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LIETUVA DARO KARINĘ 
SUTARTI SU RUSIJA

DAUKANTAS VYKSTA 
MASKVON PASIRAŠYTI 
MILITARINĘ SUTARTI.

Visa Lietuvos bėda, tai fašis
tinė tvarka viduje.

Berlynas. Chicago Tribū
ne Press žiniomis, pereitą 
utarninką Berlyno politinėse 
sferose sukelta didelė sensa
cija dėl “Lietuvos Aido” pra
nešimo, kad Lietuva daro 
žygius pasirašyti militarinę 
sutartį su Sovietų Rusija. 
Oficialis Lietuvos valdžios 
laikraštis savo pranešime sa
ko, kad krašto apsaugos mi
nisteris Daukantas vykstąs 
su misija Į užsienius. Jis va
žiuos ir Maskvon, kur pasi
rašysiąs militarinę sutartį 
tarp Lietuvos ir Sovietų Ru
sijos.

Nėra abejonės, kad šis 
Lietuvos žygis padarys dide
lę Įtekmę i Tautų Sąjungos 
narius, kurie gruodžio mėne
sy vėl svarstys Lietuvos ir 
Lenkijos bylą dėl užgrobto 
Vilniaus ir lenkais okupuotų 
Lietuvos teritorijų. Imperia
listinių valstybių atstovai pa
matys, kad skriaudžiamoji 
Lietuva nėra be draugų ir 
moka surasti kelius kovai 
prieš grobuoniškus imperia
listus.

Lietuvos pažangieji laik
raščiai labiausia apgailes
tauja tik tą. kad vidujinė 
Lietuvos tvarka neina demo
kratiškais keliais, o pavojai 
iš Lenkijos pusės nėra taip

MEKSIKOS PREZIDENTU 
LAIKINAI PASKIRTAS 

GIL.
i Meksikos sostinėj ir kituo
se didesniuose miestuose pe- 

• reitą nedėldienį formaliai, su 
militarinėm parodom, tapo i 

ATVAŽIAVO B. K. BA- paskelbtas Emillio Portes Gil1 
LUTIS. kaipo laikinasis Meksikos

Pereitą panedėlį laivu Re- prezidentas, taipgi sykiu pa-( 
public, atvyko Lietuvos nau- skelbta, kad sekantieji prezi-

Streikas Patersone.
I

VIENA KOMPANIJA JAU 
IŠPILDĖ STREIKIERIŲ 

REIKALAVIMUS.
Streikieriai laimėjo 10 nuoš. 

algos pakėlimą, darbo va
landas ir unijos pripažinimą.

_ __ _______  ,__________ * x Paterson, N. J. Delfield 
jas atstovas Amerikai B. K. dento rinkimai Įvyksią lap- Šilk kompanijos prezidentas 

1 a___ :i____ i mAvmci 1090 »v> Tuko ' Mov F'aidpl nprpita

Latvijai,1 tančiai kareivių parodavo paskelbė pinnaji susitaiky-i
Balutis, ir Amerikos minis- kričio mėnesį, 1929 m. Tuks- Max Feidel pereitą subatą 
teris Lietuvai ir 1 
F. B. Coleman. .
raščiai minėdami Balutį kai
po pasažierą, nei žodžio ne
sako, kas jis yra, ir Įdėjo ma
žytį jo snukutį-fotografiją. 
Ant to paties laivo atvažia
vo dvi vokiečių milžiniškos 
panelės Elsa ir Brunhildee 
Droysen, kurios yra virš 7 
pėdų aukščio, sveriančios po 
pusketvirto šimto svarų.

Anglų laik- Meksikos Mieste ir aeropla- mą su streikuojančiais jo

Vokiečių Zepelinas 
Atskrido Dikčiai 

Pavėlavęs.
Naujas vokiečių milžiniš

kas orlaivis “Graff Zeppe
lin pagaliaus pasiekė Ameri
ką. Kelionė truko 111 vai. ir 
37 minutas. Iš Friedrichsha- 
fen išskrido pereitą ketver- 
gą, ryte, o nusileido Lake- 
hurst, N. J. panedėly, 5:38 
vai. vakare. Kelionė užtruko 
ilgiau iš priežasties audrų, 
kurios jį privertė pasukti toli 
Į pietus. Zepelinas atvežė iš 
viso 60 žmonių. Skrido per 
Šveicariją, Francuziją, Ispa
niją. per Afrikos kraštą ir 
Azores salas: vėliaus per 
Bermudą iki Hateras. Pane
dėly, 10 vai. ryte jau buvo 

H x . virš Amerikos žemės. Per
jau dideli. Turint visuome- ’piet skrido virš Washingto- 
nės išrinktą valdžią ir teisin- no sostinės: 1 vai. skrido virš 
gus, gabius diplomatus, apsi- Baltimorės, iš čia pasiekė 
gynimo kovai su išoriniuphiladelphiją2:40val.,ova- 
Lietuvos priešu butų galima i kare nusileido Lakehurst,
surasti daug pasekmingų bū
dų. Vėliausiai laikyti Lietu
vos kariumenės manievrai 
parodo, kad ji yra pilnai pri
sirengusi apginti savo kraštą 
nuo užpuolikų, gavus kaimy
ninių šalių pagelbą. Visa bė
da vra tik tame, kad Smeto- 
na įsteigė taip vadinamą 
Valstybės Tarybą, kuri tai
koma valdyti Lietuvą be sei
mo. Po priedanga šios tary
bos Smetona tampa dar ga
lingesniu diktatorium tvar
kyti visus šalies reikalus fa
šistiniais principais. Plačiau 
apie tai skaitykite šiame 
“Keleivio” numery straips
nį, užvardintą “Smetona val
dys Lietuvą be seimo.”

KUN. BUČYS VANDRA- 
VOJA PO PASAULI.

Atvyko Amerikon ii Austra
lijos ir trauks j Rymą.

Spalio 8 d. Chicagon atva
žiavo marijonų profesorius 
kun. Pranciškus Bučys, grįž
damas iš eucharistinio kong
reso Australijoj. “Draugo” 
reporteriui užklausus, ar te
ko Australijoj su lietuviais 
susitikti, Bučys atsakė, kad iš 
viso tik vieną lietuvių šeimy
ną radęs. Reiškia, Australi
jos lietuviai Rymo agentais 
neįdomauja. Kadangi mari
jonų kongregacija savo lizdą 
arba centrą sukurė Ryme, tai 
Bučys žada neužilgo ten ir 
kraustytis. Gerai kunigam, 
žmonių triusu misti ir dyki
nėti po platų pasauli.

New Jersey.
Kelionėj sutiko smarkių 

vėjų ir audrų, kurios net su
plėšė vairini sparną kairiame 
šone, bet ji pavyko pataisyti 
belekiant. Šaukėsi net laivų 
pagelbos, bet pavykus greitai 
pataisyti, pagelbos nereikė
jo. Amerikonai zepeliną su
tiko dideliu entuziazmu.

Orlaivio Graf f Zeppelin 
sudėtis.

Ilgis šio zepelino yra 770 
pėdų, augštumas 100 pėdų. 
Įtalpos turi 3,707,970 kubi
nes pėdas. Motorai penki, 
550 arklių spėkos, sverianti 
po 2,450 svarų. Gali skristi 
85 mylias j valandą ir nenu- 
sileidžiant 6,000 mylių. Kai
navo virš milioną dolerių. 
Zepeliną apžiūri 40 vyrų; 
keleivių gali vežti 20 šalę 
Įgulos.

PAKĖLĖ NUMUŠTAS AL
GAS FALL RIVER 

AUDĖJAMS. New Yorko Streikieriai Verčia
I

Fabrikantai išpildė streikie
rių reikalavimą 5't 

nuošimčių.
Fall River audėjų kovos 9000 BUVO IŠĖJĘ I STREI- sakė, — tuomet streikas vėl

Kapitalistus Greitai Taikytis.
istorija yra beveik tokia pati, kA. prekių IšVEŽIOJI- bus paskelbtas ir prie jo pri-
kaip New Bedfordo. Algos, 
jiems buvo numuštos ant 101 
nuoš., bet pasibaigus streikui 
New Bedforde su nusileidi-1 
mu ant 5 nuoš., ir Fall River 
fabrikantai pasekė savo ko
legų pavyzdį. Jie išpildė uni
jos reikalavimą pakelti dar-’ . , .
bininkams numuštas algas nmką paskelbė streiKą Ame- 
ant 5 ir pusės nuošimčių. Pa- nca.n. Raikvay Express kom- 
kėlimas įeina galion panedė- PaniJ°s darbininkai. Kompa- 
li, šią sąvaitę, paliečiant 28,- niJa apskaitliuoja, kad 9,000 
000 darbininkų.

sidės visa tarptautinė unija 
su 55,000 narių. 

|
Jei nesusitaikys, prie streiko 
prisidės visa tarptautinė uni- 1 

ja su 55,000 narių.
New Yorke pereitą utar-

MAS SUPARALY
ŽIUOTAS.

nai skraidė viršuje. Visi ka- dirbtuvės šilko audėjais, pa- 
riuomenės skyriai buvo at- liečiant 40 darbininkų. Pa- 
stovaujami, o pėstininkai tersone išviso dabar streikas 
maršavo pilname kariškame užėmė 100 dirbtuvių. Feidel 

! sutikęs išpildyti streikuojan
čių darbininkų reikalavimus: 

1 nakplti aitras ant 10 nnnčim-•
' čių. astuonių valandų darbo i ---------------- r--”i dieną, 48 valandų sakaitėje, I DAKTARAS PATS SAU l 'us. 

pripažinimą unijos. Feidel: PASIDARĖ OPERACIJĄ, j kompanijos atsisakymas pn.

mūojū darbdavFūsusitaikM-daktaras ^obertMealsįats “ P3'
drrJkierink Ik “““.„Bu- kėlimą algų darbininkams po

------------ -__4 susiorgani-Si, kad operacija pavykusi tęsėsi nekurį laik bet kom. 
----- , / ..mdustnja! gerai. Esą jaučiasi taip gerai,' panija siulė pakelti tik

kad nonsi tuojaus pakilti ir Sj 69. Pasekmėje to kilo T»n i Irf’m va z\ I r. i a Ir i
streikas ir tapo suparaly
žiuotas prekių išvežiojimas. 
Kompanija buvo priversta 
paskelbti embargo, arba už-

apsirengime.

MAIŠTININKAI VIS NE- 'pakelti algas ant 10 nuošim-
RIMSTA MEKSIKOJ. į,.- .Q ,i (ii^na 4X valandų savaitoiA
Rymo dvasiškijos kursto- jr pn pažinimą unijos, r eidei 

mi meksikiečiai vis dar ban-' skaito už garbę buti pir_ Į 
do kelti riaušes prieš valdžią h “„v’.. .1-
ir laužyti konstitucijos Lta- me su stre^kieriais. Jis sako, sau išpiovė apendiką ir sako- «¥oo*savaTtėie ~4in*7iervhoš 
tymus. Meksikos Mieste gau- ka(] darbininkų ~ i,?,i___^>-00 sąvaiteje. Šios derybos
ta žinios iš Oaxaca, kad be-: zavimas lemia 
malšinant maištininkus, ta- Į gerovę> 0 dabartinis reika- 
po užmušta vienas kareivis javjmas didesnės mokesties 
ir astuoni riaušininkai, kuo- vra saikingas 
met federaliai kareiviai ap- Kiti darbdaviai taipgi Nu
galėjo bandą sukurstytų . - — - -
meksikiečių ties EI Otopec' 
miesteliu. Maištininkai kovo
jo pasiskirstę būriais. Kitas 
susirėmimas įvykęs arti Ja- 
meltepec, kur keletas maiš
tininkų taipgi tapo nukauti.

i vyrų sustojo d irbę, Įskaitant 
į klerkus, vežikus ir liuoduoto- 

. Streiko priežastis yra

Los Angeles, Cal., tūlas j0 atstovus, derybose už pa-

vaikščioti, nelaukiant nei rei
kalingo 10 dienų poilsio. Tai 
labai retas atsitikimas chi
rurgijos istorijoj, iki šiol bu- 
vę tik du ar trys tokie bandy- draudtaVpriimtt sitmitai^ 
rnaL 'New Yorką ir iš New Yorko,

ATnPII dUUMANd taiP^ Ši° mieSt° aPielin’ ?EI:.J.°?.iJis. .sl"!5!pNs kėms kad gelžkelių stotys

lė taikintis, bet atsisakė pri
pažinti uniją, todėl jų pasiū
lymai tapo atmesti.

Šilko audėjų unijos sekre- 
i torius Fred Hoelscher pa- 
1 skelbė kad 25 dirbtuvės jau RAGINA NEBAUUOT Už “X'tų užremtos siuntini 

’rrU°‘ - , SM'™> (Uždrausta priimti prekesirbaigia taikos derybas ir ruo
šiasi pradėti dirbti.

Dirbančiųjų skyrių unijis- 
tai laikė susirinkimą spalio 
12 d., ir nutarė kiekvieną są- 

jVaitę paskirti po $1.00 iš sa
vo uždarbio sušelpimui strei-

SUSPROGDINO $42,000
LĄIVĄ KRUTAMU PA

VEIKSLŲ SCENAI.
Catalina salos pakrašty

tapo susprogdintas didelis, _____
burinis laivas “Emma,” lė-Įkierių, kurių dirbtuvės dar 
šuojantis $42,000, kad pri-1 neišpildė įteiktų reikalavi-
davus reališkumo rengiama
jam krutamujų paveikslų 
veikalui “The Rescue.” Šio 
veikalo pagaminimu rūpina
si ir lėšas padengia Sam 
Goldwyn. Ekspsiozija buvo 
taip smarki, kad laivo ske
veldras išnešė 5000 pėdų 
augštyn ir taip staiga, kad 
nei pageidaujamai scenai ji 
neatsakys kaip reikia. Re
porteriai sako, tą Įvyki ge
riausia galima apibūdint po
sakiu: “čia buvo, čia nėra.’’

mu.

SMITHĄ.--------
Newbem. N. C., i ’ 

game piliečių susirinkime se
natorius F. M. Simmons ra
gino balsuotojus neremti 
Smitho kandidatūros Į prezi
dentus. Simmons yra buvęs 
Demokratų Partijos Nacio
nalio komiteto narys, bet da
bar jis eina prieš demokra
tus ir sako, kad jų partija 
dviveidė, hipokratiška.

TRILYPĖ NELAIMĖ ANT 
GELŽKELIO ANGLIJOJ.

10 žmonių užmušta ir 40 
sužeista.

Gloucester. Anglija. Neto
li nuo čia Įvyko baisi ir reta 
nelaimė ant gelžkelio, kuo-j 
met trys traukiniai susikūlė 
patamsėj, miglose. Mažiau
siai 10 žmonių tapo užmušta 
ir 40 sužeista. Sudužę vago
nai užsidegė ir labai trukdė 
gelbėjimo darbą. Pirmiausia 
susikūlė ekspresas su tavori- 
niu traukiniu, o kiek vėliaus 

įgulos. Jis buvo pastatytas į susikulusius Įvažiavo kitas 
aukomis visos vokietijos tau- j tavorinis traukinys. Eksplio- 
tos ir finansine parama iš zijos, sakoma, kilo iš veža- 
valdžios.

Zeppelino pasažierių nuo- gla
monė apie kelionę.

Audėjų Streikas 
Atšauktas.

Radikaliai unijos viršininkai 
pasidavė dešiniesiems.

I New Bedfordo audėjų 
streikas oficialiai tapo at
šauktas pereitos seredos nak
tį. Nubalsavus antru sykiu 
priimti kompanijos nusilei
dimą numušti algas ant 5 
nuošimčių vietoj 10, strei- 
kieriai buvo agituojami ne
pripažinti šio balsavimo, bet 
kovoti iki galutinos pergalės, 
vienok valdžios ir policijos 
bendras frontas prieš strei- 
kierius ir varginga darbinin
kų padėtis po 25 sąvaičių at
kaklios kovos, privertė pasi
duoti. Audinyčių Darbininkų 
Unijos nacionalio komiteto 
prezidentas Reid ir sekreto
rius Weisbord prisiuntė tele
gramą, pasiduodant dešinie
siems unijos viršininkams ir 
sykiu iškoliojant “darbinin
kų išdavikais,” taipgi pažy
mint, kad valdžia ir policija 
terorizavusi streikierius, o 
bosai stengėsi juos numarin
ti badu.

Nuo to laiko, kaip įvyko 
antras balsavimas, 50 pikietų 
buvo areštuota. Organizato
rius Keller paliuosuotas po 
kaucija; jo teismas įvyks se
kantį mėnesį aukštesniame 
teisme. Septyni streikierių 
komiteto nariai pasmerkti 
šešiems mėnesiams pataisos 
namuose už pikietavimą. kal
tinami už “tinginiavimą ir 
netvarkingus pasielgimus.” 
Manual Cabral laikomas po 
$5,000 kaucija už įtariamą 
apmušimą streiklaužio Hap- 
good.

skaitlin- visoje Naujoje Anglijoje.
Po dviejų dienų streiko, 

kompanija labai susirūpino 
ir kreipėsi prie Tarptautinės 
Gelžkelių ir Garlaivių Dar
bininkų Brolijos prezidento 
George M. Harrison prašy
dama pagelbos, kad streikas 
labiau neišsiplėstų. Esą, šis 
streikas neautorizuotas. 
Kompanijos vice-preziden- 
tas Gwyn sakė, kad šį reikalą 
paves išspręsti Tarpininkavi
mo Tarybai Washingtone. 

,Tuo pačiu laiku ekspreso ofi
sai siuntinių kalnais buvo už

kaukė i siuntėjus, kad jie at
siimtų juos savo vežimais. 
~ ; iš Wash-

t

ŽYMUS RAŠYTOJAS 
RUSSELL UŽ 

SOCIALISTUS.
Ne v Yorke išleido prane

šimą žymus rašytojas ir bu
vęs socialistas Chailes Ed. 
Russell, agituodamas pilie
čius balsuoti už socialistų 
kandidatus, Norman Tho- 
masą ir James Maureri. Jis 
sako, kad Hooveris ir Smi- Saleme, užvedė persiskyri- ingtono, kad Brolijos prezi- 
thas yra kapitalistų Įnagiai, mo bylą 
o socialistų kandida:ai tai atvykusi 
vieninteliai pažangus darbi
ninkų atstovai, už kuriuos pi
liečiai privalo balsuoti.

I 
iI Romanienė Nori 

Divorso.
Jos vyras tebesėdi kalėjime verčiami ir kompanija atsi-

Lietuvoj už nužudymą 
Brundzos.
apskričio teisme,' Gauta telegramasEssex

Kovos Už PakėlimąMarė Romanienė, dentas Harrison ir vienas 
iš Lietuvos, kur jos Tarpinikavimo Tarybos na- » •

vyras Jonas Romanas tebesė- rys atvyksta padaryti taiką,! AudCJHIDS AlgU 
di kalėjime už nužudymą ka- Įsakant darbininkams grįžti 
pitono Brundzos. Divorsui prie darbo ir dirbti laike tai-

I

mujų sprogstančių medžia-

NUSKENDO FRANCUZŲ 
SUBMARINAS.

Žuvo 43 žmonės.
Paryžiaus žiniomis. Pran

cūzija neteko savo naujau
sio ir geriausio subir.arino 
vardu Odine, kuris kelionė
je Į Tunisiją susidaužė su 
Grekijos prekybiniu laivų ir 
nuskendo. Žuvo visa Į|ulą, 
susidedanti iš 3 aficierių ir 
40 jurininkų. Nelaimė Įvyko 
3 d. spalio. 30 mylių Astu 
nuo Vigo, kur juriu gi ama 
yra tarpe 5,000 ir 6.<pė
dų. Nėra vilties ją iškelti iš 
tokios gilumos.

________ _____ — . .. .... vv. .«.nv «».- Pa^člima* ant 5’ 2 nuošimčių 
pagrindą ji paduoda savo kos derybų. Bet darbininkai mo^e»Gc# ,nu,patomas visoj 

__  *•___ !__ _ ____ a • i - iMjtmrfci Ancrlivrti

Moteris pasažierė Lady. VIENAS UŽMUŠTAS, KE- 
Hay po kelionės labai pras-j TURI SUŽEISTI REI- 
tam upe. Sako, jos kojos at-1_ ______ SUOSE. _
rodė tartum butų kur po pel-1 Automobilių lenktynių 
kės klampojusi, o užklausta kontestas ant Rockingham 
apie kelionę, nusiskundė, Speedway, arti Salėm, N. H., 
kad ji turėjo labai blogus lai- tapo sustabdytas iš priežas- 
kus. Kitas pasažierius, ame- ties eilės sudužimų, kurių pa- 
rikonas Gilfillian, išlipęs iš sėkmėje vienas lenktyniuo- 
orlaivio sušuko: “Well, ačiū tojas tapo užmuštas ir keturi 
Dievui, kad aš vėl esu ant že- sužeisti. Išviso dalyvavo 16 
mės; kitos tokios kelionės lenktyniuotojų, taipgi buvo j šiuose paveiksluos 
neimčiau nei už milioną do- 30,000 žmonių susirinkę pa- ma, H>1
lerių.” žiūrėti šio kontesto. |šių pakvietimų.

šALIAPINAS KVIEČIA
MAS Į KALBAMUOSIUS 

JUDŽIUS.
Londone laikraš'.ir.r-kai 

sužinoję iš paties šaliapino, 
garsiausio pasaukiu rusų 
dainininko, kad keletą.- ju
damųjų paveikslu k< tni- 

; jų kviečia jį lošti'kali an u<>- 
. . __ se. •'!'no_

jog jis priimsiu' vieną

vyro žiaurius ir skriaudžia-griežtai atsisakė pildyti šį' Naujoj Anglijoj, 
mus pasielgimus. Savo skun- reikalavimą. Vietiniai unijos Providence įvyko specialis * 
de teismui Romanienė pa- viršininkai pareiškė, kad šis susirinkimas United Textile 

darbininkų žygis yra pada- VVorkers of America unijos 
rytas pilname sutartingume tarybos netikėtiems reika- 
sų Suvienytų Valstijų regu- lams tvarkyti. Tapo nuspręs- 
liuojančiais gelžkeliečių dar- ta tuojaus pradėti pasitari- 
bo Įstatymais. mus su fabrikantais linkui

Ketverge, spalio 11 d., Įvy- pakėlimo 5 ir pusė nuošim- 
ko streikierių masinis mitin- čiais numuštąsias ant 10 nuo
gas, kuriame dalyvavo apie šimčių algas. Šis algų nuka- 
5,000 darbininkų, kur Tarp- pojimas buvo padarytas veik 
tautinės Geležinkelio ir Gar- visoje Naujoje Anglijoje ir 
laivių Darbininkų Brolijos dėl šios priežasties Įvairiose 
galva Harrison ragino “ko- vietose buvo kilę streikai, 

jvoti su švariomis rankomis.” Unijos prezidentas Thomas 
pildant kompanijos kontrak- McMahon pareiškė, kad ko- 

,tą, o tam. esą. reikia streikas va už pakėlimą numuštų algų 
Kovoje prieš policijos par- atšaukti. Susirinkimas strei- Naujoj Anglijoj prasidės 

sidavimą butlegeriams Phi- ką atšaukė. Kompanija suti-tuojaus, pirmiausiai palie- 
ladelphijoj, tapo perorgani- ko priimti atgal visus strei- čiant PeperelI Manufactur- 
zuotas visas policijos depar- kavusius darbininkus, taipgi ing kompaniją, kurios audi- 
tamentas ir daug “tvarkos sutiko dalyvauti konferenci- nyčios randasi Biddeford, 
dabotojų” neteko darbo. Da
bar Įteikta visiems policis- 
tam.s blankos, ant kurių jie 
turi surašyti visą savo turtą 
ir išaiškinti, kaip ir kada jie 
tą turtą Įsigijo. Sąrašas turi 
buti sugrąžintas bėgyje 10 sisakys 
dienų.

duoda gyvenimo vietą Law- 
rence. Anglų laikraščiai, 
skelbdami šią žinią, pamini 
visą buvusios tragedijos isto
riją, taipgi pažymi, kad su- 
lyg divorso peticijos, minimi 
Romano žiaurumai jai prisi
ėjo patilti Lietuvoj, liepos 
mėnesj, 1927 m. Romanai 
turi vieną vaiką, kuris yra 
aštuntų metų amžiaus.

