos valdžios, yra neteisin
gas ir neleistinas būdas, sa
ko Powell savo testamente, 
ir todėl jam mirus visa jo že
mė turi pereiti “Išganytojui 
Jėzui Kristui, kuris dalyva* 
vo jos sutvėrime ir kuris yra 
nupirkęs ją savo krauju ant 
Kryžiaus.”

Jeffersono valdininkai 
trauko pečiais ir nežino ką 
su tuo dokumentu daryti, 
nes tokio asmens, kaip “Iš
ganytojas Jėzus Kristus” vi
sai nėra, taigi ir tos žemės 
negalima jam iteikti. Mano
ma, kad Powell yra arba di
delis juokdarys, arba bepro
tis.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 3 
LIETUVIUS.

DOLERIS ŠIANDIEN VER-* 
TAS TIK 68 CENTUS.
Dabartinis Amerikos do- ’ 

leris yra vertas riktai 68 į 
prieškarinius centu Kitaip 
sakant, prieš karą galima 
buvo nupirkti tą patį daiktą 
už 68 centus, už kurį šian
dien reikia mokėti čielą do
leri. Taip sako d-ras Irving 
Fisher, Yale Universiteto 
ekonomikos profesorius.

Jona* Vilkeli*, LiudvUė Ab- 
Kromavičienė ir Marė Saka

lauskienė žuvo 3 d. spalių.
Livingston, III.—Užperei- 

tą nedėldienį traukinys čia 
užmušė 3 lietuvius. Buvo ši
taip. Jonas Vilkelis, Liudvi
ka Abromavičienė ir Marė 
Sakalauskienė 3 d. spalių su
sitarę nuvažiavo į East St. 
Louis atlikti išpažintį pas 
lietuvių kunigą, ir išsispavie- 
doję grįžo namo. Už kokios 
mylios nuo namų įvyko ne
laimė : važiuojant jiems au-__
tomobilium per geležinkelį, i kuriuose i. __ _
greitasis traukinys smogė į perdaug gyventoju, 
patį mašinos Vidurį ir taip P 
juos sudirbo, kad jų kūnų NUNUODIJO 100,000 
dalis reikėjo su lopeta su- 
rankiot. Vilkelį ir Abroma-

X,

Metai XXI

I Lietuvių-Rusų Sutartis
Sujudino Europą.

VOKIETIJOJ PRIBUVO 
2,000,000 DARBININKŲ.

Kodėl Vokietija taip greit 
po karo atsigavo? i

Todėl, kad dabar tenai

PILSUDSKIS STROPIAI 
GINKLUOJASI.

a

Karo debesiai dengia Euro-
X vuc* n-avi uaum vcimm P°* P*^*“*? nuo Anglijo* 

yra mažiau dykaduonių, o • Su»maugo* iki Balkanų, 
daugiau darbininkų. Vai-' Rustus karo debesiai, ku
ri žios apskaitliavimu, dabar- riais Europos padangė pra
timu laiku Vokietijoj prie x—5---------1—
naudingo darbo dirba 2,- 
000,000 darbininkų dau-

PATAR1A STATYT NAU
JUS MIESTUS.

Anglijos statybos ir butų 
ekspertai sako, kad statymas 
naujų namų be jokios ato
dairos dideliuose miestuose • „ ,
yra nepageidaujamas. Jie £a* P".*8 kar«-
pataria statyti naujus mies- ^rl®s kara. 18 kiekvienoį gy
tus, o nedidinti Ynuosius, ventojų šimto Vokietijoj

> ir dabar esą jai! d,!r^ ‘j0ĄzmonlP; 0 da‘,a.’' 

_ jnr jų- ■ sta, laivynas paleistas, ir

Prieš karą iš kiekvieno gy-

AUKSO ŽUVŲ.
Henry Gay, kuris vertėsi

dėjo niauktis tuojaus pasira
šius Lenkijai su Rumunija 
slaptą sutartį, su kiekviena 
diena darosi vis juodesni ir 
juodesni.

Iš Londono ir Paryžiaus, 
iš Varšuvos, Maskvos ir 
Kauno ateina žinių, kad ry
tų Europos taikai artinasi di
delis pavojus.

Nežiūrint raminančių pra-

lavonų. Žmonės vaikščioja 
ir krinta nuo bado. Nesą be
veik namo, kur negulėtų ke- 
liatas negyvų žmonių. Lavo
nų niekas jau ir nelaidojąs, 
nes žmonės netekę jau vil
ties gyventi ir nieko nepaisą. 
O reakcininkas generolas 
laikosi užsispyręs ir nepasi
duoda. Jis vis laukia pagal
bos. Jis mano, kad jį gali iš
gelbėt anglai, kurie kursto 
dabartinį brolžudingą kinie
čių karą prieš revoliucinius 
kuminčunus.

Tuo tarpu gi kuminčunai, 
kas reiškia liaudies armija, 
gerai pavalgę ir apsirėdę. 
Jie uždarė visus kelius ir 
niekas į Vučangą negali nei 
įvažiuoti, nei išvažiuoti be jų 

, leidimo. -
Sakoma, kad šitie kumin

čunai jau davę gerterolui Vu 
Pei-Fu žinią, kad jeigu jis 
nepasiduos, tai šią sąvaitę 
jie pradėsią bombarduoti 
miestą, pildami ugnį iš Ha- 
nyango arsenalo per Yangt- 
se upę ir nuo Pagodos kalno.

Rengdamiesi prie bom
bardavimo, revoliucionie
riai leido visoms moterims ir 
vaikams iš miesto išvažiuoti, 
ir patįs išvežė laivais per upę 
apie 35,000 išbadėjusių mo
terų ir vaikų, kuriuos jie da
bar maitina Hankou mieste. 
Jie neišleidžia tik vyrų. Sa
koma, kad besigrudant prie 
laivų keli šimtai moterų ir 
vaikų buvo sutrempta po ko
jomis ir keli šimtai jų prigė
rė upėj.

AMERIKOS ŠEIMYNA SU
VARTOJA PER METUS 
500 SVARŲ CUKRAUS.

Apskaitoma, kad apskri
tai imant kiekviena Ameri
kos šeimyna suvartoja ’• 
tono cukraus per metus. 
Daug cukraus Amerikoj pa
daroma iš cukrinių runkelii, 
(bu. J<ų), bet daugiausia jo 
išspau s *ma iš cukrinių 
nendrių .. i,auginamos 
Kuboj

jiems ložoje, komunistai ga- 
erijoj. įtaisė demonstraciją 

ir mėtydami žemyn raudo
nus lapelius pradėjo šaukti: 
“Šalin kruviną šunį iš Hel- 
singforso!” Vienas pundas 
komunistiškų plakatų nu
puolė. karalienei ant kelių. 
Moteriškė labai susijudino, 
bet karalius su Finlandijos 
prezidentu šypsojosi. Ope
ros orkestrą tuoj'aus pradėjo 
griežti Finlandijos himną.

NUBAUDĖ VYSKUPĄ IR 
KOMUNISTĄ.

Francuzijos mieste Blois 
katalikų kunigai dabar turi 
eucharistinį kongresą. Prie 
tos progos vietos katalikų 
vyskupas Audolient surengė 
gatvėje parodą, nors miesto 
majoras visokias manifesta
cijas gatvėse yra uždraudęs. 
Išgirdę apie klerikalų paro
dą, komunistai tuojaus su-.i 
rengę priešingą demonstra
ciją. Abidvi jos susitiko ir 
prasidėjo muštynės. Katali
kų vyskupas ir komunistų 
vadas Richard buvo areštuo
ti ir abudu nubausti užsimo
kėti po 1 franką pabaudos.

154 ANGLIAKASIAI UŽ
BERTI ANGLIŲ KA

SYKLOJ.
Dundee Natai, pietų Afri

ka.—Pereitą sąvaitę netoli 
nuo čia įvyko baisus sppgi- 
mas Durban Navigation Co- 
liery kasykloje ir 154 anglia
kasiai tapo užberti po žeme. 
Turbut visi jie bus žuvę, nes 
po ekspliozijos iš kasyklos 
kilo didžiausios liepsnos, ku
rias galima buvo matyt per 
keliatą mylių.

19 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
PER AUDRĄ.

Per audrą Olandijoj pe
reitą subatą buvo užmušta 
19 žmonių ir sugadinta daug 
laivų. Audra užgriebė taipgi 
ir šiaurės vakarų Vokietiją, 

i kur pridarė daug nuostolių 
ir sužeidė keliolika žmonių.

ANGLUOS DARBO PAR
TIJA VĖL ATMETĖ 

KOMUNISTUS.
■'Anglijos Darbo Partijos 

konferencijoj šį panedėlį ko
munistai vėl buvo įnešę su
manymą, kad Partija susi
vienytų-su komunistais. Po 
karštų ginčų klausimas pa
statytas balsavimui ir su
muštas. Už vienybę su ko
munistais buvo paduota 
349,000 balsų, o prieš —2,- 
706,000 balsų.

BALTVE1DŽIŲ MINIA 
NUL1NČIAVO 3 JUOD- 

VEIDŽ1US.
Aiken, S. C.—Pereitą są

vaitę minia baltveidžių čia 
užpuolė kalėjimą ir pasiė
mus tris juodveidžius, du 
vyru ir vieną moterį, nulin- 
čiavo juos. Visi trįs juodvei- 
džiai buvo pasmerkti už už
mušimą šerifo pereitais me
tais, bet prie kaltės jie^ne- 
prisipažino ir jų bylaiouvo 
paskirtas naujas teismas. 
Pereitoj pėtnyčioj teisėjas 
paskelbė, kad vienas pa
smerktųjų yra nekaltas. Se
kančią naktį susirinko mi
nia ir išplėšus iš kalėjimo 
pakorė visus tris juodvei
džius. Tai vadinasi krikš
čionių “meilė artimo.”

vicienę da galima buvo gra- aukso žuvų prekyba Londo- 
buose pamatyt, nors pažint ne> šiomis dienomis neteko 
jau nebuvo galima, o M. Sa- viso saV0 turto. Jis gavo aną- 
kalauskienės tai niekas nei dien 125,000 žuvų ir visos 
grabe nematė; net tikriems ’ ” ......
jos vaikams nerodė: grabo- 
rius pravėrė grabą tiktai rą
žančių įdėti, nes velionė bu
vo dievobaiminga katalikė.

Visi trįs nabašninkai bu
vo našliai. Moterįs galėjo tu
rėti apie 60 metų amžiaus, o kaip 100,000. ’Guy spėja, 
vyras buvo 40 metų amžiaus, kad tiedu vyrai buvo atsiųsti 
L. Abromavičienė paliko 3 jo konkurentų ir užnuodijo 
dukteris, o M. Sakalauskie-j jo žuvis. Jis sakosi net ir ma
nė— 2 sunu ir 1 dukterį, tęs;. kaip vienas.. jų įkrėtus 
Vilkelis paliko našlaičiais kažin ką į vieną tanką. ' 
net 4 mergaites, kurių vy- j ___________
riausia yra apie 15 metų am-; REZIGNAVO VOKIEČIU 
žiaus, o jauniausia vos tik 2 ARMIJOS VADAS 
metų. Šitie kūdikiai tai tik-1 ‘'Vokietijos armijos vadas 
rai nelaimingi, nes pasiliko gen Seeckt padavė Hinden- 
be tėvų, o patys gyvenimą • - -
pasidaryti da perdaug jauni.

L. Abromavičienė po tė
vais vadinosi L. Slaveckai- 
tė; ji paėjo iš Užvenčio mie
stelio, Šiaulių apskričio. Sa
kalauskienė buvo iš Suvalkų 
rėdybos. O iš kur paėjo Vil
kelis, neteko sužinoti. __ w___ ...... ......______ __

Visi trįs buvo palaidoti su bai sumažinta’"7io67ob6 ka-

jau nebuvo galima, o M. Sa-

KARININKAI KURSTO 
SUKILIMĄ DANIJOJ.
Iš Kopenhagos praneša

ma, kad šiomis dienomis te
nai buvo areštuoti du buvu
sieji Danijos armijos kari
ninkai, kūne kdrstė ūkinin
kus prie sukilimo. Ūkininkai 
esą nepatenkinti mokesčiais, 
kokius jie turi valstybei mo
kėti, o karininkai nepaten
kinti tuo, kad armija buvo 
paleista ir jie neteko leng
vos duonos.

MEKSIKOJ AREŠTUOTA 
DA 10 DVASININKŲ.

viso savo turto. Jis gavo aną-
_ > 

buvo sveikos, bet atėjo du 
nepažįstami vyrai, sakyda
mi, kad jie norėtų jas nu
pirkti, ir ilgai apie jas vaikš
čiojo. Kada jie išėjo, tuo
jaus aukso žuvįs pradėjo 
stipti, ir išstipo jų nemažiau

tūkstančiai žmonių, kurie 
' pirma tik kardais barškino, 
dabar aria laukus, siuva dra- nešimų, kad Lenkijos ūkis 
panas, kasa anglis ir kitokį dajbar suįręs, kad jps finan- 
naudingą darbą dirba. Daug sai sugriuvę ir kariauti ji da- 
ponų ir ponių, kurie pirma iš? bar negali, Pilsudskis stro- 
kitų darbo gyveno, po pevo^ piai ginkluojasi.
liucijos taipgi nuėjo difcbti. PabrieždantMs pasklydusį 
Dėl to Vokietija ir atsigavo, dabar po vii# Lenkiją gari- 

- ------------H1 5 dą, kad ja&rręsia didelis pa- 
j VYSKUPAS NUSISUKO vojus iš Lietuvos ir RusijosVYSKUPAS NUSISUKO vojus iš Lietuvos ir Rusijos 

SPRĄNDĄ. pusės, Pilsudskis sudarė jau
Netoli BaiįgDre-, Me., pe- “Tfcvvąei Ginti Komitetą,” 

ręitą sąVaft^' Port lando 'vys- kurid' galva tapo paskirtas 
kūpąs B^ewsteiį smarkiai Lenkijos prezidentas, o na- 

:važluojtfamas automobilium irftus inėjo pats Pilsudskis ir 
'apvirto su visa mašina ir nu- įfciti Lenkijos ministeriai. 
siląažė sprandą. Kažin, ko- Toliaus tapo sudaryti sub- 
dei Dievas savo tarno neap- komitetai, kuriems pavesta 
saugojo. ..................................

KU KLUX KLANO DE- 
MONSTRACUA 

WASHINGTONE.
Ant Pennsylvania avenue, mo keliais. Vadinasi, suda- 

burgu! savo rezignaciją, ir P“k>aU8’08„, Washingtono ryta jau tikroji karo mašine- 
Himl.nhnr»« £ -gatves, Ku Klux Klanas Įtai-rija. .........................

rūpintis įvairiomis šalies gy
nimo šakomis, kaip antai, 
oro ir sausžemio spėkomis, 
finansiniais reikalais, gele
žinkeliais ir kitais susisieki-

Hindenburgas ją priėmė. 
Generolas Seeckt buvo ait
rus militaristas ir kaizerio 
šalininkas, todėl jo bijojosi 
netik Francuzija, bet ir pa
žangioji Vokietijos dalis bu
vo jam priešinga. Jo vado
vaujamoji armija, kad ir la-

katalikiškomis apeigomis ’reivių), vis dėlto buvo skai- 
Livingstono katalikų kapi- tomą pavojinga respublikai 
nėse 5 d. spalių. i spėka. Seecktui pasitraukus

Apie tai praneša musų dabar lengviau atsikvėpė vi- 
korespondentas, Antanas sa pažangioji vokiečių liau- 
Rimkus. dK Keista tečiaus, kad šitas

~----------- i atžagareivis stojo už susiar-
4 LENKAI ŽUVO AUTO- tinimą su bolševikiška Rusi- 
MOBILIŲ NELAIMĖSE, j ja; delta“ bolševikai jį labai 
Pereitą nedėldienį auto- aPKa^estauJa-______

Z^KioihuvaSištUlS^i UKRAINOJ STATOMA
DIDŽIAUSIA PASAULY kai. Tomngtone, Connecti- ELEKTROS STOTIS, 

eut valstijoj, žuvo P. Cieg- t t v™?/ ij-- i -lewskis si pačia, olpsvicfi, ■ „Ulį”,n^ valdzla Padare 
w Amerikos inzir.ienum

Anglijoj buvo užmušti 4 len

netoli Bostono, užsimušė W. 
Sikora ir J. Dziadosz.

MEKSIKOS KUNIGŲ 
TURTAI.

Hugh Cooper’iu sutartį sta
tyt ant Dniepro upės hydro- 
elektros stotį. Darbas ap
skaitomas į $40,000,000. Pa
baigta stotis busianti di- 

“The Chicago Tribūne,” džiausią elektros gaminimo
rašydama apie Meksikos ka- įmonė visam pasaulyje; ji 
talikų kunigų turtus, sako: duos 200,000 arklių pajėgos 

“Kokių milžiniškų turtų daugiau negu Niagara Falls 
Meksikos katalikų kunigai stotis Amerikoje. Ukrainos 
buvo prisikrovę, f 
džiu gali būti Oajacou pro- nigų 
vincijos vyskupas Gillou, Maskvą, kad ši sudėtų liku- 
kuris mirdamas paliko $60,- sius. 
000,000 vertės lobių. San 
Luis provincijos vyskupas 
Montes de Oca apskaito pri- ‘ 
vatinę savo nuosovybę į 
$40,000,000. Vyskupas Gil-

tai pavyz- valdžia jau paskyrė dalį pi- 
jacou pro nigų tam darbui ir kreipėsi į

NAUJAS MILITARISTŲ 
SUKILIMAS PORTUGA

LIJOJ.
Paryžiuje gauta žinių

Žinios iš Meksikos sosti-;lou prieš mirsiant buyo tur-kad Portugalijoj prasideda
nės praneša, kad Chilapoj tingiausia klerikalas visam----
buvo areštuota 10 katalikų pasaulyje. O Meksikos žmo-

už priešvalstybinę nės paskendę didžiausiame senai išmestas iš karo minis-, 
terijos pulkininkas Almeida ’gi”

kunigu 
agitaciją. skurde.”

naujas militaristų judėji
mas, kuriam vadovauja ne-

sė anądien demonstraciją. Tuo pačia laiku įsakyta 
Kliuksai ėjo apsitaisę savo registruoti visus vyrus, ku- 
regalijoj, tik maskų ant vei- rie gali nešioti ginklą. Bo
dų neturėjo. Mat, jie turėjo gistruoti šitokius Lenkijos 
čia savo organizacijos pus- piliečius įsakyta netik pačioj 
metinį suvažiavimą ir dele- Lenkijoj, bet ir Vokietijoj, 
gatų buvo iš visų Amerikos ir kitose svetimose valstybė- 
kraštų, nuo Alaskos ir Cali^se.
fornijos. j Keturiasdešimta procentų

---------------- 'viso Lenkijos biudžeto (val- 
IŠLAUŽĖ KALĖJIMĄ. I džios išlaidų) paskirta vien 
Thomaston. Me.—Pereita tik karo reikalams.

Spalių 9 dieną, tai yra tuo 
pačiu laiku, kai Lenkijos pa
triotai ruošėsi prie naujo 
karo, Lietuva geduliaudama 
minėjo Vilniaus užgrobimo 
sukaktuves. Per patį vidur
dienį pereitoj subatoje visoj 
Lietuvoj buvo sustabdytas 
vienai minutei visoks judėji
mas ir visoi šalyje užviešpa
tavo gili tyla. Lietuvoje susi
darė tam tikra sąjunga, kuri 
reikalauja iš valdžios, kad 
šiokiu ar tokiu budu Vilnius 
butų iš Lenkijos nagų pa- 
liuosuotas.

Tuo pačiu laiku vokiečių 
spauda Berline paskelbė, 
jog franeuzai reikalauja, 
kad Vokietija gvarantuotų 
rytų sienas ir kad ji stotų 
Lenkijos pusėj, jei pastara
jai prisieis kariauti su Lietu
va ir Rusija. Visa pažangioji 
vokiečių spauda šitą reikala
vimą su pasipiktinimu atme
ta. Lenkams vokiečiai nie
kuomet nepadės.

Kuomet viso pas? alio akįs 
yra nukreiptos ’ rytų Euro
pą, tai Lond no laikraščiai 
praneša, k .j Musolinis ruo
šiasi į k »rą prieš Turkiją, o 
Aust joj ir Vengrijoj mo- 
n .rchistai planuoja atgai

vinti mouarchijas.

Thomaston, Me.—Pereitą 
sąvaitę čia buvo išlaužtas 
valstijos kalėjimas ir pabėgo 
4 kaliniai. Bėgdami jie su
mušė kalėjimo sargą. Vė
liaus betgi visi keturi buvo 
sugauti.

ŠMUGELNINKAS PAŠO
VĖ DU MUITINĖS VAL

DININKŲ.
Pereitą sąvaitę Vermonto 

valstijoj buvo pašauti du 
Jungtinių Valstijų muitinės 
valdininkai. Juos šovė neži
nomas vyras, kurį jiedu ban
dė anksti rytą sulaikyti. Ma
noma, kad jis buvo degtinės 
šmugelninkas. Abu pašauti 
labai sunkiai ir pasveikti 
jiems nesą vilties.

KYNUOSE VAROMA 
AGITACIJA PRIEŠ 

ANGLUS.
Pereitą sąvaitę Hankou 

mieste, kurį laiko užėmus re
voliucinė armija, buvo su
šauktas didelis protesto mi
tingas prieš anglus, kurie 
šaudydami Vansieno mieste 
yra užmušę vieną kiniety. 
Kalbėtojai ragino kiniečius 
vyti anglus laiu uii iš Kynų 
ir tar| iiinb ouvo paskleis
ta ua»n; .įeraturos prieš an-

I
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CUNIGAS PRANAŠAUJA 
PASAULIO PABAIGĄ. I 
New Yorko baptistų kuni-į 

gužis John Roach Straton• 
pranašauja pasaulio pabai
gą. Kad “sudna diena” jau 
nebetoli, tai kiekvienas ga
lis matyt. Štai, anais metais 
žemės drebėjimas sunaikino: 
San Franciscos miestą, o da
bar uraganas nušlavė Flori
dos valstiją. Ar žinot kodei? 
Ogi todėl, kad žmonės tenai 
perdaug ištvirko, į bažny
čias pradėjo nebeiti. Dievą 
užmiršo, kunigams pinigų 
nebeduoda. Pinigų nedavi
mas, žinoma, tai sunkiausia 
nuodėmė, ir todėl šitas dūšių 
ganytojas perspėja savo 
klausytojus:

“Aš perspėju tuos, kurie su
ko, kad New Yorkas negali būt 
sunaikintas. Kuomet aš pirmu 
kartu toki perspėjimą išleidau, 
tai laikraščiai mane išjuokė. 
Jie nurodė, kad New Yorkas 
stovi ant uolos, todėl jam nesą 
jokio pavojaus. Bet aš nema
nau, kad New Y’orkas gali išsi
sukti nuo Dievo rūstybės. Jeigu 
Dievas nesiskubina, tai tik dėl
to, kad Jis yra labai geras ir 
labai mus myli.”

Jeigu ne kunigas tokius 
dalykus kalbėtų, tai jį užda
rytų į “kreizių” namus, kai
po beprotį. Bet kunigui kal
bėti nesąmones, tai pripras
tas daiktas.

“Kiek vieną Inetą 3idla\<»je.į 
kaipo •cu4auno.ie’ vietoje, kur 
buk kadaise pasirodžiusi gyva 
Dievo motina, būna visos są-i 
vaitės nepaprasti atlaidai, i 
kuriuos iš visu Lietuvos kam-į 
pu. kunigu vedamos žmonių; 
minios, su bažnytiniais altorė
liais. vėliavomis, baldakymais 
ir kitais dalykais pėsti keliauna 
i tą ‘eudauną’ vietą.

"Taip buvo ir šiais metais. 
Ėjo dvi procesijas — viena iš 
Šidlavos. kita šidlavon i atlai
dus. kurios susitiko ant Du
bysos tilto.

“Procesijos ėjo su kunigais, 
baldakymais. monstrancijo-1 
mis. altorėliais, karūnomis ir 
tt. Jas lydėjo daugybė žmonių. 
Ant tilto susitikusios dvi pro
cesijos pradėjo daryti susitiki
mo ceremonijas. _
vo daugybė žmonių, tai senas • 
tiltas neišlaikė, lūžo ir griuvo 
ant žmonių ir vežimų, kurie bu
vo po tiltu Dubysos pakrantė
je. Griuvimo pasekmės neapsa
komai baisios. Daugybė žmo
nių sužeista, kuriu daugelis bus 
am/inais invalidais. Mat po til
tu stovinti arkliai su vežimais 
išsigando ir šokdami bėgti Į 
daug žmonių sutrempė. Sužeis-! 
ta ir keletas- kunigų.

“Kad tiltas buvo silpnas, tai' 
kunigai gerai žinojo ir nieko . 
nepaisydami suvedė ant jo nū- • 
nias žmonių. Nors šventame ’ 
rašte yra pasakyta, kad be 
Dievo valios niekas neatsitinka, 
bet kunigai tuoj pasiskubino 
kaltinti valdžią už tilto neatre- 
montavimą. Bet jeigu jie žino
jo. jog tiltas silpnas, tai kokiu 
išrokavimu ant jo suleido mi
nias žmonių ir dar ceremonijas 
darė? Valdžia užvedė tardymą 
Įvykio priežasties išaiškini
mui.”

Reikia pasakyti, kad tuo
jaus po tos nelaimės kunigai 
paleido paskalą, buk socia
listai ir bedieviai paplovę 
tilto balkius iš apačios. Tuo 
budu tie judošiai norėjo 
sukurstyt tamsias minias 
prieš socialistus ir įtaisyt 
skerdynę. Bet apžiurėjus 
balkius pasirodė, kad jie bu
vo ne papiauti, o supuvę.

