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New Bedfordo Streikieriai 
Nepatenkinti Balsavimu. 
NUBALSAVO PRIIMTI

NUMUŠTAS ALGAS ANT
5 NUOŠIMČIŲ.

Anglija Priešinasi
Laivyno Sutarties Kunigo Seipelio valdžia 

y . .. . . Austrijoj pabūgo socialistų

KUNIGAS SUSIŠAUDĖ SU 
ŠKAPLIERNINKU.

Abudu atrasti negyvi.
Beaumont, Tex. Šv. Juoza

po katalikiškos parapijos 
klebonas Anthony de Si- 
monne ir žvakių bei škaplie
rių pardavinėtojas John Ro- 
se susišaudė viens kitą klebo
nijoj ir abudu atrasti negyvi. 
Kunigui viena kulipka per
ėjo per širdį, o kita įvaryta 
galvon. Jis atrasta sėdint su 
pasvirusia galva prie rašo
mojo stalo, o netoli jo gulėjo 
ant grindų škaplieminkas 
Rose su kulipkos skyle deši- 
nin smilkinin ir su revolveriu 
po ranka. Jiedu buvę geri 
draugai. Klebono daržinin
kas girdėjęs juodu besiba
rant ir šūvių garsus.

ĮKALINO POLITIŠKĄ 
BOSĄ.

Aristokratas White gavo nuo 
3 iki 5 metų “džėlos.”

Norman H. White, kadai
se buvęs žymus politikierių 
vadas Brookline iraugštos 
rųšies aristokratas, turtuolis, 
tapo uždarytas Charlestovv- 
no kalėjiman. nusmerktas 
kalėti nuo 3 iki 5 metu už fi
nansines suktybes. White 
prisiskolino neapsakomai di
deles sumas pinigų iš bankų 
savo kompanijoms, kurios 
vistiek subankrutijo ir jis 
pats užtai pateko kalėjiman.

nąjos smūgį atmušti savo 
j smūgiais, o jeigu kas pama
tytų einant į dirbtuves uni- 
jistą ar kitą kokį streiklaužį, 

Didžiuma streikierių nesutin- sako, duokit jam “pončių” į 
ka su antru nubalsavimu ir 
agituoja negrįžti į dirbtuves.

Pereitą subatą New Bed- 
forde antru sykiu buvo bal
suojamas kompanijos nusi
leidimas, kad pirmiau nuka
potos ant 10 nuošimčių algos 
audėjams butų sumažintos 
ant 5 nuošimčių. Šiuo sykiu 
balsavimas užgyrė šį pasiūly
mą ir audėjų streikas oficia
liai turėjo pasibaigti, bet la
bai daug streikierių nesutin
ka su šiuo balsavimu ir neno
ri grįžti į darbą kol negaus 
senų algų. Naujaja sutarti
mi darbdaviai prižada pra
nešti darbininkams mėnesiu 
laiko iš anksto, jeigu butų 
daromi kokie algų pakeiti
mai. Tuomi, reiškia, fabri
kantai daro įspėjimą, kad ir 
ateityje jie turi tikslo kapoti 
algas, ką darbininkai puikiai 
permato ir todėl nenori nei 
žingsnio dabar nusileisti. 
Faktiškai, juk jie kovoja ne 
tik už save, bet ir už kitus au
dėjus kituose miestuose, kur 
darbdaviai gali panašiai ir 
kitiems nukapoti algas, gavę 
drąsos nuo fabrikantų New 
Bedforde, jeigu pastarieji 
lengvai apsidirbtų su strei- 
kieriais. _________ ________

Paskelbus antro balsavimo policija jau buvo suareštavus 
pasekmes didelis entuziaz- 99 pikietus, tarpe kurių iror- 
mas ir sykiu triukšmas kilo ganizatorių Eli Keller. Areš- 
New Bedforde Kurie pagei- tuotjejj užsistatė kaucijas ir 
davo streiko užbaigos, neap- :apeliavo i aukštesni teismą, 
sakomai džiaugėsi iš to, o' — ... — -
kurie permatė skaudų darbi
ninkams pralaimėjimą, labai 
piktinosi kompanijos pasiū
lymo užgyrimu.

Susirinkimai agituoja už 
pasipriešinimą.

Kapitalistinė spauda skel
bia, kad bolševikų vadovau
jamas radikalis elementas 
varo agitaciją už griežtą pa
sipriešinimą grįžimui į dirb
tuves. Reikalaujama pikie- 
tuoti ir toliaus, taipgi perse
kioti tuos, kurie eitų dirbti 
numažintomis algomis. Ne
dėldienį laikytuose susirinki
muose lauke, ant Scott st. 
kalbėtojai, esą, liepę1 sumušti 
nosis tiems, kurie lystų atgal 
į audinyčias. Policija arešta
vo septynis streikierių komi
teto narius, kurie lipdė atsi
šaukimus, raginančius darbi
ninkus negrįžti į darbą.
Smūgis prieš smūgį — sako

kalbėtojai.
Organizatorius James P. 

Reid iš Fall River balsavu
sius už taiką tarybos narius 
lygino prie Judošiaus. Kita 
streikierių kalbėtoja, Martha 
Stone, tapo areštuota už da
linimą streikieriams atsišau
kimų nepripažinti balsavimo 
pasekmių. Antrame streikie
rių susirinkime kalbėjo jau
nas kalbėtojas, Jack Rubens- 
tein, 15 m. amžiaus, raginda
mas streikierius tęsti savo 
kovą toliau, nepriimant jokio 
algų nukapojimo. Organiza
torius William T. Murdoch, 
esą, raginęs streikierius ne
pasiduoti policijai irkiekvie-

nosj.
Streikierių viltis kitų miestų 

darbininkuose.
Streikierių padėtis esanti 

labai sunki, ypatingai žiemai 
artinantis, reikia anglių ir 
šiltesnių drabužių kaip .«au, 
taip ir vaikučiams, o pinigų 
nėra. Bet darbininkai nepra
randa energijos ir pasitiki 
gauti pagelbos iš darbinin
kiškų organizacijų bei sim- 
patizatorių visuose Ameri
kos miestuose.

POLICIJA AREŠTUOJA 
IR PERSEKIOJA 
STREIKIERIUS.

Apie trys tūkstančiai strei
kierių negrįžta į darbą.
New Bedforde eina smar

ki streikierių kova su policis- 
tais, kurie persekioja juos ir 
areštuoja, už tai, kad darbi
ninkai nepripažįsta antro 
balsavimo, kuriuo jų algos 
numušamos ant 5 nuošimčių 
vietoje 10 nuošimčių. Dirbtu
vės praneša, kad sugrįžusių 
skaičius yra mažas, tik 20 
nuošimtis. Tuo pačiu laiku 
streikieriai tęsia savo susi
rinkimus lauke ir pikietuoja 
dirbtuves skaitlingomis mi
niomis. Iki pereito utaminko

Vieną streiklaužį, Samuel 
r- ■ • ■ ............ .Harvvoodą, einantį iš dirbtu
vės kas tai pačiupo krūmuose 
ir subadė peiliu. Užpuoliko 
policija nesurado. Kitas 
streiklaužys, Botelho, matęs 
tą užpuoliką, bet ir pats vos 
paspruko nuo panašios baus
mės už streiklaužiavimą.

FALL RIVER AUDĖJAI 
REIKALAUJA DAUGIAU 

ALGOS.
Fall River audinyčių savi

ninkai gavo pareiškimą nuo 
Audėjų Tarybos, kuri atsto
vauja penkias darbininkų 
unijas, reikalaujant pakelti 
algas ant 51- nuošimčių. 
Jiems algos buvo nukirstos 
ant 10 nuošimčių pereitą sau
sio mėnesį. Audėjų Taryba 
kviečia darbdavius Į konfe
renciją šią subatą.

REIKALAUJA 5 DARBO 
DIENŲ SĄVAITEJ.

NevV Yorke namų statyto
jų taryba nutarė reikalauti iš 
darbdavių sąjungos (Build- 
ingTrades Employers) pen
kių darbo dienų sąvaitėje, 
dirbant 40 valandų, ir 10 
nuoš. pakėlimo algų. Taryba 
atstovauja 124,000 statybos 
darbininkų.

LAKŪNAS HUENEFIELD 
VĖL PASIŽYMĖJO.

Nesenai perskridęs Atlan- 
tiką vok ietys Baron Von 
Huenefield pastaromis die
nomis atlėkė i Hanoi, Indo- 
Kinijoj, tolimuose rytuose. 
Kartu su juo atskrido iš Vo
kietijos du drangai.

Paskelbimui.

NELEIDO FAŠISTAMS DE
MONSTRUOTI VIENOJ.

grūmojimo sumobilizuoti ke
tvirtį miliono darbininkų tą 
pačią dieną, kurioj fašistai 
ruošėsi laikyti savo demonst
racijas. Todėl ji neleido fa
šistams viešai pasirodyti gat
vėse ii- visas policijos karinis 
prisirengimas malšinimui 
riaušių nuėjo niekais. Fašis
tai planavo savo demonstra
cijose turėti 70 tūkstančių 
taip vadinamų “heimwehr” 
narių, surinktų iš viso krašto.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
MEKSIKOJ.

Meksikoj pereitą seredą

LIETUVA GEDULIUOSE 
DĖL PAGROBTO VILNIAUS.

Francuzai reikalauja, kad ši 
sutartis butų tuojaus 

paskelbta.
Londono žiniomis. Angli

ja vengia dabar paskelbti 
anglų ir francuzų sudarytą 
laivyno sutartį, kurią Ameri
kos vyriausybė atmetė. Fran
cuzai stengiasi, kad ši sutar
tis butų tuojaus paskelbta, ir 
šiuo reikalu Francuzijos am
basadorius du sykiu lankėsi 
pas Anglijos užsienių minis
teriją, bet jam paaiškinta, 
kad paskelbimas nusivilks buvo žemės drebėjimas, ku- 
iki susirinks parlamentas, 
lapkričio mėnesį. I 

riausybės darbai turi pereiti 
per parlamentą pirm, negu 
jie būna paskelbti.

, ris tęsėsi 6 minutas ir 44 se- 
Priimtu kundas. Sukratyta visa Guer- 

Anglijoj papročiu visi vy- rero valstija, apie 200 mylių 
‘ i i pietus nuo Meksikos sosti

nio miesto.

JIEŠKO LIETUVIO LA
VONO EŽERE.

Worcestery, prie Quinsi- 
gamont ežero nesenai rasta 
drabužiai tūlo lietuvio vardu 
John A. Ailus, gy venusio ant 
237 Millbury st. Prie drabu
žių atrasta lietuviškai para
šytas savos rūšies filosofiš
kas pareiškimas. Iš sykio bu
vo manyta, kad tas žmogus 
gal nusiskandino ežere, o gal 
kartais tik tyčia kai ką pa
gąsdino. Bet praėjo jau kele
tą sąvaičių, o Ailuso vis nėra 
namie. Dabar jau rimtai ma
noma, kad jis nusiskandino 
ir pradėta graibyti ežero 
dugnas, jieškant jo lavono.

Sumažino Karo Mo
kesčius Vokietijai. 
Tenkinasi 10 bilionų dolerių, 

vietoj 33 bilionų.
Francuzijos užsienio mi- 

nisteris Briand pranešė, kad 
gruodžio mėnesį įvyks alian- 
tų finansinė konferencija, 
kur bus apsvarstyta Reino 
krašto evakuavimo klausi
mas ir sutaisyta planas karo 
reparacijoms ir skoloms lik
viduoti. Jis taipgi petiekė su
manymą, ir Francuzijos ka
binetas jį užgyrė, sulyg ku
rio karinės mokestys Vokie
tijai nustatyta ant 10 bilionų 
dolerių. Iš šitos sumos 71 2 
biliono dolerių turėtų gauti 
Francuzija, o likusius visi ki
ti jos talkininkai, kurie daly
vavo pasauliniame kare.

Talkininkų reparacijų ko
misija 1921 m. buvo nusta
čius, kad Voketija turi išmo
kėti net 33 bilionus dolerių 
karo mokestimis, arba kitaip 
vadinant reparacijomis. Da
bartinis Francuzijos žygis 
parodo dideli nusileidimą 
šiame reikale.

Parapijonų Bažnyti
nis Karas Lowelly.

Vyskupas gavo į žandą, kad 
net laiptais žemyn nusirito.

Lowelly pereitą nedėldie- 
nį ties grekų stačiatikių baž
nyčia ant Lewis st. kilo muš
tynės tarpe parapijonų. Virš 
40 žmonių maišėsi tose muš
tynėse ir policija su buožė- 

' mis vos pajiegė juos išvaiky
ti. Aštuoni peštukai areštuo- 

Įdomiausia tai, kad pats 
vyskupas dalyvavo muštynė
se ir vienas policistas jam 

> smarkiai užvažiavo

PERSEKIOJO AMERIKOS 
REPORTERI UŽ PASKEL

BIMĄ SUTARTIES.
Francuzijos valdžia įniršusi 

už atidengimą jos slaptų 
žygių.

Universal Service kores
pondentas Harold J. T. Ho- 
ran Paryžiuje buvo policijos 
areštuotas ir septynias valan
das žiauriai kamantinėtas 
dėl paskelbimą Amerikos 
laikraščiuose slaptos Fran- 
cuzijos ir Anglijos laivyno 
sutarties. Didžiųjų didlapių 
savininkas Hearst dėl to pa- ^in ________ ________ „
siuntė Francuzijai įspėjimą. per žandą, kad jis net laip- 
pazymėdamas, kad tokiais tajs žemyn nusirito. Policija 
slaptais žygiais ir korespon- Į-a(j vjena davatka tu- 
dentų persekiojimais Fran- r^j0 plytą įsirišusi skepetai- 
S.uz.Ua Praras draugiškumą ^je ir taikėsi pavartoti ją 
šioje .šnlyje. Korespondentui vjetoj granatos šiame bažny

tiniame kare. Muštynės ėjo 
viduje bažnyčios ir lauke. 
Atvykusi policija turėjo ne
mažai darbo kol visus apmal
šino. Bekemšant į policijos 
vežimą riaušininkus, kad 
kiek ir pats vyskupas butų 
pakliuvęs vežiman, kadangi 
jis maišėsi policistams po ko
jų. norėdamas išgelbėti kai 
kuriuos savo parapi jonus.

Muštynių priežastis paeina 
nuo nesusitaikymo tarpe pa
rapijonų už bažnyčios kont
rolę. Apie trys mėnesiai at
gal vyskupo pasekėjai prie
varta buvo pasiėmę visą baž
nyčios biznį į savo rankas ir 

Isavo priešų neleido bažny- 
AREŠTAVO KUNIGĄ IR čion Dievo garbint. Pereitą 

ketvergą vyskupui priešingi

SOVIETŲ PARAŠAS ANT 
KELLOGGO PAKTO 
JAU AMERIKOJE.

Per Francuzijos ambasadą 
Washingtone jau gauta for- 
malis Rusijos parašas ant 
Kelloggo taip vadinamos 
“amžinos taikos” sutarties. 
Kiek tas padarys įtekmės A- 
merikai kaslink pripažinimo 
Sovietų valdžios, dannėra ži
nios, kadangi Washingtono 
ponai tuo klausimu spaudai 
jokių informacijų neduoda.

policija Įsakė greičiausiai iš
sikraustyti iš Francuzijos. Jis 
dabar slapstosi Pary žiuje.

BANDYMAI ORLAIVIO 
“GRAF ZEPPELIN” 

PAVYKO.
Milžiniškas Vokietijos or

laivis “Graf Zeppelin” pa
sekmingai grįžo iš bandymų 
skrajojimo, atlikęs 1,800 my
lių kelio. Jis buvo nuskridęs 
net į Angliją, veždamas 70 
pasažierių ir vidutiniai daly
damas apie 52 mylias Į va
landą. Šie bandymai buvo 
tikslu rengimosi kelionėn per 
Atlantiko jurą į Ameriką.

6 VIENUOLES. . _
Meksikos miestan gabena- Pa'-apijonai išgavo teisme

ma vienas kataliką kZa>idim’iš baŽn^ 

ir šešios vienuolės, kurie bu
vo areštuoti netoli nuo Tla- 
quepage miestelio už laužy
mą bažnyčias reguliuojančių 
įstatymų.

ŠOVINIAI SUŽEIDĖ OB 
REGONO SUNŲ.

Nušautojo Meksikos prezi
dentą vyresnysis sūnūs Hum- 
berto randasi ligoninėj Mek
sikos Mieste, pašautas į kai
riąją krutinės pusę. Policija 
mano, kad jis netyčia save 
sužeidė, o draugai sako buk 
jis bandęs nusižudyti.

KASYKLOS UŽGRIUVO 
DU darbininkus

r, u , - v • ' Miami, Okla, pereita ket-
lis Roche^ejy. N. Y„ nonų-vergą cinko kasyklose, viršui , . . ,
navoFranklin D. Rooseveltą (griuvus, užmušta kelia i'lar-u bažnyčia turi skolos apie 
New Yorko valstijos guber- bininkai. Kasvkln^ nriklau<o <><' """• tai skolininkams ji 
natoriiim, į Al. Smitho vietą. Smith-Davis h?mpani ni 1ir priklausys.

STREIKAS IR NERAMU
MAI AUSTRALIJOJ.
Melburne, Australijoje, 

streikuoja uosto darbininkai. 
Pastaruoju laiku Įvyko susi
rėmimų su streiklaužiais. Bu
vo numesta bombų, bet nie
kas nenukentėjo. Valdžia or
ganizuoja miliciją streiklau
žiams ginti.

ŽEMĖ DREBĖJO KALI
FORNIJOJ.

Spalio 4 d. San Diego mie
ste, Cal., buvo jaučiamas 
lengyafc ,žemės drebėjimas, 
pasikartojęs du sykiu.

«VX\ -------------------
Demokratų partijos seime-

KAUNAS JUODAIS ŽENK
LAIS APRĖDYTAS.
Buvo uždarytos visos 

įstaigos.
Vokietijos laikraščiai pa

duoda žinias iš Kauno, kad 
tenai pereitą utarninką visas 
miestas buvo geduliuose, mi
nint lenkų okupavimą Vil
niaus, kurį generolas Želi
govskis užgriebė 8 metai at
gal. Kauno gatvėse buvo iš
kabinėti juodi ženklai ir vi
sos įstaigos buvo uždarytos 
tą dieną, taipgi viena minuta 
buvo visuotinos tylos, išreiš
kiant savo liūdesį ir protestą 
dėl užgriebtosios lietuvių so
stinės.

Amerikos laikraščiai per
spausdino šią žinią, pridėda
mi paaiškinimą, kad genero
las Želigovskis okupavo Lie
tuvos istorinę sostinę spalio 
9 d., 1920 m., panaudojant 
15,000 Lenkijos kariuome
nės (o ne kokių ten “sukilė
lių,” kaip aiškina Lenkijos 
imperialistai). Sako, pats Že
ligovskis paskelbė Vilniaus 
priskyrimą prie Lenkijos, ir 
nors Lenkijos valdžia pa
skelbė Želigovskį maištinin
ku, vienok jis vistiek pasiliko 
Vilniuje. 1923 m. šį miestą ir 
apielinkinę teritoriją Lenki
jai pripažino Tautų Sąjunga, 
bet dabar ir Tautų Sąjunga 
pripažino Vilniaus klausimą 
neišrištu. Gruodžio mėnesį • 
Tautų Sąjunga vėl svarstys 
Lietuvos bylą prieš lenkus. 
Plačiau apie tai skaitykite 
antrame puslapy, šiame “Ke
leivio” numery.

BOLŠEVIKAI IŠKILMIN
GAI PRIĖMĖ NOBILĖS 

GELBĖTOJUS.
Pereitą penktadienį Le

ningrado prieplaukon grįžo 
ledlaužis laivas “Krassin,” 
kuris gelbėjo Nobilės nelai
mingą ekspediciją šiauriuo
se. Sovietų vyriausybė pasiti
ko su iškilmėmis ir atatinka
momis laivyno ceremonijo-,
mis. Lakūnas Čuchnovski ir SAKO, SUŠVELNINS KA- 
kiti pasakojo apie gelbejimo rq STOVI LIETUVOJ, 
darbą, taipgi pareiškė kad j ..Lietuvos Keleivis- pranc. 
Švedijos Malmgreno likimas ša, kad sustiprintos apsaugos 
ir dabar dar nežinomas. jstatymu Lietuvoj buk panai-

• i • kinta koncentracijos stovyk- 
KomvnistiĮ Ištvirkimas (kaip Varniuose), taipgi, 

• kad administracijos nubau-
i

Vienas jų “teisiama*” Mas
kvos tribunolo.

Hamburgo komunistų vadai 
vogė partijos pinigus ir leido 
juos girtoms orgijoms su 
mergomis. Šiuos jų (lai bus iš
kėlė aikštėn trockinė opozi
cija. Žymus komunistų va
das. Ernst Thaelman, buvęs

dimai turės būt atlikti kalėji
muose. Nekurie laikraščiai 
mano, kad šio įstatymo įve

dimas reiškiąs karo stovio 
švelninimą.

VILNIJOJ IŠKASTA 
DAUG AUKSINIŲ 

PINIGŲ.
Jakobkos kaimely, Trakų 

apskrityje, netikėtai iškasta

savo priešus, kurie visą laiką 
buvo ją okupavę ir net gyve
no joje apsiginklavę ir užba
rikadavę duris. Su policijos 
pagelba jiems pasisekė oku
pantus išvaryti be muštynių, 
bet nedėldienį, kuomet susi
tiko abi pusės, tarpe jų iški
lo tikras karas. Abi pusės sa
kosi turinčios lygias teises ir 
viena kitai neužsileidžia. Da- 

į bar šis ginčas pavestas teis
mui išspręsti, o bažnyčią po-i“Pravdoj” 
licija užrakino, kad daugiau.-’ 
tokios muštynės nepasikar-' 

j totų.
Dievo namai padarė daug 

nuostolių ir nesmagumo tam
piems parapijonams, kurie 
veikiausiai po teismui suži
nom, kad jie nepriklauso nei 
vienai nei kitai pusei, kadan-

jų kandidatas Į Vokietijos iš žemės keletas medinių dė- 
prezidentus, sąryšy su šitais žiu 
ištvirkimais, 1 
Maskvon pasiaiškinti. < 
Įsakyta laikinai rezignuoti iš 
vadovybės ir laukti tribunolo 
teismo.

DIDELIS KONTR-REVO- 
LIUCINIS SĄMOKSLAS 

RUSIJOJ.
Studentai norėję nuversti 

Sovietų valdžią.
Rostovo korespondentas 

rašo, kad Kuba- 
niaus žemės ūkio kolegijos 
moksleiviai darę suokalbi 
pasibaisėtinu bud u nuversti 
Sovietų valdžią ir legalizuoti 
politines partijas. Esą, kontr
revoliucionieriai nutarę var

poti bombas ir dinamitą šalę 
slaptų susirinkimų ir maištin
gų atsišaukimų. Jie planavę 
išsprogdinti tiltus ir komuni
stų partijos Įstaigą. Suimta 
22 studentai.

j su auksiniais pinigais, 
turėjo vykti kurių vertė esanti $1,650,-* 

• 000. Anglų laikraščiuose til-
pusioj telegramoj iš Vilniaus 
sakoma, kad pinigai yra 18 
šimtmečio, bet kokiai šaliai 
jie priklauso, nepažymėta.

BEISBOLININKŲ RUNG
TYNES.

New Yorke pereitą ketvir
tadienį prasidėjo Amerikos 
profesionalių beisbolininkų 

Irugtynės už čempionatą. 
'Rungtynėse dalyvauja New 
i Yorko Yanks jauktas ir St. 
iLouis Cardinals. Pirmąją 
dieną pasižiūrėti susirinko 
61,425 žmonės, ir pirmąjį su
sikirtimą laimėjo Yanks 4 
po i n tais prieš 1.

Iki šiol Bostone užsiregist
ravo 264,000 balsuotojų. Ma
noma. kad užsiregistruos iš
viso 300,000.

t
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BOL8EVIKAI LIETUVOJ) 
PRIE GALO LIEPTO. Į
Spausdinamas Tilžėje ko

munistinis “Balsas” tiesiog ( 
atvirai praneša, kad Lietuvos 
komunistų partija priėjo prie j 
visiško pakrikimo ir susirie- 
moralizavimo. Kaune susida- * 
rė opozicijos komitetas vai - ( 
du “kolektyvo aktyvas,” ku-| 
ris neklauso įsakymų iš Mas
kvos ir eina prieš Kapsuką ir, 
Angarietį. Eiliniai komunis-į 
tai, esą, pasirodę bailiais ii*' 
nieko neveikią, tik kritikuo
ją savo vyriausius lyderius ir 
vadina juos net provokato
riais. Kapsukas gi savo vie
name straipsnyj’e “Balse” sa
ko, kad daugelis komunistų 
Lietuvoj dabar “sėdi kaip 
pelės po šluota susitraukę.” 
“Naujienos” apie tai atsilie- suprastų demokratijos pras 
piataip:

“Maskva dabar deda despe- ■ 
ratiškų pastangų tą suirimą su
laikyti, ir jai gali, žinoma, dali
nai tai pavykti. Atims opozicio
nieriams porcijas — ir 'kramo- 
la’ partijoje bus nuslopinta. 
Bet kaip įkvėpti partijos na
riams sveiką dvasną, kuomet jie 
yra susidemoralizavę ? Kaip pa
daryti veiklia organizaciją, ku
ri yra perdėm suklerus ir ku-. 
rios nariuose viešpatauja nusi
statymas ‘sėdėk, kaip pele po 
šluota susitraukus’? Tai yra

SUNKU DIRBTI PRIE 
“VIENYBĖS.”

Pasitraukus seniui J. Sir
vydui iš vyriausio “Vieny
bės’ 
“V.

naujas unijų skal
dymas.

Komunistai suorganizavo, 
nacionalę “kovojančių” au-, 

sąjungą, kurios prezi-11 
dentu išrinkta R ?id. o sekre
torium \Veisbard. Oficialiai 
.ii vadinsis “Nacionalė Teks
tilė Amerikos Darbininkų 
Unija.” šios komunistų par
tijos uodegos neigiamojoj 
konvencijoj Nev Yorke buvo 
įteikta sveikinimai įvairių 

j organizacijų, 
| tarpe kurių buvo "Darbinin- 

"('kaip'kų Tarptautinė Pagelba” ir 
; “Tarptautinis Darbininkų 
'Apsigynimas.”
I “Naujienos” viename savo 
'vedamųjų straipsnių apie tai 
sake:

"Iš to, koki kūmai buvo prie 
krikšto, galima numanyt, koks 
yra pats kūdikis!