TYRINĖJA PHILADEL- 
PHIJOS POLICIJOS 

TURTĄ.

joj spalio 17 d., šią seredą, Me. 
kur bus svarstoma darbinin
kų reikalavimai ir taika. 
Konferencijoj dalyvaus žy
miausi unijos viršininkai.

MALUNO DIRŽAS PA
SMAUGĖ ŽMOGŲ.

Metėlių dv. malūne dindo 
Jeigu kompanija ir dabar at- diržas pagriebė pil. Kuraus- 

pripažinti vietinius ką. pakėlė aukštyn ir pa
imi jos atstovus. — Harrison cmaugė.I • • &

t
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t APŽVALGA
KAM RUSIJOJ REIKA

LINGAS MILITAR1ZMAS.
Sovietų valdžia šiandien 

Rusijoj palaiko didžiausią 
pasaulyje armiją, susidedan
čią iš virš milijono vyrų, 
taipgi įvedė priverstiną mili- 
tarinį lavinimą mokyklų vai
kų tarp 15 ir 21 metų am
žiaus. Bet to neužtenka. So
vietai dabar jau militarizuo
ja ir fabrikų darbininkus. 
Charkove pastaruoju laiku 
įvyko manevrai, apie kuriuos ' 
“Laisvė” paduoda sekančią i 
iš Maskvos korenpondenci- 
ją:

“Maskva.—šeštadieni ir sek
madienį Ukrainos sostinėj 
Charkove‘darbininkai darė ma
nevrus, kad patirti, ar jie galė
tų priešą atmušti, jeigu butų 
užpulti. ‘Priešas’ buvo du ir pu
sė pulkai Raudonosios Armijos, 
su tankomis, orlaiviais ir artile
rija. Priešo kareiviai užėmė po
ziciją dešimts kilometrų nuo 
Krasnozavodsko. industrinio 
centro. Dalis armijos buvo pa
siųsta suparalyžiuoti svarbų 
pramoninį centrą, o kita ‘priešo’ 
armijų dalis veikė platesniame 
fronte.

“šeštadienį, 6 vai. vakarą, 
duota sujudimo signalas ir pa
skelbta apgulos stovis; tuojaus 
pradėjo susidaryti darbininkų 
batalionai; darbininkai be uni
formų, tik raudonus ženklus už
sirišę ant rankų ir apsiginklavę 
priešgazinėmis maskomis ir 
šautuvais. Šarvuotų automobi
lių brigados užėmė nuskirtas 
vietas, sanitarinė tarnyba tapo 
suorganizuota ir inžinierių kor
pusai pradėjo taisytis spygliuo
tų vielų barikadas...

“Apie vidurnaktį 20.000 liuos
norių užėmė priemiesčius su 
kulkasvaidžiais, spygliuotų vie
lų tinklais ir lauko telefono su
sisiekimu...

“Bet užpuolikai skaudžiai 
pralaimėjo. Gynėjams dabar i 
pagelba atėjo Jaunųjų Komu
nistų grupės ir liuosnorių kor
pusai iš kitų apielinkių. Kadan
gi gynėjai skaičiumi pasidarė 
daug tvirtesni, negu užpuolikai, 
tai gynėjai pradėjo ataką prieš 
užpuolikus ir juos nugalėjo.

“Sovietų Sąjungos darbinin
kai yra pasirengę ginti savo ša
lį nuo imperialistinių valstybių 
užpuolimo.”
“Naujienos” numaskuoja 

šių manevrų tikslą ir įrodo, 
kad milžiniškos "bolševikų 
militarinės spėkos Rusijoj 
dabar palaikomos tik apsau
gojimui komisarų diktatūros 
nuo gręsiančio pavojaus iš 
valstiečių pusės. Dubininkų 
dienraštis Chicagoj duoda 
tokį paaiškinimą:

“Paskutinio šito aprašymo 
sakinys yra grynas akių mony- 
mas. Kas tikės, kad imperialis
tinės valstybės rengiasi užpul
ti Rusiją? Užkariauti ją, dėl jos 
milžiniško ploto, juk niekas ne
gali. Net tais laikais, kai Rusi
jos viduje ėjo pilietinis karas ir 
veikė didelės ‘baltgvardiečių’ 
armijos, buvo atmušti visi sve
timų valstybių mėginimai nu
galėti ją ginklais. O Rusija tais 
laikais juk neturėjo net gerai 
sutvarkytos kariuomenės!

“Bet ir iš paties tų ‘manev- _
rų’ aprašymo aiškių aiškiausiai kuomet niekas neturi priro- 
matyt, kad tenai buvo daromas dymų, «ar Lenkija ištikrujų 
bandymas karo ne su išoriniu užlaiko Plečkaitį ir jo “armi- 
priešu, bet su įsivaizduotu ‘vi
dujinių priešų’ sukilimu. Ma-

LIETUVOS FAŠISTINIAI 
LAIKRAŠČIAI

Nuobodžiausi Lietuvos lai
kraščiai yra fašistų leidžia
mi. Nėra juose jokio gyvumo. 
Paėmus į rankas "Lietuvos 
Aidą,” Smetonos oficiozą,] 
žmogus priverstas skaityti 
tik todėl, kad šį tą sužinosi 
apie fašistinės valdžios dar
bus. kurie irgi nebūna apra
šyti teisingai, bešališkai. 
Tarpe sakinių taip ir matosi

r;"Bolševikai, vadinasi, mokina 
darbininkus kariaut gatvėse 
tam atsitikime, jeigu Rusijoje 
įvyktų ginkluotas sukilimas 
prieš sovietų valdžią. Ir viso 
bolševikiško militarizmo vy
riausias tikslas galų gale yra ne 
Kovot su kokiais ten ‘imperialis- aiškus, nors nevykęs tempi- 
tais. kurie vargiai ir svajoja mas visu šalies reikalų ant 
apie Rusijos užkariavimą, bet fašistinio kurpalio. įkyrus ir 
apgint komisarų diktatūrą nuo erzinanti skaitytojo nervams 
žmonių sukilimų."

j

tokie laikraščiai. Žinant. te
čiaus. kas yra fašistai, ne
nuostabu, kad ir jų spauda 
tokia bevertė. Vienok prisi-, 
eina šiuo reikalu tarti žodis, 
kuomet randasi žmonių, ku
rie nepermato skirtumo tarpe 
geną laikraščių ir beverčių, i 
Taip, šiomis dienomis Kas tai • 
prisiuntė mums vieną nume
rį "Tautos Kelias": ir dar su 
tokiu entuziazmu, lyg norė
damas. kad mes juo pasi
džiaugtum. Tai laikraštukas 
keturių lapų,. primargintas 
visokiomis nesąmonėmis, 
vietomis monarchistinėmis 
tendencijomis, o vietomis fa
šizmo garbinimu. Jis veik 
niekuo nesiskiria nuo kitų fa
šistinių spaudinių.

Visai kitokį įspūdį daro 
pažangioji Lietuvos spauda, 
kaip "Socialdemokratas,” 
"Lietuvos Žinios,” "Lietuvos 
Ūkininkas,” žurnalas “Kul
tūra," bei Vilniuj išeinantis 
"Pirmyn," ir kiti. Ten žinios 
gyvos, vaizdžios, kalba 
skambi, visokiais gyvenimo 
klausimais straipsniai logiš
ki, beletristika parinkta. Žo
džiu sakant, malonu ir jau
ku darosi skaitant pažan
giuosius Lietuvos laikraščius. 
Kas šitų laikraščių nėra skai
tę.'-, patartina persitikrinti, 
ypatingai patartina tokiems, 
kurie fašistinę spaudą pa
tys skaito ir dar kitiems siun
tinėja. Tuomet jie ne tik ki
tiems nesiuntinės, bet ir pa
tys kratys rankas nuo nuobo
džios ir bevertės fašistinės 
spaudos.

KATALIKU SUSIVIENIJI
MAS RECEIVERIO 

RANKOSE.
Lietuvių Rymo Katalikų 

Susivienijimas, besibylinė- 
damas su savo 135 kuopa, 
iš Brooklyn, N. Y., atsidūrė 
rimtam pavojuje. Susivieni- 

Iš paskleistų provokacinių iimo centras tą kuopą buvo 
žinių apie Plečkaičio "ple- -tapendavęs, todėl ir kilo 
nūs užimti Kauną" klerikali- byla. ~ 
niai ir fašistiniai laikraščiai 
išpūtę- didžiausiAs *• .

MOKINTI KITUS, REIKIA 
PAČIAM BUT MOKINTU.

"Amerikos Lietuvio" me 
dinis žmogus raminasi save 
ir savo užsnudusius klausy
tojus, kad nieko nėra gėdin
go nė nuostabaus, jeigu iie 
ne daug ką pasauly žino. Jis 
sako:

“Mokinamės per * i.>a savo 
gyvenimą iki paskutiniai valan
dai. Kuo ilgiau gyvensim, tuo 
daugiau išmoksim. Mokinimas 
pavieniu ypatų yra sunkus dar
bas.”

Jeigu žmonės mokintusi 
tik iš žmogaus pu medžiu pa
mokslų, tai galimas daiktas, 
kad jie nieko neišmoktų, nor> 
ir kažin kaip ilgai gyventų. 
Mokinimasis savęs ir mokini
mas kitų yra du skirtingi da
lykai. Mokintis gali bile kas. 
bet mokinti kitus gali tik tas, 
kuris pats yra mokintas, ir. 
žinoma, biskį daugiau, negu 
po medžiu žmogus, kuris nei 
sakinį "paskutinei valandai" 
nemoka teisingai 
sniuoti. Ar gi 
kas naudingo išmokti 
amžinosios litanijos, 
Baltrus atvedė -Juozą, o Juo
zas atvedė Baltrų ir tt.? Juk 
tai panašu tai evangelijai, 
kur vyras gimdė vyrą. Visa 
bėda šiandien ir yra tame, 
kad pasauly randasi daug 
tokių pseudo-mokytojų. ku
riems ne kitus mokinti tinka, 
bet patiems reikia mokintis: 
tuomet jie gal bus ant tiek 
naudingi, kad bent pajiegs 
suprasti gerais norais kitų 
padarytas jiems pastabas ir 
pasinaudos jomis be jokio 
“ožio" iš savo pusės.

sulink-
galima

kad 1

“TĖVYNĖ” ABEJOJA 
PRIEŠ SAVO NORĄ.

nariai norėtų, tie galėtu savo) 
dalį grąžinti Centran ir tuo bu-' 
du gulėtų pasilikti nariais senos 
organizacijos; o kurie nenorės 
grįžt: prie senosios organizaci
jų*, tie galės savo dalis sudėję 
kurti liaują.

“Užklausus, kaip dalykas 
baigtųsi, jeigu teisėjas nu
spręs veceiveri atšaukti ir skun
do teisnaąn nepriimti — tąsyk 
sako, reikalas atsidurtu i Attor- 
ney Geaerai ruakas ir tuomet 
Insurance Departamentas be 
jokių ceremoniją išpildytu virš 
nurodytą padalinimą. Kadangi 
Susiv. turtas yra veik visas 
Įvesdintas, tai bondsai ir mort- 
g&ge’ai galėsią but parduoti ge
riausia gaunama kaina, kad tuo 
budu butu galima pravesti sa
kytą padalinimą. (Parduodant 
tonusus — receiveris gautu 5 
nuoš. komiso.

"LRKSA. reikalų vedėjai sa
kyto padalinimo pavojaus ne-į 
numato: jie mano, kad aršiau
siame atsitikime Centrui gali 
prisieiti atmokėti Įmokėtus pi
nigus skundėjui, p. Lukoševi
čiui, arba ir visai kuopai. Te
čiaus, sulig advokato tvirtini
mų taip nebus: turės but pada
ryta visų narių sąskaita ir 
Susiv. turtas išdalintas kiek
vienam nariui atskirai...”

Pastangos dedamos susi
taikinti ir bylą ištraukti. Jei
gu taika neįvyktų, daugelis 
katalikų darbininkų pasilik
tų senatvėje be apdraudos ir 
pašelpos ligoje, vis per savo 
dvasiškųjų viršininkų užsi
spyrimus. ir kerštavimus.

Smetonos Taryba Valdys 
ZŽZ Lietuvą be Seimo=

SMETONOS DEKRETU i 
PASKUBTAS VALSTY- < 
BtS TARYBOS ĮSTA

TYMAS.
Paragrafas 1. Einant Lie

tuvos Valst. Konstitucijos 
parag. 54 (V. Ž. Nr. 275, eil. 
1778) steigiama Valstybės 
Taryba.

Parag. 2. Valstybės Tary
ba ruošia įstatymų kodifika
cijos sumanymus ir išviso 
tvarko ir derina veikiančiuo
sius įstatymus.

Parag. 3. Valstybės Tary- 
' ba, pastebėjusi, kad vykdu- 
1 mosios valdžios organų įsa
kymai, taisyklės ir instrukci
jos nesutinka su veikiančiais 
įstatymais, praneša apie tai 
Ministerių Kabinetui arba 
atatinkamam ministeriui.

Parag. 4. Valstybės Tary
ba, tvarkydama veikiančiuo
sius įstatymus, gali iškelti 
klausimą, kad yra reikalinga 
naujus įstatymus išleisti ar
ba, kad yra reikalinga vei
kiančiuosius įstatymus papil
dyti ar pakeisti

Parag. 5. Valstybės Tary
ba svarsto įstatymą sumany
mus, jai patiekiamus Minis
terių Kabineto arba įstaty
mų leidimo įstaigos, ir pati 

, ruošia įstatymų sumanymus, 
pavedamus Ministerių Kabi
neto.

Parag. 6. Išsvarstytus ir 
, sutvarkytus įstatymų suma- 
; nymus Valstybės Taryba nu

statytu laiku siunčia su savo 
pastabomis ir paaiškinimais 
Ministerių Kabinetui.

Parag. 7. Valstybės Tary
boje, svarstant arba ruošiant 
įstatymų sumanymus, daly
vauja Ministerių Kabineto 

Niekšiškiau jau nie- nariai arba jų nurodyti as
mens.

mą, tai bus tolimesnis jos su- ir įstatymų priežiūros teisę, 
dėties didinimas. I.’’......................._ į Ji žiuri, kad valdžios organų

Pirmieji penki Valst. Ta- įsakymai, taisyklės ir in- 
rybos nariai bus žymus Lie- strukcijos neprasilenktų su 
tuvos juristai. Tarybai bus veikiančiais įstatymais ir sa- 
duetas didelis autoritetas ir vo pastabas praneša Ministe- 
jos nariai bus taip sakant, irių Kabinetui arba atatinka- 
Lietuvos valstybėje pirmo
sios klasės asmens, kurių al
gos bus pačios didžiausios— 
didesnės netgi už Vyriausio
jo Tribunolo narių algas.

Kontrolinių funkcijų Vai. 
Tarybos nariai neturės. Ta
ryba pradės veikti nuo spa
lių m. 1 d.

“Seg.” koresp. iš pakanka
mai tikrų šaltinių praneša, 
kad Vai. Tarybon numatoma 
paskirti 20 narių, iš kurių 11 
bus juristų, o kiti iš dvasinin
kų ir general iteto.

| klausimą, ar yra galimas 
vyriausybės susitarimas su 
opozicija, p. Tūbelis pareiš
kęs, kad ūpas ta kryptimi 
esąs ir ypač ūkininkų sąjun
gos tarpe jis ryškesnis. P. Tū
belio nuomone, jokių princi- 
pialių programinių skirtumų 
tarp tautininkų ir ūkininkų 
partijų nėra. Ir praktikoje vi
si jie, su mažomis išimtimis, 
dirba su valdžia.

Komunistai Vokietijoje 
naudoja niekšiškiausius bu
dus kovoje prieš savo politi
nius priešus. Berlyno žinio
mis, socialistų laikraščio 
"Vorwaerts” redaktorius 
Schwartz turėjo kalbėti per 
radio, tai komunistai ji išvo
gė iš namų, paklaidino nuve
žę miške, o patys tuo sykiu 
Dastatė savo žmogų kalbėti 
jo vardu. Mat, komunistams 
valdžia draudžia kalbėti per 
radio.
kas negali pasielgti, kaip kad 
įšiame atsitikime pasielgė ko
munistai.

Parag. 8. Valstybės Tary- L,anįįs

todėl ir kilo 
Tūlas J. P. Mačiulis, 

tos organizacijos veikėjas, 
į burbulą, kaip “Tėvynė" apie tai rašo. 

TeVynė” irgi neatsiliko nuo 
to. Ji net pirmame puslapyje 
padarė sensacinę žinią iš tos 
provokacijos, o gale žinios 
padėjo sekantį savo priera
šą:

“Nuo Red. — Žinoma, lenkai 
šitas žinias pasiskubino užgin
čyti. sakydami, kad tai esąs tik 
Kauno prasimanyma>. Bet kas 
gi lenkams gali tikėti ? Kokiais 
tikslais jie Plečkaiti ir jo ‘armi
ją’ šeria ir palaiko? Bealie.io, 
jie rengia koki nors biaurų da
lyką Lietuvai iškirsti. Ir. nerek 
kia abejoti, kad žinios apie suo
kalbi gali turėti daug pamato."

Kuomet melagingos ži
nios apie “užėmimą Kauno” 

’tuojaus tapo užginčytos, ir

ją,” dalyti tokias išvadas, 
kaip “Tėvynė” daro, darbas 

nevrai juk prasidėjo tuo. kad nešvarus. Tas jau posakis, 
‘priešas’ užėmė industrini mie-jkad “nereikia abejoti,” para
sto centrą. Į šitą ‘priešo’ žygį do, kad ir pats “Tėvynės’ re- 
sovietų karo vadai atsakė apgu- daktorius abejoja ir netiki 
los stovio paskelbimu mieste ir pats savo tokiems žodžiams, 
iššaukė darbininkų batalionus Skaitytis save pažangiaisiais 
gintis nuo ‘užpuolikų.’ šie bata- liberalais ar tautiečiais ir pu- 
lionai, aprūpinti visokiais karo sti į vieną dūdą sykiu su kle- 
pabuklais, užėmė priemiesčius rikalais bei fašistais, reiškia 
ir ėmė tenai tverti spygliuotų jiems pataikauti. O pataikau- 
vielų tvoras ir statyti barika
das.

“Kas iš šito vaizdo nesupras,

ti melagystėms, reiškia, atsi
sėsti į jų vežimėlį.

no? io v aiMiu ■ -■ . „ . — ■ , ._ -

kad jame yra piešiama vidų ji- j“KeWrb” Jūsų Draugas, Patar- 
i------fcit Savo Draugams Skaityti Jį.nio, pilietinio karo vaizdas?

visą dalykų stovi nupiešia 
(sekančiai:

"Susiv. turtas esantis virš 
. 500.000 dol. New Yorko valsti- 
[ joje pavestas globoti, teisėjo 
i Strong paskirtam receiveriui’ 
j p. Pikup. kuris esą ima po 5 

nuošimčius nuo visu per jo ran
kas einančiu sąskaitų, apart iš 
Susiv. iždo išmokėtu $1.100.00 
už ‘receiverio’ bondsą. Esą ne
žiūrint katalikų Susiv. valdybos 
pasamdytų advokatų pakartoti- 

I nu reikalavimų atšaukti teismo 
; paskirtą Teceiverį’ ir išmesti 

bylą, teisėjas net nuosprendžio 
nesiskubino išduoti ir pasakęs, 
kad jis neįeisiąs ištraukti Susiv. 
pinigus iš New Yorko valstijos. 
Bet teisėjas davęs Susiv. advo
katams 30 dienų laiko Įregist
ruoti čarteri New Yorko valsti
joje. tečiaus advokatai neapsi
ėmė tai padaryti per tokį trum
pa laiką. Toliau p. Mačiulis ka
taliku Susivienijimo likimą pie
šia sekamai:

"Pasiteiravus pas skundžia
mosios pusės adv. p. Wencių 
(Wentz). kokios išvados numa
tomos paskui jeigu čarteris pa
skirtu laiku nebus Įregistruo
tas, p. advokatas pasakė, kad 
tuomet turės but padaryta 
‘eųuitable distribution* (teisin
gas išdalinimas). Reiškia, kad 
LRKSA. turtas turės but išda
lintas proporcionaliai visiems 
nariams, nežiūrint registruoto
je ar neregistruotoje valstijoje 
jie gyventų. Paskui, esą kurieI

j 4
> !

ti /
i t

ba turi teisės gauti iš minis
terių ir jų priežiūroje esamų 
ištaigų žinių ir davinių,reika
lingų jos svarstomais klausi
mais.

Parag. 9. Valst. Taryba 
pristato savo nuomonę su pa
aiškinimais dėl Ministerių 
Kabineto arba įstatymų lei
dimo įstaigos priimtų įstaty
mų sumanymų, jei to parei
kalautų Respublikos Prezi
dentas.

Parag. 10. Respublikos 
Prezidentą? skiria ir atlei
džia Valstybės Tarybos pir
mininką, jo pavaduotoją ir 
kitus jos narius.

Parag. 11. Valstybės Tary-

RED. ATSAKYMAI.
A. Kaledo, Rockford, III. 

—Ačiū už prisiųstą laikraštį. 
Musų nuomonė apie jį tilps 
apžvalgoj su atatinkamais 
komentarais.

J. A. Ribinski, Elizabeth, 
N. J. — Per neapsižiūrėjimą 
Juodame jums suvėlintą at
sakymą. Turtuoliai niekad 
nenueis į elektros kėdę už 
uos prasikaltimus, už ku
riuos ten nueina darbininkai. 
O kad išlepęs buržujus 
sukvailavoja ir nusižudo, tai 
nieko nuostabaus, ir tai bu-, ____e___ ____ w______
na labai reti atsitikimai. Dar- bos narių skaičius ir atlygini- 
bininkai būna priversti nusi- mas nustatomas atskiru ista- 
žudyti dėl nepakenčiamų g}’- lvmu.
venimo sąlygų, bedarbės, * Parag. 12. Šis įstatymas 
skurdo, ką socialistai ir nori veikia nuo jo paskelbimo 
panaikinti. dienos.

AR BUS LIETUVOJ 
SEIMAS?

Bor. Oriečkin, rašydamas 
"Seg.” Lietuvos opiąis die
nos klausimais, be kita ko 
taip rašo:

"Pasikalbėjime su p. Tū
belių aš paliečiau klausimą 
apie tai. ar bus sušauktas Sei
mas?

Ministerių pirmininko pa
vaduotojas nurodė, kad jis 
asmeniškai skaito neproduk
tingu darbą tokios skaitlin
gos sudėtimi įstaigos, kokia 
vra Seimas, dažnai nukryps- 

> nuo įstatimdavybės 
darbo politikavimo pusėn.

