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COOLIDGE’O EKONOMI
JA—DIDŽ1AUSIS IŠ

LAIDUMAS.
Republikonai nuolatos gi

riasi, kad jų prezidentas įve
dęs didelį taupumą šalies 
administracijoj. Bet demo
kratų kongresmanas Old- 

______ _________________ field parodo, kad Baltųjų 
*o apielinkėj yra didelių___________užlaikąjirie W il-
kanų, bet jie buvo skaitomi 
senai jau užgesusiais ir to
kios baisios katastrofos da
bar tenai niekas nesitikėjo. 
Tenai buvo pastatyta di
džiausia pasaulyje našlaičių 
prieglauda.

Pradėjus žemei drebėti, 
ugnakalnis vardu Alagoz, 
kuris turi 14,000 pėdų aukš
čio ir visuomet blizga ap
dengtas amžinu sniegų, pra
dėjo plyšti su baisiausiais 
trenksmais ir jame atsivėrė kantoniečius iš 3 colių armo- 
didžiausi plyšiai. tų ir tuojaus kiniečius nutil-

Tuo pačiu laiku žemės dė. 
drebėjimas buvo jaučiamas 
ir Californijoj. Ypač smar
kiai žemė susiubavo San 
Francisco mieste. Kai kur ir 
namai apgriuvo, bet didelių New Haveno jūrės išmetė 

dviejų jaunų moteriškių la
vonus. Jos buvo apsirengu
sios pusnuogiai. Dabar pa
aiškėjo, kad jos buvo išva
žiavusios su svetimais vyrais 
ant vieno turtuoliaus jachtos 
ir per naktį tenai latravo. Ar 
jos pačios nusilakusios pri
gėrė. ar girti vyrai po “good 
time” sumetė jas į jūres, tai 
da nežinia. Vienas vyras irgi 
prilakė. Tai ve, kokios orgi
jos darosi piniguočių tarpe!

BAISUS ŽEMĖS DREBĖJI- jo tvano buvo sustojęs No- 
MAS KAUKAZE. jaus laivas arba arka. Arara-

Per audrą Kuboje 1,000 
žmonių buvo užmušta, 10,- 
000 sužeista, 100 laivų pa
skandinta ir padaryta 
$150,000,000 nuostolių.
Pereitos sąvaitės vidury 

Karibėjos juroj kilo baisus 
uraganas, kuris sunaikino 
Kubos salą, pridarė baisių 
nuostolių laivams ant jūrių 
ir gręsė kita katastrofa Flo
ridos pakraščiui.»

Kubos gyventojai da nėra 
po tos audros atsipeikėję. 
Pridaryti jiems nuostoliai da 
nėra tikrai apskaitliuoti. Vi
sos gyventojų ir valdžios pa
stangos yra dedamos suran
kioti sužeistuosius, kurių 
manoma busią į 10,000. Už
muštų ir prigėrusių yra po 
visą salą ir jų skaičius siek
siąs nemažiau kaip 1,000.

Laivų buvo paskandinta 
bei sugatįnta nemažiau kaip 
100. ”’«£ ;

M aterialiar nuostoliai ap
skaitomi į $lp0»000,0.00:

Žuvusiųjų žrnoniiį Skai
čius turbūt niekad .nebųsptik- 
rai patirtas, nes kuomet jū
rės užliejo salą, tai vanduo 
grįždamas atgal nusinešė su 
savim daug lavonų į jūres. 
Pavyzdžiui, Havanos uoste 
išplaukė jau 28 lavonai. Ma
noma, kad ant jūrių dugno 
tenai guli dabar, nemažiau 
kaip 200 žmonių.

Batabno uoste iš 3,000 na
mų pasiliko tiktai 50, ir tie 
taip suardyti, kad gyventi 
juose jau nebegalima. Jaro- 
co miestelis, kur buvo apie 
400 triobų, visai sugriautas. 
Bainoa, miestas su 1,400 gy
ventojų, nušluotas nuo že
mės veido.

Uraganas užkliudė taipgi 
ir Bermudos salą, netoli nuo 
kurios paskandino du anglų 
laivu su 100 žmonių.

Išrodė, kad audra pasieks 
ir Floridą, kuri labai nuken
tėjo nuo panašaus uragano 
kelios sąvaitės tam atgal. 
Todėl Miami mieste buvo 
uždarytos visos mokyklos, 
atidaryti visi kalėjimai ir 
kaliniai išleisti laukan, kad 
užėjus audrai jie nežūtų 
griūvančiose sienose. Te- 
čiaus uraganas nuėjo pro ša
lį ir ant jūrių išsieikvojo.

nelaimių nebuvo.

i
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sono lėšavo $197,341 me
tams. o prie Coolidge’o šį
met išleista jau $483,007.

KANTON1EČIAI ŠAUDO I 
ANGLŲ LAIVUS.

Iš Šanchajaus pranešama, 
kad netoli Hankau miesto 
kantoniečių kariumenė ap
šaudė anglų karini laivą 
“Bee,” kuris lydėjo preky
bos garlaivį i Hankau. Ang
lų laivas pradėjo šaudyt į

Dėbso Jau Nebėra

I

LATRAUDAMOS PRI
GĖRĖ ;

Šiomis dienomis šalia

Bolševikai Išmetė Trockį 
Iš Politbiuro.

KRIMINALISTAI BEVEIK 
VISI TIKINTIS ŽMONĖS.

Bostono “Post” 25 spalių 
išspausdino iš Ossining, N. 
Y., šitokią žinią: “Iš 1452 
kalinių Sing Sing kalėjime, 
1445 arba 99.4 nuošimčiai 
yra tikinčiųjų ir priguli ko
kiai-n orštikybi nei organiza
cijai.”’

Vadinasi, iš 1452 piktada
rių vos tiktai 7 nepriklauso 
jokiai bažnyčiai. Taigi be
veik visi kriminalistai susi
deda iš tikinčiųjų žmonių. 
Ką gi ant šito pasakys kuni
gai, kurie taip giriasi tikin
čiųjų dora?

ŽEMES DREBĖJIMAS SU
GRIOVĖ LENINAKANĄ. 
Ii 40,000 gyventojų miesto 

liko tik pelenai.
Kaukaze -pereitą sąvaitę 

buvo baisus žemės drebėji
mas. Daugiausia nukentėjo 
nelaiminga Armėnija. Iš Le- 
^jnakano miesto, kur gyve
no 40,000 žmonių, liko tiktai 
krūva pelenų. Daug pridary
ta nuostolių ir kitur. Iš viso 
nukentėjo 12 miestų ir mies
telių. Suterprizuota visa ša
lis. Užmuštų priskaitoma į 
400, o be pastogės pasiliko 
apie 100,000.

Lėninakano miestas buvo 
bolševikų pakrikštytas tokiu 
vardu paęral Leniną. Pirma 
jis buvo žinomas Aleksand- 
ropolio vardu. Jis su, i neto
li Ararato kalno, kur, Bibli 
jos padavimu, po visuotinc-

BAISI ŽMOG- 
ŽUDYSTE.

Brockton, Mass. Spalio 23 1 
d.—Pereitos subatos naktį 
Brocktone atsitiko baisi 
žmogžudystė. Tūlas James 
B. Staddard, 38 metų am
žiaus žmogus, atsikėlė vidu
ry nakties ir atsisėdęs virtu
vėj pradėjo svajoti. Jam įsi
vaizdino, kad jo kaimynas; 
nori sudeginti jo vaikus. Tai
gi, kad “išgelbėjus juos nuo 
baisios mirties,” jisai susi- i 
jieškojo kirvį ir pradėjo ka-1 
poti miegančioms savo mer- 
gaitėms galvas. Jis tris jų 
užkapojo, o ketvirtai pasise-; 
kė pabėgti naktiniuose mar
škiniuose ir duoti žinią poli
cijai, kuri atvykus žmogžudį 
suėmė. Išlikusi gyva mergai
tė vadinasi Marion’a; ji turi 
14 metų amžiaus ir buvo vy
riausia šeimynoj. Kada ji 
paskui nuvyko policijos nuo- i 
vadon pažiūrėti savo tėvo- 
žmogžudžio, jis jai tarė: 
“Marion, kodėl tu nuo ma
nęs pabėgai ? Aš norėjau ir' 
tave apsaugot.” Tas reiškia, ■ 
kad jis norėjo ir ją užmušti. 
Kiek vėliau jis policijai pa
sakė : “Kažin, ar aš čia gerai 
padariau, ar ne? Pirma iš
rodė gerai, o dabar, kai atsi
gėriau vandens, išrodo lyg ir 
klaida.”

Jis dabar sėdi uždarytas 
kalėjime be kaucijos. Vasa
rio mėnesyje jo byla bus ati
duota į grand jury rankas. 
Tuo tarpu bus tyrinėjamas 
jo protas. Jis yra jau buvęs 
beprotnamyje, bet giminės 
išėmė jį iš tenai, sakydami, 
kad jie jį prižiūrės, o jis 
dirbdamas padės užlaikyti 
savo mažus vaikus, kurie pa
siliko be motinos. Jo pasiel- 

savo pačiai $85,000,000 tur- girnas dabar parodė, kad be
lo. Tai vis darbininkų pra- protnamis jdm geriausia vie- 
kaito vaisius ta.

NUŠOVĖ POLICIJOS 
VIRŠININKĄ

Pineville, Ky. — šiomis 
dienomis čia buvo nušautas 
vietos policijos viršininkas 
Woollom. Užpuolimas įvyko 
nakties laiku, netoli gelžke- 
lio stoties. Žmonės girdėjo 
tenai 3 šuvius ir nuėję pa
žiūrėt rado jį peršautą. Jis 
tuoj mirė, nepasakydamas 
kas ir kaip jį šovė.

BUVUSIS SENATORIUS 
IŠSKERDĖ SAVO ŠEI

MYNĄ.
Marion, III. — Išėjęs stai

ga iš proto, buvusis Illino- 
jaus valstijos senatorius ir 
Suvienytų Valstijų dįstrict 
attomey, W. O. Potter, pe
reito nedėldienio naktį iš
skerdė visą savo šeimyną, 
būtent seną savo žmoną, dvi 
suaugusias dukteris ir dvi 
anūkes. Jis atsikėlė vidur
naktyje, pasiėmė geležinę 
štangą ir visoms miegan
čioms moterims suskaldė 
galvas.

NUSKENDO DU ANGLŲ 
LAIVAI SU ŽMONĖMIS.
Bermudos pakrašty per 

audrą pereitą sąvaitę žuvo 
du abglų laivai, su kuriais 
nuskendo apie 100 žmonių. 
Keliolika žmonių buvo iš
gelbėta.K_/

PALIKO $85,000,000.
Nesenai miręs Rockefelle- 

rio aliejaus biznio sėbras, 
Stephen V. Harkness, paliko

I

Pereitą savaitę, - 20 spalių, Chicagos ligoninėj 
mirė nuo širdies ligos Eugenijus V. Debsas, senas 
Amerikos darbininkų vadas, didelis socialistas, 
garsus oratorius ir rašytojas.

Jo mirtis.yra didelis nuostolis netik Amerikos 
Socialistų Partijai, bet ir visam darbininkų judėji
mui. t

Net priešingos klesos žmonės, kurie pirma jį 
persekiojo ir niekino, dabar atėjo prie jo kojų ir 
galvas nulenkę atidavė jam pagarbą. Nesuteptas 
jo gyvenimas, skaisti siela ir šviesus idealizmas pa
klupdė ant kelių net aršiausiu# jo priešus.

AssociafetLTress praneša: “Kapitalistai,^-ku
riuos Debsas savo iškalbingumu daugiausia žeidė, 
atėjo prie jo grabo, nes jie jį gerbia. Atėjo ir dar
bininkai, ne# jis daugiau&ia juos mylėjo. Turtingi 
ir beturčiai, išdidus ir paniekinti, visi čia susiėjo į 
vieną broliją, už kokią Debsas kovojo.”

Šermenys buvo Terre Haute miestelyje, India
nos valstijoj, paties velionio namuose. Iš čia kū
nas buvo išvežtas Indianapolin ir tenai krematori- 
joj sudegintas. Jo pelenai parvežti atgal į Terre 
Haute ir tenai palaidoti kapinėse.

Laidotuvėse dalyvavo labai daug žmonių, kurių 
tarpe buvo adv. Hillųuit iš New Yorko, kongres- 
manas Bergeris iš Washingtono, adv. Cunnea iš 
Chicagos ir daug kitų žymių socialistų.

“Jo meilė prie žmonių buvo neapribota,” pasakė 
prie kapo chicagietis Steadman. “Ji nežinojo nei 
geografinių, nei tautinių, nei tikybinių sienų.”

Debsas yra gimęs vargingoj šeimynoj ir buvo 
vienas iš 10 vaikų. Jo tėvai buvo atvažiavę iš Alza- 
cijos ir apsigyveno Terre Haute miestelyje 1849 
metais. Susilaukęs 16 metų amžiaus Eugenijus pra
dėjo jau dirbti ant geižkelio kaipo pečkurys. Jis 
mirė pasiekęs jau arti 71 metų. Gyvenimas jo buvo 
sunkus ir audringas. Išdirbęs 4 metus pečkuriu, jis 
pametė šitą darbą ir susidėjęs su kitu vyru atidarė 
valgomųjų daiktų krautuvėlę. Politinė jo kariera 
prasidėjo nuo 1879 metų, kuomet jis buvo išrinktas 
vietos miesto klerku. Jis išbuvo toj pozicijoj iki 
1883.

Po dviejų metų Debsas sėdėjo jau Indianos val
stijos legislaturoj ir tais pačiais metais (1885) ve
dė Katheriną Matzel, kuri dabar pasilieka našle.

Dėbso vardas pagarsėjo visoj Amerikoj 1884 
metais, kuomet jisai suorganizavo gelžkeliečių 
streiką prieš Great Northern Railway Co. ir laimė
jo jį. Sekančiais metais, būdamas jau Amerikos 
Gelžkeliečių Unijos prezidentu, jis stojo vadovau
ti užuojautos " streiką prieš despotišką Pulmano 
kompaniją. Šituo žygiu buvo sustabdyta 20 gele
žinkelių ir pramonė suparaližiuota visoj Amerikoj. 
Kapitalistai pradėjo dūkti. Jų pusėje stojo prezi
dentas Cleveland, kuris pašaukė armiją ir darb- 
ninkų streiką sulaužė.

Debsas tuomet buvo areštuotas ir atiduotas teis
man už “suokalbį” kenkti bizniui. Bet jokio suo
kalbio kapitalistai negalėjo jam prirodyt ir jis bu
vo išteisintas. Bet vis dėlto valdžia prsikabino prie 
jo už “teismo paniekinimą,” būtent už nepaisymą 
“injunetiono,” ir jis vėl buvo areštuotas. Šį sykį jie 
jį nuteisė ir uždarė 6 mėnesiams kalėjimam

Kuomet Debsas išėjo tuomet iš kalėjimo ir atva
žiavo į Chicagą, tai jį pasitiko 100,000 žmonių, ku
rie nešiojo jį ant rankų.

Reikia pasakyti, kad sėdėdamas tame kalėjime 
Debsas ir socialistu tapo. Bergeris davė jam tenai 
perskaityt Karolio Markso “Kapitalą,” ir nuo to 
laiko velionis pašventė visą savo gyvenimą kovai 
už socializmą.

PASMERKĖ RUMUNIJOS 
KARALIENĘ.

I Minneapolio miesto va
idyboj kilo didelis triukšmas, 
į kuomet tūli aldermanai pa
tarė Rumunijos Marę pa
sitikti. Socialistai alderma- 
nai tuojaus pasakė, kad ka
ralienė jiems nieko nereiš
kia ir jie neis jos pasitikti. 
A Įderina nas Scott atsistojo 
su popiera rankoj ir pasakė: 
“‘Štai, aš turiu rezoliuciją. 
Pasiklausykit Amerikos dar
bininkų balso. Šita karalie
nė yra niekas daugiau, kaip 
tarptautinė grašiagauda. Ji 
jau pardavė savo teises pa
sakoti savo įspūdžius vie
nam laikraščių sindikatui. 

I Savo vardą ji pardavė veido 
į tepalų fabrikantams. Dabar 
i ji bomauja po visą Ameriką, 
j ir nejaugi jai čionai atvykus 
mes eisime prieš ją ant ke
lių!”

Tuomet buvo perskaityta 
rezoliucija, kur tarp kitako 
pasakyta: ♦

“Kadangi išrodo, jog šita 
pūvančio Europos despotiz
mo ir priespaudos , atstovė 
atsilankys į Minneajfplį,

“Tai Minneapolio
mįesto taryba ir tarnautojai 
reikalaujame, kad nei vienas 
šio miesto valdininkas, nei 
vienas tarnautojas nedrįstų 
savo oficialių pareigų laike 
dalyvauti priėmime ir vaiši
nime tos moteriškės, kuri at
stovauja tokią šlykščią ir ne
sutaikomą su ' Amerikos 
principais sistemą.”

Rezoliucija vadina Rumu
niją vidurinės Europos intri
gų aristokratija, kuri savo 
pasalų politika yra prisidė
jusi prie sukėlimo pasauli
nio karo ir kur viešpatauja 
didžiausia priespauda.

1

ZINOVJEVAS IŠVYTAS 
IŠ 3-ČIO INTERNACIO

NALO.

Kamenevas taipgi gavo “ot- 
įtavką,” o Smilga pesmerk- 

tas.

Maskva, 23 spalių.—Šian
dien čia ivyko stambių per
mainų. Iš visagalio komunis
tų partijos Politbiuro tapo 
išmesti Leonas Trockis ir 
Leonas Kamenevas.

Griša Zinovjevas tapo iš
vytas iš Trečiojo Internacio
nalo.

Tokią bausmę jiems pas
kyrė Pildomasai Centro Ko
mitetas už jų veikimą opozi
cijos frakcijoj. Nors sąvaitė 
atgal jie prisipažino prie 
klaidos ir pasižadėjo dau
giau partijos disciplinai ne
sipriešini, bet tas nieko ne
gelbėjo.

Be to, komunistų partijos 
centro komitetas priėmė re
zoliuciją, aštriai pasimerkda
mas buvusį finansų komisa
rą Sokolnikovą ir anglies bei 
žibalo biuro vedėją Smilgą.

Jevdokimovas ir Nikola
jevą, abudu centro komiteto 
nariai, irgi gavo velnių, kad 
drįso priešintis Stalino dik- 
•taturai.

Zinovjevas visai išmestas 
iš Rusijos valdonų kompani
jos. Komiteto rezoliucija sa
ko, kad jisai neatstovauja 
Rusijos komunistų partijos 
nusistatymo ir toiiaus negali 
darbuotis komunistų eilėse. 
Netikusi jo politika privedu- 
si prie to, kad komunistų In
ternacionalą pasmerkę“ A- 
merikos, Anglijos, Francu- 
zijos, Vokietijos ir kitų šalių 
darbininkai.

KARALIENEI IŠAKYTA 
.GRJŽTI NAMO.

Iš Bukarešto pranešama, 
kad Rumunijos karalius mu
šęs savo pačiai telegramą A- 
merikon, liepdamas jai tuo
jaus grįžti namo. Jos atsilan
kymas didelis įžeidimas ka
rališkai garbei, nes liuosa 
Tespubiikos spauda ir visuo
menė karališko titulo mažai 
paiso ir tankiai drįsta net 
paniekinančiai apie karalie
nę atsiliepti.

AUDRA SUNAIKINO 
ŠMUGELNINKŲ LAI

VYNĄ. *
* pranešama, 

siautusi paskutinėmis
Iš Floridos 

kad 
dienomis aiidra tarp Flori
dos ir Kubos sunaikino be-, 
veik visą degtinės šmugel- 
ninkų laivyną, kuris stovėjo 
ant juriu netoli Bahamos sa
lų.

SACCO-VANZETTI BYLA 
EINA I SUPREME 

COURTĄ.
Teisėjas Thayer atsisakė 

nagrinėti Sacco-Vanzetti by
lą iš naujo. Iš to išeina, kad 
tie du vyrai turi būt nužudy
ti, nors visas pasaulis pripa
žįsta juos nekaltais esant. 
Net Bostono “Herald,” kuris 
iki šiol vadino juos “žmog
žudžiais,” šį utarninką pa
skelbė, kad jis įs’tJkinęs jų 
nekaltybėj ir priverstas esąs 
keisti savo nusistatymą.

SNIEGAS.
Daugelyje vietų Suvieny

tose Valstijose ir Kanadoj 
pereitą sąvaitę snigo snie
gas. Manitobos provincijoj, 
Kanadoj, laukai užkloti 
sniegu gana storai.

BULVES PO SNIEGU.
Apie Aroostooką, Maine’o 

valstijoj, pereitą sąvaitę pri
snigo apie 7 colius sniego. 
Tuo tarpu apskaitoma, kad 
žemėj pasiliko da nenukąstą 
apie 1,000,000 bušelių bul
vių. Žemė neįšalus, ir jeigu 
tuojaus neužšals, farmeriai 
da tikisi tas bulves nukasti.

Sacco-Vanzetti advokatai SKUNDŽIA FORDĄ ANT 
_ • e e • • Af »■■■■■ ■■■■■■padavė bylą į vynausį Mas

sachusetts teismą.

LAIVAS SPROGO ANT
JŪRIŲ.

$2,000,000
Blairo statybos firma Det

roite užvedė prieš Fordą by
lą, reikalaudama iš jo $2,- 

'000,000 už darbus, kuriems 
Portugalijos pakrašty pe- Fordas buvo ją pasamdęs, o 

reitą sąvaitę sprogo bp’gų paskui atsisakė mokėti, aiš- 
prekybos laivas aiedo- 
nier.” Su «•>< ‘»9 žmo-

1 nėk
k I

kindan.as, buk darbai buvo 
at’ikd netaip. kaip kontrak
tas reikalauja.

/
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NEPAKENČIA LAISVĖS, bet širdis pas tave vistiek! 

Šventi musų krikščionis .žalčio. Lygiai taip yra ir su j 
pradėjo labai nerimauti, kad iklerikalais: iš viršaus 
pne dabartines Lietuvos val
džios liaudis turi daugiau 
laisvės. Iš prigimties būda
mi atžagareiviais ir reakci
jos šalininkais, jie negali pa
kęsti, kad darbininkai orga
nizuojasi Į profesines sąjun
gas, laiko susirinkimus ir 
drąsiai stato savo išnaudoto
jams fabrikantams reikala
vimų.

Išauklėti bažnytinėj dva- i 
šioj klerikalai mato tame Į 
“komunistų judėjimą.” “re
voliucijos bandymus” ir ki
tokius baubus. Ir todėl jų 
frakcija Seime Įnešė inter
peliaciją, reikalaudama iš 
valdžios paaiškinimo, ką ji 
mano daryti, kad apsaugo
jus fabrikantų “nuosavybės 
teises,” kad užkirtus darbi- Į 
ninku judėjimui kelią.

Interpeliacijoj tarp kita 
ko sakoma:

“Krašte jaučiamas komunis-i Lietuvos darbininkai turė
tų judėjimas, kuris vystosi tų šitą dokumentą gerai isi- 
drauge su profesinių darbiniu- dėmėti 
kų judėjimu ir sudaro valstybei rinkimams 
rimtą pavojų. Keliose vietose; 
buvo smurto įvykių (Rasei
niuose). Vyriausybė nesiima 
priemonių, kad nuo šio pavo
jaus apsaugotų kraštą. Toks 
jos veiklumas (turbut norėta 
pasakyti neveiklumas. "Kel.“ 
Red.) gali privesti valstybę 
prie anarchijos, nes tokie nesu- 
draudžiami minių ekscesai yra 
ne kas kita, kaip planuotas re
voliucinių pajėgų bandymas 
mažu maštabu, kad. Įsitikinus 
policijos bejėgume ir pakriki
me. jau ^padaryti bandymą di
deliu maštabu ir nugriauti 
Konstitucijos * Įvestą tvarką. 
Vyriausybės, atseit. Vidau* 
Reikalų Ministerio p. Požėlos 
nereagavimas Į panašios rūšies 
ekscesus da labiau daro pavojų 
valstybės saugumui bei ramy
bei. Komunistiniam judėjimui 
sustiprinti Kauno ir Šiaulių ki
no teatruose vyriausybės leidi
mu rodomos bolševikų paga
mintos filmos, kurios revoliu- 
conizuoja palinkusias į anarchi
ją ir nepalankiai Lietuvos vals
tybei nusistačiusias miesto 
žmonių minias...”

Šita filmą, kurios Lietu
vos krikščionys taip nusi
gando, tai “Kunigaikštis Po
tiomkinas.” Ji parodo, kaip 
anstis metais Įvyko Juodųjų 
Jūrių laivyno sukilimas prieš 
caro vyriausybę. Jurininkai 
buvo labai prastai maitina
mi. Ant vieno karinio laivo, 
kuris vadinosi /‘K. Potiom- 
kin,” jurininkai išrinko dele
gaciją ir pavedė jai nunešti 
laivo viršininkui sukirmiju
sią mėsą, kuri buvo paduota 
jiems valgyt. Kada delega
cija nunešė šitą mėsą ir pa
reiškė, jog kareiviai atsisa
kė ją valgyt ir reikalauja ge
resnio maisto, laivo kapito
nas taip įsiuto, kad išsitrau
kę revolveri ir šovė Į pirmu
tinį kareivį. Šuviu pervertas, 
matrosas vardu Omelčuk 
krito ant vietos negyvas. 
L|ivo Įgula tuomet sukilo ir 
mpnetė visus oficierius i ju- r^ ’

;Tai buvo vienas stambiau
siu Rusijos revoliucijos Įvy
kta ir dabartinė Rusijos val
džia yra padariusi jo filmą 
tapomiems paveikslams ro
dy t..Pastaruoju laiku šita fil- 
iha rodoma ir Lietuvos teat-

• Krikšeionįs sako, kad to
kia filtnai Lietuvoje turėtų 
būt uždrausta. Kaipo ištiki
mi ‘‘Caro burdingieriai” ir 
kuolus kramolos malšinto- c » -inie_

__  revoliuciją 
Įėš daro valdžią. Tas pri- 

mums Krylovo pasa- 
*’-įe žaltį: “Chot ty i 

" > — serdee u 
lik vįib'tože,” kas reiškia:

jie apsidengę nauju kailiu ir 
dedasi respublikos gynėjais, 
bet širdyse jie vistiek atkak
lus monarehistai ir laisvės 
priešai.