Paprastam trafikui tiltas 
tečiaus buvo d a gana stip
rus: bet kada kunigai suėję 
ant tilto pradėjo sakyt pa
mokslus, kada jie sutraukė 
tenai daug žmonių, tai tiltas 
turėjo lūžti. Taigi tiesioginė 
atsakomybė už šitą nelaimę 
krinta ant kunigų galvų.

užėmus p. Sidzikauskui, 1 
ūkininkų partijos r.tstovui, p. laikymui. Juk p: 
Sleževičiaus kabinete užsienio 
reikalų ministerio vietą, šioji jglų kalbos d a neišmoko, 
koalicija gali tik išsiplėsti ir; 
sustiprėti.“

I
Apie busimus Lietuvos 

Seimo darbus galima esą 
gauti numanymą iš tų užda
vinių, kokių statys Seimui ir 
vyriausybei pats gyvenimas. 
Pirmoji Seimo sesija tik ap
valė kuriamajam darbui 
dirvą. Dabar gi turėsiąs pra
sidėti vykdymas to plano, 
kokį Lietuvos demokratija 
vra užsibrėžus eidama val-

kaipo-nhnui, bet ir savo kalbos pa
sigailėjimo 

vertas tas žmogus, kuris an-
. • ° savo jau užmiršo. Apšviestas 

žmogus turi žinoti bent vie
ną kalbą gerai, kad be mik-: 
čiejimo ir stenėjimo galėių; 
savo mintis išreikšti. O pa
grindas kiekvienai kalbai 
yra literatūra. Žmogus, kuris 
nemoką gerai skaitj.ii. nie
kuomet nemokės gerai kal
bėti.

Kalbėdami apie švKtimą- 
si ir švietimą kitų, 
privalome užmiršti 
vos. Žmonės tenai 

; laikraščių ir knyga’, 
į turi iš ko nusipirkti 
kiekvienas amerikietis

i tų užrašyti savo i 
! gerą laikrašti 
knygų. Lietuvoj- 
ra klerikalų cenz

^amerikiečiai 
doii ta proga

’Įtuvos kaimus laisvos dvasios 
_ j literatūra. Irklai tokiais raš
ytais paliuosv.csime Lietuvos 

„i etį nuo klerikalizmo ir 
tikybinių burtų.

Aš nuo savęs 
iųsti Lietuvon šiuos 

1 iš laikraščių 
“Naujiena-v 
sekančias:

“Kodėl
va.

“Kokius 
garbino senovėj.”

“Ar buvo visuotinas tva- 
nas?

ii “Apie Dievą, Velnią, Dan- 
----rą.

; “Lietuves Respublikos Is- 
I tori ja.”
I 

patiems;

Juodai-Raudonas Frontas.
valdžios darbus^“Lietuvos Žinios” rašo: įkuoti”

Nors dabar Lietuvoj ir jiems nieks neužčiaupia bur- 
viešpatauja politinė tyla, bet 
demaknitijes priešininkai 
nesnaudžia, u uoliai knisa 
jos pagrindus. x Pastaruoju 
laiku dabartinę vyriausybę 
kariu su kierikalais smar
kiai puola ir komunistai. 
Tiek savo spaudoje, tiek mi
tinguose ir susirinkimuose 
jie neriasi is kailio, stengda
miesi kiekvieno valdininko 
nusižengimą ar netaktą ir vi
sa- nelain/as ir bėdas suvers
ti ant vyriausybės '_____ _ r e
tuo ją apjuodinti. Mes stovi-!musų darbo liaudžiai. To
me akvvaizdoje to paties 
reiškinio, kurį dar nesenai Į 
matė Anglija ir Prancūzija,' 
kai komunistai ir dešinieji 
sudarydavo kontaktą demo- 
kratinių vyriausybių griovi
mo darbe.

Ta pati istorija pasikarto
ja ir pas mus. Paskaičius 
“Ryto,” federacijos “Darbi-! 
•rinko” ir “Darbininkų At
stovo” rašymą galima kon
statuoti, kad visi jie eina 
prie vieno ir to paties tikslo: 
diskredituoti plačių masių 
akyse demokratijos idėją.

Labai charakteringa, kad 
dažnai ir klerikalai ir ko
munistai primeta vyriausy
bei tuos pačius kaltinimus ir 
šmeižia tokiu pačiu tonu. 
Tiesa, federantai neva susi-1 
-upinę “katalikybe,” o ko- 
muninstai “laisve.”

Tečiau ir be komentarų 
aišku, kad vieniems katali
kybės, o kitiems laisvės apa
štalų rolė tinka taip, kaip 
vilkui avių ustovo pareigos.

Klerikalai ir komunistai 
[turi bendrą tikslą neleisti 
; prigyti pas mus jauniems de
mokratijos tvarkos diegams, 
nes jiems prigijus ir sustip
rėjus abiejų reakcijų akci
jos smarkiai puls. Jie žino, 
kad jeigu praleis patogų mo
mentą — tai juodo ir raudo
no botago diktatūrai gali iš
nykti dirva. Šiuo atžvilgių jų 
“kritika” turi specifiško po
būdžio. Čia jie vaduojasi ne 
liaudies, o savo partinės tak
tikos reikalais. Ką vyriausy- 

' bė nedarnių — vis tiek jie 
nebus patenkinti, meluos, 
šmeiš, darys provokacijas, 
kad galėtų kelti alarmą.

jurie tų gaivalų “kritikos” pataikė į klerikalo Bučio 
iiuri atsinešti su privalomu į langą.

_u~ f kad ne kunigų
rankose valdžia, o taip jie 
butų jau ne vieną socialistą 
įkišę kalėjiman už “pasikė
sinimą” ant “profesoriaus” 
“daktaro” kun. Bučio gyvy- 
bės,r.

Rochesterio rubsiuvių uni
joj:

“Nuolat didėjo skaičius pri
rodymu, kad ten esama demo
ralizuojančių spėkų, kurios no
ri ten pažeisti musų organiza
cijos galią.”

O ar žinot, kas tos “demo
ralizuojančios spėkos,” ku
ries nori pažeisti kriaučių 
organizaciją? Tai komunis
tai. Niekindami Generalę 
Tarybą ir šmeiždami kitus 
unijos viršininkus, komunis
tai norėjo paimti rubsiuvių 
organizaciją Rochesteryje į 
savo rankasu Ir Pruseika ra
šo, kad—

“Yra labai aišku, kad tą des- 
! truktyvę taktiką vartojant, ini

ciatyva ir vadovybė ėjo iš pa
šalinės agentūros, 
jo paardvti musų 
Rochestery.’

O kas gi toji 
agentūra,” ką varo griovimo 
darbą rubsiuvių unijoj? Tai 
tie patįs komunistai.

Toliaus Pruseika šitą "pa
šalinę agentūrą” aiškiai 

(įvardiją. Tai buvusi komuni- 
stu sudaryta “Darbo Unijų 
Švietimo Lyga,” o dabar 
perkrikštyta į “Progresyvę 
Lygą.” Jis sako:

“Atskiri asmens, atskiri na
riai ir viršininkai beveik per iš
tisus metus vadovavo judėji
mui, kurio tikslas yra sudau
žyti Rochesterio organizaciją. 
Jie skleidė neteisingus krimi
nalius kaltinimus prieš uniją ir 
jos viršininkus, norėdami pa
sėti nariuose nuožvalgą ir ne
pasitikėjimą. Jie dalyvavo rei
kaluose pašalinės organizaci
jos. kup seniaus vadinosi Dar
bo Unijų švietimo Lyga, o da
bar vadinasi Progresyvė Lyga, 
kuri laikydavo reguliarius mi
tingus tuo tikslu, kad daryt: 
pienus, kaip pakrikdyti Amal- 
gamated Rochestery.”

Šitam griovimo darbui va- 
.1 ovavęs daugiausia komu
nistų lyderis Sugerman. 
Anot Pruseikos—

“Jisai pataręs organizacijos 
nariams nemokėti duoklių. Ki
tas komunistas išvadinęs uniją 
skebų agentūra ir pareiškęs, 
kad prezidentas Hillmanas buk 
tai pataręs New Jersey guber
natoriui iššaukti miliciją prieš 
Passaic’o streikininkus.”

Tai šitaip 
komunistai šmeižė rubsiuvių 
uniją ir jos viršininkus,.no- 
rėdami sudemoralizuoti or-1 
ganizaciją.

Mums tatai ne naujiena: 
komunistiška^ intrigas mes 
žinom jau senai. Bet čia yra 
Įdomu tas, kad už šitas in
trigas kailį komunistams pe
ria L. Pruseika, vadovauja
moji tų intrigų dvasia, ri

Kas gi su juo atsitiko? Ne
jaugi jisai išsižadėjo komu
nizmo? Nejaugi jis' eina jau 
prieš buvusius savo tovariš- 
čiųs?

Ne, tokia metamorfoza 
Pruseikoj da neįvyko. Jisai 

vių laikraštyje dėlto, kad 
juos smerkia unijos valdy
ba, kuri moka jam algą. Ka
da jis rašo į “Laisvę,” tai jis 
giria komunistus, nes tada 
komunistai jam užmoka.

Taigi, politinė Pruseikos 
dusia pigi: ją galima nu
pirkti už bliudą binzų.

I

*

AR GALI BŪT NEPARTI
NIS MENAS? .

Yra žmonių, kurie mano, 
kad menas partijų nežino; 
kad muzika yra dailė, kuria 
gali gėrėtis lygiai kunigas 
kaip ir revoliucionierius.

Bet tai yra klaidinga nuo
monė. Nors muzika savaimi 
ir nepartinė, bet ji yra nau
dojama partijų tikslams. 
Juk revoliucionierius negie
dos “Sveika Marija,” o kuni
gas negiedos “Ant Barika
dų.”

Gana teisingai apie tai ra
ki vienas dešiniųjų laikraš
čių, kuris sako:

“Ar menas gali būti neutra
lus? Taip, bent kiek jis neliečia"1 
žmonių socialio sugyvenimo.

“Gali menininkas labai vaiz
džiai, dailiai atvaizduoti visą 
negyvą ir gyvą neturinčią pro
to gamtą; gali daug kalbėt! 
apie jūres, ežerus, upes, kalnus, 
miškus etc.

“Tame visame ir panašiuose 
dalykuose gali menininkas iš
laikyti neutralumą. Bet vos 
menininkas paima, socialio su
tvarkymo reiškinius, ar tikybi
nes, etines, morales tiesas, — 
jo neutralumas pasibaigia. Me
nininkas čia negali vienu kartu 
atstovauti įvairioms pasaulė- 
žvalgoms: jisai atstovauja vie
ną. o kitą, nors netiesioginiai, 
peikdamas, pašiepdamas, ar 
vien savąją iškeldamas, jau pa
lieka partyvus.’’

Tai yra tikra tiesa. Buržu
jus niekuomet nelaikys antt .

savo sienos Markso paveiksi 
lo, kad ir kažin kaip dailiai 
jis butų artisto nupieštas.

<

PRUSEIKA PERIA KO- 1 
MUN1STAMS KAILĮ. .1 ’

Mums prisiųsta oficialus
Amerikos rubsiuvių amalga- 1 
meitų organas, “The Advan- 
ce,” kurio antrame puslapy 
yra padėtas lietuvių skyrius.. 
To skyriaus antraštėj pažy
mėta: “Redaktorius L. Pru
seika.”

. L. Pruseiką visi žino kai
po komunistų vadą. Jis sako 
jiems prakalbas, jis rašinėja 
jų ‘‘Laisvei” editorialus ir vi- 
sor juo» giria.

'■ Bei vitai kitaip jis kalba 
apie rubsiuvių organe. 

Jkpriklaus'ykit, ką jis ra- 
fnmėtaine “Advance” 

MjĮfai . komunistų intrigas

; U?..V• į zr ■ (
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kuriai rupė- 
organizaciją

“pašalinė

i

_____ _____ ___ | 
^įdžion.

• Seimo prezidiumas Išrink
tas senasis, būtent, pirminin
ku dr. Jonas Staugaitis, pir- 

?O Ulang.“bū>,uo,ju. viee-pi™minku inž.
i St. Kairys, antruoju J. Ste- 
iponavičius. Pirmuoju rašti
ninku išrinktas vokieči 
frakcijos atstovas Kinderi; 
o antruoju raštininku liaud 
B. Žygelis.

mes ne- 
ir Lietu- 

troksta 
bet ne

rodei 
iurė-

.amiskiams 
ir nusiųsti 
e dabar ne
inąs, todėl 

turėtų pasinau- 
ir užversti Lie-

I

Draugai, Imkimės Švie- gk 
timo Darbo. patarčiau 

raštus: 
— “Keleivį” ir 
o iš knygų tai

| - i’SVasaros piknikai jau pasi
baigė ir ateina žiemos sezo
nas, kuomet vakarus ir šven- 
tadienius turėsime praleisti * 
namie. Butų neatitaisoma 
mums skriauda, jeigu nesu
naudotume šitų vakarų ir 
šventadienių švietimo tiks
lams.

Šviestis galima dvejopu:’,T1 į* Pragat 
budu: (1) lankant vakari
nes mokyklas ir (2) skaitant' 
knygas ir laikraščius namie, i ‘-Inkvizicija.”

Bet neužtenka patiems Į Visas šitas knygas galima 
šviestis; reikia taip jau ru-Įgauti “Keleivio” knygyne, 
pintis, kad ir kiti šviestųsi, j jeigU kiekvienas Lietuvos 
Kas neturi laikraščio, reikia: ūkininkas jas perskaitytų, 
paraginti, kad jis užsirašy-į?aj kunigai daugiau tenai ne- 
tų. Žmogui.kaltais nesinori viešpatautų.- Amerikietis.

aš netikiu i Die-

I dievus žmonės

nos, be teismo nesodina į 
kalėjimas ir nestato prie 
"raudonos stienkos.” šalies 
pinigai nebeeikvojami parti
jų ir atskirų valdovų asmens 
reikalams. Daroma* pastan
gų išbristi ir iš ekonominės 
klampynės, kurion nugrūdo 
mus Krtipavičiai ir kiti.

Tokiu budu jau ir dabar 
yra didelių skirtumų, tarp 
tik ką gimstančios demo
kratinės tvarkos ir kur nekur 

galvos ir j esamųjų “rojų,” peršamų
: J musų darbo liaudžiai. To- 

iesriiau tų skirtumų dar daugiau 
bus visose gyvenimo srityse. 
Juk teisybė, kad šalyse, kur 
demokratinė santvarka yra 
tobulesnė —ekonominė dar
bo klasės būklė visuomet ge
resnė, kaip kad kierikališka- 
me ar bolševikiškame “roju
je.” Tose šalyse darbo žmo- 

!gus turi piliečių teises ir gali 
organizuotis savo reikalams 
ginti ir ekonominei būklei 
gerinti.

Gi “Darbininko” ir “Dar
bininku Atstovo” siūlomoje 
tvarkoje darbo žmonės esti 
beteisiais valdančiųjų ver
gais, kurie jokių laisvų poli
tinių ir profesinių organiza
cijų neturi ir yra, anot so
vietų satyros laikraščio, 

(“gyvuliai, suregistruoti į 
į profesines sąjungas.”

Apie tai privalo pagalvoti 
j gaudomieji į tinklą darbo 
žmonės ir nekirsti šakos, ant 
kuries jie sėdi, nes šakai lū
žūs jie pirmieji nukentėtų.

i

I

* b.

SE1MAS SUSIRINKO, KO
ALICIJA SUSTIPRĖJO.

Rochesteridi Kugsėjc 24 '•dient-^rin-

t 

skirtis su dviem doleriais. 
Tokiam atsitikime reikia tik 
gauti iš jo sutikimas užrašy
ti jam laikraštį, pinigų iš! 
kalno neimant. Jisai užsimo-į 
kės, kai gaus laikraštį.

Kas turi perskaitytų kny
gų namie, tegul nelaiko jų 
bakse ar ant lentynos,bet pa
siūlo kitiems perskaityti. 
Platinti laikraščius ir kny
gas galima netiktai liuosu 
laiku, bet ir dirbtuvėj laike 
pietų.

Reikia žinoti, kad apšvie- 
ta mums reikalinga netiktai 
asmeninio gyvenimo pageri-

DIDELĖ KYŠININKU 
BYLA LENKIJOJ.

Varšuvos apygardos teis-

i

--------— ——---- i 
: me prasidėjo didelė Lenki
jos karo laivyno vado Barto- 
1 ševičiaus-Stachovskio ir kitų 
(karininkų byla dėl kyšių 
(ėmimo ir valstybės iždo su
mų pasisavinimo. Nuostoliai 
siekia 100,000,000 zlotų. By
la dėl jos medžiagos gausu
mo prasitęsianti apie mėne
sį. Iš kaltinamųjų kalėjime 
sėdi tik vienas Bartoševi- 

|čius.

KAS ŠOVĖ I KUN. BUČIO 
LANGĄ?

Musų skaitytojai jau žino, 
kad Kaune buvo iššautas 
jėzuito Bučio langas. Lietu
vos klerikalų “Rytas” išpūtė 
rišto didžiausi skandalą, o 
Amerikos kunigų “Draugas” 
tuojaus išaiškino savo skai
tytojams, kad tai esąs socia
listų ir bedievių darbas. z

Dabar gi “Lietuvos Ži
nios” praneša, kad Kauno 
policija ištyrė to šovimo ap
linkybes ir Bučio kambary 
rado popierose montekristo 
šautuvėlio kulipkutę. Pasi
rodo, kad vaikai šaudė žvir- 

Todel kiekvienas pilietis blius ir užklydusi kulipkutė

Į

i 
i

ko Lietuvos Seimas po vasa
ros atostogų. Per visą atos
togų laiką klerikalų spauda 
pranašavo koalicijai galą. 
Ji sakė, kad sudarytoji Sei
me socialdemokratų ir liau
dininkų dauguma esanti la
bai nepastovi, nes iš jos vei
kiausia pasitraukdą Klaipė
dos atstovai ir tautinės ma
žumos. Socialdemokratai gi., 
komunistų spaudžiami, turė
sią statyt liaudininkams ne
priimtinų reikalavimų. Koa
licija tuo budu pakriksianti, 
ir krikščionims vėl teksią už
imti vadovaujamą 
me.

Bei iš klerikalų 
prasti pranašai, 
netik nepakriko, bet, kaip 
dabar rašo “Lietuva,” ji da 
žymiai sustiprėjo, ir—

<

rolę Sei-
t1' ii 
pasirodė 
Koalicija

>

KAIP ĮVYKO NELAIMĖ
ANT DUBYSOS.

“Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kad per atlaidus Šidla- 
voje sugriuvo tiltas ant Du
bysos ir daug žmonių tapo 
sužeista. Dabar “Lietuvos 
Žinios” aprašo šitų inciden
tą smulkiau. Sako:

“Rugsėjo 11 dieną ant Du
bysos tilto atsitiko didelė ka
tastrofa pne gana įdomiu ap
linkybių.

“Paskiausiu ^rr.etu, nustačius 
sociakk-mokratanb aiškią lini
ją santikiuose su komunistais 
ir sėkmingai baigus vyriausy
bei derybas su Klaipėda dėl fi
nansinio atsiskaitymo, opozici
ja neteko žymiausių argumen
tų savo aliuzijoms dei gresian
čio koalicijai pavojaus. Antrą 
vertus, mažai duoda vilties opo
zicijai šiuo atžvilgiu ir progra
miniai skirtumai kadangi vi
sais programos klausimais bu
vo susitarta tarp frakcijų, koa
liciją sudarant.”

Tai taip yni su Seimo ko
alicija.

“Kalbant gi apie valdžios ko-, 
alki ją, tenka pažymėti, kad

, atsargumų, nes jų obalsiu į Gerai da, 
! vra — kuo' blogiau — tuo rankose va I ~ '.• . V._... • .

i
Baimės buvo pasažieriamkuomet Graiki jos laivas 

Byron užsidegė ant. jūrių, aetoti Ar.ru ikos pa' aščių. 
Kapitono įsakymu, laivas bu c varGi.ni' yi. u uiarku- 
mu ir spėjo pasiekti New Yorką, ku» gaisras buvo už
gesintas.

'geriau.
Bet mes, pabrėždami juo- 

dai-raudėno fronto va^ų są
moningai nesąžiningą ir ten- 
dencinę kritiką, visai-neno
rime pasakyti, kad dabarti
nę vyriausybę laikome kokiu 
•ai neklaidingu popiežium. 
Deja, klaidų yra ir, žinoma, 
bus. Mes jas nurodinėjome 
ir nurodinėsime, vadovau
damiesi teisingai ir dorai 
suprastais demokratinės 
tvarkos reikalais ir stovėda
mi demokratinės valdžios 
gero vardo sargyboje.

Už tai mes turime mora
lės teisės visu griežtumu 
smerkti kiekvieną demago
gišką klyksmą, keliamą tik 

j tam, kad sudrumsti vandenį 
I ir'pagauti į savo tinklą poli- 
itinėse suktybėse mažai nusi- 
į manančius piliečius, 
j Liaudžiai labai skauda 
krikščionių padarytos žaiz
dos. Jos reikia gydyti. Tatai 
mes kartojame. Tečiaus kle- 
i ikališkai-bolsevikiška par
tinė spekuliacija tomis žaiz- 

! domis turi iššaukti dorame 
žmoguje tik pasibjaurėjimą.

Vyriausybė rodo gerų no
rų eiti demokratybės keliu ir 

įtenkinti svarbiausius šalies 
j reikalus.
i Valdininkų sauvalė ir ne
teisėti žingsniai baudžiami, 

Į o jiems nepataikaujama, 
: kaip kad tai butų daroma 
esant klerikalų ar bolševikų 
diktatūrai. Jie gali “kriti-

KAIP FRANCUZU1 IŠRO
DO NEW YORKAS.

Šiomis dienomis New 
Yorkan atvažiavo Paryžiaus 
dienraščio “Le JournaT’ kės 
respondentes, Jacąues De- 
val. ir štai kaip jis pasakoja 
pirmutinius- savo Įspūdžius-: 
“Nevv Y’orkas, tai. galybė 
banališkumo ; komplimentai 
jam netinka, jį galima api
budinti vien tik skaitlinėmis. 
Tai yra negyvas miestas. Iš
skyrus Centrai Parką, visus 
šito šešių milionų gyventoju 
miesto medžius ir gėles gali
ma butų sutalpinti nedide
lėj gėljų krautuvėj. Nėra čia 
•paukščių ant stogų, nėra 
gatvėse šunų, nėra tarpdu- 
ryse kačių, nėra languose 
gėlių, nėra gyventojų vei
duose šypsenos.

“New Yorkas yra nuobo
džiausias ir daugiausia alsi
nantis miestas visam pasau
ly. Linksmai gyventi čia vi
sai negalima. Aš kas rytas 
gaunu čia laikraštį tokio sto
rumo, kaip telefonų knyga, 
ir man vis rodosi, kad rasiu 
jame tokią žinią: ‘Pačiam 
vidurdieny ant gatvės susi
juokė žmogus; policija tuo
jaus jį sulaikė.’ ”

f

I

Ar.ru
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Kas skaito ir rašo, 

Tas duonos neprašo. © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
dėsnis, negu jis paprastai 
yra ir tik su kojoms kapst, 
kapst į žemę ir kaip pradės 
rėkti,, kad net ir vyriausias 
kunigas ant sosto sėdėdamas 
negali sudrausti. O mano 
kūmas sako tiems “kuni
gams:” “Matote, draugai, 
kaip Gataveckas kapstosi ir 
rėkia, kad mes balsuojam ne 
taip, kaip jis nori. Taigi jis 
taip kapstosi ant kožno susi
rinkimo ir dar jis pyksta, jei 
maršalka nori jį išmesti lau
kan arba mes uždedam jam 
kokią “korą.”

Paskui vienas plikas “ku
nigas” iš New Kensington, 
Pa. kad pradės barti Gata
vecką ir Čirvinską, ir patarė 
mums, kad mes nerinktume 
jų nei į kuopos valdybą ir 
jei jie dar nebus spakaini, 
tai kad mes juos nubaustu- 
mėm.

Dauguma “kunigėlių.” 
daugiau barėsi ant Gata- 
vecko, tik vienas Trevesky- 
no “kunigėlis” Savukaitis 
teisino Gatavecką.

•Tai tuomi ir užsibaigė ta 
musų metinė bolševikiška 
“spaviednis.” Tik nežinia, 
ar tie “kunigėliai” skirs ko
kią “pakutą” Gataveckui, 
ar ne.

Pernai po tokios bolževi- 
! kiškos “spaviednies” tie 
“kunigėliai” paskyrė “pa
kutą” P. Liepai ir A. Balčiū
nui “pakutavoti” iki seimui, 
lo Kavaliauską išmetė iš sek
retoriaus vietos ir uždavė 

į“pakutavoti” per 6 mėne
sius. Kurnate.

Susirenka žaisti

fe a 'm

♦ A Uja
......-f”

Kur Garsus žmonės
>

Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.
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Ignas Mikalonis paliko di-. 
tižiausiame nubudime savo, 
žmoną ir pulką vaikų, ku
rie jau visi yra suaugę.

Laidotuvės buvo 2 d. spa
lio. Kadangi Mikalonių gi
minė yra gana didelė, tai ir 
laidotuvės buvo iškilmingos. 
Į kapus velioni lydėjo apie 
40 automobilių. Palaidotas 
labai gražioj vietoj ant mies
to kapinių. Leidžiant velionį 
į duobę, sujudinančią pra
kalbą pasakė “Keleivio” re
daktorius J. Neviackas.