Iš šių žodžių galima buvo 
padaryti išvada apie tai, — 
rašo p. Orečkinas, — kad 
Seimo klausimas dabartiniu 
laiku Lietuvoje klausimų ei
lėje dar nestovi.”

«

JUOKITĖS Iš 
AUDRINGO ORO!

Išdžiovinkite drapanas viduje, su 
gesu. Drapanų Džiovintojas išris 
skalbim-i dienos didžiausi klausi
mą—namieje. viešbuty, restoran- 
te. ištaigoje. Su automaiiškai nu
statyta šiluma, drapanos pilnai 
išdžius j kelias minutes, gatavai 
prosinimui—bus baltos, švariai- 
kvepsoėios ir sterilizuotos. Ištir
kite...
Kreipkite* prie vietos geso kom
panijos. kad pademonstruotų van
dens šildyuta. kepimo, stubos šil
dymo. valgių šaldv mo ir kitokius 
vartojimus GESO—GERESNIO 
KURO.
Prietaisai, kokių tik norit, galima 
pirkti su visai mažu jmokejimu, 
o likusios galėsit užmokėti ant 
parankių išlygų

Dėl naudos Naujosios Anglijos 
žmonėms, apart šio, yra atspaus
dinta eilė paaiškinimų apie geso 
industrijų Naujojoj Anglijoj. 
Juose yra interesingų faktų apie 
GESO —GERESNIO KURO — 
svarba ju*U namuose ir biznyje.

SMETONA ĮGAUNA DIK
TATORIŠKĄ GALĘ.
Fašistinės cenzūros batu 

prispausta pažangioji Lietu
vos spauda bando kritiškai 
atsiliepti apie šį Smetonos 
padarą, bet jai labai sunku 
išsireikšti kiek aiškiau nei
giamu atžvilgiu. “Lietuvos 
Žinios” prie sunkiausių cen
zūros sąlygų, tečiaus, daro 
paaiškinimą, iš kurio kiek
vienam suprantama, kad 
Smetona po vadinamosios 
Valstybės Tarybos priedan
ga tampa visagalinčiu dikta
toriumi. Štai “Lietuvos Ži
nių” komentarai:

Eina kartu su Italijos 
fašistais.

“Vyriausybės Žinių” 37 nr. 
iš rugsėjo 21 d. buvo pa
skelbtas “Valstybės Tarybos 
įstatymas.”

Bęveik vienu ir tuo pačiu 
laiku Italijoje ir Lietuvoje 
buvo įsteigti nauji panašus 
valstybės organai.

Naujo valstybės organo 
pavadinimas nėra mums sve-

.-GERESNIS KURAS

I

i KAIP IR KĄ TARYBA 
VEIKS.

Finansų min. p. Tūbelis 
“Segodnia” korespondentui 
pasikalbėjime pasakė:

i “Valstybės Taiybos įstei
gimas nesustabdys dabar] 
veikiančios valstybės maši-] 
nos. Tebelieka galioje irda-j 
bar veikiantis Lietuvos res-. 
publikoj įstatymas leidimo ■ 
tvarka, pagal kurią įstatymus . 
priima Ministerių Kabinetas timas. 1918—1919 m. nepri- 
ir tvirtina Respublikos Prezi- klausomai Lietuvai besiku- 
dentas. Naujai steigiamos’.iant, mes jau turėjome vieną 
Valstybės Tarybos užduotis Valstybės Tarybą, kuri vė- 
vra tiktai kodifikuoti įstaty- liau užleido savo vietą Stei- 
mus ir sutvarkyti tą įstatymų giamajam Seimui.
įvairumą, kuris šiandien yra Dabartinė Valstybės Ta- 
Lietuvoj. 1 ryba turi šiek tiek kitokio po-

įstatymų sumanymo teisės budžio.
tik tiek Taryba teturės, kiek' Valstybės Tarybos įstaty
me sumanymai lies patį kodi- me 2-sis parag. sako, kad ji 
fikavimą.

Vyriausybė apsistojo ties 
nutarimu pirmiausiai pri
traukti prie darbo 5 juristus, 
toliau šis skaičius bus padi
dintas iki 9, o jei su laiku gy
venimas parodys reikalingu-

miems ministeriams (par. 31. 
Valstybės Tarybai pri

klauso ir įstatymdavystės ini
ciatyvos teisė (par. 41. Be to, 
Valstybės Taryba svarsto įs
tatymus, “jai patiekiamus 
Ministėrio Kabineto arba įs- 
atymų leidimo įstaigos ir 
oati ruošia įstatymų sumany
mus, pavedamus Ministerių 
Kabineto” (parag. 5) ir pri
stato Prezidentui savo nuo
monę “dėl Ministerių Kabi
neto arba įstatymų leidimo 
staigos priimtų įstatymų su- 
nanymų, jei to pareikalautų 
Respublikos Prezidentas.” 
(par. 9).

Visi Valstybės Taiybos 
nariai yra skiriami ir atlei
džiami Valstybės Preziden
to.

Suėmę krūvon visas Vals
tybės Tarybos funkcijas ir 
pareigas, mes gauname aukš
tą patariamąjį organą prie 
Valstybės Prezidento ir jo 
skirtos vyriausybės.

Komentuodamas Valsty
bės Tarybos įstatymą “Lietu
vos Aidas” nr. nurodo, kad 
ši įstaiga įstatymo tvarkymo 
ir ruošimo atžvilgiu busianti 
tobulesnė už Seimus.

“Ligi šiol, rašo “L. A.”, 
(189 nr.) musų įstatymo lei
dimas nepasižymėjo tobulu
mu, jei buvo išleista daug įs
tatymų, kurie tuojau turėjo 
būti pakeisti arba atmainyti, 
tai tas parodo, kad jie nebu
vo tobuli. Vyriausia įstatymų 
leidimo įstaiga — Seimas su
sidėjo daugiau iš politikos 
žmonių, o ne iš teisės žinovų. 
Dėl šios priežasties įstatymai 
dažnai buvo leidžiami parti
jų politiniais sumetimais.” 
Dabar, esą. viso to norima iš
vengti.

Šitie “L. A.” žodžiai rodo, 
kad Valstybės Taryba galės 
žiūrėti ne vien juridinės for- 
malės įstatymų pusės, bet ir 
jų tikslumo.

Tokiu budu Valstybės Ta
rybos kodifikacinės pareigos 
žymiai praplečiamos ir todėl 
suprantama, kad tariamajai 
kodifikacijai yra įsteigtas la
bai aukštas organas, o ne ko
kia nors juristų komisija prie 
Teisingumo Ministerijos.

Jei turėti galvoje dar ir p. 
Tūbelio pareiškimą “Segod- 
nia” bendradarbiui, kad vy
riausybė kol kas nenumato 
reikalo šaukti Seimą ir pagal 
naują konstituciją, — tai 
Valstybės Tarybos įkūrimo 
motyvai ir jos reikšmė pasi
daro visai aiški.

Visuomet tam tikra faktiš
ka valstybės tvarka yra rei
kalinga ir atatinkamų juridi
nių antstatų. Dabar pas mus 
įstatymus leidžia Valstybės 
Prezidentas.

(‘ ruošia kodifikacijos suma
nymus ir išviso tvarko ir geri
na veikiančiuosius įstaty
mus.”

Valstybės Tarybos parei
gos nėra apribotos kodifika- 
cija. Pagal 3-jo parag. ji turi

t* •
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IMPORTAS LIETUVOJ DI
DESNIS, NEGU EKS

PORTAS.
Birželio mėnesį Lietuvon 

įvežta prekių iš užsienio už 
5,210,04)0 litų daugiau, negu 
išvežta. Už visą pirmąjį pus- 
meetį importo balansas vir
šija eksportą ant 38 milionų 
litų. Tokių nuostolių Lietuva 
iki šiol dar nėra turėjus. Bi
jomasi, kad iki galo metų 
nuostolių balansas prekyboj 
gali siekti 50 milionų litų, o 
Lietuva apyvartoj viso tetu
ri apie 100 milionų litų. Iš to 
gali susidaryti Lietuvos ban
kams krizis, jeigu dalykai 
nepasikeis rudeny, kuomet 
Lietuvos eksportas pasididi
na grūdais ir gyvuliais. Tai 
vis pasekmės diktatorių šei
mininkavimo.

i . T



Kas skaito ir rato, 
Tas duonos neprašo.

t
® AMERIKOS LIETUVIU B

=

sukčius paspruko Kinijon ir 
pardavė musų namą turtin
gai moteriai. Veltui mes 
stengėmės atgauti dokumen
tus ir įrodyti apgavystę, nes 
nėra liudininkų, nei doku
mentalių paliudyjimų savęs 
apsigynimui. Taip dalykams 
susidėjus, prisiėjo išleisti 
daug pinigo, daug rūpesčio 
pakelti ir iš to susirgt, o da
bar pasijutom likę be jokio 

Kastantui ištekliaus. Ši musų skaudi 
Šveikauskui. Visi paeina nuo lekcija lai bus nors kitiems 
Plungės parapijos. Kreipki- persergėjimu r;-! 
tės pas mane šiuo antrašu: nuo panašių apgavjkų.

BALTIMORE, MD. 
Pasekmingos socialistų 

prakalbos.
Spalio 7 d., Hippodrome 

Teatre, įvyko Socialistų Par
tijos priešrinkimų prakal
bos. Kalbėtojum buvo 
Socialistų Partijos kandida
tas į prezidentus, Norman 
Thomas. Jis savo nuosaikioj 
kalboj pirmiausia pabriežė, 
kad senosios politikierių re- 
publikonų ir demokratų par
tijos nežadą ir negali duot 
nieko naujo nei Amerikai, 
nei darbininku klasei. Senu- , .... T
jų partijų tikslai irjųplat- ^?nipJ\ranase I-‘aur, Box 
formos yra žinomos per eiles Perkasie, ra. 1
metų, kaipo buržuazinė tra- Skaitau reikalingu pami- 
dicija. Kaip Hooveris, taip ir nėti, šįmet Lietuvoje yra 
Smithas, abudu yra lygus, ir prasti metai. Šaltis ir lietus 
jiedu abu atstovauja kapita-,vietolpis vasarojų visiškai 
lustų klasę. Todėl tie du po- nuteriojo.
nai darbininkam nieko neža-1 Kelios davatkos Lietuvoje 
da, apart to paties išnaudo- buvo užpuolę ant manęs, ko
jinio, kurį jie žino jau dauge-dei aš, girdi, nepoteriauju, 
lį metų. Turint tą visą gal- Aš sakiau, kad mes Ameri- 
voj, patartina kiekvienam koje turime mašinas, kurios 
darbininkui balsuot už savo poteriauja dieną ir naktį, tai 
klasės, t. y. Socialistų Parti- tuojaus ir gavau didelius už
jos, kandidatus. sakymus, kad parsiųsčiau ke-

Susirinkimą atidarė p-lė lėtą poteriaujančių mašinų 
Elįzabeth Gilman, kuri yra Lietuvon. O ten jos yra gana 
vietos žymi darbuotoja-inte-'reikalingos. Aš pati mačiau, 
ligąntė. Ji trumpai pakalbę- kaip vargšas tėvukas lovoj 
jus, pristatė tvarką vesti d. atsiklaupęs, kuprelę pasta- 
C. Ervin, išNe\v Yorko. Drg. tęs, poterėlius kalbėjo. Pa- 
Ervin kiek apibudinęs daly- klausiau, kodėl ant žemės ne
kils, perstatė kalbėt vietinį klaupi. Atsakė, kad blusos 
nenuilstantį socialistų dar- labai kapoja ir neduoda ra- 
buotoją d. W. Toole, Sočia- miai poteriauti. Aš pažadė- 
listų Partijos kandidatą į S?;— * '------- ’ x- *----- -
Valstijų senatą. Pastarasis kos 
kalbėjo trumpai, raginda- ną.’’ 
mas, kad visi piliečiai rinki- džiaugsmo, sakydamas, 
mų dienoj atiduotų savo bal- tamsta, dukrele, tikrai galė- 
sus už Socialistų Partijos tum man tokią didelę dova- 
kandidatus, pareikšdamas, ną atsiųsti?” Esą, duok Die- 
kad nors Socialistų Partija ve, kad taip padarytum, nes

- nebus laimėtoja, bet kiekvie- jau žandai pradeda sustirti ir 
nas balsas, paduotas už so- nebegaliu greitai judinti. Tik 
cialistų kandidatus, reikš žy- prašė, kad butų mašina su 
mų protestą prieš senąsias “atpuskais” ir pažymėtų, 
plutokratų partijas, ir tuom kiek šimtų atlaidų duoda, 
pačiu sykiu sustiprins šalies Vargšai, tie Lietuvos varg- 
socialistišką judėjimą, ku- dieniai žmonės, bažnytiniais 
riam priklauso laiminga per- prietarais per amžius užnuo- 
galė ateity.

Susirinkime dalyvavo apie 
pora tūkstančių žmonių. Su
sirinkimas buvo labai rimtas,' 
susidedantis iš gana draugin
gų žmonių, kurie reikšdami 
Socialistų Partijai simpatiją.' 
suaukavo rinkimų fondan

butų galima pragyventi. Jau- 
Į nos vištos, sveriančios po 2 
svarus, kainuoja 1 litą. Svies
tas, suris, pienas taipgi ma
žai kainuoja. Ekskursantams 
patartina apsilankyti Biršto
ne.

Mes parvežėm dovanų iš 
Lietuvos dėl Uršulės ir Liud- 
visės Smilingaičių, gyvenan
čių So. Bostone. Vyrų pa
vardžių nežinau. Taipgi par
vežėm dovanų I_______

I
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jau ir jam prisiųsti iš Ameri- 
“poteriaujančią maši- 
Tėvukas nusijuokė iš 

“ar

dinti.
Amelia Laurinaitienė.

lawrence, mass.
Staigi mirtis.

Mirė staiga Vladas Pis- Velionio yra dar gyvi tėvai' 
karskas, buvo neturtingas Lietuvoj, taipgi trys broliai 1 

’ • ir trys seserys. Lai būna jam t
amžina ramybė ! i šiuomi turiu už garbę pra-

Jo Draugas. Lgg kuopoms Massa-
--------------- Ichusetts valstijos, kad 4 d. 

HARR1SON-KEARNY, NJ. lapkričio, 1928 m., įvyks L.
Didžiausias stebuklas! !S. S. VI Rajono konferencija 
Netik ženoti žmonės gau- P° ?u™- 40 Prospect st., 

na "divorsą,” bet ir mūšy je-'CamhiKlge, Mass., pradžia 
gomastis klebonas, kuris bu-'1 r>’te- . 
vo ženotas su gražuole broo-l.. drajva kuopie-
kiyniete. Jam irgi prisiėjo 9iai • Malonėkite išrinkti de- 
noroms-i 
ir <

netekę savo draugo jauno ir 
darbštaus vyro.

Velionio yra dar gyvi tėvai

žmogus, nes dirb< dirbtuvėj 
ir turto nepaliko. Buvo lais
vas, jokiems burtams neti
kėdavo ir netingėdavo dirb
ti: turėjo gražų balsą daina
vime. Dėl darbininkų labo 
dirbo kiek išgalėdamas. Taip 
gi jis prigulėjo prie L. S. S. 

i 61 kuopos ir prie Lietuvių 
Ukėsų Kliubo ir buvo "Ke- 

a|?.s!saugot1,leivio" skaitytoja-. C.

A. Zilinski.

skaityto j’as. Greita 
mirtis jį patiko šitaip: jam 
ausį pradėjo skaudėt vis la
biau ir skaudžiau, vaikščiojo 
pas gydytoją, bet jam nieko 
tas negelbėjo. Rugsėjo 7 d. 
dar dirbo, 8 rugsėjo apsirgo, 
tuojaus nuvežtas į Bostoną 
Massachusetts General Hos- 
pitalėn, kur padarė galvoje 
operaciją ir rugsėjo 9 d. mi
rė. Po operacijai dar kalbė
jo; jo moteris buvo prie jo ir 
šaukė airių kunigą, bet kuni
go jis neprisiėmė. Šaukė lie
tuvį kunigą iš Cambridge’- 
aus, bet ir to neprisiėmė. 
A. a. V. Piskarskas buvo tik 
35 metų amžiaus. Amerikoje 
išgyveno 16 metų, paėjo iš 
Kauno rėd., Rokiškio apskri
čio, Žiobiškių parapijos, 
Avietinės vienkiemio. Paliko 
nubudime moterį Oną ir su- 

, nų Edvardą, 4 metų. Laido- 
Ituvės įvyko 12 d. rugsėjo. 
Palaidotas Tautiškose kapi
nėse. Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių, apie 15 auto
mobilių. Buvo daug gėlių 
vainikų.

Socialistai bandė moteriai dieną ir naktį. 
. įkalbėti, kad laisvai palaido-j Esant gi reikalui, negali- 
tų, bet nieko negelbėjo. Mo- ma kunigo surasti. Pavyz-

L. S. S. ŽINIOS

......... .-nenoroms peraiskirti m,net« konferenei- 
,ir savo gražuole išvežti i St. Kiekviena kuopa turėtu 
Joseph senatorium, St Jo- i'elegatu.
.sephSuIlnauls, N. S. (St. Ro- """ 
sės Add. Build.). O koks gi 
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BROOKLYN, N. Y.
V. Čemauskas išvaryta* 

iš darbo.
Kaip jau buvo užpereitam 

“Keleivyj” minėta, kad Čer- 
nauskas nuėjo pas Akermaną 
sulaužyti prosyto jų' streiką, 
o dabar šis komunistas jau 
išvytas iš tos dirbtuvės. Su 
Cernausku atsitiko taip, kaip 
ir paprastai su streiklaužiais 
atsitinka. Mat, fabrikantai 
streiklaužius laiko tol, kol 
gauna gerų darbininkų, o 
kaip susitaiko su gerais dar
bininkais, tai streiklaužius 
veja laukan, nes iš streiklau
žių naudos nėra nei fabri
kantam. Taip buvo su Čer- 
nausku ir jo talkininkais. 
Kuomet Akermanas grąžino- 
si senuosius prosytojus, ir di
džiuma jų jau sugrįžo, tai 
Čemauskui ir jo sėbrams, bo
sas įspyrė į užpakalį ir išme
tė iš dirbtuvės.

Kažin kaip “Laisvė” da
bar atsilieps apie Cernausko 
šitokį likimą? Gal “laisvė”j 
taip tylės, kaip tvlėjo apie . ......
savo V Paukšti kuomet nas. tens su giminem užsimanė dziui nesenai vienam lietu- savo v. rauKsti, kuomet pas- ada t nabašninka katali- 
tarasis kriaučių tapo suciup- tajp j

Mes taipgi pageidaujame, 
kad ateityje į Pildomąjį Ko
mitetą kandidaduotų tik to
kie draugai, kuriems laikas 
ir aplinkybės leidžia būti 
darbščiais viršininkais. Ry
tinėse valstijose randasi 
darbščios musų inteligenti
jos, kurie būdami prie socia
listų organizacijos vairo, ga
lėtų daug gero nuveikti.

Geistina, kad visos Socia
listų Sąjungos kuopos atsi- 
lieptų kaslink šio musų tari- 

• mn ir eavn nnnmnna

MOUNTAIN VIEW, CAL.
Kaip žulikai sunaikino 

žmogui nuosavybę.
Noriu įspėti lietuvius, kad 

$339.50; p-lė E. Gilman vie- apsisaugotų nuo real estate 
na aukavo $50, o šiaip dau- sukčių agentų, kurie sunaiki- 
gelis aukavo po $10. Tas pa- no musų nuosavybę. Pusme- 
rodo, kad Socialistų Partija tis atgal, mes buvom verti 
turi didelį pritarimą miniose, apie vienuolika tūkstančių 

'dolerių, turėjom nejudina
mąjį turtą ir pinigų bankose. 

į bet šiandien mes praradom 
. viską, net ir namus, kuriuose 
gyvenam.

Mes turėjome gražų, dvie- 
i namą kitame 

tyrimais iš kelionės po Lietu-Į mieste, bet sykį atėjo vienas 
vą. Daugiausia laiko pralei- airišis, real estate agentas, ir 
dom Palaneroi ir Birštone.'Įkalbėjo apmainyti šiuos na- 
Idomus dalvkas Birštone, tai mus ant vienos šeimynos na- 
puikiausios sveikatos mau- mo miestely Mountain View. 
dyklės ir mineralinis vanduo. Per agento nesąžiningą ap- 
kuris nuo penkių šimtu metu sukrumą, mes apmainėm ge- 
pripažintas naudingu sveika-Į » 3 namą ant menkesnio, gau
tos atgavimui. Man teko ma- <’a™i už savo namus apie 
tyti, kaip atveža reumatizmo 'pusantro tūkstančio dolerių 
suparaližiuotu^ žmones, ku-!mažiau jų vertės, taipgi už- 
rie negali vaikščioti, bet pa- mokėdami net $7,500 už 
buvus čionai pora mėnesiu? agento įpirštus senus namus, 
išeina savo kojom sveiki.'kuomet jie tikrenybėje yra 
Mums ten bebūnant, buvo at-jverti apie $4.000. Vėliaus pa
važiavę 36 kunigai su susti-'matėme, kad didelę klaidą 
rusiomis kojomis, jieškoda- padarėm, bet jau buvo per
ini sveikatos ne pas Dievą.P’ėlu.
bet gamtiniais budais. Buvo| Už kiek laiko atsirado ki- 
atvažiavęs ir Voldemaras, j tas tokis sukčius, kuris mato- 
kuriam priklaupę ant vienos mai sužinojo, kad taip leng- 
kojos kunigai bučiavo ran- vayra mus apgauti, irnu- 
kas. Ir Voldemaras pasisvei- duodamas neva geradariu, 
kinęs tuoj traukė sveikatos pirmiausia pareiškė savo 
vandens ragauti, — tur but užuojautą mums bėdoje, o 
ir jis nėra labai sveikas. paskui pasipiršo neva pagel-

Kazys.