“Šitos naujos organizacijos 
steigėjai didžiuojasi tuo, kad ji 
neturėsianti nieko bendro su 
Amerikos Darbo Federacija ir 
senąją audėjų sąjunga. Ji ne 
bendradarbiausianti su kapita
listais, bet ‘neatlaidžiai’ kovo
sianti. Kaip jai seksis kovoti su

LIETUVOS REIKALAI
TAUTŲ SĄJUNGOJ.redaktoriaus pareigų,I dejų 

118 nr. editoriale štai' l i 
Į
i

stambių ydų, o stambiausia .iu‘kajp nusi.-kundžiama apie 
yra ta, kad jai trūksta stiprios ^arba prįe Brooklyno tauti- 

demokratija remiasi visų-pirma 
politiniai susiorganizavusia ir 
sąmoninga darbininkų klase. 
Bet kas kaltas, kad Amerikos 
darbininkai daugumoje dar ne
įvertina politinės kovos, kaipo 
Įrankio savo reikalams ginti?

Demokratija negali apsieiti 
be darbininkų partijos, bet taip 
pat ir darbininkų partija nega
li apsieiti be demokratijos. Jei
gu darbininkų partija atmeta 
demokratijos principus ir nuei
na diktatūros šunkeliais, tai ii 
nuklimpsta i tą pačią balą, ku
rioje pūva fašizmas ir visokis 
kitokis despotizmas."

Vargiai galima butų tikė
ti, kad ir dabar bolševikėliai

darbininkų partijos, šių dienu ninkxį ]aiki'aščio:

mę. Jie veikiausia ir toliaus 
giedos savo seną giesmę, nie
kindami demokratijos sali
ninkus ir socialistus, nes mo
kinti bimbistus reiškia tą pa
tį, kaip ginčas popo su vel
niu: “pop svojo, a čort svo- 
jo, — otdai molitvu moju."

AIŠKINA EVANGELIJĄ 
NE IŠ TO GALO.

Kuniginio “vaisko” orga
nas “Vytis” turi įvedęs sky- 

_________ __ _ rių, pavadintą “Iš mano sa- 
tukstantį kartų sunkesni uždą- kyklos su piešiniu, kur nu
rimai, negu paplepėt. sėdint tukęs prabaščius drožia pa- 
Maskvoje, apie ‘smulkiai-bur-'šoksią miegantiems parapi- 
žuazinius nukrypimus.*

“Atrodo, kad ‘neklaidingieji’ ; 
Lietuvos komunistu generolai ; 
įstūmė savo buriutes į pelkę, iš 
kurios nebėra kaip išbristi. Jie 
apsiputoję keikė Lietuvos de- ' 
mokratinę valdžią, tikėdamiesi, 
kad šiai sugriuvus paims viršų 
bolševizmas. Bet vietoje bolše
vizmo atėjo tautininkų diktatū
ra. kuriai komunistai turėjo 1 
duoti duoklę savo krauju. Ir jau , 
beveik dveji metai, kaip ta dik- ( 
tatura viešpatauja, o išganymo' 
dar vis nematyt. Ar nuostabu.’ 
kad tie, ką ant savo kailio gau-: 
na išmėginti ‘demokratybės su- . 
puvimą.' dabar pagaliaus. pra-, 
deda gvoitu rėkti prieš savo 
mokytojus?

“Daugelis Lietuvos komunis- 
tų jau suprato, kad yra kvaily-! 
bė pildyti Maskvos direktyvas 
ir dėl jų žudyti savo galvas, ir 
jie daugiau nebenori duot save 
Angariečiams ir Kapsukams 
mulkinti. Kurie dar nepraregė
jo. tie neužilgo gal taip pat sa
vo akis atmerks — ko jiems ga
lima tiktai palinkėti!’’

"Ypatingai sunku dirbti prie 
‘Vienybės.’ Tą roao visa ’\ ienv- 
bės’ istorija. Vienybė’ buvo ir 
yra idėjinis laikraštis. Tai laik- = _ - .
rastis tyros, grynos Lietuvy-)komunistinių 
bės. Gimęs, tikslu sujungti vi
sus brolius Lietuvninkus’ 
Lietuviai 1SS<! metais save va
dino). jis dirbo, kad Lietuviai 
kulturėtų. keltų savo medžiągi- į 
nę gerovę, ir vienybėje dirbtų' 
savo tautai. Ir 'Vienybes' leidė
jai bei redaktoriai tiek pasi
šventusiai dirbo ta: idėjai, ne
paisydami turtų susikrauti, ar 
sveikatos pataupyti, kad »*a!: 
dien jų gana didoka.-, būrys, ne 
tekęs šiame darl>e sveikatos, il
sis iau kapuose.”

Tai ne kas pyragai, ištik
rujų. Bet jaunieji Sirvydo 
Įpėdiniai turėtų nenusiminti• 
dėl to. Tik. žinoma, jiems 
pravartu butų žinoti, kad 
idėja lai nėra koks maino
mas kailis, kuri galima iš
versti ir viena puse ir kita. 
Bėgioti nuo socialistų prie 
tautiečių "liberalų.” o nuo 
"liberalų" prie fašistų, visai 
nėra idėjinė taktika. Del sios 
taktikos, veikiausiai, 
nybės” redaktoriai taip sun
kiai turėjo dirbti ir nieko ge
ro nenuveikti. ‘

kapitalisto. dar pažiūri-1 mėnesio
am. (jeigu ji ..gyvuos ,k. po, - T g 
ateinančių lapkričio rinkimų)- - -
bet dabar ji prieš nieką 1 
nekovoja, kaip tik prieš seną
sias darbininkų unijas. Reiškia, 
ji skaldo darbininkų jėgas.”

Pastaruoju laiku pasaulinė kus, galės šauktis ekspertų 
spauda beveik nieko nepra- be šalių atsiklausimo. Tautų 
neša apie neužbaigtą Lietu- Sąjungos vadinama techni- 
vos bylą Tautų Sąjungoje, kine pagalba šį kartą liko 
Atrodytų lyg visas ginčas su labiau precizuota. Bet ir dėl 
Lenkija dėl okupavimo Vii- ekspertų darbo bus reikalin- 
niaus ir jo teritorijoms butų gas dar naujas Tautų Sąjun- 
likviduotas. Tikrenybėje, tai gos tarybos nutarimas, jeigu 
Lietuvos ir Lenkijos santikiai lapkričio mėnesio derybos 
nei kiek nesuderinti ir jų išri- Karaliaučiuj nepavyktų. 
Šimas tik atidėtas ant kiek 
laiko, bet neužbaigtas. Kodėl 
Tautų Sąjunga Lietuvos rei
kalus atidėjo ant toliaus, ga- 

<na nuosekliai išaiškina vė
liausiai atėję Lietuvos laik
raščiai. Smetonos oficiozas 
“Lietuvos Aidas" apie tai ši
taip rašo:

Byla atidėta iki gruodžio 
sesijos.

Tautų Sąjungos rudens se
sijoj lietuvių lenkų byla susi
laukė bent laikino Išsprendi
mo arba, teisingiau pasakius, 
klausimo nustumimo gruo-

• ’tpanijos atstovui p. Quinones
1 • dr' de Leon būti nauju klausimo 

i pranešėjų, ir paruosti tuo 
'; reikalu raportą iki gruodžio 
'mėnesio sesijos. Šia proga 
’ negalima nepaminėti p. Be- 

“Vie- REIKIA LAUKTI DUONOS laerts van Blokland objekty
vumo ir diplomatinio vikru
mo, kuriuom jis pasižymėjo,' 
ne vieną kartą būdamas ne-

MASKVOJ.
“Izviestija” iš Maskvos 

praneša, kad ties valdžios 
kepyklomis duonos laukian
čių žmonių eilės trigubai pa
ilgėjusios. Sako, gruodžio 
mėnesį Rusijos miestai galį 
likti visiškai be duonos. Šį
met derlius buvęs geras tik 
Sibire, o Europos Rusijos 
derlius davęs tik 600,000 to- 

taipgi nų. kas toli gražu nepakaktų 
kad patys sovietai siūlytų są- gyventojams išsimaitinti. To- 
lygaskoncesijomsgauti. o ne dėl 
lauktu pasiulvmų.

1926 metais 
jungoj veikusios 54 koncesi
jos .-u kapitalu, bendrai, 
823.000.000. 1927 metais
veikusios 
822.500,000 kapitalo/Bend- žmonių susirgo, 
ra gamyba sieku.- 856.000,-' r 
006 ir dirbę 26.000 darbinin
kų.

SOVIETAI IŠRENDAVOJA 
RUSIJĄ KAPITALISTAMS

Maskvos žiniomis, aukš
čiausios sovietų komisijos 
gaiva Vladimir Sandrov agi
tuoja. kad bolševikų valdžia 
skubiai duotų koncesijas už-

jonams. Tą skyrių veda, arba 
geriaus sakant, pamokslus 
sako, vyčių dvasios vadas 
kun. Pr. Vaitukaitis. “Vy
ties” 17 nr. jis aiškina savo 
dievobaimingoms avelėms, 
kodėl jos turi dirbti, (tartum sienio kapitalistams, 
be darbo kas iš vargdienių 
galėtų gyventi). Štai jo žo
džiai :

i "Šv. Povilas sako: Kas nedir- 
, ba. tegul ir nevalgo ’ Reiškia.

darbas yra būtinai reikalingas 
šiame gyvenime kiekvienam 

į žmogui. Išganytojas taipgi yra 
' pasakęs: Dirbk, žmogau, ir aš 
■ padėsiu. Melskis ir dirbk!—lai 
i bunie visų obalsiu! Taigi iš viso 

to aiškiai matome darbštumo 
Į reikalingumą." 

į Faktas yra, kad kunigai 
niekad nedirba, tik pote
riauja ir puotauja. Sulyg šio 
pamokslo išeina, kad kunigai 
neturi tiesos valgyti. Jie juk 
nepildo netik šv. Povilo Įsa
kymo, bet neklauso ir išga- 
nvtojaus paliepimo, kad rei- 

> kia melstis ir dirbti.
Toliaus tas vyčių dvasios diniam gyvenimui dėl prohi- 

’ vadas labai klysta, aiškinda- 
■mas Kristaus išsireiškimą, 
kad:

"Kiekvienas medis, neišduo- 
dąs gero vaisiaus, bus iškirstas 
ir Į ugnį Įmestas.’’ (Mat. 7. 19). 
Tadgi. visųpirmiausia. mes tu
rime atlikinėti tuos darbus, ku
rie yra Dievo ir .Jo Bažnyčios 
įsakyti ir tuos, kurių reikalauja 
musų luomo priedermės, nes gv- 
venimo praktika parodo, kad 
kai-kurie žmonės daug darbu 
bando užimti, bet netiksliai sa
vo darbų eigą veda. t. y., apleis
dami bei atidėliodami savąsias 
priedermes imasi kitų darbu.' 
kurie yra mažesnės vertės ir to
kiems daugiau pašvenčia laiko 
bei Įdeda pasiaukojimo, negu 
didesnės vertės arba naudinges- 
niems darbams."

Iškirtimas nevaisingo me-

kiekviename Rusijos 
mieste planuojama Įvesti 

Sovietų Są- duonos kortų sistemą. I 
Tūlose privatinėse kepvk-' 

lose Maskvoje buvo gamina
ma duona maišyta su gipsu ir 

74 koncesijos su chemikalais, nuo ko daug

Prie tokių sąlygų tur būt 
ir musų bolševikėliai jau ne- 

' galės gauti “sendvičių” iš 
’ Maskvos.
ii*
I

Apie Lietuvos futuristus ir; 
kitokios rųšies naujus poetus' 
retkarčiais I

MUNŠAINO GADYNĖ 
DAINOSE.

tarp francuzų ir vokiečių ne
susipratimų. Vokiečiai gerai 
žino ko francuzai siekia į ry
tus su lenkų pagalba. \ okie* 
čių interesams yra priešingi 
tie francuzų siekiniai ir to
dėl. esant galimybei jiems 
kenkti, vokiečiai viską išnau
doja. Tokiu budu susiraukęs 
ir piktas Tautų Sąjungos vei
das link Lietuvos turi atsi
leisti, kai yra reikalinga Vo
kietijos tame ginče nuomonė. 
Kadangi Tautų Sąjungos Ta
rybos nutarimai turi galios 
tik vienbalsiai priimti, tat 
forsuoti Lietuvos Lenkijos 
ginčas, esant tokiai padėčiai, 
yra bergždžias darbas. Tai 
numatę, akyli diplomatai 
jieškojo kitų būdų ir vengė 
statyti klausimą .galutinam 
nutarimui.

Tyčia daro nesutaiką.
Referentas lietuvių lenkų 

klausimo p. Belearts buvo 
gerai pasirengęs ir numatęs, 
kas reikalinga padalyti, kad 
šis klausimas nepaliktų vie
toje stūksoti. Matyti, suinte
resuotos šalies pagalba jis 
ivėlė į šį ginčą dar “trečią
sias šalis?’ Tai yra įmetimas 
nesantaikos obuolio į kaimy
ninių musų valstybių tarpą. 
Matyti buvo numatę tokiam 
manievrui tinkamą progą. 
Latvija jau tą obuolį pagrie
bė, ką darys kitos — sunku 
pasakyti, tik žinoma viena, 
jeigu tos kitos valstybės gaus 
tinkamą kompensaciją, tai ir 
jos turės galimybės tą nesan
taikos obuolį čiupti. Ar mes, 
galų gale, prileisime ir prie 
tokio momento, sunku pasa
kyti.
Ginčas nebestovis vietoje.

Tad lietuvių-lenkų ginčas 
Tautų Sąjungoje nėra visai 
bestovįs vietoje, bet gudrių 
politinių strategų jis taip ap- 
statomas, kad galų gale jis 
pasidarys nesunkus išspręsti. 
Pav. Latviai iškėlė Liepo- 
jaus-Romnų 
klausimą, 
mi toliau, 
Latvijos 
klausimą.
argumentai, nes senieji nusi
bodo, triukšmui kelti. Bet ar 
išeina tai musų sveikaton?

Tat prisipažinti, kad nesa
me Ženevoje nei laimėję nei 
pralaimėję, negalime, nes 
faktai sako, kad procesas ei
na pirmyn musų nenaudai.

Didelis Lietuvai pavojus.
Musų manymu, Ženevoje 

lietuvių lenkų ginčui spręsti 
einama Balkanų pavyzdžiu 
—rūpinamasi visas Pabaltijo 
valstybėles įvesti į savitarpio 
kovą. O tai yra didelis mums 
pavoju*. Musų diplomatija 
turi čia greitai susiorientuoti 
ir tinkamų žygių daryti, visai 
nesitikėdama jokių galiūnų 
pagalbos.

Tad kaip yra galų gale su 
lietuvių lenkų ginču? Šitas 
klausimas liko vėliau išpręs- 
ti be jokių musų naudai pa
gerinimų, o su aiškiu pablo
gėjimu. Jis gali tęstis tol, kol 
francuzų interesai nepaten
kins vokiečių ir iš rytų pusės 
bus pašalintas rusų pavojus. 
Dabar “trečiosios šalys” iš 
visų pusių gali savo pretenzi
jas reikšti, joms kelias atda
ras ir dėl to derėtis.

Lenkų provokacijos 
nesiliauja.

Atmosfera deryboms neiš- 
rodo, kad butų perdaug pa
lanki. Lenkų provokacijos 
prieš Lietuvą nesiliauja. Jau 
esame minėję, kad lenkai ir 
Ženevoj nuodija atmosferą, 
platindami provokacinio po
būdžio brošiūras. Tiek dėl 
derybų.

Mokyklų klausimo ir lietu
vių persekiojimo Vilniaus 
krašte byloj T. S. Taryba nu
siplovė rankas.

Prof. Voldemaro gili kal
ba, pasakyta T. S. posėdy, 
aiškiai parodė Lietuvos susi
domėjimą Tautų Sąjungos 
darbais ir susirūpinimą tai
ka. Jis kėlė aikštėn savitar
pinio pasitikėjimo reikalin
gumą, siūlydamas eiti nuo 
žodžių prie darbų.

Rusija pageidaujama Vil
niaus išsprendime.

__ ____ Prof. Voldemaras per pa
lengvoj situacijoj. Prof. Vol- šnekėsi su žurnalistais užsi- 
demaras rugsėjo 8 dieną ta- m,nė, kad Vilniaus klausi- 
rvbos posėdy jam viešai pa- a^e1^ galės būti špren- 
dėkojo uz jo dėtas pastan
gas.

Tautų Sąjungos darbas ne
pasižymi stebuklais. Jos dan
gus yra gan balsganas. Ne
reikia pamiršti, kad jos tary
ba tėra politikos organas. Jo
je joks nutarimas negali būti 
priimtas be šalių sutikimo.

Siūle nutraukti ryšius su 
Lietuva.

Tautų Sąjunga užuot savo 
autoritetą panaudojus prieš 
lenkų neteisėtumą, buvo jį ? . ..

:uvą. Buvo žinių, kad kai ku- ras? ’ . 4 o• 4. o . . T - -—- i Jau susirenkant Tautų Są
jungos Tarybai galima buvo 
numatyti, kad nieko teigia
mo ji išspręsti nepajėgs. 
Ypač iš jos nieko gero mums 
tikėtis nebuvo galima. Per
daug didelio blogo taip pat 
nesimatė. Viskas buvo apro- 
kuota ant Lietuvos nervų: iš
laikys tie nervai — paliks 
kaip buvę, gal kiek supainios 
dalykus, neišlaikys — pasi
duos lenkų norams ir pasira-

džiamas tam tikroj konferen
cijoj, kurioj dalyvautų tarp 
kitų suinteresuotų valstybių 
ir Rusija. Ir Rusijos, ir Vo
kietijos, o gal ir Latvijos in
teresas yra, kad Vilniaus 
okupacija kuogreičiausiai 
butų pašalinta. B. M.

t
KODĖL TAUTU SĄJUN

GA ATSILEIDO LIE
TUVAI.

Dar aiškiau Lietuvos d a- 
lenkų neteisėtumą," buvo ji Pa.flėt! Ženevoj nu-
atsikreipusi prieš pačią Lie- svl,ecia Lietuvos Žinos. Jos

t i

i ie T. S. tarybos nariai norė
jo siūlyti net diplomatinių 
iyšių su Lietuva nutraukimą. 
Prieš tai “L’Echo d e Paris’’ 
i(rugpiučio29 d.) tai karštai 
rekomendavo. “Le Temps” 
gailisi, kad atsakomybė dėl

geležinkelio 
o jau lenkai eida- 
kelia balsą apie 
teritorijos sienų 
Tai lenkų nauji

RINKIMAMS BESIARTI
NANT ANGLIJOJ.

hura Anglijoj politinės partijos ^eryįų nutraukimo nebuvo
. ... . 'pauuoje i-upestmgai ruošiasi nnkimų .11vprQtA rpammejtmai. bet apie musų ka^panfjai. Dabartinė konl UVeKU LietU'aL 

amerikiečiu.-, eilininkus veik gervatorių valdžia per ketve- 
niekad niekas nesakoma. r-jus šeimininkavimo metus 
>ioje mum-aino gadynėj, su- taipnusilpninokraštąekono- 
>idanus sa\og rųsies pagrm- miniu atžvilgiu, kad rinki-'

DEMOKRATIJA AME- į

RIKOJ.
Brooklyno “Laisvės” pec- 

keliai tankiai mėgsta kabi-! 
nėtis prie socialistų, kad pa
starieji esą demokratijos ša
lininkai. Maišydami demo
kratijos žodžio prasmę su 
Demokratų Partijos vardu, 
jie nurodinėja, kad “socia
listų garbinamoj demokrati
joj nestokuoja vagių ir šmu
gelio,” todėl ji yra “no 
£ood.” .

“Naujienos” tame klausi
me duoda sekantį paaiškini
mą:

‘Šiur,’ kad nestokuoja’. Bet 
tegu ‘Laisvės’ smalaviriai paša-' 
ko: ar daugiaus progos kovot' 
su šmugelninkais Amerikoje! 
yra dabar, kada žmonių išrink-1 
ti atstovai kontroliuoja valdžią.' 
kada spauda gali laisvai kriti- džio, juk ne reiškia jokį kitą 
kuoti valdžios darbus ir kada darbą, kaip tik stengtis turė- 
piliečiai turi teisę balsavimais ti daugiausiai vaikų šeimy- 
pašalinti iš valdžios tą partiją, no.je. Taigi, kunigas Vaitu-j

nuversta Lietuvai.
Rusijos ir Vokietijos ryšiai 

maišomi su Lietuvos 
reikalais.

.......... ......... ,o._, ............... Tečiau viena yra aišku, — šyS konvencijas. Taipgalėjo 
i muose jai nėra jokios progos kad Lietuvos Lenkijos šauti- skaičiuoti francuzų ir anglų

kaitis aiškina evangeliją nekuri nusideda visuomenei — ar kaitis aiškina evangeliją ne 
butų lengviau? kovoti su šmu- iš to galo, agituodamas kokių 
geliu tuomet, kai valdžioje sė
dintys žmonės turėtų diktato
rišką galia, o piliečiai neturėtų 
jokios teisės?"

Toliaus sako:
, "šiandien viešpataujanti A- 
.nerikoje demokratija anaiptol 
nėra pirmos rūšies. Ji turi daug

I

I
I

1 - .. .. , 1 . *. t I uiuooc jai uc, a jvniuo Įjiugvo------ ------------ ------------—------------------ ■■
bicijos aplinkybių, pasirodo laimėti. Plačiai kalbama apie kių klausimas yra vienas iš politikai.

I8^™* libCTal,> ir dart>ie" ‘■Pia’ISiU-,- ir .^™Pinima? Reino CT.ku.vimw .(..liepė 
guriose vaizduojama nelem- koalicinės valdžios, juo negali mažėti. Journal
tieji girtuokliavimai su viso-,George ir .
mis lų ^kau.iziomis pasekme- snow<]en mano, kad liberalų rašo, kad, jeigu p. Briandas 
mis Įdomia! ir gyvai tokius iždai, o dai-biečių balsai su- •’-avo kalboj Tautų Sąjungos 

... ... . “Nau-'darytų gerą kombinaciją ir posėdy buvo kiek kietesnis
šta‘ duotu jiems diduma parla- vokiečių atžvilgiu, tai ir dėl

1 mentė, ’ bet Darbo Partijos to, kad jis nerimastauja dėl 
■vada^Ramsav McDonald ne- Rusijos ir Vokietijos tamprių 
sutinka eiti vienybėn su ii-<yšių ir tųdviejų valstybių 

' beralais nralrfikimiamrko nAlitilrnc

I NEPAPRASTAI SUNKI j 

BAUSMĖ UŽ MUNŠAINĄ.
i Michigano valstija mun-'
; šainierius baudžia ne juo- - . ...
kais. Tūlas Alonzo Noyes, 53 musi2 oyj°L 

įmetu ūkininkas, tapo uždą- P * 
pytas valstijos kalėjime iki ne> _

i ,x.nki»£ n • • .gyvos galvos. Pasmerktas už prasmė jį nejudino. Jis yra
lau> ne*aus,u- kad pas jį ant ūkės rado paliktas, nors, anot p. Mar- 

į____r>ol Pav Irain kumštis vanrlė».

(tos degtinės. Tame pačiame n.v į viršų nuolat iškyla, 
kalėjime randasi kitas tokis 
prasikaltėlis Fred Palm, ku- mendacijomis taryba yra at- 

i ris taip pat gavo amžiną ka- sargi. Pats jų įvykdymas pa
dėjimą už kelintą sykį rastą .irodo gana sunkus. Reikia 

munšaino. tenkintis bendro pobūdžio 
fštikro, munšainieriams Mi- pasiulymais,procesokeliuiš- 
chigano valstijoj blogai. dėstytais raporte. Raporte 

--------------- pareikštus pageidavimus mes 
Suomijos sostinėj Helsing- žinome. Jame nėra daug 

i’orse tapo suimtas Belgijos naujo, jeigu neskaityti aliu- 
bankininkas T " 
kuris buvo išdūmęs 
lio su $1,200.060.

dalykus apdainuoja 
jienose” Pustapėdis. 
eilutės:

Sėdžiu už stalelio 
prie tuščio stiklelio.
Jau sausa pantukė. 
nebėr nė lašelio, 
o biesas žino, kur gausiu, 
nors ir visą naktį Niauksiu.

(du kartu>
Laukdamas nesulaukiau, 
penkinę ištraukiau. 
O kaip tik pamatė, 
tuoj pantę pastatė.
Oi, dabar gersiu, ragausiu.

valdžios, ju® negali mažėti. “Journal i Lietuve bvlair PhiiĮP ie denevr .(H.Pėjo (2 d.)! K.^Svimus 

turėjo francuzų anglų politi
kos priešininkai. Jau prade
dant pavasariu Vokietija 
pradėjo rūpintis ankstybes- 
niu, negu Versalės sutartis 
numato, Reino sričių eva- 
kuavimu ir jai palankesniu 
reparacijų mokėjimo sutvar
kymu. Ypatingai francuzai 
šiems vokiečių norams sten
gėsi kelią užkirsti, nes jie nu-

praktikuojamos politikos
Lietuvos atžvilgiu.

Vilniaus klausimas, kaip 
kamštis vandeny.

Bet ką yra padariusi šį mato labai didelį revanšo pa
kartą Tautų Sąjungos taryba vojų, kaip tik Vokietija pra- 

dės visiškai laisvai veikti. Ji 
Paties Vilniaus klausimo gal ne tiek iš karto bus pavo- 
i teigiama, nei neigiama jinga karo atžvilgiu, kiek bu$ 

gyvos galvos. Pasmerktas už prasmė jį nejudino. Jis yra

tai bažnytinių darbų eigos 
pakeitimą. Pasirodo, kad 
evangelijos žodžius kunigai 
gali tampyti ant visokio kur-į 
palio, kur tik užeina jiems 
noras, nepaisant, ar jie tinka 
ten, ar ne. Nustojo prasmės 
jau ir “Dievo žodžiai.*’ •

(du kartu)
!\*r naktele traukiau, 
dienelės sulaukiau 
Saulutė pakilus, 
man galva nusvirus— 
oi. iau pakelt negaliu, 
nors po manim šlapia, bet guliu. oas jį “paintę”

(du kartu)
Kaip išsimiegosiu, 
išsipagiriosiu 
vėl dirbtuvėj dirbsiu, 
vien tik silkes pirksiu. 
Reik dešimtinę s itaupyt, 
vėl reikės misiukę atlankyt.

