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ANGLIJOS SOCIALISTAS 
NEPRIIMA TITULO. '
Pereitą sąvaitę Anglijoj 

mirė Sir Osvvald Mosley, ti
tuluotas didžiūnas ir baisus 

. reakcininkas, kurio sūnūs te- 
7" čiaus yra socialistas ir išrink- 

tas parlamentan kaipo dar- 
----------------- biečįų atstovas. Jaunas Mos- 
_----------- Laikraščiai praneša, kad ley vedė Curzono, kito Ang-

Uraganas sugriovė 1,020 mo- Pittsburghe^susitvėrė nauja lijos didžiūno dukterį Cy- 
(angliakasių unija, kurios su-thią, kuri taip pat yra socia-

Per Audrą Floridoj
Žuvo 2,900 Žmonių

z

/

15,000 ŠEIMYNŲ BE 
PASTOGES.

SUSIDARĖ NAUJA ANG
LIAKASIŲ UNIJA.

kyklų. Lavonai deginami 
krūvomis.

Floridą ištiko baisi nelai
mė. Ją nušlavė tas pats tro- 
piškas uraganas, kuris kelias 
dienas pirm to sunaikino 
Porto Rico.salą. Vėliausios 
žinios šią sąvaitę sako, kad

KELEIVIS
LITHUANIAN WKKKLY
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Parapijos Moky- 
toįas Teisme.

Newark, N. J. — Čia tapo 
patrauktas teisman šv. Tiai- 
cės katalikų parapijos moky
klos mokytoja.- Antanas 
Stankauskas už vaikų muši
mą. Vienas parapijonas 
skundžia jį reikalaudamas 
$11,000 už sumušimą jo mer
gaitės mokykloj. Už dukters 
sumušimą jis nori gauti $10.. 
000, o už tėviškų jausmų už- 
gavimą — $1,000.

ŠVEDU KARALIENĖ PA
VELDĖJO KONSTANCI

JOS ežero salą.
Švedijos karaliene Vikto

rija yra kilus iš Vokietijos. 
Šiomis dienomis mirė jos 
brolis, buvusis Badeno kuni
gaikštis, ir paliko jai Mainau 
salą Konstancijos ežere. Sa
la yra žinoma savo tropiš
kais orais, ir tenai auga ne
tik palmos. bet ir bananus. .Ji 
buvo privatinė Badeno kuni
gaikščių šeimynos nuosavy
bė.

i ŠIAURĖS KINIEČIŲ ARMIJA 
PASIDAVĖ REVOLIUCIONIERIAMS

LIETUVOS KONKORDA
TAS SU RUSIJOS 

DVASIŠKU  A.
Kauno žiniomis, šiomis 

dienomis Lietuvos valdžia 
padarė su Rusijos cerkve su
tartį. kuria einant visos pra
voslavų cerkvės Lietuvoje 
bus globojamos Rusijos met
ropolito Sergijaus ir Lietu
vos valdžia į jų tvarkymąsi 
nesikiš.
JUGOSLAVIJOJ NERAMU

Pereitą sąvaitę Jugoslavi
joj buvo du įvykiai, kurie iš
naujo sukėlė tautinę neapy
kantą ir padidino skilimą 
tarp serbų ir kroatų. Serbų 
laikraštis “Jedinstvo” Biel- 
grade paskelbė žinią, kad 
garsus franeuzų kriminalis 
advokatas Morro-Giafferi 
apsiėmė ginti tris serbų fa
šistus — Racičą, Popovičą ir 
Janovičą, — kurie yra kalti
nami šaudymu seime 20 bir
želio, ir kad atlyginimui tam 
advokatui už jo patarnavimą 

į bus renkamos aukos iš visuo- 
; menės. Ir laikraštis ragina 
i visuomenę, kad ji aukų nesi
gailėtų. -

I Šituo pasipiktino net dau
gelis serbų, kurie sako, kad 
tikri žmogžudžiai norima pa- 

......................... . J statyti tautos kankinių vie- 
Šiomis dienomis Ameri- ton. Kroatams gi tas da dau- 

kos karo departamentas pa- gįau nepatiko, nes tie žmog- 
skelbė Panamos Kanalo sta- žudžiai nušovė seime kroatų 
tistiką. Pasirodo, kad perei- vadą. Taigi Zagrebo mieste 
tais metais per tą kanaląjįo susirinko kroatų partijos pii-' 
Anglijos vėliava perėjo 72" domasai komitetas ir išleido 
laivai, o po Suvienytų \ aisti-manifestą, kviesdamas gy- 
jų vėliava tiktai 532 laivai, ventojus apskelbti serbams 

visišką socialį, finansinį ir 
komercinį boikotą.

Taigi kova tarp serbų ir' 
kroatų nedidelėj Jugoslavi-Į 
jos valstybėj tolyn darosi vis i 
aštresnė ir aštresnė.

ITALAI IŠŽAGINO 2 
MERGAITES. -

Iš Derby, Conn., mums 
pranešama, kad italai tenai 
paviliojo dvi mergaites, vie
ną 15 metų amžiaus, o kitą 
11. ir išsivežę jas į krumus iš- 

______ _____  _____ žagino. Tėvams' patartina 
nuo 8-to"aukšto iš viešbučio mergaičių vienų neleisti iš

/

<

VALDŽIOS AGENTAS PA- NUO GEN. CANGO PABĖ- 
TARIA NEW BEDFORDO

STREIKIERIAMS NU- Į 
SILEISTI. .

į New Bedfordą atvyko iš 
Washingtono Darbo Depar-Į 
tamento pasiuntinys Woo.d ir

GO KAREIVIAI IR 
PAČIOS.

Kantoniečių laimėjimas yra 
mirtinas smūgis reakcijos 

spėkoms.
LdlIiCltU/ UdMUillHiy VVVUM II . X,- - Tr- •• •
patarė streikieriams nusileis-L 
ti prieš kapitalistus ir grįžti I 
darban už 5' < mažiau algos. I 
Bet unijos vadas patarė tam Į 
ponui kraustytis atgal iš kur 
jis atvažiavo. Sako, kapita
listai nutarė atidaly ti dirbtu
ves, todėl parsikvietė iš 
Washingtono sau talkininką, 
kad įkalbėtų streikieriams 
nusileisti ant 5' <. Bet darbi
ninkai nenusileisią.

manytojai yra priešingi Uni- listė ir dovanojo Darbo Par
teri Mine VVorkersof Ameri- tijai didelį dvarą. Anglijos 
ca unijai ir jos prezidento spauda dabar išnaujo pakė- 
Lewiso politikai. Naujos uni- lė klausimą, kaip bus su 
jos prezidentu išrinktas John Mosley titulu “Sir.” kurį tė- 
4, Watt iš Illinojaus, o vice- vas paliko savo sunūi. Bet 
prezidentu \Villiam Boyce, būdamas socialistas, jaunas 

. Ka- Mosley atsakė, kad jam jo- 
sierium ir sekretorium bus kių titulų nereikia. Jo jauna 
Patrick Tookev iš Pitts- žmona Cynthia taipgi atmetė

per šita'kataklizmą Florido- jjuodveidis iš Indianos. Ka- Mosley atsakė kad jam jo- . *■ . -   . - 1 X V.**'-. Irtu liiulii I lollVin
je žuvo 2,200 žmonių. Sužel
tų esą daug daugiau ir priestų esą daug daugiau ir prie * <“*»<•* .o ,.

toda 15 000 šeimvnu nasili- burgho.-Vėliaus bus įsnnkti “leides titulą. Anglijos di- ko be pastogės ir begaišto. ir kiti viršininkaisKonstitu- džiunai tuo labai piktinasi. 
Jų maitinimu dabar rūpinasi ciJos projektas jau parašytas Jie garbina tokius titulus 

__ iz............ ....... ; iir hn< navpstas nanams nėr- kam kokia sventenvbe. o so-Raudonojo Kryžiaus organi-(ir pavestas nariams per- kaip kokią šventenybę, o so- 
zaCija ' Įžiūrėti, pataisyti ir priimti, cialistai juos atmeta supa-
' Miestelis Pelican City prie V*.sako- kad virši"’»V nieka- __________
Okeechobee ežero tapo visiš- ?' dirbdami Tasvklo- SUĖMĖ 24 VYRUS IR
kai nušluotas nuo žemes vei- J r , (
do. Vandeniui nuslugus, po 
griuvėsiais tenai rasta 200 j 
lavonų. i._. 
miesčiuko niekas gyvas neiš-’^ai>' 
tinko, nes iš viso tenai buvo! 
tiktai 250 gyventojų.

Raudonojo Kryžiaus virši
ninkas HovvardShelby sa-TĖVAI PARDUODA SAVO 
ko: “Retai kas gali tikrą pa
dėtį įsivaizduoti. I' 
pirmutiniai musų darbinin
kai nuvyko Okeechobee eže
ro apielinkėn, jie rinko lavo- ____ ______________
nūs ir siuntė' juos laidoti Į m^i 'šiaurės Kinijoj armija, 
Sebringą ar kitur. Pakol tas dabar gyventojai kenčia di- 
buvo daroma, mes galėjome 4eij badą. Neturėdami iš ko 

gyventi, tėvai veda-ant rinkų 
jaunas savo dukteris ir par
duoda jas vyrams už geriausį 
pasiūlymą. Už gražiai suau
gusią ir pilnai subrendusią 
kinietę merginą pirkėjai mo
ka iki $200.

Apie tai praneša amerikie
tis Earl Baker, kuris šiomis 
dienomis atvyko New Yor- 
kan iš bado apimtų apskri
čių. Jisai ragins amerikiečių 
organizacijas, kurios rūpina
si šelpimo darbais, sukelti 
apie $10,000,000 badaujan
tiems kiniečiams šelpti, nes 
kitajp žiemai atėjus žm</iės 
tenai pradės mirti nuo bado 
tūkstančiais.

kai gaus tik tiek algos, kiek

se. irbile kada gali būt at
šaukti iš savo vietų, jeigu ne-

3 MOTERIS.
Seekonk miestely, netoli

Manoma, kad iš tor’Pkarnai Plldys 8370 parei- jauntono, Mass., anksti pe-

Kinijoj Badas.

DUKTERIS.
Kuomet Įjį gražias merginas gauna' 

ma po $200. 
šantuno ir Čili provincijo

se, kurias iki šiol laikė užė-

reito nedėldienio rylą polici
ja užklupo namus po nume- 

’ riu 42 Pleasant st. ir rado te- 
Įnai besilinksminant 24 vyrus 
su trimis moterimis. Du vai- 

I kežai tarp jų buvo vos tik po 
* 16 metų amžiaus. Visi buvo 

r • areštuoti ir išvežti i Taunto- 
no kalėjimą. Vietos savinin
kas/ tūlas Louis Guevien- 
mont, yra kaltinamas užlai
kymu nedorybės namų ir 
pardavinėjimu svaiginamų 
gėrimų, o suimti jo svečiai 
kaltinami paleistuvavimu.

Rusai Šaudo Savo

b

vesti žuvusių žmonių skaičių 
apytikriai. Bet dabar randa
mi lavonai yra tokiam stovy, 

^kad juos reikia kuo greičiau
sia laidoti. Todėl jie yra de
ginami krūvomis, arba kasa
mi į žemę ten pat, kur jie 
randami. Todėl tikro lavonų 
skaičiaus dabar jau niekas 
nežino.”

Bet kitas Raudonojo Kry
žiaus viršininkas O. C. Gei- 
ger. savo raporte dabar pra
neša, kad žuvusių žmonių 
priskaityta jau apie 700 balt- 

. veidžių ir apie 1,500 juodvei- 
džių. arba 2,200 iš viso. To
liau šitas raportas sako, kad 

' ežero apielinkėj»turto sunai
kinta 95 procentai, o žmonių 
ir gyvulių žuvo 98 procentai, PATARIA PASTATYT PA-Įš^’ud^t. ŠauliaHš boKviku 
tai yra, iš kiekvieno šimto MINKLĄ AEROPLANO ( • ” •
tiktai du išliko gyvi.

Farmeriai, kurie išliko gy
vi. dabar neturi nei triobų, 
nei galvijų. Raudonojo Kry
žiaus organizacija stato 
jiems drobines būdas ir tei
kia maisto. Kai kuriose vie
tose jau pasirodė influenza 
ir kitos ligos.

Ant Porto Rico salos, Kuri 
randasi netoli Floridos, pa
dėtis da blogesnė. Tenai jau 
15.000 žmonių serga influen
za ir plaučių uždegimu. Dau
giau kaip 280,000 žmonių štininkas 
yra be pastogės. Amerikos 
valdžia nusiuntė ligoniams 
2.000 lovų, 24,000 blanketų. 
Uraganas tenai sunaikino 
netiktai žmonių namus, bet 
ir 1020 mokyklų sulygino su 
žeme.

Orlaivius.
Sovietų kariumenės vadai 

yra taip įbauginti paskalais 
apie galimą lenkų ar anglų 
įsiveržimą Rusijon, kad 
jiems ir saviškiai jau pradėjo 
rodytis priešais. Štai, žinios 
iš Maskvos sako, kad pereitą 
sąvaitę netoli Tverės bolševi
kai pastebėjo orlaivį lekiant. 
Jiems tuojaus atėjo galvon 
mintis, kad tai anglai lekia į 
Maskvą Kremlių bombar- 

i duoti. Ir nieko nelaukiant 
i Tverės baterijoms įsakyta

Ant Jūrių Anglija 
Pirmutinė

Bet ištikiu jų Amerikos laivų 
nebuvo nei tiek, nes daug jų 
trumpose kelidnėse perėjo 
per Panamos Kanalą po ke
liatą kartų, taigi po keliatą 
kartų buvo ir skaityti. Taigi 
pasirodo, kad ant jūrių vis- 
tiek dar pirmutinė vieta pri
klauso Anglijai. Jokia kita 
valstija pasaulyje neturi tiek 
laivų, kiek Anglija.

TTb'a'A*.’* fa*č----------- ’ ipasirodė neblogi, nes po ke-
ISRADEJAMS. ; lholikos zalpų orlaivis nukri- 

Amerikos National Aero-Įto žemėn ir sutyžo. Tik ne- 
nautical Association pataria į daug buvo iš to džiaugsmo, 
pastatyti paminklą broliams > nes pasirodė, kad tai ne ang- 
Orville irAVilbur Wright, ku-! lų, bet’pačių bolševikų orlai- 
rie išrado ir pirmutiniai pra-Įvis, kuris skrido iš Leningra- 
dėjo lakioti sunkesniais užįdo į Maskvą. Nors visi sovie- 
orą aeroplanais. Paminklas j tų orlaiviai xturi ant savo 
siūloma statyti Daytono mie-isparnų iš apačios dideles 
ste, Ohio valstijoj. 'raudonas žvaigždes, vis dėl

to savo orlaivio nepažinta.

2.000 STUDENTŲ SU
STREIKAVO CHICAGOJ.

Chicagoj sustreikavo 2.000 
Fenger High School studen
tų, protestuodami, kad jų 
mokyklon tapo atkelta iš ki
tur juodveidziu mokiniu.

TUNNEY VEDA PAČIĄ 
ITALIJOJ 5 LAPKRIČIO.
Pagarsėjęs Amerikos kum- 

išvažiavo Italijon 
ir 5 lapkričio dieną tenai pa
ims šliubą su Amerikos ak- 
torka Miss Josephine Lau- 
der, kuri ant scenos buvo ži
noma “Polly’1 vardu, ^unney 
daugiau jau nesikumšciuos.

NEGALĖJO PAKELTI 
NEW YORKO BILDESIO.

Negalėdama pakelti New 
Yorko gatvekarių ir trokų 
bildesio, 44 metų amžiaus 
moteris. Mrs. Martha Coo-

šantuno provincijose, buvo 
likę da apie 50,000 Čang 
Tsolino^ąrmijos kareivių, ku
rie andai buvo išvyti iš Peki
no. Pats gen. Čang Tsolinas 
buvo užmuštas, tai likusiems 
jp Kareiviams dabar vadova
vo gen. čang Tsung-čang. Jį 
rėmė anglai ir kiti svetimi 
imperialistai.

Revoliucinė valdžia Nan- 
kino mieste nutarė šitas re
akcijos liekanas sunaikinti ir 
apie porą sąvaičių atgal pa
siuntė prieš jas savo genero
lą Pei Čung-hsi su 100,000 
kareivių iš pietų.

i Kad gen. Čango armija 
nepabėgtų, tai iš šiaurės jai 

: kelią uždarė Mandžiurijos 
generolas Yang Yu-ting.

Reakcinės Čango spėkos 
tuo budu tapo pagautos tarp 
dviejų girnų. Čang betgi ne
nusiminė. Jisai atsisveikino 
su savo pačiomis, prisisegė 
skardą ir ištraukė į kovą. Jis 
tikėjosi laimėti. Bet iš pat 
pradžių jam pradėjo nesi- 

{sekti. Po 10 dienų kovos, 20,- 
OOOJo kareivių pabėgo ir pa- 

Ispanijos sostinėj Madride sidavė revoliucionierių armi- 
pereitą nedėldienį užsidegė 
Novedades Teatras vaidini
mo metu ir gaisre žuvo 120 
žmonių. Ugnis kilo ant sce- 

jnos. Kad nukreipus publikos 
I dėmesį nuo gaisro orkestrai 
buvo Įsakyta smarkiai griež
ti. Bet griežiant įvyko spro
gimas ir užmušė keliatą mu
zikantų. Ugnis tuojaus išsi
plėtė po salę ir bematant vi
sas teatras pavirto į liepsno
jantį pečių. Žmonės pradėjo 
veržtis laukan, bet tarp durų 
susikimšo^ ir negalėjo išeiti. 
Tuo tarpu kiti iš užpakalio 
veržėsi prie durų ir lipo vieni 
kitiems per galvas. Teatras 
labai senas, šeši balkonai pa
daryti iš medžio, greitai pa
diegė ir pradėjo lūžti su žmo-

t

I

UŽMUŠĖ 10 LIGONIŲ.
Telegrama iš Kotą Radža 

sako, kad ant Sumatros sa
los, kur yra įtaisyta raupuo- 
čių kolonija, pereitą sąvaitę 
ligoniai pakėlė riaušes prieš 
vyriausybę, kuri norėjo juos 
gydyt nepatinkamu jiems 
budu. Sakoma, kad 29 rau- 
puočiai puolė su peiliais dak
tarus. Bet daktarų nenuken
tėjo nei vienas, o ligonių bu
vo 10 užmušta ir 4 sužeisti.

Teatre Sudegė 120 
Žmonių.

MOTERIS IŠŠOKO IŠ 
VIEŠBUČIO PER LANGĄ.

Toronto mieste, Kanadoj.

iššoko per langą Mrs. Dous'^kių.
Dunhanr, 38 metų amžiaus' DIDELI GIRIŲ GAISRAI, 
moteris iš Bostono. Ji nuvv- .. ... .
kuąi į viešbuti reikalavo <,a keliose neto-
kambario ant 10-to aukšto, ^‘labariiega ginos. Isdege 
bet ir s_______
užsimušė ant vietos. Ji pali
ko Bostone savo vyrą ir tre- 
jatą vaiku.

NE KARALIŠKO KRAU
JO, O BETGI VALKATA.

W ėst Bridgevvaterio mies
tely si panedėlį buvo areš
tuotas už valkiojimąsi Wil-

X >'-•«?!> mišk. Ko-įėmis kitiemsant galvų Iš

FRANCUZAI IMA SKUS- jokio darbo

vai su gaisru San Diego ap- viso šitoj katastrofoj apie 
skrity yra suvaryta 250 juri- 120 žmonių sudegė ir apie 
ninku ir 500 piliečių. Iš viso 370 sužeista, 

(gaisrą gesina apie 2,000• ----------------
žmonių. I Greitą sąvaitę ketu-j POLICIJA PAŠOVĖ DU 

Iri jų žuvo ugny. Nuostolių VAIKU,
ugnis pridarė labai didelių,

_____  _ I
John Joseph James' 

Nors jis nėra Anglijos princo Į 
giminė, o vis dėlto policija! 
pripažino, kad jis profesio-l 
nališkas valkata, nes neturi

’—'- j ir valkiojasi iš 
vietos į vietą rankiodamas 
cb?pretų nuorūkas. Jo kiše- 

i nedaru-

nes išdegė netik daug miško 
ir ganyklų, bet ir farmų daug 
nuėi<* su dūmais.

TI USUS. 7
Ūsai Francuzijoj pradeda cij ______

išeiti jau iš mados. Mažiukė n’<ii buvo prikimšti ..........
barzdukė ant smakro, pa- kytų cigaretų ir cigaru galų, 
prastai vadinama “imperia- kurių priskaityta 
le,” taipgi skutama šalin, kaip 500.
Penkta dalis franeuzų šian- ----- ----------
dien vaikščioja jau be ūsų ir GUGERNATORIUS K AL 
be “imperialių.” BA APIE SOCIALIZMĄ.be “imperialių.”

daugiau

jai. Dviem dienom praslin
kus pasidavė ir likusieji jo 
kareiviai. Revoliucinė val
džia prižadėjo užmokėti 
jiems apie $600,000 užvilktų 
algų, duoti kiekvienam ka
reiviui po 3 akrus nemoka
mos žemės ir kiekvieną jų 
parsiųsti savo lėšomis namo.

Pasilikęs be armijos, ge
nerolas Čang Tsung-čang 
grįžo prie savo pačių ir su
gulovių, kurių jis buvo pali
kęs 28. Bet pasirodė, kad ir 
jo moteris pabėgo. Penkias 
savo Suguloves jam pasisekė 
surasti dar Mukdene, vieną 
rusę pačią rado Charbine, o 
dvi Korėjoj. Taigi sumedžio
jo iš viso 8 moteris, bet 20 
dar trūksta. Pasirodo, vadi
nasi, kad sumušto generolo 
ir moteris nenori.

Taip pasibaigė šiaurės Ki
nijos karvedžių kampanija, 
kurią uoliai rėmė pinigais ir 
ginklais svetimieji imperia
listai, ypatingai Anglija. 
Remdami tas reakcines spė
kas, imperialistai tikėjosi nu
galėti revoliucinę armiją, ku
ri žengė iš pietų į šiaurę. Bet 
reakcininkai tapo sumušti, ir 
revoliucionieriai šiandien 
apvaikščioja didelę pergalę.

Yonkers, N. Y. — Policija 
čia gavo telefonu žinią, kad 
trįs banditai užpuolė gara- 
'žą. Į tą garažą tuojaus buvo 

AUDRA PADARĖ $5.000,- nusiųsti trįs policmanai.
000 NUOSTOLIŲ MEK- Jiems privažiuojant, iš gara- 

SIKOJ. ižo išlėkė ant motorcikliaus 3
vyrai, ir liepiant policma- 
nams sustoti, nesustojo. Po-I 
licmanai pradėjo šaudyt ir 
sužeidė du vaiku, kurie žai- 
:dė ant šaligatvio. Motorcik- 
jlius vėliaus buvo sulaikytas. 
)bet pasirodė, kad juo važia- 
Įvo ne kokie banditai, tik 
.šiaip padaužos, kurie buvo 
pakėlę garaže muštynes dėl
to, kad jiems nenorėta išmai
nyti 10-dolerinės.

Iš Meksikos pranešama,! 
kad audros ir potviniai pas
kutinėmis dienomis sutiki
no tenai už *5,000,000 turto. 
Daug esą išplauta geležinke
lių. nunešta tiltų, laukuose 
sumušti javai ir sugriauta 
daug triobų. Gybybės aukų 
tečiaus nebuvo.

ANGLIJOJ NORIMA PA- bemat^riu^ FnU valstl V)> iNAIKINTI MIRTIES Ido k-d ^.F^\er?8 nusl?aa*
BAUSMĘ. valdžloV f’h nepa,;n ,ų

Londono Times prane- prask: republikonų ir denn- 
.ka'' Anglijoj prasidėjo kratųj politika šiandien taip 

per. iššoko per langą nuo judėjimas, kurio tikslas yra supuvus, kad ieitrvi ii neinki- 
soptintii luhu ir užsimušė. panaikinti mirties bausmę, tės, lai socialistai laimėseptintu luhu ir užsimušė.

Į

n alijos valdžia tu
rėjo DEFICITĄ.

Romos žiniomis, Italijos 
valdžios biudžetas per rug
pjūčio mėnesi turėjo 36,000,-j 
00(1 lirų deficito. Valdžios
Į.aiamns įh i :ą mėnesį buvo($20.000,000. nes prieš tą 
2,!»l7.000.(Mio lirų, o išlaidos valdžią smarkiai 1

2.95:’>.ooo.o"0 linj. (žmonės ir ji°

Wall Streeto piniginė fir
ma Blair & Co. atsisakė pa
skolinti Rumunijos valdžiai

MILIONIERIUS STINNES 
PALEISTAS IŠ KALĖJIMO

Iš Berlyno pranešama, kad 
tenai tapo paleistas iš kalėji
mo Hugo Stinnes. užsistačius 
jam 1,000,000 markių kauci
jos, kad nepabėgs nuo teis
mo. Stinnes yra didelis Vo
kietijos kapitalistas ir buvo 
areštuotas už mėginimą ap
gauti valstybę. Jis išbuvo be
langėj 3 sąvaites.

Mainerių unijos valdyba 
Illinoįaus valstijoj nutarė 
numušti $1.40 algos į dieną

bruzda sau ir visiems kitiems unijos 
i° gali ja nuversti, viršininkams.
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0 APŽVALGA, ffl
KOKIE BUVO “PATRIO

TAI” VYSKUPAI VALAN
ČIUS IR BARANAUSKAS.

Musų dvasiškija Šiandien 
kelia vyskupus Valančauską 
(Valančių) ir Baranauską 
į šventųjų tarpą. Jei tikėti 
kunigų pasakoms, tai tiedu 
vyskupai buvo didžiausi Lie
tuvos patriotai ir be galo my
lėjo savo žmones. Bet kuni
gams nereikia tikėti. Geriau 
pasiklausykim, kaip kalbėjo 
patįs vyskupai. Štai kokį įsa
kymą vysk. Valančauskas 
paskelbė savo “mylimiems” 
lietuviams iš Kauno Kated
ros 1869 metais:

“Melskitės... kad šviesiau 
šiam Ciesoriui Aleksandrui 11... 
visada su dangiška loska pri
būtų ir visokiomis cnatomis du
sią Jo aprėdęs vestų Ji keliu do
rybės... Melskitės ir už visus 
stonus Ciesorystės, už Minist
rus, Gubernatorius ir kitus Ka
reiviškus viršininkus.