PERKASIE, PA.
{spūdžiai iš kelionės po 

Lietuvą.
Noriu pasidalinti su “Ke-į 

leivio” skaitytojais savo pa- ju šeimynų

Taipogi yra kviečiami j lieptų kaslink šio musų tari- 
1 draugai iš tų miestų, kur L.-mo ir savo nuomonę išreikš- 

daugelis draugų socialistų vi- draugai, mums jau ką nors 
suose miestuose, bet neturi žymesnio nuveikti, kad musų

buvo širdies skausmas, kad J,?
reikėjo persiskirti
amžina prisiega’ Iš namų suose miestuose, oet neturi įžymesnio nuveiKti, Kad musų 
važiuojant, dėl žmonių akių sutverę kuopos. Taigi, atsi-j mėnesinės mokestys išeitų

su savo

pasiėmė ir klieriką, o nuva- 'ankyka 1 konferenciją, kui 
žiavus anoj pusėj Blumfield,1 Indrai apkalbesimereika- 
klierikui liepė išeiti iš karo, o ;'lnSlaus,u? darbus- ..... 
kunigienė atsisėdo šalimais! Taipgi nonų tart. zod| j 
jegomascio ir taip jie nu va
liavo į savo poilsio vietą. 
.Grįžęs į namus jegomastis 
.negalėjo kelias dienas nei 
valgyt, nei miegoti iš ilgesio. 
Sykį panorėjo pasikalbėti te
lefonu, bet tie pašėlę detek
tyvai vis saugo, tai nuvažia
vo į Newarką ant Market st. 
į kendžių štorelį, o ten užsie- 

i nos, rūmelyje, harrisonietis 
šnapsuką ragavo, kuris išgir
do musų kleboną kalbant su 
savo žmonele. Dabar tai jau

didesnei visuomenės naudai. 
B. Verseckas,
V. T. Neverauskas, rast. 
Petras Yurgelis, org.plačią visuomenę. Brangios! 

draugės ir draugai, darbinin-| ą v-*pitai aqkai! Daug kartu jus girditelD*RBAS 1R KAPITALAS 
gražių obalsių iš įrairių par-' Skirtumas tarpe darto ir 
tijų, kurie jums nupiešia apie l ka.Plta 0/ra tame.’ *?d kaP“ 
darbininkų kovos reikalą.: laas.stato P''e ?»>■<« vairo 
Bet mes turim pažvelgti į tik-1 «*>.zm0^- kuns Xra 
>ns kovotojus. O kasgi tie;‘u7ln.k7 korporacijų netik 
,a,,i dalininkas, bet ir valdiniu-

kas, o darbininkai nominuo- 
i ja tokį žmogų prie šalies vai
ro, kuris yra darbininkų or- 

" i nariu ir daug

tikri kovotojai už darbininkų 
reikalus yra. Tai yra sočia- 
listai ir niekas to negali už
ginčyti. Socialistų kraujas 
pralietas abelnai visose šalv- £anizaciJU

--- žmonių laisvį. J°ms yra pasidacbavęs.
tikra laimi m.,-„ ™-„haSči..; iwra oaug yra .savtora ..ar-Kuomet kapitalokandida- 
1 ™ T,“ btr “ '. bininkų naudai, bet toli da tas ®stl korporacijų ną-

ne viskas, todėl socialistai |7S irvirsinirika.-s tai tumų 
savo kovos da neužbaigė, klasę tikra, kad tas žmogus 9 # t ui vAilmliin >/ Hrlitin
Bet dar ne viskas. Jie tęsia ją 
toliau už tikrą viso pasaulio 
darbininkų pasiliuosavimą iš 
po kapitalistų vergovės.

Todėl visiems darbinin
kams būtinas reikalas stoti 
petys petin, paduoti savo 
darbininkišką ranką vieni 
kitiems ir pasakyti — šalin 
darbininkų mulkintojai! Mes

se uz visu žmonių laisvę. f...
Nors daug yra iškovota dar-'. Kuomet kapitalo kandida- _ . Ino Įžulni ui v»o

nes žmonelę jau parsigabeno 
arčiau gyventi, tai sėdi pas ją

• viui įvyko nelaimė: trauki- 
ir padarė: reiškia nys jį užmušė, žinoma norė-

tas beglobojant J. Perkūno laimėjo kovą su negyvu. Jo jo palaidot su bažnvtinėmis 
turtą. L. ............................................., draugai labai apgailestauja apeigomis, bet dvi dieni iš-

jieškojo jegomasčio, bet ne
galėjo rasti. Galų gale sura
do. Pranešus, kamedalvkas, x . . ... , ,

i kunigas sutiko palaidoti, bet stojam uz socializmą, uz dar- 
° . 7 Kinmlni ieva/■Iiint/Aiiie

ant rytojaus, nulydėjus prie 
;cios, vėl nerado jega-

v

Išgirskite Šiuos Naujus
Orthophonic Victor Rekordus .................

* masčio klebonijoj. Žmonelė Ku,Ka<a. a^e.ina prezidento

bininkų išvaduotojus. 
Ypatingai dabartiniu lai-

Lietuviškai

81113

81303! įkalbėjo apmainyti šiuos na-

mo miestely Mountain View. 81 112

81 182

81228

81327

81 157

81363

Stasys Pilka
(Komedi.iantasi

aplakstė kelius kunigus ir net 
j vyskupui pranešė, tai vysku- 
i pas pasiuntė skubų laišką su 
paliepimu numirėlį palaido
ji. Bet kunigo vis nėra. Sura- 
do jį tik 11 vai. ryte, vienok 
irdabar jis atsisakė laidot, 
tik parodžius laišką nuo vys
kupo, prabaščius pagaliaus 
išėjo per didžiąsias bažny
čios duris ir pradėjo šventint 
“saidvoką,” nes turbut mažai 
buvo užmokėta, kad nebeįs
tengė peržengt slenksčio. 
Pabaigoj visos davatkos su
sitaikė. Viena, kurią kunigas 
buvo išvaręs iš bažnyčios, 
susibarus dėl dukters, prisi
prašė už gaspadinę. O dabar
tinė gaspadinė net iš kailio 
neriasi, penėdama tėvelį,' 
kad gražiau išrodytų.

'ia jų reikalus nepraras. Vadina
si, jis gins savo luomos inte
resus seime.

Darbo klasė daugiau pasi
tiki tokiu kandidatu, kuris 
yra netik jos draugas, bet ir 
daug pasidarbavęs darbinin
kų naudai, taipgi kuris yra 
daug nukentėjęs nuo kapita
listų. Toks kandidatas yra iš
tikimas darbininkams, nes 
jis yra realistas, idealistas, 
pažįsta šalies būklę, taip pat 
;r tarptautinę situaciją. Dar
bo klasė įsitikinus, kad toks 
kandidatas jai gėdos nepa
darys.

Taigi skirtumas tarpe dar
bo ir kapitalo yra aiškus: 
Kapitalas remia tuos žmo
nes, kurie padidins jų įplau
kas, o darbas remia tuos, ku
rie gina jo reikalus ir, kovoja 
prieš netiesą, melagystę ir

rinkimai, visi darbininkai ir 
darbininkės turėtų balsuoti 
už socialistų pastatytus drau
gus, Norma n Thomas ir ki
tus. Nelaukime gerų laikų 
nei iš demokratų, nei iš re- 
publikonų, kaip vieni, taip ir 
antri yra turčių užtarėjai. 
Darbininkams jie nieko gero 
nepadarys. Ir kuriems pave- ę^okia7sukrt bes?’Swialii 
lys laikas, malonėkit atsilan- Įa, „į vra geriausi darbo kla- 
kyti į LSS. VI Rajono konfe
renciją, kur galėsime plačiau 
pasikalbėti apie darbininkiš
kus reikalus.

Jonas Urbonas,
LSS. VI Rajono org.

sės gy nėjai.
Laisvės Mylėtojas.

Namieka-Drazda ucki'
Jonas Velička 

(Smuikas su Accordrt 1

Europa Orkestrą
Stasys Pilka 

(Komiškas sk> u-1

ir jis nėra labai sveikas. paskui pasipiršo neva pagel-
Birštonas yra graži vieta, bėti išėjimui iš tos bėdos. Jis 

viešbuty muzika griežia kas prikalbino mus apmainyti 
dien, randasi prie pat Nemu- į vienos šeimynos namą ir du 
no. Pora centų užsimokėjus' lotus žemės ant keturių lotų 
galima persikelti anapus!kampinio sklypo žemėn, už- 
Nemuno, kur randasi puikus tikrindamas paskolą pastaty- 
pušynas. Pragyvenimas ne- mui naujo namo ir štoro. Z 
brangus. Jeigu pats pasiga- viliojęs iš musų nuosav ‘

i. Iš- 
musų nuosavybės 

mintum valgį, tai visai pigiai dokumentus, “deeds,” tas

SOCIALISTŲ PRA
KALBOS.

Mary Donovan Hapgood 
nuo Socialistų Partijos tęsia 
tolyn savo prakalbų maršru
tą, aiškinant apie besiarti
nančius šios šalies valdžios 
rinkimus. Lietuviams darbi
ninkams patartina skaitlin
gai lankytis jos prakalbose ir • w • * • i * • 1 __ •_

AKRON, OHIO.
Iš L. S. S. 20 kp. tarimų.
Laikytam susirinkime rug

sėjo 23 d., 1928 m. pakeltas
O dabar didesni prajovai. klausimas kaslink dabartinės 

kad gėda ir žmogui pagalvo- LSS. Pildomos Tarybos vei- _ 
ti. Pirmiau išmestus vyčius kimo. Plačiai ir visapusiškai išgirsti karčią teisybę apie 
klebonas skunkėmis išvadi- išdiskusavus viršminėtą įvairius kapitalistų kandida- 
no. o dabar per susirinkimą klausimą, pasirodė, kad da- tus, taipgi apie tai. kaip So- 

; persiprašė, bet jau pervėlu, bartinis LSS. Stovintis Ko- cialistų kandidatai stengsis 
I nes smarvė tokia didelė, kad mitetas galėtų daugiau dar- pagerinti darbininkų būvį, 
(negalima išsivėdinti. ji

Musų parapijos vyskupas savo pareigas.

Ar tik neisimylėjo į jegomas-draugišką pastabą ir para- mėnesyje bus sekančiose vie- 
čio gaspadinę.’ Nebūtų nei ginti musų viršininkus prietosej -j

dyvo, juk ji našlė.
Turime naują salę musų 

parapijoj, ten esti susirinki
mai šv. Povilo zokoninkų. 
Susirenka davatkos, vargoni
ninkai ir jegomastis. kaipo 
zokono patronas.

Ko toliau, to daugiau dy- 
jvų. Reikės akis atsikrapšty
ti ir atydžiai pažiūrėti, tuo- 
I met sekančiam kartui vėl pa- 
' rašysiu.

Pyragas Miežinis.

viršminėtą įvairius kapitalistų kandida-

buotis ir tinkamiau atlikti kuomet jie butų išrinkti ša- 
. LSS. 20 kp. lies viršininkais. Drg. M. 

kažkodėl pradėjo plonėti, vienbalsiai nutarė padaryti Hapgood prakalbos šiame

(Mainieriu Polka Mahanojaus Lietuviška Orkestrą 
(Lakštingalos Polka (šokių Orkestrai
(Kvietkos Vakas
(Giedrutis Vakas Mahanojaus Lietuviška Orkestrą 

(Marytė (Little Mary)
(Skrendam kaip paukščiai

(Rūtų Darželis
(Kaip Man Vežė iš Namų
(Marytė Polka 
(Nemunas Vakas
(Neva—Polka
(Ha! Ha: Ha!—Polka
(Apie žydą barabansčiką
(Bėga u pas mergelę
(Tres jolie—Vakas (Waldteufel) Armonikas
(La petite Tonkinoise—One Step pietro
(La Bella dėl Mulino—VValtz
(Sorrento Incantato—Waltz
(Ramona—Waltz (Wavne)
(Could I (Vorrei)

Victoria Orkestrą 
Giulietta Marino 

(Smuikas su Gitara) 
Tikrai išgirskite šiuos Naujausius Victor Rekordus šiandien 

sint Orthophonic Victrola. Pasaulio geriausia muzika yra irę- 
korduota ant Victor Orthophonic Rekordą. Klauskite pas par 
davėją naujo Victor kataliogo.

*W Nauji Orthophonic

81229

V
 Nauji Orthophonic

ICTOR
v Rekordai

VICTOR TALKINO MACHINE CO„ CAMDEN. N 

PARSIDUODA PAS VISUS VICTORO PARDAVĖJUS

gausesnio darbo. Mes perma- Spalio 17d., Cambridge, 
tome, kad jeigu Stovintis ant Centrai skvero.

Spalio 18, Roxbury.
Spalio 20, Dorchestery.
Spalio 27. New Bedforde.
Spalio 28, Dorchester Fo- 

giant prakalbas, butų galima rum. 
padidinti kuopų skaičių, o Spalio 28, Northamptone.

'tome, 1
Komitetas parodytų didesnio
darbštumo, tai galėtum nu
veikti daug naudingų darbų 
organizacijos gerovei. Ren-

Pavydėjime yra daugiau 
saumylystės, negu meilės.

La Rochefoucauld.

1

padidinti kuopų skaičių, o 
kur kuopų nėra, butų galima Norman Thomas kalbės se- 
sutverti. Mes žinome daug kančiose vietose: 
didmiesčių, kur kuopų nėra? New Bedforde, spalio 27 
o socialistinės idėjos žmonių d., po pietų; Providence, 
randasi gana daug, ir kuopas spalio 27, vakare: North- 
sutverti ten butų labai leng- ampton, spalio 28; Manches-

—.................... . - - i. -- — — r

Spalio 30, Bostone. Ford

• # # o r r ir "

va, tik reikia biskį pasidar- ter±N. H., spalio 29; 
buoti, o tas didžiumoj pri
klauso nuo Stovinčio Komi-'Hali ir Wellington Audito- 
teto iniciatyvos. rium.



KELEIVIS No. 42. Spalio 17 d., 1928.

šbseiburgo Kale- p0 Dvidešimties Metų
jimo Paslaptys

—Labutis, vaike! tai viena, o antra — as gyve-
—Sveikas, tėve! O iš kur nu toli nuo Kauno, tas leis

tu gavai šį pasisveikinimo kia. kad pas mane kolekto- 
žodį? * Iriai neateis pinigų kolektuo-

—Iš Lietuvos. Maike. Ma- ti.
—Yra daug kitų būdų, ku

riais fašistai gali gauti atly-
no kūmas parvažiavo iš vieš
nagės Kaune, tai jis mane iš
mokino taip sakyti, ba tenai ginimą už savo duodamus 
visi generolai dabar šitaip medalius, 
sveikinasi. | —O kaip jie tą gali, vaike,

—Reiškia, ir tu jau stataisi padaryti? 
dideliu Lietuvos patriotu, ar, —Labai paprastai, kad ir
ne? į per savo atstovus Amerikoj.

—Yeser. vaike. Aš gavau Štai pats sakaisi gavęs laišką 
nuo. Smetonos konsulo gro- nuo Lietuvos atstovybės, pa
matą. kurioje parašyta, kad žadant tau medali. \ eikiau- 
ir mane apdovanos medaliu, šia tame laiške yra išdėstyta 
tai aš dabar turiu būti geras kokios nors sąlygos ar pagei- 
patriotas. davimai pasidarbuoti Smeto-

—0 už ką gi gausi tą me- nos labui, 
dali? " j —To, vaike, aš gerai neži-

—Aš ir pats nežinau, vai- nau. ba pats esu negramot- 
ke. už ką. bet šiur gausiu, ba nas, o mano kūmas eitojo be 
daugelis dabar gauna meda- akuliorių. tai jis man ištlu- 
lių nuo prezidento Smetonos, močijo tik tiek.

—Visgi už dyką niekas ne- gausiu medali, 
duoda, tai ir tu veltui meda
lio negausi. Turėsi kuo nors daug lietuvių, ypatingai tau- 
atsilyginti fašistinei Kauno tiškų veikėjų, o ne tu vie- 
valdžiai už jos dovaną. nas. ir visiems tie patys pa-

—Noser. Maike. Dabar reiškimai išsiuntinėta. Aty- 
kas tik parvažiuoja iš Lietu- džiai studijuojant šituos pa
ves. tai visi parsiveža Smeto- reiškimus, aiškiai matosi Die
nos medalius, už kuriuos nei tuvos fašistų gudrus planas 
cento nereikėjo mokėti. paskleisti savo propagandą

—Aš netikiu, tėve. tarpe Amerikos lietuvių, iš-
—Tu. ieliaus šmote, man gaibinimui dabartinių Lie- 

neprieštarauk, ba aš tau, tuvos diktatorių, ir sykiu, kur 
kaip matai, kaili išvanosiu, galima, pasipelnyti finansiš- 
tuomet žinosi, kad tavo senis kai. Kainos už medalius, ži- 
tėvas nėra joks melagis. nona, nėra, bet gali juk ras-

—Aš nesakau, kad tu me- tis daug tokių, kaip tavo ku
kuoji. tik neriu aiškesnių iro- mas. kuris puotaudamas pas 
dymų. Smetoną Kaune, anot tavo

—Čia didelių priparody- žodžių, net šimtinę paklojo, 
mų nereikia. .Mano kūmas O tai yra didesnis pasipelni- 
parsivežė medali, kuris jam nimas. negu pardavinėjant 
irgi nieko nekaštavo. Sako, tuos medalius nustatyta kai- 
jis buvo ant viečeros pas po- na. 
ną prezidentą Kaune: ten —Bet aš. vaike, labai ne
buvo daug ir kitų amerikonų, rėčiau turėti medali ant savo 
kurie gerai pauliojo ir net su mundieriaus. Prie mano vais- 
Smetoniene klumpakoii pa- kavų rūbų medalis labai tik- 
trapsėjo. o po viečerai iš loc- tų. 
nos valios po šimtinę pado- —Jeigu taip labai noi i. tai
vanojo Smetonienei, tai ir ir gausi, bet turėsi nemažai 
viskas. Smetona jiems už tai darbo apsaugoti ji nuo su- 
padėkavojo ir visus apdova- rudyjimo. 
nojo modaliais, bet už juos —Ar tai jie, vaike, rudi
nei cento nereikėjo mokėti, ja?

—Cha-cha! Ar aš nesą- —Ir dar kaip! Žinai, kad 
kiau. kad už dyką medalių Lietuva aukso daug neturi, 
niekas negauna? Dovanota tai ir medaliai negali būti 
šimtinė juk ir reiškia atsily- auksiniai. Smetonai juos 
ginimą už medali, o ne ką ki- dilba iš paprastų gelžgalių: 
tą. dirbtų juos ir iš bulvių, jeigu

—Tylėk tu. galgone! Gal iš bulvių butų galima meda- 
dąr norėsi iš manęs šiderstvą liūs padaryti, 
daryti? j —Tu, Maike, šiderstvos iŠ

. —Ne. tėve, aš juokų iš ta- manęs nedaryk, ba man tas 
vęs nedarau, tik perspėju, nepatinka. 6 dabar aš eisiu 
kad ir tau neprisieitų už me- pas susiedą, kad jis man ge- 
dalį kuo nors atsilyginti po- rai perčytotų Smetonos kon- 
nui Smetonai. šulo gromatą. ir išvirožytų,

—Tu nesibijok, aš nesu ar ten ištikrujų taip yra. kaip 
tiek kreki, kad mokėčiau pi- tu pasakoji. Gud bal. ______ ___
nigus už dovanas, ba pinigai —Laimingos kelionės, tė- dė ir graužė kojas
man reikalingi ant snapso, ve! d

kad ir aš

—Tokius laiškus gauna

keiksmus, ir žmogaus asme- j 
nybės niekinimą ir tt. 1 

Bet štai, žmogus patenka į 
kitą kalėjimą. Ir kas čia jį 
laukia? Ogi naujos kančios, 
išniekinimai, pajuoka, šaltis 
ir badas. Kalėjimu administ
racija, dalyvaujant žanda
rams — karininkams, dary
davo cinišką kratą, kūno 
sveikatos “patikrinimą*’ irtt. 
“Ir nieko biauresnio aš neat
simenu iš kalėjimo laikų, 
kaip tą kratą,’’ — sako tūlas 
kalinys. Po kratos kalinius 
aprengdavo kalėjimo rūbais 
•—chalatais, juodomis ranko
vėmis ir dryžuotomis nuga
romis. Tada po vieną kalini 
vesdavo žandarai i kameras. 

|Kad kalinys tuoj pajustų sa
vo beteisišką padėjimą, tai 
prižiūrėtojas Irodas pirma 
kreipdavosi i ji tokiais žo
džiais: “Kadangi tau yra at
imtos teisės, tai sakysiu tu.’’ 
Bet aukštesnieji tvirtovės 
tarnautojai, kaip komendan
tas ir kiti buvo mandagesni ir 
nesakydavo tiesiog: "tu.” 
Jie stengdavosi pavartoti 
tretijį asmenį sakydami: "ar 
turi kalinys skundų, ko kali
niui trūksta ir tt.” Tečiau mi
nėtasis tarnautojas Irodas 
buvo žiaurus žmogus. Jo ne
galima užmiršti prisimenant, 
kiek jis kaliniams nemalo
numų yra pridaręs su tuo sa
vo nachališku, "tu.” kiek ka
liniai yra bausti ir kankinti 
už tai, kad jie atsimokėdami 
Irodui taip pat sakydavo, 

; “tu.”
Irodas buvo atkeltas i Šli- 

selburgą iš Aleksienevo tvir- 
ir 1891 m. dar 15 Pradaioj jis buvo pa-

siuntimu, bet vėliau uzsitar- 
-* navo Jurgio kavalierių ir bu- 
•” vo pakeltas prižiūrėtoju. Jis 

jautėsi dideliu žmogumi ir 
buvo patenkintas, kad jam 
pasitikėjo pavesdami tokias 
aukštas pareigas. Jis visada 
pats eidavo išleisti kalini pa
sivaikščioti, pats kaliniui nu
rodydavo vaikščiojimo vietą 
ir tt. Dalyvaudavo prie kirpi
mo, skutimo ir prausimo; ly
dėdavo per skyrius kunigą 
gydytoją ir viršininką: naktį 
po kelis kaltus ateidavo prie 
langiuko žiūrėti ką kaliniai 
veikia ir tt. Irodas buvo šal 
tas ir beširdis žmogus. Jo 
akys ir veidas atrodė pilni 
pavydo ir neapykantos.

Savo pavaldiniams jis taip 
pat buvo blogas. Jis reikala
vo iš pavaldinių, kad jie taip 
pat kaip ir jis, elgtųsi su kali
niais. o laike poilsio bet ką 
prisiminti apie kalinius tarp 
savęs draudė. Pav„ kartą ka
linys ką tai žandarui pasakė. 
Šis atsakė: “gerai.” Už tai 
Irodas įmetė žandarą Į kar
cerį.

Ir atrodė, kad Irodas už 
toki uolų valdžiai ir šunišką 
kaliniams patarnavimą, gali 
tikėtis visokių dovanų ir pa
aukštinimų. Bet jo nelaimei, 
tragingai pasimirė kalinys 
Gračevskis. Kalėjimo admi
nistracija Įtarė Irodą prisidė
jus prie Gračevskio nusižu
dymo ir dėl to ėmė smarkiai 
jo nebekęsti. Irodas labai su- 

. įjaudino ir dėl to, netikėtai 
j j visą parai ižiavo ir nuo to 
staiga mirė.

(Toliaus bus)

I

(Tęsinys)
Pasimatymas su senaisiais 

draugais nepaprastai jį nu
stebino. Jis juos laikė senai 
mirusiais. Mat. kartą jam bu
vo atnešti kruvini draugų 
drabužiai ir grasinama. Jam 
sakė, kad "su juo pasielgsią 
taip pat. kaip ir su jo drau
gais. jei neišduosiąs paslap
čių.” Bet visos buvusio veiki
mo paslaptys buvo senai jau 
žinomos. Jų tarpe atsirado 
išdavikas, kuris ką žinojo, tą 
išpasakojo.

Jau šitie be ryšio žodžiai, 
kruvinų drabužių atnešimas 
ir grasinimai rodo, kokie ne
žmoniški kankinimai vykda
vo caro nabašninko kalėjimų 
sienose ir kaip žmonės ken
tėdavo už savo idėjas.
Naujasis kalėjimas. Viduji

nis gyvenimas.
Senojo kalėjimo istorija 

kartojasi ir naujajame kalė
jime. Ga! tik skiriasi tuo, kad 
naujojo kalėjimo istorijoj 
mes matome veikiant tikrus 
laisvės atstovus: demokratus 
ir socialistus. Tie žmonės pa
rodė. koks turi būti žmogaus 
ištvermingumas politinėj ko
voj. kaip reikia aukoti savo 
gyvybę už geresni gyvenimą 
ir mums jie yra pavyzdžiu.