(du kartu)

■penkis galionus namie dary- celRay, kaip kamštis vande-

Su griežtesnėmis reko-

Liebermann. sijos į trečiųjų valstybių ta
is Briuse- riamus interesus ir to, kad, 

Taryba, deryboms nepavy-

nenugalima konkurente Eu
ropos politikoj ir bendrai 
ekonominiuose reikaluose 
Jos bijoma, kad ji neįsipai
niotų į Balkanų, Tolimųjų 
rytu ir Rusijos reikalus ir iš 
ten savo įtaka nepakenktų 
francuzų ir anglų politikai. 
Todėl, šiandien turėdami ga
lios, francuzai ir nori laikyti 
Vokietiją prispaudę repara
cijų ir Reino sričių kontro
lės našta.
Baimė vokiečių privertė Tau

tų Sąjungą kitaip elgtis 
su Lietuva.

šiais klausimais yra kilę

ZIEGFELD’AS NETEKO 
DEGTINĖS.

Žinomas New Yorko pli- 
kablauzdžių teatrų savinin
kas, Flo Ziegfeld, nuvažiavo 
anądien Kanadon ir prisi
krovęs automobiliun 150 
bonkų degtinės ir šampano 
norėjo parsivežti namo. Bet 
pervažiavus jam per Kana
dos sieną, šioj pusėj tuo
jaus ji sulaikė prohibicijos 
agentai, atėmė visą “štofą’ 
ir prie to da nubaudė naba
gą $614 už šmugelį.
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

I

Kas nieko neveikia, 
- To niekas nepeikia.

Suvažiavime buvo pak.-Į. ’

Brooklyno Kriaučių Reikalai

BROOKLYN, N. Y. 3
Iš kriaučių susirinkimo. 1
Rugsėjo 26 d., š. m., atsi- 

buvo mėnesinis lietuvių 
kriaučių, A. C. W. of A. 54 
skyriaus susirinkimas, A- 
malgameitų Svetainėje.

Atidarius susirinkimą, bu
vo perskaitytas protokolas, 
išduota finansinė apyskaita, 
ir vienbalsiai priimta.

Buvo atsilankę du žmonės, 
moteris ir vyras, kaipo atsto
vai iš “Workers Internatio- 
nal Relief" komiteto, prašyti 
aukų New Bedford, Mass. 
audinyčių streikieriams. Kad 
pašelpa yra reikalinga strei
kieriams, tai nėra nei klausi
mo, ir niekas tam nesiprieši
no, nors komunistai sakosi, 
kad tik jie remia streikierius, 
o socialistai ir visi kiti esą 
priešinasi rėmimui streikuo
jančių darbininkų. Bet tai 
paprasta komunistų demago
gija. Niekas nebuvo priešin
gas sušelpimui streikierių, 
tik kilo klausimas ir buvo 
karštų diskusijų per ką siųsti 
tas aukas, kad streikieriai iš
tikrujų jas gautų. Juk tas 
“Workers International Re
lief" komitetas tai nėra nie
kas daugiau, kaip tik komu
nistų susitvėrusi šaika kolek- 
tavimui aukų, nauju vardu 
prisidengus. O streikieriai 
tai tų aukų, kurias jie suren
ka, nei cento negaus. Kad 
taip yra, tai toli nereikia 
jieškoti, užteks mums tik 
prisiminti 1926 m. Passaic. 
N. J., taipgi audėjų streiką, 
kurį komunistai vadovavo, ir 
tas pats p. Weisbard buvo 
lyderiu, kuris dabar vado
vauja New Bedforde. Pas- 
saic’o streiką vadovavo neto
li metus laiko, bet kada pri
ėjo jau pats opiausias mo
mentas, ir kada buvo klausi
mas. ar streiką tęsti toliau, 
ar taikytis su darbdaviais 
vienokiu ar kitokiu budu, tai 
tuomet p. Weisbard su savo 
nauja unija pabėgo iš kovos 
lauko, o streikierius pavedė 
komunistų prakeiktai Ameri
kos Darbo Federacijos glo
bai. Dar toliaus galima prisi
minti, kad ir mainų streikus 
pirmiaus ir dabar. Kiek ko
munistai yra pasitarnavę 
maineriams? Tik tiek, kad 
padeda anglių baronams 
skaldyti mainerių uniją.

Taipgi galima prisiminti, 
kad ir nelaiminguosius na- 
bašninkus Sacco ir Vanzetti. 
Kiek šimtų tūkstančių dole
rių komunistai sukolektavo 
Sacco ir Vanzetti gynimo 
fondo vardu? Jie šiandien 
apie tai nei prisimint nenori.

Taigi turint šituos faktus 
omenyje, musų kriaučių 54 
skyriaus tyros sąžinės žmo
nės ir sakė: jeigu musų aukos 
bus siunčiamos per komuni; 
stų kontroliuojamą fondą, 
tai mes esame tikri, kad au
kos nepasieks savo tikslo.

Taigi iš musų pusės buvo 
rekomendacija, kad pirm 
siuntimo, ar perdavimo au
kų bent kokiam komitetui, 
reikia pasiteirauti pas Amal- 
gameitų centro unijos virši
ninkus, per ką butų geriausia 
pasiųsti aukas virš minėtiems 
streikieriams. Žinoma, ko
munistai ir tam buvo priešin
gi. Po visų tų diskusijų, 54 
kriaučių unijos skyrius nuta- 

’ rė iš iždo paaukauti $100 ir 
nutarė, kad per šapas parink
ti aukų. Taipgi paskyrė ko
mitetą, kuris pasiteirautų pas 
Amalgameitų unijos centro 
žmones, kokiu budu butų ge
riausia pasiųsti musų aukas, 
kad vargstantieji streikieriai 
jas tiktai gautų.

Toliau sekė rinkimai. Iš
rinkta vienas atstovas į sky
riaus Pildomąją Tarybą, ki
tas Į Jungtinę Tarybą (Joint

Board ) ir vienas į naujų na
rių priėmimo komitetą. Į pa- 

i_ starają vietą išrinkta ex-de- 
legatas V. čemauskas, nors 
Čemauskas paskutiniu laiku 
juvo apleidęs kriaučių ama
tą ir nuėjęs i real estate biz
ni, ir tik kelioms dienoms 
jrieš susirinkimą grižo vėl 
dirbti prie kriaučių, dar gi 
nemandagiu budu. Štai ko
dėl : Kaip jau pereitam "Ke
leivio" numery buvo rašyta, 
pas S. Akermaną New Yorke 
sustreikavo preseriai dėl ne
pakenčiamų darbo sąlygų, 
tai pirmiaus negu unija šį 
reikalą sutvarkė, musų Čer- 
nauskas nubėgo ten ir pasi
siūlė bosui. Reiškia nuėjo be
veik skebauti.

Na, kuomet unijos neva 
narys šitaip nešvariai pasiel
gė, tai jau nors neturėtų būti 
renkamas ne i joki komitetą. 
Prie to jis prisipažino, kad ir 
dabar real estate bizni “ky- 
pina.” Taigi pagal komunis
tų “parėdką" gali būti ir biz
nierius ir sykiu bent kokio 
komiteto vietą užimti. Pas 
mus, regis, bent iki šioliai 
taip nebuvo.

Reikia dar priminti, kad 
dabartiniu laiku musų sky
riaus Pildomoji Taryba di
džiumoje susideda iš komu
nistinių elementų. Well, tas 
nieko tokio, tečiaus, turiu 
pastebėti, kad dabartinė 
P. T. padaro labai neapgal
votų ir juokingų zig-zagų. 
ypatingai kas liečia dirbtu
ves.

Apie pora mėnesių tam 
atgal, prasidedant darbo 
sezonui, tūli senieji kontrak- 
toriai prisiėmė daugiau part
nerių i bizni, na, ir vienam iš 
tų. t. y. p. Kasperskui, prisa
kė apleisti tą bizni. Jis sakė
si, jog nesąs biznyje, bet vi
si žinojo, kad. tas ne tiesa. 
Kadangi pastarasis biznio 
neapleido, tai jam uždėta 
bausmė S25.00. Bosas, žino
ma. tos bausmės nemoka, bet 
ateina i P. T. susirinkimą ir 
prašo jam dovanoti. P. T-ba 
dovanojo, o dabar kas iš to 
išeina? Na gi pats unijos ko- 

. mitetas sutveria tokias aplin
kybes, kad paskui bosai visai 
nesiskaito su juo net svar
biam reikalui esant. Bosai iš 
pačios unijos bei skyriaus 
nutarimų tik juokus daro. Aš 
manau, kad Į šitokius reika
lus turi būti kreipiama rim
tesnė domė. Vieversys.

ii

Suvažiavime buyo.pakel.' McKEES ROCKS, PA. ! trys. Turime lietuvišką bar
tas klausimas parinkti uį .i ą p. L. A. 2 kp. darbuotė ir berne, tris bučemes ir Lietu- 

(buvo net atėjus kr
w _ __ _____ 

lėtų pakalbėti, bet k:; 
neturėjo įgaliojimų, \ 
nebuvo leista) ir tam 
delegatai sudėjo $8.31.

Buvo kalbėta apie : 
Vilniaus kultūrinių i>-., 
bet kada tam tikslui y 
važiavus Vilniečių im
tai šis dalykas palikt: - 
kuopų darbui. V. M. (• 
nauskas, narys 124 kp. 
suvažiavimui platų 
apie Vilniaus lietuvi; . . 
les, bet dėl jo ilgo turini.:.... 
buvo skaityta ir rodo- \ : 
tik “Tėvynėje.”

Sekantis Apskričio suva
žiavimas nutarta laikyt 
Havene.

Merideno kuopos narė;, 
apskričio atstovus ir sykiu 
■svečius priėmė gražiai u, 
' draugiškai: apart kaspinėlių Į 

Iš tarimų, svarbiausia rei-i ženklelių, dar apkaišė ruto- 
kia pažymėti, kad daug do-,mis. Taipgi suvažiavimo ren- 
mės kreipia įtraukimui ilgėjai parūpino susirinkimui 
kuopas jaunuolių. Net Brid-; gražią ruimingą salę, 
geporto kuopos tarimas, kad' 
Apskritys iš savo kasos ap
mokėtų daktaro lėšas jau
nuolių priėmimui perėjo be 
ginčų: taipgi jau esančiam 
Hartforde jaunuolių skyriui 
prie 124 kp. iš Apskričio ka-1 
sos paskirta pašalpos $20.

Daug domės kreipta į or
ganizavimą naujų kuopų ir 
organizatoriams iš Apskričio d piešiu d ie-

MERIDEN, CONN. 
iš SLA. 4-to Apskričio 

suvažiavimo.
• , t *17 (.»'■

Rugsėjo 30 čia Įvyko 
Conn. SLA. kuopų atstovų 
suvažiavimas. Dalyvavo su
virs 40 delegatų. Įspūdžiai iš 
suvažiavimo buvo kuoge- 
riausi: nebuvo užsipuldinėji
mų, barnių, nei ilgų nuobo
džių diskusijų. Vien tik Wa- 
terburio 11 kp„ įnešimas už
klausti Pildomos Tarybos dėl 
kokių ten Pennsylvanijos 
SLA. kuopų kivirčų, dar iš 
buvusio SLA. seimo, davė 
ginčų: taipgi ir Bridgeporto 
kuopos įnešimas sukėlė be
reikalingų kalbų dėl iždinin
ko vietos Pildomo j Taryboj. 
Bet šiaip visi įnešimai, pro
jektai. sumanymai ėjo kuo- 
geriausia tvarka ir visi dele
gatai buvo kultūringi, išmin
tingi. nuotaikus ir širdingi vi
sai musų organizacijai — 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje.

New Bedfordo streiku

svetimtautė moteris, ki;

i

kasos už suorganizavimą 
naujos kuopos iš 10 narių pa 
Si ‘ ------

WATERBURY, CONN.
Vėliausi nuotikiai lietuvių 
• gyvenime.
Norėjo nusižudyt užtrokš-

S
1 Vensiovas, 51 metų amžiaus. 
: Saužudystės priežastis vei- 
! kiaušiai bus jo susirūpinimas 
.dėl nesenai mirusios jo mo
ters. Šeimyna užauginta ir 
vargo, rodos, jau nebuvo, bet 

, Vincas iš rūpesčio pradėjo 
daugiaus išsigerti, ir rugsėjo 

Petraitis. Susėdus apie stalą 15 d. tur būt buvo gerai įsi- 
savo stuboj ir bešnekučiuo-Įkaušęs, kad nusprendė pada- 
jant, staiga įbėgo Rymo Ka-'ryti sau galą. Apie 11 vai. už- 
talikų Bažnyčios fanatiškas darė visus stubos langus, at- 
parapijonas A. D. ir niėko suko gazą ir leido kokias dvi 
nelaukdamas pradėjo lazda valandas. Pirmiausia gazą 
mušti Petraitį per galvą iki suuodė ant antrų lubų mote- 
kraujų. Kadangi Gataveckai ris C. Šiaul ienė ir suprato, 
yra taikaus budo, tad nesiki-; kame dalykas. Tuojaus pa
šo į muštynes ir savo burdin- saukė daugiau apielinkinių 
gieriauę negynė. Išeidamas gyventojų, atidarė duris ir 
per duris laukan, D. užkeikė, rado Venslovą kambary gu- 
sakydamas: “tu man dau- lintį kaip negyvą, 
giau čia nebusi pas tuos par- (pašaukti policistai 
mazonus, tau nereikia jau lansas nugabeno užtroškus! i 
nei Dievo, nei bažnyčios!” šv. Marijos ligoninę. Visi 

Mat, D. yra tamsus rymio- manė, kad jau neatgaivins, 
kas, Kuro pasekėjas, o pas bet su pagelba gydytojų pra- 
Kurą atvažiuoja misijonie- (įėjo atsigauti. Manoma, kad 
riai, tad D. ir nori Petraitį i jis neužilgo visai pasveiks, 
nutarabanvti i savo bažnvčia Kambary rasta dvi katukės 
prie išpažinties. Petraitis dar negy vos nuo gazo. Vincas 
ir šiandien tebeguli lovoj buvo labai linksmo budo 
sergantis, su sudaužyta gal-(žmogus, aš jį labai gerai pa- 
va. Sako, kilomet pasveiks,(žinojau, ir negaliu suprasti, 
tai savo užpuoliką patrauk- į kaip jam atėjo į galvą mintis 
siąs teisman. J. Pilvaitis.

vių Kooperacijos čeverykų 
fabriką, kuriuomi lietuviai 
gali pasididžiuoti. Dirba

jos metinis teatras-koncertas
A. P. L. A. (Aukščiausia 

Prieglauda Lietuvių Ameri
koje) ypatingai šiais metais 
ima rodyti savo veiklumą.

Narių susipratimas paste- 
•ma- netik organizaciniuo- 

. bet bendrai visuose lietu
vių tautiniuose bei kulturi- 

uose reikaluose.
šiais metais pastangomis 

nekuriu “progresyvių” ir 
P. L. A. organizacijoje), 

ku laikraščių apart “Lais- 
ir "Vilnies” nebuvo, te

kius gairės staiga ima kryp- 
"progresyviams” priešin

siu kryptin, nes mitinguose 
nariai ima aktyviai dalyvau
ti. reikalaudami susirinki
muose pravesti nutarimus, 
Kurie butų naudingi ne bet 
kuriai partijai, bet visiems 
nariams ir visai lietuvių vi
suomenei.

“Progresyviai” pasinaudo
dami vasaros karščiais, kuo
met narių mažai lankosi su
sirinkimuose, buvo pravedę 
(iškepę) nutarimą, kad kiek
vieną mėnesį iš draugijos iž- 

|do siųsti 5 dol. metų bėgyje 
;"Tarptautiniam Darbininkų 
1 Apsigynimui.” Tečiau, nors 
nutarimą pravedė, apgau
tam narius, “puikiu” drau
gijos (T. D. A.) vardu, bet jį 

I Įvykdyti nepavyko.
Sekantį mėnesinį mitingą 

; liepos 1 d. nariai tą nutari
mą atšaukė, nors musų “pro
gresyviai" susipratusius na
rius keikė visokiais vardais 
ir spardėsi lyg avinai veda
mi skerdyklon. Netrukus 

. Įvyko kitas mėnesinis mitin- 
jgas rugsėjo 1 dieną, bet ir 
i čia nabagai “progresyviai” 
gavo antrą “smutką,” būtent 
—nariai nutarė, kad apart 

(“Laisvės” ir “Vilnies,” (mat 
lik tuodu laikraščiu ir atei
davo Į A. P. L. A. Kliubą), 
■pradedant 1929 metus eitų 
dar šie laikraščiai: “Kelei- 

ivis." "Sandara" ir “Drau- 
loas." Tame pačiame susirin- 
; kime buvo nutarta surengti 

'I didelį teatrą-koncertą, kuris 
;(įvyks 14 spalio, 8 vai. vakare 

: McKees Rocks. Pa.. 24 Locus
: street.

Bus suvaidinti du veika- 
|lai: 1) "Vytautas kalėjime” 
(istorinis ’ vaizdelis), 2) 
"Aukso veršis" (komedija). 
Teatrui vadovauja ir veika
lus režisuoja stud. P. Dargis. 
Yra pakviesti geriausieji 
Pittsburgho ir apylinkės lie
tuviai ir lietuvaitės vaidinto
jais. Apart vaidybinės da
lies bus ir koncertinė dalis, 
kurią išpildys šv. Vincento 
parapijos choras ir kiti ga
besnieji dainininkai bei mu
zikantai. Todėl visi atsilan
kykite. nes netik pamatysite, 

lia.,,ulibet daug, daug išgirsite nau- 
’’io ir Įdomaus. Tai tiek šiuo 

kartu iš musų darbuotės A.
B. L. A., kitu sykiu daugiau 
parašysiu.

Viekšniškis Paulė.

J C** 
lui
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Tiek, kuotrumpiausia, iš 
pavyzdingo 4-to Apskričio i 
SLA. 16 metinio suvažiavi 
mo. J- Sekys.

HARRISON-KEARNY. N J.
Dar nėra “ramybės ant 

žemės.”
Tur būt reikės man išleis-

nu Įvykius pas musų jėga-
* - - - — » s s sįaujos Kuopos is iu narių pa. i m-ast. dvasjšką klebona ir 

tarta dovanų $2o. Naujos 1^, lietuvišką vyskupą., 
kuopos numatoma šutvėm Gal nei vienas laikraštistiek;

i

gdll UOLI. Vi! Dd • , T Z • ry
apie 400 darbininkų ir dirbai^?^a^^azV, 
visada. Daro apie 2,000 čeve- "
rykų i dieną. Svečias.

SCRANTON, PA.
Katalikų muštynės.

Pas Tautines Bažnyčios 
parapijomis gyvena Andrius

Skubiai 
ir ambu-

Tur būt vis tai 
tos prakeiktos

HARRISON-KEARNY, NJ. 
Naujas “buntas” katalikų 

parapijoj.
Garbinga ir garsinga tapo 

šiais laikais musų kolonija, 
susilaukus lietuvio vyskupo. 
Tiktai kįla “buntas” tarpe 
musų zokoninkių prieš kle
boną, kam klebonas neleido 
apsigyventi vyskupui klebo
nijoje, bet apgyvendino jį 
kitame parapijos name, ten 
kur gyvendavo vargoninin
kas. tai yra didelis pažemi
nimas jo “ekscelencijos.” 
Dabar parapijonkos bruzda, 
kalba ir bando jau tverti 
naują parapiją, taip vadina
mą neprigulmingą, planuo- 
damos pastatyti bažnyčią 
Kearnv’je. Matysime, kas iš 
to išeis.

Musų vyskupas yra mo
derniškas — nenešioja rau
dono ploščiaus, bet juodą, 
taipgi mišių nelaiko, pamok
slų bažnyčioje nesako; visi 
pamokslai būna už bažnyčios 
rienų ir klebono ausyje, bei 
gatvėje ir zokoninkių tarpe. 
•Jis dirba paprastus darbus, 
šluoja bažnyčią, šluoja gat
ves, taipgi šluoja savo para- 
pijonus, tik ne su šluota, bet 
su liežuviu, be to dar ir ska
nius pietus klebonui išverda.

Bus Daugiaus.

šiose vietose: Toningtone, 
Poųuonocke, Collinsville, 
Danielsone ir kt. Organiza
toriais išrinkta B. Vedeikis ir 
J. Ragelis.

Apskričio iždas turtu stovi 
gerai, bet kad ji dar dau
giau padidinus, tai nutarta 
kitų metų vasaros išvažiavi
mui, Apskričio metinei šven
tei. rengtis jau iškalno, kad 
jau dabar būt tuoj paimta 
vieta ir kuopoms iškalno 
pranešta, kad jos galėtų 
rengtis ir pas save tą dieną' 
jokių parengimų neturėti, o 
dalyvauti visiems apskričio 
išvažiavime.

Šiame (iš eilės 161 meti
niame 4-to apskričio suva
žiavime nedalyvavo šios 
Conn. valstijos kuopos: 1) 
20 kp. Naugatuck. 2) 66 kp. 
Ansonia. 3) 113 kp. Thomp- 
sonville, 4) 168 kp. Stam- 
ford, 5) 248 kp. So. Norwalk. 
6) 264 kp. Somerville. 7) 
268 kp. Simsbury, 8) 306 kp. 
Danbury, 9 i 326 kp. Bristo! 
ir 10) 334 kp. tVarehouse 
Point. Kad ateity, šios kuo
pos butų veiklios ir kad jos 
galėtų dalyvauti viešuose 
4-to apskričio darbuose ir iš
važiavimuose, tai pavesta or
ganizatoriams su jomis susi- 
žinot.

žinių negauna, kiek aš per; 
dieną išgirstu nuo savo kos-1 
tumierių. Kariais net pama
nau parduoti savo bizni ir 
pasiprašius pagelbon visas 
parapijonkas, leisti laikrašti. 
Pakol savo laikrašti išdru- 
kuosiu, tai šias žinutes pa
duosiu i “Keleivi."

Teko nugirsti, kad klebo
no sumuštas klerikas. su pa- 
gelba apielinkės kunigų ir 
buvusių ir esamų jegamasčio 

i klebono tarnų, antrame vys- ...............kupo posėdyje išlošė “keisą" ' 
ir nuo bausmės paliuosuotas 
grižo i seminariją tęsti savo 
mokslą.

Rodos dabar jau turėtų 
’outi “ramybė ant žemės.” 
bet jegamasčio velniukas ne
miega ir pakuždėjo klebonui 
i ausi, kad nemokėtų algos 
buvusiam zakristijonui ir 
vargonininkui. Jegamastis 
taip ir padarė. Dabar kilo 
naujas “keisas." Atėję zoko- 
ninkės pranešė, kad zakristi
jonas ir vargonininkas trau
kia kleboną teisman už neap
mokė jimą algų. Kas bus to
liaus, zokoninkės man pra
neš, o aš stengsiuos parašyti 
ir pranešti “Keleivio" si.? 
tytojams.

Vysktipo kuprės raštin.
----------------------------------------------------------------------------

SENKI Ai TRINI . BET N 
SK \ERINIAI NEBl NA TO- t 
K1E BALTI. KAIP TAVO )

KODĖL NEM AIN AI .MUILĄ 
I RINSO JIS IŠSK ALBI A 
DRABUŽIUS BALČIAI IR 

TAIP LENGVAI!

r

SAUGIOS PUTOS PAL1U0SU0JA PURVĄJ

<i»oja ji. . v

diilijį naminį p.
» “Ji. f.’;1 
bakso ’r,'us "•rodymu-

Rinso
skalbinių, balčiau.

ILS niekada nesate matę tokių 
tirštu putų, kaip duoda Rinso. 

Pbtos; IcnVibs suminkština kie
čiaus; vandenį, jos paliuosuoja ir 
atkakliausi purvą. Putos, kurios 
išmšllitf‘'flrabužius balčiau kaip 
viskas, betrinimo, be viriniam!

Ir ve. su Rinso nereikia nei pa
lenkimus, nei galus sunkiai trinti. 
Nestebėtina, kad drabužiai ilgiau 
laiko! Reikalinga tik Rinso — ne
reikia nei muilo šmotų, nei čipsų 
ar pudrų Tikrai ekonomiška*.

Stebėtinas yra dėl mazgojimo

t •

nusižudyti, 
(pasekmės 
'“naminės.”

♦

Pereitą sąvaitę čionai pra- I Pas mus 
sidėjo dideli “fėrai,” ; 
žemės i B 
dieną atsilankė apie 23,000 gal, buvo sukviesta visų Wa- 
žmonių. Paroda atidalyta su terburio draugijų atstovai, 
didelėmis iškilmėmis. Yra iš- bet progresyvių draugijų at
statyta visokių daiktų įvai- stovams nesinorėjo peštis su 
rių produktų, mašinerijų, če- komunistėliais, tad dabar jie 
verykų, gyvulių, paukščių, nedalyvauja susirinkimuose, 
šunų, ir kitokių gyvūnų. Rugsėjo 15 d. buvo Maine-

Pcnktadienį ir šeštadienį rių Šelpimo Komiteto susi- 
buvo didelės arklių lenkty- rinkimas, dalyvavo apie 10 
nės, už kurių pasižiūrėjimą komunistų ir 4 progresyviai, 
reikėjo mokėti doleris ižan- V1SO 14 atstovų, kad an
gos. Rodė ir vodevilį. Muzi- dar du atstovus draugijos 
ka grajino be perstojimo. atšaukė, tadpasiliko tik^tu- 
šeštadienį Brocktone ir apie-/ 
linkės miestai uždarė fabri- susirinkime buvo nutarta su
kus, kad davus i_____
proga apsilankyti parodoj.

K. K.

bridgewater, mass. 
Kaip atrodo musų miestelis 

ir lietuvių gyvenimas.
Aš manau, kad skaityto

jams bus k!opiu šį tą išgirsti 
jš Bridi • '.vaterio. Sis miestu
kas yra visai mažas. Gyven
tojų randasi apie aštuoni 
tuksiančia'. Įskaitant vaikus. 
Bet o-aro< aiku, tai drąsiai 

ndintjį “Žemės 
y mai gražus, ap

link visokion 
medeliai?

<

Lint1 
in<|

T
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vai k
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BROCKTON, MASS. 
Žemės ūkio paroda. * *

yra susitveręs 
arba Mainerių šelpimo Komite- 

ukio paroda. Pirmą tas. Kokie penki mėnesiai at-

viso labo 14 atstovų. Kadan-

šeštadienį Brocktone ir apie-(zinąs komunistų. Pereitam 

žmonėms rengti debatus, bet jie neįvy
ko todėl, kad negavo debato- 
rių. Buvo apsiėmęs tiktai 
Bimba. Dabar nutarta vietoj 
debatų surengti prakalbas. 
Toliaus nutarė surengti va
karienę su 81.00 įžangos 
ypatai. Manoma, kad pas 
biznierius surinks valgomų 
daiktų ir gėrimų. Vargiai 
kas gali išeiti iš to, nes ko
munistai čionai neturi įtek- 

Kpomet visų draugijų

Redakcijos Atsakymai
Amebai Laurinaitienei. 