“Pradėsim mokintis rusiškai, 
tas nevody3 mums žinoti ir sa
vo prigimtą kalbą; ypač mal
dauju moteris ir motinas... 
Weizdėkit ant kožna Rossionąį 
kaip ant brolio ir mylėkit jį be 
veidmaina... Jus (artojai) iš 
meilės Diewa ir maloni s viso- 
meilingiausia Jo Mylistos Cie
soriaus dastojot apturėt vienu 
didžiu Jo ištartu žodžiu 19 d. 
vasario 1861 m. visišką išliuo- 
savimą nuo valdžios ponų... jus 
visi įgijot dalybas laukų ir ki
tų geradėjysezių, ir visa tai at
likta pagal valės Ciesoriaus — 
rėdytojais Jo.“

Taip vysk. Motiejus Va
lančauskas, atsistojęs Kauno 
Katedroj 8 gegužės dieną, 
1869 metais, ragino lietuvius 
melstis už caro valdžią, kuri 
panaikinus baudžiavą vien 
tik Kauno gubernijoj užmu
šė 117 žmonių, kurie nenorė
jo rašytis sutarčių su dvari
ninkais.

Tai toks buvo “patriotas” 
vyskupas Valančius-Valan- 
čauskas.

Dabar pasiklausykim, kaip

šaltinius ir darbininkų spė
kas. Jiems siūloma eksplua- 
tuoti kasyklas, statyti maši
nas, popieros gamybą, steigei 
automobiliu fabriku*, dirbti
nio šilko audeklines, odų 
dirbtuves, elektros Įmones, 
organizuoti namų statybą, 
bovelnos auginimą, miškų 
apdirbima ir tt. ...... - - .

Sovietu valdžia kapitalis- Julijų u- jo* tvirčiausią par- 
tų jau nešaudys ir Į kalėj*- ’ SocialdeaKikratų par
muš jų nesodins, bet teiks 
jiems specialių priviiėgijų. v

Komisarų noras patraukti 
užsienio kapitalą Rusijon yra 
taip didelis, kad jie baigia 
savo “ukazą šitokiais žo
džiais:

"Kad supopuliarizavus duo
damas svetimšaliams koncesi
jas ir patraukus Rusijon užsie
nio kapitalą, greitu laiku bu> 
padarytas sąrašas esamu kon
cesijų ir išleistas įvairi.am? už
sienio kalbomis. ”

Vadinasi, sovietų \ aidžia 
jau galutinai atsisako nuo 
karo su privatiniu kapitalu. 
Per 10 metų bolševikai tą ka
rą vedė: jie suardė krašto 
pramonę, išnaikino pramoni
ninkus. o dabar jau kviečia 
kapitalistus iš užsienio, kad 
atstatytų sugriautą jų valsty
bę.

Socialistai
sakė, kad bolševikų politika 
pasibaigs šitokia katastrofa. 
Bolševikai užtai apskelbė so- 

' cialistus “kontrevoliucionie- 
riais” ir uždraudė jų spaudą, 
panaikino organizacijas.

Skelbdami speciales privi
legijas užsienio kapitalui, 
bolševikai dabai* piisipažįs-

gaRviu. ne.i piliawu ing magazi
ną. nei jokia kaszta ant iszka- 
lu ir žatavvanijos wajtu: nerei- 
kedavva nej .jokiu marku ant 
prosbu dėt. ne.i int vvajska ejt. 
Kajp wisa aldže. tajp ir wisas 
pavvinastis ir atsakimas gulė
dama ant vienu ponu ir bajo
ru... '

“Wisa mužiku sunkenibe bu- 
dawa ant nedelos ben po drtvi ar 

► tris dienas siųst darbininką ing 
baudžiava d vara lauku išdirbt 
ir sargi ba atout. Bet ūžta j se- 
dedava au ant poną žemes, 

'kuris juos nog visokiu krividu 
apgindavo. ‘

Tai matot, Kokie “laimin
gi” buvo lietuviai, kada jie 
eidavo lenkams baudžiavą! 
Mužikams nereikėjo nei ka- 
riumenėn eiti, nei mokesčių 
mokėti. Bet jegamastis Bara
nauskas nepasako, kad jie 
negalėjo eiti kariumenėn. 
nes buvo pririšti prie dvarų 
žemės, o mokesčių mokėjo 
labai daug, nes atiduodavo 
visą savo darbą dvarams.

Vis dėlto vysk. Baranaus- 
ikas reikalauja, kad “muži- 
Ikai” butų dėkingi lenkams ir 
'mokintųsi jų kalbos. Jis sa
ko:

“Jus mužikai katalikai, uz- 
lajkidami sava tvirta tikeima 
ir karszta meile Dievą ir Baž- 
nyczios. szenavodami. pavožo- 
dami ir milėdami ponu> ir bajo
rus katalikus, kajp sava prie- 
telius, geradėjus ir pamokinto- ta, kad jų politika buvo klai- 
jus gerus.mokikites nog j u tikru 
doribiu. kūrės jie tur. o kuriu 
jums trukst; naokikites viežli- 
ba tarp savęs apsieima. kriksz- 
czioniszkos szloves. lenkiszkos 
kalbos ir raszta. kad galėtumėt 
katalikiszkas knigas skaitit... 
Wisas apszietimas žemaieziu 
apie dajktus vieros szv. Bažni- 

\ ežios ira tiktai po lenkiszkas
knigas.”

I r

Taigi, jeigu Vilniaus kraš- - 
to žmonės šiandien kalba 
lenkiškai, ir jeigu dėlto 
Lietuva savo sostinės 
dabar neteks, tai bus ačiū 
tik tokiems “patriotams.”

I

NESUSIPRATIMŲ PHEŽASTYS.
kratai ir kreise

rio statyba.
Yra nesutarimų irdarbi- 

ni»kų klasėj. Yra nesutarimų 
ir atskirose darbininkų poli
tinėse partijose, imkim Vo-

1 •

Kada kitose partijose, 
pradedant komunistų ir bai
giant tautininkų, ėjo atskili
mai. darėsi plyšiai, tai so
cialdemokratų partija vis 
tvirčiau jungėsi, vis vienin- 
gėsnė darėsi.

Taip iki rugpiučio 10 d. 
šiandien Vokietijos minis- 

terių kabinetas, kurin Įeina 
4 socialdemokratų ministe
riai, nutarė numatytas biu
džete lėšas karo laito. krei
serio staivbai išduoti. Biu-

jos narių tarpe kilo pasipik
tinimo audra. Nacionalistinė, 
tautininkų spauda gavo pro
gos iš socialdemokratų šai
pytis. Gi komunistai griebėsi 
iš to'daryti sau naują biznį.

Socialdemokratų partijos 
centro komitetas ir partijos 
reichstago frakcija išnešė dėl 
to pasigailėjimą, pageidau
dama, kati ateity partijos 
ministeriai glaudžiau laiky
tųsi kontakto su centro ko
mitetu ir frakcija. Bet gi at
šaukti ministerius, kol dar 
yra galimybės pravesti nau
dingus darbininkams nutari
mus, nematė reikalo. Bet po 
to dar nenusiraminta. Parti
jos narių susirinkimuose iš
nešama rezoliucijų tą reika
lą ministerių kabinete iš nau
jo svarstyti arba jį iškelti

SaiaKstii Rinkiniii Vijus.
Bombarduokime Kapitalistų Kandidatus

(Ižetas buvo priimtas dar se- i’^Jchstage, ir jeigu nutarimą 
nojo reichstago. Ir senasis Nepasisektų atmainyti, tai 
ministerių kabinetas, nenore- ^misterius iš kabineto at- 
damas aiškiai prieš rinkimus sa^, .
pasisakyti, buvo nutaręs sta-: 1 faktai.
tyti kreiserį kaip tik susiras^ Kai dėl komunistų, tai jie 
tam lėšų. vietoj to triukšmo, kurį da-

Socialdemokratija prieš bar kelia, turėtų susičiaupti.
gegužės 20 d. rinkimus reich- Rusijoj po 1925 m. kariume- 
stage ir spaudoj’ prieš kreise- nes reformos, įvesta privalo-

; ii nut nraHrin rio statybą griežčiausiai pro- mas. kareiviavimas visų vyrų 
. ,U P ' tfKtfJ'Vrb rizUmo i rinl/imnc FILIO 19 iki 40

Cia telpa lietuvių ir anglų kalbomis paklausimas repu- 
blikonų ir demokratų kandidatams. Perrašykit anglišką 
vertimą ant savo popieros, padėkit savo parašą ir adresą, 
ir nusiųskit i vietini anglų laikrašti.

Gerbiamas Redaktoriau:
Nors Hooverio ir Smitho 

prakalboms išeikvota daug 
rašalo, vis dėlto žingeidžiam 
baltuotojui norėtųsi žinoti, 
kaip šitiedu kandidatai stovi 
svarbiausiais klausimais, bū
tent:

Musų jurininkai šiandien 
laikcmi Nikaraguoj. kur jiems 
nėra jokio reikalo, ir tiesia te
nai pamatą naujam karui. 
Hooveris juos tenai paliks, nes 
jisai prižadėjo vesti “Cooli- 
dge’aus politiką.” Taip pat pa
liks juos tenai ir Smithas. nes 
jis viešai giriasi, kad ir ji 
Wall Streetaa remia.

Amerikoje dabar indžionk- 
šenų pagalba yra smaugiamos 
darbininkų unijos. Per aštuo
nerius metus republikonų vieš
patavimo tas indžionkšenų slo
gutis pasidarė stačiai nepa
kenčiamas. Smithas valdo 
New Yorko valstiją da ilgiau, 
ir indžionkšenų vartojimas 
prieš darbininkus tenai darosi 
vis bjauresnis.

Kaip Smithas taip ir Hoo
veris reiškia didžiausios ištiki
mybės Wall Streetui, visai nie
ko nežadėdami darbininkams. 
• Yra ir daugiau svarbių 
klausimų, bet šiame laiške nė
ra vietos visiems jiems sumi
nėti.

•Jeigu Smithas ir Hooveris, 
arba jų šalininkai, neprirodys 
man, kad aš klystu, tai aš ne
turėsiu kitokios išeities, kaip 
tik balsuoti už Socialistų Par
tijos kandidatus, Normaną 
Thomasą ir Jamesą Maureri.

Su pagarba.

Dear Editor: ,
Much printers ink has been 

shed over the \vords of Smith 
and Hoover in thjs campaign. 
yet the curious voter štili 
wants to know how the candi- 
dates stand on this all-impor- 
tant issue:

Our marines are i n Nicara- 
gua. where they have no busi- 
ness te be. laving the ground- 
\vork for another war. Hoover 
would continue them there, 
havigg promised to carry on 
“Collidge polieies." And so 
would Smith. since he is frank 
enuogh to boast that he is 
getting Wall street support.

The injunetion is being 
used to kili off labor unions. 
The Republican Party has 
been in power the lašt eight 
years, and the injunetion evil 
has been growing worse in the 
countrv. Smith has been in 
power in New York Statė even 
longer, and the injunetion evil 
grows worse all the time in 
that Statė.

Both Smith and Hoover 
contend keenlv for the alle- 
giance of Wall street, offering 
no assuranees at all to labor.

There are many other is- 
sues, too numerous to mention 
in the space you vvould care to 
allow my letter. Unless Smith 
and Hoover and their sup- 
porters can show me that I am 
\vrong. I will have no other 
course open except to vote for 
Norman Thomas and James 
H. Maurer, the Socialist can- 
didates.

Sincerely.
(Čia pasirašyk it)

testavo. Eidama į rinkimus nuo 19 iki 40 metų. Pasiruo- 
kėlė obals’į: šalin kreiserio Simui skirta dveji metai, ak- 
statyba! Ir dabar socialde-tingas tarnavimas 5 metai, 
mokratai ministeriai minis- Pirmos eilės atsarga apima 
terių posėdy kreiserio staty- visus vyrus iki 34 metų, ant- 
bai pritarė. Ir tai tuo pat lai
ku, kada Socialistinio Inter
nacionalo Kongresas Briuse
ly balsavo rezoliucijas prieš 
ginklavimąsi! Tiesa, karišku 
atžvilgiu vienas kreiseris 
prieš Francuzijos ar Angli
jos apsiginklavimą nieko ne
reiškia, bet po kreiserio “A” 
statybos gali eiti statyba ki
tų. Antra, jei su vienu kreise
riu kare nieko neveiksi, tai 
kam jį visai ir statyti, kam 
išmesti keletą milionu liau
dies sunkiai uždirbtų pinigų.

Po šito nutarimo socialde- , . o____ r_o___ _
mokratinėj spaudoj ir parti- galės atkeršyti Francuzijai.

O komunistai laukia naujo 
caro, vildamies iš jo naujų 
suiručių, dar didesnių darbi
ninkų vargų, o iš to naujo 
sau biznio.

į Kai dėl socialdemokratų, 
.ai socialdemokratai ministe
riai aiškinasi, kad jie dėl vie
no šio dalyko nenorėję palik
ti tų pozicijų, kurias užėmė 
partija eidama į vyriausybę. 
Galimybės sulaikyti kreise
rio statybą jie nebenumatę. 
Dėl tuščio protesto gesto jie 
nenorėję iššaukti krizio. Bet 
gi Partijos narių dauguma į 
tai atsakė, kad jai daug ma
loniau butų buvęs ministerių 
kabineto krizis, kaip dabar
tinė padėtis. Kaikurie reika
lauja net išmesti ministerius 
iš oartijos. ,

į Betgi ministeriai jau seni 
partijos nariai, ne jauni poli
tikai. bet prityrę darbinin
kai. Priežastis to išsiskyrimo 
daug giliau, negu kreiserio 
statvba.

I Viena tų sunkenybių yra 
bendra kiekvienai partijai, 
kai ji išeina iš opozicijos ir 
paima valdžią. Pamoka: bū
nant opozicijoj reikia tik to 
reikalauti, ką galėsi būda
mas pozicijoj įvykdyti.

Į Antra, svarbesnė priežas
tis, kad vokiečių socialdemo-

■ kratai vis dar nepajėgia vi- 
’sad aiškiai pasisakyti ginkla
vimosi reikalu. Nenusimeta 
buržuazinės pažiūros, kur 
ginklavimasis sudaro tautos 
galę, jos garbę. Ir kitur so
cialdemokratijoj tai nėra 

'aiškiai išrišta: juk kai kur so
jų ialistai dar anksčiau reika- 
Javo visuotino liaudies apsi
ginklavimo.

1 Buržuazinė mašina kapi
talistinio pasaulio taip už
sukta, kad ir tvirčiausios ran
kos nepajėgia iškart jos taip 
sutvarkyti, kaip reikalauja 
socialistinis idealas.

I Bet gi netenka nusiminti: 
sutarmingas darbas ir susi
klausymas kliūtis nugali.

' ' “Socialdemokratas.”

i
I
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dingą. Jie prisipažįsta, kad 
-ocialistai jiems sakė teisy
bę. O vis dėlto socialistų 
spauda ir organizacijos tebė
ra uždraustos Rusijo j iki šiai 
dienai.

i I 
I

Į
“Krasnaja Gazeta” prane- j 

ša. kad Leningrado gubemi-! 
ją užplūdo meškos, kurios iš-J 
piauna daug gyvulių.

ros—iki 40 metų. Buržuazi
jos vyrai nuo kareiviavimo 
už privalomą mokesnį atlei
džiami, ir tik karo metu jie 
bus pašaukti. Taikos metu 
Rusijos armija sudaro 1,- 
050,000 vyrų, o karo metu 
sudarys 6 milionus. Militariš- 
kas jaunuomenės auklėjimas 
pradedamas Sovietų Rusijos 
mokyklose nuo 15 metų.

Ir Vokietijos aficieriai tik 
pavydi Rusijai tokio ginkla
vimosi. Vokietijos junkeriai 
tyliai svajoja, kad gal būt 
Rusijos ginklo pagelba jie

1897 metais vysk. Antanas^'P 'Tskupaj Antanas Ba- 
Baranauskas garbino lenkus..1 ai}auska> m kiti Romos ka- 
štai jo žodžiai: talikų bažnyčios agentai, si-

J . !tie faktai yra paimti is Vinco
‘Pirmoji geradeiste Dfeva... Kudirkoj raštų “Varpe.” 

Wisa galybė ir sila Lietuvos 
butų vejkej pražuvusi, kad ne- j 
butų Dievas jaj davęs pedarit ■ 
sandora amžinos vienibes su
Lenkajs. ,

“Antroi geradeiste Dievą—

MASKVA “PRAVERIA 
DURIS UŽSIENIO 

KAPITALUI.”•z*.
Kada bolševikai paėmė

Wieszpats Diewas Lietuwa nog Rusijos valdžią į savo ran- 
pražnwos išgelbėja. apšwiete, ’ kas, jie paskelbė Aapftalui 
palaimina ir gausiomis dovano-1, mirtiną karą. Akumuliuoti jį 
mis ir loskomis apipilė par Len- ‘privatinėse rankose buvo 
kus. lankai tada pilni buwa griežtai uždrausta. Samdyti 
Diewa bajmes, meiles ir tikra,ir išnaudoti darbininkus pri
moksią; jų giwenimas buwa j vatiniam pelnui taip pat bu- 
szwentas, paredimaj tejsingi irjvo griežtai uždrausta. Išleis- 
garsi buwa narsibe Lenku. Ku-jti pirmieji sovietų Rusijos 
nigai iszmokine lietuwiszkos įstatymai baudė privatinius 
kalbos wisus ponus, bajorus ir biznierius iki 10 metų kator- 
žmones iszmoke poteru... Iš len- gos už tokius prasižengimus, 
kiszkų knigu wisa Lietuwos, Bet su laiku pasirodė, kad 
szwiesa. isz lenkiszku prikistu Rusijoj šitokia tvarka nega- 
wisa mums krikszczionišzka pa- Įima, nes ta šalis da nėra per- 
doribe ir Diewa bajme iszteke-'gyvenus kapitalizmo laips- 
ja... Imdama nog Lenku tokias nio. Visi apsišvietę socialis- 
geribes, Lietuwa nebuwa nie- tai sutinka, kad istorinė ka- 
kiek priesz Lenkus pažeminta... pitalizmo misija yra priruoš- 
Tejsibe wisuose paredimuose ti dirvą socializmui. Kur tos 
buwo užlajkita tikriause... Kas misijos kapitalizmas da nėra 
Diewa—Diewuj. kas Karaliaus užbaigęs, tenai socializmo 
—Karaliuj, kas bajoro—bajo- neįvykinsi. Suprato tai ir Le- 
ruj. kas wargdienia — warg- ninas, ir todėl jo pastango- 
dieniuj... Sudaj ir sudžes būda- mis buvo įvesta “Naujoji 
wa tejsingi...” 'Ekonominė Politika,” su-

^“NEP.” Toji poli
tika reiškė jau pripažinimą 
šiokių-tokių teisių privati 
niems kapitalistams.

Tai buvo jau nusilenkimas 
privatiniam kapitalui.

į Gi šiomis dienomis Mask- 
Lengwibe giwenime neisz- ya da žemesnį mušė “poklo- U,— _ ____?_

Tiesa, kartu su krikščiony- 
be Lietuvoje buvo įvesta, ir 
vergija. Bet vyskupas Bara
nauskas sako, kad vergija 
buvo tikra palaima Lietuvos 
mužikams. Girdi:

‘T - - .
pasakita... Pakol buvo pago- ną” privatinio biznio Dievui, 
najs, žmones uargdieniaj buwa. Liaudies Komisarų Taryba 
labaj prispausti ir Szunies wie-'dabar nutarė “praverti ūž
toj lajkomi; bet priėmę kriksz- sienio kapitalui duris (lai
tą. tokia • pat lengwibe kajp ir plačiau.” Užsienio kapitalis- 
lėnku žmones aptureja. Nog to tai yra kviečiami eiti Rusijon 
czesa neiszmanidawa jokiu j»-iir išnaudoti jos gamtos turtų
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KAZYS J. KMAUCTCNAS. Tenoru, 

•u OrK -:ron Akompsninoer 
Bernužėlis <Kom. A. V*na ja o) 

Broleliai t Kom. A- Vuufa ičio;
A 8 Berr.
Oi. Eros:

OPEROS ARTISTĘ UVDA STPAVTČTvTk. Cont.-aita
'M Ork# tros A komiam m*-.- .

♦Vėrėm Midų Am
S. Šimkaus*

LIETU V TV TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Gerutė. Polka

Medžiai. a žolės. Polka

COLLilBIA LIETUVIV ORKESTRĄ
Zanavyku ?ra AmtnybS- Polka 
i’z’j.j I;-..vai. Polka

NTI.LO ROMASI * ORKESTRĄ
Ramor.a. ValeaA .Mftbe! W«yne>

e -4*. ore. Valeas

EDITH LORASO * ORE Esi RA
TPe Ma-.c Siren. Valcr.s * ValdtemVJ

.'^nbons, Vateaa iJ. Straus*)

E. JAHRI. S N0VELTY QLTNTET~E
A-- A'.ri.s Fir« Bali, Vateaa
A -p a; e Wal:<

CASTANCIJA MENKEUCNICTf. So;-»bo.
su Orke.-tr« Ako»panim< •-u

lis
Aernaeis

KAZYS J. KRIAUČIŪNAS. Tenors* 
su Orke. ro. Akompanimentu

’.-m ffirtnas
Pers . riAaa su Tėvyne

ANTANAS VANAGAITIS.
.0 Orke-tros Akompanimentu

i -.Ovoj Mados 
awa Jul'U

JONAS rOUNGAITIS. Pato

A • ti. Polka 
•• . > . Polka

RVSTSKA ORKESTRĄ

Ru K-izota<
-p -.as

IETUVIŲ TAUTT'rKA ORKESTRĄ

Lietuvaitė. Poliai
Polka Marcelė

Kad M*s 
O! Kas ?

Panemm 
Sprogsta

l>ver 
Dz ai.■t

i

Polka

/•it*. Polka

J«o- imo Polka
Polka

Atyką Polka

I

I

16086-F

16087-F

16089-F

Kregždutė, Polka

Trimola. Polka

Polka Karollta 

šavliu Polka

Cor UMBU PHO^OGR*rM<!(*J*NY
’Was ilngten St.. Boston. Mass.

Columbia^Records
Hade the NewWaq 
tiecfricoify

•ra. ub.
i-r. o*r

^KAtBV ^ARSRU?S VISOKIOS ŽINIOS
Dr-ge Mary Donovan Hap-|

goorl nuo Socialistų Partijos LENKŲ ARKI-VYSKUPAS 
dabar važinėja su prakalbo- Tricur n-» uinv^ac mis apie rinkimus. Iki šiol TEISME UŽ MINYŠKAS 
jau daug vietų aplankė, bet Marijavitų bažnyčios gaiva 
prakalbos tęsis iki pabaigai kaltinamas nedorais darbais 
sekančio mėnesio. Jos marš
rutas Mass. valstijoj iš eilės 
eina sekančiai:

Rugsėjo 27, Holyoke, 
Rūgs. 28, North Adams, 
Rūgs. 29, Greenfield.

Rūgs. 30, Boston Common, talikų sektai. Jis yra kaltina- 
4 vai. po pietų.

Spalio 1, Peabody,
Spalio 2, Salėm, 
Spalio 4, Haverhill,
Spalio 8 ir 9, New Bedford,
Spalio 10, Fall River,
Spalio 14, Bostone,
Spalio 14, Chelsea, 
Spalio 16, Lynne, 
Spalio 17, Lowell,
Spalio 18, Maynarde,

' Spalio 19, Lawrence, 
Spalio 20, Blue Hill

Woodrow a Ve., Dorchestery.*
MANNING | KONGRESĄ.

Drg. Frank Manning, So
cialistų Partijos kandidatas į ė 
kongresą, ruošiasi į aktyvį 
rinkimų vajaus darbą New 
Bedfordo distrikte. Be kitko 
jis skaitlingai

su vienuolėmis.
Iš Varšavos pranešama, 

kad Plocko mieste atiduotas 
teismui arki-vyskupas Ko- 
walski, galva Marijavitų 
bažnyčios, kini priklauso ka

t

/

ir

rnas už “didelius prasižengi
mus,” papildytus su Marija
vitų vienuolyno minyškomis. 
Kadangi kaltinamasis yra 
tokia aukšta “asaba” ir pra- 

, sižengimas yra pasibaisėtino 
pobūdžio, tai ši byla Lenki
joj pasidarė didelė sensacija. 
99 liudytojai pašaukti nagri
nėjimui arki-vyskupo Ko- 
ivalskio negerų darbų. Ka
žin, ar ir dabar kunigai sa
kys, kad tik bedieviai yra ne
dori žmonės?

POPIEŽIUS NORI “VIENO 
PIEMENS IR VIENOS 

AVTNYČIOS.”
Popiežius Pijus XI savo 

aplinkrašty, enciklikoj 1928 
m., atsišaukia į visas pasau- 

i išsiuntinės lio religiškas sektas, maldau- 
drg. Bergerio prakalbų lite- damas sudaryti katalikų baž- 
raturą. Jau užsakyta 7,000 nyčios uniją toje prasmėje, 
kopijų. kad “butų vienas piemuo ir

viena avinyčia.”
Drg. Norman Thomas kal

bės tris sykius Mass. valsti- WASHINGTONAS NEl^RI- 
joj: Springfielde, Worce.<te- PAŽĮSTA PROH1BICUOS. 
ry ir Bostone. Kaip Washingtono ponai

n • rr n iž,uri j ptohibicijos įstatymą,
a tai geriausia parodo faktas,deck kalbės bąjįkete, Runs t per pereitą subatą ir ne-

10 14 dėldienį policija tenai areš- 
Elks Motei viešbuty. javo 242 žmones už girtybę
*- 1------------—- - - j ir pardavinėjimą svaiginamų

Čekoslovakijos valdžia, gėrimų.
konfiskavo Vengrijos amba-į 
sados ramus Pragoję, nes 
Vengrija atsisakė užmokėti ____ _________________
Čekoslovakijai $36,000 ako- $25 pabaudos užtai, kad jo 
los. Rūmai tapo užrakinti ir jfrklys turėjo prakiurusią nu
bus parduoti iš varžytinių, garą.