Naujasis kalėjimas pasta
tytas 1883 metais. Pirmieji 
kaliniai buvo atvežti 1884 m. 
rugpiučio 1 dieną. Jų buvo 9 
žmonės. Iki to laiko jie kalė
jo Aleksiejevo tvirtovėj. Tą
pati mėnesi i šliselburgą dar 
atvežė 10 žmonių. Per 1884 
m. viso jau buvo 35 žmonės, g 
Nuo 1885 i..... .......... ..........
žm. padaugėjo. Iki 1901 m. 
nebeatvežta nei vieno kali
nio. Bet po 1901 m. iki panai
kinimo Šliselburgo kalėjimo 
dar atvežta 9 žmonės. Iš jų 5 
buvo nuteisti mirti ir tvirto
vėn juos atsiuntė įvykdyti 
mirties bausmę. Apie vežimą 
tvirtovėn Novoruskis lvg pa- 
-ityčiodamas taip atsiliepia: 
"Aš. kaip ir visi kiti, iškil
mingai triumfuodamas mar- 
:ą Įžengiau i žinomąją tvirto
vę: kai ankstyvas gegužio 
lytas siuntė gyvenimo gyvy
bės spindulius, aš 12 palydo
vų lydimas, kurių tarpe buvo 
aukštesnių ir žemesnių tar
nautojų. ėjau tvirtovėn už 
parankės jų laikomas ir rū
pestingai prižiūrimas.

Lengvabūdžio jaunuolio 
protas, nors pasijuto esąs tra- 
etingame padėjime, bet ap
linkui tematė tik juokingas 
gyvenimo šmėklas.

Tylu. Aplinkui nei gyvo 
balso negirdėti. Mane vedė 
-irepiai dideliame būry žmo
nių : o tas uolus vedimas bu
vo toks bereikalingas, kad 
atrodė tyčia sugalvotas tar
tum pasibovyti ar mano as
mens reikšmei padidinti.”

Dauguma atvežamųjų ka
linių anksčiau kalėjo Alek- 
dejevo tvirtovėj. Jie atva
žiuodavo šliseiburgan išblyš
kę. sulysę, nukankinti. Ve
žant jų rankos ir kojos nuo
dais geležiniais pančiais bū
davo surakinamos. Neiš
vengdavo pančių ir moterys. 
Veždavo baržoj (panašus į 
laiveli), i kurį atvesdavo ir 
išvesdavo po vieną žmogų.

Žmonės, kurie ilgus metus 
praleido vienumoje, kuriems 
visas pasaulis buvo nebyliu 
virtęs, su didžiausiu džiaugs
mu eidavo, nors ir sukausty
ti. už tvirtovės vartų, tikėda
miesi patekti Sibiran. Jiems 
ir Sibiras atrodė Dievo duo
tu rojum. Bet kai atsidurda
vo ties Šliselburgo vartais, 
šiurpuliai visą kūną perim
davo. Tuoj vėl pajusdavo ir 
tą skausmą, kur nuogi, sun
kus geležiniai kandalai spau- 

>, ir tą žan
darų raginimą skubėti, ir

i
I

KETURIŲ AKTŲ VEIKALAS
K. V1DUUS.

M

(Tąsa) GALINIS.— Blogo nėra, tik aš stebiuosi.
BERKUS.— Klausyk, Baubiniene. Dievas yra ge- JURGIS.— Stebiesi, ko? Kad klierikauju.’ 

ras. Jis nenori žmones pražudyti, kaip ir ge- GALINIS.— Na. žinoma. Aštuonias klases ir dar 
ras ūkininkas nenori pražudyti savo gyvulius; 
ir tik dėlto, kad savo gyvulius nepražudžius,' 
ūkininkas samdo piemenį, kad juos ganytų.' 
Niu, o kas piemeniui algą moka? Ar jautis, ar 
avinas, ar kuinas? žinoma, kad ne; jam algą 
moka patsai ūkininkas. Dabar tu man pasa
kyk, ar kunigas turi teisę reikalaut užmokės- GALINIS.— Tėvai?, 
čio iš Dievo ar iš žmogaus. Katras jam yra JURGIS (Liudnai).- 
skolingas ? I

BAUBINIENĖ (Piktai).— Nustok blevyzgojęs. 
Geram katalikui yra mirtina nuodėmė tokius 
bliuznijimus klausyti.

su aukso medaliu, palaidoti seminarijos sieno
se lyg kad nepritiktų. Tokioms pakasynoms, 
pakanka kur kas mažesnio lavono. Bet sėskis, 
brolau. (Pastūmė kėdę). Senai tave mačiau. 

JURGIS.— Ne iš savo paties noro, aš savo “re- 
quiem” užgiedojau.

... Kaip gaila!
— Neturėjau širdies šaltai žiū

rėti į motinos ašaras. Nedavė ji man ramios 
dienelės nuo pat ketvirtos klasės. Per keturis 
metus vedžiau sieloj aršiausią kovą. Neiš
laikiau.

BERKUS (Ironiškai).— Niu, niu. Tamsta už tai į GALINIS.— Vargšas. Gerai žinau kaip tu motiną 
peklą nevažiuosi; keliolika šimtų ar net tuks-. myli.
tančių dienų atlaidų pigiai nusipirksi. Ot, ir JURGIS.— Vėliau ir tėvas užsispyrė, prikalbėda- 
busi vėl čysta kaip krikštolas. Ei, Baubinie- 
ne, kam čia mums už tuos dalykus bartis, ge
riau gyvenkime kaip žmonės.
vienas kitam gelbėkime, vienas kitą kaip bro
liai šelpkime, bet kada ateina laikas su pro
centais, tai taipgi nepamirškime.

BAUBINIENĖ.— Geras tu brolis! Nespėjai pini
gus paskolinti ir jau dėl procentų nemiegi, j 

BERKUS (Užsigavęs).— Niu. o tamsta ar daug 
miegojai kada reikėjo pinigu pasiskolinti? JURGIS.— Busiu, ar nebusiu, tai dar klausimas. 
Tamsta taipgi rūpinaisi, kad tik greičiaus kur 
jų gavus. Aš daviau, užtai aš ir rūpinuos, kad 
nors procentus nesugaišinus.

BAUBINIENĖ.— Geras tu, Berkau, geras.
BERKUS (Užpykęs).— Kad nebūtum aš geras.

tai tamstos vaikas nebūtum kunigu buvęs... Į 
Sudiev, ponas Baubinai... Nepamiršk su pro
centais. (Išeina).

BAUBINAS (Atsidusęs).— Sudiev. Berkau, su-'
diev. 

BAUBINIENĖ.— Sudiev, keliauk sau sveikas... GALINIS.— Atmosfera tam kaip tik ir tikus.
Kad tu kur sprandą nusisuktum, tu pagone. JURGIS.— Labai slogi... Užmušanti.
(Į Baubiną). Matai kaip linksma! Ko nejuo- GALINIS.— Taip ir turi būti. Kitaip ir negalima 

įsivaizdinti, kad jaunas vyras, kartais ir su 
gana prakilniais idealais, išeina visiškas 
to bankrutas.

atmokėsime. JURGIS.— Aš jau iš kalno jaučiu, kad ir su

mas. kad mokslas mažiau kainuosiąs ir. kad 
greičiau skolas atkišiąs. Taip tad ir įvyko.

kiek galime GALINIS (Padėdamas ranką Jurgiui ant peties). 
—Gaila man tavęs, Jurgi. Na. ką padarysi, te
būnie jau ir taip. Tu ir kunigu būdamas žmo
niškumo neprarasi. Myli tu liaudį, visuomet 
tu ją užstodavai, už tai ir kunigu būdamas, 
ant jos tu nespiaudysi. jos teisių nemindžiosi, 
kaip kad dauguma musų kunigų daro.

Nors ir po dviejų seminarijos metų, vistiek 
ta vidujinė kova nei kiek nesumažėjo; atpenė, 
ji darosi aršesnė, sudėtesnė. Iš pradžių būda
vo tiktai vienas klausimas, būtent: ar Būti 
kunigu, ar juo nebūti, dabar tas jau nesvar
bu; dabar yra klausimas: kokios morališkos 
vertės tas visas, neva mokslas turi. Aš prade
du bijoti, kad visas tas mano auklėjimas lyg 
kad ir skiepija širdin kokią tai misterišką ne
apykantą.

pro-

ma-

tiek

Niekas nėra paprastesnių, 
kaip žymumas: o kad būti 
žymiu, reikia būti paprastu.

Emersona*.

Geriausias žmogaus būdas 
būna sutepiamas. kuomet jis 
parodo savo pasididžiavimą.

Claudianu*.

Kelionė yra naudinga įsi-

kauji? Kol kas. tas pagonas. tik su procen-' 
tais priklijasi. o paskui pradės ir už pačią sko-' 
lą kožną dieną landžiot. po teismus pradės tą
syti. Na. o iš kur mes jam
(Priekaiščiu šluosto akis). Į nim turės tas įvykti.

BAUBINAS (Patylėjęs, rimtai).— Ar Jurgis na- GALINIS.— I^bai gaila. O mes. gimnazijoj, 
mie? | daug iš tavęs laukėme.

BAUBINIENĖ.— Ar aš žinau. Per visą rytą jo JURGIS (Susimąstęs).— Du metu praleidau dva- 
nemačiau. gal užsidaręs kur seklyčioj ir vėl 
knygas skaito.

BAUBINAS.— Eik pažiūrėk ir jeigu rasi, tai pa- ’ 
sakyk, kad aš noriu jį matyti. Tegul jis čia at
eina. o tu pati eik sau į daržą.

sios kalinyje, kur buvau penimas stabmeldys
tės puvėsiais; na. o dar du metu turėsiu pa
švęsti besimokindamas, kaip tą misterišką 
stabmeldystę, nemąstančiai miniai tinkamai 
atvaizduoti.

BAUBINIENĖ.— Gerai. (Eidama). Tik jeigu at- GALINIS.— Nebūtų nieko bloga, jei vien tik mis- 
eis. tai susimildamas, perdaug neužsipulk.

BAUBINAS.— Gerai, gerai: žinosiu kaip apsieiti. 
Eik sau. (Baubienė išeina). Protingas vai
kas. Ir jei ne tos skolos, tegul mokintusi sau

. ant ko jis nori. Bet skolos ėda. Na. o kas grei
čiau pagelbės, jei ne kunigas. Ir mokslas 
trumpesnis; kiek čia trunka metai prabėgti.1 
Prasistumdys dar kokią porą metų ir jau ga
li, žmogus, pagalbos šauktis, šimtinę, kitą ku
nigas netrunka susičiupti. Ana, ko reikia mu
sų prabaščiui; dar kaip čia senai klebonauja, 
o jau visko jis pilnas. Jau girdėjau, kad ir 
antram savo broliui folvarką žada pirkti... Už 
pelus folvarkų nenupirksi! (įeina Baubinie- 
nė).

BAUBINIENĖ.— Sugaudysi tu jį. Sako, kad pas 
Galinius nuėjęs... Nemėgstu aš tų Galinių.— 
jie blogi katalikai. I

BAUBINAS.— Tegul viešisi vaikinas. Nusibosta. GALINIS.— 
juk ir namie smagsoti. tuom labiau, kad nėra 
ko daryti. Klieriką mėšlų kabinti nevarysi; 
na. o su Galiniais tai gali nors tinkamai pasi
šnekučiuoti.

BAUBINIENĖ.— Yra čia su kuom šnekučiuotis.
Galinukas kunigu nebus; jis dievai žino, ko JURGIS.— Geriau pasakius, 
mekosi. dar gali Jurgį iš kelio išvesti.

BAUBINAS.— Nebijok, kaip tik klebonui pasa
kysi. kad Jurgis iš kelio krypsta, tai pamatysi 
kaip greitai susitaisys. Aš buvau manęs jo 
tuojaus užklausti, bet gal bus geriau, kol kas, 
jam nieko nesakyt. Reikia pirma su klebonu 
pasitarti; o koliai kas, nuduok ir tu. kad nie
ko neatboja. I

BAUBINIENĖ.— Ir aš taip buvau manius... Tai 
gerai, nedėlioj važiuosiva pas klebonėlį.

(Uždanga).
ANTRAS AKTAS.

Pirma Scena.

(Galinio tėviškė. Didelis švarus kambarys, 
viduryje didokas stalas, apkrautas įvairiais 
braižiniais, knygomis. įrankiais. Galinis už
sikniaubęs ant braižymo lentos ką tai skait- 
liuoja. Girdis durų barškėjimas.) 

GALINIS (Nepakeldamas akių). — Prašau, pra
šau. (Įeina Jurgis).

JURGIS (Liūdnai).— Gerą rytą, kolegai!
vaizdinimuš nureguliuoti tik-'GALINIS (Pakėlęs akis, nustebęs).— Dievai, jus.
renybe; vietoj galvojimo 
apie tai, kaip dalykai atrodo, 
keliautojas mato juos taip, 
kaip jie ištikrujų yra.

Johnson.

terijų vaizdavimas tebūtų kunigo uždavinys. 
Minios niekuomet nemąsto, jos veržiasi urmu 
ten. kur joms mažiausiai yra aiškumo. Mi
nios mėgsta misteriją, mėgsta burtus, labiau
siai mėgsta tą. kas joms mažiausiai tesu
prantama. žmogus, .Jurgi, per amžius reika
lavo tamsiu užkampių norėdamas pateisinti 
savo prietaringumą, o tas yra jo prigimties 
diegas, yra jo tikybinio jausmo šaknis. Bet 
kunigui, tas yra svetima. .Jis vietoj auklėti tą 
šventą jausmą minios širdyje dažniausiai yra 
kurstytojas vieno prieš kitą, yra pagiežos sė
jikas. taip pat neapykantos ir melo ir vien tik 
dėl to. kad palaikyti minioj savo autoritetą.

JL RGIS.— Man atrodo, kad ir tas tavo “šventas 
jausmas yra ne kas kita, kaip tik gryniau
sias melas, ar tai dar toksai melas, kuris net 
pačiai žmogaus gyvybei pavojingas.

Na. ne. Tikybinis jausmas dar nėra 
tikyba. Tikyba yra padaras pritaikintas žmo
gaus upui. jo protui ir jo gyvenimo aplinky
bėms. Tikyba turi ką nors žadėti, kuom nors 
gązdinti norėdama palaikyti miniose užsiti- 
kėjimą.

mano, ką aš matau ? Jurgis Baubinas kunigo 
sutone. (Eina prie Jurgio ištiesęs ranką). Na. 
r.a. nesitikėjau.

JURGIS (Sveikinasi).— Pastojau seminarijon ir 
manau kunigu būti. Kas blogo? j

ji turi sąmoningai 
žmonijos akis muilinti tikslu palaikyti savo 
politinę galę. Ar tai ne prasižengimas prieš 
žmogaus prigimtą morališką jausmą?

GALINIS.— Taip visuomet buvo.
JURGIS.— Bet ar ne laikas jieškoti tyresnės vers

mės dvasios gyvenimui ?
GALINIS.— O kur? Gal keltis į Viduno teorijas, 

septintąjį skritulį ir ten. tose ligotos vaiden
tuvės dausose, pasinerti?... Abejoju, kad kada 
nors žmogus taip aukštai užkoptų. 0 antra 
vertus, kas žin ar butų patartina, tam žmo
gui. po šitokias dausas skraidyti, žinant, kad 
ir čia. ant šios žemelės veido, yra tiek daug 
dalykų, kuriais, kad ir jautriausi siela, galį 
pasidžiaugti.

JURGIS.— Meluose paskendusi siela negali rasti 
džiaugsmo.

GALINIS.— Neviskas. Jurgi, yra melas. Gyveni
me yra išmintis, kuri nuolat veikia neatsi
žvelgiant į tą. ar mes ją jaučiame, ar ne.

JURGIS.— Yra baubas, kuriuo mes žmones gąs
diname.

GALINIS.— O jei jo nebūtų, tai mes turėtume jį 
susitverti: be jo gyvenimas butų be prasmės.

JURGIS.— Turėtume pasidaryti sau iš nebūto bu
tą. kad suteikus gyvenimui prasmę? Na. bro
lau, tai jau čia ir nukalbėjai!

(Bus daugiau)
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Visokios Žinios.
DARB IEČIŲ SUVAŽIAVI- REIKALAUJA SUSTAB- 

MAS U2GYRĖ McDO- 
NALDO PASIŪLYMUS.

DYT BOLŠEVIKŲ 
PROPAGANDĄ.

. ... ,, .1 National Civic Federation
Anglijo* Darbo partija rei- viršininkas Mathew Woll pa- 
kalauja paimti kasyklas ir siuntė atvirą laišką Sovietu 
transportaciją visuomenės oficialiai atstovybei New 

nuosavybėn. i Yorke, kuri vadinas Amtorg
Birmingham, Anglija. — Trading Co., reikalaujant, 

Pereitą ketvergą Darbo Par- kad ji liautųsi skleidus bolše- 
tijos suvažiavimas čionai vikinę propagandą šioje ša- 
milžiniška balsų dauguma lyje. Sako, mes nepaisome, 
priėmė savo vado Ramsay ką Sovietai daro Rusijoj, bet 
MacDonaldo pasiūlymą pro- mums apeina tas, ką jie ban- 
gramą ateinantiems rinki- do daryti čionai. Esą, Ameri- 
mams. Programe įeina se- kos piliečiams jau perdaug 
kantieji reikalavimai: įkirėjo Maskvos nuolatiniai

“...paėmimas visuomenės nešvarus užsipuolimai ant 
nuosavybėn anglies pramo- Amerikos valdžios ir tuo pa
neš, transporto, pajėgos įmo- čiu sykiu bandymai pasisko
niu žemės ir gyvybės apdrau- linti pinigų iš musų žmonių 
dos; sumažinimas išlaidų ka- finansavimui tos pačios pro- 
riuomenei, laivynui ir oro jė- pagandos nuvertimui 
goms; sumažinimas mokės- valdiškų įstaigų, 
nių neturtingiems ir apdėji-1 
mas didesniais mokesniais 
turtingųjų: apdėjimas padi
dintais mokesniais kapitalo 
ir brangiųjų žemės nuosavy
bių; paėmimas Anglijos 
Banko visuomenės kontro- 
lėn.

musu

PRAŠO PINIGŲ PADENG- PRAŠĖ KARČIAMOJ PIE-'Sako, jie skleidžiu daugybę HOOVERIUI UŽTIKRINA
TI MISIJONIERIAUS ' ■’----------- . .........----------------------------------

PAVOGTĄ SUMĄ
Baptistų bažnytinis i 

masis komitetas pietinėse 
valstijose kreipėsi Į savo pa-

MAJORAS GILIS KA
LĖJIMAN.

Newburyport miestelio 
majoras Gilis, žinomas kaipo 
“Bad Boy,” pagaliaus tapo 
nuteistas dviems mėnesiais___
kalėjimo už įsteigimą savo'jį konvenciją, prašyda- j , -. - D i- •
mieste gazolino stoties be mas> kad parapijonai sudėtų ^ai la.zila apsventmo. Pohci- 
leidimo. Be kalėjimo baus- $953,000, kuriuos pavogė jų " =* ............ ..
mes jis dar priteistas užsimo- mjcijnnieriu < i'žr 1 i n i n L-o č’ Q 
keti 140 dol. piniginės baus- čarnes. Apsivogę- mišijonie- 
mės, taipgi turės užmokėti - ...............
$400 Newburyport miestui 
už neteisėtą iškirtimą me
džių. Ši byla buvo virtusi ne
maža sensacija, kadangi ma
joras pats yra labai užsispy-

NO—GAVO MUŠT. [kurstomų atsišaukimų ir turį j MASS. VALSTIJĄ.
Worcestery tūlas Edward pasisekimo kaip darbininkų vMK-tiio^ nnlitikie.

nildn Migneault užėjęs karčiamon miniose, taip ir jaunuose ko-L.į/; Dianešė Hooveriui kad P“'10- ant Green st.//aprašė stiklo[maistuose (komsom^uts^^^M“’:
I

pieno, bet saliunininkas ne
tik neišpildė jo prašymo, bet

leidimo. 1
mes jis dar priteistas užsimo- misijonierius iždininkasC. S*.

ja tyrinėja jo nusiskundimą.

rius tapo suimtas Kanadoj ir 
dabar gabenamas atgal šion 
šalin į teismą už suktybes.

_ MIRĖ KOMEDIJANTAS 
rūsio budo ir turėjo nemažai 
tokios rųšies savo draugų,; Nuo plaučių uždegimo mi- 
kurie norėjo išsukti jį iš bė- rė garsus judžių aktorius 
Jos. Bet priešai neapsileido Larrv Semon. Pašarvotas 
ir per eilę teismų jį įkišo ka- San Berdino miestely. Cali- 
lėjiman.

LARRY SEMON.

TUNELIS UŽGRIUVO 
DAUG DARBININKŲ.
Ispanijoj, netoli nuo Ci- 

mortada, įgriuvo statomas 
geležinkelio tunelis, užber- 
damas daug darbininkų. Pa
vyko išimti 8 lavonai. Kiek iš 
viso žuvo, dar nesužinota.

\ J lt? 11 v 11 L <T 14 L LA • oi Vdl

4 4 i ja didžiumą balsų duos re- 
AREŠTAVO MAJORĄ y^pyblikonų kandidatui į pre- 
SUKTYBES RINKIMUOSE-z1(J?”1!*’ Hoove,‘ lulJJaram.ą 

J;. .-užtikrino generolas Edwards
Flint, Mich. Čia tapo arės- jr žymesni amerikonai, 

tuotas miesto majoras Mc- žinoma, sąmoningi darbi- 
Keighan uz įtariamas sukty- ninkaj nebalsuos nei už Hoo- 
bes per rinkimus. Jis esąs verj nej uį, smithą, bet už sa-bes per rinkimus. Jis esąs verj nej uį, Smithą, bet už sa- 
11-tas prasikaltėlis, kune-da- V() klasės gynėjus. Socialistų 
bar tapo areštuoti už tuos pa- pai-tijos kandidatus — Tho- 
čius darbus. masą ir Maurerį.

TAI BENT STEBUKLAS 
KUNIGUI ANT KELIO.
Kunigas R. Dcfclrill iš West 

Union, Va., važiuodamas na
mo naktį labai išsigando, 
kuomet pamatė, kad jį vejasi 
kitas automobilius ir išgirdo 
įsakymą sustot. Jis dar smar
kiau pradėjo važiuoti, bet ki
tas automobilius užvažiavo 
priekin ir privertė kunigą 
sustoti. Jis manė, kad dabai 
jau nei Dievas jo neišgelbėi 
nuo užpuoliko, kuris tuojau 
užklausė, ar turi prie savęs 
maldaknygę. Sako, mes no
rim apsivesti! Dvasiškajam 
tėvui net akys prašvito, kuo
met iš didelės baimės čia už
darbis pasirodė, šiiubą tuo
jaus davė ir parvažiavo na 
m o džiaugdamasis, kad Die 
vas ir dabar dar “stebuklus’ 
parodo.

BAŽNYČIŲ BIZNIS 1926 
METAIS BUVO 814 MI

LIŪNŲ DOLERIŲ.
Cenzo biuras VVashingto- 

ne praneša, kad 1926 m. Su
vienytose Valstijose buvo 
213 įvairiais vardais religi
nių sektų, turinčių 54.624,- 
976 narių, priklausančių prie 
231,983 bažnytinių parapijų. 
Sulyg cenzo apskaitliavimų, 
bažnytinis biznis 1926 m. sie
kė $814,371,529, o bažnyti
nių namų ir kitokios nuosa
vybės vertė buvo $3,842,- 
577,133. Pasirodo, kad per 
pereitus 10 metų kunigai la
bai apsukriai biznieriavo, 
kadangi 1916 m. bažnytinis 
biznis buvo $328,909,999, o 
nejudinamojo turto vertė 
$1,676.600,582. Taigi surink- munijos karališkoj šeimynoj 
ti tokią milžinišką sumą pi
nigų iš parapijonų. kuomet 
žmonės nuo bažnyčių vis la
biau šalinasi, kunigams ma
tomai nebuvo lengvas dar
bas. O kokia nauda iš to 
vargdieniams? 
trasias visus pinigus laiko sa
vo kontrolėje, o parapijonai 
jokios teisės prie jų neturi.

fornijoj, bet jo kūnas bus pa
laidotas Philadelphijoj, savo 

MUSSOLINI DUODA ĮSA- gimtinėj. Buvo 39 metu am- 
KYMUS REDAKTORIAMS žiaus.