Minėtoji krikščionių in
terpeliacija aiškiai mums 
parodo, kad politinė kleri- 

• kalų dūšia nei kiek nėra per
isi mainius. Duokit jiems val
džią i ranka> — ir tuojaus 

Į Lietuvoje vėl prasidės darbi- 
I ninku areštai, vėl pasigirs 
kruvini šompolų smūgiai ir 
elektrizuojamų kalinių vai
tojimas.

Kalbamoji interpeliacija 
tilpo 245 ir 246 Chicagos 
“Draugo” numeriuose. Po ja 
pasirašo šie klerikalų lyde
riai : A. Endziulaitis. L. Bist- 

;ras, kun. J. Dagilis. E. Gvil- 
įdikienė, kun. A. Šmulkštys, 
i Steponavičius. J. Masiliu- 
: nas, Ed. Turauskas, kun. 
! Karvelis ir L. Šimutis.
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į

jų, o vadų galvose sumišo vi-

virto demonstracija. kuri gri
žo miestan su šauksmais ir gie
smėmis. Pakeliui, neturėdami 
kito objekto išlieti savo neapy
kantai. išrovė jauną medelį, 
pastatė šaknimis viršun ir šau
kė ‘mes taip greit padarysim? 
su rusu samodieržavija...' 

"Visai eilei metu praėjus, 
šių atminimų autoriui teko 
1919 m. susitikti su Dzierži/.s- 
kiu Maskvoje ant Iai’oiankos 
jo kabinete kaipo v. C. K. \ ir- Bauermeyerą eąi 
šininko. \

"Ant rašomojo stalo prieš jį 
gulėjo mažas revolveris, kuriuo 
Dzieržinskis laike draugiško 
pasikalbėjimo nerviškai žaidė. I 
jo šauksmą 
įeidavo pagyvenęs sveikas ju
rininkas. kuris jį globodavo. 
Jisai mums atnešė ant to pa
ties stalo pietus, kurie mažai 
kuo skyrėsi nuo paprastos ka
reivio sriubos ir košės.

"Draugiškam pasikalbėjime 
apie praeitį. Dzieržinskis pasi- 
intere.<avo anų metų draugais, 
darbu ir tėvynė. Bet ilgai neda
vė mums kalbėt telefono skam
bučiai. o šiaip daugiau kalbėjo
me apie kruviną rusų revoliu
ciją ir apie didelę atsakomybę 
jos tvėrėjų."

Dzeržinski? persimainęs 
ištrėmime ir katorgoj. ....O v 
skirtas nuc saviškių, ; 
damas be pastogė; 
met ujamas pastumdėlis, jis t-.--------. ----- . - - --------
tapo visai atbukęs i žmonių JŲ revoliucionierių, kurie (la
kančias ir mirtį.

Jo karijeros pabaigą d.a 
bar aprašo “2_____
šitokiais žodžiais: ;

"Dzieržinskis kadaise prade-‘ 
jo savo gyvenimą, kaipo revo-' 
liucionierius.... bet revoliucijos 
atminty paliks kaipo budelis.' 
kaipo "čekos” kūrėjas, kaipo 
pirmas čekistas. Jis buvo išti-' 
kimas Lenino mokinys. ' ir jam 
laiminant davedė ligi galo visą 
bolševizmo logiką ir psichologi
ją. Jeigu bolševizmas savo pa
grinde niekina žmogų ir darbo 
minias, versdamas jas būti 
akiu jo sumanymų Įrankiu, tai 
Dzieržinskis tą paniekinimą’ 
davedė ligi paskutinių ribų: ji< 
naikino kiekvieną savo priešą."
Taip apie Dzeržinski da

žo pas prof. Bauermever, 
norėdamas pabaigti pradė
tas vakar diskusijas. Vėl
S ir e? dėl tauTI
sidejo iš naujo. Prof. sonus

r Carini nusiusti. Per-i^E^' v,s0
...... „„ss 'la’hnnn’K.-u

Juodon Armija Ruošiasi

I

I

ir atėjus naujiems 
neužmiršti, kad 

balsuoti už klerikalų partiją, 
tai balsuoti už inkvizicijos 
grąžinimą.

I

II

yer paliko jau be žado, tai '««• Graševas, Trebeliovas ir 
prof. Carson aprišo jam gal-1 kiti.” 
V\S“<ibvė1sug>-į.; .Iriųjų so-

cialdemokratų sėdį dabar, 
Verehne-Vralsko kalėjime. j

■ Juos perkėlė tenai iš Solo-i

Bi'.uėrmever nenorėjo ir da.'k™mo ju tose saloje prade-į Pralaimėti rinkimai 
b— Carsonui nurilėUi Per P° P^testuoti viso pasaulioiglusmo musu klerikalus. Jie

- - V r -r---------- ju, o vadu galvose sumiso vi-
taip ji prikūlė kad ta, ' VADAS Už £ gboyKaį pradėjo posė-
do buvo.nuvežtas ligoninėn. k^TUV^ NEPRIKLAU-

Nelabai senai Kaune buvo 
Lietuvos 

‘komunistų agitatorius P. 
i Glovackas. “Lietuvos Ži- 
jnios” parašė, kad Glovac
kas savo prakalboj kurstęs 
žmones prie ginkluoto suki
limo. o kilus karui, patarė 
neginti Lietuvos nuo priešu.

Glovackas dabar šitą už
ginčija. Jisai kalbėjęs “Iliu
zijos” salėj ir raginęs darbi
ninkus ginti Lietuvą nuo 
gręsiančių jai pavojų. Nuro
dęs, kad vienas pavojus ei
nąs nuo fašizmo, jis sako:

“Kitas pavojus gręsia darbi- 
: ninkams ir valstiečiams iš Pil- 
• sudskio avantiūros. Pilsudskio 
' avantiūra, pirmoj eilėj. Lietu-
■ voj grąžintų žiaurią reakciją, 

sudarytu vieną frontą prieš 
SSSR ir pultų ją. O tai butų 
pasaulinės reakcijos puolimas 
ant darbininkų ir valstiečių. 
Tai supranta ir Anglijos darbi-

Prof. Carson buvo užtai are-; 
šluotas ir pastatytas jhj $10,- ■ 
000 kaucija. Dabar primuš-j policijos suimtas 

iš prieškambario tasai prof. Bauermever jau' ’------
mirė.

Kaip matote kartais ir 
profesoriai palis nežino, ką 
jie daro. Taigi negalima ste
bėtis. jeigu atsiranda iš jų ir 
tokių, ką i kunigus eina. 
Yra. mat, ir mokytų bepro
čių.

BOLŠEVIKŲ KANKINA
MI REVOLIUCIONIERIAI.

Leidžiamas Berlyne kai
riųjų rusų revoliucionierių 
laikraštis. “Znamia Borby,” 

i kuri cituoja Lietuvos kairių
jų socialistų revoliucionie- 

At-'rių organas “Kovos Kelias,” 
gyven- o ši Chicagos “Naujienos,” 
visuo- paduoda 18-19-tame šių me

tų numery ištisą eilę kairiu-

murto žygių priešaky, bei 
jie beveik visuomet juos vi
sai Įkvepia, pakursto, suor
ganizuoja, pastumia veikti ir 
pąlaimina Dievo vardu pa
tys slėpdamies saugion vie
ton.

Tuo keliu krikščionys 
bandė eiti prieš pat rinki
mus, sukurstydami pas mu> 
fašistini judėjimą ir bandy
dami įtraukti partijų kovon 
pačią kariumenę. Nuo kariu- 
menės krikščionys gavo at
lyžti, neradę joje jokio pri
tarimo savo sumanymams. 
Pirmieji fašistų žingsniai ir
gi apvylė musų reakcinin
kus. Fašistiniai molio motie- 
jai, krikščionių padiktuoti, 
sugebėjo surašyti durna at
sišaukimą, kai kur jį išpla- 

i tinti, bet kuomet liaudis ryk
štę ištiesė krikščionims per 
nugarą, drąsus mohelninkai 
kuo greičiausiai sulindo į 
klebonijų kanapes ir nutik?, 
laukdami tolimesnių Įvykių. 
Vadinasi, bent vienais fašis- 

1 tais krikščionims netenka 
šiandien remtis.

Ir va dievobaimingai suk
tas klerikalų protas ima sku
botai jieškoti sau naujų tai- 
kininkų, burti naujas jėgas, 
kuries’klusniai pasiduotų jų 
vadovavimui ir sutiktų dai 
kaitą patarnauti tamsiai re
akcijai Lietuvoje.

Ta prasme ir’kaipo vieną 
paskutiniųjų reakcijos ban
dymų tenka Įvertinti jų da
bar iškeltą obalsi organizuo
ti savanorius. Kaip papras- 

klerikalai ir šiuo kartu 
nesirodo patįs atvirai. Save UlOCillV * » un 1VU7 i*'** ’ V •• . X III**

jus ir. keldami del jų lermą, ^ntims ir norams skelbti j^e 
nori tuo nukreipti visuome- ”
n^s dėmesį nuo savęs.

Tai yra v ___ —
taktika. Tai dėl to krikščio
nys visose gatvėse šaukia,

džiauti naujai išrinktas Sei
mas. krikščionys tik putojo, 
tik draskėsi iš Seimo tribū
nos, patys dar nežinodami 
kas daryti ir tik pridengda
mi piktais puolimais savųjų 
pakrikimą.

Dabar krikščionims jau 
gana prablaivėjo galvoje. 
Pigi viltis, kad koalicine vy
riausybė subyrės po vieno 
kito mėnesio, jau berods ne- 
besparnuoja musų • reakci
ninkų širdies. Kai naujoji 
vyriausybė žingsnis po žing
snio ardo krikščionių guštas 
valdiškam aparate, kai tvar- 
komasai darbas, kad ir sun
kiai, vis tik vystosi, kai kas
dien iškyla aikštėn vis nauji, 
šlykštus ir baustini krikščio
nių darbai, buvusiems šeimi
ninkams darosi aišku, kad jų 
ateities reikalas atrodo gana 
liūdnas.

Negi gali musų liaudis do
vanoti krikščionims jų atpa- 
laidoto smurto, žlibo party- 
viškumo ir labiausiai to ci-

i

t

bar esą bolševikų kankina- 
. mi ištrėmime, štai, kai kurių 

Znamia f ruda’ JŲ vardai:
“Spiridonova ir Izmailovič.

kurias yra žiauriai kankinę sa
vo kalėjimuose caro budeliai, 
kurios tiek dhug yra dirbusios 
Spalio revoliucijos laimėjimui, 
ligi šiol yra varginamos, iš
tremtos net Samarkando tyru
mose. šiemet jtms baigėsi nu
statytas bausmės laikas. Te- 
čiau jų nepaiiuosavo, tik leido l 
pasirinkti kitą trėmimo vietą.* 
būtinai Vidurinėj Azijoj. Todėl 
jos nuo tokios ‘malonės’ atsisa
kė ir likosi ten pat; kokiam lai
kui — nėr žinios. Matomai, lig 
mirties...

"rlamkovas (žymus kairysis 
scc. revoHucionierus) rugsėjo 
15 dieną baigė savo ištrėmimą 
čeliabinske. Ką su juo padarė, mybę nuo Pilsudskio užpuo- 
dar nežinia. Greičiausia, vėl ke- lirr.ų, nes šis sugrąžintų Lie- 
letą metų užkrovė. Sajnochva- tuvoj reakciją, nuo ko dar- 
lovas. 1 
savo sėdėjimą Tobolsko kalėj i- tėti, 
me. bet gavo ‘poselenijų’3-jis į šitaip rašydamas komuni- 
metus. F Tobolsko kalėjimą Įso-;stų lyderis pripažįsta, kad 
dinti J. Ivanovas. Veršininas.;dabar Lietuvoje tokios reak- 
Seir.iasevas, perkelti iš Jarosla-jcijos nėra, ir darbininkams 
vo kalėjimo, kur dabar liko sė-Į dabar tenai daug geriau, ne- ... - . -
dėti 22 kairieji socialistai'revo- igu galėtų būti Pilsudskiui įvairios zaunos apie derybas 
liucMįhieriaĮ. v» Volskis ištrem-: atėjus. lenkais mielai tėvynei
tas įJSemipalajinską. Briaiova- šitą turėtų įsitėmyt “Lais- parduoti.

įves” rašytojai, kurie ant da^{ Bet vien tik gintis nuo 
baltinės Lietuvos valdžios puolimo patogu tik visai su- 

Tugarinas. Pcnebrace- mėgsta šunis karti. • . dovytam priešui. Musų krik-
-' ščionys toli gražu nesijaučia yra prezidentu. Taigi, jie sa- 

parblokštais. 1/ todėl jie, ko, reikia ir toliaus balsuoti 
viena ranka gindamies, kita už Coolidge'o partiją, reikia 

■ mošiasi pereit ofensyvan, remti republikonus.
bent pasiruošti prieš puoli-; Bft (ai mulkinimas 
mu’; . . 'žmonių akių. Kaip tikrumo-

Is daug^ ko ima aiškėti, je išrodo dabar pergyvena- 
kad krikščionys vis^ labiau mi “geri laikai.” tai aiškiai 
netenka vilties grįžti yal- jšparo(|ė anądien drg. Val
džion ramiu, demokratiniu >er g Hutchins, socialistų 
Hudu. T ai tuomet jiems ten- kandidatas Į Massachusetts 
ka jieškoti kitokių kelių. Se-'gUhernatorius. Mes turime 
noji klerikalų gvardija Lie- dabar ne. “prosperity,” sako 
tuvoje — klusnios dievobai-jdrg. Hutchins, bet pusėtinai 
mingos moterėlės ir moteris-didelę bedarbę. Audeklu ir 
ko proto vyrai -- yra knks- avalinės fabrikai tMassachu- 

ičionims nepamainoma pa- getts valstijoj sudaro indust- 
įprastuose, demokratiniuose rijos nugarkauli;juose dirba

nmkai, kurie jau pareiškė saw į n~ko lėšų grobi-
mo, kuris tik dabar pradeda 
pilniau aiškėti.

______  ____ ___ Liaudis nedovanos, jei tik 
jų jaunimas turi organizuotis gerai supras, kurios, rūšies! •   i: • •  tyti______ VI AVI V €>111 /iarhoi Tv

DZERŽINSK1O KARJE
ROS PRADŽIA IR PA

BAIGA.
“Lietuvos Žinios” Įdėt 

tūlo A. L-io pluoštą atsimini
mų apie nesenai mirusi bol
ševikų žvalgybos vadą Fe
liksą Dzeržinski. Apie Dzer
žinskio karjeros pradžią A. 
L-is rašo taip: •

"Lietuvos socialdemokratų 
judėjimas »1894-5 metais Vil
niuje ir kituose Lietuvos mies
tuose tiek išsiplėtė, kad jau nu-' 
matyta buvo eiti į darbininkų 
mases. Įsisteigė moksleivių 
(daugiausia gimnazisčių ir 
gimnazistų) švietimosi rate
liai. iš kurių paskui išėjo lekto
riai darbininkų švietimosi rate- bar kalba Rusijos revoiiuci- 
liams. Pažangiųjų moksleivių jos dalyviai.
rateliai greit įgavo didelio au
toriteto moksleivių tarpe ir pa
traukė prie savęs kuo ne visus 
žymesnius narius galingo kata
likų šviet. ratelio ’Serce Jezuso- 
we.” Pažang. moksleivių švie
timuos! ratelio nariu, kuris atsi
dėjęs dirbo darbininkų švieti
mo darbą, buvo Feliksas Dzier
žinskis. pavarytas iš 7 kl. kla
siškos gimnazijos už tankius 
susirėmimus su mokytojais. 
Kuomet Dzieržinskis sužinojo, manymu, tuijs labai didelės 
kad jis yra pašalinamas. Įėjo Į svarbos, nes parodas katali- 
mokytojų kambarį ir koja spy- kybės prakilnumą. “Darbi-1 
rė inspektoriui, rodos. Karpo- ninko manymu, universite- 
vui į pilvą. Mokytojai persigarv,t° profesorius, tai toks Žmo- 
do ir išbėgiojo. gus, kuris viską žino ir nie-

"Dzieržinskis yra kilęs iš pa- kuomet nedaro klaidų.
siturinčios lenkų bajorų šeimy-J ~ 
nos Vilniaus krašte. Labai ank
sti pasiliko našlaičiu ir visą 
meilę perliejo i savo vyresniąją kus, kitas to paties universi- 
seserį. švietimosi darbui jisai teto profesorius užpuolė ir 
atsidavė su energija ir greit iškoneveikė 6 metų amžiaus 
pralenkė savo draugus, kurią mergaitę. Jis gal manė, kad 
tarpe buvo ir labai gabių, kaip niekas apie tai nežinos ir 
R. Maleckis. buv. pirmin. Seree jokios bėdos užtai nebus: 
Jezusowe ir poetą J. Lar^novi- bet išėjo kitaip: piktadaris 
čius. Dzieržinskis buvo draugų tapo areštuotas ir teismas ai-: 
mylimas ir populiariškas. Jisai rado ji kaltu. Taigi pasiro- 
buvo tiesus, drąsus, daug rody- do, kad ir profesorius gali 
davo iniciatyvos ir ėjo prie suklysti.
tikslo nežiūrint į visas Kliūtis.' O štai if kitas pavyzdis. 
Todėl greit pasidarė iaunuo- Į)ų jšigėrę profesoriai Nev.' 
menės vadu. :Yorke susiginčijo apie filo-

“Jo iniciatyvai priguli visų 
švietimosi ratelių suvažiavi
mas 1896. kuriame apsilankė 
net mokiniai iš Minako ir Lie- 
pojaus.

"Pavarytas iš gimnazijos ji
sai tuo labiau atsidavė švieti- 
muisi ir greit pasidavė sočiai- studentams paskaitų, jiedu 
demokratų pasaulėžiūrai. Tam vedė diskusijas tarp savęs, 
pagelbėjo dar tas, kad jis mo- Vedė diskusijas ir gėrė. Kuo 
kino slap’uose amatninkų rate- daugiau gėrė, tuo daugiau 
liuoae. ginčijosi, ir ant galo vaip su-

"1896 m. gegužės 1 d. šventė- sipyko, kad prof. Carson pa- 
je Dzieržinskis atsižymėjo la- giėmė batą ir pradėjo mušti 
bai karšta kalba slaptame gulintį girtą save kolegą per 
amatninkų jaunuolių susirinki- galvą. Pavargęs nv.o mušim' 
me. Jo kalba taip įkaitino susi- yėl išsigėrė, ir paskui vėl 

erme-

IR MOKYTU YRA 
BEPROČIŲ-

South Bostono “Darbinin
kas” su pasididžiavimu aną
dien išspausdino žinią, kad 
tūlas Harvardo Universiteto 
profesorius priėmęs katalikų 
tikėjimą ir Įstojęs seminari- 
jon kunigystės mokintis.

Tas faktas, “Darbininko”

»

Bet tuo pačiu laiku, kuo
met tasai “Darbininko” pro
fesorius krikštijosi į katali-

tėto profesorius užpuolė ir

I

iv Sofiją’. Vienas jų buvo Nev.
Yorko Universiteto profeso
rius Joseph Carson, o kitas 
Columbijos 
profesorius
Bauertneyėr. 
universitetus

Universiteto
Lawrence L. 
Vieton eiti i 
skaityti savo

i 
I

i

protestą prieš ruošiamą Pil-' 
sudskio avantiūrą. Lietuvos i 
kaip ir viso pasaulio darbinin-, 
kai ir valstiečiai, o pirmoj eilėj j

ir atremti avantiūristinius Pil- buvo klerikalų darbai. Ir kai 
■sudskio mėginimus. ! jie dabar velkami aikštėn,

“Tai trumpa santrauka to. krikščionys bando gelbėtis, 
ką aš pasakiau Šančiuose “Iliu- Patys už rankos pagaunami,: 
zijos“ salėje rugsėjo 5 d. antro- jie arba stengiasi kaltais pa-i . 
ie savo pranešimo daly. rodyti pačius gaudytojus,

“P. Glovackas.“ arba pramano Įvairius pavo- r~~

t

Taip Glovackas rašo Lie
tuvės komunistų r~~----
“Darbininkų Atstovo” 20- 
tame numery. Taigi komu
nistų lyderis pasirodo esąs 
tikras Lietuvos patriotas. Jis .o7-’
ragina ginti jos nepriklauso- Kad. dabartinė valdžia kaipo

pasirinko porą gargaliuo-
I jančių visuomenės gramafo- 

py ___to? nn niro ir filotrar*.
vejamo vagies . f

bedieviška — griaus bažny
čias ir persekios katalikybę, 
kaipo socialistinė — naikins

nų, — tai pp. Girą ir Glovac- -
Bet ranka, Įdėjusi žo

džius i tų ponų lupas ir pasu
kusi juos dainuoti apie tėvy
nės pavojų ir reikalą ją gel
bėti, yra visai mums aiški.

Mes norime trumpai pa>i-etų užkrovė. ^mocnva- uvoj reakciją, nuo ko uar- — —— sakyti ir de} t0 į(> kleri.
Panovas. Filatovas baigė bminkai turėtų daug nuken- nuosavybę, skatins j burbulo be* įau k’f-im'bolševizmą, ves Lietuvą Ru- burbulo, bet jau kitam 

sijos keliais, lig visai pražu- .slratpsny.
- » & _ h. . (“S-tas.’)dys musų tėvynę. Tai dėl to 
kalbos apie lenkų puolimo 
pavojų, apie griaunamą ka- 
riumenę, o iš kitos pusės

šiikalskaja Polotoracko mieste 
iv. i st-Svsolske gyvena iš 
tremti

Coolidge ‘Trosperity”.
l. Gatvinė kapitalistų spau

da nuolatos triubija apie 
i “gerus laikus” Amerikoje. Oj 
'tuos “gerus laikus”tžmonės 
turį ačiū tam, kad Coolidgei

tai,” jie negali pakęsti 
ko', kis primena revolii

******"* Tnc
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tavo ir naujas,
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me. Jo kalba taip įkaitino susi- yėl išsigėrė, ir pasku 
rinkusius, kad susirinkimas'mušė. Kada prof. Bau

f.

y

■r 
Netekome didžio darbininku vado draugo E. V. Dėbso. 
Jis mirė pereitą seredą Chicagos ligonbutv. (šis jo pa- 
\ tikslas nuimtas užper ei tais metais sekant jam pra
kalba Bostone.)

• e »
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trinkimuose. Bet rinkimus 
j krikščionys pralaimėjo. Yra 
j pamato manyti, kad šiais 
trinkimais net moterų žymi 
dalis perėjo priešo pusėn. 
Visi paaiškėję krikščionių 
darbai ir da laukiamos revo
liucijos, darbininkų ir iš viso 
demok’atijos stiprėjimas 
neduoda klerikalams vilties 
busimuose rinkimuose vėl 
atsigriebti. Vadinasi, bepasi- 
lieka jėga, atviras organi
zuotas smurtas prieš esamą 

'demokratinę tvarką.
Įsitikinusiam klerikalui 

t visi keliai gei i, bet tik jie ve- 
|stų Romon. Prie smurto žy
gių krikščionys yra ypatin
gai linkę. Teisybė, jie ne vi
suomet patįs atvirai stoja

!

daugiausia žmonių. Bet da
bartiniu laiku ketvirtadalis 
vįlnų audėju ir trečdalis 
medvilnės audėjų yra be 
darbo; o avalinės pramonėj 
per šią vasarą du penktada
liai žmonių buvo be darbo, 
tai yra, ant trijų dirbančių,; 
du buvo bedarbiai. Tai ve,’ 
kaip išrodo republikonų 
.“feri laikai.” Todėl socialis
tų kandidatas reikalauja, 
kad darbininkams butų Įves
ta apdrauda nuo bedarbės. 
Taip kaip dabar sužeistiems 
darbininkams yra mokama 
tam tikra pašalpa, taip turi 
būt mokama ir tiems, ku
riuos kapitalistai išmeta iš 
darbo.

t
« * i
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Kas skaito ir rašo, 
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dedamos prisikasti prie už
verstų kasyklos darbininkų 

i angliakasių.”
Tikrenybėje gi, Michigan » 1S1C111C, MUV UC'lC’lllC' 11 1 X-- • r. ' -U .motiems Lietuvių Sociali®- valstlJ°l įuv? .zeme ■uzbtrtl 

>&»»». narišma ir ungluikUsiai. o mflri-ka-

CHICAGO, ILL. 
Komunistai apgaudinėja 

darbininkus.
V isiems buvusiems

es;
tų Sąjungos nariams ir jų 
simpatizatoriams yra žino
ma. kad L. S. S. turėjo savo 
spaustuvę 
“Kovą.” 
spaustuvė 
grobė?

Užėjus 
tlemijai, 
skaldyta. Komunistai užgro
bė L. S. S. spaustuvę ir šmu
gelio keliu pergabeno ją iš 
Philadelphijos Chicagon. 
Čia jie pradėjo leisti savo 
laikraštpalaikį vardu “Vil
nis.”

Užgrobę L. S. S. spaustu
vę komunistai sumanė iš jos 
pasipinigauti. Jie išleido ant 
tos spaustuvės vardo šėrus ir 
pradėjo juos pardavinėt sa
vo pasekėjams.

Daugelis darbininkų, ži
nodami, kad užgrobtos L. S. 
S. mašinos ir raidės nieko 
komunistams nekainuoja ir 
kad pardavinėdami serus jie 
bando pasipinigauti, tokiu 
komunistų šmugeiišku dar
bu labai pasipiktino. A. D. 
A. D. organas “Aidas” jau 
kelis kartus prikišo darbie- 
Čių lyderiams norą iš L. S. S. 
turto pasipelnyti, bet raudo
nieji “Laisvės” ir “Vilnies” 
biznieriai nieko į tai neatsa
kė ir tyli užsičiaupę kaip 
klemsai.

ir leido organą 
Kur dabar toji 
yra? Kas ją už-

t

komunizmo epi- 
L. S. S. tapo su-

Tulas laikas atgal man te-j 
ko tuo reikalu kalbėtis su! 
“Vilnies” direktorium Avi-

sėjai. Visi angliški ir lietu
viški laikraščiai rašė, kad 
Iromvood, Mich. užgriuvo 
geležies kasykla, užberda- 
ma žemėmis darbininkus, o 
“Vilnies” redaktoriai infor
muoja savo skaitytojus, kad, 
girdi, angliakasiai tapo už
berti. Šitokias žinias gali ra
šyti tik munšainu “pasistip
rinę” raudonieji biznieriai.