Dorchesterio žydelis Mar- 
cus buvo nuteistas užmokėti
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Kas skaito ir ražo, 
Tas duonos neprašo.

l

© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS < Km nieko nereikta, 
v To niekas nepeikia.

HARFTORD, CONN.tarpiniu budu iš to pasinau- HARRISON-KEARNY, N J.! kos lietuvių veidrodi, 
i’ Mr.«i_s—i . ... parodys jų ekonomišką ir

morališką Pas:(larbavimą 
šioje šalyje. Tas veidrodi', 
girdi, bus tokia knyga 
Amerikos lietuvių istorija 
Sako, jus mažum misliiale. 
kad tai bus didelė knyga ir 
ims kokius metus laiko per
skaityti; ne,—ta. ous tik jo 
lapų, dvidešimt.' puslapių. 
Tik esą reikia pasidar’oa\i. 
mo, o tas paeina nuo u.'U. 
Visos organizacijos, be bi
tumo pažiūrų, girdi, turi U2. 
sisakyti tą “milžinišką” kny
gą, tuojaus, tuomet mes e>ą 
busime atlikę toki didvi; (lai
bą, 
Šarkis.

Teko kalbėtis su vietiniais 
lietuviais apie naujosios s\e- 
tainės reikalus. Pasirodo, 
kad pirmo morgičiaus ant 
namo yra šimtas tūkstančių pa7aSs^boSuoTa’ iirt dolerių; 18,000 dol. yra žy 1 ap,Jon-ls. boikotuoja jr j 
deli°,_0 Jotus sudėjo minks-pats y!a įr su laisvais; jie 
taprociai. O kiek dar reiks tajp pat j bažnytinių draugi- 
sudėti, tai niekas nežino. Pa- ją parengimus neina, nors 
žangesnieji lietuviai nedaly- kaip prisižiūri, tai laisvesnių 
vavo atidaryme sios svetai- malvti visur Vien tikbolše- 

-J- vikai nei i katalikiškus, nei Į 
ĮS-tautiškus parengimus nesi- 

\ įskas ėjo tykiai, be lanko.

ČHICAGO, ILL.
Kaip sekasi “Sandarai 

naujoj vietoj.
Rugsėjo 15 d.. Lietuvių 

Auditorijoj Įvyko sandarie
čių pokilys, kuri gal būt reik
tų pavadinti priimtuvėmis ar 
krikštvnomis. Mat, atvykus 
čionai “Sandaros" administ
ratoriui Biekšai, buvo daryta 
visokie pienai ir sumanymai, 
kaip geriausia pradėti Įkūri
mas “Sandaros" spaustuvės 
ir biznio naujoj vietoj. Paga- 
liaus nuspręsta pradėti su iš
kilminga puota. Kaip nu
spręsta, taip ir padalyta.

Reikia pasakyti, kad poki
lys buvo gražus ir tvarkin
gas. Valgių buvo skanių ii 
užtektinai. Dalyvavo daug 
puikių svečių, taip sakant, vi
sa smetona tautinio elemento 
Chicagoj. Čia buvo ir dakta
rų, ir advokatų, žymesnių 
biznierių ir kitokių gerų 
žmonių. Tinkamas papuoši
mas svetainės sienų irgi darė 
malonų Įspūdi. Prie to, grie
žė orkestras, tartum kabare
te. Svetainės buvo dvi: viena 
šokiams, o kita valgiams. 
Žodžiu sakant, geriau jau ne
galėjo būti.

Po skanių užkandžių ir pa
sistiprinimų. pagalinus prasi
dėjo prakalbėlės. Pirmausiai 
prabilo p. Semaška, kuris pa
kvietė Dr. Zimontą vesti visą 
programą. Semaška pagyrė 
Zimontą. o Zimontas pagyrė 
savuosius idėjos draugus- 
tautiečius, prilygindamas 
juos prie tokių didvyrių, kaip 
Dr. Kudirka ir Dr. J. Basana
vičius. Publikai patiko jo 
prakalbėlė ir už tai jis gavo 
aplodismentų. Po Zimontui 
pasakė keletą žodžių p. Heit- • įengvai. Kas svarbiausia, tai 
manavičius. Dr. Saikelis; ve-: iasis musų “čempijonas”
liaus kalbėjo Dr. Biezis ir Dr. jn^ra paprastas žmoge- 
Margens. Jų visų kalbos bu-,lis bet dvasiškas tėvelis, pats 
vo gana simpatiskos, ^aiP jegamastis klebonas. Na, ir 
“Sandarai, taip ir jos vir^- tikslas "faito” biskį skirtin- 
ninkams. Tik Dr. Margens.' negu šarkio/nes §ar.
kaipo atviro ir ypatingo bu- fooksuojasi už tukstanti- 
do žmogus, kažin kodėl savo neg, 0 jegamastis už kreiva- 
kalbai pasiskyrė ^Pie kojes Brooklyno mergas. Dar

didesnis “prajovas” yra* ta
me, kad musų dvasiškas 
kumštininkas pradėjo “fai- 
tuotis” su boba, o pabaigė su 
kleriku. Matyt, jis tai]S darė 
tikėdamas burtams, kad jei
gu nuveiks bobą, tai nuveiks 
ir visus pasaulio sutvėrimus. 
Taipgi dėl geresnio savo pa
rapijos išgarsinimo jegamas
tis gavo lietuvišką vyskupą, 
kas daro nepaprastą malonu
mą. ypatingai tuo atžvilgiu, 
kad vyskupas atrodo mote
riškos lyties — diktas. išrodo 
kaip riebus vokietys.

Dabar visos musų parapi
jos davatkos išsigando. Sa
ko, bus bėdos, nes jau kelios 
jų tapo išmestos iš švento 
zokono.

Šis bobiškos išžiuros vys
kupas išleido šitokius Įsaky
mus:

(1) Kad buvusios, esamos 
ir busimos dvasiško tėvo je- 
gamasčio gaspadinės prisi
rašytų prie švento Povylo zo
kono. o pamačiusios kunigie- 
nę (dėl kurios ėjo “faitas”), 
lenktųsi kaip prieš deivę.

(2) Esamieji ir busimieji 
vargonininkai turi būti akli, 
kurti ir neprivalo susieiti su 
parapijonais, o ypatingai su 
gražiomis kunigo gaspadi- 
nėmis.

(3) Kad ponia zakristijon- 
ka nesirūpintų apie jokias 
kalbas, nes gali sugadinti sa
vo vingiuotą figūrą.

(4) Kad visuomet butų 

išnešiojimui kortelių tom da
vatkoms, kurios nenori ati
duoti pagarbos vyskupui ir 
naujam bokso čempijonui, 
taipgi, kad butų ramios ir 
nesakytų nei mur-mur.

Apie A'ėlesnius Įvykius ir

” 'doti. Veikiausiai. “Sanda-Į “Piktos dvasios” apsėdo 
ros" viršininkai tą jau patys t 

įžino, arba greitai sužinos, 
tad man neišpuola juos mo
kinti.

Prakalbų protarpiu buvo 
muzikaliu programas, kurį 
išpildė p. Krasauskienė. P-lei 
Bigeliutei pianu palydint, p. 
Krasauskienė sudainavo dvi 
gražias daineles, “Ant ma
rių krantelio” ir “Užklota 
debesiais..." Joms svečiai 
gausiai plojo. Viskas pasi
baigė gražiai.

Dabar tik laukiama išei
nant pirmojo “Sandaros" 
numerio Chicagoj.

Pokily redaktoriaus Pronc
kaus dar nebuvo, bet sakė, 
kad jau atvažiuojąs iš Bosto
no. Kai kas čionai kalba, 
kad Pronckus gal nerede- 
guosiąs daugiau “Sandaros” 

, dėl kokių tai ekonominių su
metimų, bet to tikrai nieks 
nežino, nes, veikiausia, ir pa
tys sandariečiai dar nežino, 
kaip ten su juo bus.

Norisi visgi palinkėt “San
darai" geros kloties ir sau
gotis "Lietuvos” bei “Varpo” 
likimo. Verčiau, lai koks kle- 
rikališkas šlamštas pakrato 

. kojas, o laisvamanių spauda 
i tegul gyvuoja.

Visur Esantis.

nutarta, kad visą pelną, ko- BROOKLYN, N. Y. 
Ka« girdėt pas kriaučius.
ŠiUom tarpu galim pasi

girt, kad kriaučių darbai ei
na visu smarkumu. Mat, da
bar tai jau pats sezonas, bet 
kaip jis ilgai tęsis, tai negali
ma pasakyt. Kiek tenka nu
girsti iš unijos viršininkų, esą 
tai busiąs ilgas sezonas, bet 
tenka nugirsti ir tai, kad gali 
būti ir visai ti-umpas. Prie
žastis trumpumo esančios to
kios, kad mažai parduodama 
žieminių rūbų, o parduoda
ma mažai todėl, kad, kaip 
yra žinoma, šiuomi tarpu Su
vienytose Valstijose siaučia 
didelės bedarbės, darbinin
kai žmonės, negalėdami už
sidirbti duonos kąsnį, apie 
pirkimą naujo siuto ar over- 
koto juk negali nei svajoti. 
Reiškia, nedarbas kitose in
dustrijose skaudžiai atsilie
pia ir ant drabužių gamybos.

Vadinasi, ateinanti žiema 
tulus kriaučius gali sutikti la
bai sunkiais laikais. Well, 
pagyvensim, pamatysim.

* * *
Brolis J. Buivydas “Dar

be’’ rugsėjo 14 d. laidoje 
džiaugiasi, kad duoklių mo
kėjimas einąs gerai. Nieko 
tokio, kad nariai moka savo 
organizacijai duokles, juk

■ priklausantis ekonominiai 
, ar kitokiai, 

visgi privalo paskirtas duok
les mokėti.

Tečiaus prisimenant tuos 
jš laikus, kada ne komunistų

Lietuviu nedraugiškumas ir; kis tik pasidarys, nusiusią i
Vilnių, lietuvius našlaičius 
gelbėti. Pelno, sako, pasida
rė apie porą šimtų dolerių, 
bet kadangi apvaikščiojimas 
buvo bažnytinėje svetainėje 
ir kunigas prisidėjo prie ren
gimo, tai jis ir visus pinigus 
paėmė, žadėdamas pasiųsti į 
Vilnių. Iki šiol tie pinigai dar 
nepasiųsti ir kunigas nieko 
nesako, kada jis juos pasiųs.

Apie kitus trukumus para
šysiu vėliau. N. Svečias.

nepasiustos aukos.
Nesenai “Keleivy” rašiau 

apie vietos lietuvių gyvenimo 
trukumus, ši tą patyręs dau
giau, dar noriu parašyti, nes 
Kiek mačiau, tai “Kel.” pas 
mus yra prasiplatinęs ir visų 
geresnių žmonių yra skaito
mas ir mylimas laikraštis. 
Skaitydami žinutes iš musų 
Kolonijos, lietuviai gal pra
šalins tas blogybes, kurios 

(čia tarp jų yra. Pirmiausia 
reikėtų prašalinti nedraugin- 
gumą; reikėtų visiems lietu
viams kad ir skirtingų pažiū
rų tikėjime, ar politikoje 

j gerbti save ir sykiu kitus. 
PaV., dabar kokia nors drau
gija rengia pikniką, ar balių, 
ir jei ta draugija laisva ir 
prie parapijos nepriguli, tai

kleboniją.
Musų parapijoj tikri “dzy- 

vai” dedasi. Koks tai kipšas 
Įsisuko tarpe paties jegamas- 
čio klebono ir kleriko. Kaip 
girdėt, tai jegamastis yra ge
ras “faitorius," nes gerai ap
kūlė kleriką ir išmetė iš sa\ o 
namo. “Kaito" priežastis bu
vo nesusitaikymas dėl tūlos 
paneles, kuri dažnai viešėju
si klebonijoj, o vėliaus ir ap
sigyveno tenai. Panelė buvo 
iš Brooklyno, N. Y. Dabar 
klerikas negali grįžti Į semi
nariją baigti savo mokslo. 
Buvo teismas pas vyskupą, 
bet vyskupas, matomai, ap
kaltino kleriką. Apkaitinta
sis. nepatenkintas tokiu teis
mu ir tokia “teisybe," žada 
užvesti bylą civiliame teis
me. Parapijonys didžiumoj 
remia kleriką ir visi žada 
jam pagelbėti. Davatkos kal
ba, kati ‘‘piktos dvasios” ap- 

, sėdo kleboniją. Visi tarnai 
pabėginėjo, gaspadinė iš ei
lės dešimta i metą laiko. Ma
tomai, geras dvasiškas bosas, —~  ------—. ----- ;•
jei tarnai taip trumpai laiko-! trečdalis svetaines buvo tus- 

. si. vargonininkas buvo ant-luaa>- - .

.ras, bet ir tas jau pabėgo.-triukšmo, tik etikos jaunuo- Čia iš laisvesnių draugijų 
Kunigas likosi vienas ir da-‘^iai su Amsterdamo mergi- skaitlingiausias nariais yra 
bar samdosi • burdingierius, npmis biski padundino grin- Lietuviu Kliubas, kuris jau

Į

sz •

nės. Publikos buvo mažai

. tuos parengimus neina. Tas

HARRISON-KEARNY, NJ. 
Naujas Šarkio konkurentas 

ir žingeidus vyskupas.
Atsirado naujas lietuvis 

boksininkas, kuris, jeigu 
kaip, tai “subytis” net čem- 
pijoną Šarki. Pirmos kumš
tynės jam gerai pavyko — 
padarė “knock out” labai

kad ji apgintų nuo r—-- 
dvasių.” Tai nėra jokio “dzy-i 
vo," kad tarnai bijo piktų' 
dvasių, jei pats kunigas jų1 

I neapsigina. i

I

“piktų sav0 kurkomis.
Žinučių Rinkėjas.

ROCKFORD, ILL.
Rockford, III. ištiko nelai

mė, — kelis darbininku.- 
mirtinai sužeidė ir keli mirė. 
Rockf. Chair & Furniture— 
Plant B, vėjas nuvertė van
denio kubilą, kuris stovėjo 
ant dirbtuvės stogo, ir per
laužė keturias lubas, darbi
ninkai nespėjo nei vienas 
prasišalinti, ir viskas sugriu
vo ir susimaišė. Išsigelbėji
mui nebuvo laiko: taip stai
ga viskas griuvo, kaip butų 
kas bombardavę.

Rockf. Chair & Furniture 
—Plant B, tai biaurybė se
niausia rakandų dirbtuvė, 
daugiausia žalos pridirbo. 
Mes gyvename per 2 “bloku" 
atstumoj, Kishvvaukee st., ir

gyvuoja senai, bet neturi nei įmes niekomenukentejom, tik7 taip b’ turi būti, nes žmogus, 
'7 ‘ _ • i- ’ _____  l___r ____  ____ .^priklausantis
užsiganėdina, kad 'mėnesi- būriai ir automobiliai vis at- organizacijai,
savo namo, nei salės, vien tik matom kaip dabar žmonių

nius susirinkimusCLEVELAND, OHIO.
Rugpiučio 16 dieną ant svetimoje vietoje. Jei Kliu-' 

Vyčiams tai jau nei pekloj Neauros fanuos buvo su- 
nebus karščiau, kaip jiems rengtas piknikas kokių tai

atlaiko įsilanko pas nelaimės vietą, 
ai k’lin- • rr< ..... . .

, , - - Ta stiprioji viesulą vi
ja.' tuietų savo namą, alsiems Rockfordo gyvento- 
nors nuomojamą salę, arijams nebuvo jaučiama

T*
Iiiruut' naikiau, piiuiuui» tumių tai /’ - jams neDUVO jaučiama. IS naua ne A.M11IUIU2H.U

dabar svilina. Vieną nedėl-negirdėtų sportininku (Irau- karnhari, tai daug naudos ga- motenj njekas nenukentėjo i Plauko žmonės buvo musų 
,1:__ : _ r>:i‘ ___ i_______ ‘_____ lėtu nadarvti tarn viatnc J •

mirti sąvaitraščiams, tartum 
numatydamas “Sandarai” 
mirties pavojų Chicagoj. 
Vienok ir jis ragino §anda- 
riečius nenusiminti. Esą, jei
gu “Sandara” ir turėtų nu
mirti, tai bėdos tame nėra, 
kadangi mirtis yra geras 
daiktas... Tokiame pokily, 
kur rengėjų visas noras ir vil
tis yra ilgiausio, pasekmin- 
giausio gyvenimo, rodos, ne
išpultų taip pesimistiškai nu
gąsdinti juos. Bet juk tokia 
kalba negali nei pailginti 
“Sandaros” gyvenimo, nei 
sutrumpinti: tas priklauso 
nuo pačių sandariečių darbš
tumo ir aplinkybių, tad ir 
čionai nėra taip jau baisus 
dalykas.

Kiek nemalonesnis apsi
reiškimas, tai aukų rinkimas. 
Kuomet buvo priminta apie 
reikalą surinkti tuojaus bent 
.$1,500.00, tai jau tada niekas 
neplojo. Tiesa, aukoti daug 
kas pasižadėjo ir pirmiąu ir 
dabar, bet pažadai, — anot 
lietuvių patarlės: “pažadėjai 
—patiešinai. nedavei — ne- 
griešinai." Gana skaudus 
faktas yra, kad vienas žy- 
miausis sandarietis paaukojo 
tik $2., o kiti gal nei tiek. 
Sprendžiant iš to visko, sun
ki bus pradžia “Sandarai” 
Chicagoj, jeigu ji bandys ir 
čionai bent dalinai aukomis 
pasilaikyti. Nuo savęs patar
čiau, kad “Sandaros" biznio 
vedėjai stengtųsi surasti ata
tinkamus biznio kelius finan
sų sukėlimui, o ne kaip ki- samdomas “angelas sargas 
taip, kadangi Chicagos “na- 
rodas" yra visai kitokio po
būdžio, negu rytų sandarie
čiai. Biznio keliu čionai gali
ma daug kas padaryti, nes 
juk niekur nėra tiek daug lie
tuvių, kaip Chicagoj. Ir yra 
gana daug pasiturinčių tau- Įspūdžius iš “faitų” parašy- 
tiečių, tik reikia pažinti jų siu vėliau, 
psichologiją ir mokėti savi- Pyragas Miežinis.

dienį jegamastis klebonas gijos. Piknikas buvo pareng- 
juos išvadino skunkėmis, šeš- tas su ristynėmis, nes dabar 
kais. Vyčiai sako, jeigu mes Clevelande nėra nei mados, 
kunigui smirdame, tai neisi- kad piknikas butų be risty- 
me Į bažnytinę svetainę ir nių. Buvo visur išgarsinta, 
dabar nabagai jau jieško sau kad Požėla imsis su Pinta, ir 
naujos pastogės. daugelis rengės važiuoti, ma-

Kadangi prie bažnytinio nydami, kad Požėla ten bus. 
choro priklausė didžiuma vy- bet paskutinėj dienoj dauge- 
tiškų “skunkių," tai nutarė lis sužinojo, jog Požėlos ne
neiti daugiau ir bažnyčion, bus. tad ir i pikniką nevažia- 
kad neprasmarvinus bažny- vo. Dėl šios priežasties publi- 
čios. Chore dabar gieda tik kos buvo nedaugiausiai. 
kelios mergaitės. (Rengėjai, gerai žinodami iš,

Kadangi tiek “dzyvų" laiko, kad Požėlos nebus.' 
šiuo laiku pas mus darosi,'buvo pakvietę Alejuną iš j 
tai rašysiu apie tai dažniau. Pittsburgho ir pastatė prieš 

Kupros Viešnia. Į Pintą. Iš pilono susikirtimo 
--------------- (Pinta priplojo Alejuną i 45 

minutas, lauždamas jo ran-AMSTERDAM, N. Y. ninutas, lauždamas jo ran- 
Pašventinimas naujo. Meri- >s.antro sykio Alejunas 

kalu svetainė,. 'Pa8“1<le P’"1? Į?»
. _ .. \ „ 11 recią syki, tai Pinta vėl pn-

e Rugsėjo 9 d. buvo pasven- p]0jo Alejuną, taip pat lauž- 
tinimas naujos klerikalų sve- damas jo ranka Nors Aleįu. 
tamės. Is dalyvavusiųjų pro-' 
grame pirmiausia kalbėjo ... . .
miesto gaspadorius, girda- . aĮ Pat,^°> bet daugelis Rė
mas lietuvius, kad jie teikia triukšmą už melagingą ap- 

statydami garsinimą, kad ne tas buvo 
ristikas. kuri garsino. Patar
tina clevelandiečiams neda
lyti melagingų apgarsinimų, 
tai ir publika susirinkusi pa
rengimuose neturės už ką 
triukšmą kelti.

J. S. Jarus.
t

lėtų padaryti tarp vietos lie
tuvių. Šventadieniais ir šiaip 
vakarais lietuviai turėtų kur 
užeiti, gražiai laiką praleisti, 

1 laikraščių pasiskaityti ir tt. 
Bet dabar to nėra. Kandangi 

i čia yra daug lietuvių, tai rei- i vjeno 
ketų taipgi turėti ir savo pra
monininkų. biznierių, bet da
bar ir jų čia nėra. Jei nori I 
nusipirkti čeveiykus, tai turi • 
eiti pas svetimtauti ir jam 
pelną nunešti. Tiesa, čia bu- 

x vo lietuvis, kuris turėjo čeve- 
Į dykų krautuvę, bet neišsilai

kė ir uždarė. Taipgi yra lie
tuvis. kuris turi drabužių 
krautuvę, bet ir tas bėdavo- 
ja. kad lietuviai nesilanko, 
neužjaučia. Taipgi reikėtų 
lietuvio dentisto, medicinos 
daktaro, advokato ir šiaip 
Įvairių profesionalų, bet lie
tuviai tuomi nesirūpina ir 
svetimtaučiams turtus didi
na. o patys nuskurusiai gyve
na. Teko daug vietų apvaži- 
nėti darbo jieškant, bet nie
kur nemačiau, kad lietuviai 
butų taip apsileidę, kaip 
Hartforde.

Teko išgirsti iš vietos kele
to:'veikėjų, kad juos ir vietos 
kunigas nuskriaudžia. Pasa
koja. kad šių metų vasario 
mėn. visi lietuviai rengė ap- 
vaikščiojimą vasario 16 d. 
Pirm apvaikščiojimo buvo

nas yra geras ristikas ir pub-

miestui garbę, 
naujus namus ir svetaines. 
Sakė, kad butų malonų, jei 
lietuviai pataptų Amerikos 
piliečiais. Antras kalbėjo tū
las advokatas, pažymėda
mas, kad šis lietuvių svetai
nės atidarymas yra svarbus 
dalykas, — tai ir viskas, ką 
jis pasakė. Trečias kalbėto
jas buvo lietuvis su atbulu 
kalnierium. Vargas. Jis pa
sakojo viską, kas tik užėjo 
jam ant minties, bet nieko 
svarbaus nepasakė. Ketvir
tas iš eilės kalbėjo ukrainų 
kunigas, didžiuodamasis, 
kad Ukrainai esą buvo ir bus 
lietuvių draugais. Anot jo 
žodžių. 3,000,000 ukrainų 
stojom i lietuvių eilės ir kar-( 
tu visi kovosime už krašto' 
ii uosy be ir už tautiškumą."

Istorinis “veidrodis.”
Pertraukoj vėl atsistojo 

keliaujantis lietuviškas Var-' 
gas ir, plodamas kačiutes,' 
pradėjo šaukti: “Kas einate 
užsirukvti, tai eikite, o kas 
mylite pasėdėti, tai sėdėkite, 
nes aš jums ką naujo pasaky
siu : tik tylėkite, ir dar syki 
sakau — tylėkite." Na, ma
nome. dabar tai gal ką naujo 
išgirsime. Klausome ištempę 
ausis, o kalbėtojas toliau rė
kia: “Na, tylėkite! Matote, 
mes norime padaryti Ameri-

tik nekurtos davatkos turi ka l: i menant kada buvo Michelso- 
noi> pliurpti. Beje, vienai nas su Montvila ofise, vėliaus 
švedei stiklas kojos blauzdą' kada buvo Bubnis su Indriu- 
perkirto, o šiaip vaikų miesto liu, kiek tuomet tas pats p. 
dumblynuos neužgavo nei Buivydas yra išliejęs tulžies 

!ant tų žmonių, ir ant pačios 
Andrew Kalėdojviršini.nk1; ka.fl.

į buk tai neapginą darbininkų 
į reikalų, kad jie nieko dau- 
S’aus nežiną, kaip tik duok- 

s iš narių kolektuoti ir tt. 
Dabar, kada Buivydas sė

di ofise ir renka duokles, tai 
i pats džiaugiasi, kad pasek- 
(mingai eina duoklių kolekta- 
i vimas. Reiškia, kada komu
nistas sėdi ofise, tai ir uni- 

I jos viršininkai geri, ir nariai 
(turi duokles mokėti. O jeigu 
ne komunistai, — tai ir uni- I • —- - -------- -

pinigus 
taupinąs Jįuras

i
I

Šeimynos biudžetas padidės, kuo- ja netikus, ir viršininkai ne- 
met vartosite ši švaresnį, geresni geri, kad ragina narius duok- 
kurą. Doleriai, sutaupinti apšil- les užsimokėti. Puiki logika, 
dalit namą labai greitai auga ar ne?
banko je.

I ŽSISAKYKIT BABAR

Nbw Engimo Coke
250 STIART ST..

Arlington SI. and Columbus Are,

South Boston Office:

399 Broadway
Tel. South Boston 23.33.

„GERESNIS KURAS 

GERIAUSIAS 
DĖL

Skalbimo diena dabar lengva!
*J*IK išmirkykit visos savai'

skalbinius tirštose, turtine-' 
Kinso putose. Pamatysit kaip :■' 
vas ir plėtmės nuplaukia Ma'v- 
Kao net purviniausi rankovių <_'■■ 
‘a> išeina balti kaip sniegas su ' 
sai mažai trinimo arba visa' ■ 
tnnimo. Tik reikia jfera: išplauti.

tas švelnus skalbimo būdas - 
taupo drabužius, taipp-i ir ra - 
Jsbandykit! Jums tik Rinso 
.a. lr kiečiausiam vandeny 

pudrų ne' mui,° šmotų, ėips'
Skalbimo mašinoms taiptri ne

iv,-.-t- nuilo! Nestebėtina,
i-'i •; 34 vadovaujančių

u ji rekomenduoja, 
ij naminį pakietą 
io dabar. Pasekite 
mus ant bakso.