Italijos diktatorius šaukia 
fašistinių laikraščių redakto
rių suvažiavimą Romoj, kui 
bus jiems įsakyta, kokius raš
tus jie turi spausdinti fašiz
mo naudai. Jis nori, kad fa
šistinė spauda garsintų pa
sauliui buk fašizmas Italijoj 
jagerino ūkininkų būvį. Ka- 
iangi neužilgo įvyksta 50,- 
)00 ūkininkų delegatų de
monstracija, tai Mussolini 
stengiasi pažaboti visą spau- 
ią taip, kad ji bubnytų žmo
nėms visokius nesamus fa
šizmo nuopelnus, pasinaudo
jant demonstracijos proga.

KITAS RUMUNIJOS KA
RALAITIS PABĖGO SU 

MERGINA.
Budapešto žiniomis, Ru-

vėl skandalas. Nesenai kara
laitis Karolius buvo pabėgęs 
nuo savo žmonos su kokia ta: 
meiluže, o dabar jo brolis 
Nicholas padarė tą patį. Esą. 
jis įsimylėjęs į gražią aristo- 

Dvasiškijos kratiškos šeimynos dukterį 
ir slaptai pasprukęs su ja Pa
ryžiun. Karališko kraujo 
merginos, matomai, jau pra
rado savo įtekmę pas ištvir
kusius sosto įpėdinius. Vė
liausiomis žiniomis pabėgė
lis. esą, motinos įprašytas, 
grįžta namo.

MINYŠKA BĖGO IŠ VIE-
New Yorko Evening Post NUOLYNO PER LANGĄ, 

praneša, kad Trockis tebesąs 
ištrėmimo vietoj ir sergąs Benignus bandė pabėgti i

TROCKIS RANDASI MIR
TIES PAVOJUJ.

Sergąs malarija, rankos ir 
kojos sutinę, bet daktaru 

pagelbos negauna.

TROCKIO PASEKĖJAI 
VĖL BRUZDA.

Maskvos Sovietų pirmi
ninkas Uglanov įspėjo ko
munistų partiją, kad trocki- 
ninkai vėl varo smarkią agi
taciją prieš Stalino valdžią.

SUDUŽO DU ORLAIVIAI 
BEŠPOSAUJANT. 

Užmušta penkios ypatos. 
Detroit, Mich. Du orlaiviai -

DAUGIAU BALSŲ UŽ 
HOOVERJ.

Anglų kalba žurnalo “Li-
berodydami savo šposus,šiaudiniame 
kaip galima nusileidžiant pa- ^Usavime uz Hooverj pa- 
lysti vienas po kitu, susika-į<lVota uz
bino ir sudužo. Nelaimėje demokratą Smithą -31,061. 
žuvo penkios ypatos.

NAUJAUSI LIETUVIŠKI 
REKORDAI COLUMBIA

UŽKLUPO KOMUNISTŲ 
CENTRĄ PALESTINOJ.

Žydų telegrafo agentūra 
į praneša žinią iš Jeruzolimo, 
i kad Nasionna kolonijoj tapo 
j surastas komunistų centras 
; ir slapta spaustuvė. Areštuo
ta aštuoni žydai ir du ara
bai.

PAJ1EŠK0J1MAI

t

VANAGAIČIO PRAKAL
BŲ GASTROLĖS.

Žinomas juokdarys art. A. 
Vanagaitis pradeda rudeninį 
sezoną. Spalio mėnesyje, jo 
parengimai atsibus sekamo
je lietuvių kolonijose:

Detroit, Mich., spalio 17 d. 
Clevelande, spalio 19 d.
Amsterdam, N. Y., spalio i 

20 ir 21 dd.
Vėliaus Brooklyne ir apie- ': 

inkėse. Dar vėliaus Naujoje 
Anglijoje. Po Naujų Metų 
Pennsylvanijos valstijoje. 
Šiam sezonui p. Vanagaitis 
;uri paruošęs juokingą ir įdo
mų programą, kuriame įeina 
iki šiol negirdėti jo “spy
riai.” Pijanu asistuos M. Jo- 
savitas. R.

Vanagaičio leidžiamas 
‘Margutis” muzikos ir juokų 
mėnesinis žurnalas, jau su 
marškiniais. Kaina metams 
>1.00. Pamatykit. Antrašas: 
‘Margutis”, 3241 S. Halsted 
4., Chicago, III.

Gloucester'y minyška M. 
_ „ iš

malarija. Jo gyvybei gresia vienuolyno per langą, nusi- 
mirtis. Rankos ir kojos suti- leidžiant virve nuo trečio 
nusios. o daktaro pagelbos aukšto. Virvę ji pasidarė su- 
negali gauti. Trockio prašy- sukdama lovos baltinius, bet 
mai perkelti į sveikesnę vie- ta jos virvė nutruko ir pabė- 
tą ignoruojami. Berlyno ko- gėlė dar nepasiekus žemės 
munistų laikraštis Volksville nukrito tiesiog ant einančios 
kreipėsi pas Maksimą Gorkį, gatve moters. Minyška vė 
klausdamas apie Trockio pa- grąžinta klioštcriun. o kuni- 
dėtį, bet atsakymo negaunąs, gai sako, kad buk tai yra ne- 
Vėliaus patirta, kad Gorkis sveika protiškai ir neva tode 
gerai žino apie sunkią Troc- bėgusi iš vienuolyno, 
kio padėtį, bet jis dėl to ne
protestuoja ir tyli.

RUSIJA PERKA GINKLUS
Sovietu vyriausybė užsa

kė Čekoslovakijoj karo pa
būklų už 15 milionų rubliu 
žinomose Škodo dirbtuvėse. 
Be to. prie Berlyno torgpre- 
do atidaro naują chemijos 
skyrių, kuris užpirkinės che
mišką karo medžiagą, žino
ma. taip pat seks visus nau
jus chemiškus karo išdirbi
nius.

Mergina Pavirto į 
Vyrą.

KIEK BALSŲ LAIMĖJO 
SOCIALISTAI ŠVEDIJOJ.

KĄ PILSUDSKIS PADARĖ 
SU GENEROLU ZA- 

GORSKIU.

Knoxville, Tenn. Tūla vi
duramžė mergina Samproni- 
ja Hamundson iš Naragans- 
ing miestelio, pasijuto bevir- 
stanti į vyrą. Iš pat kūdikys
tės ji buvo moteriškos lyties,

Chicago Daily Neuvs ko-'tik turėjo palinkimusužsiim- 
Europos laikraščiai padtio- respondentas praneša, kad ti daugiau su berniukais, ne- 

da smulkesnių davinių apie Lietuvos laikraščiuose dabar gu mergaitėmis; net ir žaisti 
buvusiuos rinkimus Švedijoj, iškeltas aikštėn lenkų gene- mėgdavo tik berniukų žais- 
Pasirodo, kad socialdemo- rolo Zagorskio likimas. Esą lais ir nekęsdavo mergaičių 
kratai Švedijoj įgijo daug jį nužudę žymus Pilsudskio neigi savo lyties žaislų. Vė- 
naujų pasekėjų. Šiuose rinki- rėmėjai. Zagorskis 1926 m. liau jai želdavo ūsai ir bara
muose jie gavo 761,346 bal- vadovavo pasipriešinimą da, o pastaruoju laiku patė- 
sus, kuomet 1924 m. jie buvo prieš Pilsudskį ir buvo pada- mijo ant savo kūno beaugan- 
gavę 651,543 b. Taigi sočiai- ręs sukilimą, bet jis buvo nu- čius vyriškus lyties organus, 
demokratai šįmet laimėje galėtas ir pasodintas kalėji- Daktarai ištyrinėję ją miesto 
100,000 naujų balsuotojų, me Vilniuje, kur virš metų ligoninėj, pripažino, kad ji 
Beto, dar nėra žinios, kiek laiko laukė teismo. Rugpiu- kokiomis tai nepaprastomis 
jie gavo Stockholme. Atsto- čio mėnesį. 1927 m. jis buvo permainomis organizme, tik-Į 
vų skaičius valdžioje šį kartą pargabentas Varšuvon pri- rai gavo vyriškas ypatybes.' 
bus mažesnis todel. kad viso: rengimui savo apsigynimo. Panašių atsitikimų yra buvę; 
partijos šįmet surinko dau- Tuomet Pilsudskio karinin- ir pirmiau. Anglų kalba žur- 
giau balsų. Dabar jie turės kai Zagorskį kui tai išgabe- nalas <zYour B< dy” paduoda 
83 atstovus vietoje 95. Dau- no ir jis dingo nuo to laiko be daug panašių gamtos “špo- 
gi ausi a i prakišo liberalai. jokios žinios. sų.”

!

JUOZAS BABRAVIČIUS. TENORAS.
12 Inch $1.25.

Liaudies Daina61002F (Karvelėli.
(Plaukia Sau Laivelis.

10" 75c. 
i6034F' (Aguonėlės.

(Kur Bakūžė Sananota.
)35F (Tykiai. Tykiai Nemunėlis Teka.

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

(Ne Margi Sakalėliai.
KAZYS J. KRIAUCIUNAS, TENORAS

10" 75c. SU ORKESTROS AKOMPAN.
16H»2F (Aš Bernužis Bernužėlis (Komp. A. Vanagaičio). Liaud. Daina 

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

SU ORKESTROS AKOMPAN.
16103F (Kad Gėrėm Midų Alų. Liaudies Daina

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

161O4F (Panemunės Gegutė—Polka.
(Sprogsta Medžiai, Dvksta Žolės—Polka. 

COLUMBIA LIETUVIŲ ORKESTRĄ.
16105F (Zanavikų Prašmatnybės—Polka.

(Dzūkų Dzyvai—Polka.
NULLO ROMANI & ORKESTRĄ.

12083F (Ramona—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 Bernucis.......... Kantancija Menkeliuniutė. Soprano
16092F (Neveski Vaikine. K. Menkeliuniutė. Soprano su Ork. Akomp.

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

Liaudies Daina

Liaudies Daina

Liaudies Daina

Polka

Polka

Waltz

16O91F (Suirusio Gyvenimo Vaitas ................. Columbijos
(Tosca—Vaitas ............. .•..................... Columbijos

16093F ( Gaidžio Polka............................................ Liaudies
(Lėtutė Polka.................................................. Liaudies

J6097F (Jaunimo Polka.............................. Lietuvių Tautiška
(žemaičių Polka.............  Lietuvių Tautiška Orkestrą

I6098F (Aukštaičių Polka...........................Lietuvių Tautiška
(Zanavykų Polka........................  Lietuvių Tautiška

15094F (Viena Mergytė—Vaitas.............. Lietuvių Tautiška
(Mergužėlė. Eikš Pas Mane—Polka. Liet. Tautiška 

16O95F (Lietuvių Hymnas............
(Noriu Miego—Polka. ...

161001' (Polka...............................
(Lietuvaitė Polka.............

: 6099F (Lietuvos Himnas............
(Persiskirimas su Tėvyne.

16OS8F (Lietuvoj Mados.

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

.. . Lietuvių Tautiška Orkestrą 
.... Lietuvių Tautiška Orkestrą 
.. . Lietuvių Tautiška Orkestrą 
.. . Lietuvių Tautiška Orkestrą 

. Kazys J. Kriaučiūnas. Tenoras 

. Kazys J. Kriaučiūnas. Tenoras
Antanas Vanagaitis su Orkestros Akomp. 

(Pas Draugą Julių. Antanas Vanagaitis su Orkestros Akomp. 
lhO85F (Vanagienė Polka. (A. Vanagaitis). A. Vanagaitis su Ork. Ak. 

Orkestros Akomp. 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška

(Lietuviškas Džiazas Ant. Vanagaitis su
1G087F (Kregždutė Polka........................  Lietuvių

(Trimola Polka............................ Lietuvių
|ėO89F (Polka Karolka............................ Lietuvių

(Šaulių Polka................................ Lietuvių
16<)68F (Neverkit Pas Kapą.......... “Aido" Choras iš Brooklyno, N. Y.

(Tykus Buvo Vakarėlis. .. “Aido” Choras iš Brooklyno, N. Y.
16i)67F (Važiavau Dieną-Sirpsta Noksta Avietėlės. . . “Aido” Choras 

(Vakarinė Daina.................................................. “Aido” Choras
ĮĄM4F (Kalinio Daina......................................................Jonas Butėnas

(Mano Gimtinė..................................................... Jonas Butėnas

4,

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Geo. Masilionis
377BR0ADWAY, SO. BOSTON,MASS.

Rekordus Co’uml’ia. gamina geriausių musų dainorių. kaip tai. Miko ir Kipro Petrausko. 
Babravičiaus Butėno. Vanagaičio. Menkeliuniutės ir daugelio kitų artistų, chorų, kvartetų.

Rekordu siunta* 1 visus miestus Amerikoj. Perkant virš 6 rekordus, prisiunčiam dykai. 
Rekordus siunčiam ir į Lietuvą. Kanadą, Angliją. Argentiną. Rusiją ir į kitas šalis. Bet 

pirkėjas turi n ■ 1 už persiuntimą $1 25. Į Kanadą už $1.25 galima prisiųst 6 iki 12 Re
kordų- Pinigus grasia prisiusi per Money Orderį, kartu su užsakymu.

Pajieškau giminių Juozo, Mateušo ir 
Ag' tos Virbickų vaikų, jų tėvai paėjo 
iš Trilaukių I ainio, Pajevonio vals
čiaus, Suvalkų guli. Tėvai jų senai mi
rė. bet jų vaikai yra kur nors Ameri
koje ar Kanadoje. K is apie juos žino, 
malonės pranešti, arba pats lai atsi
saukt. W. COOK

19 School avė., YValtham, Mass.

STASYS BANEVKUS. j ieškau 
mano tėvo Juozo Banevičiaus, paeina 
is 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 ap •• jį žino, ar jis gyvas ar 
Uiiięs. malonės pranešti.

STASYS BANEVIČIUS
Kelio Ruožo Rastinė, Radviliškis, Šiau
lių apskr.. I.ithuama. arba Miss Nellie 
Y'vzelska. 1213 Chase st., t'amden, N.J.

Pajieškau Onos Šunskiene.s po tėvais 
Valoniutė. ir Petro I.iberio; abudu gy
veno Brooklyn, N Y'. Paeina iš Kauno 
gybernijos, Panevėžio apskričio, Re- 
migalos paštas, Ereškėlių kaimo. Mel
džiu atsišaukti, nes turiu svarbų rei
kalą. (44)

Ona Vaioniutė-I.iberjenė
6309 So. Rockwell st., Chicago, III.

t

Žilionis Petras, apie 56 m. iš Ruso- 
nių kaini >. Seirijų vaisė., Seinų apsk., 
Amerikon atvykęs 1898 m., 1920 m.
buk jryvenęs Xew Yorke ar kur tai 
apie New Yorką

Skavinskas K., iljrą laikų gyvenęs, o 
gal ir tebegyvena. B:r.ghan>ton, N. Y. 
Gimines jokių žinių neturi; yra labai 
susirūpinę.

Vitkauskas Petras, Juozas ir Anelė 
t'Rokonienė), gyvenę, o gal gyvenų 
kur nors Pcnnsylvanijos ar New Yor
ko valstijose.

Kondratas Aleksandras, gyvenęs, o 
gal ir tebegyvena Ruffalo. N. Y Gimi
nės jo adreso neturi ir nieko iš jo ne
girdi.

Jokinavičius Juozas, žinių Lietuvoje 
nebegaunama nuo pradžios pasaulinio 
karo.

Vitkevičiai Juozas. Martinas ir Ka
zys, jau apie 20 m. Amerikoje. Gimi
nės, jokių žin ų apie juos neturi.

•Tieskomieji arba apie juos ką nors 
žinantieji prašoma atsiliepti šiuo 
adresu:

Lithuanian Constilate General
15 Park Row, New York. N. Y.

APSIVEDIMAL
Esu našlė inteligentė, 32 m. be vai

kų. Noriu susipažinti su amerikonų 
arba Kanados piliečiu apsivedimui. 
Turi Imt nejaun<‘snis 33—43 metų. Su 
pirmu lai ku pasiuskit paveikslą. Pla- 
te nes infirmacijas suteiksiu per laiš
ką K. A.

Box 18. YValkerville. Ont., Canada.

Pajieškau našlės bile metų apsivedi- 
mu'; pageidaujama, kad turėtų kiek 
turto. Arčiau nrrlonės susipažinti per 
lniška. CHAS. Lt’ZINAS
lis Va re t st . Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui draupo ne
laimesnio 30 iki 10 metų; aš esu 27 
metų, la’svų minėjų moteris; moku 6 
kalbas, n-••••nai is i.tctuvos. Smulkes
niam žinias suteiksiu peAlaiška. Su 
lajsku malones prisiųsti paveikslą.

M. J., 32! Perent avė.,
Windsor, Canada.

Pa'ieškau sau gyvenimui draugo, 
esu 22 metų mergina, nesenai iš Lie
tuvos. Marintieji arėjau susipažinti, 
malonėkit atsišaukti, su pirmu laišku 
prisiųsti savo paveiksiu, šiuo adresu;

Mis.- K L., 32! Perent avė., 
IVindsor. Canada.

Pykai >iun< i.imc <!<•! rūkančių prabą 
puikaus tabako. Kreipkitės pas mus. 
Europa Jhh>U <'n„ 57 f>cy Street.

Ne» York. N. Y.

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI

Juodgalviai, md- 
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
•iu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą.

GEO.
BENDORAITIS
520 YVilson St..

W*l«rbury, Coaa.
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Humoristika
—

Tl’ZAS IR ŽEMUKAS (DVI 
KORTU AKI).

Kartą į vieną balių buvo pa
kviesta rusu rašytojas Puškinas 
ir lenkų-lietuvių rašytojas Ado
mas Mickevičius. Ten buvo gerai 
prisigerta.

Baigiantis baliui.
Puškinas žemyn, o 
aukštyn.

Puškinas sako:
žemuk. tūzas eina”!

Mickevičius atsakė: "Bet tru
pu (kozyrių) žemukas ir tūzą 
kerta."

I

I

•Pasitrauk

EKSTREMISTAI.

lipo laiptai
Mickevičių

APSIVILIMAS.

.Juozai, šok ir nežiopsokie. 
Kito mergą paviliokie.
Spausk, pagavęs ją. prie šono. 
Kad net plikė būt raudona ’.
Juozas smarkiai suka Ona. 
Kad net blaško jos sijoną.
Šokdams kojas čiužinėja. 
Laiks nuo laiko patrapsėja.
Musu Juozas kad ulioja. 
Net jo plikė prakaituoja!
Ir Onytė jam patiko. 
Net jai "aiskrymo" nupirko.
O po šokiu fundyt ėjo. 
Kiek tik pinigu turėjo.
Bet lydėdams namo naktį. 
Gavo nuo jos baisią saktį!
Kaip prie durų atsistojo. 
Siekė bučkio mylimojo: 
Bet jis toki "pončių” gavo.
Net galvoj jo sužaibavo!

Pilypas.

Laisvoji Sakykla
“SEKANTI RINKIMAI IR perspėti teisingai ir laiku.

DARBININKŲ REIKA
LAI.”

Manau, kad nei vienas 
darbininkas neat<i<akys per
skaitai šį straipsnį.

šiuo antgalviu tilpo įžan
ginis straipsnis (editorialas) 

num. 40-tame.

Ona: žiūrėk, štai, eina du tikri 
ekstremistai!

Marijona: Kodėl jie ekstre- 
! įrištai?

Ona: Nagi vienas kaip žvelgia 
į mane, tai net akis išverčia, o ki

ltas praeina nei kiek į mane ne
pažiūrėjęs.

PATOGl MAS IR BĖDA.
ATKIRTO.

Vienas žmogus joja pro garsu 
universitetą ant asilo. Asilas pra
dėjo bliauti. Tuo tarpu išėję keli 
studentai pasityčiodami klausia 
žmogų:

—Ei. tu. asilo tėve, ko tas 
vo asilas taip labai rėkia?

—Mat. vaikeliai. — atsakė 
miai žmogus. — jis džiaugiasi 
tiek daug savo broliu pamatęs!

ta

ra-

Senberniu būti nebloga.
Nes gaspadinė kaip uoga— 
Puikiai mane šenavoja.
Vynu dažnai traktavoja.
Vyno gerai isigėrus. 
Bučiuoja mane nustvėrus. 
Syki verkti ji pradėjo.— 
Dresės jai naujos reikėjo.
Kadangi labai ją mylėjau. 
Tai drese nupirkti turėjau. 
Bet nuo “cveko" ant sėdynės.
Truko dresė gaspadinės.

Pilypas,

O jeigu kas tų perspėjimų 
nepaiso, arba neseka. — tai 
jų kaltė, ir už tai patys turi 
nukentėti.

---------------
LAIŠKAS REDAKCIJAI.

Dei Gerdausko kandidatūros 
Į SLA. iždininkus.

Didžiai Gerbiamam "Kelei
vio" Redaktoriui,

So. Boston, Mass. 
Germiamas Tamsta:—

Malonėkite man per laik
rašti “Keleivi” ar laišku pra
nešti reikšmę tilpusiu išsi
reiškimo “Keleivio” No. 40 
A už valgoje, kur pasakyta: 
"Nors jie gerai žino, kad sa
vo peršamojo Gerdausko ne
praveš.” Tas dar nebuvo nie
kui- minėta, kad jau man nė
ra vilties gauti minėtą urėdą. 
Nekurie perdaug perša, ne- 
kurie bereikalingai mane 
juodina; vieni ir kiti rybas 

e kitu:o ma- l>*» žengia, bei patėmijau ke
letą kartų išsireiškimą prieš 
mane gerbiamam “Keleivy.” 
Tas mane nustebino. Anoms 
partijoms vienai esu komu
nistas, kitai tautininkas, bet 
šiais metais, komunistai pa
varė diktą agitaciją už mane, 
bet artai dėl to aš negeras, 
kad mane komunistai giria, 
ir už mane agitavo? Rodos 
taip netiktų manyti "Kelei
vio” leidėjams, senovės 
draugams. Ir dabar nesame

' “Tėvynėje,”
Pradėjau skaityti ir be skai

dydamas mąstyti — kas žodis 
; vis tiesa. Iš pradžių viskas 
|nupiešta gana teisingai. — 
pasako, kaip darbininkai yra 
išnaudojami ir skriaudžiami: 
suminėti. visiems žinomi 
šmugeliai ir graliai, už ką 
yra kaltos republikonų ir de
mokratų partijos. Taigi, 
kiekvienam perskaičius pir
mąją straipsnio dalį, nei į 
galvą negali ateiti, kad to 
straipsnio autorius agituos 
balsuoti už demokratų bei re
publikonų partijų "geruo
sius” kandidatus.