Velionis Ignas Mikalonis 
buvo labai gero Budo žmo
gus, beveik su niekuo savo 
gyvenime nesibarė, su vi
sais kuograziausia sugyve
no, todėl visi giminės, drau
gai ir pažįstami jį labai ap
gailestauja. Paėjo iš Vil
niaus rėdybos. Apart savo 
šeimynos, Amerikoj paliko 
du broliu: Adomą — vyres
nį ir Kazį — jaunesnį.

Lai būna velioniui lengva 
ilsėtis šaltoj Amerikos žeme-1 
lėj. O jo likusiai šeimynai i 
reiškiu giliausios užuojau
tos. Kaimynas.

DUQUESNE, PA. 
Moterų girtuokliavimas ir 

kiti dalykai.
Šitoj kolonijoj lietuviai 

pradėjo smarkiai girtuok
liauti. Beveik niekas nevei
kiama, tiktai munšainas 
traukiama. Nuo vyrų neatsi
lieka ir moteris. Parėję iš 
darbo vyrai randa savo mo
teris girtas ir nebegali su jo
mis susikalbėti. Iš to kila 

j barniai ir nesutikimai.
Vienas vyras parėjęs na

mo iš naktinio šifto rado sa
vo moterį su svetimu vyru 
vienoj lovoj gulint. Nieko 
nelaukęs jis pašaukė policis- 
tą. Atvažiavo dėdė, susodi
no visus ir išvežė kur reikia. 
Ant rytojaus teismas. Teisė- 
jasepašaukia tos moters vyrą 
klausia: “Ką tu žinai?” Jis 
papasakoja, kad savo moterį 

’• radęs gulint su svetimu vy
ru. Teisėjas paliepia jam ei
ti namo. Pašaukia moters 
meilužį ir klausia: “Ką tu 
žinai9” Jis atsako, kad rie- 

rr’v». 

tas. Teisėjas jam paskiria 
10G dolerių bausmės. Ant 
galo pašaukia tą moterį ir 
klausia: “Ką tu žinai?” Mo
teris atsako, kad ir ji nieko 
nežinanti, nes ramiai sau 
miegojusi. Teisėjas uždeda 
jai 75 dol. bausmės. Kadan
gi moteris neturėjo pinigų ir 
negalėjo bausmės užsimokė
ti, tai jai paskirta 60 dienų 
kalėti. .

♦ ♦ *

šitame miestelyje gyveno 
vienas vedęs gašlus vyras K. 
J. Jis visada sakydavosi 
esąs “singelis.”

Atvažiavo iš Lietuvos dvi 
merginos. Jis pasirinko vie
ną iš jų ir apsivedė. Kiek lai
ko praslinkus žmonės pradė
jo kalbėti, kad tas vyras jau 
senai esąs vedęs ir turis Lie
tuvoj pačią ir dvi mergaites. 
Nuotakos tėvas, dasižinojęs 
kur jis yra šliubą ėmęs, pa
rašo tos parapijos klebonui 
laišką su prašymu, kad at
siųstų jam to vyro metrikus. 
Kiek laiko praslinkus parei
na metrikai, kurie parodo, 
kad jaunikis yra ženotas ir 
turi dvi mergaites. Tuo jaus 
jį suima, nuveža į šaltąją. - 
Kiek laiko patupėjęs sulau
kia teismo. Teismas atskiria 
nuo jo antrąją pačią. Taip, 
rodos, viskas ir užsibaigė.

Netrukus tasai gašlusis 
vyras kitame mieste susira
do sau našlę moterį ir vėl 
rengėsi apave®*. Šliubas tu
rėję Įvykti 21 rugsėjo. Bet 
dažinojęs nuskriaustos mer
ginos tėvas pasiima polic- 
manus, nuvažiuoja prie tos 
bažnyčios, kur jis ketino 
šliubą imt ir laukia. Atva
žiavus jaunavedžiams, tuo
jau prisistatė aniuolai sar
gai ir sako: “Važiuok su mu
mis, mes tau duosim jaunes
nę pačią.”

Taip ir nuvežė jaunikį su 
visom baltom gėlėm ir pa
statė po 500 kaucijos. Bet 
jaunoji pasigailėjus jį išoila- 
vo! Taigi dabar laukia teis
mo. Kokią bausmę jam pa
skirs, parašysiu kitą syki.

Žalioji Rut?..

p
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metai atgal, pagarsėjo savo gardžiais 
pusryčiais. Tą reputaciją jis palaiko ir 
dabar. Jūrių maistas ir dabar Čia yra 
geriausia pagaminamas. Ir kava čia 
duodama La Touraine. Visi, kurie tik 
šioj vietoj yra buvę, atmena puoduką 
gardžios kavos. Ir daugybė žmonių, pa
ragavę čia šitos kavos, parvažiavę namo 
pradėjo ją vartot visados.
Mes patartam jums išbandyt šią nepa
prastą kavą La Touraine (Extra): Jū
sų groseminkas turi ją, kurią parduoda 
už prieinamą kainą. Eikite skersai visą 
pasauli, o tokios kavos niekur nerasite, 
kuri prilygtų šiai. Tegul ji puošia jūsų 
stalą per ištisus metus. Jums patartina 
pasirinkt geriausia.
Touraine (Extra) Kavą.

TENAI prie Rye Beach, N. H. yra 
garsus resortinis viešbutis, vadi

namas The Farragut. Jis pabudavotas 
toj vietoj* kurią John Philbrick padarė 
garsia žuvų čauderiu—atgal 1840 m. 
Vėliaus toj vietoj išdygo viešbutis The, 
Atlantic, kuriame apsistojo Admirolas 
Farragut. Vėliaus tapo palmdavotas 
viešbutis jo vardu.
čia Frank Munsey kartą buvo telegrafo 
operatorium, žinpmas Robert T. Lincoln 
tankiai čia apsilankydavo, taipgi ir 
Marshall Fiekl. Nesuskaitoma daugybė 
garsių žmonių vardų yra čia pažymėta 
registracijos knygose.
šitas viešbutis, kuris yra Įkurtas 86

Interesingi faktai apie La
turi savyje skonį rečiausiu 
dir.-ų ant žemės.
Tris sujungtos rųsys kavos 
šitame mišinyje kainuoja 

■ ■

kava. 
Sao Paulo, 
Rrajilijos, 
be, nes 
užauga kas
Formula šio mišinio yra sek
retas, atsargiai slepiamas. 
Kavos ekspertai praleido dvi
dešimt metų, kol šią forniu- 
lą sudarė. Nėra Kitokio kavos 
mišinio, kuris pritiktu šiam. 
Kurie randa tinkama skoni 
šioj kovoj, neras jo jokioj 
kitoj.
Ponas E. -J. Butler. garsus 
kavos ekspertas, personaliai 
išbando, paragauja ir pats 
parenka kavos rūšis šiam

CARNEGIE, PA.
Bolševikiška “spaviednu.”

Rugsėjo 27 d. APLA 3- 
čios kuopos nariai ir narės 
turėjome atlikti bolševikiš
ką “spaviednį” ii- apsivalyti 
nuu “griekų.” Dievui dėkui, 
mums, griešninkams, tokia 
“spa<iednis” jau ne pirma. 
Pernai apie šį laiką mes irgi 
turėjome atlikti panašią bol
ševikišką “spaviednį.” Sykį 
ant metų mes turime atlikti 
bolševikišką “spaviednį,” 
taip lygiai kaip ir katalikai. 
“Spaviednies” skirtumas ta
me, kad katalikai parsitrau
kia kunigą gavėnioj arba pa
vasarį, o' musų bolševikai 
parsitraukia savo “kunigus” 
rudenį, apie žydų “nešti- 
nes.”z

Taigi, dėkui ponui Dievui 
ir visiems sventiemsiems, 
kad mes turime tokį ščyrą 
bolšetiką, kaip Jonas Gata
veckas, kuris pasirupina-mu- 
sų dvasios reikalais, užorde- 
riuoja bolševikiškus “kuni
gus,” surašo musų “griekus” 
ir prisako musų prezidentui 
sušaukti susirinkimą. O jei
gu mes neturėtumėm Gata- 
vecku, tai tikrai musų duse
lės prapultų griekuose.

Kaip apsivalome nuo grie
kų, tai numirę jeigu negausi
me nueiti į dangų, tai gal 
gausime pamatyti nors bol
ševikišką Rusijos vrojų, tai 
vis gal bus geriau, negu pek
loj degti.

šįmet bolševikiška “spa
viednis'’ buvo tokia: “drau
gas” J. Gataveckas surašė
griekus J. Kasakausko, kai-: 
po kuopos pirmininko, kad 
“nepildo” konstitucijos: J. 
Tarazos, kaipo maršalkos, 
kam jis norėjo Gatavecką 
išmesti laukan už tai, kad 
tas rėkavo ir su kojom kaps
tė žemę; Liepos, kam jis 
kuopos išrinktas : važiavo 4 
Treveskyn. Pa. tyrinėti 5 kp. 
suspendavimą; J. čirvinsko, 
kam jis neklauso Gatavec-
ko, o klauso didžiumos 3-ios
kp. narių, ir visos APLA. 
3-čios kuopos, kam nepriima 
Gatavecko moteries i A. P. 
L. A.

Surašęs visų minėtų grieš- 
ninkų “griekus,” Gatavec- _ _ _
kas užorderiavo čielą buri stoj formoj yra sekanti: 
bolševikų “kunigų” iš sekan- Įplaukos: 
čių parapijų: McKees Rock, 
Pa., iš New Kensington, Pa. $310.50. 
ir iš Treveskyn, Pa. ; Bankieto įplaukos prie
.♦Atvažiavus tiems ‘%uni-:Rangos $/7/.50. 
jgartis,’’ suėjom mes, visi'.. Koncerto įplaukos, pne 
‘fgrreSninkai,” į svetainę ir į i^gos; $330.00. . > 
prasideda “spaviednis.” Pir-l., Lz kvietkąs ppePatfidet© 
miausia paklausia

gnesmnko, paklausia ki
to, trečio — vis tai maži; 
griekai, todėl greitai duoda 
“išrišimą” ir net “pakutos” 
jokips neužduoda. Prieina J. 
Čirrinsko eilė, ir “draugas” 
Gataveckas išpiškina visus 
J. Čirvinsko griekus. Net 
baisu ir klausytis, kiek tai 
Čirvinskas yra papildęs bol
ševikiškų “griekų.”

Užbaigus Gataveckui pa
sakoti apie Čirvnisko grie
kus, atsistoja čirvinskas ir 
pradeda pasakoti Gatavec
ko griekus ir tu, dzievuliau 
brangus, kokių smertelnų 
griekų Gataveckas yra pa
pildęs,net mano plaukai ėmė 
šiauštis ant galvos. Iš “spa
viednies” paaiškėjo, kad 
Gataveckas pernai norėjęs 
pasamdyti mušeikas, kad 
Liepą primuštų, o kitam 
3-čios kuopos draugui kad 
kaulus sulaužytų ir plaučius 
sutrintų.

Vyriausias “kunigas," sė
dėdamas ant sosto, negali 
nuspręsti, katfas kaltesnis— 
Gataveckas ar čirvinskas ir 
prašo visų “draugų,” kad 
pakeltumėm rankas katras 
kaltesnis. Mes visi, išskyrus 
kurną Šiurmaitienę, pake-J tuvių Visuotinų Seimų Isto- 
liam rankas, kad Gatavec- * Ti *
kas kaltesnis.

Po musų rankų' pakėlimo’ręs. lietuvių veikėjams, visuome- darbų, galimas dalykas, gal'gult ant krutinės ir pasmau-
Gataveckas pasidarė juo- Toliaus, tapo nutarta, kad nės darbuotojams, o taipgi kas ir liko nepatėmyta. Atsi-'gė visų mylimą gerą žmogų.

PH1LADELPHIA, PA.
Seimo Rengimo Komiteto 

Atskaita.
Poseiminiame Seimo Ren

gimo Komiteto susirinkime, 
laikytame Lietuvių Muzika- 
lėj Svetainėj, tapo galutinai 
sutvarkytos atskaitos iš Vi
suotino Seimo • bankieto ir 
koncerto, kurie atsibuvo 29 
ir 30 dienomis rugpiučio š. 
metų. Susirinkiman pribuvo 
gana skaitlingai Seimo ren
gėjų ir veik visas pildantysis 
komitetas. Pirmininkaujant 
Dr. E. G. Klimui, iždininkas 
A. Tvaranavičius išdavė pi
niginę atskaitą, kuri suglau-

Už programo paskelbimus i

■ . .

t

Viso įplaukė $1441.65.
Išlaidos:
Už valgius bankietui 

$546.20.
Už spaudos darbus $163.- 

93.
Orkestrą bankietui $37.00.
Svetainės išpuošimas $85.- 

00. :
Palmos ir gėlės $40.00.
Artistėms, pianistėms ir 

pianas $275.00.
Komisas už paskelbimų 

rinkimą agentams $124.20.
Telegramai Liet. Prez., 

Liet. Min. Kabinetui,. D-rui 
šliupui, Amerikos Preziden
tui, Seimo ženkleliai, pašto 
ženkleliai, telefonai, svetai
nės išvalymas, smulkus pa
tarnavimai $135.41.

Viso kartu išlaidu $1386.- 
74.

įplaukė $1441.65.
Išmokėta $1386.74.
Liko pas iždininką 

Tvaranavičių $54.91.
Nutarta, kad likusius pi

nigus $54.91, pakol kas, pa
laikyti ant vietos. Jeigu ne
atsiras daugiau netikėtų iš
mokėjimų, tai tuomet minė
tus pinigus pavesti išleidi
mui knygos “Amerikos Lie-

A.

rija,” ką šis 5-tas A. Liet. 
Visuotinas Seimas yra nuta-

Ta; yra daugiausia parduo
dama kava Naujojoj Angli
joj, kuri yra gimtinė visų ge
resniu kavos rūšių Ameri
koj. šiuose tikrų kavos kriti
kų namuose, yra pripažinta, 
kad ta: yra aukščiausia 237 
metų kavos skonio tobulini
mo pasekmė.
Tai yra kava, kuri vartoja
ma tokiose valgymo vietose, 
kurios yra garsios kavos ge
rumu. Paveizdan, visuose 
Statler Hotdinose. Puikiame 
Shoreland Chicagoje. Nesu
skaitomoj daugybėj provin
cijos namų, 'kurie yra garsus 
savo svetingumu.
Aiišinvs jungia savyje ketu
rias rūšis geriausios kavos, 
kokia tik auga. Kiekviena 
rųšis ateina iš skirtingos ša
lies, kiekviena suteikia gar
be tautai Kiekviena rųšis

Musu Dovana 
Kavos Mėgėjam 
Už ši kuponą gausite kvoterio sva
ro pakeli kavos— uętektirai dviem 
pusryčiai^.- Gerkite kaino musų 
funda. Pasiklausykite, ką apie šią 
kavą jūsų šc-imyna pasakys. Ketu
rių retų rūšių kava yra- sumaišyta 
į daiktą, suteikia genaus; skoni į.- 
kvapsni. Iškirpkite kuponą dabar' 
ir prisiųskite. ' •
——i .1

mišinyje
daugiau negu paprasta 

ir daugiau negu
praizinė kava iš 
kuri yra reteny- 

tik maišų jos
metai.

mišiniui. Jo uždavinys palai
kyt tą garsų kavos skonį, ne
paisant lėšų. Jis reikalui pri
siėjus paneša didžiausias lė
šas, kad tik sudarius mišinį 
I-a Touraine (Extra) su tin
kamiausiu skoniu.
La Touraine (E.xtrai parsi
duoda tiesiai groserninkams 
Tas sutaupo tarpininkų pel
ną. Ji parsiduoda dubeltavai 
užpceėtytnose popieros pa
keliuose. ne blekinėse. Šitas 
ir kiti ekonomiškumai—apie 
11 centų ant sva4»>—užmoka 
už ekstra prirengimą. Todėl 
vartotojai gauna geriausią 
kavą nebranziai už ją mo
kėdami.

Jums Patartina
Pasirinkt Geriausia

~-SrZ:

Visose Grosemėse 
59c. svaras.

šis Visuotino Seimo Rengi-'laikraščiams ir jų redakto- 
mo Komitetas nebūtu likvi- riams už taip daug triaso ir 
duotas, kuris susideda iš at- ■ pasišventimo Seimo rengi- 
stoMĮ nuo įvairių draugijų, j mui pridėjimą. Negalima 
kuopų ir kliubų/ bet liktųsi | praleisti nepadėkoius vi- 
ir ant toliaus, tik pakeičiant j sįems artistams ir artistėms, 
vardą “Philadelphijos Lie--kurie sutiko tose iškilmėse 
tuvių Taryba.” Minėtos Ta- pasirodyti ir palinksminti 
Urbos valdyba likosi ta patĮ: taip gausingą publiką laike 

Seimo koncerto. Labai dide- 
Masickas ir Dr. A. Dam- lė padėka priklauso ir vi- 
brauskas pirm, padėjėjai, J. siems dalyviams bei sve- 
V. Grinius susinėsimų rašt~, čiams, kaip bdnkiete, taip ir 
K. Arlauską* iždo raštinin-. koncerte atsilankiusiems, 
kas, Z. Jankauskas spaudos Didelis ačiū taipgi reikia iš- 
narys, A. Tvaranavičius fž-' tarti visiems tiems, kurie 
dininkas. kokiu nors budu rėmė tą taip

Minėtas susirinkimas, pa- rengimą
baigęs Seimo rengimo dar-!,r Pageltos, ta-

- - - - (nam ačiū visiems draugijų,
kuopų ir kliubų delegatams, 
kurie taip aktyviai ir uoliai 
lankė Seimo parengimus, at
liko visus jiems skirtus dar
bus tikrai ir sąžiningai iki 
pat galo, kol pats Seimas 
Įvyko ir praėjo. Na, o už sa
vo triūsą, veik jokio atlygi
nimo nereikalavo.

Atsiprašome, jeigu kaip 
ką čionai pamiršome pa
gerbti arba kaip kam padė- 
kuoti. nes iš daugelio atliktų

Dr. E. G. Klimas pirm., S.

bus ir sutvarkęs atskaitas, 
galiausiai rado neatbūtinu 
reikalu, viešai >per spaudą, 
ištarti dideli ir Širdingi ačiū 
visoms draugijoms, kuo
poms ir kliubams už taip di- 
delį triūsą pridėtą šiame 
darbe, už prisiuntimą savo 
atstovų Seimą rengti. Didelė 
garbė ir padėka priguli ir 
Lietuvių Muzikalio Namo 
Bendrovei už suteikimą Sve
tainės veltui. Didelė padėka 
priguli visiems Amerikos 
lietuvii

prašome ir tų, jeigu bedirb
dami ta didelį; darbą, 
kam nors galėjom e įsi pykt i 
beL kaip ką užgauti. Atmin- 
kim, kad žmonėmis esame, 
kurie veikiame, tad ’ ir klai
das darome. Jeigu kas ir ne
patinkamo įvyko, tai jau tik
rai ne iš musų noro.

Seimo Rengimo Komite
tas: Dr. E. G. Klimas, S. Ma- 
sickas, Dr. A. Dambrauskas, 
J. V. Grinius, K. Arlauskas, 
Z. Jankauskas, A, Tvarana- 
vičitts.

MONTELLO, MĄSS.
Mirė Ignas Mikalonis.
Rugsėjo 30 d. čia ‘pasimi

rė nuo vėžio ligos Ignas Mi
kalonis. Velionis buvo dar 

;ne*enas žmogus, 58 metų 
i amžiaus. Nors liga jį kanki
no jau senai, bet velionis, 
pasidėkavojant savo stipm- 
mui ir kantrumui, nenusida- 

! vė sergančiu. Atgulė i lovą ir 
pasidavė gydymui tik tuo
met, kaip liga suėmė jį visu 
smarkumu. Buvo kreiptasi 
prie žymių daktaru ir pada
ryta operacija, bet veltui. 

jPo operacijai liga pradėjo ’__u__▲ i__ ________ —

DETROIT, MICH.
Abelnas lietuvių judėjimas, i

Iš po vasaros sezono jau 
prasidėjo lietuvių veikimas. 
Nors čia lietuviai yra susi
skaldę į visokias partijas, 
bet su veikimu visgi pasiro
do.

Rugsėjo 19 d. Lietuvių 
Svetainėje St. Rimkus buvo 
surengęs koncertą. Darbie- 
čiai, kaipo “Aido” choro na
riui, prisižadėjo jam patar
nauti koncerte ir paremti, 
kaipo pradinį dainininką. 
Paskirtu laiku nueinu ir aš į 
svetainę. Tik keli žmonės su
sirinkę, ir tie veik visi paša
liniai. Rimkaus idėjos drau
gu darbiečių nesimato.

Programas prasidėjo vė
lai. Tuojaus pasirodė ne- 
tvarkumas pačių rengėjų 
tarpe. Pirmiausia išeina ‘ Ai
do" choras (darbiečių) ir 
sudainuoja vieną dainą po 
vadovyste A. P. Kvedaro. 
Publika choro dainomis ne
įdomavo ir neramiai užsilai
kė. A. P. Kvedaras atsistojo 
ir pradėjo pašiepti publiką, 
kad neklauso kaip dainuoja 
choras. Tas publikai neti
ko. kiti pradėjo dar labiaus 
pašaliais kalbėti. Potam 

. choras su<|aįp&ve antjadai- 
mHr'daugiauš thoro publika 
neiššaukė. Iš eilės išeina te
noras Valiukas (vytis), kurį 
Rimkus turėjo užsikvietęs. 
Tas kūdainavo dvi dainas 
geram Matyti, jis turi gabu
mų dainuoti. Po jo išeina 
sofiste V. Petrušionienė, ku
ri dvi dainas sudainavo ne
blogiausia, bet trečią visai 
“nudainavo" ir eidama nuo 
scenos ranka numojo. Bet 
kiek iš publikos teko matyt, 
tai buvo akomponuotojaus 
Kvedaro kaltė. Jis nuduoda 
kaipo gabiausias akompo- 
nuotojas, tartum visame 

’sviete tokio kito nėra.
Po .kiek laiko išėjo ir pats 

rengėjas.Rimkus, kuris su
dainavo dvi daina.- ūoi šio 
nei to, bet ’^-oereso j’S ncda-Į 
ro. Trukumų jo uainąv.n'.- 
yra daug. Tą gi lėjo kiek
vienas’ pastebėti, kuomet 
Rimkus dainavo su Valiuku 
duetą. Aiškiai pasirodė,! 
kad Rimkaus basas neatlai
ko tenoro, prie to Valiukas ir 
gerai akcentuoti moka. Tai 
ir visas programas.

Apie * patį koncertą tiek 
turiu pasakyti, kad publikos 
buvo visai mažai. Net kokiu 
tai išrokavimu darbiečiai ne
atėjo Rimkų paremti. Ir 
“Aido" choro nariai ne visi 
pirko tikietus. Reporteris.

KOMUNISTŲ AGITACIJA
Rugsėjo mėn. naktį iš 3 į 4 

d. Šančiuose, Sodo gatvėj, 
buvo iškabinta raudona vė
liava su parašu: “Visi 
munistų jaunimo eiles,’

i

i

“Nėra tokių kaip ta.”
•Iii galite pasitikėti gyduole, 

i kuri išlaikė kvotimą per ketu- 
Įriasdešimt penkis metus. Tai yra 
Severą’s Cough Balsam, kuri be* 
veik kiekvienas aptiekorius su
teiks jums už $25c.. didesnės 
mieros už 50c. šita gyduolė su
stabdo kosulį, kuomet kitos ne
gali to padaryti. Mr. A. Kūne. 

ĮHemlock, O., sako: “Kuomet jo
kia gyduolė, net ir musų gydy
tojų gyduolės, negalėjo sustab
dyt kosulio, kuriuo sirgo mano 
duktė, aš nupirkau Severas 
Cough Balsam ir kosulys tuo
jaus prapuolė. Puiki kyduolė ir 

į daugiau tokių kaip ta nėra. ’ Se- 
Jvera’s Cold TaHets prašalina 

j ke- i šalti. 30c. Pas aptiekorius. W. E. 
Severą Co., Cedar Rapids, Iowa.

r v<

V
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važiuoti, ir tegul jie paban
do tenai sustoję pamokslus 
sakyti — policija kaip matai 
jų procesiją išvaikytų. Dau
gelyje vietų čia ir gatvėse 
valdžia neleidžia “išgany
mo armija!” savo apeigų

Jt

politikai Europos atžvilgiu 
nustatyti. j

Ir ištikruiu, spaudos ži
niomis, Melionas turėjo ga
na ilgą pasikalbėjimą su 
Poincare., Oficialinis komu
nikatas apie tą pasikalbėji
mą ligšicl neDaskelbtas, bet 
žurnalistų kalbama, kad 
Poincare palikęs patenkin
tas tuo pasikalbėjimu. Žur
nalistams nepavyko Meliono 
intervuoti, bet sutikus jį vie
noj krautuvėj, jam buvo pa
stabias klausimas dėl skolų, 
i kurį jis atsakė trumpai,! 
kad tas klausimas bus paten
kinamai išspręstas.

Taigi iš šių Meliono žo
džių matyt, kad Amerikos 
Jungtinės Valstijos, būda
mos vyriausiu Europos kre
ditorium, visgi yra pasirūku
sios padėti Europai skolas 
sureguliuoti.

Pastaruoju laiku ir Ame
rikos spaudoj pasirodė to
kios pat optimistinės žinios

Ką Papasakojo Grįžęs iš 
Brazilijos.

sais baldakimais ir mistrali* 
cijomis.

—O aš, vaike, kitaip mis- 
linu. Man rodosi, kad čia 
buvo bedievių įdirbąs.

—Kokia gi nauda iš to 
butų -bedieviams?”