Mirus komunistų Įrankiui 
prieš “Naujienas” K. Ja- 
montui, tuojaus pasklido ži
nios, kad velionis mirdamas 
bandė “grįžti prie Dievo,” 
nes paskutinėje savo gyve- i 
nimo valandoje pasišaukė i 
kunigą ir atliko išpažinti.' 
Apie tai pranešė “Draugas” ■ 
ir pats kunigas, kuris prie 
velionio buvo pakviestas. Tą 
žinią pakartojo ir “Naujie
nos.” “Vilnis” gi bando šitą- 
žinią užginčyti ir sako, kad; 
“draugas” Jamontas kunigo 
nesišaukė ir išpažinties neat
likęs. Reiškia, ir čia “Vil
nis” melagingai painfor
mavo savo skaitytojus.

Jeigu “Vilnies” redakto
rių galvose geležis pavirsta 
į anglį, tai ar reikia tada ste
bėtis, kad jie visokių nebūti! 
dalykų prirašo ant savo prie
šų? Nesveikų minčių ir melų 
jų galvelės pilnos.

Pasaulio Vergas.

_  /_ _____

I

Kur Thomas Dreier
Gyvena

TAI yra Snug Gables, prie Winches- 
ter. Mass., kur gyvena Thomas 

Dreier ir rašo filosofiškus veikalus. Filo
sofija dailės, geros valios, taikos, laimės 
ir pasitenkinimo. Filosofija Auksinės 
Tvarkos biznyje. Filosofija apie geru
mą šio pasaulio ir kad didžiuma žmonių 
yra geresni, negu jie atrodo. Iš šios vie
tos pasiskleidžia inspiracijos, kurios 
daug gelbsti šių dienų biznyje.
Snug Gables buvo pabudavota taip, kad 
tiktų jo darbui ir gyvenimui, čia abudu 
Ponas ir Ponia Dreier pikto tuos princi
pus, kuriuos jie skelbia.
Viena iš Ponios Dreier filosofijų yra ti
kras svetingumas, šimtai garsių žmo
nių atsilanko atsigaut šioj atmosferoj.

1 ir Dirba

I

KULPMONT, PA.
žimo. Aš jį užklausiau: “Ar šis-tas iš lietuviu gyvenimo. 

Šis miestelis yra naujas, 
“ir tvarkos nėra.

; yra tik 
. . ,v. . vienas policmanas, kuris tik

direktorius Avižinis man at- nakčia tvarką daboja, o die- 
sakė, kad keli draugai buvę; nemis niekas tvarkos nežiu- 
šitokio šmHgelisko biznio j išdykę vaikėzai, naudo- 

'damiesi laisve, tankiai užka- 
j binėja ramius žmones.
į Kulpmonte yra būrelis lie- 
i tuvių, kurie dalvjasi Į laisvus 
Į ir tikinčius. Tikintiems čia 
(nepatogu gyventi, nes čia 
įnėra lietuviško kirpiko. Už- 
i tai mukų avelės veža savo 
vilnas i Mt. Carmel, kur yra

‘Vilnies’ bosai atliko komu- r; ;__
rastinį darbą, pardavinėda- todėl jame
rni ant serų išmokėtas ’J 
vos’ mašinas?” “Vilnies

Ko- Dabojimui tvarkos

šitokio i 
darymui priešingi, bet “Vii-1 
nies” bosai, su Rudaičiu 
priešakyje, pareiškė, kad, 
girdi, mums reikia pinigų, ir 
dabar yra gera proga pasipi
nigauti. O paprasti darbi
ninkai juk nežino, kaip tos 
mašinos Įgytos ir kam jos 
seniau priklausė. ______ ____

Taigi pasirodo, kad ko- lietuviškas kirpikas. 
mumstai užgrobtą darbinin-- -
kų turtą vėl tiems patiems .nusipirko 
darbininkams parduoda. Ar , -
tai neapgavystė?
“Vilnies” redaktoriai nežino 

* skirtumo tarp anglies ir 
geležies kasyklų.

“Laisvės” ir “Vilnies 
raudonieji biznieriai, važi
nėdami po lietuvių koloni- ' 
jas, tankiai pasigiria, kad ; 
jie yra dirbę visokius dar- . 
bus, kad yra buvę anglies, : 
geležies ir aukso kasyklose ; 
ir žiną visus kalnakasių ir “ 
kitų darbininkų vargus.

>' Bet ištikrajų tie dykaduo
niai nėra apsipažinę nei su 
kalnakasių pavojais, nei su 
kitų industrijų darbininkų 
vaf-gais. Apie kalnakasių ir 
kitų darbininkų vargus jie 
pasakoja tik taip sau, su tik
slu, kad gavus iš darbininkų 
daugiau dolerių.

Komunistų lyderiams ne
rupi teisingai informuoti sa
vo pasekėjus. Jie tiek žo
džiu,tiek raštu kraipo faktus 
ir paduoda neteisingas ži
nias.

Štai Chicagoje, pradėjus 
komunistų “Vilniai” eiti 
dienraščiu, vieton/teisingų 
žinių, tame šlartište matosi 
melagystės ant melagysčių. 
Apart nepamatuotų šmeižtų 
ant savo priešų (ypač ant 
“Naujienų”), “Vilnyje” tel
pa ir žinių. Bet... tos žinios 
nėra žinios, o tik skaitytojų 
klaidinimas. “Vilnies” No. 9, 
iš rugsėjo 28 d., randame 
ant pirmo puslapio didelė
mis raidėmis parašyta šito
kią žinią:

“Dūdomis maitins anglia-

Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

Buvusls Lord Leverhulme buvo tankus 
šių namų svečias. Visi išvažiuoja iš čia 
sustiprinti gyvenimo tikslumu. Čia šei
mininkės ruoša yra vedama moksliškai, 
kur kiekvienas patvarkymas yra ap
svarstytas. .
Vienas iš faktorių šioj ideališkoj vietoj 
yra vartojimas La Touraine (Extra) 
Kavos. Prie kiekvienų pusryčių ir prie 
kiekvienų pietų ji yra paduodama prie 
stalo savo eilėj. Ir Ponia Dreier sako, 
kad šita kava čia suteikia visiems di- 
džausį pasitenkinimą. Ji čia tinka prie 
visų Snug GaHes malonumų. Kaip kiti 
dalykai, taip ir kava šiuose namuose yra 
virš paprastumo. Lai ji suteikia ir jūsų 
namams smagumo.

Interesingi faktai apie La Touraine (Extra) Kavą.
Tai yra daugiausia parduo
dama kava Naujojoj Angli
joj. kuri yra gimtinė visų ge
resnių kavos rusių Ameri
koj. Šiuose tikrų kavos kriti
kų namuose, yra pripažinta, 
kad tai yra aukščiausia 237 
metų kavos skonio tobulini
mo pasekmė.
Tai yra kava, kuri vartoja
ma tokiose valgymo vietose, 
kurios yra garsios kavos ge
nimu. Pavyizdan, visuose 
Statler {foteliuose. Puikiame 

• Shoreland Chicagoįc Nesu
skaitomoj daugybėj provin
cijos namų, kurie yra garsus 
savo svetingumu.
Mišinys jungia savyje ketu
rias rūšis geriausio. kavos, 
kokia tik auga. Kiekviena 
rūšis ateina iš skirtingos ša
lies, kiekviena suteikia gar
be tautai. Kiekviena rūšis

turi savyje skoni rečiausiu 
dirvų ant žemės.
Tris sujungtos rūšys kavos 
šitame mišinyje kainuoja 
50'? daugiau negu paprasta 
kava, ir 257? daugiau negu 
Sao Paulo, praizinė kava iš 
Brazilijos, kori yra reteny
bė. nes tik 30,000 maišų jos 
užauga kas metai.
Forrr.ula šio mišinio yra sek
retas. atsargiai slepiamas. 
Kavos ekspertai praleido dvi
dešimt metų, kol šią formu- 
’ą sudarė. Nėra kitokio kavos 
mišinio, kuris pritiktų šiam. 
Kurie randa tinkamą skoni 
šioj kovoj, neras jo jokioj 
kitoj.
Ponas E. J. Butler. 
kavos ekspertas.
iš'onndo, paragauja ir 
parenka kavos rūšis

mišiniui Jo uždavinys palai
kyt tą įrarsų kavos skoni, ne
paisant lėšų. Jis reikalui pri
siėjus paneša didžiausias lė
šas. kad tik sudarius mišinį 
La Touraine (Ext,'al su tin
kamiausiu skoniu.
La Touraine <Extra) parsi
duoda tiesiai groserninkams. 
Tas sutaupo tarpininkų pel
ną. Ji parsiduoda du’oeltavai 
užpeėėtytuose popieros pa
keliuose, ne blekinėse. Šitas 
ir kiti ekonomiškumai—apie 
11 centų ant svaro—užmoka 
už ekstra prirengimą. Todėl 
vartotojai "auna geriausią 
kavą nebrangiai už ją mo
kėdami.

Jums Patartina
Pasirinkt Geriausia

Priimkite Ta
Dovaną

Už šitą kuponą jus gausite Icvote- 
rio svaro rla’celį I.a Touraine 
lExtra) Kavos. Tari va kava, kuri 
vartojama nesuskaitomoj daugy
bėj geriausių namų ir viešbučių ir 
ji nustebins jumis. Iškirpkite kupo
ną dabar ir prisiųskite

Visos* Grosemėse 
59c. svaras.

Pasiuskit iškirpę šita kuponą 
nas W. S. Quinby <’o. 291 
Atlarrtic Avė.. Boston. dvi 
svaro pakelio I^i Touraine 
<Extra> Kavos

garsus 
personaliai 

pats 
šiam

Dešimt Puodukų Dykai

SAO PAULO, BRAZILIJA. GRAND RAPIDS, M1CH.
Kavos plantacijose bau

džiava.
Daug Lietuvos žmonelių 

veržte veržiasi, kad kaip 
nors išvažiavus Į tą “aukso 
šalį” Braziliją. Bet atvažia
vę Į čia paragauja tokių “py
ragų,” kokių savo gyvenime 
dar nevalgė.

Atvykusius Į Braziliją at
eivius tuojaus išskirsto po 
taip vadinamas fazendas, 
kur turi dirbti kavos planta
cijose. Nustatytų valandų 
darbui nėra. Kaip tik pir
mieji aušros spinduliai pasi
rodo, tai jau vergai turi būti 
pasiruošę darban. Ir kaip tik 
sugaudžia ragas, visi turi ei
ti Į plantacijas, kurios kar
tais randasi gana toli. Vaka
re, kuomet pradeda temti, 
yra duodamas vergams žen
klas eiti namo. Reiškia, dir
bi nuo tamsos iki tamsai ir 
tik už valgį, o apie drapanas 
tai nereikia nei svajoti. Ge-! Netik vietiniai žmonės 
rai tam, kuris atvažiuoda-'žingeidavo minėta paskaita, 
mas iš Lietuvos atsivežė kiek bet kai-kas atvažiavo ir iš 
daugiau drapanų, tai dar ga- kitur. Tūlas “dekanas” atvy- 
li per tūlą laiką šiaip taip ko net iš Chicagos. 
apsirėdyti. Bet kurie atva- Kun. Zalink nurodinėjo, 
žiuodami drapanų neatsive- kaip gilioj senovėj kunigai 
žė, tai tie pusnuogiai eina i mulkino ir kankino žmones, 
darbą.

Jeigu prie darbo darbi
ninkas kiek prasikalsta, tai 
juodukai, pagal pono įsaky
mą, prasikaltėlį lazdomis 
nuplaka. Kartais taip sumu
ša, kad visam amžiui sveika
tą atima. O prasikalsti čio
nai galima labai greitai.

Kavos plantacijose vieš- 
'patauja tikra baudžiava, ką 
j ponas nori, tą su savo ver- 
įgais daro. Vergai niekur sau 
1 užtarimo neranda. Lietuvo
je darbininkui yra 
kartų geriau gy venti, negu 
Brazilijoj.

Patilčių Pranas.

Mišios lietuvių kalboje. Pa 
skaito. apie peklą ir velnius.

Nesenai man Į rankas pa
puolė lapelis, kur buvo skel
biama, kad kunigas P. P. Za
link laikys mišias lietuvių 
kalboje. Kadangi mišių lie
tuvių kalboje dar nebuvau 
girdėjęs, tai nudūlinau pasi
klausyti. Mišios, kaip mišios, 
skirtumas tik tame, kad kun. 
Zalink gieda jas lietuviškai 
ir tokiu budu jo parapijonai 
supranta žodžių reikšmę.

Po mišių seka pamokslas. 
Reikia pripažinti, kad kun. 
Zalink pamokslus sako nuo
sakiai ir be kelionių. Tai yra 
pagirtina. Pabaigoje savo 
pamokslo kun. Zalink pra
nešė, kad su bato je, 9 d. spa
lio, bus paskaita apie peklą 
ir velnius. Ir jeigu kas daro- 
dys, kad toje paskaitoje bus 
kame nors apsilenkta su tei
sybe, tas gaus 100 dol.

i Netik vietiniai že__ _

Du Kulpmonto lietuviai
\ > didelį raudoną

troką, su kuriuo šventadie
niais daro bizni. Jie priso
dina pilną troką lietuvių ir apmokėti Tautiškų Kapinių^ gteičiąus ię^aaiškĮrio drąų- 
veža Į farmas. Važiuodami 
pasiima kelis galionus mun- 
šaino, kurį ant farmos išge- i 
ria ir paskui vyrai su mote
rimis eina ant šiaudų pa- i 
siausti. Paprastai kartu su 
lietuviais ant f armų važiuoja 
ir vienas lenkas mainų bose
lis, kuris irgi myli išsigerti il
su svetimomis moterimis pa
siausti.

Kad tie musų broliai va
žiuoja ant farmų ir teh “ge
ras laikus” turi, tai niekas 
jiems to nepavydi. Tik labai 
negražu, kad jie parvažiuo
dami karvių balsais visu ke
liu bliauja. Tas ardo apielin- 
kės gyventojų ramybę ir sve
timtaučiai yra labai nepa
tenkinti lietuviškomis daino
mis. Viską Matęs.

Didesniam tamsių žmonių 
Įbauginimui kunigai sutvėrė 
peklą ir pastatė velnią joje 
gaspadoriauti. Kunigas Za- 
link tiesiai pareiškė, kad 
peklos ir velnių buvimas 
yra paprastas kunigų išgal
votas humbugas. Volgaris.

BINGHAMTON, N. Y. 
Keli žodžiai apie Jack Shar- 
key. kurio tikra pavardė yra 

Juozas Žukauskas.
Pagarsėjęs kumštininkas 

šimtą Jack Sharkey, kuris nesenai 
sumušė negrų milžiną Harry 
Wills, yra lietuvis, paeinąs iš 
Binghamtono. Jo tėvai Žu
kauskai ir dabar tebegyvena 
Binghamtone. “Kumštininko 
tėvas Baltras Žukauskas pa
eina iš Žaliapurvių kaimo, 
Biržų-Pasvalio apskrities, o 
motina paeina nuo Krekena
vos, Panevėžio apskrities.

Žukauskų sūnūs Juozas 
gimė Binghamtone 1902 me
tais. Paaugėjęs iki 17 metų 
jis Įstojo tarnauti Į Dėdės 
Šamo laivyną. Tėvai buvo 
benusimeną, kad iš Juozuko 
nieko gero nebeišeis. Laivy
ne būdamas Juozas pradėjo 
mokintis kumščiuotis ir la-j 
bai užinteresavo to sporto1' 
męgėjus. Netrukus jis pata- 
M$ąjvyno čampijonu, o išė
jęs riš laivyno paliko profe- . 
s.ionaliu kumštininku.- Dabar 
Juozas jau yra vedęs ir gy- 

dvi

LAWRENCE, MASS. 
Kiek sudėta pinigu Social

demokratų Moksleivijai 
Lietuvoj.

1 d.. 1925 metais 
VI Rajono konfe- 
aš buvau išrinktas 

Socialdemokratų

Spalio 
L. S. S. 
rencijoj 
Lietuvos 
Moksleivijai šelpti fondo iž
dininku. Dabar, artinanties 
naujai Rajono konferenci
jai. laikau sau už pareigą 
viešai paskelbti, kiek buvo 
išviso surinkta pinigų Lietu
vos Socialdemokratų Moks
leivijai.

Balandžio 24 d. L. S S. 61 
kuopa aukavo 10 dol. Birže
lio 20 d. drg. J. A. Valeika iš 
Cambridge, Mass. pridavė 
2 dol. 20c. Šitie pinigai pa
siųsti Lietuvon liepos 3 d. 
Liepos 11 d. 61 kuopos pik-! 
nike draugai suaukavo 10 kia. kada Juoz 
dol. 20c. škiepinigai pasiųs
ti Lietuvon liepos 17 <•. Lie
pos 26 d. dig. S. Sabonis au
kavo 2 dol. Rugsėjo 12 d. 
drg. Jankauskas man pri
davė 65 dol. Tai buvo pelnas 
nuo So. Bostono ii- Cambrid- 
ge’aus socialistų pikniko. Ši
tie 67 dol. pasiųsti Lietuvon 
14 d. rugsėjo. Nuo paskuti
nio siuntinio pakvitavimo 
dar negavau. Visi pinigai, 
kuriuos pakeitus litais, pasi
darė 883 litai, tapo pasiųsti 
dr-go Bielinio vardu. Per- 

---- —,—  .............— (siuntimas su laiškais lėšavo 
Nariai užsimokėjo savo me-<] dol. 5c. Pas iždininką ant 

įtinęs duokles ir gavo iš Cen-Jrankų pinigu nebelieka? 
tro knygas už šiuos metus.

Šiame susirinkime drau- 
igai pareiškė noro veikti, kad 
i butų galima visus Edvards- 
, vi 11 ės ir Kingstono susipra
tusiu^ darbininkus sutraukti 
Į šią apšvietos organizaciją. 
L. D. L. D. yra vienintelė A-; 
'menkoj socialistiniu raštu čiame : 
leidimo organizacija. Mo-Sharknu tz,i.»nuuM\.uM 
kes/is tik vienas doleris ant sveikinimą dėl jo laimėjimo 
.metų. Ir visas tos organizaci- kumštynėse su Harry Wills 
jos išleistas knygas nariai ir dėl pakėlimo lietuvių atle- 
gauna dykai. Todėl kiekvie- tų \ardo. Vėliname savo lau

121-F Vienas vienai šeimynai I

skolas. i gyštės nuveiktus riaddingūą
Sandaros Kuopų Sąmyšis darbus dęl draugystės ir dėl 

savo posėdyje nutarė su- visuomeninto'tam perstatė 
rengti Lietuvos"’ -artistėms: kalbėti 
Sipavičiūtei f ’ 
koncertus šiose vietose: S. Š. 
Šv. Jurgio Parapijos Svetai
nėje, Soho dalyje L M. D. 
Svetainėje ir McKees Rocks, 
Pa. Tokiu budu galės visi 
Pittsburgho ir apielinkių lie
tuviai išgirsti tas garsias dai
nininkes.,

J. Virbickas.

bendrovė turės daug naudos.
^r'datig Jie-1 

tuvių yra Tėtei nėkiilturingų, 
tai labai sunku užlaikyti šva
riai- Svetainę. Nors ir yra 
puodeliai pastatyti spiaudyti 
ir cigarams, mesti, bet randa
si tokiu, kurie ųepaiso tos 
taisykles; abt švarių grindų 
numeta cigaras ir spiaudo. 
Labai koktu darosi i tekius 
žmones žiūrint. Rodosi, kad 
jie butų iš Afrikos atvežti. 
Gal būt šita mano pastaba 
Įsižeis tie, kurie taip daro. 
Bet tegul jie taip nedaro, 
tuomet niekas ir pastabų 
apie juos nerašys.

Baltino orietis.

i V. Kvedarą, tos
ir Jozevskaitęi -draugystės tvėrėją.

Kvedaras papasakojo, 
kaip keletas lietuvių pasita
rę sutvėrė šią draugystę iŠ 
mažo būrelio narių, kuri da
bar išaugo į skaitlingą ir tur
tingą Organizaciją.

Toiiaus kalbėjo visa eilė 
.draugystės darbuotojų, dr. 
' Bronušas advokatas W. 
• Laukaitis ir kiti. Visi agita- 

BALTIMORE, MD. vo stiprinti draugystę ir to-
Mindaugio pašalpinės drau*. liaus.

gystės 20 metų sukaktuvių Kurie norėtų dabar Įstoti 
vakarienė. - įdraugijon, tai yra gera pro-

Spalio 10 d. F" ‘ J ’ --------
.pašalpinė draugystė paren-!

' ;gė iškilmingą vakarienę pa
žymėjimui 20 metų savo gy- 

; ravimo.
Per 20 metų savo gyvavi

mo Mindaugio draugystė iš- 
‘ skaitlingiausia 

nių taisymas jau baigtas: nariais šioj kolonijoj. Narių 
kelias pravestas ir namukas; dabar yra 505. turto draugy- 
pastatytas. Visa bėda yra ta- j stė turi 23,000 dolerių. Savo 
me, kad dar trūksta pinigų j turtu Mindaugio draugystė 
apmokėti kontraktoriui G.(daug pagelbėjo bendrovei 
Porčevskiui, kuris kapinių1 pabudavoti svetainę. Drau- 
taisymo darbą atliko. į gystės valdyboj yra visi

A. L. T. Sandaros Kuopų;darbštus vyrai, todėl ir pa- ____ _____ ___ ,
o----- x.-_ -------------- 1---- j., j-engima? e{4j pasekmingi, i teisingai ir sąžiningai, taip

Nei viena kita Baltimorės i dabar gaspadorium buda- 
draugystė nepajiegia su- i mas rūpestingai prižiūri svo- 
rengti tokių pramogų, ko-įtainę ir veda visą bizni. Pir
kias surengia Mindaugio mesni gaspadoriai būdavo 
draugystė. įtik kazyruoja. o dabartinis „

Po vakarienės draugystės Į taip prižiūri svetainę, kaip no darbininko pareiga yra tą tiečiui geros laimes ir svei- 
pirmininkas K. Matuliaus- savo namą. Jeigu jis pašilai-draugiją remti ir pačiam katos ateityje, 
kas pakvietė publiką prie kys irtoliaustoj vietoj, tai, prie jos prisirašyti. Nary*.

PITTSBURGH, PA. 
Lietuvių Tautiškos Kapinės 

jau pabaigtos taisyti.
Lietuviu Tautišku Kapi-įaugo bene

Sanryšis rengia maskaradų’ 
balių, kuris Įvyks lapkričio 
11 d. (Armistice Day). Pel
nas nuo minėto baliaus ski
riamas Tautiškų Kapinių 
naudai. Todėl vietos ir apie- 

___________________ . linkių lietuviai turėtą į san- 
kasius. Ironwood, Mich.Jdariečių balių skaitlingai at- 
rugs. 27 d. Visos pastangos silankyti ir tuomi pagelbėti

I

į 
i

Mindaugio ga, nes nupigintas įstojimas..
Baltimorės lietuviai dabar 

džiaugiasi, kad turi gražią ir 
ruimingą svetainę. Pereitą 
vasarą išmalevojo visą iš 
lauko ir viduj, kas bendrovei 

Į kaštavo apie 3.000 dol. Nuo 
■pereito pusmečio bendrovė 
išrinko svetainės gaspado- 
rium K. Matuliauską. kuris 
yra labai darbštus ir teisin
gas žmogus, daug dirbęs 
mbriuvių unijoj, L. S. S. ir 
šiaip draugijose. Kaip kitose 
organizacijose Motuliauskas 
dirbo (ir dabar darbuojasi)

I

t
I

vena Bostone. Jis turi 
mažas dukreles.

Visas, Binghamto: as•T latr-r 
įkys 

lietuviai ir
■ <*■ 

pas tėvus. Visi, 
svetimtaučiai, nori ji pama
tyti. P. B. Balčikonis.

EDWARDSVILLE, PA.
Iš L. D. L. D. 128 kuopos 

darbuotės.
Spalio 17 d. pas dr-gą A. 

Matulevčiu ivvko L. D. L. D. *• • *
128 kuopos susirinkimas.

t

B. J. Vaitkunas.

RACINE, WIS. 
Chicagos Birutė duos 

koncertą.
A. L. T. Sandaros 35 kuo- 

į pa ruošia vakarą. Chicagos 
i Birutės Choras, vadovaujant 
Įgerb. Vanagaičiui, duos Ra- 
cine’o lietuviams puikų kon
certą. Tai bus dainų šventės 
vakaras, kuris Įvyks spalio 
31 d.. 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Svetainėje, 1528 — 
12-th st. Pirmu kartu su
skambės Birutės dainos nau
joje Lietuvių Svetainėje. Su 
šiuo koncertu atidalysime 
naujai Įrengtą steidžių. Po 
koncerto tęsis šokiai.

i Antras svarbus parengi
mas Įvyks spalių 26 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Svetai
nėj. Tą vakarą apsilankys 
čia magijos profesorius J. 
čekanavičius ir rodys savo 
stebuklus. Šitą stebukladarį 
norėtų pamatyti visi lietu
viai.

Tikimasi, kad Į abudu va
karu susirinks daug publi
kos, nes tokie vakarai pas 
mus retenybe J Kasparaitis,

I 
I

ST. PAUL, MINN.
Pasveikinimas Jack 

Sharkiui.
Mus, St. Pa ui ir Minnea- 

polis, Minn. lietuviai, siun- 
savo tautiečiui Jack 

(Žukauskui) pa-

A. J. S.
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Motina

Da 13 spalių duktė dirbo 
(“Tėvynės” ofise. Bet 14 spa
lių ji jau nebeatėjo. Spalių s 
15 dieną Susivienijimo sek- laidoti 
retorė p-lė Jurgeliutė. lyg ir Kapinėse 
nujausdama ką negerą, pra
dėjo jau teirautis kur gyvena 

: Prusalaičių šeimyna. Suži
noti tečiaus ji nieko negalė
jo, nes Prusalaičiai buvo 
Brooklyne tik ką apsigyvenę 
ir jų adreso da niekas neži
nojo. Tuo tarpu policija pra- Daug draugų buvo iš Brook- 

-” d---- lyno, Bridgeporto ir Bosto
no. Prie namo, 'kur kūnai 
buvo pastatyti, svieto prisi
rinko tiek, kad gatvė užsi
kimšo per visą bloką. Ir be- 

t___ _________ Verkė netik
17 metų duktė, ininkus. Baisesnės tragedijos lietuviai, bet verkė ir svetim-

Žinia apie tragingą Prusa- 
laičių šeimynos žuvimą su-i 
judino visą pažangiąją A-i 
merikos lietuvių visuomenę. 
Baisesnio ir skaudesnio atsi
tikimo musų išeivijos gyve
nime da nėra buvę. Trumpu 
laiku visai netikėtai tapo iš- j 
dildyta iš gyvenimo visa šei
myna : tėvas, motina, sūnūs 
ir duktė.