Rinso
Granuliii’tM muilą* 

„išmirko -kalbinius balčiau.

♦ ♦ ♦

Rugsėjo 1 d., š. m., 54 sky
rius £ruvo surengęs pikniką 
KlasČiaus darže, Maspethe. 

! Piknikas, kaip teko nugirsti, 
finansiniu žvilksniu nusisekė 
neblogai; liko pelno apie 
šimtas dolerių. Bet tik, anot 
.J. Buivydo Įvykęs nesmagu
mas, kad pabaigoje pikniko, 
tūli pašaliniai žmonės, maty
ti, bomai, kaip ką apmušę. 
Kam sakyt “kai ką," kad ko
munistai gavo Į kaili. Toliaus 
jis sako: “Tai nebuvo kriau- 
čiai; vadinasi, lokalas už tai 
neatsako: tie bomeliai, mato
mai, turėjo savo sąskaitų su 
parko savininku."

Žinoma, kad lokalas neat
sako, jei komunistai susipešė 
su bomais.

Bet Buivydas sako, tie 
bomai turėjo sąskaitų su par
ko savininku. Tai ką bolševi
kai turėjo su tais bomais, jei
gu “faitavosi"?

Vieversys.

■«I

VANDENS ŠILDYMO
NUOLATOS palaiko karš
tą vandenį bile kokiam rei
kalui ir prie bile kokiu ap
linkybių. Daugiau kaip treč
dalis suvartoto vandens jūsų 
namuose turi būt karštas.

Kreipkitės prie vietos geso 
kompanijos, kad pademons
truotų vandens šildymo, ke
pimo. stubos šildymo, valgių 
šaldymo ir kitokias vartoji
mus GESO — GERESNIO 
KURO.

I)el naudo* Naujosiom Anglijos 
žmonių, apart šio. yra atspaus
dinta eilė paaiškinimų apie reao 
industriją Naujojoj Anglijoj. 
Juose vra interesingų faktų apie 
geso — geresnio kuro — 
svarbą jūsų namuose ir biznyje.

PRAŠO BILLY SUNDAY 
ATVERSTI PLĖŠIKUS.
Philadelphijos majoras 

Mackey, negalėdamas suval
dyti savo miesto plėšikų, but- 
legerių ir galvažudžių, krei
pėsi pas Billy Sunday, žino
mą biblijos “sorkininką" ku
nigą, kad jis tuos visus niek
šus atverstų prie “šventos 
dvasios.’’ Ir miesto majoras 
gali būt durnas kaip davat
ka. ___
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Kryžius.
PASTABOS

—Lab® lyto, tėve! negalėčiau padaryti?
—Zdrastvui. Maike! I —Lietuvoj ir Rusijoj ne :
—O kodėl rusiškai? GaPbet Amerikoj kartais dar ga- 

pas kokį caro generolą buvai lėtum pasipelnyti, 
arbatos gerti? | —O kokiu. Maike, spasa-

—Nausa. / “ ‘ _..........................
prisirašyti prie bolševikų, ba sipelnyti? 
mano vyčių armija pradeda J 
jau buntavotis.

—O kas pasidarė?
—Ogi nuo to čėso.

Smetona ir Voldemaras iški- 
kino kunigą Krupavičių iš labai gramotna 
valdžios, tai visi Amerikos! 
prabaščiai ir kamendoriai bemokslis. Visi bolševikų va- 
visbuntavojo mano 
prieš kokius ten kvašistus. ir 
dabar. Maike. jau ir aš pats 
negaliu duoti rodos su vy
čiais.

—Ar tu manai, kad pas 
bolševikus bus geriau?

—Yes. vaike. Aš kalbėjau
si su Bimba, ir jis man sakė, 
kad dabar yra man geras 
čenčius pastoti staršu komi
saru vajaunoj ministerijoj, 
ba Trockis jau išrunijo iš Ro- 
siejaus.

—Tai kodėl pats Bimba L 
neužima Trockio vietos?

—Negali. Maike. ba jis nė- los. 
ra generolas.

—Neapsigauk, tėve. -Jeigu sektųsi toks biznis, vienok aš 
Trockis turėjo bėgti iš Rusi- nepatarčiau, nes tai butų 
jos, tai tau gali prisieiti da darbininkams labai žalingas 
blogiau. Pas bolševikus nie- darbas. Aš netikiu, kad tokis 
kam nėra užtikrintos vietos, darbas išeitų tau ant naudos, 
nes jie ir patys savim nepasi
tiki. Į

—Nausa. vaike. Man Bim- vau manęs, kad dabar jau 
ba sakė, kad bolševikai da- tikrai mane pakvolysi. o tu 
bar yra galingi. Jie greitu ėmei ir vėl viską supeizavai. 
čėsu užponavosant visosvie-' -—Daryk kaip sau nori, lė
to. o Kapsukas ir Angarietis ve. aš tik pasakiau kaip daly- 
užims Smetonos ir Voldtma- kai ištikrujų yra.
ro pleisą Kaune. Tada ašJ —Na. tai ir guobai. Mai- 
vaike. atimsiu ir auksinę šob- ke. Aš bėgsiu dar sykį pažiu- 
lę iš generolo Žukausko, ką rėti savo vaisko. gal jau dau- 
mano vaiskas kadaise jam giau nesibuntavos. 
pasiuntė kaipo prezentą. —Keliauk, sveikas.

—Bolševikai Kauno nepa-
ims. tėve, nes Lietuvos boiše- AR ŽINOT, KAD— 
vikų spėkos šiandien visiškai Anglijoj bendrai kiekvie- 
pairo. Tiesa, keli metai at- nas gyventojas per metu- 
gal. buvo Lietuvoj šioks toks gauna 84 laiškus. Amerikoj 
bolševikų judėjimas, bet da-----7'
bar ten komunistų partija joj 
pakrikusi: jos nariai nepasi- sijoj

Aš. vaikex noriu .bu butų galima Amerikoj pa- 
■io knlčovslrn ha kindnvt’’’

—Na gi taip, kaip Bimba 
daro — prakalbas sakyt ir 
aukas rinkti pasaulio aukš- 

kaip tyn kojomis apvertimui.
—Ale kad aš, vaike, nesu

—Ne tu vienas butum toks

vaiskų dai yra “negramotni
—Tai ką aš turėčiau da

lyti. Maike. kad galėčiau su- 
silvginti su bolševiku va
dais?

—Pirmiausia turėtum iš
mokti keikti, paskui meluoti 
ir “Laisvės” Šerus pardavi
nėti.

—Tas man butų yzi dar
bas, vaike, ba aš moku gerai 
rusiškai keikti, o “Laisvės" 
šėl us irgi mokėčiau pardavi- 

’nėt. ba aš esu pardavę: 
ašinių Bendrovės šėrų. per 

kuriuos

kapitalistai Į Apie Paukščius Keliauninkus I 
L-————— ■ ■ X.—---- ——----- ----- . . . ■ .

Apie paukščius keliaunin- dosnieji paukščiai (gervės, 
kus visi žinome, kad rudenį žąsys) jau visai žemai skjen- 
jie lekia į šiltus kraštus, bet da. Pasirodo, kad paukščiai 
kaip jie tą atlieka, tai teisybę:paprastai labai aukštai lekia, 
pasakius, nei vienas iš musų dažniausia 4 ir 10 kilometrų 

rą klausą, kartais girdi 
skrendančių gervių klegėji
mą, bet pačių paukščių pul> 
ko» niekur nematyti. Tuo pa
siremdami galime spręsti, 
kad gervės gal skrenda aukš
čiau kaip 10 kilometrų. Pa
lyginti su šiuo aukščiu ta pro
ga pasakysime, kad žmonės 
keliauninkai 3 metus lipa į 
kalną 9 kilometrų aukščio ir 
įlipti negalėjo, o paskuti
niuoju laiku su orlaiviu pa
vyko pasiekti 12 kilometrų 
aukštumas. Lakūnas buvo 
apdengtas tokiais drabu
žiais, kad jie buvo šildomi 
tam tikra įrengimu, ir kad 
žmogui buvo parūpinta oro 
kvėpuoti. Mat tokioj aukštu
moj oro visai maža, o juo 
aukščiau, tai dar mažiau. Pa
sikelti į tokias aukštybes ne 
labai kas drįsta. Pasirodo, 
kad ten aukštumoj žmogus 
tur būt jaučiasi kaip žuvis iš 
vandenio išimta: -aukštumoj 
kitoks oro spaudimas, ten 
žmogus pasidaro lig ir mie
guistas. Bet tokioj aukštu
moj skristi jau daug leng
viau ir dėl to per tą patį laiką 
galima daug toliau nuskristi. 

Dėl to ir paukščiai, lekian- 
tieji į šiltus kraštus ir atgal— 
visada skrenda tik aukštai 
pakilę.

Kaip paukščiu nakčia, be 
kompaso; planų ir šviesos 
skrenda ir nepaklystaydtaip 
jie suranda savo gimtąjį 
kampelį ir net savo lizdą, to 
mes niekad nesuprasime.

' f -

Amerikos > kapiiansta 
džiaugiasi, kad Sovietų Rusi
ja sutiko pasirašyti Kelloggo 
“amžinos taikos” paktą. Ot 
taip žingsnis po žingsnio, pa
matysit, Stalino valdžia pui
kiausiai susibyčiuliuos ^su 
Wall stryto tūzais. Biurokra
tai viens kitą mokės pažinti 
ir ant, pietų pavadinti, — 
anot lietuvių patarlės.

Amerikos

lintieji dirbti jo valstybės 
žmonės, Romos muitininkų 
išgaudyti ir išvežti vergijon.

Vernai būdavo blogai mai
tinami, verčiami dirbti gran
diniuose, ' kad nepabėgtų, 
dažnai ir be drabužių. Pri
žiūrėtojai i darbą ragindavo 
vergus vien rykštėmis ir laz
domis. Nakties metu, kad ne
pabėgtų, jie būdavo užraki
nami ankštuose, drėgnuose 
požemiuose, arba žemėje iš
kastose landynėse.

Šį Romos vergu būklės 
baisumą didino dar ta aplin
kybė, kad Romėnai jiems 
buvo priešai. Romėnų vergai 
tai buvo žmonės jų šalies 
priešų sumedžioti ir jie, sve
timoje šaly kankinami, ten
kino šių priešų, Romos opti
malų, godumą.

Suprantama, kad vergai, 
kiek galėdavo, stengdavosi 
pabėgti nuo nepakenčiamų 

Į savo kankintojų. Su pabėgi
mu neišvengiamai buvo su- 
Irištas vergų plėšikavimas, 
kaipo vienintelis pabėgusių 
vergų maitinimosi būdas, o 
kartais ir kerštas savo kan
kintojams. Už pabėgimą, 
pasipriešinimą savo valdo
nams ir kitus panašius nusi
kaltimus, vergai būdavo 
baudžiami kryžiavimu. Bet 
ir šita baisioji bausmė nega
lėdavo suturėti vergų nuo 
bėgimo ir su juo surištų nusi
kaltimų, nes, kaip matėme, 
jų gyvenimas buvo ne leng
vesnis ir už kryžiaus kančias 
ir mirti. Todėl žymi dalis 
vergų baigdavo savo gyveni
mą ant kryžiaus.

Ypatingai gausingos ver
gų aukos ant kryžiaus būda
vo po numalšinimo vergų su
kilimų. Baisus dalykai tuo
met dėdavosi. Girias kryžių.

- . - - v > 
nustatydavo miestų aikštėse 
ir laukų keliuose. Taip 132 
m. prieš Kristaus gimimą, 
numalšinus didelį vergų su
kilimą, visi gyvi pasidavu- 
sieji vergai, apie 20,000 
žmonių, buvo prikalti prie 
kryžių. 71 m. prieš Kristaus 
gimimą, numalšinus vergų 
sukilimą, kurio vadu buvo 
žinomasai Spartakas, visos 
pakelės tarp Mantijos ir Si
lici jos buvo nustatytos kry
žiais su prikaltais vergais.

Kankynės prikaltojo prie 
kryžiaus vergo buvo nepa
prastai skaudžios ir ilgos. 
Nelaimingasai. prikaltas 
prie kryžiaus, kartais ištisas 
dienas kankindavosi, kol ba
du numirdavo, jeigu jam ne
sulaužydavo blauzdų. Mirtis 
ant kryžiaus buvo laikoma 
dideliu paniekinimu, ir Ro
mėnai senesniais laikais kry
žiavimu bausdavo vien ver
gus. Todėl kryžiu jie ir va
dindavo servile supplicium 
—vergų kankynė. Tik pas
kiau, išsiplėtus Romėnų už
kariavimams. kada Romėnai 
su visais užkariautų šalių 
gyventojais daugeliu atžvil
gių ėmė elgtis, kaip su ver-

Skaitant senovės .Romos 1 
istoriją, tpač apie Romos : 
vergiją ir jos vergijos baisu- i 
jį įrankį — kryžių, tenka di
džiai nusistebėti, kad dabar, i 

. kada kryžius dėl Kristaus ( 
Įnukryžiavojimo virto visuo- < 
tina krikščionių šventenybe, < 
į kryžiaus kilmę, t. y. į tai, 
kuo kryžius buvo prieš Kris- ( 
taus nukryžiavojimą, visai 
nekreipiama dėmesio. O ši : 
kryžiaus kilmė jo prasmei 
didžiai yra reikšminga. Pa
prastai manoma, kad prie 
kryžiaus buvo prikaltas ir 
tokiu budu nukankintas Kri
stus. Bet kryžius prieš Kris
taus nukankinimą buvo kan
kynė pavergtos ir nežmoniš
kai skriaudžiamos ir nieki
namos klasės žmonių, ver
gais vadinamų.

Kad kiek aiškiau butų, 
kuo kryžius buvo prieš Kris
taus nukryžiavojimą, pada
lysime nors trumpą Romos 
vergijos ir jos aukų prie kry-Į 
žiaus apžvalgą.

Vergija pasaulinėje to lai
ko Romos imperijoje, kurios 
ribose, kaip žinoma, gyveno, 
mokėsi ir mirė Kristus, tais 
laikais 
plėtusi. 
taip ir 
Vergi jo 
Romėnų didžiuliai 
vimai ir jų didžiūnų — opti
malų turtėjimai. Optimatai 
pasisavino jų nuomojamas 
valstybės žemes ir lokiu bu
du pasidarė savininkai di
džiulių'žemės plotų. Be to, 
smulkieji žemės savininkai 
dėl nuolatinių karų, kuriuo
se jie^ turėdavo dalyvauti, 
prasiskolino optimatams, o 
šie už skolas ne tik žemę at
imdavo iš smulkiųjų žemval
džiu. bet dažnai ir juos pa
čiu.- su šeimynomis paimda-jsu prikaltais prie jų vergais, 
vo vergijon. Tokiu budu Ro-Į 
moj smulkus žemvaldžiai 
buvo išnaikinti, o jų vietoje 
išaugo didžiuliai optimatų 
dvarai — Jatif undi jos. Šiuo
se dvaruose samdomus lais
vus darbininkus optimatai 
pakeitė vergais, kaipo pi
giausia darbo jėga. kiu

Ii ja buvo paversta 
didžiulėmis vergų kolonijo- 
~‘s — optimatų nuosavybe.

Smulkieji žemvaldžiai ir 
laisvieji darbininkai — tas 
Romos pamatas, ant kurio ji 
išaugo į didžiulę imperiją, 
buvo optimatų suardytas. 
Jiems dabar liko tik du ke
liu: eiti arba į kalnus plėši
kauti. arba i Romos miestą 
ir ten dauginti laisvoji pro
letariato skaičių, kuris pre
kiaudavo savo pilietinėmis 
teisėmis ir tapdavo už dova
nas ir vaišes valdžios pa
grobimo įrankiu įvairiems 
avantiūristams.

Dideli tai.- laikais Romėnų 
:užkariavimai, ypač Azijoj, 
buvo taip pat gausus jiems ir 
vergų šaltinis. Karo belais- 
vių. kurie paprastai būdavo 
paverčiami vergais, optima- 

■tams toli gražu neužtekdavo, 
j todėl užkariautose šalyse 
žmonės b? jokių ceremonijų 
buvo gaudomi verguvėn. 
šiuo gaudymu daugiausia 
užsiimdavo Romos mokes- 

,čių linkėjai — muitininkai. 
! Kiek to laiko Romos vergija 
'reikalaudavo žmonių aukų, 
gali parodyti tai, kad per 

< salą, kuri buvo žy
miausia Rytuose sugaunamų 

, vergti rinka, t. y. kur optima- 
daž- tų agentai daugiausia supir-

ypatingai buvo išši- 
taip vergų skaičiumi, 
jų būklės sunkumu, 
s plėtimuisi padėjo 

užkaria-
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Romanas gavo džė- rni?

—Gal būt. kad tau. tėve, ir
1

—Tu man. vaike, suspoili- 
ni visus gerus pienus. Aš bu-

i

79. Danijoj — 69. Olandi-
42, Italijoj — 13. Ru- 
- 7, Turkijoj — 1.

tenkindami savo neišmanė- Afrikoj yra skruzdėlių, 
bais vadais, pradėjo veikti nuo kurių neatsigina liūtai, 
neprigulmingai, įsteigę taip drambliai ir kiti gyvuliai. Jos 
vadinamus “kolektyvius ak- ką patinka, tą papjauna. Yra Delos 
tvvus.” kurie tain jau prie skaitomos plėšriausiais gy- 
gero neprivedė. Paskiausiu viais.
laiku, komunistų pasekėjai Perkūno trenkimas _______
prarado paskutinę viltį savo niausią patenka medin, bet kinėdavo vergus nuo jų gau- 
judėjimui išplėsti ir. galų ga- ves du nuošimčiai įtrenktų dytojų. per dieną pereidavo 
le. visiškai apleido bolševTkų medžių užsidega. po 16,000 vergų. Romėnų už
pilęs. i Saulės spindulys pasieki? kariautos šalys tuštėdavo
-—O iš kur tu žinai apie žemę per pusdevrntos minu-

tai? ,tės.
—Aš skaičiau Lietuvos Lietuvos Koperacųjos Ben- 

Komunistų Partijos Centro drovių Sąjunga 1919 m. turė- 
organą. kuriame patys cent- jo tik 24 narius, 1927 m. tu
ro valdybe.- narei taip sakė. r? jo 263.

—Tai tu, vaike, sakai, kad Žmogus turi iš viso ?5 j 
aš jokio biznio iš bolševikų kaulus.

os šalys tuštėdavo 
nuo šios žmonių medžioklės. 
Bitynijos karalius, kuris bu- 
bo Romėnų nukariautas ir 
pasidavęs šių valdžiai, 100 
m. prieš K i i-taus gimimą 
■•iv-.nf’'-’R'm‘’-«nms, kad jis 
negali-; daugiau jiems teikti 
karo pagalbo;. nes visi, ga-

Už 10 mgtų nuo dabar, tai 
yra 1938 metais, sukaks 250 
metų nuo to laiko, kaip Ame
rikon atvyko pirmutinis lie
tuvių ateivių būrelis. Ameri
kos lietuviai turėtų šitas su
kaktuves paminėti taip kaip 
švedai mini savasias. šito
kios sukaktuvės yra naudin
gas dalykas, nes jos iškelia 
praeiti, supažindina žmones 
su istorija.

Papė Pijus XI išleido ka
talikams “ukazą.” kad jie 
padėtų jam atversti į katali
kų tikėjimą rusus, graikus, 
armėnus, žydus ir arabus. Jo 
šis naujas atsišaukimas tai
komas artimiems rytams, kur 
žmonės yra kaip “spončius” 
vandeniu persisunkę orto
doksiniu (stačiatikių) tikėji
mu. Stačiatiki atversti i Ro
mos katalikystę yra taip len
gva, kaip iš ožio gauti pieną. 
Ir pape tai gerai žino. Bet 
čia, mat, bus naujas biznis— 
reikalavimas aukų Įsteigimui 
rymiškų seminarijų, bažny
čių ir kitokių mulkinyčių. 
Papė yra geras biznierius.

“Tėvynė” savo vedama
jame straipsny gana nuosek
liai išaiškina nesutikimų 
priežastis Susivieni jime Lie
tuvių Amerikoje. Sako. Su
sivienijimo pamatinė idėja 
vra fraternalizmas, o pama
tinis tikslas — lietuvybė 
tautybės palaikymas. Pri
imant naujus narius dažniau
sia žiūrima tik. ar aplikan- 
tas atsako sveikatos atgvil- 
giu, o svarbiausių konstitu
cijos dėsnių jam neišaiškina
ma. neigi bandoma sužinoti, 
ar jis žino ką apie tai. Tai 
yra geras persergėjimas 
SLA. kuopoms. Organizaci
jos nariai visuomet bus nau
dingesni. kuomet jie visapu
siškai bus apsipažinę su sa
vo pareigomis ir draugijos 
siekiais.

Atvažiavo viešnia iš Vil
niaus, p. Vileišienė. Be abe
jonės, ji stengsis gauti kiek 
finansinės paramos pas ame
rikiečius Vilnijos lietuvių pa- 
šelpai. Teko girdėti įdomų 
incidentą, viešniai besilan
kant Brooklyne: buvo užėju
si “Laisvės” redakcijon, kur 
paprašius^“interview” su re
daktoriais, laisviečiai prista
tė jai Bimbą. Bimba, žinoma, 
greitai “apsidirbo."

Redakcijos Atsakymai.
Metai tu-

tikrai nežinome. Yra tam tik- aukštumo tarpe. Kas turi ge
ros stotys (ornitologijos sto
tys), kuriose daromi įvairus 
paukščių perlėkimo stebėji
mai. Dėka šių specialių įstai
gų darbams, dabar jau turi
me daug įdomių žinių iš įvai
rių paukščių — keliauninkų 
gyvenimo.

Kas daugiausia mus stebi
na, tai pasirodo, kad per va
karą pas mus išgyvenę paukš
čiai, rudenį išskrenda į šiltus 
kraštus jau pavakaryje ir 
skrenda beveik į vakarus. 
Paskui jau griežtai pasuka į 
pietus.

Dar nesenai vis manyda
vo, kad paukščiai skrenda į 
pietus keletą dienų, nusileis
dami kelyje kur nors pasilsė
ti. Dabar jau tikrai patirta, 
kad visą kelionę šie paukš
čiai atlieka per vieną naktį. 
■Jei pav. kregždės išskrenda 
pavakaryje, tai ant rytojaus 
ryto jos esti jau Afrikoj. Spė
jama, kad ir iš ten taip pat 
grįžta per vieną naktį. Tuo 
budu skrenda visi paukščiai 
—dideli ir maži.

Kad per vieną naktį per
skristi tiek lygumų, kalnų ii 
jūrių, tai jau reikia labai 
sparčiai skristi. Ir kaip to? 
ornitologijos stotys praneša, 
tai išeina, kad per valandą 
paukščių pulkas nuskrenda 
apie tris tūkstančius kilomet
rų! Taip greit skrendančių 
paukščių žmogaus akis pa
stebėti negali ir turbut dar 
tos stotys ilgai neturės įren
gimų, kurių pagalba galėtų 
ą pastebėti. Buvo padalyta Kad tikrai tie patys paukš- 
keletas tikrų stebėjimų ir pa- čiai grįžta į gimtąjį kraštą, 
drobė. kad kai kurie paukš
čiai nuo vienos salos į kitą at
stume 7 kilometrų nuskrisda
vo per 1 minutę: greitumas 
neišpasakytas! -

Rudenį ar pavasarį lekian- lengvai suranda, kad tai tik- 
čių^paukščių puikų pastebėti rai tie patys paukščiai. J. S. 
negalime, jei bent kartais di- (“Sodyba.”)

abejonės nėra. Paukščius pa
gauna ir ant kojų uždeda 
jiems aliuminijaus lengvus 
žiedus, kuriuose rašoma vie
ta ir metai. Tuo budu visai

Į

Keturlapis Dobilas.
1883 m. jaunas keliautojas ir ten jus užmokėsit penkis 

norėjo važiuoti iš Hamburgo dolerius.”
i Ameriką. Jis įmokėjo pini- liau. už pusvalandžio išplau
kus kapitonui, 
buvo jau uoste.
įam pasakė:
.ogus; šiandien apie penktą neisi?” 
valandą vakaro iškeliauja- 
me.

Ketvirtai valandai pasi
baigus. eina musų keliauto
jas per uosto pylimą ir galvo
ja: “Geriau viena valanda

“Mielas priete-

A. Žemaičiui.
ri 365 dienas ir 6 valandas; 
per keturis metus tų valandų 
susidaro 24. ir tuo bud u pri

gais, tuomet tose ‘salyse ir'sideda viena para, kuri yra 
kryžiaus bausmė didelio' priskaitoma prie vasario mė-
skirtumo tarp vergų ir lais- nėšio. Todėl kas keturi metai 
vujų nedalydavo. Dėl šitos'vasari® mėnuo turi 29 die- 
priežasties ir Kristus buvo nas- 
nukryžiavotas, nors ir nebu-1 * 
vo vergas.

LYDOS MURAI.

I*ravaž:uo.iant Lydos murus. 
Kaipgi liūdi širdis mano: 
Nėr jau stogo, nėr nei durų, 
Lenkai ožkas viduj gano:

jok ta pilis Gedimino.
Juk tai jis čion ją pastatė; 
Ko tie murai nebežino.
Ko tie murai nebematė!

Penkis amžius vis ant vietos 
Stipriai, kietai prastovėjo: , 
Kad liežuvi jie turėtų.
Kiek žinių jie mums patiektų!