Ačiū už korespondenciją. 
Poteriavimui mašiną galėtų 
pavaduoti gramafonas, už-( 
dėjus ant jo pageidaujamos 
maldos ar giesmės rekordą, mės. Kuomet visų draugijų 
galėtų jis “melstis" dieną ir atstovai lankydavo susirinki- 
nakti. .Jeigu tamsta tikrai esi mus, tai musų komunistėliai 
tokioj bėdoj, duodame jums atsivesdavo savo pačias, vai
tok) sumanymą, bet.anaip 
tol nepritarimą. Iš poterių 
juk tiek naudos, kiek iš per- 
nykšties žiemos sniego.

■

, M

/•ii )t 1

•tuvi
nu,

"* i c.» <

gėlėm apsėti, 
odinti ir žaiiuo- 

. tižiom pievelėm 
K;:i sužydi tos gė- 

oliuk tu mano. 
•*rėti ir pasigro- 
nalonų Įspūdį 

: ■ t išeini pasi- 
p<> miestuką.

a yra gal 100 
ažiau. Sugyve- 
visi pažangus 

Dingi jų vra apie
— —i

DAUG GELBSTI 
NAMŲ PATOGUMUI, 
tpšildvk gyvenam, kambarį su 
gesiniu radiatorium. Gėrėkitės 
smagia atvira ugnimi, kuriame 
tik kambary norite. Turėkit šiltą 
garažą šaltame ryte ir paleiskit 
karą lengvai. Ištirkite šiuos geso 
parankumus.
Prietaisai, kokių tik norit, galima 
pirkti su visai mažu įmokėiimu. 
o likusius galėsit užmokėti ant 
parankių išlygų.
Kreipkitės prie vietos ges-> kom
panijos. kad pademonstruotų van
dens šildyme, kepimo, stubos šil
dymo. valgių šaldymo ir kitokius 
vartojimus GESO—GĖRĖS NIO 
KIRO.
Dėl naudos Naujosios Anglijos 
žmonėms, apart šio. yra atspaus
dinta eilė paaiškinimų apie geso 
industriją Naujojoj Anglijoj. 
Juose vra interesingų faktų apie 
GESO —GERESNIO KERO — 
svarbą jūsų namuose ir biznyje.

kus ir visokius žydelius svar
biems balsavimams, kad ga
vus daugiau balsų savo pu
sei, o kuomėt pažangieji vei
kėjai juos apleido, tada ir 
musų raudonieji jau nelanko 
skaitlingai savo susirinkimų.

♦ ♦ *

Areštuotas už girtą važia
vimą automobiliu Frank Da- 
vis, kuris dzūkiškai vadinasi 
Pranas Dzedzevicius. Jis jau 
yra daug sykių areštuotas už 
panašius prasižengimus, tad 
.jam tas ne naujiena.

e ♦ ♦

Sugrįžo iš Lietuvos nuo 
vakacijų musų jegamastis šv. 
Juozapo parapijos klebonas, 
praleidęs Europoj tris mėne
sius ir daug dolerių, tad pa- 
Įrapijinės mokyklos vaiku- 
čiai, franeuzių išmokinti, pa
sitiko jegamastį su dainelė
mis ir dovanomis. O tas do
vanas, žinoma, nupirko var
gingieji vaikučių tėvai. Tiki
masi, kad jegamastis dabar 
dar daugiau kaulys pinigų 
nuo savo parapijonų, kadan
gi vakacijos Europoj jam tu
rėjo lėšuoti nemažai skatiko.

Korespondentas.

Į
i
I

I

..GERESNIS KERAS
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šliseiburgo Kate- p0 Dvidešimties Metų 
jimo Paslaptys
(Tęsinys)

Jei prie kitų komendantų 
greit galima buvo susirgti, 
tai prie Plutonovo dar grei
čiau numirti. Taip, prie jo 
per tris metus pasimirė Krits- 
kis. Kai atnešė ji tvirtovėn, 
buvo sveikas ir drūtas vyras, 
kaip ąžuolas. Bet greit gavo 
drugio ligą ir baisiai kankin- 
damasis mirė.

Rajevskis. dar vaikas, vos 
sukakęs 17 metų amžiaus, už 
norėjimą sužinoti savo bn>

iiniu.u • . I — .----------—..

pagautas ir uždarytas tvirto-gaudavo 3-7 laiškus.

taip bliuznyti prieš Dievo 
tai nūs?

—Muštynėmis argumento, 
tėve, nelaimėsi. Tu 
ti. kad, Įstatymai 
mušeikas.

—Ale as, vaike, 
tėvas ir galiu daryti kaip no
riu su savo vaiku. Zakonai 
man tavęs neužaugino, todėl 
aš galiu nusispjauti ant jų, o 
,tu neprivalai prieš savo seną 
tėvą tokius niekus tauzyti.

—Aš kalbu taip, kaip fak- 
kad dvasia tai rodo ir sveika logika rei-

dantas, pasiinformavęs žval
gyboj pranešė, kad sau verti- ( 
mus daryti visuomet esą gali- J 
ma. Vienas kitas Gulako ver-' 
timas pateko net švietimo J 
ministeriui ir šis leido tuos 
vertimus atspausdinti su ta 
sąlyga, kad nebūtų vertiko; 
pavardės. Gulakas, pasinau
dodamas vertimais, galėjo ir 
kitų knygų gauti skaityti. O 
tas kaliniui, didelė laimė. 
Be to, Gulakui buvo leista 
net su giminėmis korespon- 

lio likimą ir kaltę, buvo patsdenciją vesti ir jis per metus

keturių-aktų veikalas
:I 19b147 K. VIDUUS.

VEIKIANČIOS YPATOS.
Baubinas, vidutiniškai gyvenantis ūkininkas. 
Baubinienė. jo žmona.
Jurgis, jų sūnūs—klierikas
Berkus. žydas—Baubinų kreditorius.
Klebonas, vietinės parapijos kunigas.
.Magdė. klebouo gaspadinė.
Galinis, studentas—inžinierius.
Galinienė, jo motina.
Senelis, senas kanklininkas.
Baronas De žaba. sulenkėjęs stambus dvarininkas. 
Kun. Bimbas, kaimyninės parapijos klebonas. 
Ponia Birbinska. nusidėvėjusi dvarininkė.
Pirmas Bernas )
Antras Bernas ) jauni kaimiečiai.
Mergaitė )
Našlė, varginga kampininkė.
Jauni kaimiečiai, ponai, kunigai, dvarininkai.

4

vėn. Po trumpo laiko jis pa
mišo ir 1>27 metais, kai jau 
visai buvo pamišęs, atsiųstas 
giminėms.

Kai buvo pakeistas Pluto- 
novas. kurių ne kurių kalinių 
likimas pagerėjo. Apie tai 
Bestuževas rašo: "Aš anks-

Bet nereikia manyti, kad 
komendantas galėjo visiems 
kaliniams leisti laikyti kny
gas, skaityti ir laiškais susi
rašinėti. Tokių laimingųjų 
laimė priklausė nuo policijos 
ir valdžios agentų nuotaikos. 
Atvežant kalini tvirtovėn,. ---------------------------------- L V 11 IV v VU,

čiausėdėjau mažoj kameroj: kartu su juo atveždavo kail
iai ilgio ir tiek pat nio atestaciją ir instrukcijas

BAUBINIENĖ.— Gerai kad žino, bet aš bijau, 
kad Jurgis neskaitytų tokių knygų, kurios iš 
kelio veda. Ar negirdėjai ką klebonas pereitą 
nedėldienį iš sakyklos sekė; ar jis neiškeikė 
visus tuos, kurie negeras knygas skaito?

BAUBINAS.— Klausyk ką klebonas sako, bet ne
daryk. ką klebonas daro. Tu ne klebonas, ir už 
tai neburnuok ant vaiko, kad jis skaito. Daug 
tu žinai kuri knyga yra gera ir kuri bloga, 
(įeina Berkus šlubuodamas).

BERKUS.— Geras rytas, ponai Baubinai. Ui, ko
kie jūsų pasiutę šunys; pro svirną beinant, 
vienas iš jam ko tik man koją nenuplėšė.

BAUBINAS.— O ko taip anksti valkiojiesi? 
BERKUS.— Niu, ar tai anksti? Tai ne anksti; aš 

savo kaimyną galiu ir dar anksčiau aplankyti.
BAUBINIENĖ.— Sakyk, savo skolininkams gali 

ir ant sprando lipti.
BERKUS.— Niu. kam ant sprando? Ką Berkus 

gaus kitam ant sprando užsilipęs. Berkus nori 
gyventi, o ne ant sprando kitiems laipioti.

BAUBINAS.— Kas naujo Berkau?
BERKUS.— Ui. kas čia bus naujo. Viskas po se

novei. Atėjau tamstoms priminti, kad jau ne
užilgo man procentai pripuola.

BAUBINAS.— Kaip tai neužilgo? Juk. rodos po 
ražančavos skolinome.

BERKUS.— Niu. tai kiek jau čia beliko? čia ro- 
žančava. čia kučkos, čia ir procentai. (Paty
lėjęs). Mačiau už kluono graži veršiukai. Ar 
tai jūsų ?

BAUBINAS.— Taip. musų.
BERKUS.— Graži veršiukai. (Patylėjęs), žinai, 

tamsta, ką? Aš palauksiu kėlės savaites su 
procentu, jei tamstai bus striuka — atvežk 
man vieną veršį. Jėė?

Veršis pinigų vertas; o su procen
tais, tai neskubėk, kaip ateis laikas mokėt, tai 
ir užmokėsime.

nežinau, kad tamsta už
mokėsi. Tamsta užmokėsi ir procentus ir sko
lą. tik aš sakau, kad jeigu tamstoms ir vėl pi
nigų pritruktų, tai aš pora savaičių palauk
tum su procentais.

BAUBINIENĖ.— Užmokėsim. Berkau, užmokė- 
sim. Nesibijok. Atnešim pinigus dar prieš ro- 
žančavą.

BERKUS.— Jėe. jėe. aš tam žinau, tik aš sakau, 
kad jeigu kada nors ir vėLpritruktų pasisko
lint. tai veršiukas daug pagelbėtum.

i

4 žingsniai ilgio ir tiek pat nio atestaciją ir instrukcijas 
pločio. Toje pačioje kamerų-[apie tai, kaip kalinys turi bu- 
kėje nemaža vietos užėmė ti laikomas. Jei instrukcijose 
pečius, lova, stalas ir krėslas, buvo pasakyta: "i slaptąjį 
Kambarys buvo atskiras nuo kazematą ir neleisti jokių ry
klių kamerų, kur sėdėjo bro-i siu nalailcvti "i ’ ” 
lis Mikalojus. Jonas Pusči- 
nas. Pestovas. Divonas ir ki
ti. Jų kameros buvo šviesios, 
erdvios ir ėjo viena po kitos, 
dėl to jie galėjo sutartais 
savo ženklais susikalbė- .
ti: o vasaros metu, kai lan- pasimatymus gauti, 
gai buvo atdari, galėjo ir žo- nusikaltimas 
džiais susišaukti.

Kai Plutonovas beduoda- nuo to, kaip jis patikdavo 
mas kasdienini raportą carui valdžios šnipams. Dažnai ir

• r._„t krito mažas nusikaltėlis buvo į
užmuštas slaptąjį kazematą dedamas.

> Pav., Oleiničuką suėmė ir 
parašė instrukciją, kur nuro
dė: “laikyti slaptai, neleisti 

ryšių ir tt.” Kuo 
Mes, kali- kaltino Oleiničuką? Kaltino 

atsikvėpėme, tuo, kad jo galvoj esama 
mums viską pagal “kenksmingų minčių.” Val- 

chalatus. baltinius, džios šnipai rado pas jį juod- 
čiužinius. lovoms baltinius ir raštį, kuriame buvo palan- 
bendrai ruošė valgius, dėl ko kiai rašoma apie baudžiau- 
mes turėjome progos gauti ninkus ir sakoma, kad dvari- 
tabako ir net arbatos. ninkai prekiauja žmonėmis

Kameras ėmė remontuoti ir nevertina žmogaus. Šiaip 
Oleiničukas buvo karštas 
monarchistas ir didelis caro 
garbintojas. Bet vis dėlto, už 
“blogas mintis” pateko slap- 
tajin tvirtovės kazematan ir 
pėr pustrečių metų atidavė 
Dievui dūšią.

Kai mirė Oleiničukas, ko
mendantas įsakė tvirtovės

šių palaikyti..." lai kalinys 
buvo dedamas į slapiuosius 
rūsius ir mirtinai atskiriamas 
nuo gyvojo pasaulio. Toks 
kalinys ir Devynioliktame 
amžiuje negalėjo nei knygų 
laikyti, nei laiškus rašyti ar 

. Kalinio 
priklausė ne 

nuo nusikaltimo didumo, bet

—Tegul bus pagarbintas, i 
Maike! 1

—Sveikas, gyvas, tėve. O 
kas naujo? i

—Novinos blogos, vaike, 1 
ba gazietos rašo, kad zlidu- 
kas apsėdo vieną musų gerą 
prabaščių Niudžerzės šteite.

—0 kas gi jam atsitiko? 
—Nagi, vaike, koks šėto

nas sukusino kleriką ir jego-; 
mastį kleboną Harrison-Ke-! 
arny lietuvių parapijoj, ir iš į 
to kilo didelis faitas. Dar: 
dėkui Dievui, 
šventa pagelbėjo prabaščiui kalauja. Taip tau pasakys 
gerai apšelmavoti tą kleiikąj kiekvienas išmintingas žmo- 
o kitaip, tai svietas butų tu-gus.
į ėjęs juoko ir prabaščius bu-; —Su tavo išmintingais 
tų negalėjęs mišių šventų lai- žmonėmis, vaike, aš nenoriu 
kyti. [turėti jokio reikalo, ba jie

—Jeigu dvasiškieji tarpe gali būti dar blogesni už ta- 
savęs mušasi, tai žmonėms ve. Gana moki ir tu man 
vistiek yra juokas, nepaisant, biedną galvą apsukti, 
kuris juodviejų daugiaus nu- —Butų daug geriau, jei tu
kentėtų. Bet žingeidu žinoti, neturėtum nieko bendra su 
už ką jiedu susipešė? jokiomis bažnyčiomis.

—Ar tai tu. vaike, dar ne
žinai? Kibą tu gazietų neči- 
toji?

—Aš. tėve, mažai atydos 
kreipiu į kunigų privatinius 
reikalus, nes yra daug svar
besnių reikalų, kuriuos reikia 
sekti, pavyzdžiui, dabarti
niai Amerikos rinkimai. Lie
tuvos reikalai Tautb Sąjun- griešną kūną ir smertelną vėliau s 
goj. kapitalistinių šalių besi- dūšią, tai jis negali be grieko likau lyg stabo ištiktas, 
rengimas į naujus karus, gro- gyventi, o tam yra spaviednė klausė Pestovą — sužinok 
boniški imperialistų žygiai ir ir pakula, kurią tik kunigai naują svetį savo kaimvnys- 
taip toliau. 0 tu. kaipo geras gali suteikti. tėj. Iš džiaugsmo užmiršau

’* ’ • --- —Kunigai, tėve, yra dar paprastąjį atsargumą ir kul-
didesni gi iešninkai ir už pa- vertiniais pribėgau prie lan- 
čius savo parapijonus, nes go, pradėjau belstis ir tuo be- 
jie tuii daugiau ištekliaus ir veik pakenkiau musų padė- 
laiko ištvirkauti, kuomet 
vargšai parapijoms sunkiai 
per dienas dirbą fabrikuose 
ir neturi kada prasižengti. 
Žinoma, kartais ir jie. gyve- 

dar be kelinių. Sako, kad ten nimo aplinkybių ir nepasise- 
kokia Brooklyno merga daž- kimų priversti netyčia papil- 
nai maišėsi klebonijoj, ir is do vienos ar kitos rųšies pra
to kilo nesusipratimas tarpe sižengimus. bet juos negali- 
dvasiško tėvo ir jauno kleri- ma už tai taip kaltinti, kaip 
ko. Bet aš. vaike, manau, kad kad kunigus, kurie turėtų ge
tai buvo ne merga, ale pats riau žinoti, negu tamsus ir 
zlidukas moteriškam stone, sufanatizuoti žmoneliai. Kal- 
kuris sukusino net šventably- bamasis įvykis Harrison-Ke- 
vas asabas prie razbajaus. arny parapijoj patvirtina. 
Taip ir visos davatkos sako, kad kunigai tankiai begeriiš-
O ką tu, Maike. manai apie kai elgiasi, 
tai? • —Tai pasakyk man. vai-

—Šiame atsitikime reikia ke, kaip aš turiu gyventi be 
skaitytis su faktais. Jeigu po- kunigo ir bažnyčios, 
licija rado juos besimušant —Mesk tą savo generoliš- 
prie gaspadinės ir dar paty- ką titulą, eik dirbti kaip visi 
rė, kad Brooklyno mergina geri žmonės dirba, nedaryk 
klebonijoj tankiai lankyda- niekam blogo, buk visuomet 
vosi, tai veikiausiai ir muštv- draugingas, priklausyk prie 
nių priežastis buvo kivirčai darbininkiškų organizacijų.

........... negerk munšaino. sek rimtų 
ir išmintingų žmonių gyveni
mą. tai ir busi laimingas, ir riu skubinti pas kurną, ba fy-____  . -
nereikės tau jokių bažnyčių, linu, kad reikia imti jau stik- džia rankas. Ten visos baisy- 

—Eik. tu į peklą, vaike, buką, i.ad ./mušti kiiminu-bes... Bet apie lai negalima 
Aš savo generoliško cino ne- ką. Gud bai. Maike pasakoti... Jie klausosi...”
mainysiu ant jokio džiabo. O ’ Iki pasimatymo, tėve! ' (Bus daugiau) ,

parapijonas. gali daugiau ži
noti apie dvasiškas slaptybes 
ir skandalus. Taigi, pasakyk 
man. plačiau, už ką tas pra- 
baščius susipešė so kleriku?

—Niekas tikrai nežino, 
vaike. Gazietos rašo, kad po- 
licija užklupo juodu besifai- 
tuojant prie gaspadinės. ir

turi žino- 
baudžia

esu tavo

Mikalojui Paulovičiųi, krito 
ties jo kojomis, i 
apoplekcijos. jo vieton buvo 
paskirtas generolas Fridber- 
gas. Jis turėjo išlyginti visa 
tai. ką per metų Plutono- palaikyti 
vas buvo apleidę, 
niai. laisviau
Jis davė 
normos:

ir baltinti. Mane perkėlė į ki
tą kamerą, šalia kurios buvo

—Be bažnyčios ir be ku- ir daugiau kamerų. Ši kame- 
nigo. vaike, žmogus negali ra buvo erdvi, šviesi, švari, 
gyventi. O kas gali išrišti iš langas buvo atdaras, orasge- 
griekų, jei ne kunigas. ras.

—Nereikia nusidėti, tai Aš priėjau prie lango ir iš 
nereikės ir išpažinties eiti, džiaugsmo. kai išgirdau 
jeigu tu taip tiki Į “nuode- menką bildesį, panašų į va

balėlio girgždėjimą, kuris sekretoriui parašyti raportą, 
turi graužia medi ir balsą (kaip bet vardo ir pavardės nepa- 

sužinojau i Pusčino, sakė ir liepė šiems žodžiams 
Jis palikti tuščią vietą, kur jis 

pats įrašė pavardę. Reiškia, 
be komendanto tvirtovėj nie
kas daugiau nežinojo jo pa
vardės.

Nors pastačius senąjį kalė
jimą kai kuriems kaliniams 
ir pagerėjo gyvenimas, bet 
daugeliui buvo žiaurus ir 

kalėjo slaptuo- sunkus gyvenimas iki pat re- 
■ kazematuose. Todėl voliucijos. Todėl jo sienose 
ios kameros

mių atleidimą."
—Žmogus, vaike.

dimui.”
Bestuževas 

si uos*, 
jam š 
šviesios, patogios, ir erdvios.

Bet ne visiems kaliniams 
ir prie naujojo 
gyvenimo sąlygos pagerėjo. 
Taip, l.ukašinskiui, apie ku
ri jau kalbėjome, nė kiek ne- 
pa.-ii? i’.ė padėjimas. Sokolo- 
vo pavojingas susirgimas, 
Ibajevo pamišimas ir Utkino 
oer trumpą laiką mirimas ro
do. kad ir prie naujojo ko- 
mend;.n:<> gyvenimas men
kai tepasikeitė.

Ik : kai kuriems visai žmo
niškos priviled ios buvo duo- f Zx • T) . t . * - •to>. i av.. 
komenda 
sti jam 
I. u i i p i d o ve i Ka 1 us.

už moteris, o ne už ką kitą.
—Maike. tu man taip ne- 

bumok ] ries dvasiškas asa- 
bas, ba aš. kantrumo nete
kęs, galiu traukti tau sa,vo 
šoble per per ausi, tai net tu 
visas parausi! Kaip tu drįsti

*

mainysiu ant jokio džiabo. O

PIRMAS AKTAS.
(Paprasta vidutiniškai gyvenančio kaimiečio 
gryčia).

JAUBIN1ENĖ (Užsikniaubus ant stalo verkia).— 
Dievuliau brangus, kuomgi aš tau nusidėjau, 
kad taip skaudžiai tu mane baudi. Per visą 
savo amželį triūsiau, klupinėjau, taupinau 
kaip tik įmanydama: dažnai duonos kąsnelį 
nuo savo burnos nutraukdama, ir vis tik dėl 
to. kad geidžiau savo sūnelį, nors senatvės su
silaukus. pamatyti tuom. kuom mano širdelė 
jį matyti taip geidė. O dabar ko susilaukiau ’.... 
(Įeina Baubinas).

BAUBINAS (Atydžiai pražiūrėjęs į Baubinienę). 
—O dabar kas? Veršis kruopas paliejo? Tai 
niekas. Alkanų nebus. Priburbs bobos ašarų!

BAUBINIENĖ (Pakėlus akis).—Tu pats kaip ver
šis. Niekas tau nerupi. Viskas ant mano bied- 
nos galvelės suversta.

BAUBINAS.— Na. tai pasakyk, meldžiamoji, ko
kie gi rūpesčiai tau iš akių tuos syvus spau
džia. Sakyk kas atsitiko?

BAUBINIENĖ.— Neerzink tu manęs. Ir taip ma
no širdis kraujuose sukepus. Per visą amželį BAUBINAS, 
aš troškau, o dabar... 0. kad Dievas mane 
atsiimtų. (Verkia). Aš lyg kad prijaučiau ką 
tokio; senai širdis nerimavo, o dabar... dabar BERKUS.— Niu. ar aš 
matau, kad reiks gyvai į grabą gulti.

BAUBINAS.— Kaip Dievą myliu, aš tavęs, motin, 
nesuprantu. Tu visiškai iš proto kraustais.

BAUBINIENĖ.— Ne aš. tik Jurgis. O gal juodu 
abudu kartu pakvaišot.

BAUBINAS.— Tik Jurgis?! Na tai jau. bobut. vi
siškai kliedi.

BAUBINIENĖ.— Kliediesi ir tu. kaip pasakysiu 
ką Jurgis man šįryt pasakė.

BAUBINAS (Pasityčiodamas).— Tai ką? Gal se-' 
minarijos nebaigęs užsinorėjo vyskupu būti? BAUBINIENĖ (Giliai atsidusus, liūdna).— Gal 

BAUBINIENĖ.— Juokauk kiek tik tau patinka, o!
man juokai į šalį; ir jeigu Jurgis ištikrujų 
taip padarytų, tai tu taipgi karčiai pasijuok
tum ; skelinir.kai išvestų paskutinę telyčią; ne 
tik kad telyčią, bet ir tarbas tau ant kupros 
užkrautu, galėtum eiti šunu lodvt. idu-dtvic x- . ........................... ,‘ BAUBINAS.— Nors syki ir tu prisipažinai, kad

BAUBINAS. Karki kaip sena varna. Vaikinas procentai daugiau žmogų ėda. negu pati skola, 
gal ką nors pajuokavo, o tu galus daraisi, aša- BERKUS.— Užtai tamsta vaiką kunigu turėsi, o 
romis taškaisi. Nebūk jau boba... kai neranda tada žinai kas bus?
kalboje žodžių, tai ašaromis savo iškalbą pa- BAUBINAS.— O kas? Juk aš su kūnų ir dūšia į 
r°do. | dangų neįžengsiu, vaiką kunigu turėdamas.

BAUBINIENĖ.— Bereikalo neašaroju. Aš tau sa- BERKUS (Pasityčiojančiai).— Niu. o jeigu tams- 
kau. kad Jurgis nenori šį rudeni į seminariją' ta ir nužengtum, tai kas tamstai do geras bu- 
grįžti. (Vėl verkia). Dievuliau brangus, ko-} tų. Tik dangų vyžoms išpurvintum ir viskas, 
kia gėda nuo giminių ir kaimynų. Pirštais vi- BAUBINIENĖ (Piktai).— šelauk. tu parka, kai 
si badys, kaip kokius niekšus... 0 kiek į skolą kunigėlis išgirs, tai tau parodys, kaip ant 
įbrista! | Dievo belvvzgot.

BAUBINAS (Rimtai).— Kodėl jis man "apie tai BERKUS.— Tai kam ant Dievo? Aš sakau, kad 
su vyžoms į dangų nepriims, o jeigu ir priim- 
imtų. tai ką tu. prasta bobelė, ten darytum? 
Ne. Baubinienė. dangus yra ne dėl tau ar ma
nęs. prasto žydelio. Dangus, kaip sako musų 
rabinai ir jūsų kunigai, yra gražus pa- 
locius. gražiai su deimantais išklotas, aukso 
plytomis grįstas; tokiuose rūmuose tik dideli 
ponai tegali būti, o ne mes purvini žmoneliai. 

BAUBINIENĖ.— Tai tu bedievis?
BERKUS.— Ar tik dėl to. kad aš sakau, kad dan

guj mes nepritiksim?

būt. kad ir nereiks. Jau mes ir taip gerai sko
lon įbridom.