—Nr.uŠa iš to jiems tokia, 
vaike, kad jie gavo velniui 
p-.tarnauti.. Tu žinai, kad 
velnias -visur darą iškada?
bažnyčiai, šidlava yra pa-^ 
garsėjęs cvdais po visą Lie- ; 
tuvą: tenai kas metai suva
žiuoja į atlaidus tūkstančiai 
katalikų: kunigai sako jiems 
pamokslus, aiškina apie Die
vo karalystę. Velniui tas ne-i 
patinka ir jis nori atbaidyti: 
žmones mio Šidlavos. Ir ve, • 
jis pagundė bedievius, kad 
tie papjautų tilto balkiui

—Kad netaip buvo, tėve. 
Po nelaimės valdžia apžiu
rėjo sugriuvusi tiltą ir atra
do, kad pasaka apie paplau
tus balkius yra be pamato. 
Tiltas sugriuvo dėlto, kad 
ant jo prisirinko nepaprastai dėl skolų klausimo, 
daug žmonm. Amerikos nusistatymo

—Tai tu. Maike, velnią pasikeitimas kai dėl skolų 
nori išteisinti. problemos, tur būt. iš tikrųjų

—Užmiršk, tėve, apie vėl- pagrįstas ekonominiais mo- 
nią, nes tokio sutvėrimo vi- tvvais.
sai nėra. Europos boikotas, jeigu

—Na. palauk, Maike, aš jis įvyktų, negalėtų neatsi
eisiu uas kunigą Urbanavi- Hepti neigiamai į Amerikos 
čių pasiklaust. ‘

" ___________________  nę padėtį. Nereikia pamiršti,
jog Afherikos eksportas Eu- 

Fiimna Rfii ,'°!’on -vra ^ana žxmus NeLurvpa DvlKJvUuOidllll ,be reikalo tvirtina Europos 
AmnviLa politikai Ameriką praturtė-

UiVi lKq« • jus Europos są^kaiton, ypač
------------ įkaro ir pokariniais metais. 

Vienas iš geriausių ir žy- Tuo tarpu Amerika, paly- 
'. laikyti, o Lietuvos kunigai miausių Vokietijos ekono- ginti su Europos valstybė- 

kas užsimanė ant tiltų pamoks- mistų "ir finansų problemos mis, visai mažai nukentėjo 
lūs sakyti! Jie tai daro be jo- žinovų prof. Bonn yra para- 
kio leidimo, valdžios visai, šęs “Berliner Tageblatt,” 
nesiklausę, ir tiltą sulaužę kad jeigu Amerikos Jungti- 
paskui da turi drąsos vai- nes Valstijos neatsižvelg- 
džią kaltinti! Jeigu aš bu- siančios į dabartinę Euro

pos finansinę padėtį ir nenu- 
sileisiančios skolų klausimu, 
tai Europai galų gale liks tik 
vienas kelias, t. y. Amerikos 
boikotas.

i Šią prof. Bonn’o minti iš- 
aikštėn ir šveicarų 

spauda, nagrinėdama skolų 
klausimą ryšy su Amerikos

Andrius Gudaitis, 44 m. gusi miškais ir brūzgynais. liežuvis sutinsta, valgyt ne
amžinus, iš Kauno apskr., 
Rumšiškių v., Karčikių kai
mo, išvažiavo vasario mėn. 
15 d. į Braziliją. Jis vežėsi 
kartu savo žmoną su 4 vai
kais. Savo ūkį iš 11 ha men
kos žemės iškeliaudamas 
pardavė. Be kelio išlaidų Gudaitis grįžo tuo pačiu ke- 
Gudaitis turėjo su savim liu vėl į San Paulo ir parei- 
grynais pinigais 550 ameri-. kalavo leisti laisvai eiti į 
koniškų dolerių, kuriuos jis miestą, kad ten rastų pats karto nė nepastebi, 
nusivežė į Braziliją.

—ho taip nuliūdęs, tėve, 
lyg musę nurijęs?

—Žėlabą nešioju, vaike.
—O kas mirė?
—Mirti da niekas nemi

rė, ale daug sukoliečytų.
—Kur taip?
—Ar gi tu, Maike, neskai

tei Lietuvos gazietose, I__
atsitiko ant Dubysos tilto 
per atpuskus eudaunoj musų 
Sidlavoj?

—Taip, tėve, skaičiau. 
Tiltas sugriuvo ir daug žmo
nių tapo sužeista.

—Na, tai ką tu, Maike, 
dabar pasakysi apie bedie
vius? Ar juos ne verta iš
kart?

—O ką čia bedieviai kal
ti?

—O kas gi čia daugiau 
kaltas, jeigu ne cicilistai ir 
laisvamaniai? Juk valdžia 
dabar jų rankose, tai kodėl tas gerai daro, tėve, kad ne- ministerio .Meliono'apsilan- 
ji neapžiurėjo to tilto, per duoda kunigams perdaug kymu Paryžiuj ir susitikimu 
kurį katalikų procesija ėjo ” 
iš Šidlavos į eudauną vietą?

—O ką gi valdžia galėjo 
žinoti, kad kunigai taip 
kvailai darys.

—Kaip tai, Maike, ar pro
cesiją su švenčiausiais sak
ramentais tu rokuoji kvailu 
darbu?

—Taip, tėve, suvesti mi
nią žmonių ant seno tilto ir 
sustojus vidury to tilto sa
kyt pamokslą, kad da dau
giau žmonių sutraukus, tai 
netik kvailas, bet stačiai 
kriminališkas darbas, už ku
rį kaltininkus reikėtų paso
dinti, kalėjimam ---

—Ar tai jus, bedieviai, kim ugadas: tu nesakyk 
norėtumėt uždrausti kuni- daugiau, kad aš durnas, o aš 
gams pamokslus sakyti?

—Ne, tėve, pamokslų 
jiems niekas nedraudžia, 
bet tegul jie tuos pamokslus 
sako bažnyčioje, o ne ant 
tilto.

—O koks čia difrensas, 
vaike, kur kunigas svietą 
mokina.

—Jeigu nėra “difrenso,” 
tai ko tu, tėve, dabar taip 
sielojiesi? Kam tu dabar tą 
“žėlabą” nešioji?

—Užtai, kad daug kuni
gų ir katalikų buvo sukolie- 
«yta, kada tiltas sugruvo.

—Taigi tas ir parodo, tė
ve, kad ant tilto pamokslams 
ne vieta. Jeigu tiltas ir galė
tų tokią minią atlaikyt, tai 
vistiek kunigai turėtų žinoti, 
kad sakydami tenai pamok
slus jie uždaro kitiems susi
siekimą. Jie turėtų žinoti, 
kad tiltas yra pastatytas vi
suomenės reikalams, o ne 
pamokslams. Amerikos ka-

džią kaltinti! < 
čiau Lietuvos valdžia, tėve, 
aš tuojaus tuos jegamasčius 
į belangę patupdyčiau, įr 
prie to da jie turėtų man 
naują tiltą per Dubysą pa
statyti.

—Tai tu, Maike, padary- kėlė 
tum taip kaip Meksikos pre
zidentas.

—Ir Meksikos preziden- Jungtinių Valstijų finansų

valios, nes istorija parodo, su Poincare. 
kad kur tik kunigai perdaug 
įsivyravo, tenai šalis 
progreso atsiliko.

—O mano istorija, vaike, 
kitaip rodo. Ji sako, kad be
dievius reikia iškasavot.

—Tai yra tavo tamsumas, 
tėve, o ne istorija.

—Maike, tu mane tamsu- 
nu nevadink, ba kad aš tau 
žiebsiu per ausį, tai tu žinosi 
kaip su vyresniu šnekėt.

—Nesikarščiuok, tėve, nes 
tai gali pakenkti tavo svei
katai.

—Olrait, Mailte, padaiy-

Tam Meliono ir Poincare i 
nuo susitikimui franeuzų spauda! 

duoda ypatingos reikšmės. 
Nors Amerikoj neigiama, 
kad Melionas turįs oficialę 
misiją Europoj, bet vis dėlto 
iš to, kad jis tyrinėja Euro
pos valstybių finansinę bei j 
ekonominę padėti, matyda- 
masis šiuo reikalu su atsa- 
komingais Europos valsty-' 
bių vyrais, matyt, kad jam 
visgi yra pavesta arčiau su
sipažinti su Europos padėji
mu, kad paskui galėtų išnau- ’

nuo didžiojo karo. Štai ko
dėl visiškai teisingai Euro^ 
pos valstybės reikalauja da
bar kai kurių aukų iš Ameri- 

; kos pusės.
Šveicarų spauda pažymi, 

kad Amerikoj jau dabar 
jaučiamas tam tikras ekono
minis krizis. Amerikos eks- 

■ portas pastaruoju laiku la
bai sumažėjo. Tai galima 

f aiškinti Europos valstybių 
pirkimo pajėgumo nusilp
nėjimu.

Turint tai galvoj, Ameri
kos politikams bei finansis- 
tams teks padalyti tam tikiu 
išvadų, nes geriau yra paau
koti kai kurią skolų dalį, ne
gu netekti visko.

MAŽIAU VEDYBŲ ISPA
NIJOJ. I 

Surinktos statistinės ži-Į 
i nios Ispanijoj parodė, kad > 
j paskutiniais metais tenai žy-j 
miai sumažėjo vedybų skai

sčius. Tas apsireiškimas aiš
kinama tuo, kad paskuti
niais metais labai pabrango 
pragyvenimas, ir da tuo, 

' kad daug moterų eina į vi- 
doti šią medžiagą Amerikos sokias profesijas.

iš Kauno apskr., Visi didieji medžiai apsiviję nori, 3) įkyrus vabalai, ku- 
“................................... ' i panagėse,

kurie reikia būtinai valyti 
kas vakaras, piaustyti trum
pai nagai, mazgoti muilu ir 
tepti žibalu. Kojų blauzdo
se, rankose apsigyvena 
smulkios kirmėlaitės, kurios 
išauga mėsose veik vaiko 
piršto didumo. Žmogus iš 

išrodo 
o paskui 

keturias šei- sopa. Į kavos plantacijas at
šliaužia didelių kirmėlių 
sieksnio ilgio ir kaip ranka 
storio. Yra jų labai nuodin
gų, kad įkąstas žmogus per 
12 vai. miršta ir jokių vaistų 
nuo įkandimo nėra.

Viena svarbiausia prie
žastis grįžimo Lietuvon, tai 
kad labai mažas uždarbis. 
Jeigu imti domėn dar ir ap
sirengimą, tai iš uždarbio 
nieko nelieka, o darbas ir 
toks sunkus1 darbas tęsiasi 

kioš pietų pertraukos, nes 
akordihis darbas ilsėtis ne
leido. Lietuvoje jei šitaip 
sunkiai dirbti galima nema
žiau uždirbti.

Iš darbavietės Gudaitis su 
{šeima išvažiavo' Lietuvon 
{liepos mėn. 10 dieną.ii* par
važiavo į Kauną rugpiueio 
mėn. 19 dieną. Tiktai ^eįid 
bilietai iš Brazilijos į Kautia 
kainavo 2350 milreisų. Išriji 
sivežtų kovo mėn. į Bra’zijk 
ją 550'dolerių parsivežė Gu-į 
daitis atgal į Lietuvą tik 150 
dolerių.

Reikia dar pridurti, kad 
apsiėjimas su emigrantais 
neblogas. Policijos ten kaip 
ir nesimato. Plantacijoj dva
rininkas faktinai yra ir poli
cininku ir teisėju ir... kuni
gu. Jis n,et reikale suvinčia- 
voja. Gudaičio plantatorius 
buvo katalikas. M-nas.

TURKAI ATMETĖ SAVO 
ŠVENTRAŠTI.

Šiomis dienomis Konstan
tinopolyje tapo atidengta 
dabartinio Turkijos prezi
dento Mustafos Kernai Pa
šos stovyla, prie ko buvo di
džiausios iškilmės. Reikia 
pasakyt, kad kartu su tos 
stovylos atidengimu yra su
laužomas ir paniekinamas 
šventas mahometonų raštas 
Koranas. Koranas griežtai 
draudžia statyti žmonėms 
stovylas, o čia pati valstybė 

.savo prezidentui tokią sto- 
į vylą pastatė. Reiškia, švent
raštis Turkijoj yra atmestas.

nuo apačios iki viršui ko-\rie apsigyvena 
kiais tai augalais piršto sto
rio, su aštriais kaip ylomis 
erškėčiais. Gyventi tokioje 
laukinėje vietoje, ūkį kurti 
jokiu budu negalima. Todėl

Kelionė iki Amsterdamui barakų 
ir paskui jūrėmis buvo ne
bloga. Iš 400 laivo keleivių 

: mirė kelyje 2 seniai ir 3 vai
kai. Tame laive buvo tiktai 

.4 šeimynos iš Lietuvos, o visi 
•kiti keleiviai iš Lenkijos, 
Latvijos ir iš kitur.

Atvyko į Braziliją Santos 
miestą kovo mėn. 5 ar 6 die
ną. Iš laivo luotais visus ke
leivius pervežė į salą, kurio- 

ije išlaikė 3 dienas. Saloje 
buvo apie 4000 tokiu budu 

I suvežtų keleivių. Ten laikė 
dėlto, kad nespėjo galybes 
emigrantų išskirstyti į pa
skyrimo vietas. Saloje siautė 
kokia tai Miga, nuo kurios 
smarkiai mirė vaikai. Suau
gę nemirė. Saloje labai men
kai maitino. Kvietinę bulku- 
tę, lygią musu francuskai, už 
kurią mes Lietuvoje moka
me 20—25 centus, ten davė 
kaipo porciją 3 žmonėms 
vienai dienai. Du kartu per 
dieną duodavo sriubos iš še- 
balbonų arba įyžių, bet 
kiekvieną kartą vienam 
žmogui po vieną paprastą 
mažą samtuką. Mėsos visai 
nedavė.

Iš salos trečią dieną vaka
ro 6 vai. išvežė mus į San 
Paulo miestą. Atvykome se
kančią dieną po pietų 1 vai. 
San Paulo mieste buvome 10 
dienų. Emigrantų radome 
apie 6000. Žmonės iš visų 
kraštų. Valgis buvo geras ir 
pakankamai. Švaru, guolis 
geras', apsiėjimas mandagus.

Iš Lietuvos Gudaitis va
žiavo dėlto, kad agentai bu
vo žadėję Brazilijoj žemės. 
Bet Brazilijos valdžia atsa
kė, kad ji nežadėjo, o jeigu 
agentai žadėjo, tai tegul ir 
duoda. Bet kadangi Gudai
tis su kitomis šeimynomis 
reikalavo žemės, tai valdžia 
sutiko jį nuvežti liuosos že
mės pažiūrėti. Iš San Paulo 
važiavo Gudaitis traukiniu 

; 22 vai. ir nuo stoties automo
biliu dar 3 valandas. Atvy
ko į neapgyventą kraštą: tik 
kalnai ir rėvai, jokios lygios 
vietos. Žemė apklota dide- 
liausiais akmenimis ir apau-

i
t
i
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kndcai pabando čia išeiti su grūdo, kad tiltas neatlaikė, 
proeariia ant kokio nors til- įvyko nelaimė. Patįs kuni- 
E korRo reikia žmonėms gai nudardėjo po tiltu su vi

Sulįstų valdžia kunigams sustojo ir ėmė sakyt pa- 
UUd prielanki, bet tegul mokslus. Svieto tiek pnsi-

nesikarščiuosiu. Ar gerai ?
—Gerai.
—Na, tai dabar grįžkim 

prie tes nelaimės ant Duby
sos tilto. Kaip tu mislini, 
Maike, kas čia ištikro buvo 
kaltas?

—Aš jau pirma pasakiau: 
kalti buvo kunigai, kurie su
vedė ant tilto dvi procesi
jas.

—O ką tu žinai, kad ku
nigai tas procesijas tenai 
suvedė?

—Taip praneša Lietuvos 
laikraščiai. Viena procesija 
ėjo iš šidlavos į taip vadi
namą “stebuklingą vieta,” 
o kita grįžo iš tenai. Ir kiek
vieną jų_vedė kunigai, kurie 
ėjc pirma po baldakimais, o 
paskui juos brostvininkalsu 
davatkomis nešė visokius al
torėlius su karūnomis, o ant 
pat galo sekė minios. Ir ka
da abidvi tos procesijos su
sitiko vidury tilto, kunigai-

I

Į
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New Yorko milijonierius Browning. kuris turi jau 52 metu anyžiaus, pernai apsivedė 
su viena šešiolikine, kurią jis praminė “Peaches.’’ Nežiūrint kaip jis ją mylėjo ir ant 
rankų nešiojo, vienok jaunoji pačiutė senio mylėt negalėjo ir šiomis dienomis ji nuo jo 
pabėgo, išsiveždama visas drapanas ir rakandus, kelių desėtkų tūkstančių dolerių ver
tės. Negana to, jaunoji “Peaches” dab žada skųsti senį Browningą reikalaudama persi
skyrimo ir kartu 200.000 dolerių atlyginimo už pasiaukavimą seniui per vienus me
tus. Tai tau. seni, r šešiolikinės!
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sau uždarbio. Iš emigrantų rausvas spuogelis, 
visas

mas paleido tuojaus ir jos iš
ėjo į San Paulo. Pirmiausią 
jieškojo butų. Bet rasti buvo 
nelengva, nes butai labai 
brangus. Vienas kambarys 
sieksnio pločio Jr pusantro 
sieksnio ilgio kainuoja 70 
milreisų, o kambarys šu vir
tuve apie 150—200 milreisų 
(1 milreisas arti pusantro 
lietuviško cento). Darbo 
juodo su kastuvu buvo leng
va rasti prie namų statymo. 
Dienai moka vyrui 8 milrei- kasdien 12 valandų be jo- 
sus. Darbas bene tęsiasi ii- ’ ’ 
giau kaip 8 vai. Karštis buvo 
didesnis kaip pas mus vidur
vasary ir metalinius daiktus, 
gulinčius ant saulės plikomis 

! rangomis nebuvo galima nu
tverti, taip jie įkaitę.

Gudaitis su kitais savo 
draugais atrado, kad iš 8 
milreisų uždarbio jie negali 
gyventi, nes brangu ne tiktai 
butai, bet ir maistas: balta 
duona (juodos nėra) 1 kilo
gramas kainuoja 1 milreisą, 
lyteris pieno taip pat 1 mil
reisas. Už vieną milreisą ga
lima nupirkti 8 vištos kiauši
nius. Lašinių kilogr. kainuo
ja 4 ir pusę milreiso, o liesa 
kiauliena 2 ir pusę milr., gi 
jautiena — 1 ir pusę milrei
so.

Todėl grįžo atgal į emi
grantų punktą ir prašė vežti 
į kavos plantacijas. Su mielu 
noru administracija sutiko ir 
tuojau išsiuntė į gelžkeliOj 
stotį, kurią vietiniai vadino ■ 
Sant Jėžė, nuo kurios juos 
nuvežė už 4 kilometrų į ka
vos plantacijas. Vežė jų ke
turias šeimas iš stoties į 
plantaciją dviem vežimais, 
kurie turi tik po 2 ratu ir į 
juos įkinkyta po 12 jaučiui

Patalpino visas 4 šeimas 
mokyklos bute. 3 dienas į 
darbą nevarė. Maistas (ry
žiai ir šebelbonai) sriuba be 
mėsos, buvo gera. Po 3 die
nų vyrams išdalino darbo 
įrankius ir nuvedė į darbą. 
Lietuvių ten dirbo jau 4 šei
mos, o iš viso ten dirbo 46 
šeimos.

Darbininkai turėjo valyti,
žemę po kavos krūmais, kad PATARIMAI

PO jais nei žeidei ŠEIMININKĖMS

I

palaidos žemės, nes 
negalima surinkti nukrin- 
tančius kavos grūdelius

Mokėdavo už 1000 krūmų dengkit puodo, 
tokį apkaupimą 70 milreisų. stoja skenio ir savo spalvos. 
Šį darbą atlieka 3 vyrai per’

:4—5 dienas, atsižiūrint į že
mės minkštumą. Butą, mai- reikia virti valandą 

į ką ir šviesą duoda plantato- antros valandos, 
irius, o maistas ir drabužis pusvalandi.
darbininko.

L Prie kavos kaupimo Gu
daitis su savo dviem sunum poškėtų, patariama užpilti 
dirbo 2 me. Asiu ir uždirbo Į ant spirgintuvės kukuruzų 
669 milreisus. ^rie kavos 
rinkimo dirbo vis. įs taip 
pat du nenešiu ir uz., bo 
482 milreisų. Sekmadieniu.
nedirbo.

Iš viso per 4 mėnesiu, už 
dirbo Gudaitis su savo 
dviem sunum 1151 milreisą. 
Pragyvenimai jų šeimai per j 
tą laiką kainavo 881 milrei
sas. Gryno uždarbio liko 270 
milreisų arba 432 litu.

Tokį darbą ir tokį uždar
bį galima turėti per ištisą 

, metą. Bet Gudaitis grįžo po 
4 mėnesių darbo Lietuvon 
dėlto, 1) kad labai sunkus 
darbas ir labai karšta, 2) ne-

I

Virdamos kopūstus, neuž- 
nes jie nu-

Morkas verdant — senas 
ar pus- 

jaunas —
pusvalandj

Kad kepami kiaušiniai ne-

miltų.

Nonų i 
nuo sulipi u., 

i P; ' ‘ ‘ .
•Žiu dus
krakmolo I į 

!

išsaugoti druską 
” sukietėjimo, 

• ••tina į ją .M kelis ry- 
arbi.*;• truputį

Nuimti riebalus 
bos geriausia , 
švarų reto audeklo 
pertraukti per sriubos . 
Taukai prie šalto audekle 
prilimpa. z x

Prūsokai lengvai išnabki- 
narni įberiant į plyšius uos- 

, , tomosios tabokos, arba bo- 
sveikas mus žmonėms oras: takso.

jo Šilu
as.. i n us

-V.’

/
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tie misionieriai lenda tenai? 
Juk kiniečiai savo misionie
rių i krikščionių šalis nesiun
čia. Tai ko gi tenai skver
biasi krikščioniški velnio 
skelbėjai?

PERSPĖJO NUO BOMBOS
Italų dienraščio “II Pro- 

gresso” administratorius ‘ 
Nev,' Yorke gavo telefonu Į 
perspėjimą, kad jo soaustu- 

,vės koridoriuje esanti nedė
ta bomba, žmogus, kuris 

•e apie tai telefonąvo. s<*vo pc- 
Įvardės nepasakė; jis tik p - 
aiškino, kad jam teke nu
girsti du jaunu vyru kalban- 

W • • • i ties tarp savęs, kad jie th
Įvairios amos.»ajs^^ 

pasaukė policiją, kuri radu
si tą bombą tuojaus Įkišo Į 
viedrą vandens.

I I

I

New Yorko moteris, kurios nenori nutukti,, sveikatos departamento nurodymu, darą 
kasdieninę savo gimnastiką. Čia jos žaidžia taip vadinamą "Human Hurdles.”

—-

s
INFORMACIJOS KELEIVIAMS 

Į KANADĄ.
Žinia tiemu žmonėms, kurie nu i at

sikviesti savo gimine;, ■ Kanarfs- iš 
Lietuvos arba kitų žemių, bus šutei J 
ta kas yra reikalinga dėl kiekvienų 
keleivio norinčio atvažiuoti i Kana lą-. 
Kreipkitės ypatiškai arba per. laiškus 
į musų Laivakorčių Ofisą, o mes sū- 

_ teiksime visas informacijas ir ko ie
metai atgal gyveno Waterbury,jDonn. I yra Kanados imigracijos įst itynie.i.

Aš buvau Kanadoj su tais reikalais 
nuvažiavęs ir viską sužinojau kas rei
kalinga dėl noiinčių važiuoji į Ka
nadą. Aš turiu korespondentus didėt- 
nijose Kanados miestuose ir visus 
mano keleivius jie sutiks ir viskitė 
aprūpins. Su visais reikalais kreip
kitės į (46)

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo
6603 St. Clair Avė., t icvciand. Ohio.

Į Pajieškau brolio Jono Grikštų, 14 
: metų atgal gyveno Bajonne, N. J. Pa- 
■ en a iš Gargždų miestelio, Kretingos 
' apskr. Atsišauk brolau, arba jeigu 
kas žinot praneškit, turiu svarbų rei
kalą. (42)

MUS. BASSIE DAUGINTIS
202 XV. 11-th st., Georgetovvn, III.

Aš, Juozas Ži'inskas, pajieškau sa
vo draugo Jurgio Maziliausko. Šeši 
i ‘ ’
ir mudu buvome geri draugai. Dabar, I 

Chicago, III. 
arba kas 
prisiųsti 
(42)

girdėjau, jisai gyvena 
Meldžiu di-eugą atsišaukti 
apie ji žinot'*, malonėkite 
man jo adresą

J. ŽILINSKAS 
\Vashington st. P. O. Gen 

Brooklyn, N. Y
Delivery,

KOVA PRIE KARTUVIŲ.
Buttėszmieste, Montanos 

valstijoj, turėjo būt pakartas 
anądien TonyVettere, pa
smerktas miriop už nužudy
mą žmogaus. Kuomet kalėji
mo viršininkas atėjo jo celėn 
ir liepė eit prie kartuvių, 
Vettere išsitraukė geležinę 
štangą, kurią jis turėjo pa
slėpęs savo lovoj, ir puolė 
prie viršininko. Šitas leidosi 
bėgti, o Vettere vytis. Kalė
jimo viršininkas spėjo iš ko
ridoriaus išbėgti ir užrakinti 
duris. Pasilikęs vienas pats 
koridoriuje užrakintas, kali
nys pradėjo keikti teisėją, 
kuris pasmerkė jį miriop, ir 
s?.kė: kad gyvojo ant kartu- 
vi '.mūvėsią. Kalėjimo sar
gai :čiaus apsvaigino jį 
trošk. tančiais gazais, surišo 
jam rankas ir kojas, ir taip 
jį nunešę prie kartuvių pa
korė.