Be galo buvo skaudu, kuo
met 6 rugsėjo krito džiovos 
pakirstas pats drg. J. S. Pru- 
salaitis, kuris su tokiu pasi
šventimu dirbo visą savo gy
venimą visuomenei ir iš 
menko savo uždarbio ruošė 
gražią ateitį savo vaikams. 
Jo Jėvutė, " 
buvo jau pabaigus high 
school, o 19 metų sūnūs Jo
nas buvo jau išvystęs didelį 
smuikininko talentą. Pasili
kusi be tėvo šeimyna persi
kėlė New Yorkan, kad sūnui 
lengviau butų baigti muzi
kos mokslas. Už nepaprastą 
savo gabumą jis buvo jau 
gavęs iš Muzikos Meno In
stituto stipendiją mokslui 
baigti ir $90 į mėnesį už 
griežimą radio koncertams. 
Duktė buvo gavusi darbą 
SLA. raštinėj. Motina džiau
gėsi, kad- visiems atsistojus 
savo kojomis, gyventi bus 
jau nesunku. Ir štai vieną 
dieną visi trįs jie randami 
užtroškę gazu.

Kaip tai atsitiko, niekas 
nežino ir, turbut, niekuomet 
jau nežinos. Policija, kuri 
pirmutinė įsilaužė Į jų kam
barius ir rado visus negy
vus, iš pradžių sakė, kad bu
vo atsukti keturi gazo kra
neliai, du virtuvėj ir du par- 
lioryje. Tai išrodytų jau lyg 
ir savižudystė. Bet detekti
vas, kuris vėliaus tyrinėjo 
apystovas, pripažino, kad 
“deaths were accidental,” 
kas reiškia, jie mirė per ne
laimę. Ir dabar išsiaiškino, 
^ad netaip buvo, kaip polici- 

s iš pradžių sakė: 
ari gazo kranai buvo 

‘atsukti, bet vienas, ir ne vir
tuvėj ar parlioryje, bet tame 
kambaryje, kur motina su 
duktere miegojo. Todėl da
bar susidarė tokia teorija: 
atsikrausčiusios gyventi į 
naują vietą, moterįs bijojo 
po tamsiai miegoti ir eida
mos gulti paliko gazo žiburį 
degant. Nakties laiku žibu
rys d^ kokios nors priežas
ties užgeso; jį galėjo užpusti 
vėjas, nes langas buvo pra
vertas, arba jis užgeso dėl 
taip vadinamo “kišeniaus” 
arba tuščios vietos, kurių 
kartais pasitaiko gazo Budo
se.

Motina ir duktė buvo at
rastos lovoje negyvos. Jos 
buvo nuo gazo nuodų labai 
ištinusios ir pajuodusios, kas 
liudija, kad jos buvo miru
sios jau apie porą dienų. Sū
nūs gi buvo iš lovos išlipęs ir 
sukntęs kniupščias ant glin
dų tarp savo ir motinos kam
barių. Jis buvo da nepersi- 
mąinęs ir išrodė vos tik mi
ręs. Iš to spėjama, kad jis 
pabudo dar gyvas ir jausda
mas nelaimę bandė nueit 
pažiūrėt motinos ir sesers, 
bet buvo jau perdaug silp
na? ir beeidamas sugriuvo

JOH.V PRVSAJUMT1S. MI'S į. \ A,PK L S.U.A11
Sūnūs _ uuk.e

Visi trįs kūnai buvo pašar
voti velionės Prusalaitienės 
sesers namuose. Jie buvo pa- 

Laisvose Lietuvių 
šalia savo tėvo. 

Lydint kunus i kapines, pas
kui Jėvutės Prusalaitė^ gra
bą ėjo baliai pasirėdžiusios 
ir su vainikais rankose visos 
Waterburio high schooi’ės 
mergaitės, žmonių į šerme
nim susirinko apie 2.000.

įnešė “Tėvynei,” kad Prusa
laičių šeimyna atrasta už- 

i troškus gazu. “Tėvynė” da
bar rašo: “Tokia baisi žinia 
neapsakomai sujudino ir iš
gąsdino visus Centro darbi- veik visi verkė.

K E L E I V i S No. 43. Spalio 27 d., 1926.

mokinosi, kaip su karaliene 
kalbėtis, kaip prieš ją tupi
nėti ir lankstytis, kad nepa
sirodžius “grinoriais” etike
tus dalykuose. Vieną etike
tus dėsnių, kurį ponai Kuli- 
čiai per tas repeticijas išmo
ko, spauda paskelbė ir vi
siems Amerikos piliečiams, 
(būtent: “You should never v 
(tura your back on the ąio tu kovoiai ir kri-Quenn,” kas reiškią: “Nie- lu Ki i
Į kados neatsistok užpakaliu į 
karalienę.”

Matant visą šitą “monki- 
biznį,” taip ir norisi sušukti:

Šalin karališkas brudas!
♦ ♦ ♦

Anglijos imperijai gręsia 
pavojus. Jos kolonijose jau
čiamas nerimas. Pavergti 
milionai žmonių įvairiose 
žemės kamuolio dalyse nori 
pasiliuosuot iš Britanijos 
liūto “globos.” Kad tuos 
žmones nuraminus, Lloyd 
George, kuris pažįsta žmo
nių psichologiją ir yra gud
rus politikierius. pataria 
duoti jiems daugiau sava
rankumo. Jis sako: “Šeimy
nų galvos tankiai daro dide
lę klaidą, norėdamos laiky
tis tos viršenybės, kuri buvo

atsidūrė ant kaltinamųjų 
suolo.

Dėbso vardas Amerikos 
darbininkų istorijoj bus 
šventas, o jo kankintojai bus 
minimi su panieka ir pasi
bjaurėjimu.

Ilsėkis ramiai, didis varg
dienių Karžygi! Tegul dva
sia tai o lydi mus prie to tik- zidentas

Iksas. į
_<_________ •

I

Lietuvos-Rusijos Nepuolimo

Lietuvos Respublikos Pre- statytos atskirų dar sudary- 
> iš vienos pusės ir linu susitarimu.

6 Straipsnis.
ši sutartis turi būti ratifi

kuota ne vėliau kaip po šešių

Socialistinių Taiybų Res
publikų Sąjungos Centrali-f 
nis Vykdomasis Komitetas iš- 
antroj pusfe. įsitikinę, kad. ja n j pasil.ašymo 
Lietuvos ir Socialistiniu Ta-i jį n ‘ j M r j 

rybų Respublikų Sąjungos!' PaSįcitimas ratifikacijos 
tautų mteresai re salauja ■ . ; bus padarytas Kiu-
nuolatos, bendradarbiavimo r j
pagristo pasitikėjimu, ir no- % * . r ,
rėdanti padėti, kiek leidžia1. Sutartis surašyta ltetuvtų 
ju išgalės, palaikyti t isuoti-,11 gibonus Ją inter- 
ną tįka. susitari sūtlarvli'ff u0Jant, ,‘.ekstu bus
stLrtį esamienis^tarp -jų'l«*k“™ autentiškais, 
draugingiems santykiams iš-Į 7 Straipsnis,
plėstifir tam tikslui paskyrė’ Ši sutartis įgyja galios nuo 
savo įgaliotiniais: • . ■ momento pasikeitimo ratifi-

Lietuvbs Respublikos Pre-' kaci'jos raštais ir turės ga- 
zidentas • Mykolą Sleževičių, Į bos penkerius metus, išsky- 
Lietuvos Respublikos minis- į nis šios sutarties 1 ir 2 strai- 
teri pirmininką, teisingumo i penius, kurių galiojimo lai- 
ministerį ir einantį užsienių; kas neaprėžtas, 

i reikalų ministerio -pareigas, 
ir Jurgį Baltrušaitį, Lietuvos 
nepaprastą pasiuntinį i? Įga
liotą ministerį Socialistinių 
Tarybų Respublikų Sąjun
gai,‘ir ‘

Socialistinių Taiybų Res
publikų Sąjungos Centrali- 
nis Vykdomasis Komitetas 
Georgijų čičeriną. Socialis
tinių Taiybų Sąjungos Cent- 
ralinio Vykdomojo Komite
to narį užsienių liaudies ko
misarą, ir Sergiejų Alek- 
sandrovskį, Socialistinių Ta
rybų Respublikų Sąjungos 
nepaprastąjį pasiuntinį ir, _ _
įgaliotąjį ministerį Lietuvai, i plioriais Maskvos mieste 
kurie susitiko Maskvoje ir,:tūkstantis devyni šimtai dvi- 
peržiurėję savo įgaliojimus, dešimt šeštais metais rugsė- 
rado juos sudarytus tinka- jo mėn. dvidešimts aštuntą 

• ma ir teisėta tvarka ir pąda- dieną, 
rė šiuos nutarimus: ! , ;

1 Straipsnis.
Taikos sutartis tarp Lietu

vos ir Rusijos, ,sudaryta 
Maskvoje. 1920 metų liepos! 
mėn. 12 d., kurios visi nuo- 

visą savo ga-

Lenkai koliojasi, franeuzai 
jiems pritaria, anglai neitra- 

lųs, o vokiečiai reiškia 
pasitenkinimo.

Vokietijos politiniai dien
raščiai reiškia pasitenkini
mo tąja sutartimi, kaip tai-1, 
kos irtuose svarbiu sustipri
nimu.

Kaip ir galima buvo tikė
tis, daugiausia įtūžusi dėl su
tarties pasirašymo lenkų i 
spauda, aiškindama tos su-j 
tarties tokį‘‘netikėtai stai
gų” sutarimą lenkų užsienio 
politikos pralaimėjimu dėl 
pairusios paskutinį laiką 
lenkų vidaus politikos. Kai; 
kurie lenkų laikraščiai išve
da net SSSR-Lenkijos taikos 
sutarties sulaužymą, o tūlas 
jų, pav., “Kurjer Poranny,” 
koliojasi paskutiniais žo
džiais.

Varšuvos “upui” artima iš 
dalies ir estų spauda, kuri 
sutarties sutarime įžiūri Lie
tuvos ‘“politinį avantiūriz
mą”...

Lenkams ištikima francu- 
zų spauda tuo tarpu dar ne
daro savo išvadų, o įrodinė
ja tiktai Vilniaus lenkišku
mą, kur per nepaprastai iš
pustą lenkų daugybę, pasak 
franeuzų statistikos. Vilniu
je tesą tik 9 nuoš. lietuvių ir 
žydų. ■ i

Čekoslovakijos spa^ida va
dina šią sutartį žymiu SSSR 
diplomatijos laimėjimu, su
naikinusiu Lenkijos susiar
tinimo su SSSR viltį, o taip 
pat visai sunaikinusiu lenkų 
viltį sudaryt Pabaltijos vals
tybių bloką prieš SSSR.

Latvių spauda su dideliu 
susidomėjimu seka Lietuvos 
SSSR sutarties klausimo ei
gą. Pasireiškė tuo tarpu pla
čiau dešinieji “Briva Žeme” 
ir “Latvijas Sargs,” kurie 
abejoja, ar Lietuva bendra
darbiaus toliau su Pabaltija 
ir mato sutarty Lietuvai pa
vojų. ‘“Socialdemokrats” 
sveikina šį Lietuvos žygį, 

i Dalis spaudos tuo klausimu 
nėra visai išsireiškusi.

Anglų spauda laikosi re
zervuotai ir tuo tarpu tenki
nasi faktų perdavimu.

Į Šios sutarties galiojimas 
• kiekvieną kartą bus automa- 
ftiškai pratęsiamas viene- 
iriems metams, jeigu viena 
susitariančiųjų šalių bent še
šiais mėnesiais prieš išei
siant sutarties galios termi
nui nepareikš noro pradėti 
derybas' tolesnei abiejų susi
tariančiųjų valstybių santi- 
kiavimo formai nustatyti.

Visa tatai paliudydami 
įgaliotiniai savo ranka šitą 
sutartį pasirašė ir savo ant
spaudais patvirtino;,

Originalas yra sudalytas 
ir pasirašytas dviem egzem-

labai svarbi, kuomet šeimy
nos nariai buvo jauni ir rei
kalingi vadovaujamos glo
bos bei apsaugos,' bet kuri 
dabar, kuomet jie suaugo, 
juos žemina ir įžeidžia.”

Šitam atsitikime šeimynos 
“galva” yra Didžioji Brita
nija, o “šeimynos nariai,” 
tai Kanada, Egiptas, Indija, 
Australija ir kitos jos kolo
nijos. Kad sušvelninus su 
jomis santikius, šiomis die
nomis Londone tapo sušauk
ta Imperijos Konferencija, 
kurioje dalyvauja visų Ang
lijos kolonijų premjerai. 
Nuo to, ką šita konferencija 
nutars, žymiai prigulės Ang
lijos Imperijos ateitis.

Bet angliakasių streikas 
yra da aštresnis kaulas Ang
lijos liūto gerklėj, nėgu kolo
nijų klausimas. Dėlto streiko 
nerimauja visi gyventojai. 
Nerimauja, nes Anglija 
brenda į didžiausi finansų 
ir pramonės krizį, su kokiu 
jai yra kada nors tekę susi
durti nuo feodalizmo griuvi
mo. Reikia tik įsigilinti į tas 
skaitlines, į tuos baisius nuo
stolius, kokių valstybei prisi
eina nešti dėl angliakasių 
streiko 
streiko, kiek dėl atkaklaus 
reakcinės valdžios užsispyri
mo. Dėlto, kad neišpildžius 
streikuojančių darbininkų 
reikalavimo, kad nedavus 
$35,000,000, kurie butų rei
kalingi kasyklų pramonės 
reorganizavimui, valstybė 
neteko jau daugiau kaip 
$1,000,000,000. Tai yra d di
desnis pavojus Anglijai, ne
gu jos kolonijų klausimas, o 
betgi ponas Lloyd George 
gudriai jį užtyli.

X —-*• -*•

Debsas mirė. Tai didelis 
moralis nuostolis organizuo
tam darbininkų judėjimui. 
Nesimato žmogaus, kuris ga
lėtų jo vietą užpildyt. Buvo 
tai gyvas šaltinis, iš kurio be 
paliovos plaukė nauja ener
gija ir įkvėpimas. Buyo tai 
vilties žvaigždė, kurios ne
pajėgė užtemdyt aršiausios 
reakcijos audros karo metu. 
Kuomet patriotizmo isterija 
apsuko daugeliui galvas, 
kuomet sužvėrėję žmonės

i

ir didesnės nelaimės negali tauČiai. nes pavyzdingu savo 
būt. ! gyvenimu Prašalaičių šei-

“Policija spėja, ir grei-, myna Waterbuiyje buvo įsi- 
čiausiai taip bus, kad šita Įgijusi didelės simpatijos ir 
baisi tragedija įvyko iš prie- meilės pas visus savo kaimy- 
žasties nelaimingo atsitiki- nūs. Gėlių buvo sunešta į 100 
mo. Nesą velionių draugai ir i vainikų. į kapines velionius 
pažįstami, kurie matėsi” ir į lydėjo daugiau kaip 200 au- 
kalbėjosi su jais spalių 12 d., Įtomobilių. Prie kapo drg. 
tikrina, kad visi trys žuvu- j Poška iš Brooklyno pasakė 
šieji buvo linksmi ir negali graudingą atsisveikinimo 
būti nei kalbos apie saužu- prakalbą. Žmonių skruostais 
dystę. Taipgi ir velionė Jė-J_gausiai plaukė ašaros... 
vutė spalių 13 d. buvo links-' 
ma ir -kaip paprastai gerai 
jautėsi. Taipgi reikia pri
minti. kad ir velionis Jonas 
jau buvo gavęs muzikos 
moksle pažymėjimą ir taipgi l , Queen, queen. queen—tai 
buvo gavęs darbą rodos gar-,šių dienų Amerikos kapita- 
sioj Damrosh orchestroj, listų spaudos turinys, 
kaipo koncertinis solistas.: 
Dėlei šito motina buvo links
ma ir džiaugėsi sunaus pasi
sekimu.

‘‘Velionė Prusalaitienė 
prigulėjo prie SLA., o jau
nuoliai rengėsi tuojaus pri
sirašyti. Bet nesuspėjo — 
baisioji tragedija jų gyvybės 
siūlą pakirto pirm to. Gaila, 
neapsakomai gaila šitos ne
laimingos šeimos. Ypačne- 
atpildomas nuostolis yra lie
tuvių gyvenimui dėlei žuvu
sių jaunuolių, kurie buvo ge
ri lietuviai ir gabus jaunuo
liai. Ypatingai gaila Jono, 
kuris jau tokios aukštumos! 
buvo pasiekęs muzikos pa
sauly su savo talentingu 
smuikavimu, nors buvo dar 
tik 19 metų amžiaus jaunuo- tūlą, 
lis. Baisi tragedija ir kartu 
didelė skriauda visam Ame
rikos lietuvių gyvenimui. 
Taip netikėtai, taip tragin- 
gai netekome dviejų jaunuo
lių, iš kurių tiek daug tikė
jomės.”

Artimi velionių draugai ir 
pažįstami Brooklyne spėja, 
kad Prusalaičių šeimyna bu
vo piktadarių nužudyta, ų? 
paskui gazas atsuktas, kad 
paslėpus piktadarybės ženk
lus. šitokia huomonė susida
rė dėlto, kad yra žinoma, runų. _________ _____ ____  ______ ,__ _____
jog Prusalaitienė turėjo prie Taigi į juos ir pradėjo savo nuo pasaulio ir draugų, ir 
savęs apie $100 pinigų, o da- akis kreipti Europos prince-Į pasmerktas sėdėti tenai per 
bar prie jos atrasta vos tik sos. Delio ir Rumunijos Ma-'10 metų. Bet prakilni Dėbso 
Vpli ppntui T?oičlria hnvn ..a .H .1.1a ....___

VISKO PO BISKĮ

“Queen” reiškia karalie
nę. šita karalienė atvažiavo 
čionai iš Rumunijos. Išrėdy
ta ji niekuo nesiskirs nuo pa
prastos Rumunijos čigonkos. 
Bet Amerikos dykaduonių 
kiesai ji blizga dievaitės 
spinduliais, nes ji Rumuni
jos karaliaus pati. Karališka 
karūna, tai ženklas, prieš 

j kurį Amerikos plutokratai 
krinta ant kelių. Jie garbina 
karalpalaikius dėlto, kad jie 
patįs norėtų būti karūnuo
tais minių valdonais. Pinigų 
jie turi prisiplėšę iš darbi
ninkų gana, tai jie trokšta 
tik garbės ir titulų. Kaip ka
talikai bučiuoja popiežiui į 
pantaplį. taip plutokratai 
žeminasi prieš karališką ti-

ne tiek dėl paties

Karališkas biznis Europo
je eina prie bankroto. Po di
džiojo karo apie pusė Euro
pos jnonarchų pasiliko be 
sostų. Karališkos kilmės 
mergos, kurios vadina save 

■ “princesomis,” jau nebegau
na Europoje vyrų. Netekę 

•“džiabų” princai nuėjo į res- 
Įtoranus indų plauti arba šu- 
i nų #Mvėse gaudyt. Bet yra 
Ida Amerika, kur randasi įėjo skersti vieni kitų, Deb- 
daug aukso karaliukų. Nors'sas skelbė: “Neužmušk!” 
jie neturi ant savo galvų ka-Į Jis buvo užtai užrakintas ka- 
__ J. bet turi daug pinigų. Į Įėjimo mūruose, atskirtas

keli centai. Reiškia, buvo h ė atsibeldė čionai su savo siela, jo šventa nekaltybė 
žmonės, kurie ją apvogė, 'dukteria. Atsivežus mergą ji sukėlė jam negirdėtos sim- 
Bet apvogti ją galėjo ir tje, I čia nori pagauti ant meške-Įpatijos. Net aršiausi jo prie- 

' rėš kokį aukso maišą. Ame- šai pradėjo kalbėti apie jį
U.i/. 1__ __ " T 1 _ T_ J_____ Z- 1________

kurie rado ją negyvą.
Prof. Hermann, kuris mo

kino jaunąjį Prusalaitį muzi
kos, išgirdęs apie šitą trage
diją, apalpo ir daktarams 
ėmė 4 valandas pakol jį at
gaivino.

Laidotuvės buvo 18 d. 
spaliu Wat?rbiiry. Coftn.

su pagarba. Jo dvasia buvo 
jaučiama kiekviename dar
bininkų susirinkime, kiek
viename jų žingsny. Debsas 
buvo paleistas, o tas žmogus, 

*1 • t — •• i 1 • 1

rikos “džeBtelmanu” vadi
namą. O kvailiai lenkia 
prieš ją savo galvas ir mano, 
kad jo. atsilankymas čionai 
yra didele jiems garbė ir lai-, 
mė. Kuličiai per keliatą są-kuris laikė jį kaleji.i e buvu- 
vaičių net repeticija darė — sis Justicijos Departan.eiJo 
ekspertams vadovaaiant galva Daughertv, dabar pats

“Keleiviui”.
Oi. “Keleivi ” “Keleivėli.” 
Tu mano patieka
Visi širdies skausmą 
Tavyje palieka.
Laimingas žmogelis, 
Kuris tave skaito.
Ners butų nuvargę 
Prie (larbo. prakaite 
Nejauč’ nuvargimo— 
Atgaivina sielą.
Jam ta valandėlė
Maloni ir miela.
Skaito tave ponai. 
Skaitydami čiaudi.
Kad tu stoji už varguolius, 
Kuriuos jie taip spaudžia. 
Skaito kunigėliai
Nosis raukydami.
Kam tu tiesą skelbi, 
Kad sviete aname 
Nereiks pekloj kepti.
Tad mielas “Keleivį,” 
Platinki? po svietą.
Nes tau t :.rp# varguoli u
Yf pirmoji xie a

Darbininkas

i______ _______ _

.statai palaiko

Gamins Cukrų Iš 
Medžio Piuvėnų.

Dabar cukrus gaminamas
iia ir neliečiamvbęlieka So-!iš cukrin^ runkeli^ir cukH‘ c£lipniu T1X ^Tpubn-:ni^ nendl^‘ Medžiaga, kaip 

r;- (-lel 
tikiu pagrindu. ° nestebetiną, kad visą

- 1 s ! laiką cukraus kaina nėra pi- x
2 Straipsnis. ' gi. Žinoma, tiek cukraus

Lietuvos Respublika ir,pramonininkams, tiek ir pa- 
Socialistinių Tarybų Res-! tiems vartotojams butų gera, 
publikų Sąjunga savitarpyje kad cukraus kaina būt pigi, 
pasižada visomis aplinkybė-Į Cukrus galėtų atpigti tik pa- 
mis gerbti viena antros su- naudojus jo gamybai piges- 
verenumą bei teritorialinį nę už dabar vartojamą me- 
integralumą ir neliečiamybę, džiagą. Reikia pastebėti,

3 Straipsnis.
Kiekviena susitariančioji mmti"ir’iš\arn tikrų’medžių, 

šalis pasižada susilaikyti Medžiu medžiaga butų daug 
nuo bet kurių agresijos veik- pigesnė, bet brangiai atsiei
simų prieš antrąją šalį. na iš jos cukraus pagamini-

Jeigu viena iš susitarian- mas. * iš visa ko atrodė, kad 
ciujų salių, nežiūrint jos tai- šis naujas galimumas cukrui 
kaus elgesio, butų užpulta'gaminti bus paliktas, kaip 
vienos arba kelių treciųjų netinkąs praktiškam tikslui 
valstybių, antroji susitanan- dalykas, tečiau anglu chemi- 
čioji šalis pasižada neteikti kai nęsiliovė jį tobulinę ir 
paramos tai vienai arba ke- taikė praktiškam tikslui 
Iroms treciosioms valsty- Bandymo tikslams išleista 
bėms jų kovoje prieš užpul- 1,250,000 doleriu, bet už tat 
tąją susitariančiąja šalį.

4 Straipsnis

Reikia pastebėti, 
kad jau ne šiandien žinoma, 

‘jog cukrus galima butų ga-

praktiškam tikslui.

■atsiekta geriausi vaisiai. ši- 
,tuo budu galima bus iš 100 

i piuvėnų paga
minti 65 kilogramai cukraus 

I Šis išradimas butų nau
dingas dar ir kitu atžvilgiu, 
nes bus sunaudota naudin
giausiam darbui medžio pju
venos, kurių 20 nuoš. iš visų 
pasaulio piuvėnų kiekio žū
davo be jokios naudos skied
rynuose.

•Jeijru trečiosios Valstybės 
sudarys politinę sutarti nu
kreiptą pi. •< vieną susita
šančiųjų šalių arba jeigu 
ty • p su 3 str. 2 Fnsme nu
rodyt. nhiidžio konfliktu, 
arba tuo riu, kai nei vie
na įsitaru itiių šalių ne-, 
bus įsima šiu.si įsi. 1 orimus
ginklu, tarp treciu, '-aisty-,________
bių bus sudalyta ko*. :ri]a 
vienai susitariančiųjų va. . 
tybių ekonomiškai arba f i-. 
nansiškai boikotuoti, antroji ka“ ,,a ”esXt*,als sparnais 
susitariančioji šalis tokion Tu SK- ateini, 
sutartin arba tokion koalici- Visur: ar ku» 
jon nesidės. ! Turtų aukštais ku r*is»

5 Straipsnis. ; Iškilę rūmai laime sy»..
Tuo atveju, jei tarp susita

riančiųjų šalių kiltų konflik
tas ir jei nebotu g Ji ima iš
spręsti to konflikto diploma
tiniu keliu, jos susitaria skir
ti taikomąsias komisijas.