BERKUS.— Niu. tai dar neapsivogėt. Skolinti, 
vaiką Į kunigus mokinant, nėra nieko blogo, 
tik procentai gal sunku užmokėti, o su skola, 
tai jau ir kunigas apsimokės.

nieko nesakė?
BAUBINIENĖ.— Ar aš žinau. Gal tau jis bijojo 

prasitarti.
BAUBINAS.— Jis nebailys. Abejoju ar tu jį su

pratai. Jis jau ne vaikas, to nepadarys; na. o 
jeigu ir butų koks vėjas užpūtęs, tai dar ne
reiškia. kad jau viskam butų galas. Nuva
žiuosim pas kleboną ir pamatysi, kaip jam tie 
vėjai išdulkės. Tai ne naujiena. Dorilų Petras 
irgi buvo keterą bešiaušiąs. o žiūrėk, ar jį kle
bonas nesutvarkė!

BAUBINIENĖ.— Taigi, kad taip dievulis duotų, BAUBINIENĖ.— Pragare tau tikrai bus gera vie- 
vienok aš labai bijau, kad musų Jurgis nėra ta. už tokius žodžius.
taip lengvai perkalbamas.kaip Dorilukas. Dori- BERKUS (Atsidusęs, galvą linguodamas)._ Dan-
lukas, būdavo, iš bažnyčios nė kojos neiškel- 
davo; na. o Jurgis bažnyčios lyg kad šalinasi.'

BAUBINAS.— Tai kas čia blogo? Tu manai, kad 
ir visi taip Dievą glėbiais gaudo, kaip tu ; tas 
tik davatkoms tepritinka; kunigui to gužinė-' 
jimo su Dievu nereikia.

BAUBINIENĖ (Piktai).— Nustok man tauzijęs! 
Pliauški kai koks kvailys. Kad ne tu. tai Jur
gis šiandien butų šventas vaikas buvęs. Tu jį 
sugadinai. Sakiau, kad neduok tu jam tiek 
daug pinigų visokioms ten knygoms. |

BAUBINAS.— Na tai jau ir knygos kaltos? Kas 
daugiau ?

BAUBINIENĖ.— žindžia; kad kaltos. Per kiauras 
dieneles jis skaito ir skaito: na, o ką jis ten 
skaito, viens Peris Dievu težino. Vieną kartą 
panorėjau sužinoti apie ką jis taip daug skai- BERKUS.— Niu. jeigu jie Dievui tarnauja, tai už 
to. išverčiau beveik visas jo knygas, ir ar ži
nai ?... Nė vienos knygos neradau su kryžium 
ar šventųjų paveiksiu!

BAUBINAS.— Mokytas žmogus ir be paveikslų
žino kaip knygas skaityti.

voliucijos. Todėl jo sienose 
pasirodė ėjo nuolatinės n agingos mir

tys ir pamišimai. Anot vieno 
kalinio, “amžiai atėjo ir pra- 

k .mendanto ėjo, visi laimės siekė, viskas 
pasauly kelis kartus pasikei
tė, bet šliselburgiečių gyve
nimas liko baisingas ir pilnas 
skausmų.” Taip, 1868 me
tais ir Šliseiburgo išvežė šu
tiną. Jo buvo suirę nervai ir 
buvo pamišęs. Prablaivėjimo 
valandomis jis pasakodavo 
apie kankinimus ir savo per
gyvenimus. Jį laikė slaptaja
me kazemate ir jo rankos ir 
kojos buvo surakintos. Už
tekdavo jam priminti šlisel- 
burgą, kaip jis tuoj imdavo 
nežmonišku balsu rėkti, šau
kti. Tada jis be minties są
ryšio šaukdavo, purtindavo- 
si ir rankomis gindavosi. Jis 
šaukdavo “ten baisu... bet 
negalima kalbėti... ten gyva
tės raitosi apie mano kūną... 
jos gelia man į kojas, spau

Gulakas kreipėsi į 
<ą i rašydamas lei- 

e. s*i iš graikų kalbos 
Komen-

mur.šair.o nors stikliuką čė- 
-as nuo cė-o reikia išsimesti, 

dėl ko kito, tai nors 
dėl kirmėlių. Aš ir dabar tu-

gus. pragaras, dangus, pragaras... Oi. Baubi- 
niene. kiek daug tiedu žodžiai prasčiokanąs 
kaštuoja. Milžiniškus turtus žmoneliai jau yra 
sudėję, kad vieną nusipirkus, o nuo kito išsi
gelbėjus; bet ar tu žinai kur yra šiandien tie 
žrr.niekai. kūne i.tu r.tbeg vena. Rabinas ir 
kunigas turtingais patapo, o žmogus užmer
kė sau akis ir po žeme palindo, kad daugiau 
nesugrjžus. Ar gavo jis to. ko jis norėjo ir už 
ką taip brangiai užmokėjo; mes niekuomet 
nesužinosime. (Patylėjęs). Rabinas su kuni
gu gišeftą sau padarė, o žmogaus kaulus vė
jas išnešiojo. Tai tiek mes ir tesužinosime.

BAUBINIENĖ.— Tik žydai gišeftą daro, o kuni
gai Dievui tarnauja, žmones nuo pragaro 
gano.

savo tarnystę turėtų iš Dievo ir pinigus imti. 
Kam jie iš žmonių prašinėja?

BAUBINIENĖ.— Už dyką kunigas 
prapulties žmones ganyti.

(Toliaus bus) ,

negali nuo

Į 
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—None. . i--------

By J. G. Gegužis, Publ. dalu

■SyjĮS? AMERIKĄ.
ANT KRUTINĖS.

New Yorke patrauktas tei- _____
“““ indijonas “Chief JOKIOS LAISVĖS NEBU- 
.aw!c” už išdeginimą balt- tų KULTŪRINGIEMS

ŽMONĖMS.
Alabamos valstijoj pa_ 

New Yorko miesto Apšvietos skleista rinkimų klausimu li- 
Departamento apmokamas teratura, kurioje nurodinė- 
lektorius. Jis sakosi taip da- • kokia nelaimė gali iš- 
ręs bausdamas tą merginą už Ame,.ikos šaĮj. jei ,]e. 
melavimą. Esą, indijonų yra u , ... J fu .
toks paprotis bausti moteris ipokratų kandidatas A: Smi- 
šitokiu budu už melagystę, thas laimėtų iinkunus. I ape- 
Kaltinamasis dabar yra po liuose.. P.as~Xr^ n\nž-daug 
kaucija $20,000. * įsekanciai: bmithas n- Rvmo

__________ trusto bažnyčia yra viena

Įtaria šitiems Rymo dvasiški-i-“';rin7jp7m7....... -PAJIEŠKOJIMAI
JEI SMITHAS BUS PREZIDENTU Toliaus sakoma, jei gubęUl

natonus Smithas taptų preifrą.
-------- ------------------ i -j__ ... i__ x_._4.-t_ • „ l'žasl

i

veidei merginai raidžių ant 
Į krutinės. Mergina esanti pro
fesionalė šokikė, o indijonas

kovoja dideliu griežtumu, ir 
pasiryžusi tą kovą vesti iki 
galutinos pergalės. Popie
žiaus pareiškimu, bažnyčia 
tovoja už susiviejinimą su 
valstybe taip, kad dvasiškija 
.urėtų didesnę galę už žmo
nių valdžią. O Romos dvasiš
kija ir yra tas akstinas, kuri 
smerkia visokią laisvę. Ji yra 

i priešinga tikybinei laisvei; 
priešinga žodžio laisvei;
priešinga minties ir sąžinės 
laisvei, ir priešinga spaudos 
laisvei. _

Kadangi Smithas sakosi kunigų ir fanatiškų-kąialikų 
esąs ištikimas ir tikintis Ro- bruzdėjimą. JieškumRTižTai

į'djiešr au svainio, Antano Franko-
7. -paeinančio iš Totoriškės kaimo, 

Žaslių vai., Trakų apskr. Paskutiniu 
laiku gyveno Pittsburgh. Pa. žinantie
ji j</dabartinį adresą, malonėkite pra
nešti. CHARI.ES STAN1NA

131 Lawrence St., l.awrence, Mass.
:-------------Pajieškau savo moteries Ulijonos 

Rrenjtauskienčs ir vaikų: Jono, Anta
no ir Izabelės. Labai noriu sufcžinoti, 

i
. .- . i JONAS RIEšUTAUSKAS 
tūkstanti 5 Belgove Terrace, Glebe st.,

Belishill, Scotland.

nariai susitepė aliejaus skan-
------ --  - bet Smithas nėra nė

Sw«>rn to and subsenbed before me j.jek nepateisjnamas mį-
September 23, 1928.
Roman Vasil, Justice of the Peace. 
My Comm. Exp. Oct. 11, 1923

liūnus dolerių, kuriuos pana
šiai pasigrobė demokratų 

A wv | -T. r> • iTammany Hali, apiplėšiant 
□UV. ValStlJOS Ii b New Yorko miestą. Borah 

Įdavė gerų pipirų ir republi- 
ikonams, kad ir jie tik laike 
rinkimų pasirodo visuome
nės ir darbininkų “gerada
riais,” bet po rinkimų visi jų 
pažadai nueina niekais. Abi 
kapitalistinės partijos viso
kiuose graftuose bjauriai su
sitepusios, tik darbininkų 
socialistų partijai jokių pa
našių užmetimų niekas nega
li padaryti. Visi piliečiai tu
rėtų balsuoti tik už savo tik
rus geradarius — socialistus.

pažino Naują Kini
jos Valdžią.

Kapitalistų interesų verčia
ma Amerika yra pirmutinė 

šalis pripažinti Nankin- 
go vyriausybę.

Washingtono valdonai ju
ridiškai pripažino naująją 
Kinijos nacionalistų revoliu
cionierių valdžią, žadėdami 
ir toliaus prisilaikyti su Ki
nija padarytos sutarties lie
pos 25 d„ kuria kiniečiams 
suteikiama muitinė autono
mija lengviausiomią išlygo
mis. Šį faktą Amerikos Vals
tybės Departamentas pirmu 
sykiu paskelbė pereitą ket- 
vergą, tuojaus po to, kaip 
šiaurinė Kinijos armija su
pliekė reakcines spėkas ir Įs
teigė savo valdžia Nankinge. 
Ar formalis pripažinimas bus 
greitai paskelbtas, tai esą 
priklauso nuo Nankingo vy
riausybės noro, bet Amerika, 
matomai kapitalistų interesų 
verčiama, pati pirmutinė pa
sipiršo Kinijai būti geruose 
santykiuose ir su r.au.jaja jos 
valdžia, bile tik nenukentėtų 
imperialistiniai šios šalies 
reikalai. _

Amerikos konsulatas Nan
kinge busiąs įsteigtas bėgyje 
keletos dienų. Jis buvo užda
rytas pereitais metais, kuo
met revoliucinės kovos Kini
joj privertė svetimšalius išsi
nešdinti iš Nankingo. Atatin
kamos ceremonijos pažymės 
atsteigimą Amerikos diplo
matinės atstovybės tame 
mieste, bet ar tuo pačiu sykiu 
bus kas nors formališkai pa
sakyta apie Amerikos pripa
žinimą naujosios valdžios, 
dar tikrai nežinoma.

Centralė Amerikos atsto
vybė iki šiol tebuvo Pekinge 
ir dar nieko nėra nutarta kas 
link perkėlimo jos į Nankin- 
gą. kuris dabar yra Kinijos 
sostinis miestas.

Amerika iš sykio nenorėjo 
suteikti naujajai Kinijos val
džiai palengvinto muito su
tarties privilegijų ir šį klausi
mą Washingtone ekspertai 
ilgai studijavo, vienok priėjo 
prie išvados, kad kitaip ne
galima pasielgti. O suteiki
mas tų pačių privilegijų reiš
kia pripažinimą naujosios 
Nankingo vyriausybės. V als- 
tybės sekretorius Kellogg 
pasakė, kuomet sutartis buvo 
pasirašyta, kad ji reiškia 
Suv. Valstijų faktišką Kini
jos nacionalistų valdžios pri
pažinimą.

ŽUDYS NEIŠGYDOMUS ranka. Rymo katalikų d va-1 
siškija stovėjo ir dabar stovi | 
už sau naudingus principus j 

1 civiliame --1

LIGONIS.
Čekoslovakai paruošė ista- politiniame

zidentu, bažnytinis interna
cionalas prie kiekvienos pro
gos jį naudotų kaipo įrankį, 
kad atsiekti savo tikslus. O| 
jeigu' jis kartais pasipriešin
tų, tad dvasiškija ji bešir
džiai sutriuškintų, kaip kad,!,lalo!xs’riesi 
ji yra padariusi tukstan^ s z. 
čiams kitų praatyje.—___________ _
met, esą, kiltų kova Pajieškau brolių Jono ir Frano Ka-
Demokratų Partijos ir kunuUn,1,,s.k‘>:. Rukiaukės kaimo, Stačiūnų 

. . . ..<r > . t*--*x* Šiaulių apskr., kaunu Kub Fra-giniO tlUjitO UŽ" KOntl OliaV^-1 nas gyveno Westville, III., Jonas, Der- 
i’, Conn. Yra svarbus reikalas iš Lie

tuvos. Kas apie juos žino, malonės 
pranešti, arba pats lai atsišaukia.

VVm. KAMINSKY 
3<»3^Vąlr.ut st., Newark, N J.

j

ginio trusto uz Konti onavr-1 
mą Smitho darbų/^1 Deltoj; *’> • 
kratų partija afcšidūrtų.'beje'- ,u' 
gėj padėty. ;

Šie lapeliai sukėlė didelį
Pajieškau giminių Juozo. Mateušo ir 

Virbickų vaiku, jų tėvai paėjo 
iš -Trilaukių kaimo. Pajevonio vals- 
čiaukį Suvalkų gub. Tėvai jų senai mi- 

----------- . .. - .......... . ... . .. rė, bet jų vaikai yra kur nors Ameri- 
tad nepaisant kaip jis Republikonų partijos virsi- koje^r Kanadoje. Kas apie juos žino, 

   ' * malonės pranešti, .arba pats lai atsi
šaukia. W. COOK (42)

19 School avė., VValtham, Mass.

Cekoslovakai paruošė įsta-p()iitiniame, civiliame ii mos Katalikų Bažnyčios na-priekabių prieHooverioir 
tymo projektą, kuris leidžia draugijiniame gj venime. Už i lys i......................................  ”” x“

i_____ > tikėjimiškus į __________ ____  ___
jais, kada ligonis aiškiai ne-iinus jje kovojo ir dabar tebe- mones, širdyje jis pilnai pri- padaryti, 
pagydomas ir dėl ligos prie-__________________ __________________________________

- - .. . .-------o-- . — — įys, t_____x . ...
gydytojui tam tikrais atve-jsav0 tikėjimiškus Įsitikini- 'dangstytų savo tikrąsias nuo- ninku, bet nieko, jiems negali

žasties smarkiai kankinasi, 
palengvinti jo kančias gyvy
bės atėmimu. Tai visai prie
šinga dabar esamiems Įstaty
mams, kurie tokiais atvejais 
nusikaltėli kuo smarkiausiai 
baudžia. Vienos ir Berlyno 
medicinos teisių žinovai pa
reiškė pasipriešinimą suma
nytam čekoslovakų Įstaty
mui.

KAIZERIS ATGAVO ŽE
MĘ AFRIKOJ.

Johannesburg, Afrika. — 
Vokietijos buvęs kaizeris at
gavo savo dideli ukj pietva
karinėj Afrikos dalyje, kuri 
po karui buvo konfiskuota. 
Buvo užvesta byla ir nuo
sprendis padalyta kaizerio 
naudai, bet valdžia turėjo 
teisę apeliuoti prieš ŠĮ nuo
sprendi bėgyje tam tikro lai
ko. Kadangi tas laikas pasi
baigė, bet valdžia neapelia
vo, tad žemė dabar pasilieka 
vėl kaizerio nuosavybe, nors 
jis sakosi, kad ji priklausan
ti kokiai tai kompanijai.

RADIO KIEKVIENAM 
KALĖJIMO KAMBARY.

Baltimorės tūlas kunigas 
Keams patiekė Marylando 
valstijos valdžiai sumanymą 
Įsteigti radio kiekviename 
kalėjimo kambary. Tas ypa
tingai taikoma valstijos kalė
jimui. Esą, Įsteigus radio, ka
liniai butų labiau patenkinti, 
nekeltų riaušių ir nebūtų tiek 
daug pabėgimų. Kunigams 
veikiausia rupi, kad jie gale- 
tų savo bažnytiniais prieta
rais ir kalėjimus aprūpinti.

BAISI EPIDEMIJA 
GRAIKIJOJ.

Nesenai Graikijoj pasiro
dė keista liga, kuri taip greit 
platinosi, kad per keletą die
nų susirgo ištisos apylinkės. 
Ištyrus, pasirodė esąs tam 
tikras drugys. Liga tiek greit 
platinasi, kad ligoniai šim
tai? tūkstančių skaičiuojami. 
Kasdien miršta apie 100 
žmonių. Siaučiančioji Grai
kijoj drugio liga priklauso 
šiltųjų kraštų ligų rųšiai. To
kia liga Graikijoj nebe pirmą 
kartą, bet kad ji kada butų 
pasirodžius šiaurinėse nuo 
Graikijos valstybėse, moks
las nėra patyręs.

BĖGA LENKIJOS GYVEN
TOJAI J RUSIJĄ.

Visoj eilėj Volynės mieste
lių ir kaimų gyventojai išpar
davinėja savo turtą ir važiuo
ja i Sovietų Rusiją. Perraši
nėjimo biurai nespėja rašyti 
prašymus valdžiai leisti išva
žiuoti i Sovietų Rusiją. Len
kų spauda šiuo reiškiniu la
bai susirupinusi ir reiškia 
baimės, kad važiavimo karšt
ligė galinti apimti visus da
bartinės Lenkijos rytų pa
kraščius.

j * ■

UKRAINIEČIAI REIKA
LAUJA NEPRIKLAU

SOMYBĖS.
Per įvykusi tautinių mažu

mų kongresą ukrainiečių at
stovas pareikalavo, kad būt 
Įkurta nepriklausoma Ukrai
nos valstybė.

BULIUS UŽBADĖ ŽMOGŲ
Hemlock, N. Y. — Galvi

jų parodoj čia bulius užbadė 
miriop farmerio darbininką 
Shermaną.

SKAITYTOJŲ BALSAI.

Ko reik, tai reik, — sako 
drg. Dugan.

Atnaujindamas “Keleivio" 
prenumeratą, drg. Jos Du
gan iš Cleveland, Ohio, pri
siuntė sekanti laišką Maikio 
Tėvui:

“Kas reik, tai reik. Tas 
musų senis be batų negali 
būti. Na, še tau. Tėve, du do
leriu! Trajik sukritikuoti tą 
bedievį Maikę, tai kitą metą 
vėl tavęs nepamiršiu.”

“Su pagarba arba su godo
ne, tavo parapijonas Juozas 
Degutis, arba amerikoniškai.

Jos Dugan.

SUKRATĖ VISĄ PHILA- 
DELPHIJOS POLICIJĄ.
Philadelphijos miesto ma

joras Mackey įsakė perorga
nizuoti visą šio miesto polici
ją, perkeliant policistus iš 
vienos vietos į kitą. Įsaky
mas turėjo būt išpildytas bė
gyje 10 dienų, paliečiant 
apie 4,500 uniformuotų vyrų, 
kaip paprastuosius policiš- 
tus, taip ir viršininkus. Majo
ras tiki, kad perorganizuota 
policija negalės palaikyti ge
rų lysių su munšainieriais ir 
butlegeriais.

R0CKF0RD, 1LL. 
Permainos parapijoj.

Vyskupas išvijo iš lietuvių 
parapijos lietuvišką kunigą, 
o jo vieton padėjo italą. Da
vatkos tuomi yra labai ne
patenkintos. Bet tai niekis, į 
Rockfordą atsilanko kitas 
kokis lietuviškas tėvelis, ku
ris griešninkus apgins nuo 
“šėtono žabangų.”

šios permainos padalytos 
vyskupo tikslu ištirti lietu
vius parapijonus ir sužinoti, 
kas yra kaltas: kunigas ar 
parapijonai, už nesutikimus 
pąj'ąpijoj.

į parapiją mokestis yra 
$3.00. bet kunigai sako: 
“Kiek turi, tiek duok, nors ir 
daugiausia, tai vistiek nebus 
perdaug.” O už tai, sako, bu
si čielas bažnyčios piliorius 

numirė” Washingtono Ii- arba Romos papeš kareivis.
Parapijonas.

GRAIKŲ PARLAMENTO 
RINKIMAI PASIBAIGĖ.
Graikų parlamento rinki

mai pasibaigė dabartinės 
vyriausybės naudai. Iš 250 
atstovų parlamente dabar 
valdančioji partija, 
lyderis yra Venizelos, laimė
jo 230, o opozicijos šalinin
kai tik 20. Iš rinkimų duome
nų daroma išvada, kad Grai
kijoj dėl to Įsigyvensiąs poli
tinis pastovumas ir kūrybi
nis darbas.

kurios

PREZIDENTO ŠUNIUKAS 
“NUMIRĖ.”

Gatviniai kapitalistų did- 
lapiai paskelbė, kad myli
miausias pono Kulidžiaus šu
niukas, “Roy Bob," apsirgo 
ir . .
g( minėj.

NAUJAUSI
REKORDAI COLUMBIA

JUOZAS BABRAVIČIUS. TENORAS.
12 Inch $1.25.

Liaudies Daina

Liaudies Daina

Liaudies Daina

Liaudies Daina

61OO2F (Karvelėli.
1 Plaukia Sau Laivelis.

10" 75c. 
16O34F (Aguonėlės.

(Kur Bakūžė Sananota.
16035F (Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka.

(Visur Tyla.
16036F (Bernužėli Nes’voliok. 

(Ne Margi Sakalėliai.
KAZYS J. KRIAUčll NAS. TENORAS

1<6 75c. SU ORKESTROS AKOMPAN.
16102F (As Bernužis Bernužėlis (Korhp. A. Vanagaičio). Liaud. Daina 

(Oi. Broliai Broleliai .Komp. A. Vanagaičio).
OPEROS ARTISTĖ. LIUDA SIPAVIČIŪTĖ. CONTRALTO.

SU ORKESTROS AKOMPAN. 
161t»:;F (Kad Gėrėm Midų Alų.

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

16104F (Panemunės Gegutė—Polka.
(Sprogsta Medžiai. Dyksta Žolės—Polka. 

COLUMBIA LIETUVIŲ ORKESTRĄ. .
161O5F (Zanavikų Prašmatnybės—Polka.

(Dzūkų Dzyvai—Polka.
NULLO ROMANI & ORKESTRĄ.

12"S.‘.E (Ramoną—Valcas (Mabel Wayne)
(The Seashore—Valcas

KELETAS PAŽYMĖTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš MUSŲ 
PILNO KATALOGO.

10" 75c. (A few seleeted Records from the General Catalogue) 
16096F (Trys Sesutės—Duetas. K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas

( 'Valia Valužė”—Duetas. K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 
16101F (Levendrėlis .................. Kastancija Menkeliuniutė, Soprano

(Dzūkų Bemucis .......... Kantancija Menkeliuniutė. Soprano
16O92F (Neveski Vaikine. K. Menkeliuniutė. Soprano su Ork. Akomp.

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

Liaudies Daina

Polka

Polka

Waltz

Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

16091E (Suirusio Gyvenimo Valcas .................. Columbi.jos
(Tosca—Valcas ..................................... Columbijos

16093F ( Gaidžio Polka............................................... Liaudies
(tetute Polka...................................................Liaudies

16097F (Jaunimo Polka...............................Lietuvių Tautiška
(Žemaičių Polka...............................Lietuvių Tautiška Orkestrą

lbo'.lSF (Aukštaičių Polka........................  Lietuvių
(Zanavykų Polka......................... Lietuvių

16094F (Viena Mergytė—Valcas.............. Lietuvių
(Mergužėlė. Eikš Pas Mane—Polka. Liet.

16095F (Lietuvių Hymnas...........................Lietuvių
(Noriu Miego—Polka...................... Lietuvių Tautiška Orkestrą

1610(1?' (Polka........................................... Lietuvių Tautiška Orkestrą
(Lietuvaitė Polka............................Lietuvių Tautiška Orkestrą

16(>99F (Lietuvos Himnas.................... Kazys .J. Kriaučiūnas. Tenoras
(Persiskirimas su Tėvyne. .. Kazys J. Kriaučiūnas, Tenoras

16OS8F (Lietuvoj Mados. Antanas Vanagaitis su Orkestros Akonip. 
(Pas Draugą Julių. Antanas Vanagaitis su Orkestros Akomp.

16OS5F (Vanagienė Polka. (A. Vanagaitis). A. Vanagaitis su Ork. Ak. 
(Lietuviškas Džiazas Ant. Vanagaitis su Orkestros Akomp.

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

“Aido-’ Choras iš Brooklyno. N. Y. 
"Aido’’ Choras iš Brooklyno. N. Y. 

.. “Aido” Choras 
.. . "Aido” Choras 
... Jonas Butėnas 
.. . .Jonas Butėnas

16O87F (Kregždutė Polka.........
(Trimola Polka........... .

16089F (Polka Karolka.............
(šaulių Polka...............

J6O68F (Neverkit Pas Kapą. .
(Tykus Buvo Vakarėlis.

16O67F (Važiavau Dieną-Sirpsta Noksta Avietėlės. 
(Vakarinė Daina...........................................

16014F (Kalinio Daina. ...........................................
(Mano Gimtinė..................................................

Lietuvių 
Lietuvių 
Lietuvių 
Lietuvių

Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška

I

Geo. Masilionis
377BROADWAY, SO. BOSTON,MASS.

Rekordus Columl gamina geriausių musų dainorių. kaip tai. Miko ir Kipro Petrausko. 
Babravičiaus J’ r Vanagaičio. Menkeliuniutės ir daugelio kitų artistų, chorų, kvartetų. 

> miestus Amerikoj. Perkant virš 6 rekordus, prisiunčiam dykai. 
Lietuvą. Kanadą. Angliją. Argentiną. Rusiją ir j kitas šalis. Bet 

.•/imą ŠI.25. J Kanadą už $1.25 galima prisiųst 6 iki 12 R#'-
4 -ta iii įsiusi per Money Orderį, kartu su užsakymu.