Jurgis Kazlauskas.

kurio laivas kia laivas, į kurį jau laiva- 
Kapitonas kortę nusipirkau: neužlaikyk 

“Vėjas yra pa- manęs, aš turiu eiti!” — “Ar 
supyko kareivis ir 

stvėrė jam už^apikaklės. Jau
nas keliautojas nesigailėjo 
gerų ir piktų žodžių, grąsino 
ir sukinėjosi, koliojo ir ver
kė. “Ar dar neisi!” riktelėjo 
nepermaldaujamu balsu ka- 

anksčiau, negu ketvirčia va-'reivis. ^Keliauninkas turėjo 
landos vėliau: kapitonas ne-'eiti į policiją, 
supranta juokavimų.” i Kai jis išklausinėtas ir už-

Kuomet jis ėjo alėja, kuri | simokėjęs atėjo prie uosto, 
vedė prie juros, ir matė lai- laivas buvo jau išplaukęs, ir 
va, kurio burės jau buvo iš-' jis pradėjo savo nelaimę, ka- 
<kėstos ir vėliava puikiai reivį, dobilą ir 'visą miestą 
plesdeno, pastebėjo šalia ke- ' 
lio, prie vienos įstaigos, au
gant keturlapį dobilą. “Tik 
žiūrėk čia!” — tarė pats sau, 
—“tai reiškia laimę: turiu aš 
jį pasiimti!” Jis paėjo kiek 
nuo kelio, pasilenkė ir nusi
skynė keturlapį dobilą.

Bet kai tik jis į kelią su-, 
grįžo, skubiai priėjo prie .joj 
kareivis, kuris buvo prie sar
gybos namelio, ir tarė: “Ge
ras žmogau, jus turit su ma
nim į policiją eiti!” — “į po
liciją? Dėl ko ten?” — “Da
bar, sako kareivis, jus galit 
perskaityti. Pažiūrėkit tik. 
kas ten lentoje parašyta: 
Penki doleriai pabaudos, kas 
prie įstaigos ką nors nu- 
skinai” — “Man nerupi len
ta! Aš turiu į laivą skubin
tis!.” — “Man nerupi lai
vas!" sakė kareivis, “jus tu
rit į policiją eiti. Per valandą

me.

Į Laisvės Mylėtojui. — Ei
lutės spaudai persilpnos, ne
tilps. Pastabėlė “Tikė jimas" 
bus sunaudota. Malonėkit 
parašyti žinučių iš savo kolo
nijos, už ką busim labai dė
kingi.

A. P., Newark, N. J. —Sir 
Oliver Lodge ir dar kitas An 
glijos spiritualistas Conan 
Doyle nuolat skelbia tokias 
nesąmones apie kalbėjimąsi 
su numirusiųjų dvasiomis ir 
t. p. Jie yra parsidavę kapi
talizmui bernai-mokslininkai 
ir taip daro tyčia norėdami 
darbininkus palaikyti ver
giškoj dvasioj, kad rimčių 
klesa ir bažnyčia galėtų ge-|bus atliktas tardymas, paš
ilau juos išnaudoti. kui nueisim į miesto valdybą,

keikti.
Kadangi kitas laivas dar 

greit neplaukė, tai turėjo jis 
kiek laiko mieste palaukti, 

į Vieną dieną viešbutyje pa
puolė jam į rankas laikraštis 
su žiniomis iš Kuaxhaveno. 
Jos pranešė apie didelę<yėt- 
rą. Daug laivų žuvę jurose. 
Jis skaitė tų laivų vardus ir 
.išsigando, Čia buvo vardas ir 
to laivo, kuriuo jis norėjo va
liuoti, ir prie to parašyta: 
“Visi keleiviai prigėrė.” Ty
lėdamas jis padėjo lapą į ša
lį. Keturlapis dobilas jį iš

gelbėjo.
I I J a po nu imigracija Pietinėn 

Amerikon.
Argentinos Imigracijos di- 

! rektorius nesenai išsireiškė. 
• kad bėgyje sekančių dešim
ties metų Brazilijoj apsigy
vens virš 500,000 išeivių iš 
•Japonijos.

l I I v
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HIPNOTIZMAS GALI BŪT 
NAUDINGAS MOKI- 

' NIAMS.
Mokslininkų suvažiavime 

Anglijoj vienas profesorių: 
iš Cambridge’aus papasako 
jo apie bandymus užhipnoti
zuoti mokinius, kad jie ge-

KĖSINOSI NUŽUDYTI 
TROCKJ.

Londono laikraščiai pra
neša, kad buvo padalytas pa
sikėsinimas nužudyti Leoną 
Trockį, buvusį bolševikų ka
ro komisarą, kuris dabar yra 
ištremtas Turkestanan. Esą 
suokalbis ji nugalabinti pa-j^au išlaikytų kvotimus. Sa- 
daiytas Maskvoje. Apie tai Į užhipnotizavom juo.-
sužinota iš Trockio laiško, 
pasiųsto Kristijanui Rakovs- 
kiui, buvusiam Sovietų am
basadoriui Anglijai, kuris 
taip pat yra ištremtas. Tą lai
šką Trockiui pavyko persiųs
ti slaptu keliu, aplenkiant 
policijos cenzūrą.

Savo laiške Trockis rašo, 
kad jo namelį buvo apgulę 
parinktieji šauliai, pasislėpę 
miškuose, bet Trockio sunui 
pavykę atmušti atakas, nau
dojant du medžioklės šautu
vu.

Maskva irgi pripažįstanti, 
kad toks pasikėsinimas bu
vęs padarytas, bet aiškinasi, 
jog “tai darbas pavienių 
žmonių," nieko bendra netu
rinčių su valdžia. “Izviesti- 
ja,” aprašydamos šį nuotikį, 
pažymi, buk Sovietų vyriau
sybė pasiuntė specialę komi
siją ištirti, kaip ten ištikrujų 
buvo.

stipriausiai kiek tik galima 
pakartojant hipnozą po dv 
sykiu kas sąvaitę per du ai 
tris mėnesius. Tuomet įsa- 
kėm, kad .jie jau gali viską 
atlikti tobuliau ir greičiau, 
negu kada nors pirmiau. 
Taip užhipnotizuoti moki
niai visi išlaikė kvotimus, iš
skiriant tik vieną. Jis taipgi 
aiškino, kad užhipnotizuotas 
žmogus negali nieko blogo 
padaryti prieš savo gerąją 
prigimties pusę. Esą, jis ne
galįs papildyti žmogžudys
tės ar tam panašiai. Taipgi, 
sakė, žmogus negali būti už
hipnotizuotas prieš jo norą. 
Manoma, kad hipnotizmas 
gali būti naudingas moki
niams prieš ekzaminus su
valdymui nerviškumo.

Algerijoj trūksta darbininkų.
Į Darbo ministerijos iš Wa-| 
' shingtono skelbiama, kad 
Algerijoj (Šiaurinėj Afri
koj) pasireiškė didelė stoka 
darbininkų. Tos šalies ko
mercinis sindikatas nesenai 
kreipėsi Į Darbo Ministeriją 
Paiyžiuje, prašydamas otfi- 
rialio leidimo importuoti 
darbininkus iš Rusijos tokio
mis pat sąlygomis, kokiomis į 

naudojasi kaimyninė Tunisi- 
jos provincija, kuri taip pat 
oriklauso Francuzijai, kaip 
ir Algerija.

Tarpininkavimo komitetas 
Kinijoj.

Administratyvė provincialės 
valdžios taryba parūpino ir 
paskelbė patvarkymus suor
ganizavimui taip vadinamo
jo Wuhąn komiteto, kurio 
pareiga bus tarpininkauti 
tarpe darbdavių ir darbinin
kų.

KAS REIKIA DARYT. 
KADILGAl GYVENTI.
Glasgo\ve mokslininkų

Numuštos gelžkeliečių 
algos Anglijoj.

Anglijos gelžkelių magna
tai džiaugiasi, kad numušus 
gelžkeliečių- darbininkams 
pustrečio nuošimčio algų, 
gelžkelių pelnas dabar padi
dės tarp 2,500.000 ir 3,000,-

NAUJAUSI LIETUVIŠKI 
REKORDAI COLUMBIA

“CARO SŪNŪS” AREŠ
TUOTAS LENKIJOJ.

Berlyne gauta žinių iš Var
šuvos, kad Lenkijos pambe- 
žio policija suėmusi rusą, 
kuris sakosi esąs buvusio Ru
sijos caro sūnūs Aleksis Ni- 
kolajevičius, Rusijos sosto 
įpėdinis. Suimtasis rusas už
ginčija visas iki šiol paskelb
tas žinias, buk Rusijos caras 
su visa savo šeimyna tapo 
nužudyti Ekaterinburget 
1918 metais. Sako, netiesa, 
buk komunistai juos nužudę. 
Tisą, visa caro šeimyna esanti 
gyva, bet kiekvienas šeimy
nos narys yra uždarytas skir
tingame kalėjime, o patsai 
caras buk tai randasi kon
centracijos stovykloj ant So- 
loviecko salos. Bet policija 
netiki tokiems pareiškimams 
ir mano, kad suimtasis yra 
koks žulikas.

konvencija paskelbė, kad qoo svarų sterlingu į metus 
žmogaus nervų celės reika- laiko. Numažintos algos nau- 
ilauja oksigeno ilgesniam jų jo j j sutartis pasirašyta lie- 
! išsilaikymui. To paties reika- pOS 27 d.
lauja ir visos žmogaus kūno

ti, tas privalo giliai kvėpuoti 
tyru oru. laikyti savo namų 
langus atdarus, gerai pasi
mankštinti fiziškai bent sykį 
į dieną, kad apvalyti plau
čius nuo užteršto oro. Sun
kus “mankštinimasis" darbi
ninkams ne naujiena. Jie ne 
sykį į diena, bet per ištisą 
dieną mankštinasi prie sun
kių darbų. Kvėpavimas tyru 
oru bent nakčia, žinoma, vi

ešiems patartinas.

celės. Kas nori ilgiau gyven- Darbo ministerijų sąjunga*
Tautų Lygos organas *“La 

Nacion” patalpino žinią, kad 
Lotynų Amerikos delegatai 
Tautų Lygoj patiekė konsti
tucijos projektą įsteigimui 
visų šalių darbo ministerijų 
sąjungos, kurios vyriausias 
ofisas butų Buenos Aires 
mieste, Argentinoj. Tos są
jungos tikslas busiąs susiži
noti su darbininkų organiza
cijomis Antilles valstybėj, 
(Vakarų Indijoj), Centralėj 
ir Pietinėj Amerikoj, ir ki
tose šalyse.

LAIMĖJO 40,000 FRANKU 
SKAMBINDAMAS 

MANDOLINĄ.
Pary žiaus laikraščiai daug 

rašo apie vieną rusą, kuris 
perėjo skersai visą Francu- 
ziją, darydams pragyvenimų, 
vien tik su savo mandolina. 
Jis vadinasi Piotr Žukov. jis 
buvo viešbučio darbininkas 
ir padarė laižybas pėkščias 
apeiti visą Francuziją, nene
šant su savim jokių reikmenų 
ir pragyvenant vien tik iš to, 
ką uždirbs skambinant man
dolina. Jis perėjo 3,375 my
lias bėgyje 115 dienų ir gavo 
40.000 frankų, kaipo laimė
jimą laižybų.

Rugpiučio 29, 1928. 
į. fcoard Direktoriai paskelbė 
kvartalinius dividendus aut vieno 
nutrijų ketvirtadalių procentų 

ant Cumulative 7'« Pre- 
U<*»ed Stock šios Kompanijos, ir 
regtdiarj kvartalui dividendą 
vieno ir pusės procentų (IVi7<) 
ant Cumulative 6'š Preferred 
Stock sios Kompanijos, dėl (la-

Jl OZAS BABRAVIČIUS, TENORAS.
12 Inch $1.25.* v

Liaudies Daina61002L (Karvelėli.
• Plaukia Sau Laivelis.

75c.
• Aguonėlės. 
•Kur Bakūžė Sananota.
’ Ivkiai, Tykiai Nemunėlis Teka.
•Visur Tyla.
'Bernužėli Nes’voliok.
• Ne Margi Sakalėliai.

KAZYS J. KRIAUČIŪNAS. TENORAS
1<>"7 » SU ORKESTROS AKOMPAN.
ibH»‘_T (,\< Bernužis Bemuželis (Komp. A. Vanagaičio). Liaud. Daina

• (,i. Broliai Broleliai ,Komp. A. Vanagaičio).
OPEROS ARTISTĖ. LIUDA SIPAVIČIŪTĖ, CONTRALTO.

SU ORKESTROS AKOMPAN.
16K>31 (Kad Gėrėm Midų Alų. Liaudies Daina

• Oj Kas? (S. Šimkaus).
LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ.

161041- (Panemunės Gegutė—Polka.
(>pr< gsta Medžiai, Dvksta žolės—FV>lka.

( OLUMBIA LIETUVIŲ ORKESTRĄ.
1G1C.->E (Zanaviku Prašmatnybės—Polka.

(Dzūkų Dzyvai—Polka.
NUI.LO ROMANI & ORKESTRĄ.

12083.1- (Rannma—Valcas (Mabel \Vayne)
<The Seashore—Valcas

KELETAS PAŽYMĖTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš Ml’SŲ 
PILNO KATALOGO.

10" 75 . (,\ few seleeted Records from the Gencral Catalogue)
16096E (Trys Sesutės—Duetas. K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas

(“Valia Valužė”—Duetas. K. Menkeliuniutė ir E. Stankūnas 
1610!E (1 -evendrėlis .................  Kastancija Menkeliuniutė, Soprano

(Dzūkų Berr.ucis.......... Kantancija Menkeliuniutė. Soprano
16092E (Neveski Vaikine. K. Menkeliuniutė. Soprano su Ork. Akomp. 

(Ak. Myliu Tave. K. Menkeliuniutė. Soprano su Ork. Akomp.
Orkestrą 
Orkestrą
Orkestrą 
Orkestrą
Orkestrą

10” 
16034F

16C35F

160361-

9 
f

\ •

Liaudies Daina

Liaudies Daina

Liaudies Daina

♦

i* *

• >

o >

Waltz

16091E (Suirusio Gyvenimo Valcas
(Tosca—Valcas .................

16093,E ( Gaidžio Polka..................
(Lėtute Polka......................

16O97E (Jaunimo Polka..................
(žemaičių Polka..................

16IJ98E (Aukštaičių Polka..............
(Zanavykų Polka...............

..................Columbi.ios
.............  Columbi.ios 
................... Liaudies 
..................... Liaudies 
... Lietuvių Tautiška
... Lietuviu Tautiška Orkestrą* •
... Lietuvių Tautiška 
... Lietuvių Tautiška

16O94E (Viena Mergytė—Valcas............. Lietuvių Tautiška
(Mergužėlė. Eikš Pas Mane—Polka. Liet. Tautiška

16O35E (Lietuviu Hymnas..........
(Noriu Miego—Polka. . ..

16100F (Polka. ,..........................
(Lietuvaitė Polka.............

16O99E (Lietuvos Himnas............
(Persiskirimas su Tėvyne,

: - Kartinio ketvirtadalio, apmoka
mi Spali > 15, 1928 tiems, “kurie 

L*»bus ant rekordo baigiant biznį 
Rugsėjo 2(P, 1928.

Čekiai bus išsiuntinėti. Trans- 
ferių knygos nebus uždarytos.

OWEN SHEPARD, 
y Vu e-l’residcnt & Treasurer.

---------------- .-*■ -—

Biblijos Studentąi
Nedėlioję. 50 d. llugsejo-Sept.. 

1928 rA turėsime Lėtu viską pro
gramą iš “Sargybos Bokšto” Ra- 
dio W-O-R-D. 252 m.. 1190 kilo- 
cycles. Pradžia nuo 2:30 į» pietų 
iki 1 vai. (Standard time).

Prašome visus pasiklausyti, 
programas bus labai Įdomus. Kal
bės E. Žavisi temoje: “švento 
Petro Raktai.“

Jeigu butų koks dalykas neaiš
kus. malonėkite statyti klausimą 
perlaiska. tuomet gausit* tinka
mą atsakymą ]xr Radio.
—Adresas laiškams:

“Sargy bos Bokštas“ 
W-O-R-I>, VVebster lįotel. 
2150 Lincoin Purk West,

- Chicago, III.

Butėnas 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas

Butėnas 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas

«*• — ” I >

PAJIEŠKOJIMAI
------------------- . /

I’aj.t ši au draugo Jono Matulaičio, 
1911) metai-; j,.s grjržo is Arkangekko, 
Rusijos j Suvalkų gub., Sakiu miestą. 
Kas’ apie jį žino malonės pranešti ar
ba pats lai atsišaukia. (39)

KAZIMIERAS KLIMAITIS
1)31 IJoyil st., J-’cranton. Pa.

įjų.n škau savo <lėd<- Liudviko Hrn- 
ingo, kilęs iš Lėtu vos is Kauno m., 
19(2 m. jis išvažiavo į Ameriką, 1925 
m. -persikėle į Conn valstiją. Prašau 
Liudviko fleringą atsiliepti, ai ba kas 
žinote jo antrašą, malonėkite pranešti 
šiuo antrašu: Edvardas Genigaa (39) 
Kauno Surik. Darb. Kalėjimas, 2-ras 
polit. skyrius, Lietuva.

Pajieškau savo moteries Ulijonos 
Ricšutauskienės ir vaikų: Jono, Anta
nu ir Izabelė . Labai noriu susižinoti, 
malonėkit atsišaukti (41)

JONAS RI ES U T A U S K A S 
ė Ik-'gove Terrace, Glebe st., 

Bellshill, Scotland.

Orkestrą 
Orkcst ra 
Orkestrą 
Orkestrą

.... Lietuvių Tautiška Orkestrą 
.... Lietuvių Tautiška Orkestrą 
.... Lietuvių Tautiška Orkestrą 
:... Lietuvių Tautiška Orkestrą 
. Kazys J. Kriaučiūnas. Tenoras 
. Kazys J. Kriaučiūnas, Tenoras

IfioSSE (Lietuvoj Mados. Antanas Vanagaitis su Orkestros Akomp.
* (Pas Draugą Julių. Antanas Vanagaitis su Orkestros Akomp. 

J6o*.«»E (Aiškinti Polka................ Jonas Youngaitis, Harmonikų Solo
(Algyte Polka................. Jonas Youngaitis. Harmonikų Solo

16OK5E (Vanagienė Polka. (A. Vanagaitis). A. Vanagaitis su Ork. Ak.
Orkestros Akomp. 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška

V1ESULA NUNEŠĖ 
STOGUS.

ėst Rindge. N. H., čionai jęanac|ot darbininkų metinis 
kongresas.

Toronto, Ont. Čionai susi
rinko metinis Kanados dar
bininkų parliamentas arba 
Kanados Amatų ir Darbo 
Kongresas. Tai yra 44-tas 
metinis susirinkimas. Daly- 
vo apje 400 atstovų. Svar
biausi aptarimui klausimai 
yra: imigracija, bedarbių ap- 
drauda, penkių dienų ir 40 
valandų darbcTsąvaitė, se
niems darbininkams pensi
jos ir kiti dalykai, liečiantįs 
pagerinimą darbininkų bū
vio.*i -- - - - -

* Mezgėjų konvencija Phila- 
delphijoj.

„c, neimnma.-o. i. Full Fashioned Hosiery
tapo suimtas sykiu su viena Workers federacijos konven- 
jauna moteria. kaltinami už cija Philadelphijoj diskusa- 
apiplėšima negro taksi šefe- vo» kaip surasti budus pasek- 

iš kurio' jiedu atėmė mingai kovai su dviejų šiftų 
Kaltinamuosius su- darbo sistema ir kaip užkirs-

s
Patirta, kad Kellv*

siautusi viesulą pabaigoj 
pereitos sąvaitės padarė 
daug blėdies ir nuplėšė sto- 
gus nekuriems namams. Gat
vės ir keliai buvo pilni nu
griautų stulpų ir išvartytų 
medžių.
• Ta pati viesulą į griuvėsius 
pavertė Porto Rico miestą 
San Juan. Viesulo? pagauti 
namai kaip orlaiviai skrido 
ore. Nuostoliai siekia $3,- 
000,000. Daug žmonių nete
ko gyvasties.

PREZIDENTO SARGAS 
SUIMTAS KAIPO 

PLĖŠIKAS.
Prezidento Coolidge’aus 

sargas ant laivo “Mayflo- 
\ver,” karininkas J. P. Kelly.

TROCKĮ BANPĖ IR BADU 
NUMARINTI.

Dapildomos žinios apie 
pasikėsinimą nugalabinti 
Rusijos bolševikų vadą Troc
kį, kaip praneša Londono 
Daily Mąjl, sako, kad šauliai 
per tris naktis šaudė i jo na
melį Alma-atoj, Turkestane, 
ir tik vienas Trockio sūnūs 
gynė savo tėvą nuo 'mirties 
pavojaus. Visi Trockio mal
davimai" pagalbos iš vietinės 
Sovietų vyriausybės nedavę 
jokių rezultatų. Šauliams ne
pavykus pasiekti savo žmog
žudiško tikslo, buvo bandvta

no, 
$14.00. 
areštavo Virginijos valstijom 
policija.
su ta moterim pasisamdė tak
si automobilių Vv’ashingtono 
mieste ir paliepė šoferiui nu
vežti juos netoli Forto'-H u m- 
phrey. kur šoferis tapo su
muštas ir apiplėštas. Auto-* 
mobilius irgi buvo atimtas, 
bet policija su pagelba šunų 
sugavo plėšikus ir suėmė 
juos kartu su pavogtu karu.

NORI GAUTI $25,000 IŠ 
KALINIO.

Moteris Marv Kerrins

t i kelią besiplečiančiai pas
kubos mašinerijai. Preziden
tas Gusta v Geiges įspėjo de
legatus, kad mezgimo pro
dukcija dabar jau viršija rei
kalavimus.

1 Mezgėjų unija turi 10,000 
narių ir priklauso prie Uni- 
ted Textile Workers. Pusė 
jos narių dirba Philadelphi- 
jos mieste ir apielinkėje. Pa
staruoju laiku ši unija veda 
didelį streiką prieš Allen 
kompaniją, Kenosha, Wis.; 
Milfay kompaniją, Buffalo; 
ir Noe-Equal mezginių išdir-

z

(Lietuviškas Džiazas
16086E (Lietuvaitė Polka.........

(Polka Marcelė.............
16O87E (Kregždutė Polka.........

(Trimola Polka.............
16089E (Polka Karolka.............

(šauliu Polka...............
16068F (Neverkit Pas Kapą. .

(Tykus Buvo Vakarėlis
16O67E (Važiavau Dieną-Sirpsta Noksta Avietėlės.

(Vakarinė Daina..........................
E-4362 (Kur Epelis Teka........................

(Viltis...................-....................
E-7<>25 (Noriu Miego...............................

(Plaukė Žąselė.............................
16009E (Oi Mergelė..................................

(Stasys.......................................
1601 ('E (Aš Mergytė...............................

< Nesigraudink Mergužėle.......... .
16012E (Kur Bakūžė Samanota..............

(Vilniaus Kalneliai......................
1 j6<»l6E (Leiskit Į Tėvynę........................

(Litai (Lietuvos pinigai)............
16O23.E (Aš Išėjau I Girelę..............i....

(Vai Varge. Varge........................
16037E (Kada Norui \erkių....................

(Ant Ežerėlio.............................
16O3SE (lakštingalėlė........................... s

(Aguonėlė..................................
16O4OE (O Kai Aš Pas Močiutę Buvau. ..

(Eina Garsas Nuo Rubežiaus. ...
16041 E (Mes Be Vilniaus Nenurimsim. .. 

(Girtuoklio Daina. .....................
1604IE (Kalinio Daina............

(Man ’ Gimtine................................
16O48E (Išgėriau Septynis......................

(I ,<>p ine.....................................

Ant. Vanagaitis su 
............... Lietuvių 
............... Lietuvių 
......... . Lietuvių 
............... Lietuvių 
............ . Lietuvių
............... Lietuvių
... “Aido*.’ Choras iš Brooklynn, N. Y. 
.. “Aido” Choras iš Brooklvno. N. Y.

“Aido” Choras 
“Aido” Choras 

. . Jonas Butėnas. Baritonas 
. . Jonas Butėnas. Baritonas 
. . Jonas Butėnas. Baritonas 

. . Jonas Butėnas. Baritonas 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Jonas
Jonas
Jonas
Jonas
Jonas
Jonas
Jonas
Jonas
Jonas
Jonas Butėnas
Jonas
Jonas
Jonas
Jonas
Jonas

Jonas Butėnas.
Jonas Butėnas
Jonas
Jonas
Jonas
Jonas
Jonas

blokada numarinti Trockius. Everett miestelio patraukė į ^ystę, Reading, Pa.

kin, reikalaudama $25.000 rendos darbinin-

---------- -
• Per keletą dienų jie negalėjo teismą tūlą William J. Lar-1 

gauti jokio maisto. JTik ačiū 1-".., C25.0C0
pasidarbavimui nekuriu ge- už tai, kad pastarasis buvo 
resnių draugų, pavyko išsi- užpuolęs ją nedorais tiks- 
gelbėti nuo bado. Ne tik mai- lais. Kaltinamasis jau sėdi terija paskyrė specialį komi- 
sto jie negalėjo gauti, bet Valstijos kalėjime, nuteistas tetą išdirbti planui, kuriuo- 
jiemsnedavė nei šviesos, npį kriminaliai*Įstatymais, oda- mi norima pastatyti pigesniu 
laikraščių, nei medikalės pa- bar jį traukia teisman civiliu gyvenamų namu darbo kla- 
gallios. ' keliu. sės žmonėms.

kams Francuzijoj.
Francuzijos Darbo Minis-

George Masilionis
377 W. Broadway, So. Boston, Nass.

Rekordus < “olumbia. gamina geriausių musų dainorių, kaip tai, Miko 
r Ko ■ Pe‘ '<H' Babravičiaus, Butėno. Vanagaičio. Menkeliuniutės 

ir daugelio kilu mu>u arti-'i, taipgi chorų ir kvartetų.
Rekordu- - :1 ur --us miestus Amerikoje. Persiuntimą apmo-

lram kurio perka nemažiau kaip 6 rekordus.
1 i ;ani ir i Lietuvą, Kanadą. Angliją. Argentiną. Rusiją

-a1 - B»t pirkėja.' uri prisiųst už persiuntimą $1.25. Į Kana- 
' įima pri-i'.i-t c. iki 12 Rekordų.

per Money Orderį, kartu su užsakymu.

Rėk >rd 
ir i kita> ■ 
da už si -• 

f Pi <3

f*ajieškau giminių Juozo. Mateušo ir 
Ag- tos Virbickų vaikų, jų tėvai paėjo 
iš Trilaukių kaimo, Pajevonio vals
čiaus, Suvalkų gub. Tėvai jų senai mi- 
rė, bet jų vaikai yra kur nors Ameri
koje ar anadoje. Kas apie juos žino, 
nalcnčs pranešti, arba pats»lai atsi

šaukia. W. COOK (42)
19 School avė.. \Valtham. Mass.