Nurodytųjų komisijų su
dėtis, jų teisės ir proceduia, 
kurios jos laikysis, bu» nu

f;
¥ 

t 

I
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Ar kur prislėgta liunnurnu 
Kerpėto stogo krer utim 
Ištolo žymi troba drybso.
Tu ateini: kai lik sustingsta 
Per diena dirl>ę sąnariai, 
Arba kai j>ono lova minkštą. 
Nuobodžiai lamdo lašiniai..

Leonas Rakutis

I
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Utarninke Rinkimai—Bal 
suokite už Socialistus

Ateinantį utarninką, 2 lap
kričio. bus rinkimai Massa- 
(hu'Ctts valstijos valdinin
ku. Socialistų Partija kvie- 

visus susipratusius rankų 
ir pi’oto darbininkus paliuo- 
suoti šitą valstiją iš pluto- 
kratų rankų.

Bėda su musų valstija yra 
tame, kad ji ne,musų. Ją 
kontroliuoja ne visuomenė, 
bet sauja lė bankierių ir fab
rikantų. šitai saujalei pluto- 
kratų priklauso visi valstijos 
turtai. Jie yra tikri valdonai; 
jie laiko savo rankose musų 
darbus ir nustato mums al
gas. Jie kontroliuoja maisto 
gamybą ir kelia jo kainas 
Kaip Federal Trade Com- 
mission raportas andai paro
dė. 1 nuošimtis gyventojų 
valdo 59 nuošimčius valsti
jos turtų. Užtai vieni yra 
perdaug biedni, o kiti pavo
jingai turtingi. Ir taip bus 
patol, pakol darbininkai 
balsuos už republikonus bei 
demokratus.

Reikia žinoti, kad demo
kratai ir republikonai yra ne 
darbininkų klesos žmonės. 
Jų rinkimus remia audiny- 
čių baronai, Statė Streeto 
brokeriai ir kitokie parazi
tai. Todėl patekę į valdžią 
republikonų ir demokratų 
politikieriai visuomet sten
giasi atsilyginti savo rėmė
jams ir gina jų reikalus, vi
suomet eina prieš darbinin
kus.

Kitaip yra su Socialistų 
Partija. Ji yra darbininkų 
partija ir visuomet stoja už 
jų reikalus. Ji reikalauja, 
kad butų panaikintas darbi
ninkų išnaudojimas dyka
duonių naudai. Tuo tikslu 
turi būt panaikinta privatinė 
nuosavybė. Kasyklos, dirb
tuvės, bankai, gelžkeliai, lie
jyklos ir visokie gamtos tur
tų šaltiniai turi prigulei ne 
Saujalei dykaduonių, bet vi
suomenei, visiems gyvento
jams. i c------------ ,-----------—

Tai toks yra Socialistų Į attomey general, John 
Partijos tikslas. ;Weaver Sherman.

Tuo tarpu gi socialistai j Į Kongreso senatorius, 
reikalauja: Alfred Baker Lewis.

t •

privatinių

Grupė garsiausiu Amerikos ąitečių plaukikių, kurių tarpe yra ir Gertrūda Ederle,

% -

1. Pilnos teikės 
kams streikuoti 
boikotus. y

2. Panaikinimo
detektivų ir provokatorių 
agentūrų. /

3. Panaikinimo injuneti - 
nu, kurie dabar vartojami 
prieš darbininkus ginčuo 2 
su kapitalistais.

4. Įvedimo 40 valandų ar
ba 5 dienų darbo savaitės.

5. Tokio minimumo algor, 
kad darbininko šeimyna gi 
lėtų švariai ir sveikai gyven
ti.

6. Įvedimo tokio įstatymo, i
kad kapitalistai negalei ’ 
skųsti darbininkų unijų už?1 
nuostolius ir kabintis prie ją ris Painleve paskelbė oficia-į 
pinigų. .liai, kad Francuzijos karas i

7. Panaikinimo tokių įsta-su Morokos rifais jau pa-' 
tymų, kurie varžo darbiniu.- baigtas.
kų spaudos, susirinkimų ir j --------------
žodžio laisvę. APVOGĖ DARBININKŲ

8. Panaikinimo Suprem?! BANKĄ.
Couno galios skelbti įstaty-1 Pittsburghe tapo apvogtas

•VYTiio * n lz r'i'n it imi v» t nu? ** a * i

d ai bini n- 
ir skelbti

MOROKOS KARAS PA
BAIGTAS OFICIALIAI.
Francuzijos karo ministe-1

NEKURIE DALYKAI PER
SIMAINO, KITI NE.

Mados visada mainosi. 
1798 metuose moterjs Fran
cuzijoj kirpo plaukus trum
pai ir buvo kalbama, kad il-

. gi plaukai jau negrįš. Bet 
1868 metuose Įėjo madon il
gus garbuočius nešiot. Bei:

mus ‘Tiekonstituciniais.” gelžkėliečių brolijos bankas.
9 Priverstinas mokyklos Pavogta esą apie 8100,000. 

lankymo amžius turi būt pa- Banko viršininkai areštuoti 
keltas vaikams iki 18 metų ir bankas uždarytas, 
ir vaikams turi būt duoda- i _____ '
ma mokyklose tris kartus SULAIKYTA KOMUNIS- 
pąvalgyti kas diena.

10. Pasenusiems darbinin
kams turi būt mokama pen
sija. 
kai^antaTgaVvi^ffeSinke- klgr‘ neJėgafe komunistinė; |
Kaip amai gaivių geiezinKe b-f<iMflirnc h’atnvi h
liai, gazo ir elektros sviesos 
bei pajėgos stotįs tuojaus tu-' 
ri būt paimtos į visuomenės 
rankas.

Kad greičiau šitų reformų 
susilaukus, balsuokite atei
nantį utarninką už šiuos 
Socialistų Partijos kandida
tus:

Į gubernatorius, Walter S.
Hutchins.

Į leutenant-gubematorius, 
Dennis F. Reagan.

Į šteito sekretorius, Edith
M. Williams.

Į kasierius, Albert Spra- 
gue Cooiidge.

Į auditorius, Leon Arkin.

TŲ NELEGALĖ LITE
RATŪRA.

Politinė policija praneša, 
į kad Klaipėdoje sulaikyta 70

PAJIEŠKOJ1MA1
Pa|ieškau Augusto Montvilų, jis 

paeina iš Tauragės anskr. Pagra
mančiu parapijos, Siaurkampio sa 
mo Kas anie jį žino malones pranešt: 
arba pats lai atsišaukia, yra svarbu, 
reikalas. FRANK PAULIK 
Box 53, ♦ Molienauer, Pa.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
MUŠTYNĖS PRŪSIJOS 

SEIME.

| ATVIRAS LAIŠK AS M ANO PAČIAI. 
KUR! APLEIDO 149 BORGEN ST.

IIC \PSILANKf Al RA HOTEL. 
PALM BEAC’H, FLORIDA.

Mvlima pačiuke, jei esi gyva, para-
1. !a>’ ą savo ranka, ar tu mane ap- ; 
į/ ■ • > ••• •<<, • -- tik va-

kaciją dėl pauliavojimo ant kiek lai
ko.

Jeisru negausiu laiško tavo ranka 
rašyto, tai tikrai reikės pasijieškot 
-a i k tą draugę dėl gyvenimo, nes 
manysiu, kad tavęs nėra gyvos, nes 
buvo laikraščiuose rašyta, kad rugsč- 
’<> ’s' .1. dangus sa žeme maišėsi Flo
ridoj. tai gal ir Alba IJotel nukentėjo 
nuo viesulus.

Mylima pačiuke. jei išlikai gyva nuo 
o pavojaus, t'i parašyk man laišką. 

kok: tu manai gyvenimą vesti ant to
liau: ar tu manai ant visados taip gy
venti. kaip dabar gyveni? -Jeigu ma
nai dar sueiti gyventi «» manim ir 
teisingai gyventi, tai nebijok manęs ir 
nesi armatyk, aš tau dovanoju, iki 
sueis metai laiko kaip mane apleidai.

Mylima pačiuke, gaila man tavęs ir 
tavo silpnos galvutės, kad tu taip 
protauji: tu. manai, kad aš tave ne
galiu surast. Tu lankaisi po nedoras 
virtas, tu :odri šliubaurvus paveikslus, 
o tave svetimtaučiai išjuokia. Kadan
gi __ -_lį :
ra svarbu turėti tokią pačią, 
turiu reikalą paiieškot tavęs ir turiu 
žinot su kuom šliubą ėmiau. Gavau 
<!u laišku iš Alba Hotel ir vieną iš 
\Vest Pairu Beach apie tavo gyveni
mą Gavau žinių, kad tu buvai ženota 
piiniiau, negu mane pažinojai.

Mylima pačiuke. nelauk kad tave 
kaipo jaunaniart” “dėdės” parga
bentų ir teisme butų klausiama apie 
tavo gyvenimą. Nelauk, kad aš dary
čiau kas nėra netinkama. Nelauk, 
kad butų laikraščiuose paveikslai ir 
pilnas tavo vardas i 
ma« tavo gvenimas 
ėiams ir lietuviam^ 
Lietuvoje._____
pilnas informacijas per laiškus tięius, 
kurio matydami šitą pajieškojimą per 
laiškus klaus apie tave. Nedaryk daug 
iškaščių ir kalbų, atsimink, pačiuke, 
kad mumis ne kas kitas supažindino, 
bet tu pajieškojai per laikraštį, o aš 
atsišaukiau ir apsivedėm.

Mylima pačiuke. prieš apsivedimą 
tu sakiai: “Silpna esu. jei labai sirg- 
čiau ar mirčiau, tu mane aprūpink, 
nes neturiu artimesnio draugo. Myli
ma pačiuke, jei atmeni tuos žodžius, 
kuriuos kalbėjai prieš apsivedimą, tai 
malonus busiu ir maloniai lauksiu to
kius žodžius pakartojant.

Širdingai ačiū tiems, kurie prisius 
laiškus. A. G
722 Bennett st., Wilm:ngton, Dei.

157 AKERIŲ FARMA
Išdalyta į mažas farmukeS, nuo 

akerio iki 5 akerių. l abai gera <• 
dėl Truck farm. Netoli Camderui 
Pniladelphijos. lik 7'; invli s.
duoda ant lengvo išmokėjimo po 
akeris. Aplinkui tą farir.ą lot.,, 
dumia p<> *150 00.

M T. TRAKIM AS 
VVoodbrry He.ghts. N. J.

T'l.: XV<HKlb>try 712-W.

gi tu tokį gyvenimą vedi, tai man nė-
Bet aš

Gavau 
ir vieną iš

Pajieškau Stasio Baltrėno. paeinan
čio iš Unciškių kaimo, Vabalninku pa- 
i-apijos, gyveno H?mphill. W . Va., i 
Kazio Mileikos. paeinančio iš Natiškiv 
kaimo, tos pat Vabalninku parapijos 
gyveno kadaise St. I.oui '. Mo. Jie pa 
lįs bei kas kitas praneš’ ite.

JUOZAS P.A1.TRĖNAS
1<» Rhine st., Lawrer.ee. Mass

literatūros žydų ir lietuvi l 
kalba. Literatūra buvo siun-!__ _____ _ __________
čiama iš Smolensko pei Til-,yra mszia, kuri jau pir 

miaus buvo užmiršta. O ger’ 
1 vaistai niekad nesimaino.
Trinerio Kartusis Vynas yral 

i populiarus per 37 metus, ir 
'žmogus kartąjį pabandęs- 
jau niekad nepamano apie 
permainą. Vidujinis švaru
mas reiškia liuosybę nuo ne
virškinimo, blogo apetito,) 
prietvario, galvos skaudėj i- . 
mo, nemiego. Trinerio Kar
tusis Vynas išvalo visą kūną 
ir palaiko ji švariu. 1 butelio 
už $1.25. Bandymui buteiiu- 

ninkas), Vaišnora (Panevė- pasiunčiam kaip gaunam 
15c. Laikykite Trinerio nuo 
Šalčio Tabletus po ranka, 
greita pagelba nuo Šalčių ir 
Grinų (30c.). Jeigu jūsų vai
stų pardavėjas neturi, tai ra
šykite pas Joseph Triner 
Company, Chicago, III.

šiandien ir vėl trumpi plau 
kai madoj. Ta nauja mad;

žę i Kauną.

SUIMTI LIETUVOS 
ŽVALGYBININKAI.

Krikščionių valdymo lai-' 
kais ne vienas žvalgybinin
kas savo žvėriškais darbais 
pasižymėjo. Šiandien tokie 
tipai rankiojami ir talpinami 
ten, kur jie senai turėjo pa
tilpti. Be paskelbtų anks
čiau. areštuoti dar šie žval
gybininkai : Astrauskas
(Vilkaviškio punkto valdi-

žio punkto vald.), Vėžys i’’ 
Žilinskas. Jie visi buvo arti
mieji p. A. Račio pagelbi
ninkai.

KAIZERIO SŪNŪS NE
TENKA PAČIOS.

■Svarstant bilių apie atly- Kaizerio sūnūs Eitel Frie- 
ginimą kaizerio šeimynai už drich gali netekti pačios. Ji 
konfiskuotus jo turtus, Pra
sijos Seime pereitą sąvaitę 
kilo muštynės, per kurias 3 
atstovai buvo sužeisti. Riau
šės buvo tokios didelės, kad 
buvo pašaukta policija ir 10 
komunistų buvo spėka iš Sei
mo prašalinti, o astuoni su
spenduoti keliems posė
džiams. Tuomet visi komu
nistai sustojo ir šaukdami 
“Šalin kaizeriški žulikai,” 
išėjo laukan. Jiems išėjus, 
Seimas nutarė atlyginti kai- metus širdis turi padaryt 
zeriui $3,600,000. ‘ ‘ *

reikalauja per teismą atsi
skyrimo nuo jo, nes nori te
kėti už policmano Hedeman- 
no. Policmanas dabar yra 
geresnis, negu princas.

JŪSŲ ŠIRDIS PLAKA 50,- 
000,000 KARTŲ PER 

METUS.
Ne visi žino kokį stebėtiną 

darbą atlieka žmogaus šir
dis. Amerikos daktarų orga- 

Inas sako, kad per apskritus i * • 1 • X * _1
50,000,000 plakimų.

VĖŽYS, TAI NE VIENA NEPAPRASTAI DAUG 
LIGA. ! OBUOLIŲ.

D-ras VVilfiam S. Bam- 
bridge. odos ir vėžio ligų 
specialistas, sako, kad klys
ta tie žmonės, kurie mano, 
jog vėžys yra viena liga. Vė
žys, tai keliatas ligų krūvoj, 
jis sako, ir todėl taip sunku 
ji gydyt

!
p 
ir

fa si-

pa r-

FARMA.
NETOLI NUO BO.SIO.NO

Su visau> reikalingais įrankiais prie 
ūkės. Geri budinkai. 11 karvių, 2 ark
liai, gražus sodas. Galima puriai pirk
ti arba mainyti Z*žnt namų Bostono 
apielinkėj. Dėl platesnių žinių kreip
kitės prie savininko. ( 44 )

J^A. SHIDLAUSKAS
Bos 324, West Acton. Mass.

DIDELIS BARGENAS
95 akrų farma (žemė neakmenuo- 

ta>, 10 kambarių namas, su įtaisy
mais. barnė 50x60 pėdu?“ pripildyta 
šienu; 16 karvių. 3 arkliai, visokie 
farmos įrankiai, didelė vistinyčia, 350 
vištų, 2 sodnai, daug namukų. Visai 
netoli miesto Turit « pamatyt, kad 
įvertint. Dėl tolyme.sr.iu paaiškinimų 
matykit: JOSEPH CERĖL & SON. 
Room 1153. Old Scuth Bidg.. Bo»tan. 
Tel.: Liberty 0876. arba Village St.. 
Mest Medaay. .Mass. Tel. Medway 30.

70 AKRŲ FARMA
Gera žemė. 9 kambarių colonial na

mas, barnė 40x60 pėdų pripildyta šie
nu, saileris pašarui laikyt, gražus pu
šynas, šiaurinė pusė farmos rube- 
žiųojasi su Charles Rtver; 2 karvės. 2 
arkliai, visi farmos įrankiai, vištų, 

- lietuviam, ir tavo tėvams sžderltai. Keturi miestai apsupa
. Nelauk *fo, kad aš duočiau

ir visiems žino- 
s — svetinltau-

T ’rnją i« visų pusių. Kaina. tiktai 
$7.500, Visai mažas įmokėjimaą rei
kalaujamas. visi kiti ant pirm<V mort- 
gičiaus. JOSEPH CEREL & SON. 
Rm, 1153, Old South Bldg. Baston. 
Tel.: Liberty 11876. arba Village St, 
Mest. Med^ay, Mass. Tel. Medway -’M».

Aš. Pranas Steponąvičia, paeinantis 
iš šulpetrių kaimo. Iiakių parapijos. 
Mažeikių apskr., pajieškau Juozapo 
Imbrazo, jis paeina nuo Ilakių, Palau- 
bės kaimo. Turiu labai svarbų reikalą, 
bet nežinlau kur jis gyvena. Kas apie 
jį žino malonės pranešti arba pats lai 
atsišaukia.

FRANK STEBYNS
8 Winter st.. Labanon, N. H.

Aš. Antanas Dambrauskas, pajieš
kau Stasio ir A. Slavickų, girdėjau 
gyvena Yonkers, N. Y Meldžiu atsi
šaukti. Mano adresas: (44)

ANTANAS DAMBRAUSKAS
706 Riverside st., Waterbury, Conn

Pašvenskiutė-Petnyčienė, 
savo brolio Aleksandro 

iš šventininkų dvaro, 
valsčiaus, Trakų apskričio.

Aš. Ona 
pajieškau 
Pašvensko, 
Kruonio .
Seniau gyveno kur tai apie New Yor
ką Tat malonėsit pats atsišaukti, ar
ba žinantieji teiksis apie jį pranešti.

ONA PĖNYČIENĖ (45) 
Fazenda Fortaleza Linha Magyana 
Itahiųuara Estado Sao Paulo, Brazil.

II

PAJIEŠKAU PARTNERIO PRIE 
PATOBULINIMO NAUJO IŠRADI
MO. KURIO ATEITIS YRA UŽTIK
RINTA. Pageidaujama, kad jis butų 
susipažinęs su technikos mokslu ir 
kad turėtų nors mažą machine shop. 
L>el platesnių informacijų kreipkitės 
“Dirvos” redakcijon. (45)

A. KALVAITIS
% “Dirva”

68’11 Superior avė, Cleveland. Ohio.

APSIVEDIMAI

KVIETKOS.
Mes darom visokias vaškines kviet- 

kas dėl vestuvių ir šermenų. Išren
gtam svetaines ir namus. Taipgi da
rom ir paparčiu basketus. Gvarantuo- 
jani visus užsakymus. (43)

A MĖLI A LAUK 
PERKASIU, PA

NAUJANYBĖ.
Padarom 4 gatunkų Kalėdų atviru

tes, su jūsų vardu ir adresu, aukso Iš
taromis. 12 atviručių už $1.00. Orde- 
riuokit tuojaus. (45)'%r ■

JUOZO SPAUDA
233 N. Clarioe st.. Philadelphia, Pa.

PIRMOS LIETUVOJ CIVI- 
LĖS JUNGTUVĖS.

Kuršėnai. Rugsėjo mėn. 9 
d. čia įvyko pil. Jai. su pil. 
Ant. Jan. pilietinės vedybos. 
Civilinės vedybos Kuršėnuo-! 
se yra didelė naujiena; žmo-J 
nės jomis labai susidomėjo..

KALĖDŲ EKSKURSIJA
Lietuviams, kurie norėtų ap

lankyti Lietuvą ant Kalėdų šven- 
Teko girdėti, kad Kurgėnuo-jčiu. patartina važiuot per North 
še manoma įsteigti ir laisva-, Gerrrfan Lloyd Liniją, kuri darys 
manių kapus.

Pajieškau savo vyro Staeislovo Gu- 
žąusko. tai jo tikra pavardė, bet jis 
vadinosi Navickis. iiaeina iš Telšių

Pajieškau merginos gyvenimui, tar
pe 17 ir 24 metų amžiaus. Mokanti 
angliškai ir norinti apsivesti tegul 
tubjaus parašo laiškutį irdavo pa
veikslėlį prisiunčia. Geistina, ’ kad 
mergina butų gražaus sudėjimo, švie
saus gymio, linksnio budo ir turėtų 
gerus dantis. Aukštumo kad butų ne
mažiau 5 pėdų ir svertų apie 130 sva
rų. J. L.
22 Stagg st., , Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, kad ir su vienu 
nesenesnės kaip 33 metų, 
metų vaikinas. Norinčios 
rašykit ir su pirmu laišku 
savo paveiksią.

S. J. GUDRIS
1011 Lcray avė., Akron, Ohio.

vaiku, tik 
Aš esu 33 
susipažint 
prisiuskit 

(43)

Amerikoj šįmet užaugo 
nepaprastai daug obuolių. 
Apskaitoma, kad vaisių bus 
iš viso į 38,508,000 bačkų.

ŠNIPAS DABOJA PREZI
DENTO SUNŲ.

Laikraščiai susidomėję, 
kodėl prezidento Coolidge'oi 
sūnų mokykloj, gatvėj ir na
mie daboja slaptos policijos 
agentas. Kai kurie sako, kad 
jo tėvai gavę grąsinančių 
laiškų, todėl bijomasi, kad 
kas. jauno Coolidge’aus ne
užmuštu. . j

!specia’ę Kalėdinę Ekskursiją. 
J Laivas “MUENCHEN” išplauks 
i Gruodžio 8. o ląivas “COLUM- 

Rugsėjo naktį iŠ 25 į 26 d.; BUS." greičiausias ir didžiausias 
nežinomi piktadariai, išlupę; vokiečiu pasažierinis laivas, iš- 
Onušiškių klebonijos langą. Plauks Gruodžio 14. Kaip tik į 
Trakų apskr., pavogė klebo-;*a’^^ suspėsitte pribūti ant sven- 
no Balčiūno įvairių daiktų ir j čių- Kainos nužemintos.

APVOGĖ KUNIGĄ.

drabužių 1975 litų sumai.

SUŠAUDĖ 3 ŠNIPUS.
Baltos mieste, Ukrainoj, 

bolševikai sušaudė 3 rusus, 
jų tarpe vieną moteriškę, 
kurie šnipinėjo Rumunijos 
naudai.

LAIVAS SUDEGĖ SU
1,200 KAREIVIŲ.

Yangtze upėj, Kynuose, 
pereitą subatą kilo gaisras 
ant laivo su 1,500 kareivių. 
Nuo ugnies ir sprogstančios 
amunicijos žuvo 1,200 ka
reivių, o 300 išsigelbėjo

“Nėra tokių kaip ta.”
Jus galite pasitikėti gyduole, 

kuri išlaikė kvotimą per ketu
riasdešimt penkis metus. Tai yra 
Severą’s Cough Balsam, kurį 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. 
Hemlock, O., sako: “Kuomet jo
kia gyduolė, net ir musų gydy
tojų gyduolės, negalėjo sustab
dyt kosulio, kuriuo sirgo mano 
duktė, aš nupirkau Severa’s 
Cough Balsam ir kosulys tuo
jaus prapuolė. Puiki gyduolė ii 
daugiau tokių kaip ta nėra.” Se
vera’s Cold Tablets prašalina 
šaltį. 30c. Pas aptiekorius. VV. F. 
Severą Co.. Cedar Rapids. lowa. ■
-_________________________________ I

apskrities Tamsiai geltoni plaukJ^ 
rudos akys, ilgas veidas, didelė nosis, 
6 pėdų aukščio. Iš namų išvažiavo 
spalio 12 dieną. 1925 m palikdama.- 
mane su penkiais maža’- vaikais be 
cento Aš pranešu moterims ir mergi
noms, kad apsisaugotų-nuo jo, kur dar 
neapsipažiny. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žino malonėkit pranešti, už 
ką busiu dėkinga.

PETRONĖLĖ GU2AUSK1ENĖ
R. F. b. Box 53, So. Milford, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginas ar
ba našlės, be skirtumo tikėjimo, kat
ra myli šeimyniškai gyventi ant far
mos. šiltam krašte, kur nėra sniego 
nei dideliu audru. Pasiskubinkite at
važiuoti ant žiemos. Aš esu doras vai
dinas. 40 metu amžiaus. 5 pėdų 8 co- 
’ių aukščio, sveriu 190 svarų, turiu 
*nrto 2500 dol. Norėčiau kad ir mer
gina turėtu kelis dolerius. Su pirmu 
’aišku meldžiu prisiųsti ir paveikslą.

FRANK GRIBAS (44)
C. Y C.. Wilmington, Gal.

FARMOS.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gera proga atsitraukti savo gimi

nes iš Lietuvos, Latvijos, l^enkijos ir 
Rusijos, jeigu tik jie sveiki ir gali 
skaityti nors vienoj kalboj. Ūkininkų 
pagelbininkai ir namų ruošos darbi
ninkai turi pirminvbę. Norint infor
macijų. rašykit musų manadžeriui:

SANDY LEWIS (-)
45 St. Montr.al ( nnndi.

Daina Sužadina 
Musų Jausmus

5 ra dailios, kurios juokina, liakąmina ir virkdina. Paprastas daine
les dainuojam ir pamirštam, bet dainos kaip “Kur Bakūžė Samanota' 
liks musų širdyse vjsupmet. Arba musų jaunos panelės apdainuoja
mus ’ Butų darželis,’ kuris primena visab linksmybes ir skausmus ir 
tuos malonins romansų Sapnus, kuomet užgrajyni ant Hobart M. 
( able l’layer Piano. T a malini' meliodija tų senovės dainelių žavėto 
žavėja mumis ir, rodos, kad kas tai hutų prisegęs mums angelo spar
nus ir keltų į begalines berjbes savo malone ir švelnia muzika gra
sinant ant HOBARFM. CABLE PLAYER-PIANO.

Matykit ir išgirskit šią stebėtiną muziką, pas (15 >

GARDINER PIANO CO.
(B. SIMONAV1CIUS)

48 SNOUI STREET. PROVIDENCE. R. t.
Nauji Player-Pianai $395.00 ir aukščiau.

LIETUVIŠKAS KALEN
DORIUS DOVANAI.