ITALIJOJ GRĄŽINAMA 
MIRTIES BAUSMĖ.

Fašistiškoji ministerių 1i- 
ryba Italijoj nutarė grąžinti 
mirties bausmę, kuri 18L:8 
metais buvo tenai panaikin
ta. Tečiaus ne visiems prat i-i 
kalteliams ji manoma taikyt, 
o tik tiems, kūne kėsinsis 
ant karališkos šeimynos ir 
premjero galvų. Šitas minis
terių nutarimas bus paduo
tas da parlamentui užgirti. 
Fašistai pradėjo reikalauti 
mirties bausmės grąžinimo 
tuojaus po to, kaip i Musso- 
linio automobilių buvo m?--- 
ta bomba.

Vidujinis Ispanijos gyve- mas esąs paprastas dalykas, 
nimas, de Riverai valdant daugeli sargai nušovė, 
kraštą, yra visiškai apmiręs, --------------
nes griežta kariška cenzūra NAUJAS SOVIETŲ UOS- 
užgniaužia kiekvieną lais- i ' 
vesnę mintį. Parlamentari
niam gyvenimui esant su-1 go;

faMoĮaJtakymi
S. Pociui, Boston, Mass.— 

TAS PRIE BALTIKO. Lietuviškai-angliško ir ang
elines” žiniomis iš Ry- liškai-lietuviško žodyno au- 

------ --------- --------- bjs, sovietų valdžia steigia j torius A. Lalis tebėra dar 
stabdytai, ispanų tauta ne- naują prekybos uostą pri ?'gyvas. Jis darbuojasi “Nau- 

Ibeteko svarbiausios priemo- Baltiko toje vietoj, kur Įteka jienų” redakcijoj. Kelių ma- 
Lugos upė, netoli Estijos pa- žesnių žodynų autorius J. 

Darbas jau gerokai Laukis irgi tebėra dar gyvas 
£ ,__ , upė pagilinta iki ir gyvena Chicagoje. Kaip
16 pėdų trijose myliose nuo Lalis, taip Laukis yra atei- 
juros. Oficialiai pranešt:, viai.
kad “laivu kanalas” bus ati-
riai-ytas spalių ^ <1. Uostau! PAJIEŠKOJIMAI 
bus leidžiami daugiausia 
medžiai, nes čion ilgiau ne
užšals, kaip Leningradu. 
Prie uosto bus atvestas gele
žinkelis.

i

Pajieškau draugės Slauisiavos Gri
cienės, paeina iš Kauno 15d., Šiaulių 
apskr.. Tryškių miestelio. Seniaus gy
veno Ne\v York Citv, o dabar nežinau^ 
kur . Prašau atsišaukti, nes turiu 
svaibų reikalą. (42)

Julijona šidiauskaiiė-Slrumskienė 
677 N. Main st., - Montello, Mass.

ŠIUOMI PRANEŠAM VISIEMS 
ORAI GAMS, kad mes jau sugrįžome 
iš Lietuvos po 5 mėnesių atostogų ir 
gyvenam po senu antrašu. Visais rei
kalais kreipkitės:

S. L. RAKAUSKAS 
Mansfield Engineer 

6(00 Maryland avė.. Chicago. III.
Tel.: Fairfex 4899.

' •USTABD4) SK AUSMĄ 
Niekas nesuteikia tz*io 
malonaus palengvinimo, 
taip originalis Baume 
Bengue. Jis pradeda praša
lint skausmą nuo pat uz- 
tepimo.
Gauk originali francuzižM

BAUME BENGUfi
(AXALGtSlQU£ )

APSI VEDI MAI

MEsKOS IŠPLAUNA 
DAUG AVIŲ FAR- 

MER1AMS.
Vermonto valstijoj, ypač 

VVindsoro apskrity, juodos 
meškos pradėjo lankyti far- 
inerių ganyklas ir piauti jų 
avis. "Farmeriai šitoj apie- 
linkej verčiasi daugiausia iš 
vilnų ir todėl laiko daug 

'avių, rarmerys vardu Mar- 
tin nuėjo aną lytą į ganyklas 
pažiūrėti savo avių ir rado 
40 jų paplautų. Pas farmerį 
Wingą meškos papiovė 37 
avis, pas kitus mažiau. Pir
ma i’ž užmušimą meškos 
Vermonto valstijoj valdžia 
mokėjo $20 dovanų, todėl 
meškos buvo jau išnaikin
tos: bet pėrnai legislatura 
nuėmė tą mokestį, ir meškų 
vėl priviso. Farmeriai dabar 
reikalauja, kad vėl įvestų at
lyginimą už meškų kailius.

27 metų mergina pajieškau apsive
dimui doro vaikino kataliko. Aš esu 
katalikė, dora ir teisinga. Vaikinas 
turėtų buri tarpe 25 ir 35 metų am
žiaus. negirtuoklis, pamokintas, apie 
6 pėdų aukščio ir 200 svarų sunkumo, 
geros sveikatos. Geistina, kad butų 
juodbruvis, dailaus veido, nes ir aš 
esu dailaus veido. Butų gerai, kad 
vaikinas turėtų savo automobilį. Aš 
dirbu pas amerikonus ir todėl neturiu 
progos susipažinti su savo tautos vai
kinais. Kalbu gerai angliškai ir mo
ku gerai gaminti valgius, lietuviškus 
ir angliškus. Daugiau žinių apie save 
suteiksiu per laiška.

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

Gloucester, Mass.

inėssavo nuomonei reikšti. 
Tad kova už parlamentariz
mą, už demokratinės tvar
kos grąžinimą krašte — yra 
viena rimčiausiųjų priežas
čių bet kokiai revoliucijai 
kilti. •

Paimdamas valdžią i savo 
rankas Primo de Rivera ža
dėjo pakeiti Ispanijos pres
tižą užsieniuose. Tečiau ne
laimingas karas Moroko, 
kur ispanai savo jėgomis n-: - 
galėjo įveikti rifkabilų ir 
buvo priversti jieškoti para
mos pas franeuzus, buvo 
smarkus smūgis ispanų tau
tiškai garbei. Be to, keista ir 
nesuprantama Ispanijos tak
tika Tanžero ir nuolatinės 
vietos T. S-gos taryboj klau
simais nebuvo tinkama prie
monė Ispanijos Įtakai sustip
rinti tarptautinėj politikoj. 
Primo de Riverai tenka net 
pasitraukti iš T. S-gos, kas 
vėl nereiškia didelio laimėji
mo. Tuo budu diktatoriui 
valdant, Ispanija pamažu 
yra nustumiama Į tikrai ant
raeilių valstybių tarpą. Ne
nuostabu tad, kati dėl vi
daus ir užsienių politikos ne
pasisekimų, krašte tiek su-i 
stiprėjo opozicija, kad buvo 
ryžtasi jau atvirai kovoti su į 
diktatorišku režimu. x 

Tuo tarpu, kiek tenka 
spręsti iš ateinančių iš Ispa
nijos žinių, de Rivera vra 
nugalėjęs: sukilusieji artile
rijos karininkai pasidavė, 
karaliui Alfonsui ėmus tai-

I
RUPINASI GYVULIAIS. 

BET NE DARBININKAIS.
Amerikos buržuazija turi 

suorganizavus draugiją var
du “Society for Prevention 
of Crueltv to Animals,” kas 
reiškia: ‘‘Draugija apsaugo
jimui gyvulių nuo žiauru
mo.’’ Jos pirmininkas Ro\v- 
ley išleido dabar raportą, 
kur sakoma, kad tos draugi
jos rupesniu per šią vasarą 
buvo 30,000 arklių pagirdy
ta, 76 afkliai buvo atimti 
nuo darbo ir 32 žmonės bu
vo patraukta teisman, iš ku
rių 23 buvo nubausta už 
žiaurų apsiėjimą su gyvu
liais. Visa tai labai gražu ir 
mielaširdinga. Bet ar y'ra A- 
merikoj draugija, kuri taip 
stropiai rūpintųsi apsaugoji
mu darbininkų nuo fabri
kantų ir policijos žiaurumo 
laike streikų?

PRINCESOMS PRITRUKO 
PRINCŲ.

Bostono “Heraldo” kores
pondentas praneša iš Paiv- 
žiaus, kad Europos karališ
kos sferos yra labai susirū
pinusios dėl trukumo kara
liškos kilmės vyrų. Dabarti
niu laiku Europoj esą labai 
daug princesų. kuriom jau 
laikas butų tekėti, bet joms 
nėra pakankamai princų. 
Ypač sunku pasidarė monnr- 
chistų širdims, kuomet pa
sklido anądien žinia, kad 
Bulgarijos princpalaikis ke
tina vykti Amerikon jieškoti 
sau pačios su doleriais, o ne 
su karališkais titulais. Visos 
princesos dabar dūsauja žiu-

FRANCUZAS APIPLĖŠĖ i rėdamos Anglijos linkui,
LENKŲ KUNIGAIKŠTĮ, kių* yra “garsus” Vali jos 

- ■ ---- ’• princas; kiekviena jų gata
va pulti jam į glėbį, kiekvie
na meldžiasi, kad Diev is 
ant jos susimylėtų ir tą prin-

SKIERAI UŽTEMDĖ 
SAULĘ.

Nikaragua respublikoj, 
pietų Amerikoj, per Mana- 
gua ežerą anądien lėkė di- 
džiausis debesis skierių (są
rančių), kurių daug prikrito 
i ežerą. Ant rytojaus ežere 

^pasirodė daugybė negyvų 
žuvų. Žmonės spėja, kad žu
vis užsinuodijo tais skie
pais. Skierių buvo tokia ga
lybė, kad lėkdami jie užtem
dė saulę.

sienio. 
įvarytas,

viai.

VALET

AuioStrop
Razor

Išsigelan- 
da pati.

TIRIA LIETUVOS 
EŽERUS.

Rugsėjo 18 d. išvyko iš 
Kauno antroji ekspediciji 
ežerams tirti į Sartų ežero į; 
apylinkes, Ežerėnų apskr , 
Dusetų miestelis. Ekspedici
joj dalyvauja keli universi
teto ii- žemės ūkio akadenf- 
jos profesoriai, su rektorium 
prof. Matulioniu ir dekanu 
prof. Žemaičiu priešaky. Ža
dama ištirti geologinės, me
teorologinės ir biologinės to 
ežei-ų krašto sąlygos anksty
vo rudens apystovose. Drau- 

įge bus išbandomi žemės 
' ūkio ministerijos įgyti ir da
linai pagaminti instrumentai 
vandens gilumui, peiregi- 
mumui ir oringumui matuo
ti. Ekspedicija užtruks 5—7 

Į d., kiek leis oro sąlygos.

PUIEŠKOMA:
1) Marijona Branickaitė-Buvasienė, 

prieš karą su keturiais savo vaikais 
gyvenusi New Yorke.

21 Vasiliauskai. Antanas. Silvest
ras, Alena, Agnieška ir Mykolas, iš 
Krosnos valsč.. prieš karą gyvenę 
Shenandoah. Pa

3) Tumas Antapas iš Saudogalos 
;aimo. Saločių valsč., į Ameriką atvy
kęs 1910 m. ir gyvenęs 632 Water st., 
New York.

4) Valaitis Juli.iėnas iš Naumiesčio. 
Ameriką atkeliavęs 1886 m., gyvenęs

Brooklyne (ar Brookline) ir dirbęs 
prie akmenų tašymo.

5) Pranckaitis Juozas iš Dnčnaujie- 
nos kaimo. Šakių valsč., pirm 14 m. 
buvęs Antaninos Janušienės įnami i, 
1125 Blair avė., Scranton, Pa. Kur da-

i bar jis randasi. vaikai nežino-.
6) Barkėvičius Andrius is Naujų 

Navasiolkų kaimo, Semeliškių valsč.. 
Trakų apskr . į Amerika išvykęs 19JJ2 
m., tarnavęs Suv. Valst. kariumenėyę 
ir buvęs du kart sužeistas; tuoj po ka
ro gyvenęs pietinėse valstijose, b .‘t 
kur —r- nėra žinoma.

J ieškomieji arba apie juos ką nors 
'inantieji piašomi atsiliepti šiuo ad
resu: l.ithuanian Consulate.
38 Park Row, Nėw York. N. Y-

REIKALINGA pastovi ir rimta mo
telis prie švarių namų darbo už šei
mininkę, nuo 40 iki 48 metų amžiaus. 
Getą vieta ant visados dėl protingos 
ir teisingos moters. Gyvenimas užtik
rintas Kreipkitės antrašu: (41)

E. Z-KIS
132 West st., Westville, III.

i

Babies Love It

PARDAVIMAI

N no »iM pilvo ir žarag ««• 
macumų. kurie paeina nuo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiam* ir vaikam* nėr*, 
kaip *

SOCIALISTŲ REIKALAI

i 
I____ __ ____ r. ________

pininkauti. Bet visuomenės smarkiai. Pasibaigus vą-
nusistatymas vis dėlto nerįsaros sezonui, rengiasi prie 
diktatoriui palankus, tuo,žiemos veikimų. Lapkričio 
labiau, kad ir pats karalius i 13 (| rengia puikią vakarie- 
ima bodėtis Įkiriu diktatorių 
generolu. Karaliaus Įtaka 
šio revoliucinio judėjimo 
metu yra žymiai sustiprėjus, 
ir galimas daiktas, kad vi
suomenei remiant, karalius 
ryšis atstatyti de Riverą. 
Todėl netenka abejoti, kad 
d e Riveros valdžios dienos 
jau suskaitytos, ir Madride 
kalbama, kad skubiai esąs 
jieškemas jam vietininkas.

LAWRENCE, MASS.
Iš socialistų darbuotės.
L. S. S. 61 kp. nariai dir-

Paj*eškau savo vyro Antano Janu
šonio. paeina iš Pasvalio miestu, tam
siai geltoni plaukai, mėlynos akys, 
viršutiniai dantys iššokę, 5 pėdų 3 co
lių aukščio, keltos krutinės. Iš namų 
švažiavo birželio 22 d., palikdamas 
nan< su dviem mažom mergaitėm 
šakosi važiuojąs dirbti ir žadėjęs a’- 
siųsti pinigu pragyvenimui. Bet i - 
.•ažiaves nieko apie save nepraneša ir 
tokios pagelbos iš jo nesulaukiu. Vy
neli. parsiųsk pinigų pragyvenimui, 
nes juk žinai, kad mane palikai be pi
nigų. Aš neilirbu (išėjus ant streikui 
ir neturiu už ką nupirkt kmlikiams 
algyt. nei šiltesniu drapanėlių. N ’- 

buk beširdis, pnsigailėk savo kūdikių. 
Jeigu kas apie jį žinote, malonėkite 
man pranešti, už ką iš kalno taiiu 
ačiū.

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

I 
Į

i *
Cambridge-uj, .J.ietuvių apgj*vehtoj : - 

vietoj; 5 stalai Biznis labai puikiai 
eina. Kreipkitės: 877 Cambridge St.. 
East iCambridge. Masą. ,

PARSIDUODA
Parankoj' į Bostoną vietoj keturių 

kambarių namas ir prie namo didelis 
skiepą.-, vienas akeris žemes, yra vai
sinių medžių, garadžius, vištinyčia ir 
pašiurę. Daugiau žemės jeigu norima. 
$3,800. Pasiūlymas.

A. STITT
6-tas namas ant Winter street, po 
kairei, Lexington.

PARSIDUODA' 
PULRUIMiS

Mus. WlNSLOW’«
Sykui*

t ■

r

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

lietuvių, lenkų, rusų ir kitokių tautų. 
Nepraleiskite šios progos, nes ne tan
kiai pasitaiko įsigyt gerą biznį pigiai. 
Vieta turi būt parduota greitai Savi
ninkas apleidžia šią šalį. (41)

155 I^twrence St.. Lawrence. Mass.

i

Moteriškės 
švarumui

Šviesesnes moteris dabar 
vartoja Zonite vieton nuo
dingų mišinių šitam svar
biam tikslui. Zonite yra vei
klus, bet nekenkia švelniems 
kūno audiniams.

"Aiuocc^
TASTELESS CASTOR OIL

fV take

LIETUVIŠKAS KALEN
DORIUS DOVANAI.

Kas užsirašys ant metų "Šiaulių 
Naujienas.” sąvaitinį laikraštį, kaina 
$3.00. arba "Bangos.” mėnesinį žur
nalą. kaina metams S2.00. tas gaus 
dovanų lietuviška kalendorių. (-). 

A. SVETRA
135 Ne»bury sL. Lawrence, Mass.

Tyrai išva’ytas Castor Oil 
padarytas medicinos reika
lams Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyluma* nepakeičia
mas Hv -konio ir neatsi- 
du >d* imki t Keilogg’s. Su
piltai !jib<-eMt«ir:jose.

Pajieškau brolio Kazimiero Norei
kos; Paeina iš Kauno rėdybos. Rase:- 
nių apskr., Kvėdarnos valsčiaus. Al
kupio kaimo. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie ji žinote malonėsite pranešti 
šiuo adresu:

LIUDVIKAS NOREIKA 
-P. O. Rox 191, . Rockford. Ilk

nę. o toliau mano surengti 
keletą perstatymų.

Gerbiamoji visuomenė ir 
L. S. S. VI Rajono draugai, 
malonėkit paremti musų pa
rengimus. Susirinkimai L. S. 
S. GI kp. būna kiekvieną mė
nesį paskutinį nedėldienį, 1 
vai. po pietų, L. U. Kliubo 
Salėje. 41 Berkley st., Lav.- 
rence, Mass.

Pareiškimas VI Rajono 
komitetui.

L. S. S. 61 kp. nori, kad 
Rajono konferencija įvyktų 

t7 lapkričio, šių metų, tam 
i pritaria ir Haverhillio drau
gai. Visais kitais nedėldie- 
niais iki Kalėdų mes busim 
užimti ir konferencijoj daly- 
vaut negalėsim. Todėl, ma
lonėkit kreipti į tai domę.

B. J. Vaitkunas, 
103 Swan st., Lawrence.

|PABĖGĖLIS IŠ SOVIETŲ 
KALĖJIMO.

“Times” korespondentas 
iš Charbino praneša, kad į 
Charbiną (Mandžurijoje) 

cą prie jos nukreiptų; bet atvyko rusų karininkas, pa- 
jis, lyg užkerėtas, į prince m bėgęs iš garsaus kalėjimo 
pusę nei nepažiūri, bet spor-(Solcveiskų salų (Baltijoje 
tu užimtas vėjus laukuose'juroj), kur jis išbuvęs arti 
gaudo. ■ dvejų metų. Jis tvirtina, kad

-------------- 'ten yra uždaryta 12,000 kali- 
REVOLIUC1NIS JUDĖJI- nių. Kalėjimas padarytas iš 

MAS ISPANIJOJ. 'buvusio vienuolyno.
Pasaulinė spauda pasta-Į Kalėjimo sargai esą visi 

romis dienomis dėjo dai g čekes tarnautojai, už kokius 
žinių apie pasireiškusį rev<>-!nors prasikaltimus čion at- 
liucinį judėjimą Ispanijoj, Įsiusti. Į kiekvieną vienuoly- 
•kurį pirmieji pradėjo ispanų no celę esą sugrusta po 7 ar 
■kariumenės aitil^-ijbs kari-,8 kalinius, kurių daugelis iš
minkai. Nors formaiiškai k a- miršta nuo šalčio šiame šal

dymu. ' kadI jie pasirūpintų'rininkų sukilimas buvo mi- 
an<saugoti Amerikos misio-j kreiptas tiktai prieš dikta1 •- 
nieriu gyvybę Sianfu mieste, riaus Primo de Riveros r.^- 
del kurio dabar eina dideli meni, tečiau, be abejo, buvo 
n, ’šiai. Miegas esąs apsup- ir kitų rimtų motyvų, ver
tas n misionieriams gręsiąs čiančių pakeisti de Riveros 
pavoju- Bet klausimas, ko diktatūrą.

Lenkų kunigaikštis Liu- 
bomirskis pereitą nedėldienį 
Paryžiuje buvo apiplėštas ir 
gavo d a mušt. Jį aptaisė 
franeuzas banditas. Proše- 
panas Liubomirskis pabudo 
nakties laiku ir išgirdo, kad 
jo kambary kažin kas šlama. 
Kada jis uždegė žiburį, ban
ditas tvojo jam per galvą, 
paskui prismaugė ir surin
kęs geresnius daiktus prasi
šalino.

KRIKŠČIONIŲ MISIO
NIERIAI PAVOJUJE.
Amerikos ambasadorius

Pekine kreipėsi i kariaujan
čius Kynų generolus su pra- 
symu. kad jie pasirūpintų nninkų sukilimas buvo r.-.i-

FARMOS.
Pajieškau Donato ir Liudviko Po

cių. Malonėkite atsiliepti šiuo antra
šu:

IGNAS BENDIKAS
Kretingos Paštas, Lithuania.

WATERBURY, CONN.
Giliai liūdime dėl musų 

draugo Jono S. Prusalaičio 
mirties ir reiškianie gilios 
užuojautos velionio mote- 
rei. sunui ir dukterei.

L. S. S. 34 kp.

tame krašte, nes jiems ne
duoda naujų drabužių, gi jų 
atsineštieji drabužiai greitai 
susidėvi prie sunkių darbų. 
Maistas esss labai menkas,

Pajieškau švogerį Kazimierą ^alti. 
paeina iš Kauno rėdybos. Kairių kai
mo. Amerikoj gyvena apie 20 inct'i 
Rodosi ili.lžiumą laiko gyveno Chica- 
Toj. Kas apie j: žinote ri Jonikite 
na.i pranešti aroa jis pats lai atsi
šaukia šiuo : <lrc u:

JOHN RISKUS
Bo:; 175. Milner, Col».

Pajieškau Mykolo Jatužio, paeina iš 
Panevėžio apskr.. Godžių kaimo; gir
dėjau. tad gyvena Chicago. III. Malo
nėk atsišaukti, arba žinantieji jo ad
resą prp.neškit, už ka busiu dėkingas.

JOKŪBAS JATULIS <42>
517 Deiaware Avė.. Rivcrside, N. J.

Mykolas IJnkevičius paeinąs iš 
Rudnios, Vilniaus rėdybos, suvirs 

^-••septyni metai tam atgal išvažiavo iš 
Bostono į Scranton, Pa., ir nuo to lai
ko apie jį nieko negirdėti. Jei kas apie 
jį žino, malonėkit pranešti. (42) 

MYKOLAS NORKAUSKAS 
Off White st., So. Weymouth, Mass

Pajieškau savo sesers Antaninos 
Mitkienčs-Mažeikiutėx. Jj pirmiau 
gyveno Milvaukee, Wis. Meldžiu atsi
šaukti arba kas apie ją žino, malonė
kite pranešti šiuo adreso- (42)

ELENA MAŽEIKIENĖ 
520 Tripod way, E. Pittsburgh, Pa.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gera proga atsitraukti savo gimi

nes iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir 
Rusijos, jeigu tik jie sveiki ir gM) 
skaityti nors vienoj kalboj. Ūkininkų 
pagelbininkai ir namų ruošos darbi
ninkai turi pirminybę. Norint infor-

ŠAND’Y LEMTIS (-)
|* M’indsor S(. M,>ntr<.;,| Camdsj

kaliniai dažnai baudžiami macij^Aa,?vki manadfcr(h’’: 
pažeminančiu budu: plaki-

Pajieškau sesers Onos Joriskienės- 
Gabrenukės. Paeina iš Ukmeigės aps , 
Kupiškio parapijos. Ričių kaimo 20 
metų atgal gyveno Detroit, Mich.. o 
dabar nežinau kur gyvena. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie ją žinote, 
malonėkite pranešti žemiau padti- 
idiesu. už ką iškalno tariu ačiū. (42) 

JONAS GABRĖNAS
/' o. Itox 301, E. Millin..<ket, M.

157 AKERIŲ FARMA
Išdalyta į mažas farmukes, nuo 

akelio iki 5 akerių. Labai gera žemė 
dėl Truck farni. Netoli Camdeno ir 
Philadelphijos. tik 714 mylios. Parsi
duoda ant lengvo išmokėjimo po 
akeris. Aplinkui tą farmą lotus 
'Juoda jx. $ 150.0*).

m. r. ti:akim \s 
VV-Hulhtny Hc'gilt*. N. J.

Tel.: \Vo<e|l»ury 712-W.

1

$#>00 
psr- 
(-)

CONN. FARMA \NT PARDAVIMO.
Eaiio iidmir.s'.iatoriui, man buvo 

•sakyta parduot našlės farmą, kurios 
vyras pasimirė 3 mėnesiai atgal, ir 
kuri yra priversta šitą farmą, ant ku
rios praleido beveik visą amžių, par
duot. Senatvė ir neturėjimas vaikų 
yra vienintelė pardavimo priežastis. 
60 akrų juodžemio, apie 35 akrai iš
dirbti. likusioji dalis ganykla ir miš
kas. Užtektinai medinės statomos me
džiagos įr malkų užmokėt už farmą. 
Puikus obelių sodnas ir kitokių vaisių, 
kaip tai. griušių. pvčių ir ųuince me
džių. Arti trijų didelių miestų su ge
rais marketais. arti bažnyčios ir mo
kyklos Parduos visai pigiai, tik už 
$3 600. (nešt $1,500, kiti ant mortgi- 
čiaus. Jei manote pirkt farmą. nepra
leiskite šios progos (42)

M. HEIMAN
33 Reynolds St_ llanielson, Conn.

t

Parsiduoda blandžiai.
Lietuviški, su 

verstiniai 
balandžiai viso-. 
ki*i spalvų Ant 
or-ierio prisiun. 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valstit 
jų. Su užklausi
mu rašykit l'-'is| 
kus. (41/ i

GEORGE BENDORAlTlS
520 W iison St.. Waterbury, Conn. ■

Mes išdirbam ARMONIKAI j 
ir importuoja-

PIGIAI PARSIDI OI)A FARMA.
Apie 65 akeriai derlingiausios že

mės, prie kelio, apie 15 mailių nuo 
Bostono. Puikus sodas, geras miškas, 
naujas 8 kambarių namas su visais 
naujausiais įtaisymais, geri gyvuliai 
ir visi farmos įrankiai išdirbimui že
mės. Dėl tūlų priežasčių turiu parduot 
greitai. Kaina $12,500 ir lengvos išly
gos Mainytumem ant 1 arba 3 šeimy
nų namo mieste. Norėdama pląte-nių 
informacijų klauskit.