Bet jis agitavo. Vadinasi, 
apsigavom, kuri, ...... r —
nėme. f

Ir kaip gudriai tas daro
ma: cituoja A. I). Federaci-i 
jos sekretoriaus Morrison žo
džius. pasakytus Darbo Die
noje. kur jis pasakė, kad 
darbininkai pareikalaus iš 
politikierių laiškais pasisa
kyti. kaip jie atsineša link 
darbininkų. Taigi, kurie pa
sisakys. kad bus "geli" dar
bininkams. tai už tuos kandi
datus darbininkai ir baisuos. 
Po tų žodžių, edit< 'rialo rašė- 
ias rašo:

“Nuo šito savo pareiškimo 
organizuoti darbininkai ne
privalėtų pasitraukti. Darbi- 

1 įlinkai privalėtų remti tik to-ĮV? 
kių partijų ir tokius kandida-' ” 
čus, kurie raštiškai pareikštų .
---- ----- x :--- ’------------------ --- ------— —-- ---- * 

principais ■.|Į„hi. užgauliojimai. Ypatiškai
- man niekas negali ir nemegi-

kad ka-l33 užmesti blogus pasielgi-

riau butų nieko bendro su 
jais neturėti. Tuomet, rašant 
apie bolševikų užmačias mu
sų spaudai neprisieitų nei jū
sų vardas minėti, nei jums iš 
to nesmagumo turėti. Prie to 

; dargi ir jums butų geresnis 
užtikrinimas patekti pagei-j 
daujamon vieton, kaipo ge-' 
ram. sąžiningam ir švariam 
žmogui, nieko neturinčiam 
su bolševikiniais demago
gais.

( 
I

DARBE YRA SMAGUMO 
jei žinot kaip vengti blogą apetitą, 
nevirškinimą, prietvarą, galvos skaus
mą ir abelną silpnumo jausmu

Trinario Kartusis 
Vynas 

prašalina visus skilvio r.etvarkumo ap
sireiškimus. Bandykit šia st -bėtirą 
pagelbą! Visose aptiekose. Dėl sampe- 
lio dykai rašykit pas Jos. Triner Co..

1333 So. Ashland Xve., ChicagJ. i!'... 
Pridėkit bė padengimui pa.-iurg mo 
lėšų.

DYKAI SANIPAI.O KUPONĄ

FARMOS t

EKSTRA BAKGENAS. EKSTRA!
4<t akerių su budinkais, didelis sod

rus apie 300 medžių, aukštoj vietoj, 
.?eia žėribeveik visa dirbama, miš- 

nedaug, netoli miesto, lietuvių apie- 
Lnkėje. Kaina su mažu (mokėjimu 
sst*>. bet jeigu “eash.” tai da pigiau.

Kita tarnu. 40 akerių su geresniais 
budinkais, kaina $900

Fai ma prie ežerų arba tarpe ežerų. 
Su akerių geros žemės, daug visokių 
budinkų; kaina $1,600.

No, ėdami pirkti ar mainyti, visada 
kreipkitės pas mane. (42)

.!< -EPU GERYBO, Scottville, Mich.

PASTABOS
Skaitant paskutinius A- 

merikos Lietuvio” numerius, 
matosi, kaip p. Paltanavi
čiui tikrai yra sunkios dienos. 
Bėdavoja nabagas, bėdavo- 

i ja... Jau beveik panašu i liki
mą kitų tautiškų laikraščių, 
kurie irgi taip bėdavojo. 
Tautiškas elementas turbut 
iau pataps paskutiniu mogi- 
kanu Amerikoj.

|

t
priešai, nors gyvenimo apiin- ii — _ i _ •> t i r

I 
i

"Laisvės” redaktorius 
Bimba, giriasi, kad jis yra 
darbininkas ir jo gazieta 
darbininkiška, bet su darbi
ninkais draugaut nenori. 
Kartą “penteris” dirbo “Lai
svėj” 2 nedėlias ir Bimba ji 
galėjo gerai pažint netik iš 
prieš, bet ir iš užpakalio, o 
vienok kai tas draugas suti
ko Bimbą vėliaus, tai Bimba 
•am nei “alau” nesakė.

Vardas..............
(latvė ir Nr. . .. 
Miestas.............
Valstija ...........1 

i
į Jis Turėjo Silpnas Kojas 

ir Pūslės Trūbelius
| Ponas F. L. Reid, Denver, Colo., at 
;ravo sveikatą ir dabar yra užga
nėdintas ir ĖrtaniKs. tr jis nori, <a«i 
keikiantieji išgirstų malonią z i r. a. Ji- 
a.-< "Nuta-Toriv yru puikiu- g

lės. Aš visuomet kertėjau nuo itidelrc 
nuovargio ir mano kojos visuomet 
-baudėjo, diena ir rakti aš turėjau 
silpna pūslę, turėjau šlapintis avie 
dvyliką sykių diena. I>abar mano ko
jos yra tvirtos ir mano pu-lč veikia at
sakančiai.''

Virš milioras žmonių yra dėkingi 
atgaudami -avo sveikatą su pagelba 
Nuga-Tone J<»s veikia puikiausiai ,1c1 
ta žmoriu. kt»rie*turi inkstą ir pūslės 
t rūbelius, prastą apetitą, menką virš- 
kniimą. yalvos -katniėjimą. s.uigulį. 
■ ilpntis nervus, reumatiškus skausmus, 
kurie pernašai sveria, turi viduriu už- ' 
kietėjimą, visuomet įuuėias nuvargę 
ir negali gerai naktimis miegot'. Jei 
turite her.t viena tų nemalonumų, jus 
turėtumėt pabandyti Nuga-Tone. Jo- 
tikrai pagelbės jum-. Nug-a-Tone yra 
parduodamos pas visus gyduolių ver
telgas. Jei juay vertelga neturi jų šla
ke. reikalaukite, kad jis už-akytų jų iš 
olselšo vaistinės.

.. F. 3.

PIGIAI PARSIDUODA
Farma, 117 akeriai geros žemės, prie 

■lickiio v -skelio; pusė mailės j miestų, 
i kambarių pilnai įrengtas namas. C 
riti budinkai; visas derlius, visi įran
kiai, vežimai, mašinos. 6 karvės, 2 ark- 
I ui, vištos. Kaina už viską $3,000. Jne- 
,-ti reikia $1.000. Turiu parduot tuo- 
jaits Klauskit angliškai. (43)

MRS. LEFCOUINS
ĮSI. Saratoga Springs, N. Y.

IHDEL1S BARGENAS.
Karma 175 akerių, 90 akerių dirba- 

lygios, be akmenų, geros juodže- 
>•» kambarių geras namas; 2 

s. 7 siti budinkai; 30 karvių, ku
šintų .doierių kiekvieną 

arkiia', vištų; įrankiai, ma- 
. vežimai. visas derlius įvairios 
-; farma randasi prie pieninkys- 
mcstclio, ’ ’ ..............

už vi

ai-'.-.
mės 
bwr 
ri«> duoda 
sąvaitę: 
šin<>? 
rąšie
tės miesteli šalę geležinkelio stoties. 
Kaina už viską Sb.ooo. /mokėt reik 
s i.iHHi. Parsiuuoda dėl savininko ligos. 
Klauskite anglu kalboj. (43)

MRS \TOSBURN
Bt»x 27S, Saratuga Springs. N. 1.

ARISTOKRATIŠKOS BAL
SUOTOJOS.

TEISINGAS FOTOGRAFISTAS

na-

-fiO.

I i

—Ponas Šatai, aš mačiau jūsų 

iškaboj, pasakytą, kad padarot 
: fotografijas belaukiant.

—Fotograf istas: Taip yra. 
'.poniute, bet kadangi jums prisi
eis laukti keletą dienu, tai jums 

I genaus butu palaukti savo 
muose.

—Kaiptu manai Išalsuoti šiuo
se rinkimuose?

—O. aš manau, savo naujame 
kostiume, kailiukais apvedžiotu 
kalnierium. taipgi vėliausios ma
dos skrybėle.

TI RI GERĄ PROGĄ.

PROGRESAS.

Močiutė: Po pusryčių mes gail
ime eiti bažnyčion, arba pasivaži- 
įnėti; kas jums, dukrele, labiau 
patiktų ?

Dukrelė: Lai bus taip, kaip 
jums geriau.

Močiutė: Gerai, tai eisime pa
sivažinėti.

Dukrelė (i šalį): Pasaulis, iš
tikrujų. progresuoja.

Vaikinas: Aš myliu tokia mer
giną. kuri gali priimti juoką.

Mergina: Tai tu turi gera pro
ga būt i priimtu.

j
i

kybės sulaiko nuo darbavi
mosi. bet jau dabar nėra ta 
įgadynė, kai buvo 20 metų at- 
;gal. Prisimena man maršru- 
ravimas su gerbiamu Bago- 
čium: tada buvo aiškinama 
socializmo principai, be vpa- 

savo poziciją teigiamą pras-l^™*®^r!!^? 'j?™! 
me vfeais įrineipais darbi-!1”** «BKanbojn»ąĮ.^ patiskm 
ninku reikalais..." Įman n,ek?5 n®fah ,r

Reiškia priminti, kad ka-|na užmesti blogus pasielgi- 
datik-Tėvvnė-redakciniuo-imus. bet kiek apsme.znrų! 
-e straipsniuose ka>ba apie^’P"^ ? ' '-?g S L 
darbininku reikalus, ii visuo-|'«- P: T-man daleist: 
met iaikdsi gompersizmo.l“21!"'1 išminko vietą, arba 
Tokia politika gvvenime nie- ;'esal pranešti mano netm- 
kad nebuvo pritaikyta ir neikamumą; as tikiu, tą ir pada
bos. "Tėvvr.ė ' tatai gerai ži-i'.''s.trumP0’ įteį-l-''Je-. T™m- 

* iko^ iai- Pot ateityje P. T. turės pose-
kuriarne dalyvaus visų 

’ '{komisijų pirmininkai, kur 
yra keletas advokatų, kaip 
tai gerbiamas Bagočius. Gu
gi?, Grigaitis; aš turiu juose 
užsitikėjimą, kad jie patars 
?. T. veikti pagal konstituci
ja. 1 .

Su pagarba,
— John Gerdauskas.

Nuo redakcijos: “Kelei
vis” nieko blogo prieš jumis 
nerašo, nešmeižia ir nenieki
na. Tai faktas. Kaipo žmogų, 
mes jumis gerbiame lygiai 
taip, kaip kad jus gerbiate 
"Keleivi." O jūsų cituojamo
je ištraukoj iš apžvalgos išsi
reiškimas taip pat nėra jūsų 
asmens pažeminimu, o tik 
argumentavimas su žalingą
ja bolševikų spauda, kurios 
nešvarus tikslai prieš Susi
vienijimą visuomenei yra ži
nomi ir todėl bolševikų atsto
vams negali būti galimybės 
prieiti prie SLA. vairo. Tai 
logiška. 0 jeigu Tamsta šir
dyje nesijauti esąs bolševikų 
šalininkas, tai jums daug ge-

no. Kad tokios polit 
kos politiniai demagogai 
ia nereiškia, kad tokia poli
tika gali būt pritaikyta dar
bininkų gyvenime. Mano su
pratimu. gompersizmas že
mina "Tėvynę" ir jos edito- 
rialų rašė jus.

Laisvės Mylėtojas.

GIMNAZIJOJ.
Mokinys rašto darbe parašė, 

kad ūkininkai parduoda arklius, 
avis ir kitus javus. Mokytojas 
atiduodamas sąsiuvinį, klausia:

—Ar arkliai ir avys tai javai? 
Mokinys:— Ne javai, bet jie 

javus ėda.

ĮSPĖJIMAS NESIŲSTI PI
NIGŲ LAIŠKUOSE.

Pranešu Amerikos lietu
viams. kad niekados nesiųstų 
pinigų i Lietuvą paprastuose 
aiškuose, nes Lietuvos oaš- A 
uose randasi daug vagių, 
kurie pavagia amerikiečių 
laiškus su pinigai.-. Aš siun
čiau kiekvieną mėnesį i Lie- 
uvą laišką savo giminėms, 

bet mano giminės vis skun
džiasi, kad negauna tų laiš
kų. tai tas parodo, kad mano 
laiškus pavagia Lietuvos paš
te. manydami rasti juose pi
nigų. A. P.

Newark, N. .J.
Red. Prierašas. “Keleivy

je” tokie persergėjimai tilpo 
laug kartų. Net pati Lietu
vos valdžia davė keletą pa
stebėjimų, kad Amerikos lie- 
:uviai nesiųstų pinigų laiš
kuose. Siuntimas laiškuose 
pinigų yra draudžiamas net 
Lietuvos Įstatymais. Tečiaus 
iaugelis amerikiečių lietuvių 
vis dar nekreipia jokios do
mės i tuos pranešimus. Taip 
Jaro didžiuma net išsilavi
nusios lietuvių visuomenės ir 
ik kada patiria nuostolius 
vpatiškai, tada jau nepasi
tenkinančiai patys persergsti 
kitus per spaudą. Mes tokio 
perspėjimo nepeikiame, te
gaus turime pasakyti, kad 
nes stengiamės visuose rei
kaluose lietuvių visuomenę

i

Laikraščiai praneša, kad 
atvažiuoja Amerikon Lietu
vos kumštininkų čampionas 
Vincą. Sako, kad jis jau ga
vo iš Amerikos konsulo vizą 
ir ši sezoną pasirodys Ameri
kos kumštininkų arenoj. Vin
cą Pabaltijoj ne kartą yra 
pasižymėjęs kumštynėse, tad 
ir šioje šalyje jis lietuviams 
[gali būti didele sensacija.i

r

Palengvina Nuo Gasti, 
Skilvio Skausmų, 

Kvaitulio
Gydytojai mums sako, kad 90 pro

centų visu ligų paeina iš skilvio ir vi
durių negeruaią. Jų- negalite būt svei
ku jeigu virškinimas bloga-; jus gaiite 
apsirgti jei valgis neskanus ir tinka
mai nevirškirasi.

Tanlac turi pu.kų rekordą kaino pa
lengvinimas nuo nevirškinimo bėdų, 
kad ir uzsisenėjusių.

Mr. Alelis ( ava. 5W. Hunt St.. 
\Voonsoeket. R. I.. sako: "Aš buvau 
blogoj sveikatoj ir per metus nedir
bs*. Nutariau bandyt Tan'ac Daba' 
užaugau 30 svarų, mano geltona oda 
paliko -kaisti, prietvarą pergalėjo ir 
apetitas sugrįžo."

Jei kenčiate nuo gasų, skausmu 
skilvy at viduriuose, kvaitulio, koktu
mo. prietvaro ir atbukusių kepenų: je: 

■ neturite apetito, negalite r' 
I

negalite miegot ir 
esate nerviški ir nusikamavę, jums 
reikia Tanlac. Tai yra gera<. tyras 
vaistas, padarytas iš šaknų, žievių ir 

šiandien. Pinigu- sugrąžinsime, jei 
nepagelbės.

Wall strvtas New Yorke
. i • * i* i i TT • varsna, psaaryvas is saKnu, žievių uIširo iaiŽybaS, kad liooteris žoių. Gaukite bonka iš aptiekoriaus 

Įgaus 300 elektorių balsų. Tas
reiškia, kad jis gaus 34 bal- 

. -us daugiau, negu reikia iš-,
rinkimui. Atrod ..
thas neturi jokio s?nso lapo
Amerikos prezidentu, nepai
sant jo visų “šlapių” pažadų.

ITALIŠKI ARMONIKAI
Mes išdirbant
ir importuoja- ’’ _ s

ie v .-"kiu :u- „JaEVTĄI 
šių rankomis 
dirbtas 
Itališkas 
Akordinas 
geriausias 
pasaulyje.
Ant 10 
metą gva- 
rantuotos 
gu kitu isdirbėjų. Dykai suteikiam pa
mokinimus. Reikalaukit katalogo, ku
rį prisiųnčiam dykai. (-)

RU ATTA SERENELLI * CO.
1011 Blue lsiand av. Dpt. 31. Chicago.

Musų kainos žemesnės, ne-

REM-OLA
GYDO 

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

ROIDAI PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

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

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

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

HENRY TIIAYER & CO, INC. 
CAMBRIDGE. MASS.

|

netvarkus 1 
f R SKAUDI |

Šlapinimas. 
seniems
Patenkina

Santai Midy
Parduoda visose

Aptiekose

i

VISU ŽINIAI
Už visokios rūšies smulkius pasi
garsini mus, kaip tai: pajieškoji
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome p<> 3c. už žodį už sykį No
rint ta patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
"Keleivio" prenumeratoriam . ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą syki skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi j>o 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 5dc.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį.
‘'Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gu skaitome tik po lc. už žodį 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greita: tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADM'AY,

SO. BOSTON, MASS.

fvfvvfvri
PAVARGĘS

• titas blogas .' Nėr- I 
vj-.-ta Nepasiduokit. I 
i.-'iri Severos Esorka, I 
'.'.-.r geras virškinimo Įl 
r mosavimo tonikas, J 
priduos Jums naujos spė- i 
Kos :r pagelbos Jums at-j 
sistoci ant Kelio į sveika
ta. Klaussiv aptiekoriaus Severas 
esorka

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingo- bėdos, 
jus galit juos sustabdyt dabar -u 
CreomuPiof- stišvclnintas kreozo
tas. kuris yra priimnas vartoti. 
Crėoniul-ion yra naujas m<dika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitom-: jis palengvina 
ir gydo li<r» apimta odą ir sulaiko 
gemalu augimą-

Iš visų žinomų va-.stų. kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausiu vaicų gy
dymui pastovau- kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės ne-veikumų. Crco- 
įnulsion tur' dar kit'4 gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
•Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomtilsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, šalio, ir visokiu gerklės 
ligų kitokiose formose, turinė’'? 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dvi sutvir'-nitr.o 
’ isos sistemos po blogo šalčio ar 
’ f!n." Pinigus sugrąžiname jeigu 
iusii šalčio ar kosulio nepalcngvin- 
tų vartojant j j taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

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

NAMINĖS SMUKLĖS.
Biržai. Apskritai, biržėnai

tų tvarka. Grįžęs Vilniun. 
Čia emigrantas St. Vaivada 
jam pranešęs, kad apie Ma
žeikius esą suorganizuota 
2,000 ginkluotų vyrų, kurie 
darysią perversmą. Vasaičiui 
atrodęs šlykštus emigrantų 

■elgesys ir nuolatinis mela
gingas kėlimas ūpo, tad iš 
i Vilniaus pabėgęs Latvijon, o 
; iš čia grįžo Kaunan. Vieną 

kad nplai i naktį pernakvojęs pas tėvus nu“ii rytojaus nuė-
šnviak Pas zmon^ 1 Žaliakalni ir 

. 'čia buvo areštuotas.
■ Drauge su Vasaičių buvo 
kaltinami Br. Kazlauskas, A. 
Klimukas ir A. Taurinskas. 
Jie sulaikyti. Kazlauskas 

.taip pat kaltinamas kaip ak
tyvus manytu rengti sukilimo 
dalyvis. Tardant jis kaltu 
neprisipažino ir Valaičio gy
nėsi nepažįstąs, bet sustačius 
į akis— prisipažino.

Vasaitis ir Kazlauskas,

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ 
SU PADEGIMU.

Plateliai. Rugsėjo 14 d. 
Kentu kaime staiga užsidegė 
ūkininko Jono Preibio jauja. 
Subėgę kaimynai nebegalėjo 
gaisra užgesinti, ir jauja su
degė visai. Iš po degėsių iš
trauktas pasibaisėtinas radi
ny? — namų šeimininko la
vonas. Padarius vėliau skro
dimą paaiškėjo, 
mingasis buvo
užpakalio dviem 
Vien i kulka perėjo per kru
tinę, šita užgavo šlaunį. Ma
tyt, kaž kokie piktadariai, iš 
pasalų nukovę, padėjo jį jo 
paties jaujoj ir pastarąją už
degė.

Velionis buvo pažangus ir 
susip -atęs ūkininkas ir žy
mus ’ietos veikėjas. Pasta
ruoju metu jis buvo Liet. 
Jaunimo Sąjungos Ginteliš
kės skyriaus ir Valstiečių 
Liauoininkų Ginteliškės kuo- kaip aukščiau minėjome, nu- 
pos pirmininkas, o be to vei- bausti, o Taurinskas ir Kli- 
klus įvairių ekonominių or- liukas išteisinti, 
ganizacijų naiys.

Palaidotas, kaipo laisvų 
pažiūrų žmogus, atskirose 
kapirėse, griežiant laidotu
vių maršą.

i

PUOLIMAS MUSU SAR
GYBOS IŠ LENKŲ 

PUSĖS.
Sužeista musų sargybinis. 

Rugsėjo mėn. iš 17 Į 18 d. 
naktį apie 1 vai. nežinomi as-

VELNIAS ĮSiMETĖ.
Ylakiai. Šią vasarą Eršvųi —; .

kaime pas vieną žmogelį, sa- beveik visoje l..‘ -uv< n; 
pagarsėję savo ait; m či;i ne
reikia turėti nei ."Pinklių. nv‘ 
sandėlių — ju<i> pake -i; 
tam tikri “nameliai, ui 
ypač turgaus dienomi" tam 
tikros rūšies zmoi-ės "Unk"- 
minasi.”

Be. to, yra keletas arbati
nių, kuriose arbata vistu m -t 
turi 40 nuošimčių -tipru . . 
Po tokios “arbatos sūri’ ikę> 
pilietį nė nebandyk jo už
kalbinti. nes tuojaus galva į 
šmotelius ištikš. pačiai tur
gaus dienomis Biržų mieste 
pilna tokių, kurie be jokių 
Kliūčių “mėruoja gatves" iį 
skaldo galvas tiems, kurie tą 
jų darbą norėtų sutrukdyti.

ko, net tretininką, įsimetusi 
kažkokia dvasia ar velnias: 
po kiemą vaikščiojąs raudo
nas mažas žmogelis, gnaiby
damas vaikus. Tėvams atsi
sėdus poterių kalbėti, prieš 
akis šokinėjąs šakalys, juos 

I kankinąs, stumdąs. Paprašy
tas buvęs kunigas egzortų 
įskaityti, bet atsisakęs eiti. 
Tada religingos moterėlės 
suėjusios su visokiomis šven- 
:tomis žolėmis bei šventais 
į skambaliukais velnio varyti.
šis to ne tik nepabūgęs, bet 

į(iar nematomai visus skam
baliukus moterėlėms ant ko
jų sukabinęs. Ir daug pana
šių šposų "velnias” prikrėtęs, 
neduodamas tai šeimai ra
mybes. Pagaliau, atradusi, 
tur būt, kad gana prikamavo 
tuos namus, "dvasia” išsineš
dino.

1

PERŠOVĖ.
Šimonys, Panevėžio apskr. 