Kas užsirašys ant metų “Šiaulių 
Nauįienas,“ sąvaitinj laikraštį, kaina 
$3.00. arba “Bangos." mėnesini žur* 
n.ilą. kaina metams $2.00. tas gau$ 
dovanų lietuvišką kalendorių. (-);

A. SVETRA
[ 135 Nenbury st- l.aoreMt, Mas«.

INFORMACIJOS KELEIVIAMS 
į l KANADĄ,

Ž'ntia tiems žmonėms, kurie nori ^it- 
sikviesti savo gimines, į Kanailą iš 
Lietuvos arba kitų žemių, bus suteik
ta kas yra reikalinga dėl kiekvieno 
keleivio norinčio atvažiuoti’į Kanadą. 
Kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
į musų Laivakorčių Ofisą, o mes su
teiksime visas informacijas ir kokie 
yra Kanados imigracijos įstatymai. 
Aš buvau Kanadoj su tais reikalais 
nuvažiavęs ir viską sužinojau kas rei
kalinga dėl norinčių važiuoti į Ka
nadą. Aš turiu korespondentus dides
niuose Kanados miestuose ir visus 
mano keleivius jie sutiks ir viskuo 
aprūpins. Su visais reikalais kreip
kitės į (46)

GEO. K AITAS & CO.
Lietuviška Agentūra laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo
6603 St. Clair Avė.. Cleveland, Ohio.

STEBUKLINGAS 
BARGENAS.

1*5 akru ūkė. dvariški budinkai, _ 
mailės | miestą. 43 karvės, 16 kiaulių, 
1 arkliai. 30 ariu, javai ir mašinos, 
viskas gerame stovyje. Kaina tik 
$10.500.

10 akrų ūkė. gera žemė, geri budin
kai. 2 arkliai, 
vai. padargai, 
išnio'-ėjimo.

Balandžių 
verstiniu nuo $1.5“ " ' 
Medžiokliniai (gončiai 
bičių medus. 5 svarai už $1.50.

P l>. \NDREKUS 
PENTWATER, MICH

’i

4 karvės. 100 vištų, ja- 
viskas tik $2,600 Ant

(karveliui lietuviškų
. ..>0 iki $25.<M) už porą, 
„ončiai i šunes. fymfe

(43)

į PARSIDUODA 3 FARMOS 
j Žemė labai gera, viskas gerai auga. 
Įfarmeriai turi “baderį” tiktai javus 
parduoti ir pinigus pragerti.

į Pirma farma 50 akrų ariamos že- 
• mės ir 30 akrų miško. 5 karvės, 3 
arkliai ir visos farmos mašinos. Ran
dasi visi farmos įrankiai, kokie tik 
reikalingi. Parsiduoda už 3000 dole
rių.

1 Antra farma 80 akrų žemės, 30 ak
rų ariamos žemės ir 50 akrų miško. 4 
arkliai. 6 karvės ir visi farmos įran
kiai. Parsiduoda už 3000 dolerių.

Trečia farma 80 akrų žemės, beveik 
visa dirbama, graži stribą, visi budin
kai geri, gražioj vietoj, parsiduoda su 
visais gyvuliais, su mašinomis ir 
įrankiais už 3800 dolerių.

Šios visos trįs farmos randasi arti 
miesto, tik viena mailė, prie steitavo 
kelio, lengva su troku nuvažiuot ant 
marketų į Pittstoną ir Wilkes Barre, 
Pa. Jmokėt reikia tik 2000 dol., o li
kusius paliksiu ant lengvo išmokėji
mo Parsiduoda iš priežasties savinin
ko senatvės Atsišnukit greitai M.i . 
adresu:

FRANK K A K ( AZECIUB 
R F O « »rh»er, p,

Naudok

skanu

Jei Patrukę, Išbandykit 
Sekanti Vaistą

Vartoki! nuo patrukim.-*. seno ar rta»- 
jo. didelio ar mažo ir jus busit ant ke

lio. kuris tūkstančius pertikrino.
RAŠYKIT. KAD DYKAI 

PRI RODYTUM ĖM.
Kiekvienas patrukęs vyras, moteris 

ar vaikas turi tuojaus rašyt pas W S. 
Rice. 12-F, Main st, Adams, N. Y., 
kad dykai prisiųstų išbandymui jojo 
puikų paakstinantį vaistą. Tik uždėki
te ant kylos ir muskulai tuojaus pra
dės ankštimis; jie pradeda susiglaus
ti. taip kad atidarymas natūraliai už
sidaro ir nebereikia paraiščio nešiot. 
Neužmirškite parašyt, kad prisiųstų 
išbandymui dykai. Jeigu patrūkimas 
jūsų ir nekankina, bet kam nešiot pa- 
raištj per visą ? .ižių ? Kodėl kentėt? 
Kodėl nuo mažo ir nekalto patrūkimo 
eiti į pavojų, kuris tūkstančius atvedė 
į operacijos stalą? Būriai žmonių !;s 
dieną eina į gangrenos pavojų tik vi«m 
todėl, kad jų patrūkimas nesulaiko ii 
nuo ėjimo jų kasdieninių pareigu. P »- 
šykit tuojaus reikalaudami išbandy
mui šito vaisto dykai, nes jis yra ti - 
rai puikus dalykas ir yra padėjęs iš - 
gydyt nuo kylos didumo kaip du vj -> 
kumščiu. Rašykit tuojaus vartodami 
šį kuponą.

, Dykai Nuo Patrūkimo
W. S. Rice, Ine
12-F Main St., Adams, N Y
Jus galit man atsiųsti dykai sau:-' 
palą jūsų paankšt nančio vaisto 
nuo patrūkimo

V ardas ................................
A d e-a ...........
Valstija ........................ . ................

Lawrer.ee
BO.SIO.NO
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Nepuolimo Sutartį su 
Rusija Pasirašius.

di.ug dar tepadaryta. Arti
miausi uždaviniai tokie: su
tvarkyti prof. sąjungas, or
ganizuotai į-per prof. s-ga<) 
tvarkyti darbininkų ekono
mių. iv> reikalus, leisti prof. 
>-gu laikrašti (šiomis dieno
mis jau išeina, vaivhi "Prole
taras”). kultūrinis darbas ir 
k. Lig šio! nesant vieno jun
giančio centro, nėra u- tiks
lios statistikos apie narių 
skaičių ir k. šiandien turime 
1-1 Įvairių prof. s-gų, kurios, 
nėra abejonės, jungia virš 
20,000 oiganizuotų darbi
ninkų h- tarnautojų. Uždavi
niai labai platus ir darbas 

įsunkus, o pats darbo plotas 
nemažai piktžolėmis apžė
lęs.”

ik politinio pobūdžio. >\a:- 
biausias motyvas, kode! ky
la streikai, tai be galo mažas 
darbininkų atlyginimas ir 
sunkios darbo sąlyeros. Pa
vyzdžiui imkim kad ir strei
kavusių degtukų fabrikų 
daroiainkus. i dieną jie gavo 
2.50—G.<X) K* u dirbrtarrii 
savaitėje 4 dienas, per mė-< 
nesi uždirbo 50—110 litu. Į 
Ar galima is tiek išgyventi į 
žrucgui su seimą? imkim | 
kad ir oficialius statistikos1 
davinius apie pragyvenimo 
minimumą — mėnesiui pra
gyvenimo minimumas 2 
žmonėms yra 1S9 k. 49 cnt. 
(žiur. Stat. Biul. 6. 1926 m.). 
vadinas, degtukų fabriko 
darbininkas, turintis šeimą 
iš 2 žmonių, uždirbo tik 30— 
55 nuoš. pragyvenimo mini
mumo. Tokių pavyzdžių ir 
(•augiau rasim.

"Ne vien tik de! atlygini
mo kyla streikai, fabrikuose 
dažnai kyla streikas dėl ne
silaikymo S xai. darbo die
nos: darbdavys už mažą at
lyginimą verčia dirbti virš
valandžius. tuo tarpu kai yra 
bedarbių. Yra priežastys ir 
vidujinio nesusipratimo: 
kartais darbdaviai persekio
ja už aktingą veikimą prof. 
sąjungose, šalindami is dar
bo ir k. Yra ir tokių atsitiki- 

mių, kad darbdavy> nori ap
eiti kompensacijos Įstatymą, 
todėl darbininkams duoda 
tik 3 darbo dienas per sąvai- 

’tę, kad darbininkai, jokiu 
įbudu iš to uždarbio negale-j 

4 - i darni išsivei*sti, patys pasi- 
ir SSSR i trauktų. Darbininkų reikala

vimas, kad darbdavys pri
pažintų darbininkų atstovy
be prof. sąjungą yra taip par 
suprantamas.

“Streikai daugiausia iški
lo dabar, prie naujos val
džios, dėl to, kad prie krikš
čioniškos vyriausybės tokie 
streikai buvo administraci
jos priemonėmis gniaužiami 
ir todėl Įgyvendinus krašte 
demokratinę tvarką, be abe
jonės. visuomeninių jėgų Įsi
siūbavimas buvo daug pla-1 
tesnis. negu butų buvę, jei 
streikų laisvė ir krikščionių 
valdymo laikais butų buvusi. 

“Tiesa. Įvairus tamsus 
gaivalai naujai susidariusi 
darbininkų ūpą nori savo 
politikai išnaudoti. Bet i 
šiuos streikus jokiu budu. ne
galima žiūrėti, kaip i komu- J ’ 
nistų propagandos vaisių.1 
Lietuvos darbininkai jau 
tiek yra pribrendę, kad mo
ka Įvertinti ir komunistų, iš 
kairės, ir fašistų, iš dešinės, 
žalingą taktiką.

“Prieš darbininkus stovi 
platus darbo ktnybes užda
viniai. Tie uždaviniai jokiu 
budu nepasiekiami be idėji
nio ir organizacinio darbi
ninkų susirišimo. Darbinin
ką klasė turi savo politinę 
organizaciją — partiją ir 
ekonominę — prof. sąjun- 

Paskutinėmis dienomis gas. Kad darbininkų uždavi- 
ooozicinė spauda, o ypačiai niai butų sėkmingiau vykdo- 
“Rvtas,” nuolat kartoja apie mi. reikia, kad tarp darbi- 

*. sajun- 
» artimiausias* 

kontaktas, tik politikos Į 
prof. sąjungas nėra reikalo 
nešti: jų uždavinys — kova 
už kastiieninius darbininkų 
ekonominius reikalus.

“Žinoma, komunistai sten-

Sleževičius.

<<

Su pasitenkinimu reikia teris p. 
pažymėti, kad, ?t>i>tojv.s 
prie valdžių.- \airo naujai 
\yriausybei, musų užsienių 
politika pasitraukė nuo te 
negyvo taško, ties kuriuo 
pirma bum sustojusi.

Tai rnairti tiek iš to susi
domėjimo, kurio užsienis ro-[turės 
do dabar Lietuvos 
lams. tiek ir iš konkrečių mu
sų užsienių politikos laimėji
mų.

Prie tų laimėjimų mums, 
be abejojimų, tenka priskirti 
ir rugsėjo 28 d. pasirašytą 
Maskvoje tari) Lietuvos ii ilgai truku 
SSSR nepuolimo sutarti.

Tai naujas svarbus žings
nis Lietuvos ir SSSR susiar
tinimo keliu.

Ligi šio! musų santikių su 
SSSR pagrindu yra pasira
šyta Maskvoje 1920 m. lie
pos mėn. 12 J. taikos sutar
tis. šia sutartimi Rusija pri
pažino Lietuvos nepriklau
somybę ir atsisakė amžinai: 
nuo bet kokių pretenzijų i ir kultūrinių turtu gražinimo 
tas? žemes, kurios sudaro Liausimai 
Lietuvos Respubliką. Ta pa 
čia sutartimi 
politiniai 
santikiai 
Rusijos.

Tačiau

rodo, 
kad musu užsienių politika 
\ ėdama teisinga šiuo at
žvilgiu kryptimi.

Politiniu santikių sustip
rinimas. kaip tai bux o pa
brėžta p. Sleževičiaus ir p. 
čičerino susitikimo kalbose, 

vesti ir prie ekonorr.i- 
reika- nio susiartinimo. Prekybos 

j sutartis turės čia būti pirmas , 
I

U f
i

yra nustatyti 
ir ekonominiai 

tarp Lietuvos ir

žingsnis, kuri artimiausioj 
; teity Lietuvai ir SSSR teks 
padalyti. Kaip yra žinoma, 
sutarties projektas jau yra 
L musų pusės paruoštas. Ne

reikia laukti 
■ radėdant *iuo reikalu de- 
: ybas.

Ar reikia minėti šiandien 
•>ie tai, kad kai kurie ne

vykdyti ligi šiol taikos su- 
•.irties su Rusija straipsniai 

: .įsilauks dabar reikiamo 
abiejų pusių susidomėjimo ir 
Įvertinimo, kurio ligi šiol ne
turėjo?

Miško koncesijos, indėlių

t
4V

prie gerų iš abie- 
j ą pusių norų yra lengvai iš
sprendžiami. o jų išsprendi
mas žymiai prisidėtų prie 
i: .tisų plačiosios visuomenės 
t npatijų SSSR padidėjimo.

Bet visų labiausiai pasira
šyta taip Lietuvos i 
nepuolimo sutartis turės at
siliepti Į Lenkijos santykius, 
su Lietuva. Galima numaty
ti. kad Vaišuvoie nuo rugsė
jo 28 d. pradės rimčiau žio
jėti i tą košę, kurią Pilsuds
kis ir Želigovskis užvirė 
1920 metais. Esant ligi šiol 
Lietuvai nuo viso pasaulio 
izoliuotai, galima bu'-’o jos 
adresu daryti visokių pasi
dalinimo planų. Dabar viso
kios kombinacijos dėl Lietu- 
x- js ateities yra pasunkėju
sios. Dėl tų kombinacijų 
t. ks labiau skaitytis su lietu
viu tautos balsu ir jos pasi- 
į žimu ginti savo nepriklau- 
s mybę.

Reikia manyti, kad viso
kių avantiūrų mėgėjai Var
šuvoje tai supras. Pei’ tai 
Lietuvos nepuolimo sutartis 
su SSSR, reikia laukti. Įgys 
didelės reikšmės bendrą
jį, m taikos reikalui, kurs ag
resingais Pilsudskio planais 
paskiausiu laiku yra pasta- ■t • n i • * ••

nuo 1920 m. vasa
ros, Kai buvo pasirašyta tai
kos sutartis su Rusija iki šios 
dienos Įvyko visa eilė stam
bių politinių atmainų.

Tų pačių 1920 m. spalių 
mėn. 9 d. Lenkija, sulaužiu
si prieš dvi dienas pasirašy
tą su Lietuva Suvalkų sutar
tį, pagrobė musų sostinę ir 
gerą trečdali Lietuvos Res
publikos žemių rytuose. 
1921 m. kovo men. 18 d. 
Lenkija pasirašė Rygoje su 
rusais taikos sutarti, einant 
kuria ginčijamos tarp Lietu
vos ir Lenkijos teritorijos 
priklausomybė buvo pala
kama spręsti šioms valsty
bėms tarpusavio susitarimo 
keliu. Pagaliaus. 1923 m. ko
vo 15 d. nutarimu Ambasa
dorių konferencija, nustaty
dama Lenkijos sieną su Lie
tuva, visas lenkų pagrobtas 
žemes pripažino Lenkijai.

Tuo budu; į Lietuvos tai
kos sutartimi su Rusija suda
rytą padėti šiandien veikia 
eilė faktų, tiesioginiai ar ne
tiesioginiai atsiliepiančių Į C-as dideliame pavojuje, 
svarbiausią musų taįutds už- ' (“L-va.”)
davinį — Vilnį;? ik va da vi - _ __
mą. Jau Rygos šutantis, lei-'~ j _ _
džiūti kvatijonuoti anks- LIETUVOS DARBDONKU

X

Daktarai išmoksta naują 
būdą gydymo

ra puikiausias dalykas ką šis gydy
mas teikia de! silpnų, nervingų, 

nusilpusių, nusiminusių vy
ru ir moterų.

Jei jūsų gydytojas dar nėra jų už- 
,kęs jums, tik sueikit pas aptiekoriu 

gaukite tą naują gyduolę Njjga- 
• ne, ir pabandykite ją. .Jus tiesiog 

• istebėsit?. kaip greitai jus pradėsi- 
geriau Ji padaro darbą ir 

:ar<. greitai. Nieko nėra geresnio 
prasto virškinimo, viduriu ir žar- 
’:e.s>nagvm®. vidurių užkietėjimo. 

v;> kaaūėjimo ir nesveiku kepenų.
■ ikia gyvenimą ir stiprumą silp- 

auvargusiemr----------- "
—. Skaitytojai

*.a-.i Nuga-Tone

d •
n.t
va 
Ji si
r.::m- ir auvargusiems- nervams ii 

■-’am-. Skaitytojai šio laikraščio 
s r..'-. K.a.i Nuga-Toue yra puiki gv- 

lokiuose atsitikimuos* Ji yra 
’.uie paprasta, maloni ir veikianti. 
<■ į keletą dienų jus busite nustebę
’ : ip daug geriau jus jausitės. Jos at- 
t ■.u>’.ns justi stipruma ir vikrumą ir 
padaugins kraują, nervus ir sustip
tas. kūną greitai, suteiks saldų, gai
vinantį miegą ir sureguliuos skilvį ir 
žarna., labai gerai. Išdirbėjai Nuga- 
Tone žino labai gerai, kad ji suteiks 
jums tiek daug ir jie įsakė visiems ap- 
tiekoriams duoti jums garantiją arba 
pinigus gražinti, jei jus neužganė
dins. Žiūrėkite garantiją ani pakelio. 
Rekomenduojama, garantuojama ir 

j parduodama pas visus aptiekorius.

i

PŪSLĖS 
KATARAS 
Skausmas 
Prašalinamas 
Greitai su 
Santai Midy 
Neimkite 
Padirbimo 
Žiūrėkit vardo

“MIDY” 
Parsiduoda 
Aptiekose

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
ku vyru ir moterų ligų.

261 Hanover St. Boston. Mass. 
P.oom 7

Tel. Richmond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedeldieniais iki 4 vai. po pietų

čiau pripažintas Lietuvai že
mes, kiek susilpnino musų 
taikoš su Rusija sutarties 
nupeštus, liečiančius Vil
niaus kraštą. O tuo tarpu ei
lė atmainų Rusijos konstitu
cijoje sukėlė reikalo, kad 
naujai Įsikūrusios Socialisti- 
nių Sovietų Respublikų Są
jungos vyriausybė taip pat 
pasisakytų rupimu mums 
klausimu.

: Todėl ir sąryšy su Vil
niaus problema atsirado 
naujos politinės su SSSR su
tarties reikalas.
i -Tas reikalas senai buvo__________ x . ,.

jaučiamas, tečiau tik dabar J. Papiauskas suteikė tokių giasi užgriebti prof. sąjurį- 
pavyko sėkmingai jis atlikti, informacijų:

Be abejojimų, patvirtini- "III-jo Seimo ............
mas nepuolimo sntartv musų laimėjus buvusiai opozicijai iš
teisiu i Vilniaus kraštą yra ir — 
svarbiausias tos sutarties 
straipsnis. Neturėdami de-

PROFESINIS ORGA 
NIZAVIMASB.

‘■raudonaii pavojų” iš pusės ninku partijos ir prof. 
darbininkų prof. sąjungų, gtĮ butų kuo l. 
kuriomis "buk pasinaudoja 
komunistai “revoliucijai su
kelti.” Dėl tų leidžiamųjų 
gandų Lietuvos Darbininkų 
ir Tarnautojų Prof. Sąjungų 
Centro Biuro pirmininkas p.

gu vadovavima ir savo agi- 
rinkimus tacijai sustiprinti šiandien 

' ‘ ” j veidmainingai kelia ‘ben-
■ susidarius demokratinei d»-ą frontą.’ Žalinga komu- 

vaidžiai krašte, iškilo visa r.istų taktika 1919—1920 m. 
ciiė darbininkų streikų. Da- visai sugriovė prof. sąjun- 

‘ • yns, ir šiandien negalima
vargiai esame *bet kokiame ne ‘Ryte’ tuoj pasiskubino l"i^i, kayl^jie Ją vėl padary- 
puolimo iš SSSR pusės pavo
juje. Tečiau. pabrėžimas tai
kingo abiejų susitariančių 
pusių nusistatymo negali ne
turėti teigiamos reikšmės 
dėl tolimesnio Lietuvos ir 
SSSR susiartinimo. 

.' Nauja sutartimi Lietuvon 
Respublika atsistoja i isto
rišką Lietuvos Rusijos drau
gavimo kelią. Nuoširdus pri
ėmimas, kurį rado Maskvo
je musų ministeris pirminin
kas ir užsienių reikalų minis-

I'LGNKSNAS. Pukum, Padrikas, 
1‘aialu*. Kaldrss ir visokias lovų 
įrėd*«ra, parduodam pigiausiai. 
Krril»-itės >T*tiškai arba rašykit

Didžiausia sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdini mų.
Pas mus Rausite 
tikrea eurcpiškas 
plunksnas ir pa
kus.

b, v. -o. Sy<dio 27 J.. It?ž6.
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‘ MJSTABDO SKALSMy 
Niekas nesuteikia tokio 
malonaus palengvinimo, 
kaip originalis Baume 
Bengue. Jis pradeda praša
lint skausmų nuo pat uz- 
tepimo. ...
Gauk originali fratenzisltą

BAUME BENGUS 
(ANALOtSMAVZ )

Kaip padaryt Salad
llressint

Gerui sumaišyk sau
sas daiktus Pridėk
kondensed pit-ną ir

maišant.

susilies
su košele. Tada
vedink.

Condensed
M ILK

(PASALDYTAS)

S A LOTO M S PAGARBINIMAS 
’į arbatinio šaukštuko druskos 
L* arbatinio šaukštuko paprikos 
’s arbatinio šaukštuko mustardos 
2 šaukš. Border.s < or.aensee. pieno 
\z puoduko alyvų aliejaus 
U puoduko acto.

Padaro 
nepaprastai 
skanų mišinį

-gera: išmaišyk. 
Po biski dėk alyvą
aliejų .vis
Kai košelė tirštėja.
pridek arbatinį šau
kštuką acto arba le
meno sulčių. Maišyk
kol aliejus

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo 1SABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaite tilps straips
neliai. kurie bus idomus kožnai Lietuvei šeimininkei.

Enropean Feather Co.
25 Lowell Street.. Boatcn. Mass.

VALET

AuioStrop 
Razor

'asigelan- 
da pati.

RODYKl.Ė No. 33
Naminiai Pasiąelbėjimai

Jeijju užlašysi kamparo spirito 
,-uteptu staltiesių pirm skalbimo, dė-; 
mės išnyks laike skalbimo.

Aštraus juotlylo plėtmus jralima iš
imti iš staltiesių pamirkius suteptą 
<lalj druskos ir vandenio skystime ka
da iau.buna perskalbta ammonijoj.

Negražius plėtmus nuo sienų gali- 
s-a nuimti patrinant biskiu majrnesi- 
jos karbonato ant plėtmų. Kada jis 
n. džiūsta po dienos laiko nutrink ji 
minkštu šepečiu.

Patartina drapanas visiškai išvalyti 
pirm atidėjimo ant žiemos. Tas pra
šalins visus kandžių kiaušiniu- iš 
drapanų.

Grožės Patarimai
Pučkų išgydymui reikia laiko ir 

k: r>trybės Pučkų priežastis gal paei- 
n- nuo valgymo perdaug saldžių, rie
bi i valgių ar riebiu mėsų arba nuo 
blogo skilvio stovio, nevirškinimo, 
p'astumo kraujo ir tt. Kada pučkai 
a -ireiškia. reiškia kad neturit valgyt 
nekuriu valsrių: reikia gert daug van
dens: mankštintis kiek tik galima ir 
ii-.a!j"t tankiai vidurius. Yra daug 
veistų pardavimui dėl gydymo pučkų, 
b-r patartina pirmiausia pasitart su 
gvilytoju pirm naudojant bent ku
ri os. Kad., jis išžiūrės jus. jis patars 
kokius mai.-tus valgyt ir kokius vais- 

! tu. imt.
Ypatiška Sveikata

Sena Angliška patarlė sako: “Vab 
"•vk smegenimis lygiai kaip ir burna.” 

i Brt ar daug mes taip darom? Mes 
valgom viską ką matom prieš save ir 

i .lieko kito nesvarstom kaip tik apie jų 
, si oni. Reikia pažiūrėt i valgio naudą 

mums. .Jeigu taip darytume mažiau 
būt J vidurių užkietėjimų. Mes turim 

i 'T’gvt daugiau rupios duonos, sėlenų
■ liardukių arba sėlenų blynų, nes min- 

•p’r.šti valgiąi. pOkoštios zupės ir kitokie
■ padaro s:Aema tingia Juo mažiau 
: musų viduriai aariri’fejri tuo silpnesni

. I jie ualieka Taigi, maistu, kurį valgai 
i i t'- išksino persvarstytT’kaiįa svaT štai 

i ap e kitu- gyvenimo daiyk'.if. j' .;

Mes Rekomenduojame Sekančia* Rrodoktps: • , >
Itickviename name yra reikalingi tu:: virtuvės daiktai, kaip tai: sfįTlai. 

puodai, ska. rados ir t. p. Jus galite gaut, tokius daiktps visiškai dykai, per
kant Standard ir O.aHcbge Pieną ir y.ąpart jo leibelius. Geros ir ekono
miškos šeimininkės perka stas rūšis piė’ o. Jūsų groserninkas turi tik pa- 
reika.aukit

t

i

i.
I
i

Moteriškės 
švarumui

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

KELLOGGS
TASTELE5S CASTOR OIL

Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ii neatsi- 
duod* Imkit Kellozjr’s. Su- 
t»IWa« Laboratorijose.

$150

t

!

Ieškokite vardo

INGERSOLL 
ant Vfeido.