RF.SSIF |> t H,N 
Old pe"e-i<-i, Road. Box >8 

REDFORD. MASS.

me visokių ru- 
šių rankomis 
dirbtas Italių
kas Akordinas 
geriausias 
pasaulyje.
Ant 10 
metų gva 
rantuotos. 
Musu kai
nos žeme
snės negu 
teikiam n l.-i.i 
talog . kuri

K t Ali.
' H t BIik IsLand »v. Dn'

į

kitu oirbėjų. Dykai u- 
nus. Reikalaut .t sa- 

i > i (siunčiam dyka' (-) 
A SERENELI ’ m CO

•U, Chicago



Amsterdamo Profesinių Sąjun 
gų Internacionalo 25 Metų 

Sukaktuves.
turinių dabar 7 milijonų na
rių vien Rusijos profsąjun
gėms tenka 6,800,000. Va
karų Europos proletariatas, 
išskiriant krikščioniškas 
(kurios baigia nykti) ir sin- 
dikalistines prof. sąjungas, 
priklauso prie Amsterdamo 
Internacionalo. Ir Lietuvos 
didesnės prof. sąjungos 
(Bendroji, Žemės Ūkio. O- 

lią Amsterdamo Internacio- diainkų irk.) taip pat pri
klauso prie Amsterdamo.

.Narių skaičiumi Amster- 
(’ inc Internacionalas augo: 
1^04 m. — 2.477.000, 1907 
m. — 4,094,000, 1910 m. — 

dėjimas užsimezgė įvairiose 6.119,000, 1913 m. —7.702.- 
pirmiausia' 000, 1921 m. — 22,411.826.

D 24 m..— 17.702.431.
1924 m. narių skaičius bū

vu keletu milijonų sumažė
jęs. Tai nyko dėl krizių ir 
kitų priežasčių, šiandien na
rių skaičius vėl žymiai auga.

Prof. S-gų Internaciona
las Amsterdame per 25 me
tus tarptautinio prof. sąjun
goj bendradarbiavimo išau
go į tvirtą tarptautinę orga
nizaciją, daug padėjusią 
darbininkams pagerinti sa- 

1VG būvį.
i Be Amsterdamo Interna
cionalo, yra ir kitų jam arti
mų tarptautinių darbininkų 

i oi ganizaci jų, kaip antai: 
Socialistinis Darbininkų In- 
temacionalas. Tarptautinis 
.Moterų Komitetas. Sporto 
Internacionalas, Tarptauti
nis Biuras kovai su fašiz- 

• mu ir k.

Viena didžiausių ir įtakin
giausių tarptautinių darbi
ninkų'organiisacijų šiuo įlie
tu yra Profesinių Sąjungų 
Internacionalas Amsterda
me (trumpai — Amsterda
mo Internacionalas). š.,m. 
rugsėjo 19 d įvyko jo darbo 
25 metų sukaktuvės. Lietu
vos darbininkų profesines 
sąjungos, pasirinkusios ke-

nalo krypties, tas sukaktu
ves rengėsi paminėti ruošda
mos paskaitas, susirinki
mus ir tt.

Profesinis darbininkų ju-

šalyse, žinoma, 
pramoningose. Pramoningo
se šalyse ir pats profesinis 
judėjimas galėjo išaugti ir 
sustiprėti. Beaugdamas tas 
judėjimas ėmė jungtis ir de
rintis tarptautinėje plotmė
je-

1901 m. Skandinavų prof. 
sąjungų kongrese Kopenha
goj jau dalyvauja ir kitų 
kraštų svečiai (Anglijos,1 
Vokietijos ir Belgijos), šis 
kongresas neįkūrė pastovios 
tarptautinės organizacijos, 
bet be abejonės tai buvo In
ternacionalo užuomazga. 
Tuo metu pasitenkinta vien 
metinėmis konferencijomis. 
Bet greit pasirodė, kad vis 
labiau beaugąs profesinis 
judėjimas reikalavo glau
desnio tarptautinio susirin
kimo.

Todėl įvykusi 1903 
tarptautinė prof. sąjungų 
konferencija Dubline jau 
įkurta nuolatinį sekretoria- 
tą, kurtam 
mas 
gen 
prof. 
karo miręs), šio sekretoria
to veikimas dar nebuvo pla
tus. Jis tarpininkavo tik pa- esanti 
sikeičiant infoimacijomis ir 
profesinio darbo patyrimais 
ir palaikė ryšius tarp atskirų 
šalių. Toks darbas tęsėsi lig 
1913 m., kada ir pats vardas 
buvo pakeistas ir pasivadin
ta Internacionaline Profesi
nių Sąjungų Sąjunga.

Kilęs 1914 m. didysis ka
ras visai išardė tą Interna

vesti pakvieeia- 
sekretorium Kari Lie- 
(vokiečių darbininkų 
sąjungų veikėjas, po

turi
V 4

t

k.

!

.ropes ekspertai pripažino, ka:’ p-lė Tourbigiio turi gra- 
;iatis’as lupas. Mums iniosi. kad yra lietuvaičių, kurios tu
ri daug gražesnes lupas, negu šita italijonka.

Naudok kondensuotą 
pieną i kavą
Bandyk Borden's Konden
suoto Pieno kavai baltinti 
per vieną sąvaicę. Geras 
suderinimas grietinės su 

tikrącukrum, pagane i na 
kavos skoni

•
Jūsų groserninkas 

šviežio stako

Standard ir Challenge Pieno

Trijy dieny 
kosulys yra 

pavojaus ženklu
Pastovus ko uiy • .r šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit )uo» sustabdyt dabar su 
l'rcouiulaiun ušvt Inintas kreozo
tą-. kuri- yra priminąs vartoti. Creo- 
mul-ion yra nauja- niedikali-kas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitnnni: jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigerią i kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikr.ntas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerkles ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dcl sutvirtinimo vi-c- siste
mos-po blogo šalčio ai * tlu ' Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių. Creomulsion Com- 
pauy, Atlanta, Ca. (apg)

Lenkijos i. Rumunijos 
Karo Sutartis.

Naujoji karo sutartis tarp 
nkijos ir Rumunijos, kuri 

priedas prie pernai 
metų birželio mėn. pasirašy
to sios politinės tų dviejų val
stybių sutarties, pažada, jog 
vi-ną kurių susitarusiųjų 
v; Istybių užpuolus bet ku
ria i kitai valstybei, užpultą
ją; pagalbon turinti tuojau 
skubėti antroji. Rumunijos 
kariumenė galinti pereiti 

___ ____ Lbskijos sieną ir užimti tam 
cionala. Po karo reikalas at- tikras pozicijas lenkų terito- 
gaivinti Prof. Sąjungų In- i roję, jei kiltų lenkų karas 
temacionalą vėl gyvai buvo ?v. Vokietija, su kuria butų 
jaučiamas. .____ * > 'susidėjusi Rusija, arba jei

Bene 1919 m. daromi pir- kiltų Lenkijos-Rusijos konf- 
mieji bahdymai atgaivinti 
Pfof. Sąj. Internacionalui. 
Priimama “tarptautinė dar
bo saugojimo programa.” 
kuri, formuluoja prof. sąjun
gų socialinės politikos reika
lavimus. 1919*m. liepos mėn. 
gale sukviestame Berne pro
fesinių sąjungų kongrese da
lyvavo 15 kraštų prof. są
jungų atstovu, atstovaujan---- --------------------- —--------
čių 18 milijonų organizuotų sto abiejų kraštų vyriausy

1j

c’arytų pavojinga, tai atatin- [ 
karnai atskirai sutarčiai, ori-- 
sidėtų karan ir franeuzai.

i Toliau Petala aiškinąs, 
į kad iš pat pradžios negalinu, 
dar busią tikėtis, kad tuojau 
pagalbon ateitų franeuzų 
kariumenė, nes Francuzijo- 

Įje tuo tarpu dar nepalanki 
Į tam opinija. Tečiau Francu- 
izijos kariumenės vyriausia- 
įsis štabas pažadėjęs tokio 
■ karo atveju tuojau teikti per 
Pietųslaviją rumunams rei- 

Į kalingos karo medžiagos ir 
būtinai reikalingą tai me
džiagai personalą, būtent, 
žadama: 200 orlaiviu. 50 ia- 
'kunų, 30 montierių ir pilną 
apginklavimą 200.000 vyiu. 
toliau vaistų, arkliams pa
kinktų, franeuzų lauko arti- 
jlerijos medelių šovinių. 12 
toli siekiančių sunkiųjų pa
trankų, visa tai sulig iš anks
to į Paryžių atsiųstų raštų.

Kilus karo”konfliktui, tuo
jau žadama atsiųsti i Rumu
niją ypatingą franeuzų karo 
misiją su franeuzų generolu 
priešaky* ir iš visų ginklų rū
šių specialistų karininkų.

Šios sutarties tekstas Tau
tų Sąjungai visai dar nesąs 
patiektas.

Francuzijos karo ministe- 
ris Painleve, žinoma, de- 
.rnentuoja, kad Prancūzija 
nežadėjusi savo paramos, ir 
kad visos franeuzų pasirašy
tosios tarptautinės sutartys 
esančios patiektos 7:

TeL South Bostca 8826 
Residence University 146S-J. h 

S. N. Psiiiute-Sha'lr.s ■: 
lietuve moteris < I

ADVOKATt ‘ >
Broadvar* Maac. '

Room 1.

kad ir daugiau tokių sutvėri
mų yra buvę.

Dabar gi profesoriaus He- 
berleino iškastas čieias gal
vos kaulas parodo, kad ant
Javos salos, netoli Indijos, 
kur manoma buvus žmonijos 
lopšinės, gyveno ir daugiau 
tokių sutvėrimų, kaip minė- 
ta.-ai "Pithecanthropus erec- 
tus.”

Amerikos mokslninkai ši
tuo radiniu labai susidomė
jo ir spaudoje dabar eina 
plačios diskusijos apie tai. 
Smithsonian Instituto moks
lininkai, kaip antai D-ras 
Alės Hrdiicka, sako, kad 
'Pithecanthropus erectus” 

y: r gyvenęs ant žemės apie 
500,000 metų atgal ir buvo 
netiesioginis dabartinio 
žmogaus botis. Jis da netu
rėjo dabartinio žmogaus 
smegenų, bet buvo jau sme- 
geningesnis, negu bent ko-l 
kia dabar žinoma beždžio
nė. .Anot Harvardo Univer- 
si.-to antropologijos profe
soriaus E. A. Hootono, ant- 
ropologai esą tos nuomonės, 
kad kalbamasai “Pithecan- 
th repus erectus” buvo grei- 

i ei tu beždžionė, kuri turėjo 
jau. žmogaus ypatybių, negu 
žmogus su savo plaukuotojo 
pi otėvio ženklais.

Kaip Smithsonian Institu- 
t<, taip ir Harvardo Univer- 

Isiieto antropologai sako, 
kad prof. Heberleino atras- 
tasai dabar Javoje galvos 

autu. Są- " kaulas mokslui turi be galo 
didelės svarbos, nes jis ne- 

______  užginčijamai patvirtina evo- 
l’ueijos teoriją, kad žmogus 
j ra išsivystęs iš žemesnių 
g;« aunu. <

Bemoksliai musų “dusių 
ganytojai” labai tankiai 
mėgsta pakoTiot socialistus, 
buk mes, nenorėdami pripa
žinti Dievą savo sutvertoju, 
p asimanę pasaką apie išsi-
v tymą žmogaus iš “mon- 
kBėt ką gi musų jega- 
m. sčiai pasakys dabar, ka
da šitokius dalykus viešai 
skelbia tokių rimtų mokslo 
įstaigų autoritetingi mokslo
vi t ai ?

;

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve šeimininke Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas sąvaitę tilps straips
neliai, kurie bus idomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

RODYK Lt: No. 31

Virimo Receptas Naminiai Pasigelhėjimai
s yra labai svarbus’ Uždengimui nuskilusių dalių rakan- 
nes jose yra leng-’ du kojų, nudažyk tas vietas su jodi- 

cukrus. kuris veikia Į nu. ir lai sudžiūsta. Paskui pertrink 
visą rakandą geru rakandų valytojų 
tpelish). Jeigu vieno užtepimo jodino 
negana, reikia užtept antru kartu, kad 
vis i baltuma pasislėptų.

Jeigu duris girgžda atidarinėjant. 
pa rink girgždamas vietas muilu.

Jeigu ėeverykai sukietėja po vaikš- 
č:< jimo po lietų, nuvalyk juos su šil
tu vandeniu, paskui ištrink visą su 

| kastoriniu aliejum arba kitu aliejum. 
I. >ki turit. Tas suminkštins odą 

kau- Į

I
i s

Džiovintos slyvos y 
valgio elementas, i 
vs»f virškinamas __
kaipo lic'suotojas Virk slyvas išleng- į 
vo iki suminkštės. Patartina pirm su
tinimo pamerkti jas per naktį drung
name vandenyje ir paskui virti tame 
pačiame vandenyje. Sekantis yra ge
tas būdas padarymui skanaus valgio 
iš slyvų.

SLYVŲ SNIEGAS
' • puoduko evaporated pieno
’* puoduko vandens
1 puskvortė gerai išvirtų be 

liukų džiovintų slyvų
2 kiaušinių baltymai 
'» šaukštuko sviesto
’« puoduko miltinio cukraus
Sumaišyk slyvas, evaporated 

r.ą, maltą cukrų ir sviesta ir sūdei 
negilų stoiką. Padaryk baltymo pu' 
plaktas «r. cukrum, uždėk ant slyvų, te 
•dėk i nekarštą pečių ir kepk penkioii- i 
L_ ..... . _r.
su. igers j slyvas ir putos jau bus ; '»? įausia 
gražiai parudavusios. , ta.' -•

I O«.'.
Virtuvės Reikaluose . sausai

žir-rėt 
naktį.

T*l. So. Boston 808-W J
DAKTARAS

A L KAPOČIUS
LITUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dien» < 
no 2 iki 9 rak J

NEDELIOMIS: J;
iki 1 ▼. po plati b

Seredunus iki 12 diena. s
J Ofisas "Keleivio” name. J
• iii Broadway. tarpe C ir D St. č

SO. BOSTON. MASS. S

įi

Grožės Patarimai
Daugelis žmonių gydo savo vetous 

•: iš paviršio. užmiršta, kad valgant 
; tin’ amus valgius užlaikys savo odą 

. i g? ame stovyje. Jeigu jūsų oda sausa, 
i j tm’.ia valgyt tokius maistus, kaip 

rtaš smetoną, sviestą, sūrį ir kitus mais- 
turinčius karbohvdratų. Kartais 
i suminkštint vandeni, kuriame 

dadedant biski krakmolo, 
ištirt, kurs muilas atsako j 

Kartais muilai gali uždegt į 
kiti neturi gana

pelei

Telefonas C112-W.

Or. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS:
Nuo 10—12 dier.y
Nuv 2—o tx» pietų
Nuo 6—? vakare

Nedėliomis Nuo 10—12 dieni 
705 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO. MASS

tą iki dvidešimts minutu. kada pieną.- pruusiesi
1 ‘'■ -.„.-/.j

odai 
kuomet kiti neturi gana aliejų 

odai. Geriausias būdas odai už- 
yra naudojant toki sream kas

į
i jungai ratifikuoti.

liktas. Toliau leiBžiama|
Lenkijos kariumenei įžengtu Rado Pirmi! tini O 
i i mtinų kraštan ii- užimti 
tam tikrus ruožus, jei kiltų 
R u muni j c s-Vengri j os arba
Rvmunijos-Bulgarijos ka
res. Sutartyje draudžiama 
Lenkijos ir Rumunijos karo 
vadams pradėti derybas su 
priešininku d ei karo paliau
bų, nesusitarus dėl to iš ank-

Žmogaus Kaulus.

* ....... --------
Geri pytagai visa'.ia padaroma su ' 

gouatisiu cukrum. Nenaudok malto ; 
cukraus 'larant pyragus.

Verdant kopusius gali pagerint jų 
skonį ir spalvą dadėjus biskį acto ar
ba lemtino skystimo i verdant; van
deni.

Perkant orandžius daug ant sykio 
reikia iaikyt juoį kozną atskirai su- 
suKtą .popierių. Tas neduos puti.

FšvcngimuL purvo: susirinkingp aĄt 
i viršeliu stiklinių užvožų, kur sudėta . 
vaisių kbšės ar viriniai ant žien" >s, 
padėk Miudelj kalkių' kanfaroj, ktri’l: 
suųėta tie dalykai.

Nuvalymui susitepusių Vsuliždų į 
rankenų naudok druską ir V,mono. 
slĄtstimą Perlines rankenas 'Ali m a 1 
nuvalyt naudojant druska. Paprasto i 

i kaulo ’ rKOkcpas reikia pirmiau nu- : 
šveist žvyArič popierą, paskui nu- ■ 
skaidrinti.

Ypitiška Sveikata
Jus žinot kiek esat verti? Pro

te? nins chemijos viename universite- 
; te buk pasakęs, kari jeijru vidutini 
I žr.n.'zu išdalinsi į elementus, iš kurią 
jo Vmas susi'1'’da. vandens hutu traną 
t.-sc'.lb’rnu: poros Manketu, geležies 

1 ga;.a padarymui deširr.tpenės vinies.
Lanu rrnbaltinimui gerėkn dy- 

'lž:, vrštinyėios, fosforo gana pada- 
ryi.iiii deytuku ir‘sieros gar.a iš- 

yn’.tt: vidutiniškn ’ dydžio šunies 
i l’. -on:.-. Jeigu nueisi 1 krautuvę, kuf 
:i< dalykai parsiduoda, vjsįts mjr.era: 
:n -. randamus žmogaus kurte galėtum 
runirkti už 9Sc. Jeigu just* kūnas 

tai • delikatnai padarytas, jūsų parei
ga yrą mokvtis jį užžiurėti. Pirmiau
sia ; dalykas yra maitiatį jį tinkamu 
ma.tu.

Lietais Opteaetrktas

i -akto, pn»«ro
akinius, ftv.rM otth stitreomu 
ir arr>blyoTM*Ve^ eaJaoseį *k*- 
.*♦ ou<ntx!ou ivieo* imUi.o 
laika.
4.. U FAAAh MtJHK <Z. D. 

Wmadw*» Gumom. M»*«
■«į^, ■ II ii, ...

narių. Čia, galima sakyti, ir bėms. 
buvo įkurtas naujas Profesi- šią sutartį 
nių Sąjungų Interhaciona-'sės pasirašiusis 
Jas.

Naujas

DR. MARGERIS j
Gydytojas ir Chirurgas z

Valandos; 10—2; 5—'J £
Sekmadieniais: 10—2 z

3327 So. Halsted Street z
CHICAGO, ILL. ' 

Tel. Boulevard 8483 z

iMes Rekomenduojame Sekančius Produktas:
Kiekviename name yra reikalingi Sali virtuvės daiktai, kaip tai: stiklai, 

puodai, skaurados ir t. p Jus galite gaut: tokius daiktus visiškai dvkaikper- 
!7a:’t Standard ir Challenge Pieną h- taupant jo letbelitis. Geros ir eKono- 
miškos šeimininkės perka šias rūšis piero. Jūsų groserninkas turi tik pa- 
rjęikalaukit.

“Pithecanthropus erectus”; 
bv.vc da neišsivystęs iš bež

džionės musu botis.*
Šiomis dienomis Olandų! 

valdžios medicinos žinybos! 
narys, prof. Heberlein rado, 

1 Jąvcs saloje, prie Bengava- 
r.c upės, čielybėj užsilikusi 
•pū-mutinio žmogaus galvos 
kaulą. Lygiai toje pat vieto
je D-ras DuBois 1892 metais 

i yra iškasęs tą keistą sutveri-’ 
Į-mą, kurį mokslininkai vė
liaus pavadino vardu “Pithe
canthropus erectus ” kas lie- 
tuvisl'iai reiškia “stačias 
beždžionžmogis.”

Dėl DuRois’o radinio tuo
met buvo labai daug disku
sijų ir ginčų tarpe moksli
ninkų, nes iškasti jo kaulai 
buvo ne .visi, galvos buvo 
tiktai dalis, todėl sunku bu
vo nustatyt, kokiam gyvūnui 
tie kaulai prigulėjo. Vieni 
mok: liniukai sakė, kad tai 
buvo beždžionė, tik labai 
panaši į žmogų, o kiti tvirti- 

ino. kad tai buvo žmogus, tik

įI

iš rumunų pu-
i rumunų ge

nerolas Patala pasiuntęs Ru- 
___ Internacionalas munijos karo ministeriui ra

jau nebesitenkino tais infor- šią, aiškindamas sutarties 
maciniais uždaviniais, kurie svarbumą ir pranešdamas 
buvo pasižvmėti prieš karą. Francuzijos vjTiausios karo; 
Dabar Prof. Saj. Intemacio- tarybos nusistatymą, kad!

, xpr^e ]enkų jr rumunų kariu
menės rytų pasienyje butų 
priskirtas bendras technikos 
patarėjas franeuzų vyriau
siojo štabo karininkas, nors 
šiaip kiekviena kariumenė 
turėsianti visai atskirus savo 
vadus. Jei rusai užpultų tik
tai Lenkiją, franeuzų vy
riausiasis štabas, numaty
damas, kad lenkų ir rumunų 
mobilizacija gali pasibarti 
8 d. anksčiau, negu rusų, pa
tariąs rumunams drauge su 
lenkais L * „ ‘
atkakliai pulti msus ir užim- džionės. Da kiti aiškino, kad 
ti Vitebsko-Mogiliovo-Go- tie kaulai galėjo būt kokio 
mėlio linija išilgai Dniepro, nesveiko žmogaus, todėl ne- 
Jei toliau to karo būklė pasi- galima daryt iš jų išvados,

nalas į savo darbų tvarką įsi
rašė tokius klausimus, kaip 
kova dėl soeializacijos, dėl 8 
vai. darbų dienos, dėl taikos, 
dėl plačios socialės politi
kos, d ei Tautų Sąjungos de
mokratinio perorganizavi
mo, dėl darbo apsaugojimo, 
kova su nedarbu ir k.

Amsterdamo Internacio
nalas jungia didžiausią dalį 
pramoningu kraštų proleta
riato. Po karo susikūręs Ko
munistinis Prof. S-gu Intei- 
nacionalas (Prof-internas, 
Maskvoje) dalį darbininkų 
at^kčlė nuo Amsterdamo. 
Bet profinternas rimtesnes 
pftjėgoi< nesudarė, nes iš jo

pirmiems greitai ir d a. nevisai išsivystęs iš bez-
Tla w*t4 aičVinn Vari

Daug metų patyręs dak
taras sako

Pn «unkio« lifct»s influenzo*. RrijKi. 
1‘netur.onijos arba kitOM »ilpninan- 

čien lięo*. nieko rėra eere<- 
nio kas sugrąžintą svei

katą ir .stiprumą taip 
greitai kaip

Nu-a-T-me
j Po tokių silpnifiončių licų jus turite 
! baidyti Nn<r»'-Tone. Jis dSUriau ’ rte- 
, st i’nrtebins jus. kaip greitai )<#■; pa
jausite grįžtančią sveikatą ir atipru- 
r.s>. Skaitytojai šio laikraščio atras, 
kad Nuga-Tonc yra puiki gyduolė tv- 
kiuest* at.-itikimuora. Ji yra paptta-- 
ta. m.rloni gyduolė, kuri padaugina 
stiprumą ir vikrumą, suteikia kraują I 
ir budavoįa greitai kūną. Nugą-Tone J 
■»utcikie. gaivinantį miegą, gerą ape-Į 
titą, stimuliuoja inkstus ir kepenis, irt 
rf'r.i’iucia skilvį ir žarnas labai ge
rai. Pabandykite jas ir jus pradėsi
te jaustis geriau į kelias dienas. Iš- 1 
diroėjai Nuga-Tone žino gerai, kad 
pacelbė^ tokiuose atstiik inuosę ir 
ji^isakč visiems aptiekonarrts su
teikti garantija arba sugrąžinti pini- t 
gus, jeį jus nebusite užganėdinti '

• Žiūrėkite garantijos ant kiekvieno 
. pakelio. Rekomenduojama, garantu >- 

jama ir pardavinėjama visoae nptie- 
lcose.

į

.*•(

Olumloe: aoo S Iki 4 po pietų, 
ano t iki 8 vakaro, 

107 Summer St.
LAVVRENCE, MASS.

MEDICINOS DAKTARAI

C. J. MK0LMT1S? 
I

DR. BALABAN
Iš Rusijon—Gydytojas. Chirurgą* 

ir prie Gimdymo.
3ė] Dorehestcr St., So. Boston. 

arti Andrei*s Sų.,
Tel. So. Boston 4768.

Vv.. (II*. II-III ..v...
•niprnrr.ą ir vikrumą, suteikia kraują Į
• r ’iv’ilnvAi» <rrrita> būna \Jn<EA-Tono !