Rekordus siunčia”
Rekordus siunčia'' 

pirkėjas turi pri 
kordų. Pinigus g<

STASYS BANEVIČIUS, jieškau 
mano tėvo Juozo Banevičiaus, paeina 
iš Naujamiesčio vaisė, Panevėžio aps. 
Jis vedęs su Stase Malekaityte iš Rad, 
viliškio, Šiaulių apsk. 23 metai kaip 
gyvena Amerikoje, apie 52 metų am
žiaus. Kas apie jj žino, ar jis gyvas ar 
miręs, malonės pranešti. (42)

STASYS BANEVIČIUS ,
Kelio Ruožo Raštinė, Radviliškis. Šiau
lių apskr., Lithuania, arba Miss Nellie 
) ozelska. 1213 (‘base st., Camden, N.J.

Razminas Adolfas, apie 40 m., kilęs 
-’ ivpžių vai, Raseinių apskr.. Ame- 
ri k)® atvykęs prieš pat pasaulinį ka
rą kur dabar jis yra giminės žinių 
neturi.

Kęrevičius Jonas, yra gyvenęs Wa- 
’.ęrbury, Conn., bet dabar nei duktė nei 
įriti Lietuvoje esantieji giminės apie 
ji nieko nežino.

Perminąs Antanas, iš Rubikų kai
mo, Sedos vaisė., Mažeikių apskr., 
Amerikon atvykęs prieš karą.
•. .Peiminienė Mar joną, prieš karą iš
vykus Anglijon. o vėliau iš Anglijos 
atvykus Amerikon

Baranauskus Jonas, apie 30 ni„ 
’ 11*21 m. gyvenęs Brooklyn. N Y., buk 
tarnavęs Suv. Valst. kariunienėje ar 
laivyne. Jo dabartinė gyvenimo vieta 
gjmipėms nežinoma.

Brczaičiai Kazimieras, Jonas ir 
Mo-?- us, iš Zigmantų kaimo, Jankų 
va'sūiaus. šakių apskr.. Amerikon at
vykę prieš karą ir gyvenę kur tai apie 
Bostoną.

\ arąškeviėiai .Motiejus ir Ignas, sū
nūs su tėvu, gyvena ar gyvenę apie 
New Yorką.

Gudaiti-’ Juozas, gyvenęs Elizabeth, 
N. J. Jo tėvas susirūpinęs, nes jau 
vrrš metų kaip nieko iš jo negirdėjęs.

Ilazi liauskas Juozas. Amerikon at- 
.vykęs prieš karą, apie jį žinių motina 
neturi nuo karo pradžios.

• . Gecevičius Tomas, tarnavęs S. V 
kariumenėje, po karo jokių žinių gi
minės nėra gavę. Susirūpinę jo liki- 

Imii.
.Lithuanian Consulate General

15 Park Rm». New York. N. Y.

APSIVEDIMAL
PajieSkau apsivedimui vaikino arba 

našlio be vaiku nuo 30 iki 40 metų; aš 
esu 35 metų našlė, turiu vieną mergai
tę. Kurie nori arčiau susipažinti, lai 
atsišaukia ir savo paveikslą prisiun
čia. MARY GRAKY

2140 Paims st., Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos ne 
senesnės kaip 28 metų amžiaus. Pa
geidauju. kad mergina turėtų nema- 
ži*Ox kaip $15,(M>O. Augštumo kad bu
tų. v,p;e 5 pėdų ir 5-0 colių, apie 135-- 
I f1"’ svarų sunkumo, gelsvais plaukais. 
Aš turiu vertės Real Estate apie $70,- 

Su pirmu laišku pageidaujamas 
:r paveikslas, o jei ne susitaikinsime, 
tai priveiksią sugražinsiu. Atsišaukit.

AUŠROS KNYGYNAS
3210 Sn. Halstcd st.. Chicago, III.

Pajieškau draugės apsivedimui, vi- 
lutinio amžiaus, našlės ar gyvanašlės; 

jteras vyras, pamokintas, esu vidu
rinio amžiaus ir turiu vidutiniškas są
lygas. Protingai moteriai butų neblo- 
»as gyvenimas. Pajieškojimas teisin- 
JP»S. P. K U BŪNĄS

P. O. Box 215. Garvvood. N. i.

Pajieškau merginoj 
ne jaunesnės 2.
ik'i'nfl ir kad turėtų turto; aš 

•notų, biznvtinis. turiu $4,000 
•vbę. Malnn.-.s susipažint.

KAPLOSKA PRAŠAU 
R. 2, Pentivater.

apsivedimui,
'» iki 35 metų, turi būt 

esu 36 
nuosa-

Mirh.

E'-tt na !• inteligentė, 32 m. Ix- vai
tų. Noriu susipažinti su amerikonų 
arba Kanados piliečiu apsivedimui. 
Turi būt m jaunesnis 33 43 metų. Su
>irn»u laišku prisiųskit paveikslą. Pla- 

■»sn<;s infirmac'jas suteiksiu per lais- 
' K. A. (42)

B«x js. \\ ąlkerviile. Ont., Canada.

REIKALAVIMAI
REIK \I.INGA GERA. ŠVARI MO- 

TEKIS ar merg na nuo 38 iki 48 metų 
gerus ir sv.irius namus už pilną šei- 

nir.inkę. \ ieta ant visados užtikrinta 
>rofingai ir kiek apsisvietu-iai mote- 
įai. Namuose tik viena vpata. Klaust. 

. E. Z. * (41)
132 West st, Wcstville. III.

pykai siunčiame dėl rūkančių prabą 
iuikaus tabako. Kreipkitės pas mus. 
Eurr>j»n llook Co., 57 Ory Street, 

York. N. Y.

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
sralviai. Prisiun- 
"iu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO.
BENDORAITIS
520 W i Ino n St„ 

W aterbury, Gaaa.

I f I

CHARI.ES


i

■MM

keleivis

BAIGIAMAS STATYTI $8.000.600 TILTAS.
6

Humoristika

Vardas

Gatvė ir N r. . . .

A ' James .:a-> art: R:< hmond. \ a. tuoj bus pabaigtas -tatyt keturių ir pusės myliu ilgio tiltas.

Miestas ...
Valstija

jūsų ski'vis palaiky., geroj tva ' oj. 
šis vaistas išvalo kepeni- ir atrai/n. 
vi ą sistema. Visoje aptieki;--. IW1 
sampelio dykai rąšykit pas Jos T. -i-.-r 
Co.. 1333 So. Ashiand A ve.. Chkago, 
III. Pridėkit 10c ps'< ngim .H-r- 
.-iuntimo lėšų.

DYKAI SAMPALO KUPONAS

I
BALTRAI S RADIO.

Feljetonas.
Dėdė Baltrus ant senatvės 
Būti žmogum nusistatė 
Ir. palikęs namie Inilia. 
Nuvažiavo į parodą.
Apžiūrėjęs visą Katiną.
Jis atgal linksmai parmauna.
Ir išlipęs iš vežimo 
šaukia savo gaspadine: 
"Morta! Eikš čionai ant rodosi 
šia. tau dovanų parodos! 
Ar matei tu tokią štuką?” 
Ir panosėn jai pabruko 
Daiktą niekad neregėtą. 
Kaune pirktą ir derėtą.
"Ak. tu. zbitke. kas per cudaL? 
Nei tai skripka. nei tai dūda ’” 
Tarė Morta susivėlus. 
Lyg iš patalo tik kėlus. 
Ir pavarčius daiktą dyvną 
Stvėrė diedą už čiuprynos: 
"Na. tu. Baltrau, nekikenki 
Ir tuojau čia man paskelbki. 
Kas do daiktas”-"Nugi radio!” 
"Tas, kur stei’oas dangų bado? 
Ir pridaro eibę skylių.
Iš kurių ant musų lyja 
Ir ant mus visokio javo?! 
—Kad tave kur. Baltrau, galas. 
-Jei tu šitokią pavietrę 
Parvilkai į mus pašvietė !” 
Tris kartus delnais suplojo. 
Pabažnai persižegnojo 
Ir. užsukus katarinką. 
Nupleškėjo pas kaiminką. 
"E. tos bebos!" - Baltrus spiovė 
Ir su radio triobon movė.
Ten. pastatęs aparatą. 
Stvėrė karčių, vinių, drato 
Ir netrukus jau kyšojo 
Du stiebai ant stogo jojo.

♦ ♦ ♦

Aplekiojus su gadzinkvm 
Grįžo Morta nuo kaiminkų 
Ir. užkaitus bulvių puodą. 
Piktai krapštė kampe kuodą. 
Tuom gi tarpu iš aplinko 
Daugel vyrų prisirinko. 
Pilna trioba prisigrūdo. 
Pažiūrėti dyvno eudo. 
Kurį Baltrus pargabeno 
Iš pat Kauno, miesto seno. 
Dėdė Baltrus tik šypsojos 
Ir kaimynams taip bylojo: 
"Bobų pletkų neklausykit. 
Nes tuoj patys pamatysit. į 
Jog tai daiktas yra geras. - 
O ka jos ten pliauškia—melas! 
štai, tik “šnipcelį" įkišiu. 
O kai ką dar čia surišiu 
Ir visi tuojau girdėsit 
Balsą tokio Kauno dėdės.
Kurs "kunciertų” ir navynų 
Ir visokių patarimu 
Mums apsčiai per radio teikia. 
Net mokėt už tai nereikia!” 
Ir paleido dėdė radio.
Tą. kurs stiebais dangų bado, 
O visi, ištempę ausis.
Išsižioję godžiai klausės. 
"Tra-ta-ta-u-a. viu-vy. 
U-ua. trakšt-takšt. uy!" 
Na. kas čia dabar, po plynių ? 
Nei "kunciertų." nei navynu. 
O kaž. koks tiktai švilpimas, 
šiurpulingas šuns staugimas. 
—"Kibą kipšas įsilindęs 
Mus čia savo zbitkais gundo." 
Garsiai vienas pagalvojo— 
Kitiems plaukai atsistojo. 
Ką jus manot*? —Čia ne dyvai. 
Ar senai kali>ėjo “vyrai.” 
.Jog prieš Dievo valią radio 
Pats šėtonas yr išradęs?!
Bet mus Baltrus ant senatvės 
Būti žmogum nusistatęs. 
(Prietarų jis nusikratė) 
Savo pirkinį pakratė. 
Ir kaž kokį ten ratuką. 
Net sukeikęs, greit pasuko. 
Bet dabar tikrai padūko! 
Jau ne viens, o šimtas štukiu 
Nelabųjų Įsisėdę.
Radio erzelį sau kėlė.

I»

• »
- i
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"Velnio zbitkų man nereikia”' 
Ir prišokus Morta veikiai 
Jau kad smogs i aparatą 
Su smailiuoju galu špato. 
Taip, iog iš daiktelio tojo 
Tik skeveldros išlakiojo. — 
Jau senai širdis jai vfrė!
—Morta amžiams liks didvyrė. 
Kad išdrįso tokį galą 
Padaryti velnių baliui:— 
Bet dabar koncertas tikras 
(Nereikėjo iau nei kipšo) 
Baltraus pirkioj prasidėio. 
Kai jis Mortą nusitvėręs 
Ir pagavęs ją už kuodo. 
Tėškė jai su bulvių puodu, 
čia kaimynai įsimaišė, 
ir trioboj tik viskas maišės. 
Kaip smulkiau ten viskas dėi 
Gal ne vienas jau girdėjot. 
Tad neverta nei rašyti. 
Lieka tiek tik pasakyti. 
Kad po šio aršaus koncerto 
Liko vaizdas gan mizernas: 
Kampe sudaužyta gelda, 
šalia radio skeveldros. 
Stalai, kėdės išvartyti. 
Morta ilgai sirgti ruošės. 
Baltraus plikę guzas puošė, 
[.angai, puodai išdaužyti. 
O kaimynų kas ką gavo— 
-Jų dar nieks tiek neragavęs, 
žodžiu, dėl to daikto mažo 
Nuostolių visai nemaža. 
Bet kas kaltas?—Kas čia žino. 
Priežasčių—nors vežk vežimą i 
Gal būt Mortos pabažnumas. 
O gal Baltraus ir karštumas?! 
Bet kalčiausias, tur būt. radio. 
Tas. kurs stiebais dangų bado. 
Ir pridaro eibę skylių. 
Iš kurių ant musų lyja.
Ir ant mus visokio javo.— 
Verskim, vyrai, jį į balą!

Ky Bartulis.

TARPTAUTINĖ OLIMPI ADA.
Gavom Taline du nuliu.
Amsterdame Vincą guli. 
Varšuvoj Pilsudskis baras, 
kad negeras Voldemaras.
Vilniuj golas. Kaune golas. 
Tautų Lygoj prctokdlas. 
Skraido futbolas ir notos, 
mušas publika bloknotais.
Ten prie vartų antras mėnuo, 
laiko golą Čemberlenas.
Tempo, tempe—rėkia ruskis— 
padavaite man Pilsudskį...
Palei Romą ant smėlyno 
svaido diską Mussolini. 
Voldemarai, duok Į mordą— 
ruskis ima štai rekordą!
Nico.i juokiasi Brianas, 
kad apkultas štrezemanas. 
Hindenburgas visagalis 
vienas drožia "uber alles
O Kelloggas trina kaktą, 
kaip čia bus dabar su paktu. 
Kur čia gaut šimtelį frankų, 
kad parvežt vaikam barankų. 
žodžiu, bloga stadione— 
baido žmones legionai.
O ar bus rytuose karas— 
žino vienas Voldemaras.

Jul. links.

»
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t FRAKAS.

f

Vienas sako derlius geras. 
Kitas grabą jau sau deras.
Vienas maukia sa . < tikrine.* <
Kitas šnapsa nepartinį

i

Viena.- kelio taisyt eina. 
Kitas ginčija kalt iną.* 
Vienas pieną bosais veža. 
Kita.- sūrmaišyje gręžia.
Vienas sėja morkas, brokus. 
Kitas velnius ir ledukus. 
Kaiės druską vienas beria. 
Kitas arkli kuolais -eria.

Vienas tempia sau anteną. 
Kits p<; Ickaus suolu stena. 
Vienas gelbis žemės banke. 
Kitas šiaip sau galo laukia.
Kad visokių lockų butų.
Gličios, kluonai kad negriūtu. Į 
Viens vienybėn įsirašo.
Kitas Dievą lockų prašo.

i KIEKVIENOS YPATOS 
GABUMAS

yra aplamai nuspręstas pagal skilvi#: 
padėtį Jeigu skilvis via netvarkoj 
pas jumis nėra pakankama: spėko ■ at- 
silaikyt prieš ligas. Jei imsite

Trinerio Karčiojo
ą/

FARMOS
i:\MKt BARGENYS. EKSTRA!

•!0 akerių su budinkais, didelis sod- 
huš p" medžių, reikštoj vietoj,

:emė. beveik vi-d dr bama, mis- 
xo n< r.etoli micstv, Letuvių apie-
I ).ėję Kaina su mažu įmokėjimu

. 1.1 jeig > ”ca ii." te: <la pigiau.
Kita farma. u\e-:ų su geresniais 

'■ ■' itnka:.-, saiita $90<>
Fs: m: prie ežerų arba tarpe ežerų, 

■i t skiriu ge > s ž. :.lė.-, daug visokių 
bud':>rų; kaina $1,HOO.

Niurni pirkti ur mainyti, visada 
i> . ipkitės nas mane. (42)

JOSEPH GERYBO, Scottville. Mich.

I I 
l 
I

I
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Inkstams Blogai 
Veikiant Imkite 

Druskos

t 
t

PIGIAI PARSIDUODA
I-'arma, 147 akeriai geros žemės, prie 

didelio vieškelio; pusė mailės į miestą. 
■' k:.m >arių pilnai įrengtas namas, € 

. budintai; visas derlius, visi įran
kiai. vež-mai. mašinos. H karvės, 2 ark- 
' v>štoę. Kaina u viską 83.000. jne- 

' reikia ?l.oi>o. Turiu parduot tuo- 
jaus. Klauskit angliškai. (431

IRS. LEFCOtVINS
191. Saratoga Springs. N. Y.

Sakoma Nugarą Skauda Todėl 
Kad Tamsta Permažai 

Vandens Geri

DIDELIS BARGENAS.
l’arina 175 akerių, 90 akerių dirba- 

:nos, ly.gi< s. be akmenų, geros juodže- 
•nės; 10 kambarių gera- namas; 2 

n>ts. “ kiti budinka:; karvių, ku- 
'Ij kIj šimtą dolerių kiekvieną 

avaiię; 3 arkliai, vištų; įrankiai, ma
sinos. vežimai, visa- derlius įvairios 
••ušies; farma randasi prie pieninkys- 

! :ės miestelio, šalę geležinkelio stoties. 
Kaina už viską $8j)0O. Jmokėt reik 
s.ž.ihIO. Parsiduoda dėl -avininko ligos. 
Klauskite angių kalboj

MRS \VOSBURN
Box 278. Saratoga Springs. N. Y.

Atsikėlęs -u skausmais nugaroj ir 
apie inkstus reiškiu esi valgę.- .a ka- 

’ -ramina rūgštis, sake žinovas. Tų rug
učių perteklių.- perdirba inkstus, kurie 
stengiasi jas iškošti i- kraujo. O inks
tams užsikimšus, turite juos paliuo 
uoti. taip kaip liuo.-uojate vt.iu- ..s 

išvalant šlapumo medžiagą Kitaip 
gausite skausmų nugaroje. galvos 
skaudėjimą, svaigu;; viduriai rūgs, 
iežuvis bus apvilktas, o prie masto 

oro reumatizmas gels, šlapumai neaiš
kus. pilni nuosėdų, ka- alai dažnai įsi
karščiuoja. šlapumą- -tegina ir esi pri
verstas jieškot: nagelbo* pora syk per 
rakti.

Pasitark arba su geru patikėtinu 
gydytojų, arba is aptiek--.- gauk ketu
rias uncijas Jad Salts druskų. Imk po 
aibatir.į šaukštelį pirm pusryčių per 
keletą dienų ir inkstai puikia: pradės 
veikti. Šios pagarsėjusio- druskos pa
darytos iš vynuogės rūgšties ir citrine 
sulčių, kur pridėta lithia. Jos per ilgus 
metus vartojamos išvalymui ir suvik- 
rinimui užsikimšusių inkstų.’ tapgi nu- 
veikimui rūgščių, kad jos neerzintų 
kūno.

Jad Saits druskos nebrangios, negali 
pažeisti ir padaro malonų, putojantį 
lithia vanden- gėrimą. Gerkite apsčiai 
gero vandens.

t

Į aras, nes gauna priglausti 
prie savęs gražių moterėliu 
ir. be to, kas sykis kitų— ži
noma, šokiuose. Nei vienas 
gašas nesinaudojo tokio 
įvairumo pirmenybe kaip 
kad frakas. Ant jojo kruti
nės po šaunaus pokylio gali
ma rasti visokios rūšies pud
ros pėdsakų. .Jeigu frakas 
mokėtu kalbėti, jis papasa
kotų ne vieną linksmutę savo 
nuotykių būtąją. Bet frakas 
tylus, viską laiko savyje ir 
tiktai kartais pačiaupia lu
pas arba trūksta juokais. 
Tuomet jojo savininkas už
kemša jam prasižiojusią 
žioplę arba trukusią siūlę, o 
pabalusiąsias vietas užtep- ' _2-----------------------------------
lioia rašalu. į ATEITĮ IR LAIMĘ

Frako dvi uodegos, kurios Atraskit su “Hindu Crystal 
šokant linksmai sukasi, ta
rytum džiaugdamosi, kad jo
jo savininkas šoka. Kiek
vienam pokyliniam “dviuo- 
degiui“ (tai yra frakui). esti 
?avas ypatingas kvapas. Ele
ganto frakas gardžiai kvepia 
kvepalais, genijaus frakas— 
degtine, teatro komisijos na
rio frakas — garstyčiomis, 
feljetoninko frakas—spaus
tuvės dažais, barono frakas

Nežinia, nuo kurio laiko 
žmonija vanoja fraką: ne
abejotina tik tai. kad Ado
mo dar nežinota frako, ir 
jeigu Biblija neklysta, lai jo
jo pasipiršta Jievai visai be 
frako. Šventraštis aplamai 
tyli apie fraką, todėl sunku 
nuspręsti, nuo kur prasideda 
jojo viešpatavimas. Šiaip ar 
taip, frakas žinomas labai 
senai ir nuo tos valandos, kai 
jis atsirado pasauly. — neiš
eina iš mados, nes juk juo 
nevilki moterys. Jame yra 
kažin kas iškilminga, nors 
jis ir netgi gerokai butų sky
lėtas.

į- Dėl to frakas yra privalo
mas vyrų aptaisalas svar
biausiais atsitikimais, kaip 
antai: žieduojantis, laido- 
i®nt, per vestuves arba kita
me kaukių vakare. Ypatinga 
pirmenybe naudojasi frakas 
pokyliuose, kur jisai pirmau
ja tarp kitų apsirengimo rū
šių.

Vasarą jis ilsisi drabužka- 
by, ant pakaičio, arba lom
barde, o žiemai vėl išlenda 
iš savo prieglaudos ir prade
da viešpatauti ant .'avininko 
ąrba jojo bičiulio nugaros. 
(Žinoma. < ' 
buržuazija. Darbininkams, 
frakas nereikalingas.)

Frakas buržujui tiek pri
valomas, kad kam io nėra, 
tas turi ji skolintis iš kitų. 
Bet pasiskolintas frakas, 
šiaip ar taip, skiriasi nuo 
nuosavaus frako ir sudaro 
visa prasme nelaimę. Tas. 
kas esti apsisegęs skolintu 

■fraku, jaučia tikras kančias. 
■ jam nuolatos d ingi. Kad visi 
į jojo klausia, kiek iisai išlie
jęs už frako išnuomojimą. 
Be to. tenka nuolatai bijotis, 
kad frakas, jeigu jis ankštas, 
netruktų kaip noris arba, at- 

; žagarai, jeigu erdvas — kad 
.'pats neišsprūstu,n? iš jojo per 
Į — -

Vienu žodžiu Dievo cudai. 
Ir viseki žmoni': budai.
Vienas gatvę skersai eina. 
Kiti paskui, pakaieiniui.

SKIRT’ MAS.
—Koks skirti:rr.5;s tarp žmo

gaus ir kiaulės ?
—Nugi kiaulė užgema ir visa- 

ia pasilieka kiaule, o žmogus 
ižgema žmogum i’- tik begy- 
•enūamas virst; kiaule.

• 1

POEZIJA IR PROZA.

Žmona (vyru:! : Koks tavo gy- 
enimas butu be manės?

Vyras: Daug pigesnis ir ra- 
rncsnis.

ATEITĮ IR LAIMĘ

I

čia kalbama anie;—šampanu, vekseliais ir pa-
našiais galais.

Kiekvienas, kuris atsitik
tinai neina kambarinio ponų 
tarno pareigu, dėvi tą “dvi- 
uodegĮ” retai, o kariai visai 

i jojo nevilki. I)el to visai re- 
įzoningai yra pasakęs vienas 
'karininkas savo bendrams:

—Matote, ponai, ir čia yra 
karių pirmenybė prieš pilie- 

Ičius. kuri, pagaliau, geriau- 
įsiži iškvla i viršų per svar- 
blausias iškilmes, nes tuomet 
kariai apsivalksto karališ
kais mundieriais. o piliečiai 
—liokajų mundieriais.

Klėvė.

I.AISVIEČTV MERGOS
JOHNSTOWNE.

Gai pažįstat Bronę. Vikę. 
Kurios senmergėms palikę. 
Johnstowne dabar gyvena.
Ir. žiūrėk, kaip greit paseno!
Jos meilužių daug turėjo.
Bet mylėti nemokėjo. 
Nes kaip džekį tik pamato.
Tai nebijo nei sarmatos.
Inteligentėmis vadinas.
Bet kodėl—tik Dievas žinąs. 
Kai i seimą išvažiuoja, 
"laisvės” štabą ios vilioja.
"Laisvės” štabas jų nežiūri. 
Nes-jie dar senesnes turi. 
Bet čepsui suvalgyt ėjo. 
Kur Mizarą pamylėjo.
Kartą Juozą jos sutiko
Ir labai ant jo užpyko.
Kad pas jas neatvažiuoja 
Ir su meile nebučiuoja.
.Juozas tik ranka pamojo. 
Liepdamas neliesti jojo. 
Nes kur sukas “Laisvės” štabas 
Gali būt dar koks nelabas.

Slapukas.

MAGIŠKI DAiKTI PAR
DAVĖJAS.

štai, žiūrėkit! K.. :■ mbar jus 
matot. — jus nieko nematot 
iel jus nieko nt matot—jus 
jaus pamatysit.

. Ko- 
tuo-

NESI PRATO.

I

šokius.
Kartais frakas būna bend

ra kelių savininkų nuosavy
bė. ir tuomet būna keblumo 

lar frakui ar jojo valdonams. 
(Kad tokio keblumo nebūtų, 

■ komunistų Pruseika anais 
metais nusipirko sau ‘locną” 
fraką.)

Frakas yra laimingas pa-

—Žinai, gavau i.- -ką ir nie- Į 
kaip negaliu persk;. \ ti: taip pa-1 

| rašyta, tartim pridraskv-!
Į ta. v

—E. nieku- kur šitą laišką 
j 4ar ir asilas iwrskait\ tų.

—Tat. žinai ka. imk ir perskai- 
įt.vk. 5 I'

I 
“Keleivis“ Jūsų Dimgas. Patai -j 
kit Savo Draugams Skaityti Ji. IL

<

j
I

Naktinius 
PŪSLĖS 

Silpnumą at 
Inkstų

Skausmą
Tuojau? 
palengvina

Santai M i d y
Nepavojingas

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO ISTORIJA
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą. 

Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščioniška pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.”

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
253 BROADV* A Y, SOUTH BOSTON. MASS. i

Ar Jus Esat Nusikamavę, 
Silpni, Nervingi?

Kad turėti stiprų kūną ir išsigalėti 
• unkiai dirbti per dieną ir paskui va- 
are jaustis "kaip dviejų metų vai

kas." jų- turite tris sykius į dieną ge- 
ai i su skanumu pavalgyti ir paskui 
inkamai maistą suvirškinti Jeigu jus 
•.egai'te valgyti, negalite miegoti, ne
galite dirbti, tik paimkite prieš valgį 
šaukštuką Tanlae.

M r. Stephen Vitale. nuo 127 Spring- 
lale Avė. Meriden Conn., sako: “As 

buvau silpnas, liesas, sudžiūvęs vai
kas ir užaugau į vyrą tokioj padėty. 
Bet Tan.ac mane pataisė. Jis padidino 
mano apetitą ir perdirbi mano skilvį 
taip, kad jis viską suvirškina. Aš už
augai: 25 svarus."