■.I’aj:eškaii brolių Jono ir Krano Ka
minskų. Ruklaukės kaimo, Stačiūnų 

Šiaulių apskr., Kauno gub F'ra- 
rtas gyveno We-tvil'e. 1,1.. Jonas, Der
by. Conn. ra svarbus reikalas iš Lie
tuvos. Kas apie juos žino, malonės 
pranešti, arba pats lai atsišaukia.

Wm. KA.M1NSKV (41)
\Valr.ut st., Nevark. N J.

I’ajjcšksu Pi i ro Kunijionio. Zariš- 
kių kaimo, Skriaudžių parapijos. .Su
vaiko srub. Giiiirjau kad gyvena Conn. 
.Valstijoj. Malonės atsišaukti arba ži- 
rtrfhtieji teiksis pranešti.
<<>-. JOS. KUNIGONIS 
i.įy) Pavis avė., Kearny, N. J.

n

• Pajieškau apsivedimtii merginos ar- 
b^,n^sl. s nuo ikr 15 metų amžiaus; 

vail inas II metu Platesnes ži- 
suteiksiu per laišką. Su laišku 

OBlonės prism-ti ir paveiksią, atsaky- 
ną..Juosiu kiekvienai. Z. (39)
Rox 75, Kayford, \V. Va.

ti J’ąjieskau apsivedimui draugės, 
•nr-rginos arba našlės.I>e vaikų, tarp 

ir 35 metų amžiaus. Meldžiu atsi- 
aiukti tik tos. kurios norite apsivesti. 
Stf ’p rmu laišku prisiųskit paveikslą, 
k«rt reikalaujant sugrąžinsiu. Aš e-u 
U)_^ąiet:i amžiaus, paprastas darbi- 
ninkas. blaivas ir mylintis svarų gy- 
t-iS»iiną. R. I.IPIS (40)

,1117 \V. \Vashington Rlvd., • 
Chicago, III./ t I- *■ — — - ■ - J

•K'i :a"«lasi toji moteris, kuri buvo 
'i. iukv •: pajieškojiniu apsivedimo 

rėikiahi is liabana. Cuba. Mano laiškai 
jfąižo. malonėk priduot gerą adresą. 

M. Z. (40)
Conlor.svilic, Minn.

Dykai siunčiame (!«■! rūkančių prabą 
ponais tabako. Kreipkitės pas mus. 
Europa liook < o., 57 Dcy Slreet,
\e» Verk. N. Y.

APSIVED1MAL

P’ARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI

Juodgalviai, rud- 
galviai ir gelton- 
gatviai. Prisiun- 
ėiu j visas dalią 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą.

GEO.
BE NIX)R AITIS
'20 AViJson St., 

U ąlerbury, Cona.



KAS NEREIKIA ŽINOTI.
Kur tavo vyras praleidžia vie

ną kitą savaitėje vakarti, jeigu 
jis algos dienoj atiduoda tau vi
sus pinigus.

No. 39. Rugsėjo 26 d., 1928.

Humoristika VISKO PO BISKI.

KELIONĖ Į NEW YORKĄ 
. AUTOMOBILIU.

ŽEMAIČIŲ DAINUŠKOS.

Aš vorielkos na geru 
Kopūstų nevalgau. 
Senų mergų namyliu.
Jaunų nesugaudau... .

Naktis tomsi. lietus pyle
Lig paneles ciela mylie.
Aš per gili porvynelį
Bred pas savo panytele. 
Nors er gilus porvinelis 
By tik myli panytele. 
Panytele tu jaunoji
Kam tu skroustus maliavoji? 
Už dažvlus bronge moki.
<)nt veidelių nebetoki.

Kur tavo skolininkas gavo pi-Į 
nigus. kuomet jis atsimoka senai 
užvilktą skolą.

Iš kur Bimba gavo drąsos mo
kytu save skaityti, jeigu tu nesi
duoda iam save išnaudoti.

Kaip Sirvydą* gali vadintis sa
ve liberalu, kuomet iis kandida
tuoja į kunigus.—jeigu tu nere- 
mi fašistinės spaudos.

____ ____________________ *

Kaip Al. Smithas gali tapti 
merikos prezidentu, ki____ ___
mokratų partija užgyrė blaivybę. 
—jeigu tu nesi pilietis ir negali 
balsuoti.

ę Pranašauja blogus laikus, 
jei demokratai laimėtų.

Roger Babson. biznio sta
tistikų rinkėjas, laikydamas 
anądien paskaitą Bostone 
pasakė, kad jeigu ateinan
čiuose prezidento rinkimuo
se laimės demokratai, tai A- 
merikos biznio laikrodys 
bus išmušęs jau 12 valandą. 
Tas reiškia, kad nuo demo
kratų pergalės Amerikos biz
nis pradės kristi. Ant biržos

Kelias rangos kaip žaltys 
Per laukus ir per miškus.
Bėga karas, ne arklys. 
Tartum kipšas koks smarkus.

i

Tai i kalną, tai žemyn.
Ratai sukasi visi.
Pasitraukus kiek kairyn.
Tuoj i bala įkrisi.

Bostonas paliko sau
Neįmatomai toli;
Aš važiuodamas vėpsau. 
Nes gamta labai daili.

NETYČIA NUGIRSTAS 
PAŠNEKESYS. Kaip bolševikai gauna iš Mas

kvos sendvičius. jeigu tu niekad 
jų neperki.

Senas amžius ir jaunystė 
yra neištikimiausi viens ki
tam draugai. Tą patvirtina 
kad ir šis nagingas atsitiki
mas.

Tūlas AVallace Graham, 
pabuvusio amžiaus vyras, at
vyko net iš Texas i Quincy ir 
čia nušovė savo jauną pačią, 
ktą-i buvo pametusi ji. Jiedu 
nesugyveno dėlei nuomonių 
skirtumo: kas buvo svarbu ir 

_  _ Įžingeidu vyrui, tas nebuvo 
j . |pasidai^siokil7eakci\xkTdi'aiP.sva.rl)u moteriai. Pasek- 

uom« De! pkeijos kris po 40 uunktu i ,o v,sk° - Magingas ga- 
dieną. ias-

Vienas demokratas norėjo 
žinoti, kodėl demokratų lai
mėjimas turi reikšti krizi. ir 
paprašė, kad Babsonas šitą 
klausimą paaiškintų. Babso
nas atsakė, kad stambus 
Wall Streeto kapitalas neturi

Kodėl bolševikai neiš;
Seno Vinco raštu, jeigu tu žinai, 
kad tie raštai yra niekam never
ti.

nu-

Išsižergę eglynai
Stovi tyčia pakeliais: 
Užkabinus juos, žinai.— 
Nuvažiuosi po velniais!

štai prie kelio akmenų 
Stovi didelė krūva; 
Užvažiavus gi ant jų.— 
Tuoj nukris kvaila galva.
Sėdi žmogus ir bijai. 
Kaip pro šalį dar greičiau 
Skrenda turčiai lyg velniai. 
Kad jie peklon skrist verčiau!
Kai lėčiau važiuoti imu. 
Kelias tęsiasi ilgiau 
Ir Nevv Yorkas atstumu 
Bėga vis nuo mus toliau.
“Vaisiaif’ (kirminų pilni) — 
Siūlo farmeriai nupirkti 
Jei juos valgys alkani.
šiur. turės pilvu susirgt.
Spaudžiu gazą po batu. 
Karas spiaudo piktumu.
Dreba, stojasi piestu 
Ir. žiūrėk, jau ant kelmų!

—Tamsta prieš du metu 
plyšusiu klynu vaikščiojai?

—Beveik.
—O dabar dvarą pirkai ?
—Pirkau!
—O namus Klaipėdoj pirkai?
—Pirkau!
—Tamsta dabar turtingas

žmogus ?
—Beveik.
—O kyšius tamsta ėmei ? 
—Ne!
—O čia tai jau stebuklas!

ATSPĖJO.

I

TSmykite Ligos FARMOS
Žonkilis mt Liežuvio EKSTRA BARGENAS. EKSTRA!

40 akerių su budinkais, didelis sod- 
!W' apie 3(t*i medžių, aukštoj vietoj, 
"era žemė, beveik visa dirbama, miš
ko nedaug, netoli miesto, lietuvių apie- 
linkėje. Kaina su mažu įmokėjimu 
s'O'i, bet jeigu ’ ca.'h," tai da pigiau.

kita farma, 40 akerių su geresniais 
budingais, Kaina $900

Farma r:e ežeru, arba tarpe ežeru. 
Si» akerių geios žemė.', daug visokių 
hudinkų; kaina $1,000

Norėdami pirkti ar mainyti, visada 
. kre.pkitės pas mane (42)

JOSEPH GEU.YBO, Scoliiille. Mirh.

Jūsų liežuvis yra niekas dauginus 
kaip viršutinė dalis vidurių ir skilvio. 
Tai pirmutinis daiktas į kui į daktaras 
žiuri. Dirstelėjimas pasako padėtį jūsų 
virškinimo sistemos—ir gydytoja: sa
ko. Kad 9>> procentų ligų prasideda nuo 
skilvio ir vidurių negerumų.

Pažiūrėkit
LIEŽUVI

kas ryta

Balta.' ar geltonas ap- 
traukimas ant' liežuvio 
yra pavojau' ženklas :ų 
virškinimo netvarkumų. 
Tas pasako, kodėl kiek
vienas pasijudinimas ju
mis pavargina; kodėl 
yra skausmai viduriuose, 
gasas. surūgęs skilvis, 
kvaitulys.

PIGIAI PARSIDUODA
Farma, 117 skėriai geros žemės, prie 

uldelio Vieškelio: pusė mailės į miestą, 
"J kambarių pilnai įrengtas namas, *• 
kiti budintai; visas derlius, visi įran- 
kiai. vežimai, masinos. t> karvės. 2 ark- 
t’; l, vištos. Kaitra už viską SU.OOO. įne
šti reikia Turiu parduot tuo-
jaus. Klauskit angliškai.

MRS. LEFCOW1NS
Bjx i84. Saratoga Springs. N. Y.

O jau pradeda tamsėt. 
Darosi aplink tamsu;
.Jei dar varlės nekrunk<ėt. 
Nebebūtų taip baisu.
Išsikrapštęs iš Išėdos. 
Vėl į Nevv Yorką slenku; 
O iš to man tiek naudos. 
Kiek iš kumelio taukų.
Privažiavom, pagaliu. 
Miesto Nevv Yorko namus; 
čia iš sykio suklydau.— 
Na. ir vėl bėda pas mus!
Klausiu kelio, paprastai; 
Kelią rodo mums visi. —
O. kad juos kur griebt šimtai. 
Ar manai, kad suprasi!
Vienas žydiškoj kalboj. 
Kitas vokiškai suriks;
Sukas galva — oi. oi, oi 
Kas čia dabar atsitiks!

—žinai, su Urše Karbaite blo
gai. Ji sunkiame padėjime!

—O iš ko tu tą sprendi ?
1 —Ogi aš ją pavadinau šokti, 
tai ji man atsakė: "Aš su vaikiš
čių negaliu šokti.

—
Vienoje mokykloje mokytojas 

kvočia mokinį žemaituką:
—Na pasakyk, kaip vadinasi 

ta gysla, kuria kraujas bėga?
—Ar kur uns gurguliou? — 

Ugi vadinasi artilerija.

įgeidžiu karą tad aklai— 
Vis kur nors teks nuvažiuot; 
Ir kaip sykis, nors vėlai. 
Radom vietą apsistot.
Kaip iš karo išėjau. 
Šoko man visi namai.
Gatvės sukėsi taip jau. 
Medžiai lenkėsi žemai.

Ir ženklas, kad Jums reikia Tanlac
Ši gera sena patikėtina gyduolė pa
gelbėjo tūkstančiams, kurie buvo fiziš
kai suirę. Matykit, kaip pirma bonka 
pagelbės jums.

Tanlac nėra jokiu mineralinių vais
tų; jis padarytas iš žievių, šaknų ir 
žiedų — pačios gamtos gyduolių ser
gantiems. Gaukite bonką iš apvekc- 
riaus šiandien. Pinigai bus sugrąžinti, 
jei nepagelbės.

TA H 1^.0 T-Ljp-E. Vartom
52 Mll.lONAi BONKU lš\ \RTO» \ * IlllCrlO IVd 1111815

! nas
j man pagelbėjo. Mrs. E. Archer." Iš- 
1 bandykit šią stebėtiną pagelbą. taipgi. 

:r Jus matysit kaip greitai ir tikrai 
pagelbsti. Geriausia' vaistas nuo blo- 
ro apetito, prietvario, gesą, galvos 
-kaudėjimv. Vi.'O'- aptiekose.

"Naujienos” paduoda ži
nią iš Berlyno, kaip Vokieti
jos vidaus reikalų ministeris 
socialdemokratas Kari Se- 
vering Įsakė valdininkams 
nebebūti ponais, o visuome
nės tarnais. Paliepta elgtis 

limo, nesšita partija stoja:komanda?iausia su žmonė- 
--—-- ’ mis, netrukdyti ir neversti jų

laukti ilgai be reikalo: rašti
nėse bus Įtaisyta suolai, kad 
atėjus su reikalais, butų gali
ma atsisėsti. Taip butų ir 
Lietuvoj, jei socialdemokra
tai valdytų. O dabar tenai 
žmonėms didžiausias vargas 
prieiti prie pasiputusių ponų 
valdininkėlių.

Jonas Žvilga.

išleidžia demokratų partijoj pasitikę-'

•< l-. v.-'.a' . O. Aš negalėjau mie
goti. bet dabar aš galiu miegoti |>er 

, visti naktį

Jei Patrakęs, 
Bandyk Tą 

UŽDĖK ANT BILE PATRUKUSIOS 
VIETOS. SENOS AR NAUJOS. DU 
DĖLĖS AK MAŽOS. IK JĮ S BUSITE 
\NT KELIO. KUKIS PERTIKRINU 

Tt KSTANCil S.
Siunčia Dykai Prirodymui
Bile vienas patrukęs, vyra.-, noce 

ris ar vaikas. pi i vai > tuojaus rašy 
pas W. S. Rice. t&-K Main street 
Adams, N. Y., reikalaujant dyka; iš
bandymui jo puikios stimuliuojančios- 
aplikacijos. Uždėk ją ant patrukusio? 
vietos ir muskulai prądės trauktis; jie 
susijungs taip, kad atsidarymas arba 
patrūkimas prapuls natūraliai, ir tuo
met diržai ir kitokie muskulų prilai- 
kytojai palieka nereikalingi. Nepra
leisk progos neišbandęs šios puikios 
metodos. Jei jusu patrūkimas butų ir 
be skausmo, tai koks yra išrokavimas 
dėvėti diržbs visą jūsų gyvenimą? 
Kam bereikalinga: kentėti? Kam rizi
kuoti gangrina ir kitais pavojais nuo 
mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
operacijos stalo? Daugybė vyrų ir 
moterų nepaiso savo patrūkimo tik 
todėl, kad tie patrūkimai nėra skaus
mingi. Rašykit tuojaus reikalaudami 
išbandymui sios puikios metodos pa
trūkimo gydymui. Rašydami vartokit 
že m i au įdėtą kupo na.________________

už muitų numažinimą.
Mažesni muitai ant įveža

mų prekių ilgainiui gali išei- x • • •* • • • • • • v
_ IS

įpie poeziją, karto jie labai sukrėstų pre-

i

Kodėl Pruseika tankiai mėgsta 11 Amerikai i sveikatą, bet i
duoti "protekcija 
nei 
kas 
nai.
kam neišaiškino.

sykio niekam neišaiškinęs | kybą ir pramonę, ir Ameri- 
yra poezija. — jeigu tu ži-jkoj neišvengiamu buduturė- 
kad iis niekad, nieko, me- tų užeiti sunkus laikai. Da

ryti tokią muitų permainą/ 
lai vistiek kaip geriančiam

K<xlel Smetona ir Voldemaras ^r rūkančiam žmogui atsisa- 
taip ilgai valdo Lietuvą. — jeigu kyti Staiga 1i nuo degtinės ar 

galybe nuo tabako. Su laiku šitų pa- 
: proėių atsižadėjimas gali 
; išeiti žmogui į naudą, bet iš 

Kodėl kai kurie advokatai pa-į pradžių jam bus labai sunku, 
ima didelius pinigus ir prižadai 
išgauti divorsą. bet tankiausia joj 
neišgauna. — jeigu žinai, kad 
teisėjas ir advokatas tai yra du 
labai skirtingi dalykai.

žinai, kad diktatūroje 
-kaitoma teisybe.

Koks kipšas buvo nunešęs Mi- 
zarą Argentinon, jeigu žinai, kad 
iis prie "Laisvės" buvo aštunto 
redaktoriaus devintas pagelbi- 
ninkas.

Kaip Baltrušaičio "Aidas" gali 
išsilaikyti turint tiek daug prie
šingų sau laikraščių ir nei vieno 
=au draugingo, jeigu žinai, kad 
Trockis Rusijoj dar i<silaiko ne
turėdamas nei vieno draugo so
vietinėj valdžioj.

Bolševikams visgi pavyko 
išprovokuoti kruvinas mušty
nes mainerių konvencijoj. 
Pittsburghe. Prie to. kaip 
žinoma, privedė jų užsispyri
mas sutverti naują uniją. 
National Mine Workers, vie
toj esamos United Mine 
Workers of America. Kas 
keisčiausia, tai permaina jų 
taktikos griovimo darbe. 
Pirmiau jie buvo nusistatę 
griauti organizacijas iš vi
daus. netveriant naujų, o da- 

, bar. kaip matyt, jau yra apsi- 
■ sprendė varyti griovimo dar
bą visais galimais ir negali

amais budais.

Kaip komunistai galėjo nomi
nuoti Kosteri į prezidentus Ame
rikai. kuomet nesenai jie buvo 
nuvarę jį nuo koto. — jeigu ži
nai. kad yra daug žmonių, kurie 
nežino ka daro.

Kiek tavo busimoji žmona turi 
metų, jeigu žinai kiek jinai turi 
kapitalo. Visas Kruta.

PUOLIMAS.
NEPAMATUOTAS UŽSI

esi—Barbė man sakė, kad tu 
sakęs, jog aš esu šuo.

—Tai ne aš sakiau. Tu ne į 
medį, žmogeli, loji.

tą

I 
I

Tautų Sąjunga visgi pri
pažino, kad Vilniaus klausi
mas pasilieka neišspręstas. 
Tai didelis smūgis Ambasa
dorių Konferencijai, kuri ka
daise paskelbė " ši klausimą 
pilnai išspręstu, pavedant 
Vilnių Lenkijos globai. Da
bar ir Lenkija gal mažiau 
skerečiosis.

Ar ne juokingas tas yra ti
kėjimas? Įsitėmykite: kuo
met parapijonai eina pro 
bažnyčią, tai kelia kepurę; 
bet kuomet eina pro šiaip sau 
namą, kuris yra pabudavo- 
t&s iš tokios pat medžiagos, 
kaip bažnyčia, ir tų pačių 
darbininkų rankomis, tai ke
purės jau nekelia.

Sakysit, kad bažnyčioje 
yra Dievas, tai dėlto reikia 
kepurę pakelti!

Gerai. Pažiūrėkime kas tas 
per Dievas bažnyčioje. Ūki-į 
ninkas užaugina kviečius.’ 
nuvalo juos ir nuveža Į ma-! 
luną sumalti i miltus. Iš tų 
miltų zakristijonas, ar var
gonininkas iškepa prieskai- 
nius tam tikroje blėkinėje.Į 
kunigas pašventina.su žo-j 
lžiais ir vandeniu, kuri mesį 
visi geriame ir šiaip naudo
jame. Na. ir po šitos proce
dūros pasidaro Dievas!

Is šito gana aišku, kad nej;;auMu: 
Dievas žmogų sutvėrė, kaip 
kunigai aiškina, 
oadarė Dievą.

Laisvės Mylėtojas.: ml aP’%nesveikat.7 apsireiŠKimus.J Siųskite visus klausimus i M ET

i

Dykai nuo patrūkimo
tV. S. Rice. Ine.
f,‘)-K Main st., Adams. N. Y.

.Malonėkit man prisiųst visiškai 
dykai jūsų stimuliuojančia aplika
cija nuo patrūkimo.
Vaidas ................................................
Adresas .................................................

Valstija ................................................

ABU A VOS.
Kaip policija gaudo bullegerius.

Petras Bačka šnapsą verda 
Jau kelintas metas.
Ir vis turi gera vardu.— 
Neliečia jo kratos.
Įsitaisęs bravorėli.
Tik bonkas šinkuoj;:: 
Visad doleriais apžėlė'. 
Vargo neatboja!

f •

Na. sakau, po šimts velnių. 
Man nereik jus pagarbos; 
Tuoj prie šnapso. lašinių. 
Sėdau aš jau be kalbos.

I 
•r 

4- 
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Tik galiu jums pasakyt.
Jei bandys kas taip važiuot.—

t

t

Vairą turite laikyt
Rankom abiem, nešposuot!
Providence — tai velniava. 
Nevažiuokit ten nakčia.
Su apsvaigusia galva
Ir su svetima pačia.

Okus Pokus.

I

i

I

KAIP BŪTI TURTINGU.

—Ar jis yra turtingas?
—žinoma ! Jis visiems skolin-

gas!
Z

r 
»

MERGINOMS TOST AS.
Sveikata tai merginai, 

ką dieviškai šoka.
Ir tai. ką paskambinti

ant piano moka.
Sveikata ir panelei.

ką daugel išmano. 
Ar giedant parodo 

puikiausi soprano.
Sveikata iškalbingai.

ar tylinčio typo. 
Kuri nuo manęs traukės.

ar baisiai prilipo.
Bet daugiausia sveikatos

dėl geriausio budo.
Kuri man pagamintų 

gardžiu barščiu bliuda!
O. P.

NETVARKUS 
IR SK AI PI S

Slapinimasi 
seniems
Palengviaa

Santai Midy
Parduoda visose 

Aptiekose

i

* ♦. I - .--------- .
»' 
f 
iŠ
I
f 
»'
$

R. J. VASIL
409 BROADUAY. ROOM 4,

SO. BOSTON. MASS.
Parduodu: NAMUS. KARMAS. 

KRAUTUVES.
Inšiurinu: Al TOMOB1LIUS,
NAMUS. FORNIŠIUS. KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžiu gyvastį ir sveikatą. 
PADARAI VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai.
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės. R. J. VASIL
4i»9 Broad »ay. So. Boston. Masu

e * 
I

I

$
$

GYDO 
HEMOROJIDUS 

(Raudonąja Gyvla)
AKLIEJI. KRUVINIEJI. VIDURI
NIAI IR IŠLAUKINIAI HEMO- 

ROIDA1 PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

pagelbėjo ir išgydė kitus per 17 m.
Paklauskit savo aptiekorią. Jis 

žino, kad REM-OLA išgydo hemo- 
roidus (pilės).

Rašykit laiškus reikalaudami dy
kai Gydymo Išbandymui. Gausite jį 
paprastame pakelyje.

HENRY THAYER & CO, 1NC.
CAMBRIDGE, MASS.

Pasinaudokite Šiuo Dykai 
Duodamu Medikališkų 

Patarnavimu.
Kadangi veik kiekvienas turi klau* 

! simą sveikatos reikalu, kur nevisuo- 
met reikia šauktis tiesioginės daktaro 

• priežiūros, tad mes užlaikome speeia- 
i IĮ skyrių tiems, kurie parašo mums, 

imi sveikatos patarimų.
Šis skyrius yra po priežiūra prakti- 

i kuojančio gydytojo su 25 metų patyri. 
O ŽmOSTIS ;T,u. Jis duos Jums tinkamus patari- 

mu- apie sveikatą. Rašydami jam. pil- 
I nai paduokit tikrą ir pilną paaiškini.

i MEDI- 
------------------ CAL DEPARTMENT. W. F. Severą 

Nėra daugiau galvos skau- Company. (darytojai ištikimų Severą 
dėjimo—gerai miega

naktimis
Poną.' G. H. Rov.itz, Spencerport! 

N. Y., yra vienas iš daugelio tukstan- 
;ių. kuris giria Nuga-Tone, kurios 
am daug gero padarė Jis rašo: "Aš 
.artojau Nuga-Tone iki šio laiko ir 
nano galvos skaudėjimas pranyko, 
naktimis miegu labai gerai ir mano 
-veikata pasitaisė visais atžvilgiais."

Nuga-Tone daug pagelbėjo kenčian
čiai žmonijai. Jos suteikė stiprumą ir 
sveikatą silpniems ir sergantiems 
žmonėms. prašalino nevirškinimą ir 
.-hronišką užkietėjimą, pataisė apetitą, 
sustiprino silpnus nusilpusį m s orga
nams, padaugino svarumą menkiems, 
ir suteikė malonų ir pasilsintį miegą. 
Nuga-Tone suteikė sveikatą, stiprumą 
ir laimės daugiau negu milionams 
žmonių, jos suteiks ir jums. Jus galit , 
nusipirkti jų kur yra parduodamos ' 
gyduolės. Jei jūsų vertelga neturėtų jų 
pas save stake. reikalaukit, kad jis už- , 
sakytų jums iš obelio vaistinės.

naminių gyduolių), Cedar Rapids, 
. I®wa.

Klerikališkame Rymo Ka
talikų Susivienijime, mato
mai, priviso bedievių, kadan- 
Įgi jų dvasios vadas kun. .J. K. 
Miliauskas net viešai per 
“Garsą" grūmoja neištiki
miems savo avinams. Jis lie
pia būtinai eiti išpažinties, 
arba grąsina išmesti iš Susi
vienijimo. Vargšai tie kata
likų mulkintojai! Jų kova 
prieš laisvamanybę ir žmoni
jos pažangą turi tiek reikš- 

' mės, kiek pūtimas prieš vėją, 
i Nuo progreso ir evoliucijos 
'nepaslėps žmonių jokia reli
gijų fanatizmo siena.