PLUNKSNAS. Pakas, Paduakaa, 
Patais*. K sidras ir visokias lovą 
įrėdmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

1 Didžiausi'? sandė
lis. Gvarantuojam 
nždiganėdinimą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
ku*.

Eurupean Featber Co.
25 Loaell Strret^ Boston, Mass.

i

i

Vese & Sens 
Compn 

jaa viri 20 metų.
Jei manot pirkti Player-Pianp, 

C.rand Pino*, Upright Pianp, Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
nūs pasitarti su p. Sarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gų. nes nms parduosim jums tie
sio* »š krautuvės, be tarpininku. 
Joi duosit mąįtfis senų pianą, gau
sit ui ji geią’ka'lną Išlygos lengvo*. 
Parašykit, <> nusiųsiu) gražų iliust
ruot* kat.il toga. '

Vose & Sons 
Piano Co.

lfi« hoylston St, Roetoc 
įkurtas 1881 m.

I
I

I

SPBĖLALISTAs—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydyme aer- 
tančią: Kraujo ligomit, Ner
tą lairimu. Reumatizmu ir In
kštą ir pualės ligomis. Gydo 
kaip vyras, taip ir moteris pa- 
•ek aringai.

Dr.KILLORY
SO SCOLI.AY SUKARĘ 
Skersai Hanover Street 

BOSTON. MASS.
Ofympia Theatre Bųilding 

Room 22
Patarimas dykai tik per paskirta 

laiką.
aaruž:?-;.1,1■ =

Telefonas So. Rostoa 2300. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Or. Si. *. GALVARISII 
(GALtNAUSKAS)

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki
5 Ją dieną. Nso 7—9 vakare. 
Nedėliomis sutarties.

414 BROADVAY,
SO. BOSjON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos hdkrslčhi.)

NEDERLIUS VILNIAUS 
KRAŠTE.

Vilnius. “Vilniaus Aidas“ 
duoda platesnių žinių apie 
nederlių Vilniaus krašte.

• Ypatingai neužderėję ru
giai, šiek tiek gerėliau vasa
rojus. Rugiai neužderėjo til
dei, kad pernai rudeni, esant 
permirkusiai žemei ir gerai 
nesušalus, tuojau prisnigo. 
Tai pakenkė tuo budu. jog 
per žiemą daugumoje \ ietų 
rugiai iššuto n jau pavasarį 
tie patys rugių plotai atrodė 
daug menkiau, negu prieš 
žiemą. Pavasarį vėl be per
traukos lijo, o birželio ir lie
pos mėn. pradžioje viešpa
tavo ištisomis sąvaitėmię 
karščiai, Kurie be laiko pri
nokino javus. Ir tik per rug- 
piutę pasirodė, kad derlius 
yra labai mažas. Bendrai, 
visame Vilniaus krašte su
pjauta javų tik 50 nuoš. per
nykščio derliaus, o Brasla- 

-> vės apskrity tik 20 n'uoš.
Daugumai ūkininkų javų pa
kaks tik sėklai, o gal ir čia 
pritruks. Jau dabar matosi, 
kai javų kainos kyla diena 
dienon, o be to, įvairus spe
kuliantai supirkinėja aukš
tomis kainomis javus, ir, ar
ba daro atsargą vėlesniam 
šmugeliui, arba išveža užsie
nin. Panašių atsitikimų visur 
galima matyti. Ūkininkai 
nerimsta dėl gręsiančio ba
do, o tuo tarpu valdžia tuo 
dalyku nelabai rūpinasi. 
Tiesa, nesenai buvo paskirta 

z .300,000 auksinų pašalpos ir 
atskiroms apskritims išdaly
ta, bet abejojama ar nuken
tėję gaus nors skatiką.

Lenkų ūkio ratelių pirmi
ninkas p. Makovvskis pareiš
kęs “Kur. Wil.” bendradar
biui, kad jau žymi ūkininkų 
dalis pardavinėjanti ūkio 
padargus pirkti sėklai rugių.

• ----------------------
TRAGEDIJA DĖL TURTŲ.

Papilvio kaime, Veiverių 
valsčiuje, Mariampolės ap
skrity, buvo anądien šitoks 
atsitikimas: Jurgis Ankuda- 
vičius, 75 metų amžiaus 
žmogus, šovė iš revolverio ir 
sužeidė į galvą Oną Levans- 
kienę, mirusiojo savo sū
naus žmoną, kuri dabar yra 
ištekėjus už kito vyro, kurį 
jis taip pat norėjo nušauti ir 
paleido net keturis šuvius. 
bet nei vienu nepataikė. Tuo 
feat momentu jis paleido šūvį 
ir sau į galvą ir sunkiai susi
žeidė. šios tragedijos prie
žastis — neatitikimai dėl 
turto paveldėjimo, kilusieji 
mirus jo-sunui, pirmajam 
Ijevaųskienės vyrui.

Sužeistas Ankudavičius š. 
hi. rugsėjo mėn. 3 d. Kaune 
ligoninėj mirė.

kilus streikui, darbo inspek
torius skelbia, kad joks 
smurtas ir ekscesai nelei
džiami nei vienai, nei kitai 
pusei ir stengiasi paveikti 
darbdavius, kad be svarbių 
priežasčių nekeistų esamos 
padėties. Tik darbo inspek
toriui konstatavus būtiną 
reikalą išgelbėti gendančias 
prekes ar medžiagą arba iš
vežti prekių dalį, darbdavis 
tai atlieka. Apie tai inspek
torius prhneša darbininkams 
ir aiškina, kad tokiais atsiti
kimais jie negali trukdyti.

Tik galutinai paaiškėjus, 
kad darbo inspektoriaus tar
pininkavimas negali duoti 
teigiamu rezuitatų, jis skel
bia vienai ir kitai pusei, kad 
jo tarpininkavimas baigtas, 
ir abi pusės už tolimesnį sa
vo elgesį atsako einant ben
drais įstatymais. Apie tai in
spektorius praneša polici
jai- u SLH

tutes, ir savo dukterį verčiu- 
si imtis to amato.

Kaune rugsėjo 20 dieną 
Valevičaltė Apolonija 23 m. 
amž. išgėrė acto esencijos. 
Paliko raščiuką, kuriame 
prašo dėl jos mirties nieko 
nekaltinti: ji, esą. žudantis 
todėl, kad nusibodo gyventi. 
Nugabenus ligoninėn, kur 
pavyko ją atgaivinti ir jos 
gyvybei pavojus negręsia.

Pekliškių kaime, savo 
daržinėje rugsėjo U d. pa
sikorė pik Voras, ūkininkas. 
Manoma, kad pasikoręs dėl 
pinigų, kuriuos jis tą dieną 
pametė.

GRIŪVA RŪMAI. : lija įtrenkė Į pik Jankausko 
Rietavas. Karo metu Rie- daržinę, sudiegė pašaras ir 

c javai- Be te penkis _ Kartus
kažin kur Įtrenkė i netoli nuo čia dar- 

4 i žinės stovinčią epušę. Nuos- 
Ivaro1 tolių labai daug.

tavo kunigaikštienė Ogins
kienė išvažiavo L_ž*„ 1_
užsienin. Vokiečiai atėję ra-i 
do pilnus rumus ir d___ ,
svirnus įvairiausių turtų, ku
riuos be jokio pasigailėjimo 
savinosi. Bet visko išvežti i 
negalėjo, ir, jiemsrišėjus, dar

PRIVISO VILKŲ-
Mariampolės apskrities 

Skriaudžių apylinkėj priviso 
riek daug vilkų, kad puola i 
galvijus ne tiktai miškuose, 
bet ir naktimis atbėgę į kie
mus sudrasko šunis. Žmo
nės susirūpinę, kad prasidė
jus ilgoms naktims, vilkai 
pradės ir iš tvartų nešti gy
vulius. Čia turėtų būti su
ruošta didelė vilku medžiok
lė.

VĖL SAMOGONKA 
KLIUBUOSE.

•Sintautų (Šakių ap.) apy-
buvo likę labai brangių bal- iin^ėje labai issip.atinęs sa- 
dų; juos dvaro artimesnieji mogonkes darymas ir viesas 
“nusavino.” Kada rūmai bu-U05.gėrimas. L.nninKų Kliu
vo visai ištuštinti, žmonės; ke jau kerimą kart^ policija 
pradėjo Blėsti nuo grindų; užtinKa šventai.ien»ais pilie-j 
kilimus, imti langus ir ap- čius begeriant samogonką. 
skritai viską ką tik radoJ^ustatyta protoKolai n pet- 
Dabar rūmų stogai visai pra-! f’uo^a teismui. Minėtą knu- 

1 kiurę, ir vanduo plauna mū- Jau senai reikėjo uzdaiy- 
rines sienas, kurios jau labai nes tena; ne tik samogon- 
apgriuvusios. Rietavo miškų;geriama, . bet da'- n gu- 
urėdija kiek buvo aptvar-' ' ek.-en-.u
kiusi visai pradėjusį griūti ’ ušomi ir tt.
rūmą. Bet dabar lėšų trūks
tant "niekas neima jo remon
tuoti ir per kelerius metus iš 
puikaus rūmo paliks griuvė
sių krūva. /

moįronkes darymas ir vieša.'
▼ ▼ ą • • 1 11*

PA5TOJC KELIĄ.
Smilgelviai, Biržų apskr. 

Važiuojant anądien Smil- 
gelvių gyventojui Antanui 
Jerušiunui per mišką, tarp 
Pušaloto ir Januškelio už
puolė. ji trys nepažįstami re
volveriais apsiginklavę plė
šikai ir, pasivadinę save kri
minalinės policijos agentais, 
Jerušiuną sumušė, atėmė 
200 litų pinigų ir jo vidaus 
pasą, nuo kurio nuplėšė at
vaizdą ir numetė, gi pasą 
pasiėmė ir tam pat miške pa
sislėpė.

Minėtiems piktadariams- 
plėšikams sulaikyti policijos 
valdininkai deda visas gali
mas pastangas.

VILKU MEDŽIOKLĖ.
Anykščiai. Rugsėjo mė

nesio 12 dieną Romaldavos 
miškuose, Debeikių valsčiu
je įvyko vilkų medžioklė. Į 
medžioklę suvažiavo apie 50 
medžiotojų ir susirinko apie 
100 varikų. Medžioklė pasi
sekė neblogai, nukauta trys 
vilkai, bet dėl šlapumo kele
tas dar liko. Apylinkės gy
ventojai labai dėkingi pasi
darbavusiems medžioklėje, 
nes tie žvėrys juos labai 
skriaudė. Pastaruoju laiku 
sudraskė keletą arklių, gal
vijų, avių ir kitų gyvulių.

' NEPAŽINO “VYRO.”

Lazdijai. Musų kampelį 
aplankė įdomus nuotikis. 
Rugpiučio 5 d., eks-kunigas 
Juozas Kazakevičius, kilęs iš 
Pakuonio valse., Tąurakie- 
mio kaimo, atvyko į Veisė
jus pas Serapiną šinkauskie- 
aę, kurios vyras jau 12 metų 
kaip Amerikoje gyvena, ir 
užsirekomendavo jos vyru... 
ši, nabagė, nudžiugo savo 
‘prisiegėlę” sulaukusi, iškė

lė sulauktuves, be to, “vy
rui” davė 10 dolerių kelionei 
neva jo bagažo ir pinigų iš 
Kauno parvežti. Bet “vyras” 
vietoj Kauno, pasuko į trak- 
tyrių ir pusę pinig-ų prašvil- 
pino. Tada tik Šinkauskienė 
-uprato, kad tai ne jos “pri- 
riega.” Pranešė policijai. Ši, 
dalyką išaiškinus, — eks- 
kunigą^ areštavo ir pristatė 
Seinų Taikos Teisėjui. Da
bar eks-kunigas Kazakevi
čius prisimeta, o gal ir iš tik
ro yra, nepilnaprotis. Jo pla
nai šinkauskienę primau
nant ir visa taktika rodo jį 
esant sveiku. Jis sakosi, kad 
vdip pasielgti jį prikalbėję: 
vienas vargonininkas ir šiaip 
pilietis, — abu krikščioniški 
veikėjai. Laike tardymo eks- 
kunigas Kazakevičius, taip 

[nesenai su kun. Starkum 
[draugavęs, išsireiškė: “Man 
• buvo gėda vadintis vyru tos 
(moters, nes aš, kaipo buvęs 
piunigas, bijojau, kad to me
ldas nesužinotų.”

TAI BENT TĖVAS.
Skuodo miestelyje gyvena 

ulas Adomas Šimkus, 86 m. 
senelis, buvęs Degrėnų dva- 
o savininko sūnūs, per lenk

meti ištremto Į Rusiją, kur 
jis ir mirė. Jo pasakojimu, 
jis (Adomas Šimkus) turė
jęs iš keturių žmonų 37 vai
kus (9 sūnūs ir 28 dukteris), 
iš kurių 15 mirė. Kai kurie 
sūnus išėję aukštąjį mokslą, 
bet jo dabar nebešelpią. 
Verčiasi kasdamas ūkinin
kams griovius ir, kartais, el
getavimu. Jokia ligą nesir
gęs ir neserga.

APIPLĖŠĖ “RŪTĄ.”
Š. m. rugsėjo mėn. 3 d. 

^aldainių fabrikos “Rūta” 
.atstovas pil. Belevičius Jo- 
•ias grįžęs iš provincijos ra- 

!<lo, jog tos pat dienos naktį 
nežinomi piktadariai, išplė-; 

’šę minėtos fabrikos sandėlį, 
esantį Mapų gatvėj 6 Nr., iš-, 

'\ogė saldainių, daugiausia; 
L-okolado, viso 6500 litų su-; 
mai.

j
I
I

VILKAI.
Riogliškiai, Lekėčių vaisė. 

Augpiučio mėn. 28 d. Riog- 
liškiuose vilkas papiovė 3 
avis 
miauy

I

dienos vidury. Ir pir- 
prieš kelias sąvaites 

coli/ šunis ir vieną kumelį 
apiovė. Nuostolių skaitoma 
pie 250 litų.

5 Stati: Street, Bes.

Kodėl
75 milionai 

žmonių Pirko 
Ingersoll

P

i. a. į

KELIAS

1 Ingersoll 
nunra.

2 Ingersoll 
stipri.

Ingersoll

garsus užtikėti-

stangrus ir

gražiai išrodo.

4 Yra Ingersoll vyrams, 
moterims, berniukams ir 
mergaitėms.

5 Ingersoll Radiolites parodo 
laikį tąmsoie.

6 Ingersoll yra pigiausi užti
kėtini laikrodėliai pasauly.

yra GARAN-

S. s. l: 
ic G- 
Tv.-ck. k-.,
: r. lsi:?

fz. 
HacU.

PARANKIAUSIAS

L

KAS IŠKASAMA APIE 
PAPILĘ.

Papilė. Čionai jau antras 
mėnuo, kaip vienas inžinie
rius atvažiavęs iš Kauno Pa
venčiais po kalnus daro ka
sinėjimus, jieškodamas mi
neralų: bekasinėdami ran
da visokių suakmenėjimų, 
vėžlių ir buvusių gyvūnų; 
rasta net juros kiaulytė pil
numoje. Taip pat randama 
nemažai geležies rudies, iš 
ko bus galima geležį pada
ryti.

KAIP BUS TVARKOMI 
STREIKAI.

Kaimas. Vidaus reikalų 
ministerio yra išleistas vi
siems darbo inspektoriams 
tokio turinio aplinkraštis: 
Kilus įmonėje nesusiprati
mui tarp darbdavių ir darbi
ninkų ir pranešus apie ta 
darbo inspektoriui, pastara
sis tuojau vyksta vieton arba 
kviečia pas save sumtere 
suotas šalis ar jų įgaliotinius 
ir pradeda tarpininkavime 
darbą.

Konfliktą neišsprendus ir

APSIVOGĖ PAŠTO VAL
DININKAS. '

Kelmė. Š. m. rugpiučio m.
31 d. vietos pašto viršininko 
J. Karlikausko pastangomis 
bei akylumu tapo susektas ir 
vietoj areštuotas pašto val
dininkas A. Radzvila už at- 
plėšinėjimą amerikoniškų 
laiškų ir išiminėjimą iš jų 
doleriu. Minimas dolerių va- 
gis tuo uzsnminejęs daugiau 
kaip mėnesi laiko, tečiaus ’ 
atėjo nabagu, galas: sučiupo r r0()zie„ nebega.

iu, palaidoti darže ). 
j Velionis turėjo apie 65 
metus, gan sveikos išvaiz

dos, nevedęs; ilgą laiką yra 
įdirbęs Sibire tiesdamas ge- 
: iežinkelius. Paliko ūkį iš 214 
• dešimtinių su gyvu ir negyvu 
inventorium.

PASIKORĖ DVARI
NINKAS.

i Jucių dvaro, Kėdainių 
k.pskr., savininkas inžinie- 
jrius Vaclovas Kšonstauskas 
’ i ugsėjo m. naktį iš 12 į 13 d. 

avo dvaro klojime, pasiri- 
ęs virvę po skersbalkių. pa

kalo moneri laiko tečiaus /palikdamas rašteli:rvajp m.ne. i laiKo, teciau. .-^vc nie mogę nochovuac w
— - 

ir patupdė ęypėn.
Po kurio laiko piktadarys 

išvežtas į Raseinių arešto 
namą...

DĖL KO ŽMONĖS 
ŽUDOSI.

šikšniuose, Daugailių vai., 
Utenos apskr., nesenai pasi
liovė pil. Mažliokas apie 40 
netų amžiaus už tai. kad 
broliai neleido jam vestis.

Rasėse, ties Utena, pasi
liovė pil. Butkus lodei, kad 
įasidalinus į vienkiemius, 
jam patekęs prastesnis skly
pas žemės. Butkus rūpinosi 
žemės padalinimą pakeisti, 
bet tas jam nepasisekė pa
daryti, ko dėliai jis ir nusi
žudė.

Kaune. Magdė Tamulio- 
nytė, 23 m. amžiaus, išgėrė 
acto rakšties ir užsinuodijo. 
Tuojau nugabenta ligoni
nėn, kur jai suteikta pagel- 
ba.

Priežastis nuodijimosi e- 
santi ta, kad Tamulionytės ( 
motina, kuri laikanti prasti-

9

Baltijos Amerikos Linijos 
Laivai išplaukia: 

“ESTONIA” Lapkričio 2 d. 
“ESTONIA” Gruodžio 7 d.

Važiuokit visu keliu vandeniu 
Į pačią 

KLAIPĖDĄ 
per laisvąjį Danzigo portą, ls 

ten tiktai vienos nakties 
kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog j Klaipėdą
3-čia kliasa

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181.

Popuiiariška turistinė trečia 
kliasa tiktai $10 brangiau 

vienpus, $15 abipus. 
Taksai atskirtam.

žiniom kreipkitės į vietos 
agentus ar į bendrovę: 

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

I

I

■
I 
i

SUŽEIDĖ.
Varniai. Rugpiučio mėn.' 

; ale Varniškiuose motorinėj 
kuliamoji mašina nutraukė 
vienam darbininkui ranką. ■’ 
Sužeistasis išvežtas į Telšių • 
ligoninę.

LIUOSUOJAMI ŽVALGY
BININKAI.

Tenka patirti, kad pasku- 
.inėmis dienomis paliuosuo- 
ti kauniškiai žvalgybininkai 
Matulaitis, 
Jackevičius 
(tas, kuris 
pad. 
lankydavos Kauno darbinin- ____į7__________ ,___
kų susirinkimuose). Be to, : i., P»ul Revere suprato sig- 
paliuosuotas Milkintas, poli-.’.aią išstatytą Bostono bai
linęs policijos Tauragės ra-įryčios bokšte ir pradėjo sa- 
jono vedėjas. Ivo garsųjį “vidurnakties jo-

------------------ ' ’ ’* Ar jus suprantate
AUTOMOBILIS UŽMU- i 

ŠĖ ARKLJ.
Kelmė. Nakties metu iš 

Kelmės plentu važiavęs 
lengvasis automobilis Skau
dvilės link ir priešais pasiti
kęs kairiąja puse važiuojan
tį vežimą: vežikas matyt, 
miegojęs, kad nesisuko nei 
kiek į šalį, o šoferis Ozinbei- 
nas taip pat nespėjęs pasuk- 

i savo valdomą mašiną į ša
lį — smarkus “Fordo’’ smu- 
?;is trenkė nebiliui-arkliui 
'krūtinėn ir arklys tapo už
muštas, o žmonės-keleiviai 
apart šoferio, išliko sveiki ir 
".y vi.

Šoferis sunkiai sužalotas, 
bet po nekurio laike žandą 
užsirišęs vėl tuo pačiu auto- 
nobiliu nuvažiavo.

Kas tame kaltas — sunku 
įasakyti. policija veda kvo

tą.

Tamošauskas, 
ir Mikulevičius 

nuovados virš, 
uniformoj visuomet

PERKŪNIJA.
Akmenė. Rugsėjo 12

7 Ingersoll
Tl'OTI.

AR JUS MATOTE PAVO
JAUS SIGNALUS?

Naktį, Balandžio 18, 1775

spo

YANKEE
Kainos numuštos

i

Pigiausi Užtikėtini 
Laikrodėliai.

<.

Kitos 
rūšys 
iki 
$9.50

Ingersoll Patarnavimas „ .
Jei nelaimė pagadina jūsų Tnarer-W 

sofi. suvvniok serai ir pastųsk Z 
INGERSOLL WATCH CO., Ine.. Į 
Service Dept.. V. aterbury, >
Greitai r tais-, $ m pigizi. w

P. Trechokas ir Vai ta it is.

? rvojaiis signalus išstatytu* 
•: .amtos anksti rudenyje? 
I. m los temperatūros permai- 

□s padalo visus, kurie tik 
snčia nuo nevirškinimo, 
rietvaro, ir panašių skilvio 
.sveikumų, lengva auka li- 

Trinerio Kartusis Vy-i

i
>

fams.
r ?.s išvalo skilvį ir sugrąžina 
' dorins j jų tikrąjį veikimą, 
1 '.s yra geriausia pagelba 
1 vvojimui su ligomis. 1 bute- 
i s už $1.25, biskutį bran- 
f ;au Piatuose ir Tolimuose 
1 .ytuose. Taipgi laikykit Tri- 
r. erio nuo Šalčio Tabletus pc 

tr inka! Jei negalite gauti ap-

T*

PARKIVAY 
AUTOSERVICE 

and FILl/^’G ŠTATION
f' ' M

! Jeigu norite, kad Jūsų auto- 
: mebilis ilgai laikytą.rtadMuo- 
» kit pataisyt Petrui Trečiokui 
;• Darbas geras.kaina prieinanti 
; Jeigu norit, kad Jūsų karas 
gerai trauktų, imkit gesoliną 
pas mus.

415 Old Colony Avė.
SO. BOSTON. MASS.

; Telefonas: So. Boston 3075-W

IxC

4
tri-šriubinių laivų 
Relianee, Albe r t

IŠ IK Į

LIETUVĄ-
PER HAMBURGĄ
mus

Resolute.
L Ballin. Deuthschland.
z- • y Hamburg

ir ant ■ populiariškų vienodais 
kambariais laivų Cleveland, 
H’estphal.a ir Tburin«:«.
Savaitiniai išplausimai iš New 
Yorko. {.aivai Thuringša 1 ir 
VZestphalia atplaukia i Bo.*tunų.-
Personaliai dylimi j Europą K- 
važiavimai.

Vaitaukite j 

LIETUVĄ 
ir atgal 

PER BREMENĄ 
Ant didžiausio ir greičiausio 

Vokiečių laivo 
COLUMBUS 

arba ant kitų šios linijoj laivų 
TIK 8 DIEN. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, steitruimiai 
TIKIETAI I TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA 
Dėl informacijų kreipkitės: 

NORTH GERMAN 

LLOYD
32 Broadvay 

New York City 
arba pas vietos agentu*.

i

d.
Akmenėj apylinkėj siautė 
labai didelė perkūnija. Ke
liose vietose perkūnas pade-(t ekeje ar pas vaistų parda 
gė trobesius, suskaldė me-įveją, rašykit pas Joseph Tri 
džius ir tt. Babelių k. perku-1 er Ccmpany, Chicago, III.

Hudsono upėj, prie New iorko, nusKendo dviejų milionų vertės 
privatinė ponios DiUman jachta.

<

iVISŲ ŽINIAI!
Vi visokios rūšies smulkius pasi- 
paisinimus, kaip tai: paji«.škoji- 
mos apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą paca!pint 
kni:s sykius, už sekančius tykius 
skaitome 2c. ?>ž žodj už »ykj.
■'Eoleivii.” skaitytnjamš. kurie tvr 
užsiprenumeravę laikrašų ir už - 
pirmą syki skaitome po 2c. už žo^į. ' 
Už pajieškojimus giminių arba < 
draustu skaitome po 2e. už žodį » 

irmą syk;; norint tą patį paj-eš- < 
njimą talpyt ilgiau, skaitome po į 

už. žor’i cž kiekvieną syki. ’ 
'Keleivio” skaitytojams, knne į 
• užsiprenumeravo laikraštį, už; 
finškojimus ciminitt ir draugu 
aitome ir už pirma sykį po lc. 

už žodį.
f’ajieš’.ojiinai su paveiksiu pre- 
kiuoja daust brangiau, nes padary
mas kii.U . d’ibar prekiuoja b’aru 
■/iai. Toū-'i norint talpint pa/^žko- : 
j;ma su pav-ikslu. reikia pi siųst ; 
fotografiją ir klaust kainos

Siun- iant pajieškojimą arba ap- : 
garsinimą reikia prieiųat kxrtu ir ' 
neįkerti.