Tanlae yra stebėtinas vaistas nuo 
nevirškinimo, konstipacijos — gesti, 
skausmų, aitrumo, kvaitulio ir galvos 
skausmų Jis sugrąžina prarastą ape
titą. pagelbsti suvirškinti maistą ir 

I atgauti sveikatą ir svorį. Jame nėra 
mineralinių vaistų; padarytas yra iš 

‘ šaknų, žievių ir žolių, pačios gamtos 
! vaistas sergantiems. Kainuoją ma
žiau kaip 2 centai už doza. Gaukite 
<x>nka nuo aptiekoriaus. Pinigai bus 

. -ugrąžinti. jeigu jie nepagelbės.

Tanlae
___

52 MILION \I BONKŲ ISVARTOTA.

kokiąNORITE žinoti savo ateiti, 
laimę turėsite gyvenime? Meilę. Ap- 
sivedinią. Bizni. Turtus. Jūsų norą ir 
daug kitokių dalykų. Klauskite stebė
tino "Hindu Crystal” bile kokį už
klausima. o jis jums atsakys šitas 
'Hindu Crystal" yra labai užimantis 
ir mystiškas daiktas šiandien. Bile kas 
gai: naudoti po perskaitymo paaiškini
mų. Užsisakykite šitą ’lystišką “Crys- 
talą", o atrasite savo ateitį ir laimę ir 
busite užganėdinti. Kaina su paaiški
nimu tik S1.00. Prisiųskite tik 25c. pa- 
de-.jrimui persiuntimo lėšų, o $1.00 už
mokėsite kaip aplaikysit savo namuo
se. Adresas: (41 i

PRACTICAL SALES CO.
1219 N. lrving Avė., liesk. 13. 

Chicago. III.

REMjBLA
HEMOROJIDUS 
(Raudonąja Gysla)
AKLIEJI. KRUVINIEJI. VIDURI
NIAI IR IŠLAUKINIAI HEMO- 

R0IDA1 PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

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

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

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

HENRY TIIAY'ĖR & CO, INC.
CAMBR1DGE. MASS.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

“a

v

*

I

f

9

■ I

I

Senovė" Lietuvių Žinyčių

jyyi

Ypatingai dabartinės krikščionybė* gadynėje kiekviena* tirėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo būtinumų.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—$1.00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderi." Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS. 253 Broadvay. South BoMon, Mase.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

JAUNIMIEČIO MIRTIS.
G a Jiava. Rugsėjo mėn. 9 

d. Joiušių kaime, Garliavos 
vai. mirė Jonas Skaudickas 
Liet. Jaunimo S-gos Garlia
vos s' yriaus valdybos narys. 
Velio lis buvo 21 metų, sava- 
moks is, tečiaus gana gerai 
išsila ’inęs, doras jaunuolis.

Bu lamas neturtingas (di- 
džiul * šeima turi vos kelius 
ha. žemės) Jonas eidavo už
darbi luti pas kaimynus. 
Prieš metus laiko, viename 
dvare bedirbdamas, žiemos 
melu peršalo ir ėmė dažnai 
sirguliuoti. Nors ir sirgdamas 
dirbti nenustojo; rūpinosi 
švietimu, ruošimu pramogų, kilti 
vakarų. Garliavos Jaunimo 
S-gos skyrius nutarė pasiųsti 
į met nį s-gos suvažiavimą, 
tečiaus sunki liga viskam su
kliudė. Norėjo parsikviesti 
bent gydytoją — lėšų stoka 
neleic o. Mirė Ilginamas na
miniais vaistais...

ATLEIDO DARBININKUS. 
MAISTAS BRANGSTA.
Šiauliai. Rugsėjo 7 d. atlei

sta vienai sąvaitei nuo darbo 
daug darbininkų, dirbusių 
Šiaulių kelio ruožo žinyboj. 
Atleista net ir tie. kurie toje 
žinyboje dirbo du ir tris me
tus.

Darbininkai dejuoja, nes 
mano, jog ir po sąvaitės ne
bus duodama darbo, o kitur 
gauti sunku.

Darbininkų padėtis Šiau
liuose tikrai sunki, nes dar
bas mažėja, o pragyvenimas 
brangsta.

Ypač paskutiniu metu ėmė 
i kainos maisto produk- 

p- _________
I --------------------

150 METŲ SENUMO 
KLUONAS.

Karušių kaime, Šunskų 
valsč. yra senas, dar prieš 

i 150 metu statvtas kluonas 
I vien kirviu be vinių ir kitų 
ge 1 ež i rii ų «sust i pr i n i mų. č iur- 
iionies galerija susidomėjo 
šia senfien? ir. pasiuntė savo 
atstovą, kuris ištirs statinį ir 
padarys architektūrinį jo 
matavimą.

I
I

RADO SENOS GADYNĖS 
GYVULIO DANTIS.

Pil. Sablinskis St., gyv. 
Šiauliuose, kasdamas durpes 
Pitmiškyje, 3 metrų gilumoj 
rado devynius didelius dan
tis. Jų nepaprastas didumas 
verčia manyti juos esant 
priešledyno gyvulio mamon- 
to. Dantys atiduoti 
“Aušros” muziejui.

vietos

t

REIKALAUJA DIDESNIO

VILNIAUS LIETUVIAI LIETUVIŲ IR VOKIEČIŲ 
~ a GELEŽINKELIŲ KON

FERENCIJA.
Šiomis dienomis Karaliau

čiuje prasidėjo lietuvių VO

PROTESTUOJA DF.L 
mokyklų užda

rymo.
Laikinasis Vilniaus ietu-

Didžiausias meteoras kri
to 1908 metais, t. y. prieš 20 
metų Rusijoj Sibiro miškuo
se.

vių komitetas pasiuntė u-Riečių geležinkeliu konferen-j f • D « L« 
tų Sąjungos sekretoi iii ek-. c-ja Svarstomi tiesioginio; J vi 13irUKQS 

tarp abiejų valstybių susisie-| 
kimo klausimai.

------------------------------------------------- I UŽDĖK ANT BILE PATRUKUSIOS

PASIKORĖ 9 METŲ 
VAIKAS.

Kareivos kaime, Kražių v. 
Rugpiučio 29 d. atrastas pa
sikoręs ant eglės šakos pil. 
Petrausko 9 metų sūnūs. 
Priežastis, kaip matyti, tame, 
kad motina, eidama pas kai
myną, nesivedė jo drauge. 
Nelaimingąją dieną jis pasi- 

Svedės likdamas namie grasinęs mo- 
_____ ______________________•_____ -_____

v...v..

1 Prietaringi apylinkės žmo
nės šį įvykį aiškina Dievo 

mat, pil. Petraus-

gramą, kuria protestuojama 
prieš uždarymą lenkų 1927 
metais lietuvių mokyto ... 
minarijos.

KONFISKAVO LENKIŠ
KĄ MANUFAKTŪRĄ.
Šiomis dienomis krimii.a- 

linė policija Kaune >u>pk. 
pas vieną žydą daug kon -.. 
banda atgabentos per 
markliniją iš Lenkijo- 
kiškos manufaktūros. M.; 
faktūra konfiskuota, <» ko. 
pinkai patraukti tieson.

CUDEGĖ KLOJIMAS SU 
JAVAIS.

Švėkšnos valsč., -Joniku 
taime, rugsėjo 7 d. sudegė .J. 
\Iontvido klojimas su javais, 
nuostolių padaryta už <9:n,

f

VALDININKAMS
MOKSLO.

Vidaus reikalų ministeri- _ ___
los piliečių apsaugos depar- DIDELI KARIUMENĖS

ANČIUKŲ DRAMA ŠAP- 
NAGIUOSE.

Šapnagiai. (Šiaulių apsk.) 
Rugsė jo mėn. 8 d. 
upelyje ties Šapnagiais plau- tinai “iškirsiąs šposą, 
kiojo Šapnagių gyv. Ragai-! 
šio 7 ančiukai. Vakare ančiu
kai buk nuėjo pasistiprinti į bausme: 
to pat kaimo gyv. Kesiulio kas, mirus jo pirmajai žmo- 
daržą Kasiulis ar kas kitas nai, vedė žmonos seserį, t. y. 
pama ęs darže ančiukus su- savo švogerką. Sūnūs buvo 
gavo juos ir visus surišęs už antros žmonos, 
kaklų paleido į upę. Ryte Ra-1 ------------------
gaišis nuėjęs pažiūrėti ančių- NAUJAS^LIETUVOS-LEN- 
kų likimo, pamatė, kad pir- . .. .............. "
masis vos gyvas plaukdamas 
tempe kitus negyvus ančiu
kus. Ragaišis tuoj suprato 
kieno darbas ir pasikvietęs 
kaimynus nuėjo pas Kasiulį 
pasikalbėti. Tečiau Kasiulis 
nei pasikalbėti neleidęs su 
vandeniu ir klumpėmis išvi
jo iš kiemo savo kaimynus. 
Ragaišis mano perduoti šią 
ančiukų dramą policijai.

tamento direktorius išleido 
įsakymą, kad visi policijos’ 
valdininkai iki 1930 m. įsigy
tų 4 kl. vidurinės mokyklos! 
cenzą.

. MANEVRAI.
Šiomis dienomis Lietuvoje 

buvo dideli kariumenės ma
nevrai. Manevrams vadova
vo vyriausio štabo pulkinin
kas Kubiliūnas.

ŽYDAS APSIKRIKŠTIJO. ■
Nesenai Girkalniuose, Ra-‘ 

šeinių apskrity iškilmingai 
priėmė krikštą pereidamas i 
katalikus žydas Abromas 
Joffe su žmona ir penkiais 
vaikais. Krikštynose dalyva
vo daugybė žmonių.

NUSKENDO ŽVEJŲ LAI
VAS SU ĮGULA.

Nesenai juroj ties Klaipė
da audros metu apsivertė ir 
nuskendo Klaipėdos žvejų 
laivas ir du žvejai — Jurgis 
Smaltininkas ir Plienis Mi
kas.

KOMISIJA “TIKRINO” 
KELIUS.

Girkalnis. Man pasitaikė 
matyti, kaip Girkalnio vals
čiaus kelių komisija “tikri
no” kelių taisymą. Važiuoja 
pilnas vežimas girtų miegan
čių vyrų, 
vaisei aus 
sustojo, 
klausia vežėjo, ko tas susto
jo. Šis aiškina, kame daly
kas. Tada komisija pradeda 
tartis. Pravažiavom, girdi, 
visą vieškeli, o niekam pa
baudas neuždėjom. Negerai, 
bet kits daryt? Bet kur daug 
galvų, vis ką nors išgalvos. 
Ir išgalvojo. Atsiskleidžia 
sąrašus ir čia pat pradeda 
daryt’ pastabas: to ir to ke
lias b ogai pataisytas. O vals
čius paskui sulig tų pastabų 
uždėjo ūkininkams pabau
das po 10, net iki 70 litų.

Privažiavęs kito 
rubežių. vežėjas 

“Ponai” pabudę

KIJOS SANTIKIU 
REFERENTAS.

Tautų Sąjungoj nuskirtas 
naujas referentas Lietuvos ir 
Lenkijos santikiams rišti. 
Vietoje buvusio Olandijos 
atstovo Bloklando, dabar tą 
vietą užima Ispanijos amba
sadorius Quinones de Leon. 
Naujasis referentas busiąs 
blogesnis Lietuvai, negu 
Bloklandas. kadangi jis yra 
f i aneuzų draugas ir veikiau
sia pataikaus Lenkijai. Kaip 
žinoma. Bloklandas buvo pa
tiekęs Tautų Sąjungos tary
ba sesijoj gana palankų Lie- • GRANATOS KAPSUOLĖ

TIK MOTERYS TRAUKIA 
Į ŠIDLAVĄ.

Aną penktadieni pro Šiau
lių stoti pravažiavo i šidlavą 
aštuoniolika prekinių vago
nų maldininkų. Maldininkų 
tarpe buvo vienos moterys, 
apart kunigų ir tik kelių vy
rų.

iUvai raportą ir dėlto Lenki
jos atstovas kėlė protestą, 
norėdamas net rezignuoti.

NĖRA SKAITYKLOS.
Kelmė. Musų miestas turi 

apie 3,000 gyventojų. Mieste, 
be pradžios mokyklų, yra 
viena vidurinė mokykla. 
Taip pat yra ne maža vietos 
inteligentų, tik labai gaila, 
kad tokiame mieste nėra vi
siems prieinamos bibliote
kos, kurioj butų galima gauti 
pasiskaityti knygų.

SUŽEIDĖ 5 VAIKUS.
Ties Kaunu 1-jo forto ko-; 

ridory vaikai bežaisdami ra-’ 
do granatos kapsulę ir pra-' 
dėjo ją daužyti akmenimis.! 
Sprogusi kapsuolė sužeidė 
penkis vaikus. Vienas vaikas 
sužeistas sunkiai.

Atgavo Sveikatą po Penkių 
Metų Kentėjimo

Poną.- Oliva Nadeau. Wh:tensville. 
Ma^iu. turėjo menka sveikatų per pen
kis metų<. ir jis bandė visoki - rūšie-' 
gyduolei, liet negavo tik
nepradėjo vaitoti Nuga-Tcne. St;. yra 
jo patarimas silpniem- ir liguistiems 
žmonėms: "Nuga-Ton* man ab 
bar daug pagelbėjo. Dabar aš miegu 
gerai ir turiu gera apetitų P; r n< niu 
rnėtus aš bandžiau vis-.-kis- gyduoles, 
bet be pasekmių, bet gavau pagalbą, 
kuomet pradėjau vartoti Nugn-Toae.

I, kurią gavau.” 
---- ----------ų, taip kaip ir

Ponas Nadeau. turėjo menką sveikata, 
ikt jie pradėjo vartoti Nuga-Tone ir 
■-?v<> geras pasekmes. Tas turėtų įti- 

.kinti jus. kad Nuga-Tone atliks darbą. 
1 Nuga-Tore yra nepalyginamos dėl 
silpnų, nervuotų. Kurie turi prastą 
apetitą, nevirškinimą, gasų viduriuose, 
r.ugė’imą, inkstų, pūslės ir kepenų 

irubeliųgį- chronišką užkietėjimą, gal- 
vus skaudėjimą, svaiguli, praradimą 

. ri'rvi arba panašius trubelius. .Jei 
■esate sveikas, pabandykit Nuga-Tone 

persitikrinkit. Nuga-Tone yra par- 
. odames pas visus gyduolių vertel

gas. Jei jūsų vertelga neturi jų stake.
’kalaukit. kad jis užsakytų jų iš vi
li'- vaistinė-

I

Bandyk Tą
ITALIŠKI ARMONIKAI _ | I

- išdirbant ?T 
r importuoja- 
e visokių ru- 

šių rankomis 
'!iri>u» . z; 
Itališkas ‘'jSnryzoi 
" ■ •dinas 
.-•-iausias.

nulvje.
10 | 

metų gva- ė-
•notos Musų kaires žemesnės, 

> kitų išdirbėjų. Dykai suteikiam 
įminimus. Reikalaukit katalogo, 

prisiųnčiam dykai. - (-)
RUATT V SERENELL1 & CO.

' 1 I Blue i-darui a'. Opi. 51. Chicago.

\M KELIO. KURIS PERTIKRINO 
TUKSIANČIUS.

j Siunčia Dykai Prirodymui
Bile vietas patrukęs, vyra', mote

ris ar vaikas, privalo tuojaus rašy' 
pas \\. S. Jlice. ti.-i-K Main street. 
)dams. N Y., reikalaujant dykai iš 
..tndymui jo puikios stimuliuojančios 
aplikacijos. Uždėk ją ant patrukusios Į 
vietos ir muskulai pradės trauktis; jie 
usijurgs taip, kad atsiuaiymas arba 

: oatrjicimas prapuls natūraliai, ir tuo
met diržai ir kitokie muskulų orilai- 
Kytojai palieka nereikalingi. Nepra
leisk progos neišbandęs šios puikios 
metodos. Jei jusu patrūkimas butų ir 
!>e skausmo, tai koks yra išrokavimąs 

Į<iėvėti diržus visą jūsų gyvenimą? ' 
Kui. <lu • i'an’ bereikalingai kentėti? kam rizi

j mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
operacijos st'ilo? Daugybė vyru ir 

j moterų nepaiso savo patrūkimo tik 
. lodei, kad tie patrūkimai nėra skaus- 
j mingi. Rašykit tuojaus reikalaudami , 
i išbandymui šios puikios metodus pa 
.trūkimo gjdymui. Rašydami vartokit 
j žemiau įdėtą kuponą.

ne
pa
kis

visą jūsųKALĖDŲ EKSKURSIJA.
Skelbiamoji Cunard Unijos _____ _ . . - —......... .,
-kursija į Lietuvą, musų l.ecaujan- I kunti gangrina ir kitais pavojais nuo 1 

publikai da naujanybė. lkišiol eks- !
s vis būdavo rengiamo.- vasaros j 

.. Mat buvo -. anoina. kad vasarą Į 
;■ -įgiausis laikas kelionei. Ekskur- į 
.rlui nuvykdavo Lietuvon kaip tiki
• moju darbvmerčs laiku, pačioje * 

j : oje. kuomet daržovės da neuž- j
ii vaisiai nenunokę.

■ įvykus gi į Lietuva Kalėdų laiku 
■■•.« visai kitokia Kaiuos • visko 
■a. žmonės turi daugiau iiuoso lai 
pasisvečiavimams, susiėjimams ir 

asi inksminimams. Žiemos keliai vi-J
• na.-t geri ir pasivėžinimas rogėmis i 
.. venų smagiausiųjų pramogą. Tai J 

..■niausis pasisvetinėjimui laikas ir ' 
ę-.cusis iiedarbės praleidimo būdas, i 
Kelionė per jūres tok.u milžinišku

kaip AQUITAN1A. gruodžio“ 
v'-sj- nei biskio ne sunkesnė, kaip 

vasarą. Laivo didumas atsilaiko 
s - įkyru kratymasi ant bangų, o 
-durnas kelionę padaro trumpa: įl 
>seštcs dienos perplaukiama vande-Į 
ynas, o į pusantros paros laiko nu- ' 
az:uojama gelžkeliu iš prieplaukos į, 
launą.

Ekskursijai vadovaus tas pats pil.: 
Buksnaitis. kuris šią vasarą nulydė- ■ 
Lietuvon garsiąją Cunard Linijos 

kskursiją. !

Dykai nuo patrūkimo
W. S. Rite, Ine.
<>'.'-K Main st., Adąnis. N. V.

Malonėkit man pri-iųst visiškai 
dykai jūsų stimuliuojančiu aplika
cija nuo patrūkimo.
Va rifas ................................................
Adresas ........................................

Valstija ..........................................
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LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didelio Vokiečių laivo 
COLUMBUS 

irtis man sios Linijos 
laivais

TIK ASTUONIAS 
ĮMENĄS 

Puikios kajutos Trečiai 
Klesa:—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

65 Statė St.. Boston. Mass.

NORTH GERMAN , 

LLOYD />

KALĖDŲ EKSKURSIJA 
I LIETUVĄ

Puikiau-iu (.reitlaiiiu

AQUITANIA
Gruodžio-December 5-tą dieną

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant musų populiarių laivų

LUI S BUKSNAITiS
-uomenės darbuotojas. literatas, 

muzikas ir aktorus. Cunard Linijos 
i.iet. Skyriaus viršininkas, Kalėdų 
ekskursijos vadas.

i

Kalėdp 
Ekskursijos į 
LIETUVA

Praleisk švientes savo tė
viškėj. atlankydamas my
limus gymines. ir senus 

draugus, savuosius 
vaizdus.

Prisirengk dabar, važiuoti an: didžiausio laivo pasauly 
S. S. L E VIA T H A N

(iki Cher'r.curgo)
Iš New Yorko išeina G tiodžio-December 5 d. 

ši specijalė ekskursija ant šio itivo bus asmeniškai vedama 
p. J. TURCK viršininko United Statės Lines New Yorko ofiso

Kita ekskursija išeis puikiuoju laivu
S. S. GEORGE ĮYASHINGTON

(tesiog i Bremena) 
Išplauks Gruodžio-December 12 d.

kai v !ar. ■ p.W.H.Schare.

v -i nepiliečiai turite 
ivažiuosent.

Nepalyginamas švarumas ir pa
tarnavimas visose -klesose.

iš New York į
• Iii Kauną ir atgal
X I I “X (Pridėjus S. V. \J jeigu Taksus.

Trečia klesa
Pinigus persiunčiant greitai ir 

žemomis ra tomis.
Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hambarg-American Line
131 Statė Street Boston

iš Neu Yorko stačiai j Cherbourgą, 
o iš ten gelžkeliu į Kauną

Pusšeštos dienos vandeniu, pusantros paros geižkeliu — 
ir jau busite Lietuvoje. Kur linksmai praleisite Kalėdų ir 
Nauju Metų šventes, pasivėžinsite rogėmis. ramiai pra

leisite ilgus žiemos vakarus giminių ir draustų baryje.
Ekskursiją veda žinomasis visuomenės darbuotojas 
Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Viršininkas

p. Pijus B u k š n a i t i s.

Vėlesni išplaukimai iš New Yorko:

BERENGARIA , . . Gruodžio 1I. Sausio I

.MAl’RETANJA . . . Sausio 11. Vasario 16

AQI ITANIA................... Vasario 1. Kovo 1

Užsisakykite viela- 
ėiausieje musų agentūroje.

CUNARD
Lithuanian

33 Statė St..

ir klauskite paaiškinimų ar- 
arba rašykit mums:

LINE
Dpt.

BOSTON. MASS.
i 

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

DIDĖJA RŪKYMAS.
Per pirmuosius šių metų 

penkis mėnesius buvo paga
minta 385 tonos tabako ir 36 
milionai cigaretų. Per tą pat 
laiką pernai buvo pagaminta 
343 tonos tabako ir 30 milio- 
nų cigaretų.

NĖRA KUO TIESESNIO KELIO | LIETUVA 
ARBA IŠ LIETUVOS I AMERIKĄ KAIP PER 

KLAIPĖDĄ
------ ; ANT :-------

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivu per Klaipėdą prie da
bartinių aplinkybių yra malonus ir visai keleivių nevargina.

KODĖL LIETI VIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?
1) Nepertraukiama kelione iš porfo į portą
2) Nereikia trankytis geležinkeliai- po svetima* šalis
.'D Lietuviškai galima susikalbėti su laivo aptarnautojais
4) (.eras valgis ir mandagus patarnavimas
.») Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) Išpildomi laivo orkestro*. įvairus žaislai, šokiai ir tt.

PERVAŽIAVO ŽMOGŲ.
Šiauliai. Ėjęs greitasis trau

kinys iš Šiaulių Kauno link 
pirmame kilometre nuo sto
ties pervažiavo žmogų. Kaip 
vėliau patirta, pervažiuotasis 
yra Šatkauskas Ignas, 39 me-

PEŠTYNĖS.
Vilkaviškis. Naktį rtigsėjo 

7 d. Vilkavišky trys girti val
dininkai ėmė kabintis prie 
žmonių ir vėliau mušti kas 

ių amžiaus, gyvenamoji vieta pakliuvo. Nukentėjo kelioli- 
Balys Gaižius iš čivikų tuo tarpu nesužinota. Kalba-,asmenų. Triukšmadariai 

kaimo, Jūžintų valsčiaus sa- ma, kad jis vargingai gyve- karo komendanto suimti ir 
vo giminaitei peiliu padarė nęs ir todėl pats lindęs po padėti kalėjimai), 
apie 50 žaizdų galvoje, per- traukiniu. —--------------
skrodė liežuvį, supjaustė vei
dus, išbadė špilka gomurį, 
apipjovė kaklą, nupiovė pirš
tą ir išlaužė du šonkaulius. 
Žmogžudys nore jo moteriškę 
nužudyti, kad jam greičiau 
tektų jos ūkis. Moteriškė li
goninėje. žmogžudys suim
tas. Jis teisinasi, esą, jį užke
rėjo ir jis sykiais esąs bepro
tis. žmogžudys buvo tikintis 
ir pilnas įvairių prietarų.

NEGIRDĖTAS KANKINI 
MO ATSITIKIMAS.

KĖSINOSI TRAUKINI 
NUVERSTI.

DAUG SIŪLYMU STATYT 
KAUNE TRAMVAJŲ.
Kauno miesto valdyba yra 

Kiaušinių organizuotą su- gavusi 7 užsienių firmų siuly- 
pirkinėjimą apsiėmė vykdyti mus pastatyti Kaune elektros 
pieno centras su pieninėmis, tramvajų. Tuos siūlymus da- 
Pieno centras jau paruošė bar žiuri tam tyčia sudaryta 
kiaušiniams sudėti dėžučių komisija, 
projektus, kurie bus išdalinti 
pieninėms. Į tokias dėželes 
galima bus sudėti nuo 25 iki 
50 kiaušinių. Dėželes ūkinin
kai galės gaminti patys.

RŪPINASI KIAUŠINIŲ 
IŠVEŽIMU. l

Ekskursantai ant šio laivo b - .v "

Sugrržinmi leidimus (Re
įsigyti nevėliau kaip 30 di< "•.i ;v -

Pirk laivakortes ten ir atgal.
Dėl reikalingų informaci :

eių agentą, arba rašyk

United Statės Lines
'•» Statė Su Boston. Mara. ‘ > Broadnaj. Nev» ) ork City.

3

įI

NUVERSTI.
Rugpiučio 26 d. tarpustotv 

•Toniškis-Meškuičiai nežino
mi asmens ant bėgių buvo 
prikrovę pabėgių, norėdami 
pada ryti traukinio katastro
fą. Dėka mašinisto akylumui 
nelaimės išvengta.

VAGIA IR BAŽNYČIOJE.
Kretinga. Bažnyčioje pa

maldų melu pavogta iš pil. 
Drakšo iš Kūlupėnų kaimo. 
Kartenos vai. kišenės 95 litai 
ir kvitai.11 i; is

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

<■ >r gv<'n užnuodytą plėvę
:/ sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolt kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria 
<!o gema
C:

seks
kosr.

KAINOS 
IŠ KAUNO: 
Trečia Klesa

$125.

/j f
! KAINOS 

Į KLAIPĖDĄ

IŠŽAGINO 15 METŲ 
MERGAITĘ.