< 
I

Jį visi kaimynai žino. 
Ir bobelės myli.
Jis ne vieną nuramino
Koserėn įpylęs...
Štai ant gatvės 'Umi< .as—
Munšaino ablavos:
Girdis į duris beldimas...
0! Atėjo "savas!"

e are here.”- 'įn iko svečias.- 
“Hide your beer an<i ivhiskey”! 
Petras smuko sklepan stačias.— 
Paslėpė ten viską...
Neužilgo jau įsmuko 
Ponai guzikuoti.
Tuoj susėdę prie staliuko. 
Ėmė šnekučiuoti.
"Better kind.” pra<< Petro; 
Jis tuojau paduoda: 
Vieno butą tikro labo— 
Maukė visą puodą!
How is business" Jausią

Inidams dešimtinę: [kitas.
Ir ablavos padarytos, 
I /baigiant degtine!

čemerys.

*

I

f
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Amerikos Lietuviai! Jus patarnausite daug Lietuvos pa
žangai ir savo artimiems Lietuvoje naudingą malonumą su
teiksite. užrašydami jiems

KULTŪROS ŽURNALĄ
POPULIARI S MOKSLO. LITERATŪROS. MENO. ILIUS
TRUOTAS ŽURNALAS.
Kaina metams: Lietuvoje 2 dol., pusei metų 1 dol. 
Amerikoje išsirašant metams 4 dol.. pusei metų 2 dol.

žurnalas teikia daug žinių apie mokslo ir technikos ste
buklus-apie kitų kraštų pažangos laimėjimus, visuomenės 
gyvenimo susitvarkymą ir kūrybą.
Užstkytnus siųsti galina atsiunčiant pinigus paštu, bankų čekiais aa- 
ba įvertintuose laiškuose Adresuokite sekančiai:

KULTŪROS ADMINISTRACIJAI 
Šiauliai, Dvaro gatvė Nr. 83, Lithuania.

Savo maža pastanga paremsi kultūros ir pažangos darbų.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

9

n •r

—-J

I

1

Senovės Lietuvių Žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Ibero būtinom*.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapi. Kaina popintos apdarais 
—Sl.HO; audimo apd. — $1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį." Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS. 253 Broedmay. South Boston, Maso.

pa%25c5%25a1ventina.su


No. 39. Rugsėjo 26 d., 1928.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

PLĖŠIKŲ GŪŽTA MICKE
VIČIAUS SLĖNY.

Ka anas.
buvo gauta

ėjo bažnyčion. Grįžtant 
Blockiui per mišką, Kazake-

Paskutiniu laiku vičius jam pastojo kelią ir 
iš piliečių nusi- nušovė Sulaikytas Kazalce-nušovė. Sulaikytas Kazake-

skunc imu, kad Vytauto kai- ^cius kaltu neprisipažino, 
no ažuolvne, o taipgi Micke-!bet hudimnkų parodymu nu- 
vičiais slėnyj randasi kokie įat^a' kad tlkrai kaltaS‘ 
tai įtariami valkatos, kurie: Kazakevičius areštuotas ii 
naktų ;s metu užkabinėja pra- *Pa,leAas -1 kauno sunk, darbų 
eivius, o ypatingai moteris, kalėjimą, o byla perduota 

ij- - i • • teismo tardvtojui.Policijos valdininkai im- J J
darni tai domėn nuvyko i mi-: 
nimas vietas patikrinti. Be- 
tikrin lami Mickevičiaus slė
nyj n įtikėtai prie eglės, pa-

VIENU KARTU DĖVI 
DVIEM KOSTIUMAIS.
Kaune. Trakų gat. pas gy

ventoją. Br. švelniką buvo 
užėjęs nepažįstamas a^muo. 
Išeinant iš kambario Švelni- 
kas jį sulaikė. Sulaikytasis 
nusigando ir prisilažino, 
kad jis paėmęs jo pinigus. 
Tuoj grąžino. Švelnikas ne- 
pažįstamajį pristatė krimi
nalinei policijai.

Policija išaiškino, kad ne
pažįstamasis jai yra gerai ži
nomas vagis Vincas Taraura. 
Patikrinus rado, kad jis kar
tu apsivilkęs du naujus kos
tiumus ir trečią turėjo ryšu-‘ v * V UI X. JV B , ,

AUKŠTADVAR1EČIUS Hy. Tuoj atėjo kriminąlinėn

= 7
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i

LIGOŠ.
Kauno mieste nuo 1928 m. 

rugpiučio mėnesio 22 iki 31 
d. aštriomis apkrečiamomis 
ligomis susirgimų užregist
ruota viso 10; viduršiltine 6, 
difteritu 2, įkąstų Įtariamų 
pasiutime gyvulių 2, ligoni
nėn išvežtų 5, dezinfekcijų 
butuose padalyta 3.

PARDUODA MIŠKĄ
Rugpiučio 21 d. miškų de

partamente Įvyko varžytinės. 
Parduota lapuoto miško rąs
tų už 34.800 litų ir malkų už 
38.150 litų. Rugpiučio 30 d. 
vėl Įvyko varžytinės, kui1 
parduota už milioną litų miš
ko medžiagos.

KALĖDŲ EKSKURSIJA 
I LIETUVĄ

Euikiausiu l.rOtiai'iu

AQUITANIApolicijon pil. Sokolovas ir. 
pasiskundė, kad iš jo yra pa-. 
vogti du nauji kostiumai. Pa-1 
rodžius rastuosius pas Ta- 

, , : - raurą kostiumus, Sokolovas
kad apsaugotų juos pt-jpažino savais. Tada.

Tarauta prisipažino kaltu..

VAGYS APSĖDO.
..j j .. r. _ Aukštadvario miestelis tu-
darytoje iš šieno gūžtoje, ra-įrj apje i ^oO gyventojų. Yra 
do gulinčius nakties paukš- -.tįk” tn-s policininkai ir jų 
čius: du vyriškius vieną‘^j. maža;* kw;
moteriškę. Visus šiuos tipus gyventojus nuo vagiu. Šiais 

m«ais Auksia«lvaly atrado Pa(lėtas s„'nkii;ja (larbu ka. 
/ I o i mr m 11 i 11 n •ioiuYi l/n yni i _ . ..

I Gruodžio-December 5-tą dieną

arešte vo ir pristatė valdy
bom Sulaikytieji pasirodė 
esą ži lomi vagys Sadonis Jo
nas, Daugėla Vincas ir pros
titutė Račytė Kristina. Pas 
juos buvo rasti ištuštinti 6 
buteliai uogų. Kriminalinė 
policija patyrė, kad Sadonis

i

daug vagių ir jie aplankė pu
sę gyventojų. Žinoma, jų ap
silankymai gyventojams 
brangiai kainavo: vieni ne
teko rūbų, kiti laikrodžių, 
žiedų, pinigų ir kitų brange
nybių, kai kas dviračių. Kad

lėjiman.

ir Daugėla^ yra Mickevičiaus Oįp^j^ugotų Vagių Aukšta-
slėnio nuolatiniai 
jai,” neturėdami

•gyvento- jVario gyventojai pasidirb- 
iš ko gy- dino išvidines langines ir

LIŪTYS SUNAIKINO 
UKIUS.

Bilaišiai, Dusetų vai. Visą 
vasarą besitęsiančios liūtys 
'• patingai didelius nuostolius 
padarė šventosios paupiuose

venti vakarais gaudydavo nakli visi) kajp vienas, užsi- 
prostirutes, iš kurių atimda- stato ir sako: 
vo pir igus, grąsindami nužu- L ;
dymu, jei jos nusiskųstų apie jam.”"
tai policijai. Dėl rastų 6 bu- ' r____  _______
telių buvo skelbta spaudoje, kaf| negali turėti ramybės, 
kad atsišauktų nukentėjęs..|>et ju susiiupinimu niekas 
Pasirodė, kad nukentėjusi į nesidomi.

vo p ir igus, grasindami nužu-

tai policijai. Dėl rastų 6 bu-

“mes savo tur
tą ir gyvybę patįs apsaugo-

Žmonės labai susirūpinę,

yra Zomerienė Margarita, 
kuri pareiškė, kad pavogė vi
so ašt'Jonius tokius butelius, 
su uogomis. Sadonis Jonas ir<

VARNIŲ GYVENIMAS.
Kaip kalėjime politiniai

i EISMAN DUONOS KE
PYKLOS SAVININKĄ.

BAISAUS KANKINIMO
ATSITIKIMAS.

___________ ____ __ _____ Balys Gaižius iš Civilių k., 
esantiems Nikiams. Musų kai- Jūžintų valsčiaus savo gimi
me labai i 
kentėjojjkininkas A. Berta- 
šii 
tos ir visiš
Šis ūkininkas, 1___ _______ ~ _
iš pievų, liko visai sunaikin-! laužė du šonkaulius. Žmog 
tas. * ' ’ “ - -

Kaunas. Sveikatos depart. 
parėdymu, miesto gydytojas 
trindamas duonos kepyk- 
> ir limonado dirbtuves, ra-

iš N>m Yorke stačiai i Cherbourgą. 
o iš t^n .gelžkeiiu j Kauną

l'usseštos dienos vandeniu, pusantros paros gelžkeliu — 
ir jau busite Lietuvoje. kur linksmai praleisite Kalėdų ir 
Naujų Metų šventes; pasivėžinsite rogėmis, ramiai pra- • 

leisite ilgus žiemos vakarus giminių ir draugų būryje.

Ekskursija veda žinomasis visuomenės darbuotojas
< 'unard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Viršininkas

p. Pijus Bukšnaitis.

su uogomis. Sadonis Jonas ir! Kaip kalėjime politiniai 
Daugėla Vincas padėti kalė-(kaliniai, taip ir Varnių kon- 
jiman, kvota perduota teis- centracijos stovyklos ištrem- 
mUi. , J lieji sulig savo politinių įsiti-

___________ ! kinimų yra susiskirstę kolek- 
NUVAŽ1UOTI J ŠANČIUS t i va is. Varnių koncentraci-

KAINAVO 1780 LITŲ. |
Kaunas. Šančių gyvento

jas M. Levendraitis gerokai 
įsigėręs Kaune, Lukšio gat
vėj p< sisamdė vežiką, kad ji 
parvežtu namo. Jam isėdus 
vežiman, priėjo nepažįsta- i vv ^is 
mas asmuo ir prese vežiką.; !;olpkt-iv'n i4n 
kad ji parvežtų į Šančius. 
Vežikas sutiko, o sėdintis

nuo potvinių nu- naitei peiliu padarė apie 5o 
‘ ‘ ‘ ~ . žaizdų galvoje, perskrodė

us, kurio visos pievos užlie- 'iežuvį, supjaustė veidus, is-u o. kad Chonelio Katekino 
„ .kiškai sunaikintos, badė špilka gomurį, apipio- uonoskepykla Kauno mies- 

kuris gyveno vė kaklą, nupiovė pirštą ir iš- šabai nešvari ir duona ne
variai laikoma. Surašytas 

žudys norėjo moteriškę nu- protokolas ir savininkas bus 
Be to, šiame kaime ir dau- žudyti, kad jam greičiau tek- traukiamas teisman.

A. Asleiio limonado ir ga
luotų vandenų dirbtuvėj, i 

teisinasi, esą jį užkerėjo ir jis asta 83 bonkos be etikečių, 
sykiais esąs beprotis. Žmog- Surašytas protokolas. Savi- 
žudys buvo tikintis ir pilnas ninkas traukiamas teisman. 
Įvairių prietarų.

pėlesni išplaukimai iš New Yorko:

BERENGAKIA . . Gruodžio 11. Sausio 1

MAVRETANIA . . . Sausio 11. Vasario 16
AQl’!TANIA....................Vasario 1. Kovo 1

įjos stovyklos socialdemo
kratų kolektive, kaip pasa
koją grįžusieji, yra apie 40 
žmonių. Yra ir vadinamų 
kairiųjų kolektyvas. Jame 
iš pradžios buvo virš 100 
žmonių. Vėliau pradeda tar

giau ūkininkų nukentėjo —, tų jos ūkis. Moteriškė ligor.i- 
Kibirkščio, Gudelio pievos nėję, žmogžudys suimtas. Ji< 
užlietos ir net vietomis iš-" ”” .................
plauti javai. ‘i

Klaipėdos krašte, skaitė
me laikraščiuose, apskaičiuo
jami nuostoliai, rūpinamasi j 
sunaikintų ūkių reikalais o j 
pas mus niekur nieko nevei-i 
kiama.

DUONOS TRŪKSTA
Pastarųjų dienų liūtys taip 

'baugino ūkininkus, kad pir
madienio turgun beveik nie
kas nebeatvežė rugių ir kvie-

I

NAUJI 50 LITŲ BANK- Į
i

Užsisakykite vietas 
čirmsioje njusų agentūroje,

CUNARD
l.ithuanian 

statė St..

ir klauskite paaiškinimų ar- 
arba rašykit mums:

LINE
i>pt. 
BOSTON. MASS.

TAURAGIEČIŲ BYLA.
Tauragės sukilimo bylos čiu. Kaina rugiams, kvie 

tardymas jau esąs užbaigtas. ' ?viravo tarp 45—50 1 
Kalbamoj byloj traukiami centneriui. Mieste pritru- 
atsakomybėn 122 kaltina- į ko (]uonos. Vertelgos pradė

jo spekuliuoti. Iš čion aiškė- - - - - - /s 

visų gy-

kolektivo išmesti, kiti veltieji. Iš jų 50 asmenų suim-Į

r

; protestuodami prieš išmeti- ta. 4 yra policijos priežiūroj ja* ka(j nepaprastos liūty 
vežime Levendraitis netirilmą patysišstojo'Dabarta?le ^^šieisti įkaitą Kitiįvra didelę paniką 
LT1?.! kolektive liko 55: 45 žydai ir maitinamieji nesurasti ir jųjų ventoiu s]uoksniuose sukėiu-testavo. v aziuodami susitarė, 1 n y liko išskirta J ‘

tingesnių šeimų. Išėjusieji—i 
P (1 •□14-U'ninL-ci NIoKoora ilgiam i ič

i “kairiųjų”
mos jie sunkiai gyvena. j . -

“Kairieji” netgi buvo su-!Kaltinamojo akto sura-i 
manę visus kitus boikotuoti, s5mas ir bylos paruošimas! 
bet niekas neišėjo. I nagrinėjimui užtrokš neina-;

______ Įziau Kaip 2 menesiu.

KRIKŠČIONYS DEMO
KRATAI SKYLA?

testavo V aziuodami susitarė LiRo Rn Iiko išskirta.
aplankyti visus pakeliui pasi- - - “ - — Y - --
taikančius restoranus.
ir padarė. Be to parvažiavęs 
į Šančius dar užėjo Pešlato 
restoranan. Čia gėrė tiek, 
kad jau beveik be sąmonės 
liko.

Važiuojant toliau, nepa
žįstamasis Levend raiti išve
žimo išstūmė ir su vežiku 
greitai nuvažiavo.

Levendraitis, išmestas gat
vėn, šiaip taip, parėjo namo. 
Rytą tikrindamas piniginę 
pasigedo 1780 litų ir apie tai 
pranešė policijai.

Kriminale policija padė
jusi pastangas sulaikė veži
ką Zt Įmaną Kaplaną ir buv. ■ 
nepažįstamą Kostą Starką, niu. 1 
Sulaikytieji kaltino viens ki- labai susirūpinę. F 
tą, be; policija nustatė, kad tiek pašlapo, kad negalima 
jie t.'krai yra kalti Levend- visai kartoti.. _ • y? . •_ •____ •_ •_ • I . «• •,

sios.
._._o-----,--------c------ v- | Tardomoji valdžia išklau-Į piauna ūkininkai,
darbininkai. Nebegaudami iš gnęjo ir potrauke pne bylos. antra- kai kas prade- o

kolektivo para- 22/ liudytojus. Visa tos by- (la vežt| iš baimės, ka(fne?u.
j los medžiaga sudaro 10 to-: putų nupiautj laukuose --eskapiaunių

NOTAI.
Netrukus paleidžiami į 

pyvartą nauji 50 litų bank
etai. Nauji banknotai bus 
ažesnio formato už dabar- 

inius: jie bus mėlynos spal
is su šilkinėmis gijelėmis. 

Vienoj banknoto pusėj bus 
Didžiojo Lietuvos Kunigaik- 
ėio Gedimino ir Dr. Basana- 
ičiaus atvaizdas, antroj — 
’ilniaus katedra ir Gedimi-1 
10 pilis.

i

NERA mo TIESESNIO KELIO i Lietuva 
ARBA IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ KAIP PER KLAIPĖDĄ

------:ANT :-------
BALTIC AMERIKOS LINIJOS 

Važiavimas su vienu iš B- A. L. Laivų per Klaipėdą prie da
bartinių aplinkybių yra malonus ir visai keleivių nevargina.

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT SIOS LINUOS?
1) Nepertraukiama kelionė ik porto j portą
2) Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis
3) Lietuviškai galima susikalbėti su laivo aptarnautojais
4) Geras valgis ir mandagus patarnavimas
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) Išpildomi laivo or kęst ros, įvairus žaislai, šokiai ir tt.

!

bet niekas neišėjo.

NAUJOS LIŪTYS, ŪKI
NINKAI SUSIRŪPINĘ.
Biržai. Pastaruoju laiku

Biržų apylinkėj prasidėjo . - _ .
■smarkios liūlys. Ypatingai .«meine Zeitung is gerai in- 
■<laug prilijo iš rugpiučio 29 i ‘Orrouotą_.pa . ni1J praneša. 
130 naktį. Nors lietus tetruko .ka<l kriksciomy demokratų 
tvos 3—4 valandas, bet prili- partijoje taip a-ro Bistro ir 
I jo tiek daug, kad visos slė- kunl<° Krupavičiaus kilę ne- 
■nesnės vietos paplūdovande- sutarimų. Bistrasnons rasti

Ūkininkai šiuo dalyku 
. Pūdymas

TRYS VYRAI IŠŽAGINO
MERGAITĘ.

Rugpiučio 30 d. Vilkaviš- 
l kio gyv. Alfonsas Kostiuška. 
Į Petras Rakas ir Adolfas šmi- 

Klaipėdos “Memeler Ali- tas pakvietę pasivažinėti au
tomobiliu 17 metų amžiaus 
mergaitę P. Pavažiavę už 
miesto ir sustoję visi trys iš 
eilės ją išžagino.

Gydytojas konstatavęs 
prievartos faktą, todėl pikta
dariai suimti ir padėti kalė
jimą n.

KRATA.
Betygala (Raseinių aps.). 

■Rugpiučio 17 d. ryto 3 vai. i 
’ i kaimą pas 

tžną St. (žiežirbininką) at
vyko du policininkai ir du ci
viliai apsirengę piliečiai su 
autuvais ir padarė kratą. 
:?škodami “plečkaitininkų” 

literatūros. Literatūros nera- 
< t. Paėmė Jaunimo Sąjun
gos "žiežirba” nario bilietą.

Darbininkų gyvenimas 
-unkus. Bet ūpo žmonės dar 
nenustoja.

I

raičio pinigus pasisavinę ir 
todėl juos traukia atsakomy
bėn.

EIG J LIS ŽMOGŽUDYS.
Kriminalinės policijos ži

niomis Kuršėnų kaimo miš
ke nesenai buvo rastas to pa
ties kaimo gyventojo A. 
Blockio lavonas su trimis 
žaizdomis kurios padarytos 
kariško šautuvo, šūviais. Kri- 
minalnė policija padariusi 
tardymą nustatė, kad žmog
žudystę yra padaręs jo kai
mynas eigulis Juozas Kaza
kevičius.

Buvę taip. Blockis dažnai 
užvesdavo Kazakevičiaus Il
guvon ^vizijas, dėl ko Kaza
kevičius kelis kartus turėjo 
nemalonumų. Ėmė Blockiui 
keršyti. Kelis kartus kėsinosi 
BlockĮ nušauti, bet sutrukdė 
žmonės. Blockfs pasiskundė 
vietos seniūnui, kad Kaza
kevičius norįs jį užmušti.

Rugpiučio 12 d. Blockis iš-

. Jei dar dau
giau lis. gal palikti ir rugiai 

! nesėti. Kur buvo dar neiš
gautos pievos, taip pat nebe
galima baigti piauti. — rei
škia laukti, kol pradžius. Ūki
ninkai vis laukia, kol paliks 
gražesnis oras ir galės visus 
lauko darbus baigti.

I
I

PEČIULIO LIKIMAS.

budus sugyventi su vyriausy
be, kun. Krupavičius priešin
gas. I Tž Bistrą esanti daugu
ma.

PALEIDO IŠ VARNIŲ.
Paleido iš Varnių Joną 

Puidą, kuris buvo išsiųstas 
u ims mėnesiams už platini- 
r.ą priešvalstybinės literatū

ros.

KAINOS 
IŠ KAUNO: 
Trečia Klesa

$125
Valdžios Tax 

Ekstra

■ KAINOS 
I KLAIPĖDĄ 

Trečia Kl. $107. 
į abi pusi $181. 
Turistine 3 klesa 
(arba buvusia II kl.) 

$122.00
Į <bi pusi 203.50

IŠPLAUKIMAI LAIVU IŠ NEW YORKO: 
“ESTONIA”............... ....................... Spalių (Oct.) 6.
“POLON1A” ...........,...................... Spalio (Oct.) 27

Su |vairiom« Žinioms Kreipkite* j Vieton Agentą ar j Bendrovę

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET, NEW YORK. N. Y.
l'nion Tint Bldg.. Pittsburgh. Pa.
313 So. Dearborn Street. Chieago. lilinois.

UŽDARYTAS CENTRO 
BIURAS?

Rugpiučio 28 d. atėjęs po
licininkas į 
teiravosi, 
jungų Centro Biuras, kuris • 
daro laikraščiuose savo var-j 
du pranešimus, kaipo vei
kianti įstaiga, nežiūrint to, •

RADOINDRIULYTĖS 
LAVONĄ.

Prieš kelias dienas pa-j 
skendusios Nemune, Kauno 
pašto telefonistės Indriuly-

Buvęs metalistų prof. są- kad tas biuras esąs uždarytas 
jungos sekretorius, Leonas jau 1927 m. spalių 15 d. 
Pečiulis, išmestas iš LSDP. Tečiau Centro Biurui apie 
už provokacijas, tuoj po per- jo uždarymą nieko iki šiol 
versmo pabėgo į Rusiją ir nėra iš valdžios pranešta, 
apsigyveno Tvėrėje. Pernai ------- -------
vienam savo draugui atrašė UŽDARYTAS “ŽIEŽIR- 
laišką, kuriame tarp ko kita 
prašo atsiųsti jam likusias _____
pas tą draugą jo kelines ir neša, kad uždarytas L. Socd. 
antklodę, nes tenai toki da- Jaunimo Sąjungos “žiežir- 
lykai vi a sunkiai gaunami. 0 ba” skyrius.“ Policija reika- 
šįmet girdėt, kad Pečiulis jau laujanti inventoriaus (Inven- 
sėdi tenai kalėjime irgi už torius ir archyvas turi pereiti 
kaž kokią “ereziją.” C. K-to žinion).

Taip gyvenimas nušluoja Savo laiku Radviliškio 
nuo savo kelio žmogų, kurs skyrius buvo vienas veikliau- 
neturi aiškių principų. siu ir gyviausių skyrių.

i. kur vm ties senuoju
Panemunės tiltu. Indriulytė 

■ iš savo algos maitindavo se
ną motiną ir seserį. Dabai 

j jos liko be jokios globos. 
I
I

BOS” SKYRIUS.
Iš Radviliškio mumspra-

I-

*

IA IR |

LIETUVĄ 
per BREMENĄ 

•nt didelio Vokiečiu laivo 
COLUMBUS 

•n>« Kitais kimi Linijom 
laivais

TIK astuonias 
dienas 

P«’kios kajutog Trečiai 
Kiršai—Tiktai 

Stritruniiai 
!>«■■ vietos agentus arba

St.. Boston, Msss north german 
lloyd

e

z /'

Planuokite DABAR 
Rudenį Praleisti LIETUVOJE 

Keliaukite Suvienytų Vaktiju Valdžios valdomais laivais.

SPALIO MENESIO IŠPLAUKIMAI:
S.S. Pres. Karding Spalio 3-31 Į S.S. Pres. Roosevelt Spalio 10
S.S. Leviathan Spalio 6-24 | S.S. Geo. Washington..Spalio 17

S.S. Republic ... Spalio 20
Visi laivai be S.S. Leviathan plaukia tiesiai j Bremen.

S.S. Leviathan plaukia imt Chcrluourg.
Pirkite laivakortes i abu galu!
Sugrįžimo leidimus nepilicėiai turi iš-irupinti bent menes; pirm 

išplaukimo. . .
I>r1 -niulkesnių informacijų klauskite savo vietos agentą arba 

rašykite pas

United Statės Lines
73 Statė St.. Boston. Mass. 43 Broad* ay, Ne* York fily.
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Vietinės Žinios
ir PO BOSTONĄ PASI- ] I 

j DAIRIUS.
| Rašo Ekstra Reporteris.
I _________________ _

Kunigas pinigu* priima, bet Tveriasi lietuvių demokratų 
parapijono kūno bažnyčion

neįsileidžia.
Pereitą savaitę, 18 rūgsė- 

jo. East Carabridge’uje* mi
rė Petras Bieliauskas. Gimi
nės norėjo palaidoti ji su 
bažnytinėmis apeigomis, bet 
kun. Juškaitis atsisakė kūną 
bažnyčion Įsileisti. Sako, jei 
norit užpirkti mišias už jo 
dūšią, tai all right, aš pinigus 
visada priimsiu, bet bažny
čion nabašninko neįsileisiu, 
nes jis prieš mirti neatliko iš
pažinties. Giminės atsakė, 
kad taip negali Įiut. Jeigu jau 
kūno negalima bažnyčion 
priimti, tai pinigus kunigui 
imti turi but da didesnis 
griekas. Juk Dievas dan
gaus už pinigus niekam ne
pardavinėja.

Ir taip jegamastis Juškai
tis negavo pasipelnyt. Velio
nis buvo gražiai palaidotas 
ant Kalvarijos kapinių ir be 
kunigo patarnavimo.