-KELEIVIS" 
BROAD5VAY. I

SO. BOSTON. M AM.

i

’š ''ew ' orka
i haaaą ir alpi1 

uvv Jv > akswi.)

Dėl sngrjžimo leidimą ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas ’ *•

Hamhurg-Amsricaa Line ’ 
United American Line*, Ine.

Generai Agentą
131 Štate St.. Boston, Mass.

DAKTARAS
LANDAU

32 CHA M BERS SI.. BOSTON.
Gydo ypatiškai ir pasekmingai 

\c.»eri.i.kas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo X iki
In. nuo 1 :si 3 ir nuo G ik: X. 
N sie'ėit m. nuo p iki 12.

i------ - --------  ■ - -

J

I; DR. J. BARČUS
LIETI VISK AS GYDYTOJAS

Spck.:al;stas .-u-kretną ir chroniš
kų vyrų ir moterų :igų.
Hanover St.. R>Mnn, Mass. 

Priešais Parmenter St.
Tei. tUchmonti M8. (.)

uiaucos: Nuo D cyt*» ik? 9 rak.
Nedėl.hetr.a:.* iki 4 vai. po pieS

L.

I4
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Vietinės Žinios
Viena tu kompanijų vadina
si Bond Shoe/Co., o kitu. 
Gold Bond Co. Abidvi jo-; 
turi 35 Čevervkų krauuves 
no visa Amerika ir padaro 
150,000 čevervkų per metus.

Perkūnas uždegė bažnyčią.
Jeigu gaiima nepaprasta 

įvykį pavadinti stebuklu, tai 
toks stebuklas buvo pereit? 
sąvaitę Wakefieldo mieste
ly, netoli Bostono. Vidun 
giedrios dion.es. be jokio 
debesėlio, iš mėlyno dan
gaus tenai trenkė perkūnas, 
ir trenkė tiesiog į bažnyčios _. , a ,
bokštą. Bežiūrint iš bažny- uostan atėjo Hamourg-Ame- i 
čios stogo pradėjo kilti du- r!1ca Jir“J°s garlaivis “West- 
mai ir pradėjo liepsnoti phalia, atv^žė 30(; '
skindeliai. Atvažiavę gaisri- P.^^zie^Ų^Teciąus jų išlipo 
ninkai ugnį užgesino, bet ti
kintis žmonės vistiek liko į 
nusiminę, nes tas atsitikimas 
jiems aiškiai parodė, kad 
bažnyčios Dievui turi būt 
nereikalingos, jeigu jis iš 
giedro dangaus siunčia 
jų perkūnus*-

Vokiečių laivas atvežė 300 
p&sažierių.

Pereitą savaitę Bostono

kuris atvežė 30(

ant

lei-Dienraščio “Telegram” 
dejas areštuotas.

Pereitą sąvaitę “Keleivy
je” buvo jau rašyta, kad bu
vusis Bostono majoras Cur
ley susimušė su dienraščio 
“Telegram” leidėju En- 
vvright’u. Dabar gi pasirodo, 
kad tos muštynės kilo dėl til- 
pusio tame dienraštyje šmei
žiančio straipsnio ir karika
tūros prieš Curley. Vienoj

VAIZBOS BOTO ŠOKIAI fe
Seredos Vakare, 20 SPAL1O-OCTOBER, 1926, 

municipal salėje 
ant Broadway, tarpe G ir H Gatvių, South Bostone.

Pradžia nvo 8 vakare. 
Grieš A. Žviag lo Orchestra.

Įžanga: Vyrams 50c., Moterim* 40c.
Svarbi pastaba: s t ie > u ~e bus atiduotos yiaos Meilūs Tau

ras išiaiinėtojarns an: pereito ' izbos Buto Metinio išvažiavimo. 
Bus gera proga dar yki pam:;ty»i Gražiausią Lietuvaitf iš Naujosios 
Vnir’.ijos. Taute- ntidavii .- Suvi nytų Valstijų Ser Wm. Butleris

Visus kviecame a--ilaa’.y.i VAIZBOS BUTAS.
Bilietus sralite įiauti “K leiyio," “Sandaros” ir “Darbininko" ofi- 

suosc ir K. šiulausko aptiekojo.

V1ESAS OKŠ1NAS
Subatojo, Spa'io 16. 1926 m kaip 

3 vai. p« pietų, ant 88, 90, 92, 94 Bol- 
ton street. South Boston.

-n.-

SOUTH END HARDWARE CO.
DAIKTAI, KURIE JUMS REIKALINGI, 

PARSIDUODA NUPIGINTA KAINA 
FLORENCE KEROS1NINIS KAMBARIO ŠILDY- 
TOJAS $5.50, nerūksta ir saugus. 
ELEKTRIKIN1S ŠILDYTOJAS $2.29. 
įsigykite vieną, kol visi neišparduoti.

RADIO—B-BATTERY, 45 volts $1.98.
Pas mus yra pilna linija.
POLLE—ROYAL—RADIO SETŲ___________________

Galvanizuotos PELENŲ BAČKOS $1.98.
Vidaus durų SPYNŲ SETAI 50c. setas, $5.50 tuziną*.

QUEEN ANNE MALIAVA, 16 spalvų ir balta, $2.25 
GERIAUSIAS WH1TE LEAD (Pure) 100 sv. $12.50 
DU PONTS T & C FLAT WH1TE PAINT, gal. $2.25 
ATLANTIC FLOOR VARNISH, gal............... 1 $2.25

Į

I
I

1

t
1fI
i
i
iii

! lių ir Pylimui Damų.
j MES* APMOKAME GELžKE- 

- LIO TIKI ETĄ.
~ Taipgi nieko neskaitome už 

Kreipkitės į 

t Basto Free Labvr Agency 
103 FRIEND ST„ 
BOSTON, MASS.

PINIGŲ NERE1KA- 
' LAUJAM

GREAT NORTHERN
PAPER COMPANY

MAINE VALSTIJOJ 
Reikalauja Vyrų prie Kirtimo 
Medžių, gausint o ją. Tiesimo Ke-

PER 46 METI S NEĖMĖ VA- 
KACIJŲ IR DARBE APLEN

KIA VISUS.
Vėjų mieste Chicago.i. firmo

je W. S. Quinby-Bell Conrau 
~ Company, prie pakavimo kavos Į ____ _

dirba tūlas Joseph Sebastian^ 
kuris tenai v ra žinoma> kaip> Išsinuomuoja 2-ras ir 3-ėias aukš- 

i“Big Joe.” -jisai yra nevisai i ta#; aprūpinti elektra, ir kitais pa- 
! menkas vyras, nes sveria 250 .J“ 
Išvarų. “Big Joe” išdirbo minė
toje firmoje per 46 metus ir nei į 
syki neėmė vakacijų. Per tą vi-!į I

’sa laika jis išliko iš darbo tikį MLVO i .... ,.; dvi dienas — vieną istisą dieną j 
j ir du pusdieniu ant

— . giminiu šermenų. Jis niekad nė- isciojo O metų sukaktuve ra si es ar b<m skundesis nuo_ 
nuo to laiko, kaip Kynuosc « .; •
buvo Įkurta respublika. Mi- f 
nedarni tas sukaktuves, ki | Kartą aplanke savo skyrių; 
niečiai kėlė balius, gėrė Chicagoj minėtos firmos galva

p. W. S. Quinby ir užėjęs Į P*-! 
kavimo skyrių nusistebėjo “Big '• 
Joe” darbo spartumu. Jam tas į 
darbas taip sekasi, kad jauni ne- i 
gali su juo susilyginti. Į vieną į 
dieną jis supakuoja 5000 svarų 
kavos. Kuomet p. \V. S. Quinby 

[jam pasiūlė boso vietą toje fir-1 
moję, tai “Big Joe” atsakė:] 
“Nenoriu būti bosu, nes perdaug; 
pamylau savo darbą ir su ma-į

čia tiktai 83. Kiti nuplaukė i. 
New Yorką. Tenai išlips ir 
garsi vokiečių judžių aktorė.! 
Sascha Bragotva, kurią čir ' 
parsitraukė Shuberto teatru 
kompanija. Vėliaus ji vyks 
i aktorių miestą Hollywood. 
kur ji dalyvaus stambiuose 
veikaluose. Ji turi labai juo-1 
dus plaukus, juodas akis ir į 
esanti gražiausia moteriškė 

i pasaulyje.

jimais užbaigė Naujos Anglijos tarpininkavimą. 
Konservatoriją.

Įžanga suaugusiems 75c.; vai
kams 40c.

L. M. ž. Narys.
(Apgarsinimas.)

Įšsinuomuoja 2-ras ir 3-čias aukš-

rankumais. Vidutinė nuoma. Pagei
daujama, kad paimtų lietuviai. (43) 

113—6-tte SU So. Boston. Mass.

1
Kiniečiai apvaikščioja 

“Fordžiulajų.” .
•n . !kai apsivedėBostono kiniečiai apvaik- ...

karikatūroj buvusis Bostono yal»£- sake prakalbas, grojo 
majoras buvo nupieštas už lr s.°ko. Oxfordo gatvėj jk 
kalėjimo grotų ir pridėtas |U1J. savo .kur buvo
uaaiškinimas. ‘ kad tenai keliamas didžiausias ermy-paaiškinimas, kaęl tenai 
esanti tinkamiausia jam vie
ta.

. Dėl šitų dalykų Curley ne
tik susikumščiavo su “Tele- 
gramo” leidėju, bet išėmė 
varantą ir areštavo jį už plė
šimą jam šlovės.

Tai vis politikierių kova.

deris.

PARDAVIMAI Š-I-L-D-Y-M-A-S
Leiskite mums išrišti jūsų šilu

mos klausimų. Apkainavimas dy
kai. Lengvj išmokėjimai.

LEONARD J. W1LEY 
37 Ivy SU Boston, Mass. 

.Telephone: Kenmore 2290.

SO. BOSTONE BARGENAS, 2 ir 3 
šeimynų muro namai, to i Uitai, trakai ir 
maudynės, įeigos per metus $1144 
kaina $7,000. M. J. For*. 292 C SU 
So. Boston. Mass.

PARSIDUODA BUCERNĖ IR GRO- 
SERNĖ. Daro gerą biznį. Savininkas i 
eina i kitą bizr.į. 4 42) ,

38 Elm st-. U'altham. Mass.
i 
I

i

FURNICO IR PEČIŲ PA1POS, LANGŲ STIKLAI, 
KITAVOJIMUI KOŠĖ, ASBESTAS PAIPOMS DEN
GTI (VANDENS ARBA ŠTYMO PAIPOMS), AS
BESTO CEMENTAS $2.25 ŠIMTO SVARŲ MAIŠE- 
LIS, ASBESTO POPIERIS 10c. SVARAS.____________

ATEIKIT IR PASIŽIŪRĖKITE j MUSŲ STALUS. 
Šimtai aukšto* rųšies įrankių — nužemintomis kaino
mis.

BARGENŲ BASEMENTAS.
Pasižurėkite j dideliu* virtuvės daiktų bargenus.

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

BOSTON, MASS. ?

Socialistų prakalbos ant 
Bro«dway.

Ant Broadway ir F st. 
kampo šios seredos vakare, 
8 vai., bus anglų socialistų 
prakalbos. Kalbės Socialistų 
Partijos kandidatai į Mašsa- 
chųsetts valstijos valdinin
kus.

Lietuviams darbininkams 
irgi vertėtų susirinkti tų pra
kalbų pasiklausyti, nes so
cialistai kovoja už visų dar
bininkų reikalus.

Bus. orlaivių demonstracija.
Spalių 27 dieną virš Bos

tono miesto bus orlaivių de
monstracija, kurioj dalyvaus;
25 karo laivyno orlaiviai.!-. ,. , .. , . ;
Jokios ypatingos reikšmės i mm a^nvlus -'«»«»«l.rbi.Į 
šita demonstracija neturės..ninkus- 
bet bus šiaip sau “laivyno 
diena.”

PARSIDUODA
2 ŠEIMYNŲ MŪRINĖ STUBA. 

CITY BOINT. gesa*. elektra, nauja* 
plumbingas, gražus batrainis. Dabar 
išsiiandavąja už $36Tr $24. 
$4,300. Kreipkitės pas:

J. P. TANCRED
272 Broadway. S». Boston, Mass.

Kaina

ATSIDARYS LIETUVIŠKA 
PIRTIS.

Pėtnyčioje. spalio 8 d. atsida- 
ry.-č*senoviška lietuviška pirtis. 
Savin. Stankūnas ir Lužeckas.
763 Cambridge street.
East Cambridge. Mass. (41)

FORNlšIĮUi STORAS
Paj ieško psritfėrio. Gvaran- 

tuoja $50 pelno'■per savaitę.
;z; H/VASSAR

' 763 Cambridge Street,
East Tambridge. Mass. .. (41)

•LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius <

namus ir pigiai Taipgi padarau 1 
viw> k i lis planus, išmėruoju žemę ir Į 
etc. Visokiais reikalais kreipki- ; 
tės. (-)

TITUS P. GREVIS
395 Broadway, So. Boston. 

Tel.: So Boston 2340.

»

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

LIGHTING SUPPLY CO. 
147 Portland -SU Boston 
netoli North Station

Gaisras teatre.
Žydų teatre ant Blue Hill 

avenue pereitą sąvaič-ę kilo 
.gaisras, kuomet tenai buvo 
susirinkę apie 1,000 žmonių. 
Žydas savininkas paprašė 
publikos, kad ji išeitų iš te
atro, ir visi išėjo ramiai. Pas
kui inėjo ugnagesiai ir gais
rą užgesino. Nuostoliai ap
skaitomi į $1,000.

Į
W. S. Quinby Company firmoj ! 

Bostone ir New Yorke ir W. S. • 
Quinby-l>ell Conrad Company • 

Simfonijos Salėje, dainuos filTO<>j Chicagoje di?ba daug se-Į 
choras ’r užsitarnavusių darbininkų.'

SpaliiJ 24, nuo 8 vakare.'Jie m-vli ,i;ir''a prie ka'w ir ne/1 
garsus Russian Symphonk!non 1“? 4'rt'į ... 
Choras, vadovaujant Basilui i---------------------------------
Kibalčikui, duos koncertą j SVARIU S PRANEŠIMAS. 
Symphony Hali, Bostone.* Nedėlioję. Spaiio-October. 24. 
Minėtas choras susideda iš! 1926. bus pašventinimas Lietu- 
žymių dainininkų ir retai to-\iŲ Metodistu Naujos žinvčios. 1K£
Kių koncertų Bostone gali- kuri randasi kampas 4-th ir At- dymay bendrai su Aplikacija dėl Re- 
m? išgirsti. Pereitais metais. • jantic gatvių. So. Bostone.
publika kėlė tokias ovaci-1 
jas, jog po kelis kartus ture- i 
jo, atkartot nekuriaą dainas. į 
kad nuraminus publiką. 
Šiais metais programas būt' 
visai skirtingas.

Reporteri*.

NAUJA GYDYMO METODĄ PRA- 
ŠALINI.MLT SENU LIGŲ. 

Be operacijų ir vaistų
Aštrias ir chroniškas ligas gydai 

. natūraliais budais.
Patarimai dykai. Jus persitikrinki: 

apie nepaprastą ir galutiną naują na 
turaię gydymo metodą,-

Dr. Westworth, t. M.
176! IVasbing: n St..

Prieš Northampton elaveit* 
stotį, Boston. Mass.
Tel: Coplei 0653--M.

Valanoos: Kasdien nuo 4 iki 9 vakaro 
Nedėliomis nuo 9 ryte iki 2 po pietų.

I

AUTOMOBILIŲ SAVI
NINKAI

Pradedant nuo Naujų Metų, versti-

gistravimo automobilių. Prisiųskite 
savo antrašą ir aš pribusiu pas jumis

»

Dr. Med. LEO J. PODDER it Petrogrado
Specialistas Slaptą ligą motorą ir vyrą, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Ubambera SU BOSTON. MASS »

NUO “ŠUNVOČIŲ” VARTOKITE 
GROBLEWSKIO 

BEAR BRAND SALVE 
Taipgi dėl žaizdų ir įdrėskimo

Kaina 35c.
į ALBERT G. GROBLEHSKI & CO., PLYMOUTH, PA.

Pavogė 6 baksus dinamito.
Nežinomi žmonės ar žmo

gus pereitą sąvaitę pavogė 6 
baksus dinamito, 100 pėdų 
knato ir dėžę sprogstamų 
pistonų iš Colman Brothers 
firmos, kuri dabar tiesia! 
naują gatvę Maldene ir 
sprogdina uolas. Apie šitą 
vagystę tuojaus buvo prane
šta policijai, kuri dabar įieš
ko vagių. Ar dinamitą pavo
gė plėšikai seifams sprog
dinti, ar vaikai, tai tikrai 
nežinia. Policįja sako, kad 
daug daugiau butų gyvybei 
pavojaus, jeigu dinamitą bu
tų pavogę vaikai, mes tie ne
žino kaip su juo apsieiti ir 
gali daug blėdies pridaryti.

Pašventimo iškilmes bus labai '^Mnant kur gyvenat) su reikalin- . “arą rnanka dėl registravimo automo-
. įdomios: ryte 10:30 vai. kalbės bi liaus. Sis patarnavimas dykai. Dėl 
|Dr. M. F. Dums, prezidentas Su
vienytu Metodistų bažnyčių. 
Taipgi per ceremonijas Ona 

■Kubilienė dainuos.
• Lygiai kaip 3 po pietų. Įvyks 
pašventinimas žinvčios per bis- 

Ikupą William F. Anderson. šios
Butkevičius, So. Bostone bu r““'" pa8:raži"tos s"
vo 1 
silinksminant kurna prisimi
nė apie Passaic streikierius 
kad pagelbėjus jų kovoje 
Aukavo šie draugai: 

Ona Abazorienė 
Olga Butkevičiutė 
K. Abazorius

I A. Abazorius
K. Šatienė
K. Ikamas
K. Ikamienė
V. Cingienė
F. Jesevičius 
Surinktas aukas 

no perduot streikieriams vie 
nas iš svečių.

“Kel.” Skaitytoja.

Pavyzdingos krikštynos.
f,y?M"eo!.ldie.n.LP-a? E? ieeX>oniZbu 

kni'tH^^r'šveftamZ be ’dain<>mis ir .įvairiais kalbėtojais. 
kriKstynos. svečiams be- P_lė M v. Nichols ir žinvčios 
rtL’C’mtrtnnt Lrttmn rtrioim'i ’ •

vaikų choras išpildys muzikali 
programą.

įvesdinimo vakarienė su
programų.

Sercdoje. Spaiio-October 27.

?a btanka dėl registravimo

tikro patarnavimo, su savo insurance 
reikalais, kreipkitės pas

J. N. TURAUSKAS 
cambridge, ,mass.

104 Hampshire st Univ. 9692 
ir 368 TVashingtaU SU Univ. 1683-W

(-)
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KOSTUMERSKAS KRIAUČ1US < 

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

344 BROADWAY.
SO BOSTON. MASS.

I

TheJamesBlisFurnitureCoI

2 čeerykų dirbtuvės Lynne 
pripažino unijų.

Pereitos sąvaitės pradžio
je Lynne sustreikavo dviejų 
čeverykų dirbtuvių darbi
ninkai, nes kompanijos pra
dėjo statyti prie darbo ne- i

Persikėlė.
Bostono Draugija Kovu' I - 

su Džiova (The Boston Tu-į 
berculosis Association) per
sikėlė į naują savo buveinę. 
Turintieji arba norintieji tu
rėti reikalus su ta draugija, 
kreipkitės šiuo adresu: 551 
Columbus Avė., Boston. Te
lefonas : Kenmore 0935.

$2.0P! 
$1.00 
$1.0P
$1.0(: 1926. lygiai kaip 7:00 vai. vaka- 

re. bus duota vakarienė su pro- 
50c gramu pagerbimui vietinių ir 
50c. Japielinkią lietuvių. Programas 
50c prasidės po vakarienei, ji išpil- 
50c įdys sekantys artistai: Ottovio 

pasiketi-'De Viro, k tris yra baigęs Nau- 
' jos Anglijos konservatoriją ir 
į labai žymus smuikininkas, duos 
i keletą solo; Ona Kubilienė dai- 
,nuos; p-)ė E. Scchultz skambins 
■ pianą. P-lė SchLltz su atsižymė-

Nuo Skaudėjimo,

Medforde nakties laiku 
unijistus. Darbininkai pa-plėšikas šovė policman.^ 
reikalavo, kad kompanijos Fennelly, bet nepataikė. Po- 
pripažintų Boot & Shoe licija piktadario įieško. 
Workers Uniją ir nepriklau-1 
sančių unijai darbininkų ne
samdytų. Noroms-nenoroms

SEVERA’S

GOTHARDOL.

kompanijos su tuo reikalavi- ir išnešė 720 
£u sutiko ii uniją pripažino, ros degtinės

Winthrope vaęįs įsilaužė 
aptiekon prie Shirley gatvės 
ir išnešė 720 puskvorčių ge-

Paikėtinas naminis limmentas per 
auviršum 45 metus. Tad tai yra 
laiko išbandyti ir užsitarnavę jūsų 
paat tikėjimo.

Kaina 10 ir 60 centai.

Pirkite peš aptiekoriue.
W. F. 3EVUA C0.. CUkAU llAPIDS. IOWA

Lietuviška Aptieki
Mes užlaikome visokią Vaistą 

ir šalmą
Nao Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, noo slaptin
go lig”, kosulio, oatrukimo. etc. 
Taipgi užlaikėm Dieną iš Lietuvos. 
Patarnavimas ktmgeriausia*. Įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistus prisiunčiam ir per 
paštą. Musų Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET. 
BOSTON. MASS.

405 Broadway, So. Boston, Mass. 
PIRKITE NUO SENOS IR IŠTIKIMOS FIRMOS, 
UŽ ŽEMESNES KAINAS NEGU KITUR MIESTE 
IR KURI UŽTIKRINA, KAD BUSITE PATEN
KINTI.
4 šmotų kombinacijos Walnut kambario setas: 1) 
Didelė Komoda, 2) Vanity, 3) Bovr foot lova ir 4) 
Chiffonier, viskas už $122.00. Pirmiau* kaina bu
vo $169.00. Lengvi išmokėjimai.
Keletas jau užbaigtų Modelių SONORA PHONO- 
GRAPH, žemiaus negu pusė kainos.

T^T

Santai Midy 
Greit Palengvint 
Skausmi ja 
šlip n mąsi

Apsisaugokit 
padirbimų

Tėmykit žodį 
-Midy’’ 

Parsiduoda 
Aptiekose

i f

NES PERKAM LIETUVOS BONUS.
Nuo tų, kurie pirks pas mus Player Pianą arba Grama- 
foną, tad priimam Bonus kaipo dalį mokesties.

r

i Įsigyk Gerus Ceverykus
1 ri_______AUKŠTOS RŪŠIES Koatumeriški Čeverykai par

siduoda per laiškus, po 
$6 .75. Nors mokėtumėt 
kitur dvidešimt dolerių, 
geresnių čeverykų ne- 
gausit niekur. Užtikri- 
nam,kad neturėsit skau
damų kojų nė užtrinų, 
kaip pradėsit dėvėt mu
ši ceverykus.

Prmąsk saro arttesą. • prisiusime Kataliogą ir paaiškinimus. 
REIKALINGI AGENTAI, kurie Hmm laiko arba nuolatos pardavi- 

nėtą maną Čererykus arba paimtą užsakymas Uetuvią Koliomjoje.
Užsisakydami žaveryk" ar,>B Hattsdami informaciją, rašykit šiuo

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

Ceveryksi gauna r-i sekančiose vietose: 
' YOUNGSTOWN. OHIO

J. Madison Ceveryką Krautuvėje 
608 Federal Street.

LAWRENCE. MASS. 
Aiex Ciothing Co. 

134 Lasrtnce Street.

M
DETROIT, Mlt'H.

A. Garaeki ( Agentą*) 
4089 Rrandon Avė 

AMSTERDAM, N. Y
Ubas ArsėU '

30 shu»b« otreet.

p

L

78676 (PAS DARŽELI TRYS MERGELĖS .. 
(IŠĖJO TĖVELIS J MIŠKĄ ..................

78675 (TAUTOS ŠVENTĖ...................................
(MES BE VILNIAUS NENURIMSIM

78684 (MUZIKA—VALCAS ...............................
(PAUKŠČIŲ VESEILfc ...........................

78403 (KAITINK ŠVIESI SAULUTĖ ..............
(VAI MOČIUTE MANO...........................

16037-F (KADA. NORIU VERKIU ................
(ANT EŽERĖLIO .....................................

16038-F (LAKŠTINGALĖLĖ .... 
(AGUONĖLĖ .......................

16039-F (SENELIS—POLK A ....
(GRAŽUOLĖ—POLKA ....

Sabonis 
Sabonis 
Vaičkus 
Vaičkus

Mes parduodame geriausius Pianus, Gramafonus ir užlai
kome didžiausj pasirinkimą Lietuviškų Rekordų ir Gerų 

Piano Rolių.

VĖLIAUSI VICTORO REKORDAI
. K. 
.. K.

JOR. 
Jos.

Kast.. Sabonis 
Sabonis 
Kudirka 
Kudirka 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas 

---- ..........._________Butėnas 
... Jgrajino Columhijos Orkestrą 
• •• jgrajino Uolumbijos Orkestrą 

VIČTOR REKORDAI 10 COLIU—75c
Reikalaudami Mašinų, Rekordų arba Rolių Katalmgo, prisiųskit už 2 
centu štampą. Kreipkitės ypatiškai arba per laišką

GEORGE MASILIONIS
233 West Broadway, South Boston, Mass.

.... Kast 
... J natas 
... Justas 
... Jonas 
. . . Jonas 
... Joną*
... Jonas

dion.es