Kainos 
numuštos

Virimo Receptas
Visokios daržovės yra sveikos ir 

maistingos, bet išrodoma. joj- žirniai 
vra maištingiausi už visus. Žalius žir
niu? sunku užlaikyti “šviežius.” Taigi
dėžių icanr.edl zaii žirniai užlaiko sa-i 
vo originali skonį geriau regu "švieži ( 
žirniai '* vra daug rūšių žaliu žirnių 
oardavimui. kaip: smulkus, paprasti, 
rianevziški ir kt. Pridėjus prie šios 
vakarienės valgio sekanti receptą pa
matysi. kad. kiekvienas šeimynos na
re? pasigar.ėdin> ir turės sveiką ir 
skanų valgį.
ŽALIŲ ŽIRNIŲ SMETONINĖ 7.UPĖ

116 puoduko evanorated pieno 
2*2 puoduko šalto vandens
1 šaukštukas cukraus
’į šaukštuko kapotų svogūnu
2 šaukštai sviesto ar kitų riebalų 
l'-i šaukšt., miltu
1 šaukštukas druskos 
’4 šaukštuko pipirų
2 puodukai dėžinių ar virtu žalių

žirni’!
Sudėk žirnius, cukrų ir svogūnus

šalta vandeni ir virink per 2’: niiiutų. 
Paskui pertrink per sietą: supilk e 
nerated niena. peršildyk ir sutirštink 
ša miltais r.iaišviab sviestu :r kitai? 
uždarais.

Virtuvės Reikaluose
Niekad nevirkit kopūstų uždengtam 

puodą, nes jie nustoja skonio ir savo 
spalvos.

Verdant morkas patirsit. kad jau
nos morkos išvirs i anie pusę valan
dos, o senoms ims virti bent valandą ir 
pusę.

Kad nepokšėtų kenar.t kiaušinius, 
užkratvk ant skarvados biskį kukurū
zų miltų (cora flourl.

Kad’drųek;: nesuliptų ix šesukietė- 
t i. įlėk į dru-kir.yčių ke';~ grūda? ry
žiu arba biskį krakmolo. ' . -

Nuėmimui riebalu nuo zupės. pašla
pink švaru šmotą ret» audimo (chees? 
eloth) vafrAenrjrjč ■ ir'.pertrauk per z.u- 
pė? viršų. Taukai prilips prie šalto 
audeklo. -'*■/'

T-
t

ŠALTIS! TRINKIT KRUTINĘ IR NUGARĄ SU

Jie garantr.pt:. Apsimokės 
jums ieškoti tik šį vardą ant 
veido.

Lnjer<ro’1 yra garsiausi ir 
mėgiamiausi-, laikrodėliai pa- 
-aulv. Kas dieną veik tiek 
žmonių perka IngersoH Ame
rikoje kiek visų kitų rūšių 
laikrodėlių krūvon sudėtų. Jie 
pigiausi užtikėtini laikrodėliai.

Taipgi . nuo: Reumatizmo Skausmu. 
Sustingusio sprando. Neuralgijos. Už
sigavimų. Neuritis. žaizdų. Galvos 
Skaudėjimo. Išsinarinimu. Skaudančių 
Muskulų. Šono. Krutinės ir Nugaros 
Skausmų. Nusideginimų. Mėšlungio. 
Neprileidžia užsinuodyt nuo išsidrėski- 
mų ir tt.
Draiveiiai: Trinkite skaudančias nu
garas su juo.

ALEERT G. GROBLEWSKI & CO. Plymouth, Pa.
•TRINKITE KUR SKAUDA.”

Csatpany
jaa virš 20 metų.

manot pirkti Playeč-Pianą,

sloginęs sienos su SSSR mes 1 < rtir.ė opozicija savo orga- • •• Y J 4 1 • .TV i _ ' į ^2.   * «.l. ..L»n A
pranešti, kad tai* esąs pada- tų. Todėl kai kurių stambes- 
’-inys ‘masoniškai-socialistiš- nių prof. sąjungų prieš mė- 
kos’ vyi iausvbės i ’ j . ’ _
'f’.iobudu dabartinė opozici- tarė griežtai 
Ja tuos darbininkų : 
išk.'eipdama jų 1 o 
norėjo panaudoti savo de- droš. Odininkų, Valst. ir Sa- 
raagogijai. Tuo tarpu kilę vivaldybių Tarnauto .jų ir k. 
šiuo metu darbininkų strei- prof. s-gų atstovai).
.......................... * i “Centro Biuras iregistruo- 

apie tas dar tik prieš porą mėne- 
prie senosios vyriausy- 
jis nebuvo registruoja- 
Per tą trumpą laiką ne-

vyriausybės režimo, nesi įvykęs pasitarimas nu- 
’ i atsirubežiuoti 

streikus, nuo komunistų (pasitarime 
pagrindą. dalyvavo Žemės Ūkio, Ben-

kai nieko bendra neturi su 
‘Ryto” spėliojimais ; 
‘raudonąjį spalių.' Reikia šių; 
kategoriškai pabrėžti, kad bes 
šie streikai yra ekonominio, mas.

At t-M,« > < v 9 r

ii
i

i1 i

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardos: savo maiioan 
kojomis—ęamSfinkl te

M* I

i

Babėes Love lt

i
i t 
i

i\»> »i»v d «•»
in<tgUH-v. karte ^«n«t a«*

«ieko <ereonw 
k urfikiam. tr r«ils«w <w*rs 
kaip Nuo užkfetėnmo vldarių. dieglio tr 

mėšlungio ••iduriuoSe ir skilvyje ne* 
gali būti nieko geresnio ir pagd- 
bingesr.io.

35c. vaistinėse. *
•*

Rūšy , nuo S 1.50 iki >9.50

ūsam pavyzdinė* booluzt-i 
BAMBINO Mm norime. 
’.«d Jo. iUMnJv’utncl jį!
F. AD. RICHIER * CO. 

Devry 4 So. 5ta St*.
BrooMyn. N. Y

Mr. Joseph P. žarkiuBM.
pu { -

Vcse t Sons Kmo
< 
I

c

Jfci
Graind Pianą. Upright Pianą. Fo- 
r-wafąar Radio. tai uteikit pas 
maa pasitarti su p. Sarkiunu. Pfrk- 
<ht*ni pas mus galit sutanpyt pini
gu,. nes mes parduosim jums tie
si .g iš krautuvės, be tarpininkų, 
•h-f dDorit mainais seną pianą, gau
sų už ji gerą kainą. Išlygos lengvos.
Parašykit, o nusiųsim gTažų iliust

ruotą kataliogą.

Vos e & Sons 
Piano Co.

t** Bnyltton St., Bastau.
Įkartas 1S6I m.

į 

š

«
J
I
»
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Mrs. Winm.ows
Strup •

Mr; išdirbant ARMONIKAI 
ir importuoja
ma visokiu ru- , 
šių rankomis 
dirbtas Jtafiš- 

į ka« AkordinasJi 
į g»-t inusia-.

pa.<at>lvje.
j A: • 1»l 

metų gva-
, rantuotos.

Musu kai
nos žeme
snės negu 
taikiam pamokinimus Reikalaukit ka
talogo. kuri prisiunciam dykai

RU ATTA SERENELLI A CO. 
1014 Blue laland av. Dpt. 89. Chlraffs

, 'f

kita išdirbčjų. Pykai SU

PI

&

garantr.pt
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Į KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
• (Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos lalkralfių.)

PINIGŲ NEREIKA- 
LAUJAM

SUŽIEDUOTINEI DINGUS 
NUSIŠOVĖ.

Rugsėjo mėn. 19 d. 9 vai. 
ryto atvykus i Kauno polici
jos nuovadą pil. Jalynskienė 
Adelė gyven. Bažnyčios gat
vėj Nr. 10 pranešė, kad šio 
rugsėjo mėn. 18 d. dingo jos 
duktė Elena 17 m. amžiaus, 
Komercijos mokyklos 4 kl. 
mokinė.

Dingusios sužiedotinis 
Kauševičius Valerijonas 20 
metų amžiaus, Aukšt. Šan
čiuose tarnavęs raštininku 
žydų liaudies universitete, 
tuo irgi susirūpinu. Apleis
damas uošves butą pranešė 
visiems, jog daugiau jo nie
kas nebematysiąs. Išgirdęs 
K-čiaus kalbą, jo sužiedoti- 
nės brolis apie tai davė žino
ti rezervo policijai. Atvykus 
apie 5 vai. vak. rezervo poli
cijai, pastebėjus ties Bažny
čios gatve, išblyškusiu vei
du, vaikščiojant vaikiną, 
liepta jam sustoti. Sustojus

plaukė iš Klaipėdos Palan
gos link žvalgybos tikslais. 
Apie 10 jūrių mylių nuo 
kranto, t. y. musų muitinės 
zonoj, laivai pastebėjo dide
lį garlaivi, kuris traukė ma
žesni motorini burini laivą. 
Prisiartinus policijai per 2 
mviių atstumą, garlaivis pa
metė, matyt, jam kliudžiusį 
pabėgti laivą ir greit pasilei
do gilyn jurosna. Tečiau po
licija prie bėglio jau apie 5 
vai. suspėjo prisiartinti dai 
musų zonoj. Garlaivis, ma
udamas, be pasipriešinime 

nepabėgsiąs atidengė smar
kią šautuvų ugnį. Į kurią iš 
policijos laivų atsakyta ug
nimis iš kulkosvaidžių. Susi
šaudymas tęsėsi apie dvi va
landas, kurio rezultate su
žeistas laivo “Savanoris’ 
vadas.rD • 1 eciau
jurai, pėliciia, 
galvoj savo laivų mažumą• • • . v • • •

esant audringai
turėdama

- -i*

jau visai sutemus persekioji-
matėsi, kad sulaikytasai tu- buvo-priversta nutraukti 
rėjo rankoje brauningą. Pa
reikalavus brauningą — su
laikytasai prašė atsitraukti. 
Tuo pačiu laiku, brauningo 
tūtą jis pridėjo prie burnos 
ir pasigirdo suvis. Buvo dar 
gyvas. Nugabentas Į Kauno 
ligoninę, vakare apie 9 vai. 
mirė.

Tą pati vakarą nuovadoje 
Jalynskienė nurodė, jog viso 
šio tragingo atsitikimo, kaip 
su jos duktere taip ir su duk
ters sužieduotiniu, kaltinin
kas esąs jos vyras Jalynskis, 
Mažeikių Depo viršininkas, 
kuris namų visai nežiūri, gy
vena su kokia tai moteriške 
ir dėl šito duktė pirmiaus ke
letą kartų jau ėjusi skandin
tis.

PERKŪNAS TRENKĖ 
RAITELĮ.

Onušiškis, Trakų apsk. 12 
d. rugsėjo užėjo didelė aud
ra. Perkūnas trenkė Į smar
kiai jojanti per Gudakiemio 
kaimą pil. Motiejų Bamuš- 
kevičių ir mirštamai užmušė 
arkli ir ji patį.

“DŽENTELMENIŠKI” 
VAGYS.

Radviliškis. Iš rugsėjo 
Į 12 d. nakti apie 1 vai. neži
nomi piktadariai iš pil. F. 
Zaksaitės gyvenamojo butp 
išvogė 1700 litų, čekius ii- 
ridrkiulj su dokumentais. 
Už kelių dienų ridikiuli ir 
dękumentus vagys sugrąži
no paštu. Čia, matyt, butą 
vagies “džentelmeno.**

11

Onai Skirevičienei atneš-' 
davo valgyti jos duktė Pra
nutė.

Kadangi Pranutė buvo Į 
jauna ir patraukianti mergi
na, tai Juozas pradėjo prie 
jos meilintis, “Įsimylėjo” ir 
SUSIJungė. Reikalauja Vvru prie Kirtimo\ ieną kartą Juozas Stas- : \
kevičius rašė prašymą Ke- 
-dainių žemės tvarkytojui. 
Kaip ten nutiko, kad tą pra
šymą pamatė Pranutė? mo
tina ir iš prašymo suprato, 
kad Juozas esąs vedęs kokią

GREAT NORTON 
PAFER COMPANY

MAINE VALSTIJOJ

150,000 
ir čių 

yra pasekmės

Katedu Kksksnijc* i

LIETUVĄ
Gcriitiiif pasotfio lmzš

S. S. LEVIATHAN 
Ikpiaakia Groodčio 4 per Cbcrbcurj.

.a<1** Mr. Jot. TunA. atatovo Urutcd Statės LisiĮca.
S. S. PRESIDENT HARDING 

IšpUckia Cruodžio 11 per Bremes.
vadas Mr. Geo. Hackk atstovas Uaited Statės Lšaėjss.

šios ekskur>>;os era apatiškai vedamo^, kac pahao- 
seo;a jas r.av \rsų vtcuiksoenv- irenstma: aat vtoų 
United Statės Linijvs laivu yra nepnbrgseaflaa—erdvus 
kambariai, pia'.ps deniai, ir tt.. o prie to pridcUnu 
smartnnar keliauti drauge su usu tautiečiai:.

Jteguhariški išpiatūėmai Lapkričio mėnesi 
S. Pvesidettt Roose.-elt__________________ Lapk.
S. Republic  ____ _ _______________________T apk.
S. Preside.it Hardine_____________________Lapk.

M

šalCiu. Gaukite tikr; 
uitis pradeda. V 
Hills.

K tfN X
30c.

ŠALČIŲ

i
I

Iš

Medžiu. Sausmtoju. Tiesimo Ke
liu ir Pylimui Damų.

MES APMOKAME GELŽKE- 
1.10 TI KIETĄ.

Taipgi nieko neskaitome už 
i tarpininkavimą. Kreipkitės į 

tai Balčaitę iš Černadubės Boston Free Labcr Agency 
103 FRIEND ST., 
BOSTON. MASS.

%

3 
1# 
17 
24

Šalčiai pav0.iir.3i.

Šaltis yra rimtas mikrobų užpuolimas 
užkrečiamas. Neapleiskite jo net vaian.k 
lės. Niekas nežino kur ils gali nuvesti

Virš 150.00 mirčių kasmet kitj iš 
priežasties šalčio.

Šalčiui reikia keturių dalykų — ju,-- 
reikia daryti tuoj. Sulaužykite ša.ti. pi- 
liuosuokite vidurius, sustabd-.-i.ite karšt;, 
sut ikrinkite sistema.

Hiti s tą padaro i 24^yalaudas — ir K 
nemalonių pasekmių kaip kitos gyduolės

Nežaiskite su š-'.č..
Hill s ir pradėkite kada 
sos aptiekos parduoti.’

TFMYKIT 
KAD BETŲ

CASCItt

S. S. George Wa*iungvor. ..
Pilnas smulkmenas pa’ogvrv; kehanri laivai.* Su- 

▼ ecytų Valstijų Limjos sateika ;usų rieto* 
arba rašykite pas

Uhited Statės Lineskaimo, Dotnuvos valsčiaus.
Patikrinus paaiškėjo, kad 

Balčaitė ištekėjo už Juozo _ 
Staškevičiaus. Be to, Pranu- 
tės motina iš Balčaitės suži-' 
nojo, kad Staškevičius 1918 
m. yra vedęs Oną Grigalių- i 
naitę, kuri taip jau tebėra ' 
jyva ir savo Juozą, tuo tar- 

■pu kažin kur išvažiavusi, i 
i karštai tebemylinti. Pranu-' 

ės motina už tai ant Juozo 
supyko ir pranešė policijai 
Visai netikėtai Juozo roma
nas atsidūrė teisme. Ir da 
bar Kaune apygardos teis
man stojo: Juozas Staškevi
čius ir visos tiys jo žmonos.

Chronologiniai ši keista, 
Kombinacija taip atrodo: 
1918 m. 10 vasario Staškevi- i 
eius susituokė katalikų baž
nyčioje su Grigaliunaite;

1923 m. 2 vasario Kėdai
nių liuteronų bažnyčioj su 
Balčaitė:

1923 m. 4 lapkričio Šan
čių katalikų bažnyčioj su 
Pranute Skirevičiute.

Kauno apygardos teismas 
i nelaimingo Juozo pasigailė
jo ir tepaskyrė tik 6 mėn. 
kalėjimo.

I
I

I

>

Iš garlaivio Į musų polici
ją šaudyta sprogstamomis j 
kulkomis. Garlaivis buvo at
vykęs iš Karaliaučiaus ir su 
musų policija jau ne kartą i 
yra turėjęs susirėmimų.

SLEŽEVIČIUS IR ČIČERI- 
NAS LANKO VIENAS 

KITĄ.
Šiomis dienomis išvyko i 

Maskvą ministeris pirminin
kas p. M. Sleževičius pada
ryti atsakymo vizitą i SSSR 
užsienio reikalų komisaro p. 
čičerino vizitą, padalytą 
Kaune pereitais metais.

RUSIJA NORI PIRKTI 
LIETUVOJE 1,000 ARK

LIŲ IR 20,000 PUDU 
SĖKLINIŲ DOBILŲ.

Pastaromis dienomis Įvy
ko pasitarimas su SSSR pa
siuntiniu Aleksandrovskiu 
dėl užpirkimo iš Lietuvos 
10.000 arklių ir 20,000 pūdu 
dobilų. Atstovybė sutink? 
mokėti 25 nuoš. grynais pi
nigais, o 75 nuoš. tektų kre
dituoti. SSSR atstovybė pra
neša. kad jie nori pirkti ir di
desni skaičių arklių, jeigu 
arkliai pasirodytų rusams 
rinkami. ŠĮ kartą nori už
pirkti bandymui 500 belgų 
tipo arkliu.i *

f

Į

Parsiduoda Balandžiai.
Lietuviški, su 

šukom, verstiniai 
balandžiai viso
kių spalvų. Ant 
orderio prisiun- ■ 
čia i visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų. Su užklausi
mu rašykit laiš
kus. (44)

GEORGE BENDORA1TIS 
2<» Vt il^oo St_ VVaterbury. Conn.

PARANKIAUSIAS 
KELIAS

i-
Y

ii 
ii

i

i

UŽPUOLIMAS.
Rugsėjo 27 d. apie 9 vai. 

yto važiuojant pil. Turui 
ršui gyv. Žeimelio miest. 
ieškeliu Žeimeliai-Vaškai, 
klm. atstume nuo Žeimelio 

niške užpuolė plėšikas, su 
asliu sudavė porą kartų per 
.aivą ir atėmęs iš jo 408 li
ūs pinigų, nežinia kur pasi
kepė.

i

JETUVOS SALDAINIAI
Birutės Fabriko Šiauliuose 

.enkite Lieit .as pramonę pirkdami j 
tiktai BIRUTĖS saldainius.

DĖŽUTĖ SALDAINIŲ 
2*/2 svarų kainuoja 

' $1.30
’eikalaukite visose lietuviškose kiau
lėse arba prisius’.-i te mums pinigus 
r mes prisiusime saldainių paštu.

REIKALAUJAME AGENTŲ 
Kiekvienoje Kolonijoje\ IENAS VYRAS TURĖJO ; KieKvienoje Kolonijoje

3 PAČIAS,. į JETUVIŲ PREKYBOJ B-VĖ'
Lietuvos žmonės irgi 

deda “civilizuotis.” štai, v?e-; 
nas jaunas vyras turėjo jau
3 pačias.

' šitas žmogus turi vos 24 
metus amžiaus. Jo pavardė 
Juozas Staškevičius, kilęs iš! 
Airiogalos miestelio, o pas-i 
kutiniuoju laiku gyvenęs Į 
Kaune, Šančiuose, Kranto: 
alėja 18 Nr. Trumpai su-; 
glaudus J. Staškevičiaus ro-1 
manai šiaip atrodo: 
: 1923 m. rudeni Kaune ge- 
ležkelio stoty dirbdamas 
prie kelio tiesimo Ona Ski-

, .. . revičienė susipažino su dar-į
Meškuičiuose pakehui užėjo bininku Juozu Staškevi-' 
i Prizgimų Kaimą ir ten įsge- -•
•’ j • — • 1 *1 • v. 1 U I I I •

IŠ KEPURĖS — ŽMOG
ŽUDYSTĖ.

Meškuičiai. Sekmadieny, 
rugsėjo 19 d. Meškuičių m. 
susiėję draugai: šliageris 
Jonas. 24 metu, iš Dausiškių 
kaimo, Lygutnų valse.. Da
nielius Vlad 
Bačkys 
abudu iš Berysiu 
Meškuičių vai. Kiek išsigėrę

as, 22 metų ir 
Antanas, 19 metų, 

kaimo,

rę gyvatinės ir alaus eidami 
namo, apie 11—12 vai. nak
ties, Danielius užpykęs ant 
Šliagerio už suiaistvmą nau
jos kepurės ir tarp Prižgi-' 
nių ir Borysių kaimo ant ke
lio Danielius su Bąčkiu žvė
riškai užmušė šliageri. su
daužydami gaivą ir išmuš
dami dantis, žmogžudžiai 
tuoj policijos tapo sulaikyti 
irsu kvota perduoti teismo 
tardytojui.

MUŠIS SU ŠMUGELNIN- 
KŲ LAIVU KLAIPĖDOS 

PAKRAŠTY.
Klaipėda. Rugsėjo 30 d 

vakare Klaipėdos pakraš
čiuose Įvyko smarkus sūf ii ė 
mimas tarp musų policijos ii 
kontrabandininkų laivų

Policijos laivai “šaulys’* 
ir “Savanoris" 3 vai. p. p. iš-

Uffci West Broadway
Boston 27. Mass.

: AKIŲ SPECIALISTAS

SJ

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

das, arba spaudėj'tną galvos, 
kreipkitės pas

DR. M. H. MIRKIN 
OPTOMETRIST

30 Chambers. SK, Boston, Mass. 
Telefonas: Haymarket filS“. 

Dr. Mirkin rekomenduoja daugelis 
Bostono žymių daktarą.

DR. BALABAN
Iš Rusijos—Gydytojas, Chirurgas 

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

arti Andre*s Sq^ 
Tel. So. Boston 4768.

P. Trechokas ir Vaitaitis.

PARKWAY 
AUTOSERU1CE 

and FILLING STATION

Jeigu norite, kad Jusu auto
mobilis ilgai taikytę, tad duo
kit pataisyt Petrui Trečiokui. 
Darbas geras, kaina prieinama 
Jeigu norit, kad Jusu karas 
gerai trauktu, imkit gesoliną 
pas mus.

I
t

j

i

415 Old Colony Avė. 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 3075-W
į

I
Į

Trynimas 
Pagelbsti

Trynk tą pačią vietą kur 
skauda!

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

Jinirr.ento:

PAIN-EXPELLER
Įregistr. J. V. Tat. Biure

Jis buvo ir yrz. naudojamas 
palenguvininmi reumatiškų 
skausmų; s i taikinimui ap
sireiškusių r.ršalimtj ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių. skaredamų muskulų.

35c.——vaistinėse—70c.

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

Brooklyn. N. Y.

RAUD®^
DEŽUTF

Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos
Pastovus kosulys ir šaltis tanki, i 

priveda prie pavojingos bėdo . 
jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priimnas vartoti. Creo
mulsion yra naujas medikališkas 
Išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
grertumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą. • i <

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 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar "flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
iusų aptiekorių. Creomulsion Com- 
panv, Atlanta. Ga. (apgj

DYKAI ROMATIZMU 
SERGANTIEMS.

!

Baltijos Amerikos Linijos 
Laivai išplaukia:

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

Važiuokit visu keliu vandeniu.
i pačią

KLAIPĖDĄ
per laisva ji Danzigo portą.

ten tiktai vienos nakties 
kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog Į Klaipėdą
3-čia kliasa

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181.

Populiariška turistinė trečia 
kliasa tiktai $10 brangiau 

vienpus. $15 abipus. 
Taksai atskirium.

žiniom kreipkitės Į vietos 
agentus ar i bendrovę:

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

»

I

j

Mes turime Pa-; 
prastą Namų me
todą gydymui ro- 
matizrtro, kurią 
mes pasiųsim į; 
namus kožro šio j 
laikraščio skaity-: 
tojo, kuris reika
laus. Jei turite I 
skaudėjimą jūsų 
muskuluos ar są-1 
nariuose, jei jus i 
kenčiate oro per- 1

mamose, štai /proga išbandyt naują . 
letodą, kuri atsieina pigiai ir kuri 

pagelbėjo šimtams. .Jeigu jūsų; 
’ ga yra ir chroniška ir užsisenėjusi I 
ii, jokios gyduolės jums negelbėjo, ; 
ries patarlėm išbandyt šią metodą. ' 
l-Trią mes pasiunčbun DYKAI išban-

Pykai musu lėšomis.
Mosf ncp/asoi'i' nuo ju:-ų jokių pin>- 

.- prfsiųskit savo adresą Mes iš- . 
įsin-e jums apmokėta pašte DYKAI 

IŠBANDYMUI musu metodą šim- I 
:.:;rt3. šita metodą pagelbėjo, pagelbės 
:■ it -iltims. Rašykit šiandien, jeigu 
j '3 kenčiat nuo romatiznic.

PI.EASA.VI METHOD CO.
% Deni. X-6

3G24 N. Ashland ^ve.. Chienro.

KALĖDOS
SENOJ TĖVYNĖJ

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

Prieš-Kalėdiniai išplaukimai 
per Bremena:

MUENCHEN
Gruodžio 8

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

COLUMBUS
Gruodžio 14

1-st, 2-nd ar.d 3-rd class.

Nupigintos 
Round Trip 
kainos. Trečia 
Klesa iš Nev. 
Yorko iki 
Kaunui

$203
ir aukščiau

Geras gelžkeliais susisieki
mas iš Bremeno į visas Lietuvos 
dalis.

Pasaulyje garsus Ltoyd patar
navimas.

Dėl informacijų kreipkitės 
prie musų autorizuotų agentų 
arba pas

NORTH GERMAN

LL0YD
32 Broadway New York

i

tri-šriubiniu laivt; 
Albert

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ
mus

Resoiute. Reliance.
Ballin. Deuthschland, 

Hamhurg 
ir ant populiariškų vienodais 
kambariais laivų Cleveland, 
Westphalia ir Thuringia.
Savaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko. Laivai Thuringia ir 
TV’estphalia atplaukia į Bostoną. 
Personaliai dylimi j Europą iš
važiavimai.

Lietuviška Aptieka |
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo. nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi nžlaikom Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausias. Įvai
rios Šaknys, partrauktos iš Lietu
ves. Vaistus prisiunėiam ir 
paštą. Musų \pticka tebėra toj 
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET. 
BOSTON. MASS.