John M. Ovirka.

kliubas.
Mums teko girdėti, kad tū

li South Bostono lietuviai 
biznieriai organizuoja lietu
vių demokratų kliubą Smi- 
thui remti. Tuo tikslu 30 rug
sėjo, 7 valandą vakare. Lie
tuvių Salėj bus prakalbos.

ne

X |
Pereitos savaitės pradžio

je Bostonas gavo biski šlapu
mo iš oro. Paprastai jis buvo 
vis šlapias iš vidaus, bet da
bar uragano v uodega jį pa
laistė ir iš kitos pusės. Di
džiausios baimės turėjo but- 
legeriai. nes pirmiausia nu
kentėjo skiepai, patvinę van
deniu. Padalyta nemažai 
blėdies ir kitur, bet visgi ne 
tiek kaip pietvakarinėse val
stijose.

Daugelis džiaugiasi, kad 
audringos viesulos, musų 
miestą skaudžiai neliečia, ir 
sykiu stebisi, kodėl taip yra. 
VVelI. aš jums pasakysiu į au
sį: todėl, kad čionai randasi 
nemažai bedievių, kurie ne- 
griešija, nes išpažinties nei
na, ir todėl Dievas neturi už 
ka mus bausti. O kur dau-

EKSTRA DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS

PIKNIKAS!
IR PUIKUS KONCERTAS

Rengia Sandaros 1-mas Apskritis ir “Gabija”
Nedelioj, Rugsėjo 30, 1928

11 vai. ryte, programa 3 vai. po pietų.
TAUTIŠKAM PARKE

Prie No. Lowell Rd., Methuen, Mass.
Programa bus laba, puiki. Valgyt ir gert —kiek t.k kas noiė>. Visi nariai, 

draugai ir rėmėjai skaitlireai dalyvaukit, nes tai bus paskutinis šią vasarą 
piknikas. Visus širdingai u/.kvecia, A. L. T. S. 1-mas Apskrito ir Gabija.

A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS 

Tel. South Boston 1662 — 1373.

Vaizbos Buto piknikas 
nusisekė.

Pereitą nedėldieni May- 
narde Įvyko Bostono Vaiz
bos Buto piknikas. Oras pa
sitaikė gražus ir žmonių pri
važiavo suviršum 1,000. Bu
vo plaukimo, bėgimo, šoki
mo ir kitokių lenktynių. Ant 
pat pabaigos buvo gražuolių 
kontestas. Publika pripažino 
gražiausia p-lę Bieliauskaitę 
iš Cambridge’aus. Jai buvo 
Įteikta ir sidabrinė taurė.

Vaizbos Butas taria širdin
gą ačiū visiems svečiams ir 
tiems, kurie prisidėjo prie 
pikniko savo darbu bei pa
tarnavimu.

Atvažiavo studentas Velička
Šiomis dienomis atvažiavo 

iš Lietuvos stud. B. Velička. 
Jis buvo Kauno universitete, 
o dabar stengiasi istot Į bile 
praktiškesnę technikos mo
kyklą Bostone. Be to stud. B. 
Velička yra ir geras muzikas. 
Šalę mokyklos, jis duos lek
cijas muzikos ant piano ir 
mokins lietuvių kalbą. Kurie 
iš lietuvių norėtų mokint sa
vo vaikus muzikos ar lietu
vių kalbos, malonėkit palikti 
savo adresus pas p. Ambro
se. 395 Broadway, arba “Ke
leivio” redakcijoj.

“Keleivio” redaktorius išva
žiavo Lietuvon.

“Keleivio” redaktorius S. 
Michelsonas šią sąvaitę išva
žiavo Lietuvon senų savo tė
vų aplankyti ir pažiūrėti, 
kaip dabar išrodo Lietuva. 
Jis užtruks tenai apie mene-

f >SI.

Vakarines mokyklos 
ateiviams.

Viešosios mokyklos Bosto- 
atidarė vakarinius kursus

ateiviams mokintis anglų 
kalbos. Pamokos duodamos 
vakarais nuo 7:30 iki 9:30 
vai., tris dienas savaitėje, 
pirmadieny, antradieny ir 
ketvirtadieny. Specialės pa
mokos' duodamos tiems, ku
rie norėtų patapti Amerikos gausia gyvena bažnytinių 
piliečiais. Įstoti galima šio- parapijom! ten ir didelių ne- 
mis dienomis: i 
25 ir 27 d.

Lietuviams arčiausia pri
einamos mokyklos randasi 
sekančiose vietose:
High'Scbooies, arba augštes-

nės mokyklos.
- Brightone. ant Cambridge 

ir VVarren gatvių.
Dorchestejy. ant 

avė. ir Wash. st.
Hyde Parke, ant Centrai ir 

Metropolitan avė.
So. Bostone, ant Thomas 

' ?ark.
Roslindale, ant Poplar ir

Jawthorne gatvių.
’radinės, arba elementarės:

South Bostone, Fourth ir 
s sts>,

Brightone. Cambridge ir
Warren sts.

Dorchestery. Pleasant st.
South Bostone, Broadway 

ir K st.
Hyde Parke, Centrai 

Metropolitan avė.
Amatų mokyklos:

Roxbury, ant Parker st.
Brightone, Brighton High 

Bldg.
Hyde Parke, Hyde Park 

High Bldg.

Providence’o miestą važiuo
ti nakčia, tai tas pats, kaip 
žabalam po peklą grabalio
tis. Ęsą daug geriau butų va
žiuoti per Springfieldą. Pa
tyrusio žmogaus patarimai 
tankiai būna verti didelio 
pinigo. Kas manote automo
biliu padalyti tripą i Nev, 
Yorką, dabar galite tai isitė- 

j myti.

I

IŠSIRANDAVOJA STORAS
♦ Gera vieta lietuviškam bizniui, drug- 
štoriui,.drapanų šlorui, fornišių ir net 
barbernei Te!.: l'niversitv 1957.

ADOMAS OVERKA <391 
883 Camhridge st, Cambridge. Mass.

IšSIRANDAVDJA S.. Bostone 1 
kambariai su t >i>etu, gvs'j. naujai iš
taisyta. į sąvaitę.

H M'. 6-1 h Street. So. B-vston. Mass.

PARDAVIMAI

rugsėjo 34. iaįmių jje užsitraukia už sa
vo “griektiŠ.

I
Vargšės tos moterys iš ka

talikų sąjungos! Jos turi to
ki puikų savo dvasios vadą, 
kuriam kiekviename savo su
sirinkime lik dėkavoti belie
ka. Taip, andai. ALRK. Mo-

Talbot ter^ Sąjungos 13 kp. susirin
kime. kuriame pakartotinai 
buvo apkalbamas čarterio iš
gavimo klausimas, vėl buvo 

širdinga padėka 
vadui, už tai, kad 
klausimas vis dar 

as. Jeigu jos kreiptu-

I

išreikšta 
dvasios 
čarterio 
neišrišt 
si pas bile bedievi advokatą, 
tai be jokių padėkų jų čarte- 
ris butu senai įregistruotas 
šioje valstijoje.

Svarbus Pranešimas.
Nedėlinė mokykla atsida

ro nedėlioję, September 30. 
1928, 10:00 valandą ryte. 
Tėvai pasiųskite savo vaikus. 
Vaikai gali būti nuo 5 iki 18 
amžiaus mokykloje, kurioje Į 
bps mokinama dora, muzika, 
dailė ir kiti daiktai.
>. Prakalba bus nedėlios ly
te: “Kaip senas yra Žmo
gus.” Kalbės ministeris B. F. 
Kubilius. Gera muzika. At
eikite kaip 10:30 vai. ryte.
Lietuvių Žinyčia, kampas 

4-th ir Atlantic sts.. South 
Bostone.

Maistas pabrango.
Bostone maistas visuomet 

yra brangesnis, negu kituose 
Amerikos miestuose, bet da
bar kai kurie valgomieji 
daiktai čia pabrango dau
giau kaip karo metu. Repub- 
likoniškai valdžiai kapitalis
tams pataikaujant, maisto 
kompanijos susiorganizavo į 
trustą ir dabar plėšia žmo
nes koja priminus. Pavyz
džiui, šlaunis veršienos, kuri 
da nelabai senai buvo 18c. 
svarui, šiandien jau 45 centai 
svarui: veršienos “čapsai"’ 
prie inkstų 70 centų svarui. 
Avienos šlaunis taip pat 45c. 
svarui, o “čapsai” prie inks
tų 80c. svarui. Steikų kainoty 
tokios: sirloin 70c. svarui.7 
tenderloin $1.00 svaini, por- 
terhouse 75c. svarui, rųmp 
50c. svarui, o paprasta jau
tiena sutinimui nuo 45 iki 35 
centų svarui. Kiaulienos kar- 
bonada (pork-čapsai)-’SOc. 
svarui, virintas kumpis 80c. 
svarui, o keptas kumpis $1.00 
svarui. Net už riebius laši
nius reikia mokėti 25c. sva
rui.

I

Teko užeit Į buvusią “San- 
spaustuvę. Atrodo, 

revoliucijos, 
išardyta, apgriauta, 

kraustoma, 
riogso berudijan- 

Tik nabagas Naudžiu- 
rausiasi po griuvėsiais.

daros” 
kaip po kokios 

ir Viskas
pertvarkoma.

'Mašinos 
čios.
inas
Klausiu, kas čia dabar bus? 
Sako, atsimufins Kazmaus- 
kas ir Mockus su savo dirbtu
ve. Kaip žinoma, jie dirba 
dentistams Įvairius instru
mentus. O kas ten daroma 
Chicagoj? — klausiu. — ar 
dar neatėjo nauja “Sanda
ra?” 
kiam 
ateis.

Atsako, dar ne. Lau
čiai už savaitės kitos

SO. BOSTONE
Trijų šeimynų medini* namas 
1-4-4 kambatiai, gesas, elektras, 
skaibynės. pijazai. Kaina Sa.AHO. 
Savininkas sutinka mainyti ar.t 
fanuos apie 20 arba 25 akelius 
žemės, kur yra laikomos arlia ga
lima laikyti’karves. Norintis ma 
nyti kreipkitės, tuo jaus.
Puiku* kampiąis namas, krautuvė 
ir 9 kambariai, geia ^parankiau
sia biznio vieta. Kampas E i:' 
Fifth streeto, So. Bostone. Kaina 
$5,500.

BARBERNĖ JR l’OOLRl IMIS. 
Vienintėiė to\ia ištaiga didelėj, 
Lietuviais apgyveiib j vietoj. Bos
tono priemiestyje. Parsiduoda pi
giai. kreipkitės tuojau

PRIEIN LMIAUSIA PROGA 
KIEKVIENA M INSl'RANCE 

hišiurinu ir ant išnrokesčio (Tik 
Mass. valstijoj) Automobilius, 
forničius, tutinus, stiklus, sveika
tą. gyvastį, ir tt.

✓

I'rijų šeimynų medinis namas art 
Sixth street, netoli E st. 4-1-4 
kambariai, gesas, elektras, skal- 
bynės. Visas pertaisytas iš vidaus 
ir iš lauko. Kaina $4,80'1.

Pranešima* kriaučiams.
Lietuvių kriaučių 149 sky

riaus A. C. W. of A. susirin
kimas atsibus pėtnvčioje. 
rugsėjo 28 d., 7:30 vai. vaka
re, Lietuvių Svetainėj. E ii 
Silver $ts., So. Boston. Mass.

Gerbiamieji kliaučiai. 
Šiuomi noriu jums priminti, 
kad esate pamiršę ir apleidę 
savo amato reikalus, per va 
sąrą mažai į susirinkimus te- 
silankėt, todėl labai daug 
svarbių reikalų yra neatlikta. 
Taigi laikas jau pasirūpinti 
gaut savo biznio agentą at
einantiems metams. Todėl 
visi be skirtumo ateikite i 
viršmu^ėtą susirinkimą.

Pirm.J. Palaima, 
Sekr. J. Lekys.

PARSIDUODA
Bučernė ir Gr-;sernė. biznis išdirbtas 

>er 8 metus, šitame mieste nėra nei 
rieęo kito lietuviško biznio. Priežastis 
>ardavimo-—išvažiuojam kitur. 1391 

A. J. MART, 12141 Chcslnut St, 
Nf*ton l’pjvcr Pails. Mass.

PARSIDUODA PIGI \i B\RZDA- 
SKl'TYKLA. tirštai ii?tuvių apgyven
to) vietoj. Biznis geras, egzistuojan
tis nuo ls metų. Priežastis pat davimo; 
savininkas apleidžia miestą. Kreipki
tės laišku bei vpatiškai se|hir.< .u adre
su: P. ZABLA' KAS. I !0)
112’z La»rence st, 1.a»renc-. Mass.

P ARSI DUODA 5 ruimu s'ubu i. ga 
radzius, ta:pgi 1 1 »tas ženi- •, R 'gir. 
mieste. Tel.: M;lton 17 U.
22 Harm«»n street, Maltapan. ’da >.

PARSIDUODA KRAI TI Vk
I Butcher Shop i ir 2 seimąnų Na

ntas, ant gero kampo; prieinama kai
na. turi but greita: parduotas. Klaus
kite “Relei .io” ofise. t 401

FORNIŠIŲ' Kraustytąja* ir truku iš- 
vežiotojas. Baksų malkos parduodama.

BOK SHOP (.?>)
11 Athens st.. So. B-vstoo. Mass.

SKOLINU PINIGUS ant 1-mų ir 
2-rų morgičiu (-)

M. STANAVHITE
S Grrenuood Par!». Dorchester. Mass.

I
I

I

IM)R( HESTER
Trijų šeimynų medinis narnai su 
visais įtaisymais. Kaina *9ii..»'«i.
Trijų šeimynų medinis rainas 
5-6-6 kambariai su ^jtajsymais. 
Kaina $10.fl00 _______
Dviejų šeimynų medinis namas 
5 ir 7 kambariai su visais įtaisy
mais ir vienas lotas žemės dėlei 
namo. Kaina $11,500.

PARIPJNU PINIGUS dėlei mor- 
gičių ant namų ir farmų. Bostone 
ir jo apiefinkėse.

JEIGU TURITE pinigų, kuriuos 
norėtumėt paskolinti, gaudami 
gerą nuošimtį, ant pirmų arba: 
antrų morgiėių, praneškite man.

UŽLAIKAU TAIPGI IR LAIVA
KORČIŲ PARDAVIMO IR PINI
GU SIUNTIMO SKYRIUS.

Parduodu Anglis ir Malkas. ANG
LIS ŠII <)M T ARPU ATPIGO. 
PIRKI I E D AB AR Pristatome 
netoliau kaip 12 mailių nuo Bos
tono.

ARLINGTON
Naujas dviejų šeimynų namas 
5-5 kambariai ir dviejų karų gara- 
džius su visais įtaisymai-, kaina 
$12.500. Savininkas sutiktų mai
nyti ant farmos apie 10 akerių 
arba ir mažiau, kur yr i laikomos 
arba galima laikyti karve.;.
Hard»are Krautuvė South Bosto
ne ant Broadway, senai išdirbtas 
biznis, parsiduoda pigiai.

Turiti daugybę NAMŲ'. FARMV 
IR BIZNIŲ ant pardavimo ir mai- 
ny mo, kurių čia negalime sumi
nėti.

Visais »xikal;:is galima kreiptis 
YPATIŠKAI, LAIŠKU ARBA 
TELEFONU.

l Of ISO V 1 LANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

---- ~
Telefonas >IU4

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 ;k> 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare 
107 SLMMER STREET, 
^AWRENCF, M ASS.

s

Tel. Su. Boetun 504-W.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDALIOMIS:
iki 1 ▼. po pietų

Scredumi* iki 12 dieną.
Ofisas “Keleiviu” name.

251 Brn«dw*». tirpė C ir D SL, 
S<>. BOSTON. MASS.

DR. J. MARCUS
Iš M ASKVOS IR k Al NO 

Specialistas veneciškų, krauju 
••dus ligų.

Elektriką ir 6n6 gydomi 
jei reikalas.

261 Hanuver St.. Buston. Room
Te!.: Richmond 0668, Rox. 1891-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.

ir

PIKNIKAS
Rengia Brightonn Lietuvių Ko-<»pera 

ei jo* Bendrovė. Nedehuje.
RUGSEJO-SEPT. 30, 1928

Pinehurst Reservation
Bedford Hįll*. M ass.

Piknikas bus labai gražus. I’iknik- 
vieta puiki, didėlė svetainė, galės pasi 
šokti iki Yisi brighton iečiai ii
apielinkės lietuviai važiuokite į pikui 
ką. Apart to. musų biznieriai Franl 
Gricius ir Jonas Adomavičius pasiža
dėjo jūsų vaikus nuvežti dovanai B* agentų . _ , -----------
visokių grimių kaijf dideliems taip ir vlsad kreipkitės pas mane šiuo adresu 
mažiems, kaip tai virvės traukimas, 
pajų valgymas ir tt. Visiems pasižy
mėjusiems bus duodamos dovanos. Bus 
duodama dovana tani, kuris atvažiuos 
apsiavęs didžiausiais šiušiais. Taipgi 
visi, kas gyvas. į šį paskutinį pikniką.

Kviečia Ko-operacija.
Kelr.odys: Automobiliais reikia va

žiuoti Mass. Avė iki Lexington Centre, 
paskui pasukt po tiesiai į Bedford st. 
ir važiuoti iki Westview st.. paskui pa
sukt po kairei pirm pasieksiant Le- 
xington Park. pirmiau buvęs Summer 
st. dabar Westview st. iki S-'uth Road 
ir South Road į pikniką.

Pastaba: Jeigu tą dieną lytų lietus, 
tai piknikas atsibus sekančią nedėlią.

Į KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta 

mus, kaip vyrus, taip ir moteris ar 
merginas iš Lietuvos j Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 2° metų tai liudija. Taipgi 
tie, kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
-upestingą patarnavimą. Kaip mergi
noms. taip ir visiems keleiviams pa 
-upinu geras apsistojimui vietas Ka- 

’.adoje. Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 

Dėlei platesnių informacijų

ALENANDER S. LEWIS 
Tourist Agent (•)

745 Windsor St.. .Montrcal 
P. Q-. Canada.

t.

SPECIALISTAS NERVŲ
: KRON1ŠKV LIGŲ PER SU- 
; VIRŠ 25 .METUS. VISOS GY- 
; DUOLĖS SPECIALIAI PARŲ-

PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 

: K AS NORI.

Dr.MLLORY

i

p

I 

i«
*
i
*»

t

Telefonas iiIX

Dr. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10— 12 dienų
Nuo 2- 5 p<> pietų 
N*Uo 6—8 vakare 

Nedėlionns pagal ausitanmą.
TOS N. Main St. kam p. Broad St_

MONTELLO, MASS. '

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST.. BOSTON. 

Gvdn Veneriška* Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

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

I
I ,i

60 SCOLLAY SQUARE 
BOSTON.

OLY.MPIA THEATRE BLDG, 
ROOM 22

VALANDOS:' DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 diena.

Dorchester Clothing Shop
Siutus. Overkotus siuvame ant 
užsakymo, štymu valome ir pra
šiname. Taipgi siuvadke naujus 
kailinio* ir permodeliname se
nus. nes turim tam tikras ma
šinas.

A^da medžiot ujams. Mes su
perkant visų brangių žvėriukų 
skuras, laiku nušautus: 
Mušk ra t. Raccoon, 
Beaver. Mink ir tt.

MARTIN WALl LIS 
1851 Itorchcster avė.. 

Dorchester. Mass.
Tel. Columbia 321’>

4
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Pereitą šeštadieni, rugsė
jo 15. sandariečiai turėjo an
tras išleistuves savo laikraš
čio štabui. Pirmos išleistu
vės buvo surengtos kiek ank
sčiau. kuomet Biekša važia
vo Chicagon. Tai buvo gana 

į šaunus vakarėlis, prie skanių 
valgių, taipgi keletas žymes- 
nių sandariečių pasakė po 
prakalbėlę. Visi apgailesta
vo. kad laikraštis keliamas 
Chicagon. bet sykiu ir rami
nosi. kad tenai gali geriau 
sektis, negu Bostone. Jaku
bauskas pirmininkavo ir lei
do visiems kalbėti, išskiriant 
tik Pronckų ir židžiuną. Sa
ko. jiems surengsime kitas iš
leistuves. tai tuomet jie gaus 
kalbėti, šitie gi praktiškai 
atsakė: nesvarbu, kad kal
bėt neduodat. bile tik gert ir 
valgyt duodat.

i

Lapių, 
Opossum.

Naujas patvarkymas apie 
vaikščiojimą skersai gatvę.

Nuo 12d. spalių Bostone! 
ineina galion naujas patvar
kymas apie vaikščiojimą 
skersai gatvę. Jis sako, kad 
“niekas neturi teisės eiti 
kiyžgatviu. kuomet policma-1 
nas liepia sustoti." Kas to pa
tvarkymo nesilaikys, gali but 
baudžiamas $20. Vadinasi, 
tokiose vietose, kur policma- 
nai tvarko automobilių trafi- 
ką, pėkščia publika turi lauk
ti savo eilės, kuomet polic
manas sulaikys automobilius 
ir lieps jai eiti. Pakol auto
mobiliai nesulaikyti, pėks- 
tiems eiti nevalia.

Ant tokių kryžgatvių, kur 
policmano nėra, pirmenybę 
turi pėksti žmonės ir auto
mobilius visuomet turi prieš 
j^ėksčią susilaikyt. Bet vidu
ry bloko pirmenybė priklau
so automobiliui, ir čia jau 
pėksčias turi duot kelią va
žiuotam, nors automobilistas 
vistiek turi but atsargus.

S v

Antrose išleistuvėse, atsi
sveikinimui su Pronckum,' 
dalyvavo nemažai vietos žy
mesnių inteligentų. Tas su
darė išleistuvių nokilį gana 
gyvą. Ypatingai visiems pa
tiko Bagočiaus prakalbėlė 
Bet židžiunui taip ir neteko 
kalbėti. Jis tuo sykiu buvo 
kelionėj i Nevv Yorką. Joku- 
bauskas dabar žinos, kad 
“otklad ne idiot v lad.”

DAUG DIDELIU PRE
KIŲ RINKA QUAUTY 
PAINT-HARDWARE

ATLANTIC PAINT 93.50 kaina, 
dabar 91.75 l Z GALIONĄ.

Tyras linsecd <>il paini dėl vidaus 
ir lauko.

Ivory. Baff. Šviesiai Pilkas. Švie
siai Rodąs. Maroon—

Lead Spolros 'r Baltas. 
ln:form Flat Mhite Paini $1.5« 

nž gal-: 79c. už ' 2 g*>
Dupant's Intermr Gloss Paint 

$2.98 galionas.
Ivory. Buff. Pillrt<s. žalias 

Mėlynas. Bartas.
English Baltas Enamel $1.95 gal. 

Lengvai tekantis. Žvilgantis, 
(iaaranteed Pure White l.cad 

940.89 nž 10<> svarų. 
Reguliarė kaina yra $13.75.

PILNA LINIJA LANGAMS 
STIKLO LABAI ŽEM A KAIN A.

Sunki galvanizuoti Asb kėn. $1.6$.
Queen Aftne Paint 9X25 gal.

16 spalvų ir baltas dėl vidaus ir 
lauko.

Tel. South Boston M20
Residence University 1463-J.

S. M. Fuišiute-Shallna
LIETUVA MOTERIS 

ADVOKATĖ 
M6 Broadnay. So. Boston, Maaa.

Room 2.

ti
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J)R. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—S; S—S 
Sekmadieniais: 10—1

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILU

Tel. Boulevard 8488

V

Lietuvis Optometnstis

Jšegzaminuoju akin, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblvopiško..e (aklose* aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PAŠAKARNIS. O. D.
447 Broadway. So. Boston. Mana

N
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Sehco R*»f Cuating 95c. gal. 
į gal. kena.« $4.25. Patainykit 
gavo atngą »u šiuo anheMnv ir 
aslfralt audėt iniu pirm užei
siant žiemos šturmams.

ĮhRKIAY AUTO SERVICEi!
I
a
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Salemo policija sugavo 
vieną iš keturių kalinių, ku
rie pereitą panedėli pabėgo 
iš vietos kalė jimo.

Grįžęs iš.\’ewYorko 2i-' 
džiunas pasakoja, kad dau- 

jgiau jis niekad nevažiuotų 
automobiliu i tokią didelę 
.kelionę. Sako, kelias per 
Providence geras ir smagu 
Eii\i. \:i/.in,(i; bet per patj

Pilna linija Asbesto* Pipe Cover- 
ing. Stove and Fu r nare Pi|>e.

Tel. Hancnck 6105—6106.
Vietinis Pristatymas Dyfai.

SOUTH END 
HĄRDWARE CO.

1095 JVanhingfon St.. Boston
Near Dover S L- EI. Station.

I

and FILLING STATION 
Sftidebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymą vieta.

•l«*igu norite. Ųad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duoKit patai
syt mums. Dariją gera . kaina 
prieinama. Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė,

SO BOSTON. MASS. 
Telefoną*; So. Biston 0777.

i

Lietuviška Aptieks
Mes sžlaikume visokią Vsistą 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymu, nuo nlsptin- 
rų 1'RU. kosulio, patrūkimo, ete. 
Taipgi užlaikąpi Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavime* ku<>gerian«ia«. įvai
rios Aaknys, partraukto* iš Lietu
von. Vaistų prisiunriam ir per 
paštą. Musų Aptiekė tebera toj pa
čioj vietoj.

IK SALĖM STREET, 
BOSTON. MASS.
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PLUNKSNAS. Pukus, Paduškas, 
Patalus, Kaldraa ir visokias lovų 
jrėdmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

lidžiausis sandė

I

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

European Feather Co,
25 L»well Street, Rneton. Ma

DR. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9 VAL. RYTO IKI 9 VAI, VAKARO. 
373 BROADM AY. KAMPAS E IR BROADH AY, 

Viršuj Šidlausku Aptiekus. SOUTII BOSTON. MASS.
Tel.: Su. Bostun 2115.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyną, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. ‘ Telefonas Haymarkct 3390

1 ALLEN STREET. Cor. Chambers St, BOSTON, MASS.

DR. M. M. KAPLAN
Specialistas

Kraujo ir Veneriškų Ligų 
132-BoyIšturi Bo-ton, Mas*.

Valandų* 11-3. Tel. HANcuck 1480

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių
MEŠKOS MOSTIS «Jroblew»kio)

Sustabdo skausmą ir užgydo žaizdas be 
skausmo j 2 ar 3 dienas. Kalba 50c.

GROBLEMSKI & CO, Plymonth, Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”
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