Rugsėjo mėn. 9 d. du Rie- 
tavos miestelio girtuokliai,1 Per šių metų paskutini 
Galadinskas Pranas ir šmau- pusmeti Baltijos juroj, Kur- 
kšta Mikas prievarta išžagi- šių Įlankoj ir Klaipėdos kraš- 
no Rietavos m. gyv. B. š. 15 to upėse žuvių sugauta 1,- 

' metų amžiaus mergaitę. >171,260 litų sumai. j

KIEK PAGAUTA ŽUVIU. prąTŠ.
Per siu

Pastovus kosuly* ir šaltis tan
kiai priveda prie pavijingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar f 
( reomulsion. Sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priimnas varto: . 
( reomulsion yra naujas rned'.kz- 
1''kas išradimas ir jis veikia pa ' 
yigubintu greitumu; jis paleng-' • 
ir gydo liga apimta oda ir sulaku 

. gemalų augimą.
Is visų žinomų vaistų, kreoze 

pripažįsta medicinos autoritčta . 
kaipo \ ieną is geriausių vaistu gy
dymui pa'tovans kosulio, šalčr - 

'tokių gerklės nesveikumu. Cr - 
niulsion turi dar kitų gydandų 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

-a - i ir tuomi <ustab- 
augma.

••"a užtikrintas pa- 
i gydymui pastovaus 

' - visokiu gerklės
mose, turinčių 
kvėpavimu. Jis 

•z-a: 1 sutvirtinimo
po blogo šalčio ar 

-ąžiname jeigu 
'č:o r'-o o nepalengvin- 

to-ant 'i ,ai'>. kaip nurodyta. 
____________Klauskit pas jūsų a tiekorių. (apg) 

CREOMULSION

am

ra

•fh.

I I

Valdžios Tax 
Ekstra

•Y

Į abi pusi $181. 
•v- ' Turistine 3 klesa

(arba Str. ilsia II kl.)
S122.0C

Į abi pusi 203.50

V-*
4 Trečia Kl. $107.

NEW YORKO:
Lapkričio (Nov.) 15 
Gruodžio (Dec.) 4

IŠPLAUKIMAI LAIVU IŠ 
“ESTONIA” ...........................
‘POLONIA” ...................
Su įvairioms žiniom* Kreipkitės į Vietos A genią ar i Bendrovę 

BALTIC AMERICA LINE
S BRIIMiE STREET. NEW YORK. X. Y.
Union Trut Bldg.. Pittsburgh. Pa.
315 So. Dearborn Street. ( hicag.o, lllinois.

i



)

8 No. 41. Spalio 10 d., 1928.

Vietinės Žinios
Oro bangų muzikos 

koncertas.
Nepamirškit užsiregistruoti.

Norintieji balsuoti sekan- 
‘ Amerikos valdžiosPereitą nedėldienj Boston' čiuose ......

Symphony Hali rusas profe-' rinkimuose lapkričio b d.. pi-
liečiai privalo užsiregistruo
ti iki spalio 17 d. Registruo
tis reikią City Hali Annex. 
Bostone, arba savo “vardų" 
registracijos raštinėse. Jeigu 
kas ir jaučiasi esąs užsiregis
travęs, vistiek turėtų persi
tikrinti, ar jo vardas randasi 
balsavimo sąraše, kad rinki
mų dienoj tikrai galėtų bal- 

_______suoti.
iš oro. tar-l Darbininkai piliečiai buti- 

Kuomet tur’ stengtis dalyvauti

sorius Leon Teremin. davė 
koncertą savo išradimo ne
paprastu instrumentu, ku
riuo jis gauna puikiausią mu
ziką iš oro. tik mosuojant 
rankomis. Pirm pradėsiant 
koncertą, su perkalbėtojo pa
gelba jis paaiškino, kad jo iš
radimas veikiąs elektro mag
netišku budu. Instrumentas 
panašus kiek į radio priimtu
vą, su vielomis i’ 
tum radio~ antena. . «=’. .
mosuojančio rankos prieina; rinkimų balsavime ir paduoti 
artyn tų vielų, muzikos bal- balsus už socialistų kau
šas pakyla, o kuomet rankos 1........
atitraukiamos tolyn nuo jo, 
balsas pasidaro žemesnis. 
Koncerte patiekta keletas 
klasikinių veikalų Šuberto, 
Rubensteino, St. Saens ir ki
tų. Didesnę programo dalį iš
pildė pats prof. Tereminas ir j _
keletą veikalų bendrai su sa-, kliubo pramogoj pareiškė 
vo pagelbininkais. Klausyto- papeikimą tiems dvasis- 

tiesiog nustebinti kiems. kurie kišasi į politiką.jai buvo t 
šiuo nepaprastu išradimu.

didatus, kurie yra tikrieji 
darbo klasės reikalų gynėjai.

R. M. S.

Net kunigas piktinas dvasiš
kuos politikavimu.

Kunigas J. Caleb Justice 
kalbėdamas Quincy Rotary

Sako, kunigų darbas yra po
teriauti, o ne politikauti.

Apgali mirtį elektros kėdėj. X patingai pasmerkė bažnyti-
Radio ir orlaivių parodoj n£ agitaciją is ambonų už 

Bostone tūlas Bemavs John- katalikiškus kandidatus, ku- 
son darė didelę sėnsaciją,,rie stengiasi įsibruku į val- 
demonstruodamas, kad žmo-.diskas vietas šiuose nnKi-

•4

gus negali būt užmuštas elek- niuose.
tros kėdėj. Akyvaizdoje di
delės žmonių minios ir elekt- Kodėl studentams nepavyks-

ta baigti mokslus.
Harvardo teisių mokyklos 

prezidentas Lowell. kalbėda-

81 METŲ LIETUVIS AMERIKOS KAREIVIS.
KELEIVIS

IšSIRANDAVOJA OFISAS TIN
KAMAS DĖL DENTISTO. nesenai iš 
ligos priežasties dentisto paliktas: 
geri kl antai. Renda prieinamu. Kreip
kitės. JOHN J. BENN'ET įBARN’A- 
TA\ ICIUSl, Reai Estate ir Insurance. 
1113 H ashington St., South Njruood. 

Mass. Tel.: Noruood 0330.

PARS1DI ODA GROSERNĖ paran
kioj vietoj, biznis išdirbtas imt ilgus 
laikus Priežastį pa davimo, sj/.inosi'e 
ant vietos. Užpakaly storo yra trįs 
kambariai gyvenimui. Savinin.ą galit 
matyt nuo 5 vai. va are, store, i 12) 
.38 l'nion Street, Cambridge. Mass.

Amerikos kareivių prieglaudoj, VVashingtone. randasi šis 81 
metų amžiaus lietuvis veteranas. Kazimieras Zuikis. Jis negyve
na valdžios name kartu su kitais kareiviais, bet turi "savo namus” 
ten pat kieme, didelio medžio kamiene ir gyvena sau neprigul- 
mingai. kaip koks "milionierius.”us.”

i

A J. KUPSTIS
332 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Tel. South Boston 1662 — 1373.

Sckolskis sužeistas nepa
prastoj nelaimėj.

Ant Harding gatvės, Cam- 
bridge'uje. susidaužė du au
tomobiliai. kurių vienas apsi
vertė prie šalygatvio, užgau
damas gatvės šlaviką Sokols- 
ki. Abu šoferiai taipgi sužei
sti. labiausiai i galvas.

36-tas METINIS

BALIUS

DIDELIS BARGENAS
3-jų šeimynų namas su krautuve, 

geroj vietoj Dorchestery; turi būti 
greitai parduotas, nes savininkas iš
važiuoja Lietuvon. Rendos neša $110 
per mėnesį, kaina $8,590 ir tik $800 
reikia įmokėt.

Farma 300 akrų. 200 akrų dirbamos, 
100 akrų miško: pirmos klesos 9 kam
barių namas, didelė banė ir kiti budin- 
kai; 30 melžiamų karvių. 3 arkliai, 
100 kalakutų, 1OO ančių ir apie 2OO 
vištų; visi geriausi padarai, k t, trak- 
toris. kuliama mašina ir visi kiti ko
kių tik reikia. Ant. greito pardavimo 
kaina $13.<Mjai.

Art maino. 5 akrų farma, karvė, ar
klys, kiaulės, vištos ir antys Prie ge- 
ro kelio “Statė Road”. 16 mylių ruo 
Bostono. Parsiduoda tik už $8,Oi h). 
Mainys ant namo apie Bostoną.

9*1 platesnių informacijų kreipki
tės į (42)

JUOZAS BALUŠAITIS
337 M . Third St.. So. Botitaa, Mass. 
Telefonas So. Boston 0418-R

SO. BOSTONE
Trijų šeimynų medinis namas 
4-1-4 kambariai, gesas. elektras, 
skalbynės, pijazai. Kaina $5,500. 
Savininkas sutinka mainyti ant 
farmas apie 20 arba 25 akeries 
žemės, kur yra laikomos arba ga
lima laikyti karves. Norintis mai
nyti kreipkitės tuojaus.
Puikus kampinis namas, krautuvė 
ir D kambariai, gera ir parankiau
sia biznio vieta. Kampas E ir 
Fifth streeto, So. Bostone. Kaina 
$5.500
Trijų šeimy nų medinis namas ant 
Sixth street, netoli E st. 4-4-4 
kambariai, gesas, elektras, skal
bynės. Visas pertaisytas iš vidaus 
ir iš lauko. Kaina $4,800.

BVRBERNĖ IK POOLRU1MLS. 
Vienintelė toi.ia įstaiga didelėj. 
Lietuviais apgyvento) vietoj, Bos
tono priemiestyje. Parsiduoda pi
giai, kreipkitės tuojau

PRIE1NAM1AUS1A PROGA 
KIEKVIENAM INSURANCE 

Inšiurinu ir ant išmokesčio (Tik 
Mass. vaLtijoj) Automobilius, 
forničius, r amus, stiklus, sveika
tų. gyvastį ir tt.

PARŪPINU PINIGUS dėlei mor- 
giėių ant namų ir farmų, Bostone 
ir jo apielinkėse.

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinis namas su 
visais įtaisymais. Kaina $10,500. 
Trijų šeimynų medinis namas 
5-6-6 kambariai su įtaisymais. 
Kaina $10.000
iKiejų šeimynų medinis namas 
5 ir 7 kambariai su visais įtaisy
mais ir vienas lotas žemės dėlei 
namo. Kaina $11,500.

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

IŽI.A1KAI TAIPGI IK LAIVA
KORČIŲ PARDAVIMO IK PINI
GU SIUNTIMO SKYRIUS.

Parduodu Anglis ir Malkas. ANG
LIS ŠIUOM TARPU ATPIGO. 
PIRKITE DABAR. Pristatome 
netoliau kaip 12 mailių nuo Bos
tono.

ros ekspertų priežiūroj jis at
sisėda i elektros kėdę ir išlai
ko 2,200 voltų elektrinę sro- _ 
vę per 58 sekundas. Už 16 mas naujai istojusiemsmo- 
minutų po tokio bandymo jis-kiniams, sakė, kad daugelis 
vėl atsigaivina be jokių žaiz-studentų nepajiegia užbaigti 
dų. Johnsonas aiškina repor- mokslo todėl, kad jie nežino, 
teriams. kad išlaikyti tokią kaip reikia studijuoti. Esą 
mirtiną elektros srovę jam tingėjimas mokintis nėra pa- 
pagelbsti tam tikras chemiš- matinė nepasisekimo pl ie
kas mišinys, kuriuo jis išsi- žastis, palyginus su nežinoji- 
trina savo kūną ir ima į vidų, mu atatinkamų mokinimosi 
Tokias demonstracijas jis būdų. Jis taipgi paaiškino 
pakartojo keletą sykių. i jiems kaip reikia prirengti 

------------------ į savo lekcijas.

Rengia D. L. h. Vytauto I’ašelpinė 
Draugystė.

12 SPALIO-OCT., 1928 
Columbus Dienoj. 

LIETUVIŲ SALĖJE, 
Kampas E ir Siher Sts.. Si. Bostone. 

Prasidės kaip I pa pietą.
Geriausia orkestrą grieš vėliausiu.- 

paskelbė, kad ateinančiuose, ®°k;us visus kvi<<;ame. i\r Balių 
nauji nariai bus pr iimami už pusę įsto
jimo mokesčio.

Jžanjra: vyrams 5<»c.; Moterims 35c.

Dorchesteriečiai rengiasi 
šokti.

Musų reporteriui teko nu
girsti, kad pažangesni Dor
chesteriečiai rengiasi šokti, 
tik nežinia kaip ir kur. Vieni 
sako, kad jie šoks svetainėje, 
o kiti —; kad per virvutę ar 
kaip kitaip. Laukiama aiš
kesnių žinių. Klaustukas.

Akli galės balsuoti.
Valstijos sekretorius Cook

rinkimuose galės balsuoti ir 
tie piliečiai, kurie yra netekę 
regėjimo, šis žygis padarytas 
iš priežasties nusiskundimų, 
kad daugelis registracijos 
viršininkų neleido akliems 
piliečiams užsiregistruoti.

I KANADĄ
Atitrauzgiu Jusų gimines, pažįsta

ntis. kaip vyrus, taip ir moteris ar 
nerg-na- iš Lietuvos į Kanadą. Mano 

oatarT.aviina- yra sąžiningas, saugus, 
Teeitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi ' 
tie, kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
noms. taip ir visiems keleiviams pa 
rupinu geras apsistojimui vietas Ka 
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių y ra pigesnės, negu kitų 
agentu Dėlei platesnių informacijų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu

ALEN ANDER S. LEH IS 
Tourist Agent (-)

745 Hindsor St- Montreal.
P. Q- Canada.

ARLINGTON
Naujas dviejų šeimynų namas 
5-5 kambariai ir dviejų karų gara- 
džius su visais įtaisymais, kaina 
$12J>00. Savininkas sutiktų mai
nyti ant farmos apie 10 akerių 
arba ir mažiau, kur yra laikomos 
arba galima laikyti karvės.
Ilarduare Krautuvė South Bosto
ne ant Broadway, senai išdirbtas 
biznis, parsiduoda pigiai.

Turiu daugybe NAMU. FARMŲ 
IR BIZN1Į, ant pardavimo ir mai
nymo, kurių čia negalime sumi
nėti.

\ isais reikalais galima kreiptis 
YPATIŠKAI, LAIŠKU ARBA 
TELEFONU.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

Pašautas butlegerių karalius 
neišduoda užpuoliko.

Brevvster viešbuty Bostone 
kažin kas pašovė butlegerių

Išrinko perskaičius balsus 
antru sykiu.

John R. Campbell tapo iš
rinktas klerku aukštesniojo 
kriminaliu teismo Suffolk 
apskr.. kuomet balsai tapo 
perskaityti antru sykiu. Iš 
sykio buvo neva laimėjęs se
natorius -James Mulvey, bet 
kilus nuožiūrai notei singu- 
me ir dėl to skandalui, balsa
vimo patikrinimas 
Campbello naudai.

išėjo

Lietuvos ženklai parodoj 
Bostone.

Radio ir orlaivių parodoj
karalių Thomas J. Duris, ku-Mechanic’s Buildinge, vienoj 
ris yra buvęs 43 sykius areš-. vietoj buvo staliukas su Įvai- 
tuotas. Pašautąjį draugai nu-rių valstybių orinio pašto 
vežė ligoninėn, kur daktarai (ženklais. Ten išstatyta paro- 
apžiurėię iš svkio pareiškė.|dai ir Lietuvos orinio pašto 
kad jis jau miršta.' Dvi kulip- ženklai net 23 rūšių. Suvie- 
kos suvarytos pilvan ir viena .nytos X aisti jos turi tik 1<> 
kairėn šlaunin. Duris tebelai- skirtingų rusių oro krasa- 
kė pirštuose nurūkytą eiga-ženklių. X oldetija 15r Portu- 
rą ir nei kiek nenugąstavo' 
dėl savo likimo, jis taipgi i 
griežtai atsisakė išduoti, kas 
ji pašovė. Po operacijai, te-j 
čiaus. Duris pradėjo eiti svei- 
kyn ir gali visai pasveikti. 
Policija suėmė tūlą Herbert 
Suartz, kaipo Įtariamąjį už
puoliką ir dabar jį laiko po 
kaucija $5,000. j. .

gaiija 14. Reiškia. Lietuva 
“bytina” visas kitas valsti
jas šituo atžvilgiu.

Nuvežė ligoninėn Jurėniutę. 
sužeistą ant Leviathan.
Irena Jurėniutė iš Jamaica 

Plain. žinomos sandariečiu7 ; 
veikėjos dukrelė. 14 m., am
žiaus, tapo nuvežta miesto li- 

----------------- , gųninėn iš priežasties susi- 
Teismai reikalingi radikalės žeidimo ant Leviathan laivo. 

Sako, ją nelaimė ištiko ant 
Teisėjas Frederick J. Mac-Įlaivo, grįžtant is Lietuvos. 26 

tams Suffolk Lavv mokykloj,1 laiptais ir užsigavo galvą, 
pareiškė, kad “visa musų le- Nuo to laiko iki laivas pa.-ie- 
galė įstatymų mašinerija rei-'kė prieplauką, ji buvo dakta- 
kalinga pertvarkymo ir re vi-'rų priežiūroj, bet pasiekiu 
zijos, irtai ne tik šiokių tokių kraštą pargabenta į namus, ir 
patobulinimų, bet radikalės buvo manoma, kad pasveiks 
pataisos.” Sako, mes dabar ’ 
gyvename tobulybės gady
nėj ir viskas visur yra page
rinama. išskiriant įstatymus. 
Esą, Mass. teismuose, berei
kalingai daug laiko sueikvo-

permainos.

leod, kalbėdamas
-J- • ’ '-'T O“       . , —

studen- d. rugsėjo, kuomet nukrito;
. . , . M • 1 • • v •

V’akarinės mokyklos 
Cambridge’uje.

C ambridge miesto mokyk
lų departamentas mus prašo 
pranešti, kad vakarinės mo
kyklos atsidarys ienai antra
dieny. spalio 9 d. Bus moki
nama ateiviai anglų kalbos 
ir pi'ietystės. Pamokos duo
dam-■> tri> sykius savaitėje, 
antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais, sekančiose mokyk
lose :

Filis. Norris st. netoli Mass. 
avė.

Haggerty. ('ushing st. kam
pas Lavvn st.

Keiley. \\ illow st. netoli 
Cambridge st.

Putnam. Otis st. kampas 
Fourth st.

*Roberts. Wmdsor st. kam
pas Harvard st.

Tbrondiki-. Spring st. prie 
ISeventh st.

W<bster. Lptonst. netoli 
Į Magazine st.

Brightono Kooperacijos 
piknikas nepasisekė.

Užpereitą nedėldieni Bri
ghtono Lietuvių Kooperacija 
turėjo savo pikniką Medfor- 
de, kuris turėjo silpnas pa
sekmes. Žmonių buvo mažai. 
Be to, dar nemalonumo turė
jo trokas ant kelio. Policija 
sulaikė ir jieškojo degtinės, 
bet nerado. Piknike kai kas 
visgi turėjo naminio "štofo,” 
nes porą Įkaitusių vyrukų be
veik susimušė už tai. kad ke
liais centais reikėjo užmokė
ti už paintę “toniko” dau
giau. negu jo tikras “prai- 
sas.” Buvęs.

t

LAIDOJIMUS 
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui. visuomet 
bur.a patenkinti 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius

162 Broad*ay. So. B>ston. Mass. 
Residence: 313 H. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 03o4-W

be ligoninės.

Moteris kalėjiman už 
munšainą.

Moteris Sadde Hassan, iš 
Bostono, pasodinta Quincy 

jama iš priežasties netikusių kalėjime už pardavinėjimą 
taisyklių darodymams teikti, svaigalų. Neturėjo $150 už
kas būtinai reikėtų refor- simokėti pabaudos, tai gavo 
muoti.

Ugr.agesiu vežimas sužeidė 
1 aurinską.

!’• ■■ ą penktadienį vaka
re nelaimė ištiko drg. J. Ta»- 
rinską. ” 
užgavo

tris mėnesius “džėlos."

Prašo nesivėlint registruotis.
Majoras Nichols prašo pi-

Debesys ant žemės.
Pereitos seredos nakti va- 

liečių registmotis dabar, ne- žiuojant automobiliu i Hyde 
laukiant paskutinės dienos, Park per Forest Hill. teko 
spalio 17. kuomet balsuotojų važiuoti per tokias dideles 
registracija pasibaigs. Kam miglas, kad nei stip- 
nepatogu nueiti i City Hali rios automobilio šviesos iu 
Annex. patariama regirtruo- negalėjo peršviesti. Visiškai 
tis vietinių ”wardų” i astma* negalima buvo matyti k. ii 
se, kurios yra atdaros nuo 6 Atrodo, lyg kad debesiai hu- 
iki 10 v. vakarais. tų nukritę ant /.vinės. Rcp.

i

Telefonas 51IX

Or. 1. Geman-GugaiKkas
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nao 10—12 dieną
Nuo 2—5 po pietų
Nuo 6—8 vakar* 

Nedeliomis pagal susitarimą.
705 N. Main SL kamp. Broad St

MONTELLO, MASS.
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Telefonas 31234
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 'ki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare
107 SUMMER STREET, 

LAHRENCE, MASS.

Lietuvis Optometristis

I

Išegzaminuoju priskiria
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškobe (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkama 
laiku.

J. L. PASAK ARNIS, O. D.
447 Broadway. So. Boston, Maaa

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų. kraujo 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston. Room 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.

ir

7.

f

Feliksas Zaleckis sukasi 
prie demokratų politikierių, 
norėdamas pagauti kokio 
boselio vietą rinkimų kam
panijoj. "Darbininkas" jį ra
mina. kad Smithui laimėjus, 
bus geras radio biznis. Don’t 
fool yourself, Felix! Kaip 
Smithas laimės, tai nieks ra
dio nepaisys, nes tada saliu- 
nai bus atdari.

f

I

Herbert Loveless, iš So- 
merville, j ieško teisme per
skyrų nuo savo pačios, su ku
ria sakosi išgyvenęs 14 mė
nesių neprakalbėję nei vieno 
žodžio viens Į kitą. I

Policija užgriebė dviejų 
tonų “seifą su virš 100 ga
lionų svaigalų, ablavose Lyn- 
ne. Turėjo nemažai darbo iš
vežti tą milžinišką “seifą” su 
degtine į policijos stotį.

I gnagerių vežimas 
• automobilių ant D

-L. ar:. Broadivay, So. Bos
tone. \'ažiuojant namo jis 
susto-n pHe šalygatvio, poli- 
•istui praleidžiant ugnage- 
>ius toje vietoje, ir kaž kaip 
nesisukdamas inžinas smogė 
i> užpakalio i Taurinsko ka
rą. kuriame ji> oats tuo laiku 
jėdėjo. Aut'r mobilius buvo 
.ismustas priekin virš 40 pė
dų. žymiai aptriuškinant 
ci>ą karo šoną, o pačiam 
Taurinskui skaudžiai sutren
kė jU'isnieni. Lovoj gulėti su- 
žt istajam gal nereiks, bet gy
dytojo pagelba reikalinga ir 
dirbti negalės tūlą laiką. Įdo- ’ 1—- 
mu sužinok, ar šiame atsiti- skolim. pinigus ant i-mų ir 
kime miestas atlygins drg. 2r’ jjmCTsi \x;\wnn e () 
kilniu kili IŽ nilOStolilLS. 8 GrremMHMl fąrk, l«»r. h«sĮ,.r, Mass.

■
!

Opiumo ablavose pas ki
niečius Bostone policija suė
mė 4 kiniečius ir 3 baltveidesj 
moteris, taipgi užgriebė daug 
opiumo ir visokių jo naudoji
mui Įrankių bei patogumų.

Nusišovė garadžiuj tūlas, 
Frank Greenstein. Dorches- 
tery. Šeimynos nariai rado jį 
su kulipkos žaizda galvoj. 
Buvo 47 metų amžiaus.

Pereitą sąvaitę Cambridge 
30 porų gavo persiskyrimą.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8481

DR. LANDAU
32 CH A M BERS ST- BOSTON. 

Gydo Vengriškas Liga*.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12. I

į PARKWAY AUTO SER VICE
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an<T FILI.ING STATION 
Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama. Jeigu norite, kad jusų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė..

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Biston 0777.

Dorchester Clothing Shop
Siutus, Overkotus siuvame ant 
užsakymo. štymu valome ir pro
tiname. Taipgi siuvame naujas 
futras ir permodeliuojame se
nas, nes turim tam tikras ma
šinas. • il> .• •

Atyda medžiotojams. Mes su
perkant visų brangių, gyėri'ikų 
skuras. laiku nušautus: Lapių, 
Muskrat, Rarcoon, Opossum, 
Beaver. Mink ir tt.

M ARTI N H ALU LIS
1351 Dorchester avė. 

irt)«(HESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRONIŠKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLES SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. gydymas Elektra 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQUARB 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG-, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS auo 
9 iš rvto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 1# Iki 
1 diena.

TeL South Boston M20 
Reciderfte University 1463-J. 

S. N. PuiJiutė-Shallna 
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE 8M Broadway, So. Boaton, Maaa
Room 2.

lietuviška Aptieka
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir Aaknų
Nno Reematizmo. noailpsėjimo 

strėnų, kraujo ralymo,’ nuo slapti n- 
<0 t'O. koaslio, patrnkimo, ete. 
Taipgi užlaikom Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas koogrrisusiaa, įvai
rios Aaknyn, partrauktos iš Lieto- 
voa. Vaistų prisiunčiam ir 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj 
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

per 
pa-

I

Tel. So. Boaton 50*-W.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 9 
NEDĖLIOMIS:

1 ▼- P« piefl
Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas “Keleivio” name.

251 Broadway. tarpe C ir D St,
SO. BOSTON, MASS.

PLUNKSNAS, Pukua, Paduškaa, 
Patalus, Kaldraa ir visokias lovų 
jrėdmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausia sandė
li*. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą.
Paa mus gausite

kus.

1111*0 fcauoivc

X/ tikras europiškaa 
z plunksnas ir pa

European Feather Co.
25 Lowell Street, Boston, Mom.____

R. J. VASIL
409 BROADH AY. ROOM 4, 

SO. BOSTON. MASS.
Parduodu: NAMUS. FARMAS, 

KRAUTUVES.
Inšturinu: AUTOMOBILIUS.
NAMUS. FORNIŠIUS. KRAU

TUVES ir tt.
tpdrandžiu gvvastį ir sveikatą. 
P\DAR\1 VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės. R. J. VASIL
109 Broad" ay. So. Boston. Mass

DR. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9 VAL. RYTO IKI 9 VAI, VAKARO. 
373 BROADHAY. KAMPAS E IR BROADHAY, 

Viršuj Šidlausko Aptiekos. SOUTH BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 2145.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyru, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Hay marint 3390

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

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio)
Sustabdo skausmu ir užgydo žaizdas be 
skausmo j 2 ar 3 dienas. Kaina 50c.

GROBLEHSK1 & CO.. Plymouth. Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai"

f• . PJ