Dirbtuvės
Katalogas 

Dykai

A*0

per 
pa-

Išpardavimas.
NAUJO MODELIO 

BOILERIAI
Padirbti iš extra 

sunkaus tyra 
vario, su 5» IV, SU -» [ 
cafiu ;tikro' 
Brasio Dan
čiukais.
Lengvai iš
valomi Nė
ra šriubinių 
riangtukų, 
nėra šu'.kt- ' 

, rinji?.- Rin-*- 
•1;u 'nvTtuae^’ 

,-nt .ir hetū-T 
rč-sft sun
kumo n t; i m- 

t; dangtuką : 
Kepuraitė 

nuimta paspau- 
•.:<au Saugą#, 

Niekuom -t 
njsies boileriai , 

pigia kaina. Tai 
namu reikalams.

x-sė: ju ą gyveni- I 
uzsiganėdinima. Už.-!-' 

kainomis siųs- i 
•rus išlcalno, money onk-riu 

pristatymas dru- 
tj kiekvie- : 

(45)

būt Uždėt;' arba

203 iš N«w Yorko 
i Kauną ir atgal 

(Pridėjus S. V 
ieigp Taksus.)

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

HafnburĮ’-Amerįcan Line
United American Lines, Ine. 

General Agėnts
131 Statė St., Boston, Mans.

■»»—
ii.'

Tai. South Boston 1828
i

i*
J Residenc® Uifiveraty 1463-J.

; S. N. friJiute-ShaitM
- LIETUVĖ MOTERIS 
J ADVOKATE
* ase Kroadvay, 9e. JBoate*. M*M-

Room 3. . . r,
*

gali 
piršta sriubą ant 

praktiški ir ilgai tesanti 
pirmiau mkios geros 
’.eparsidavė tokia i 
j ra puikus boileris 
Geresnio nėra. .Jis b 
n.uį ir suteiks 
.-akydami pažytnėtomi 
kitę p: 
trba čekiu. Greit 
t>!«>se taksuose. Verta istg 
nam.

HOME MANUFAfTl R1NG CO. 
’S E. Kinzie st., !>ept. .M 

CHJCAGO. II.L

*

«

m.

a

A

t 
»*

I

<, *<XT

u paaakaRnih <». D.
447 Ert».4.*r. so 4turt>>«. M«»»

paveikslėlis parodo, kaip mieste Elizabeth. N. J. banditai, apsiginklavę mašininiais šautuvais, uzpuoiė pašto troką su pinigais 
ir nušovę vežiką pagrobė maišą su 167.000 doleriu. Jiems sugauti pasaukta kariumenė.

'Ė'gMtinvntiojn .ku. pnakirm 
•hinle* kreiva* »ki. «ti<3»snu 

«kyį- 
tiakaann

t-------

BANDIT C AR. RUNS 
DOWN MOTOR.CVCUe 

- OFFlCCR-

T 4 . %
Irbmj i

_ BAN0IT3 OPEN 
^rt MACHINE GUN FRt

Lietuvis Optenetnstu

Preside.it


8 KELEIVIS

Vietinės Žinios
. koniš. pasakė policijai, kad 
Bolienė yra pametusi savo 
vyrą ir gyvenanti Brooklyne. 
Jis mano, kad jos vj.iką pa
vogė jos meilužis ant keršto, 
kam ji atmetusi jo meilę.

Dėl vienos kiaulės į bėdą 
pateko trįs vyrai.

Vienas farmerys pereitą 
sąvaitę vežė vežimą kiaulių Į 
Cambridge’ių ant rinkos. 
Važiuojant jam Gore stree-
tu. viena kiaulė ištruko iš ve-* 
žimo. bet farmerys to nepa-1 
stebėjo ir nuvažiavo sau. i 
Pamatę degląją vaikščio
jant gatvėje, tris vyrai tuo- 
jaus pažino, kad ji ne jų 
miesto pilietė, ir nutarė ją 
suimti. Žinoma, kiauliško 
budo gyvūnas nenorėjo pasi
duoti ir leidosi bėgti, o trįs 
vyrai vytis ją ir gaudyt. Pra
sidėjo tikra ablava, ir galų 
gale primušta kiaulė buvo 
sugauta. Tuojaus atsirado 
“kerečiukas” (važiuojamas 
lopšys), į kurį šita kiaulė bu
vo įversta, viivėmis pririšta 
ir. nežiūrint garsių jos 
protestų, su didžiausia vaikų 
procesija nuvežta i gyvulių 
skerdyklą, parduota ir pini
gai pasidalyti.

Bet sužinojo apie tai poli
cija ir tuos tris vyrus arešta
vo. Jie aiškinosi, kad kiaulė 
gatvėje buvo palaida, kad 
jos,savininkas jiems buvo, 
nežinomas, kad- ji buvo jų 
“radinys,” ir todėl jie nuta
rę ją parduot. Bet policija 
kaltina juos vagystėj, nes įs
tatymai reikalauja, kad 
kiekvienas atrastas daiktas, 
vertas daugiau kaip §3. turi 
būt skelbiamas laikraščiuo
se. Kiaulė gi buvusi verta 
$25, ir jie jos visai negarsi- i 
no. Jie turbut manė, kaū viki.. . - .. , ,. . u
apie Rumunijos karalienę i2,uretų siek;tiek .' /, ą ę 
laikraščiuose reikia rašvti. •Tp,e namUs> nu?iau‘J . žmogui atiduočiau gražų tene-

Mirė senas Sauthbostonietis 
Lietuvis.

Pora savaičių atgal. D.'r eiles 
, teryje mirė senas southbostonie- 
tis lietuvis S. Kabalinskas. Pali
ko moterį, dukterį ir du sūnūs. 
Velionis buvo visų mylimas biz
nierius, turėjo bučernę ir groser 
r.ę. Tapo palaidotas ant Naujo. 
Kalvarijos kapinių, su bažnyti 
nėm apeigom, pagal jo norą ir 

’ įsitikinimus. Laidotuvės buvo la 
bai puikios, dalyvavo daug drau
gų ir giminių, ir daug automobi-' 
lių lydėjo į kapus.

Velionis prigulėjo prie Šv. Ka
zimiero R. K. Draugystės ir prie 
Amerikonų draugijos.

Paskutinį patarnavimą šerine-. 
nyse ir laidotuves atliko vietinis 
žinomas graborius Fetras Aku- 
nevičius. kuriam velionio gimi
nės yra labai dėkingi už jo puikų 
patarnavimą ir pataria visiems 
lietuviams esant reikalui kreip
tis prie p. Petro Akunevičiaus.

Visiems dalyvavusiems laido
tuvėse giminėms ir draugam- 
tarianie širdingą padėką.

Giminaitis.

No, 43. Spalio 27 d., 1926.

SODTH END HARDWARE CO.
DAUGIAU BARGENŲ

MES ATPIRKOM THE PLAYSTEAD HARDWARE CO. 
DAIKTAI IŠDĖTI MUSŲ BARGENŲ BELSMENTE.

kumštininkas Jack Sharkey (Žukausk as) su savo gražia šeimynėle.

FURNICO IR PEČIŲ PAIROS. LANGŲ STIKLAI. KITAVO- 
J1MLT KOŠĖ. ASBESTAS PAIROMS DENGTI (VANDENS 
ARBA ŠTYMO PAIPOMS), ASBESTO CEMENTAS $2.25 
ŠIMTO SVARŲ MAIŠELIS. ASBESTO POPIER1S 10c. SV.

SLATE SLRFACE ROOFING Rolis turi 100 ketvirtainiu pė
du. supilk uotas su vinimis ir cementu............. $2.50 už liolj.
LIETAUS PAIPOS. 2 coliu 5c. už pėdą; 3 coliu 6c. už pėdą. 
ROOF COATING .. ...............................  85c. už galioną.
I LORENCE- Kerusininls SiWytoja> $5.59, nerūksta, saugus.
ELEKTRIKINIS ŠILDYTOJAS................................... $2.29.

Įsigykite vieną, kol visi neišparduoti.

■■v y

- v- r

PARDAVIMAI

GALVANIZUOTOS PELENŲ BAČKOS...............  $1.98.
Vidaus durų SPYNŲ SETAI 50c. setas. $5.50 tuzinas.
Ql EEN ANNE MALIAVA. 16 spalvų ir balta.................$2.25
GERIAUSIAS WH1TE LEAD (Pure) 100 svaru ... $12.50
DU PONTS T & C FLAT WHITE PAINT. galionas $2.25 
ATLANTIC FLOOR VARMSH. galionas ......................$2.25

67 I STREET. SO. BOSTON. 
Antras lamas nuo Broadway. 

na: Vyrams 35c. Vaikams 25c, taip i: 
moterims. (14)-

SOUTH END HARDWARE C0.
1095 WASH1NGTON ST, arti Dover St. Eleveito Stoties 

BOSTON, MASS.

PRANEŠIMAS AUTO
MOBILISTAMS

Nelaukite iki paskutinės minutos 
apdrausti savo mašinų. Paduokite 
man savo užsakymų tuo jaus. Nuo pir
mos November bus galima gauti In- 
surinas ir Registracijos numeriai. 
Paduokite užsakymų dabar. Informa
cijos dykai. Vincent B. Ambrose. 255 
Broad»ay. Tel. S. B. 05V6-.M. (-

PARSIDUODA 2 ŽEIMY- LIETUVIŲ BARBERNĖ 
NU NAMAS DORCHES-

TERYJ
Ant ger •- gatvės. Penki ir astuoni 

kambariai Visokie parausimai Labai 
daug žemės aplinkui. Labai pigiai 
parduoda iš priežasties savininko li
gos. Kaina namo $10,500, įnešti 
$3,000. Kreipkitės pas:

A. ANDRZEJĖC
13 Boston St, South Boston. Mass.
Tel.: So. Boston 3076.

BEVEIK DYKAI ATI
DUODAMA.

ariu namuką-. bev< 
•*tis į raišy Riste 
2 kari -adžius, 
as. pačiam mieste, 
-ro mortgičiaus sa’ 
uotą uz $2, »t>0. Jn

au-
Visokie Plumberiški Prietaisai

<> Kilni 
ja>. su vis 
yrindys, 
Jafrzui Įc’j 
tenkint 2- 
bus pard 
$200 ar daugiau.

J0SEPH ( EREI. * SON.
Room 1153. Oid South B!dg, Bos'.m. 

.Tel.: Liberty 0876. a*'ba Village St.. 
1 West Med^av. Mass.. I’cL: Meduai 
, 30. t

t? IK
> medžio 

puikus 
Kad pa 

inka. 
:i tik

VIETOJ $75.00 MOKĖK $28.00.
Reikalingas geras lietuvis, tei

singas žmogus, kuris galėtų pri-: 
žiūrėti trijų šeimynų namą. Dar-j 

; bo beveik nėra, pečiaus kurti ir į 
lead *tik • P6160” nežti nereikia- 01 ka<i Pri

PARSIDl’OD du 7 savaičių “Ger- 
man Spitz“ šuniukai. Kreiokitės: 
58 LINCOLN ST.. BRIGHTON.
TeL: Brighton 29*2.

PARSIDUODA
Gro.-ernė ir Buėernė, ant geros gat

vės. biznis gerai išdirbtas. Parduosiu 
su nuostoliais, nes aš noriu apleist 
bizni dėl silpnos mano sveikatos. 
Kreipkitės šiuo adresu: (44)
355 H'ashingien si. Svmerv ille. Mass.

Tel : Prospect 0498-W

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

LiGHTING SUPPLY CO. 
147 Portland St., Boston 
netoli Norta Station

laikraščiuose reikia rašyti.

Bostono gatvėmis vežė 
milionus.

Iš City.Hall pereitą sąvai- 
tę buvo siunčiama į'Olcr Co- 
lony Trust banką * $55,000,- 
000 vertės bonų. Kad* neuž
pultų banditai^ šitie milionai 
buvo sudėti į šarvuotą troką 
ir juos lydėjo 10 sunkiai gin
kluotų vyrų. Bonai priklauso 
Bostono miestui ir iki šiol jie 
buvo sudėti geležiniuose Ci- 
ty Hali seifuose, bet majo
ras Nichols liepė juos per
kelti į minėtąjį banką, nes! 
naujos banko vaultos esan
čios stipresnės, negu seno
viškos miesto rotužės spin- 

• tos.

I SO. BOSTONE BARGENAS. 2 ir 3
I šeimynų muro -UĮnigi. coiletai. gazai ir 

Tokiam maudynės, ic-igos f»eY rietus $1144, 
| žmogui atiduočiau gražų ten^' .J- Kord- 2,12 ( >t
mentą su puikiausiais Įtaisymais i 

] ir su 7 kambariais už $28.00 į!Į 
njėnesį. Už tokį tenementą Bosįj

GERAS PIRKINYS
DVIEJU ŠEIMYNŲ NAMAS, su 

naujausiais -įtaisymais, is priežasties 
mirties pri/ersti greit ir pigiai par- 

Aiitrus lubos 'bis išrar.dav<*to 
cio už į menes;;.

____ _ ____ T - 
lefor.uokite SuogrėKįatusiai:

Hyde'-I’drk 0217-M.

tone reikėtų mokėti S75.00 į mė
nesi. Tiktai reikia eiti 3 nunutas duot. ___
iki stoties ir 22 centai prekiuoją ^na a
nuvažiuot r Bostoną. Galima l}u- 
tų Bostone, dirbti', o Monteliojį

parsidcvva huiki bu-
678 Maiit St.. Montelfo. Mass.

Petras Bartkevičius, vedėjas.

Gražus vakaras Brightone.
Praėjusį nedėldienį Brigh- 

tono Lietuvių Kooperacija 
surengė savo svetainėje gra
žų muzikaliai-vokalį vakarą. 
Buvo sulošta pora sceniškų 
veikalėlių, drg. J. Neviackas 
pasakė gražią prakalbą, 
South Bostono Balalaikų Or
kestrą, vadovaujant draugui 
R. žydžiunui, labai gražiai 
ir sutartinai pagriežė apie 
tuziną populiarių meliodijų, 
taipgi jaunas vaikinas Vaš- 
kis gerai pagriežė ant smui
ko. Buvo ir- kitokių mažmo
žių. Publikos buvo beveik 
pilna didžiulė svetainė. Au
kų padengimui lėšų buvo su
rinkta virš 30 dol. Šis vaka
ras parodė, kad Brightono 
lietuviai pradeda atbusti. 
Labai pagirtina.

Reporteris.

x PAžjSTAMI LIETUVIAI!
Jus mane pažįstat iš Brockto- 

no. Mano vardas Leonas Smolen
skas. Aš dabar turiu štorą po Nr. 
802 \Vashington st.. netoli nuo 
So. Bostono. Turiu visokių daik
tų. Prašom užeit. Jus žinot, aš 
visada gerai jums patarnavau. 
Ir aš vėl gatavas jums patarnau
ti. Dabar aš turiu didelį išparda
vimą visokių daiktų per 2 nedė- 
lias. Ateikit su draugais. Manu 
storo vardas Kingston Umbrella 
Mfg. Co..
Boston. Mass.

ČERNĖ IR GROSERNĖ.
Geroj vietoj, aplink gyvena daug 

lietuvių, lenkų, rusų ir kitokių tautų 
Nepraleiskite šios progos, ne- ne tan
kiai pasitaiko įsigyt gera biznį pigiai 
Vieta turi bat parduota greitai Savi
ninkas apleidžia šią <a)į. 'O 441

155 Lawrenee St.. L»«renc». Mkss.

gj’V
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IŠSIRANDAVOJA KAM
BARIAI

šeimynos, Dorchesteryjc. 
įtaisymai, apšildomi per 

ir savininkas nori karti.
dėl mažos
Modemiški 
savininkų, 
gyventi. Kreipkitės pas

MARTIN UŽŪNARIS
1512 Columbia Rd.. So. Boston. 
Tel.: 1511-W

REIKALINGAS PARTNERIS
Aš turiu dvi gerai įrengtas ir su 

daug kostumerių bučernes ir groser- 
nes, prie kurių norėčiau gauti partne
ri (pusininkų), kuris pagelbėtų vedi 
me biznio. Atsišaukit šiuo adresu:

561 C'ambridge St.. Cambridge. Mas 
Telephone: University 7810-W. (44‘

AUTOMOBILIŲ SAVI
NINKAI

Pradedant r.uo Nauju’ Metų, versti- 
---------------------------------------------------- - • aai reikalingas AtsąMoniybės Paliu- 

p APCIBI I(Yn A VDAIl 1 ’ dynaaš-bendrai su 'Aplikacija dėl *Re- rAKolUUUUA K.KAU- : ^^010 autį^obilių. Prisiųskite 
TUVĖ------------------ j savo antrašą ir»^ pribusiu pas jumis

MOTERIŠKU. VYRIŠKU IR VAIKU ?u rei,kaHn'
. ga- clanka dėl registravimo automo- 
; tąliau.<. %is patarnavimas dykai. Dėl 

n sn savo insurance
(>

DRAI’ĄNV.... _____
ši-.a . autuve re»nda.-i ant g*r< s di-Į tikį” j>atarnavi7-o. s„ ^.. l.
>s.; ga-ves. artei-.nkeje gyver.a he- • kreipkitės pas

•- ’-*-j tautu žmonėą į TI d*i-<liu
labai r-iai Tardav.mąį V v As
savininkas turi kitokį .v* . AMBRIDGE, M .C. S

(43) t : j 101 Hampshire st. Univ. 9692
. ir 368 Washington SL Univ. 1683-W.i ' ....

■>eies.gi
•ųviai. lenkai ir kitų tautu žmonės 
Parsiduoda 
priežastis. -

GEO. DAVIS
55 Mantai ave.< Providence. R. I■____ •; 7 ,

Kas norite , padaryt pinigų, ma- 
tvkit B. KONTRIMĄ.

Parduoda kriaučių šapą su vi- 
-i'.’s moderniškais įrengimais, 

sa-
automobi- 

(44)
So. Boston.

Priežastis greito pardavimo, 
vininkas susižeidė 
litim.
36! W. Broadv.ay.
Tek: 2483-W.

■ < r - Telefoną® S». Boaton 2300. 
Ų Lietuvis bemistas 
L Br. St. k BOBIŠKI 
| 

s
(GALI.NAUSKAS)

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 
5:30 dienų. Nuo 7—9 vakare. 
Nedaliomis pagal sutarties.

414 BROADffAT.
SO. BOSiON, MASS.

i
C
C4 į

I
5

I
I

Dr. Ned. LEO J. PODDER iš Petrogrado 
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cer. 'Jhaabara St, BOSTON, MASS.

__________ 1

TCL.CFONAS 1«7 
MEDICINOS DAKTARAI 

C. J. MIKOLAITIS 
Valandos ■m > iki 4 p» Hm*, 

in T ik> I vakaro
107 Summer St 

LAWRENCE, MASS.

F

/ f

X'v

K. W. ZIUR1NSKAS
KO3TUMERSKAS KRIAUČIUS 

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

.341 BROADMAY.
SO BOSTON. MASS.

100 jurininkų dabos paštą.
Laivyno Departamentas 

Washingtone paskyrė 100 
jurininkų paštui daboti Bos
tone.' Pastaruoju laiku įvai
riose Suvienytų Valstijų da- 
lįse buvo tiek daug užpuoli
mų ant pašto vežimų, kad 
valdžia nutarė sustiprinti 
sargybą

ŠVIESUS 4 KAMBARIAI.
Išsinuomaoja 2-ras ir -3-čias auk.- 

tas; aprūpinti elektra, ir kitais pa 
rankumais. ^Vidutinė nuoma. Pagei
daujama, kad paimtų lietuviai. (43) 

113—6-th St.. So. Boston. Mass.

Pavogė lietuvių vaiką.
Haverhillyje pereitą są- 

vaitę buvo pavogtas A. Bo- 
lis, 13 metų amžiaus lietuvių 
vaikas. Sakoma, kad tūlas 
vyras pa^rieoęs ain Swan 
streeto, įsitraukęs 1 automo
bilių ir pabėgęs.

Vaiko dėdė. Jonas Vali-

DIDELIS TE A TRAS
“KALVIO DUKTĖ”

Trijų Veiksmų Drama. Parašė J. .J. Zolp. Atvaizdina didžiojo 
karo baisenybes Lietuvoje Rengia A. L. T. Sandaros 7 kuopa. 

So. Boston. Subatoje.

• Spalio-October 30 d., 1926
LIETUVIŲ f VETAINĖJE

Kampas E i- Silver Sts., So. Boston, Mass.
Durys svetainės atdaros 7 va’, vakare, lošimas bus 8:04 vai.

NEPAMIRŠKIT SPALIO 30 DIENĄ! $
''
v'
$
$ c c »' k 
:<
c ■»' 
$ c c 
$ c 
I

Kviečiame So. Bostono ir apielinkės lietuvius atsilankyti irs 
pamatyti si milžinišką veikalą, kuris atvaizduoja tikrus atsi- < 
tikimus. Lietuvoje pasaulio karo siautimą. C

Įžanga suaugusiems 50c. Vaikams 10 centu. ''
Kviečia visus A. L. T. S. 7 kp. Teatro Komitetas. $

DAKTARAS
LANDAU

32 CHAMBERS ST.. BOSTON.
Gjdo ypatiškai ir pasekmingai 

Vencriškas Ligas
Valandos:— Kasdien nuo 8 i‘Aj 
10, nuo I ik* :> ir 11114 6 iki S.
Nedėklier.iai- nuo ‘i iki 12.

v

2

f <I

Or. A. Gornaa-Sumauskas :
LIETUVIS DENTISIas ' 

V ALANUOS.
Nuo 10- 12 diena J
Nuo 2—5 po pietų < 
Nu,. R—m vakare ’ 

Nertelu-mi- Ni*o 10 12 <henn '
705 N. Maut Si. Broarf St. '

MONTELLO. Mas,»

I
■

JEIGU JVS NORITE, KAD JUSU ŠEIMYNA BU
TŲ NAMIE, TAI PADARYKIT SAVO NAMUS 
PATRAUKIANČIAIS SU

JAMES ELLIS CO. RAKANDAIS
Štai tikras bargenas. Dirbtuvės sampalai. Parior Setas is 

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

The James Ellis Furniture Co
j 405Broadway, So. Boston, Mass.

MES PERKAM LIETUVOS BONUS.
Nuo tu. kurie pirks pas mus PIayer Pianą arba Grama- 
foną, tad priimam Bonus kaipo dali mokesties.

įsigyk Gerus Čeverykus į!
AUKŠTOS RŪŠIES Ko^umeriiki Ceverykai par- Į | <

I 

1 

iį 
—■ I 

NAUJA GYDYMO METODĄ PRA-
ĖALINIMU1 SENU LIGV- 

Be operacijų ir vaistų 
.Aštrias ir chroniškas lig* ^dau 

natūraliais rudais.
Pat'" ..ai dykai. Jus ‘ .oitikrinkit 

ap*' paprastą ir gal .4 naują na- 
* . .uę gydymo rretr- , |

Or '.'.diildorth, L M.
i,oi Hashington St.. 

rneš Nofthampton elsveito 
stotį, Boaton. Mass 
Tel.: C’oplei 0653-M 

Valandos: Kasdien nuo 4 iki C _xaio. 
Nedelionns nuo 9 ryte iki ’ po pietų.

Nuo Skaudėjimo, N o. 2

siduoda per laiškus, po | 
$6 .75. Nors mokėtume! • £ 
kitur dvidešimt dolerių, J 
geresnių čeverykų ne- * j 
gausit niekur. Užtikri- , $ 
na m, kad neturėsit skau- į g 
damų kojų nė užtrinų, 
kaip pradėsit dėvėt mu
sų čeverykus.

Gydytojas ir Chirurgas
Valandos; 10 2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2 •—

3327 So. Halsted Street
CHICAG0, ILL.

Tel. Boulevard 8483

I
I

SEVERA’S

GOTHARDOL.
Paikėtinas naminis bmmentas per 
auviršum 45 metus. Tad tai yra 
laiko išbandyti ir užsitarnavę jūsų 
pasitiksimo.

Kaina 10 ir 60 centai

Pirkite F*s aptiekoriu*.
W. F. SE^IU €0 . CtDAI KATTOS 10*

I’risiu'k savo ardesą. o mes prisiusime Kataliogą ir paaiškinimus. 
REIKALINGI AGEN*TAI. kurie liuosu laiku arba nuolatos pardavi

nėtų musų čeverykus arba paimtų užsakymus Lietuvių Kolionijoje.
Užsisakydami čeverykus arba klausdami informacijų, rašykit šiuo 

adresu: v -

MONTELLO SHOE CO.
98 SPARK STREFT, MONTELLO, MASS

Mtt ą • 

DETROI1 Ml< H.
A Gniecki (Agentais i

1689 Praiidon Av<
M JTj RDAM v ’
Cha*. tifš* < M

3. -shujltr Street.

i

<ve>ykai gaunami sckaačioee vietoje: 
YGUNGSTOMN, Oli’ 

’ M -di oi. i everykų K-a i< 
60f: t ederai Street 
AHRtNUt. MAS.8 

tie, Clothing < <> 
134 Ir er . Strevi

»

Mes parduodame geriausius Pianus. Gramafonus ir užlai
kome didžiausi pasirinkimą Lietuviškų Rekordų Ir Gerų 

Piano Rolių.

VALIAUSI VICTORO REKORDAI
78676 (PAS DARŽELI TRYS MERGELĖS .. 

(IŠĖJO TĖVELIS I MIŠKĄ ..............
73675 (TAUTOS ŠVENTE...................................

(MES BE VILNIAUS NENURIMSIM
78684 (MUZIKA- VALCAS ..............

(PAUKŠ*”. VESEILĖ ..........
78403 (KAITI* K SVIESI SAULUTĖ

(VAI l.iOCIUTE MANO..........
18037-F (F iDA NORIU VERKIU .

(A’ i EŽERĖLIO ...
16038 ’ .LAKŠTINGALĖLĖ 

AGUONĖLĖ ............
If'’ F (SENELIS—POLKA

Sabonis 
Sabonis 
Vaičkus 
Vaičkus

h.
...........K. 

. . . . Jos.
.... Jos.
. . . Kast. Sabonis 

Kast. Sabonis 
. . Justas 
. . Justas 
. . Jonas 
. . Jonas 
. . Jonas 
. . Jonas

Kudirka 
K udirka 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas 

________ __ Butėnas 
~____________ TZ'-__S. ............ Jgrajino Columbijos_Orkestrir
(GRAZUOLĖ—POLKA............. jgrajino (olumbijos Orkestrą

VICTOR REKORDAI 10 COLIU—75c *
"Reikalaudami Mašinų, Rekordų arba Rolių Kataliogo, pasiuskit už 2 

centu štampų. Kreipkitės ypatiškai arba per laiškų

GEORGE MASILIONIS
233 We*t Broadffay, South Boston, Mass.

I

z