Panevėžy einu per ligoninės 
kiemą, žiūriu — musų kaimo 
žmogus Petrauskas. Buvęs 
nuo pat lyto Šimonių girioj 
medžioklėj. Varytojų vadas 
Plikiškių Budreviėius pasa
kęs sunui, kad irsimus šautų, 
kai jis iššausiąs. Tai signa
las. kad pradėtų varyti. Tė
vas iššovė, o sūnūs kaip šovė, 
tiesiai tam vaikinui nugaron. 
Nugaroj buvę apie 20 šratų 
mvaryta, o viena grankulka 
maurai perlindusi. Grankul- 
;a perėjusi pusantro centi- 
netro nuo širdies. Ot ir sig
nalas, ot ir medžioklė ’.

t

VASA1ČIO BYLA.
Kariuomenės teismas tre- mens iš lenkų pusės užpuolė 

čiadieni nubaudė A. VasaitĮ Trakų apskr. Vievio rajono 
10 metų sunkiųjų darbų ka- l-tos sargybos būstinę ir per 
Įėjimo. langą paleido du šuviu, iš

Iš kaltinamojo akto byla kurių vienas sužeidė į kaklą 
atrodo taip. Šių metų sausio musų pol. Saliamoną Igną. 
20 d. kriminalinė policija ga
vo žir.ių, kad tomis dienomis 
iš Vilnijos Kaunan turi atvy
kti politinių emigrantų du 
ginkluoti atstovai. Vieno pa
vardė Vasaitis, antro, neži
noma ir kad apsistos Ukmer
gės pi. 130 nr. x

Padarius kratą minėtam 
bute rado A. VasaitĮ apsi- trys užpuolikai stovėję iš kie- 
ginklavusį brauningu ir apsi- mo pusės palei duris, 
juosusi dviem apkabom šovi
nių. Tardomas Vasaitis pa
aiškino, kad jis tarnavęs 
technikos pulke eiliniu karei
viu. 1927 m. kovo mėn. to pat 
pulko kareivis Paulauskas 
jam pasakęs, kad yra ruošia
mas sukilimas nuversti da
bartinę valdžią ir vėl atstaty
ti demokratinę Dr. K. Gri
niaus valdžią šios vieton. Bu
vę pranešta, kad iš kažkokių 
civilių asmenų jie gaus rei
kalingų žinių, sukilimui gin
klų ir kitokios paramos. Vė
liau Vasaitis buvęs supažin
dintas su Br. Kazlausku, A. 
Klimuku. Prie sukilimo orga- 
nizav mo Vasaitis sutikęs 
prisidėti. Kaune ir A. Pane
munėj Vasaitis dažnai susi
tikdavęs su darbininkais ir 
šiaip asmenimis, su kuriais 
vis ta-davęsis apie sukilimo 
ruošimą. Buvę žinių, kad prie 
sukilimo organizavimo prisi- 
dėsią tai vienos, tai kitos ka
reiviu dalys, tai 7 aviacijos 
karin nkai, bet pats sukili
mas tyliausių jo organizato
rių buvęs diena iš dienos ati
dėliodamas ir galiausiai jam 
su Paulausku buvę pasiūlyta 
vykti Rygon.

Rygoj kaž kokiam asme
niui tarpininkaujant jie gavo 
dokumentus, kuriais leidžia
ma gyventi Latvijoj 4 mėne
sius.

Gyvendami Rygoje jie 
lankydavę emigrantų susi
rinkimus, girdėję, kaip pil. 
Taurinskas smerkęs Vikoni, 
kad jis ardąs bendrą emi
grantų organizmo darbą, 
skaldąs Plečkaičio organi
zuojamas jėgas, o Lietuvos 
gyventojai pasitiki emigran
tų jėgomis.

Vėliau Vasaitis nuvykęs 
Vilni m pas Plečkaiti. Gavęs 
Įsakymą vykti Lydon. Nuvy
kęs ten, gavęs kareiviškus tusioj padėty (žemyn galva 
rubus ir ginklus. Lydoj radęs ir kojom). Vienuolyno mūras 
apie 190 ginkluotų iš Lietu- jau senai statytas. Prieš karą 
vos pabėgusių vyrų. Jam ne- jame taipgi vienuoliai kuni- 
patikę Lydoj esanti emigran- gai gyveno.

Tyrinėjant pastebėti pėd
sakai 5 asmenų, ėjusių iš len
kų pusės į sargybos būstinę, 
prieangy rasta iššauta revol
verio tūtelė ir tokia pat tūtelė 
rasta ant demarklinijos. Šū
vi." i musų sargybini buvo pa
leistas per langą, tuo pat me
lu, kaip rodo pėdsakai, kiti

ORLAIVIO KATAS
TROFA.

Sužeisti lakūnas p. Peseckas 
ir žvalgas p. Šimkus.

Skraidant lėktuvu lakūnui 
). Peseckui su žvalgu Šimku
mi dėl neišaiškintų dar prie
žasčių užsidegė motoras, o 
nuo jo benzinas.

Gaisras lakūnams likvi
duoti pradžioj nepasisekė, ir 
orlaivis 300 metrų aukštumoj 
pradėjo degti.

Momentas buvo labai šiur-' 
pus ir reikalingas greičiau
sio susioi ientavimo. Lakūnai 
greit susirado ir, iššokę ant 
sparnų, pradėjo leistis že
mėn. Peseckas viena ranka 
valdė lėktuvą, kol jis pasiekė 
žemę.

Nusileidžiam, žinoma, lėk
tuvas sudužo, o lakūnai susi-; 
trenkė. Be to, Peseckui ap-j 
degė ranka, kuria jis valdei 
lėktuvą. Paskutini."guli Karo 
ligoninėje.

Užpuolikų pėdsakai rodo, 
kad jų iš lenkų pusės ateita 
5-ių asmenų, o atgal tesu
grįžta tiktai 3-jų.

Išaiškinti šiam užpuolimui 
daromi atatinkami žygiai. 
Sužeistas sargybinis prista
tytas ligoninėn.

NUŽUDYMAS BIRŠTONE. 
Seksualinis nusikaltimas?
Birštone ant Vytauto kal

no 16 rugsėjo rastas moteries 
lavonas. Lavoną netyčia ra
do vienas kurorto svečias. 
Pasirodė, kad tai lavonas 
Kauno lenkų gimnazijos mo
kytojos St. Uskijaskienės. 
Uskijaskienė virve buvo pa
smaugta pereitą ketvirtadie
ni, rugsėjo 13 d. Policija tuo
jau ėmėsi žygių šiam nužu
dymui išaiškinti. Policija by
lą perdavė Alytaus teismo 
tardytojui. Rugsėjo 19 d. by
los tardymas perduotas Kau- 

; no apygardos teismo svąr- 
. besnioms byloms tardytojui. 
. Nužudymo apystovas tiria du 
. kriminalinės policijos valdi

ninkai. Į nusikaltimo vietą 
buvo nuvykęs pats piliečių 
apsaugos d-to direktorius p. 
A. Staškevičius. Susidomėji
mas šia byla yra didelis. Yra 
didelio Įtarimo, kad Uskijas
kienė nužudyta seksualiniais 
motyvais. Ji turėjusi pažintį 
su vienu ponu iš Kauno, ku
ris nusikaltimo metu buvęs 
Birštone.

PER 7 MĖNESIUS SUVAL
GĖ 10,145 GALVIJUS.
Per pirmuosius šių metų 

septynis mėnesiu." Šiauliuose 
buvo paskersta vietos naudo- 

i įimui 2713 raguočiai. 1017 
[kiaulių, 5553 veršiai, 850 
'avių, ir 12 ožkų. Iš viso 10,- 
145 galvijai.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant musu populiarių laivų

Nepalyginamas švarumas ir pa
tarnavimas misose Liesose.

KADA LIETUVOS UNI
VERSITETE LIETUVIŲ 
KALBĄ PRADĖS RIMTAI 

DĖSTYTI?
Lietuvių kalbos mokymą? 

Lietuvos universitete laikosi 
kažkodėl nestipriai. Pernai 
humanitarams buvo reko
menduojamas teologijos fak. 
doc. Balčikonis, šįmet jau 
skelbiasi p. Čiurlionienė iš 
teis. fak. Tečiaus hum. moks
lų fak. filologijos skyriaus 
studentai laukia, kada bus 
plačiau ir moksliškai lietu
vių kalbos mokoma. Buvo 
iau p. Durys pradžiuginęs, 
bet ištisi metai jo neturime. 
Tikėjomės p. Skardžiaus, ir, 
rodos, spaudoje buvo apie jo 
paskyrimą f-tui rašoma, te
čiau ir šis “dingo." Tuo tarpu 
lenkų, rusų, vokiečių, anglų 
ir kitų kalbų mokymas pas 
mus turi daugiau “pilietinių 
teisių," nekaip lietuvių kal
ba.

Į----------------------------------------------------- /

PROKLAMACIJOS KAU
NE PRIEŠ VOKIEČIUS.
Žaliajam Kalne, Kaune, 

rasta išmėtytų daug atsišau-i 
kimų, kurstančių prieš Vo-i 
kietiją. Įrodoma, kad vokie-j 
čiai buktai yra ’ j 
Lietuvos priešai, norintieji Į 
užgrobti Lietuvą, 
koks tai ‘•Lietuvos Išgelbėji-i 
mo Komitetas," bet krimina-j 
lė policija susekusi, kad tai 
yra provokacinis lenkų agen
tu darbas.

1

didžiausi: . . JĮ

Pasirašo!

203 iš Ne* York į 
Kauną ir atgal 
(Pridėjus S. V. 
jeigu Taksus.) 
Trečia klt—:i

Pinigus persiunčiant greitai ir 
žemomis raiomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas '.i-tos 
agentus arba pas

Hambarg-Anerican Line
131 Statė Street f»ston

ta IR 1

LIETUVĄ
PER BREMENĄ

■ nt didelio Vokiečių laivo 
COLUMBUS

arna Kitais sios Linijos 
laivais 

TIK ASTUONIAS 
HIENAS

Puikios kajutes Trečiai 
Klesai—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba

65 Statė St.. Boston. .Mass.
NORTH GERMAN

LLOYD

\š meldžiu kiekvieną skaitytoją 
šio laikraščio, kurie kenčia nuo 

Sub-Avute arba Muskulų Reumatiz
mo, Strėnų Skau
dėjimo < Lumba
go), Padagros 
(Goutl, parašyti 
man laišką, pade
dant savo vardą 
ir aiškų adresą, o 
aš prisiųsiu dykai 
Vieno Dolerio Ver 
tės Bonką išban- 

lymui mano Rheumatizmo Gvduo- 
ių. Aš noriu prašalinti Reumatiz
mą nuo kenčiančių savo lėšomis.Jųs 
lamaiysite. ką gali padaryt Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Aš esu tikras, 
;ad bus geros pasekmės ir jus patįs 
tai įsitikinsite pirma, negu duosi- 

■“ man bent vieną centą. Nebandy- 
<it prašalint Reumatizmo per ko
jas ar odą su pagelba plasterių ar 

itokių daiktų Nebandykit išvilioti 
iį su Linimentais, elektra ar mag
netizmu. Nebandykit išvyt jį su už- 
talbėjimu. Bet jus privalot ji pra
šalint. Jis yra kraujuje ir jus turite 
vyti jį laukan

Ir aš tikiu, tą darbą atliks Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Reumatizmas 
iuri išeit, jei jus pasiliuosuosit nuo 
-kausmo ir kentėjimo. Mano gyduo
lės panaikina skaudžius dieglius, 
muskulų gėlimą, gerklės sutinimą 
r sąnarių sustingimą.

AŠ NORIU PARODYT
lums, jei tik jus man pavelysit. Aš 
galiu daug prirodyt į viena sąvaitę 
r paprašysite mano kompanijos pa
siųsti jums dykai vieno dolerio ver
tės buteliuką gyduolių. Aš nepai
sau kokias kitas gyduoles jus var
tojo! Jeigu jus nevartojot mano 
žyduoliu, jus nežinot ką jos gali 
padaryti. Perskaitykit musu pa-iu- 
Ivma žemiau ir reikalaukite 
Š- ■

$1.00 Butelis už 25 centus.
Išbandykite jus Kuhn’s Sub- 

Acute arba Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, 
og Reumatizmas gali būt prašalin
tas. ir mes nenorim uždirbt ant iš
bandymo. Išbandykit—tai viskas ko 
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad 
tas gelbsti jums, tuomet užsisaky
kite daugiau, kad dabaigus gydy
mą. o tas suteiks mums pelną. Jei
gu handj mas negelbės, tai ant to ir 
užsibaigs. Mes nesiunčiame mažą 
buteliuką, kuris neturi vertės, bet 
-iunėiame pilnos mieros butelį, ko
kie parsiduoda aptiekose vieną už 
dolerį. Šis butelis sunkus ir mes tu
rime užmokėti Dėdei Šamui už per
siuntimą. Todėl įųs privalot prisiųs
ti 25c. persiuntimo ir supakavimo 
išlaidoms, o tuojaus aplaikysite 
Vieno Dolerio Vertės Butelį dykai. 
Priimant nereikės mokėti nieko.

KUHN REMEDY CO, 
Dept. B. W,

1855 Milwaukee Are, Chicago, III.

ĮSTEIGTA LINŲ AUDIMO 
FABRIKĄ.

Plungė. P. Juozas Kučins
kis Plungėje įsteigė lininių 
audinių fabriką. Įsteigtoje 
fabrikoje yra pastatyta 12 
naujų įvairiems lininiams au-' 
diniams staklių: visos maši- j 
nos naujausios konstrukci
jos, pagamintos užsieny: 
pats fabrikas įrengtas nau
jausiais technikos reikalavi
mais ir apie spalių pabaigą 
pradės veikti.

Be minėtos fabrikos, to pa
ties savininko p. Juozo Ku- 
činskio nuo seniau įsteigta 
veikia linų ir nuošukų ver- 
pykla. kur greitai, pigiai ir 
gerai suverpiami ploniausi ir 
noriausi siūlai.

Juozas Kučinskis yra bu
vęs Amerikoje, yra vietos 
įžymus visuomenės veikėjas 

į kupinas energijos.

I
!

Gyduolės 
Erzina Inkstus

Gerkite Vandeni
Imkite Druskos Prie Pirmo 

ženklo Pūslės Suerzinimo 
Ir Nugaros Skausmo

Vyrai ir aaoterys Amerikoje turi 
amžinai saugotis inkstų suirimo, 
čia dažnai perdaug valgoma riebi i 
valgių. Kraujas pritvir.sta rūgštimis, 
kurias inkstai stengia.-: iškošti. Bet jie 
nuvargsta nuo persidirbimo, užsikem
ša. nuo ko kįia inkstų negaliavimai 
nuslt^ silpnumas ir nupuoi:ma.- sve • 
katos.

Jaučiant, kad inkstai išrodo kai švi- 
lin ai: skaudant nugarai, ar kada šla- 

netyri. pilni nuosėdų; gaivai 
ar svaiguliams užeinant; 

rugstant. ar raumatizmui 
prastame ore, pradėkite 
daug minkšto vandens ir 

is aptiekus keturias uncija 
.. Imk p.> arbatinį

Ht'S

Jaučiant, kad inkstai išrodo kai šv

>uniai
■kandant.
iduriams 

tankinant 
uoj gerti 
raukite 
iad Saits druskų. r _
ankštelį prieš pusryti per keletu die-

Jos
lų ir inkstai pradės puikiai veikti.

Jad Saits druskos nebrangios, 
tegali pakenkti ir padaro malonų pu- 
lojantį Hthia-vandėns gėrimą, kuris 
eikalingas kiekv;enuose namuose, ne

liekas neapsirgs nu<> išplovimo inkstų

I

I

Į

ANTRAS TOMAS {DOMIOS 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 isteriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus kanu, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą čingia 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 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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NĖRA KITO TIESESNIO KELIO J LIETUVĄ
ARBA IŠ LIETUVOS J AMERIKĄ KAIP PER

KLAIPĖDĄ
----- :ANT :------

B ALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivų per Klaipėdą prie da
bartinių aplinkybių yra malonus ir visai keleiviu nevargina.

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT SIOS LINIJOS?
1) Nepertraukiama kelionė iš purto j portą

2) Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis
3) Lietuviškai galima susikalbėti su laivo aptarnautojais
4) Geras valgis ir mandagus patarnavimas
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) Išpildomi laivo orkestros, įvairus žaislai, šokiai ir tt.

KAINOS 
IŠ KAUNO: 
Trečia Klesa

$125
Valdžios Tax 

EkstrA

! KAINOS
1 KLAIPĖDĄ 

Trečia Kl. $107. 
| abi pusi $181. 
Turistine 3 klesa 
(arba buvusia H kl.-) 

$122.00 
Į abi pusi 203.50

Spalio (Oct.) 27
Lapkričio (Nov.) 15 

Gruodžio (Dec.) 4

d

RADO ŽMOGAUS GRIAU
ČIUS KLiOŠTORlUJE.
Mariampolė. šių metų rug

sėjo 17 <1. po Marijonų vie
nuolynu (po koridorium), 
kasant skiepą darbininkai 
rado žmogaus griaučius. 
Griaučiai dar smarkiai dvo
kia ir rasti kniūpsčioj susirie

VASAROJUS ŽALIOJE.
Zarasai. Girdint spaudos 

ginčus apie blogą derlių, 
mes, Ežerėnų apskr. ūkinin
kai, kol kas duonos turim, 
bet su vasarojum, tai dar 
klausimas ar prieis, nes dar 
kai kurie javai žydi ir. vieną 
gražią dieną šalnai ištikus 
galim likti be sėklos.

Todėl ir kyla klausimas, iš 
kur galėsim gauti pristygę 
sėklos i) kas tuo reikalu iš 
anksto pasirūpins, nes pava
sari truks ūkininkams pava
sarinių sėklų.

KALĖDŲ EKSKURSIJA 
I LIETUVĄ

Puikiausiu Greitlaiviu

AQUITANIA
Gruodžio-December 5-tą dieną

iš New Yorke stačiai į Cherbourgą, 
o i- trn gelžkeliu į Kauną

Pusšeštos dieni - ndeniu. pusantros paros gelžkciiu — 
ir jau busite I.-liroje. kur linksmai praleisite Kalėdų ir 
Naujų Metų šv. ■ pasivėžinsite rogėmis, ramia: pa

leisite ilgus o* vakarus giminių ir draugu būryje. 
Ekskursiją veda ,r.omasis visuomenės darbuotojas 
Cunard Linii ietuviskojo Skyriaus Viršininką-

p. |» i • j s B u k š n a i t i s.

Užmsaky 
ė i ausin »•

• f etas ir
i agentūroje,

CUNARD
l.ithn.inian

te St..

I

ant didžiausio laivo pasauly

IŠPLAUKIMAI LAIVU IŠ NEW YORKO: 
“POLONIA” 

“ESTONIA” 
POLONIA”
Su Įvairioips žinioms Kreipkitės j Vietos Agentą ar j Bendrovę 

BALT1C AMERICA LINE
8 BR1DC.E STREET, NEW YORK. N. Y.

Union T ra t Bldg., Pittsburgh. Ha.
315 So. Dearborn Street, Chicago. Illinois.

Vėlesni išplaukimai iš N’ew Yorko:

BEREN' \RlA . . Gruodžio 11. Sausio I
MAURET'^IA .. Sausio 11. Vasario 16

AQI’IT \ M '...................Vasario 1. Kovo 1

klauskite paaiškinimu ar- 
arba rašykit mums:

LINE
i>pt.

BOSTON. M \SS.

Kalėdų 
Ekskursijos į 
LIETUVA

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

draugus, savuosius 
vaizdus.

Prisirengk dabar, važiuoti
S. S. LE VIATH AN

(iki Cherbourgo)
Iš New Yorko išeina Gruodžio-December 5 d.

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

Kita ekskursija išeis puikiuoju laivų
S. S. GEORGE WASHINGTON

(tesiog į Bremena)
Išplauks Gruodžio-Derember 12 d.

Ekskursantai ant šio laivo bus asmeniškai vedami p.W.H.Schare.

Sugnžimui leidimu?- (Re-entry Permits) visi nepiliečiai turite 
j'igyti nevėliau kaip .50 dieni) prieš išvažiuosent.

Pirk laivakortes ten ir atgal.
Dėl reikalingų informacijų ir kainų, klausk pas vietinį laivakor

čių agentą, arba rašyk

United Statės Lines
<5 Statė St„ Boston. Mass. 45 Broad" ay. New York City.

IIr1 *



8 keleivi s No. 42. Spalio 17 d., 1928.
Blogiausi kaliniai ant

Deer Island.
Penai Institution komi- Mass. Real Estate "Šąiun- 50c. į valandą už pardavinė- 

sionierius lankėsi tyrinėjimo gos tarybų konvencijoj Bos- munšaino po stubas. 
tikslais ant Deer Island, kad tone daugelis nejudinamojo t AVA X - -A « « . __  I

DRABUŽIAI j LIETUVĄ. Gubernatorius paskelbė sau- (jaUg kalinių vis bėga. Kalė-
Daugelis žmonių teirauja

si, ar galima parsiųsti dėvė
tus drabužius saviškiams 
Lietuvoj. Adv. Bagočius 
kreipėsi šiuo reikalu i Lietu
vos Respublikos Generalį 
Konsulatą ir gavo sekantį at
sakymą :

Atsakydamas į Tamstos š. w . - - . . .
mėn. 4 d. laišką, Generalish2, dyką patikrinti v isu> 
Konsulatas turi garbės pra- j motorimus vežimus šioje ybi- 

nešti, kad dėvėtus drabužius rijoje. Policija atjdziai te- 
Lietuvon siųsti galima. 1 - "■

1. Jei siunčiama dideliais tojus ir ............
........................... • atimta “laisniai. Norima vi

siškai pašalinti nuo kelio pa
vojingus šoferius.

Vietinės Žinios
I Vienieimyniai namai įeina 

į madą.
Mass. RealEstate

Springfiekie butlegeriai 
samdė vaikus, mokėdami po

sužinoti, kodėl iš ten taip turto vertelgų ekspertų pa

gurno laikotarpį. I
Gubernatorius Fuller išlei- skundė, kad blogiausius kali- 

do proklamaciją sąryšy su išConcordo irtolimes- 
vajum sumažinimui automo- nįų apskričių atgabena į

rimo viršininkai jam nusi-

bilių nelaimių, paskelbda
mas “saugumo laikotarpį” 
nuo pereito nedėldienio iki 
pabaigai šio mėnesio. Šiame 
laikotarpy bus įsteigtos sto-

Deer Island. kur prisieina 
juos priimti be pasirinkimo. 
Todėl esą ir būna daugiausia 
pabėgimų, nes čionai dau
giausia randasi "blogiausių 
kalinių.”

mvs neatsargiuosius vaziuo-1 
prasikaltėliams bus i

___  __ _ ___ Bostone. Mechanics Build- 
reiškė, kad dabar daugiausia įuvo radio paroda, ku-
parsiduoda vienos šeimynos rioje išstatyta dirbiniai nuo 

' paprasčiausio kristalinio pri
imtuvo iki tobuliausių setų.

PARSIDUODA 1923 metą Knicker- 
bocker Sėdau. Geroj padėty. Beveik 
dykai turini atiduot 
Telefonas: So. Bosun 4138-5V.

namai. Sako, jaunoji ameri
kiečių karta, kaip tik apsive- 
da, tuojaus stengiasi, išeiti iš 
miesto apartmentų ii apsigy
venti priemiesčiuose, noriai 
pirkdami arba rendavoda- 
mi vienšeimynes stubas.

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

Tel. South Boston 1662— 1373.

siuntiniais, kokioms nors įs
taigoms, tai patartina gavė
jams kreiptis į Finansų Mi
nisteriją ir gauti leidimą 
siuntinius be muito išsiimti.

2. Jei siunčiama paštu 
(Parcel Post) tai jokio leidi
mo nereikia. Dėvėti drabu
žiai įleidžiami be muito.

Su tikra pagarba,
P. Daužvardis,
Vice-Konsulas.

I

Buvo šiltos dienos.
Spalio 12 d. Bostone 

apielinkėje pasireiškė nepa
prastai šiltas oras. Laipsni- 
ninkas vietomis rodė net 90 
gradusų šilimos. Keletas po- 
licistų apalpo nuo karščio.

ir

199 SECOND ST, 14 ruimų, trijų 
šeimynų namas, toiletai. piazai, iš 
priešakio ir užpakaliu laiptai. Parsi
duoda pasiaukaujant.

Tel.: So. Boston 1563-W.

Cambridge atsidaro vaikams 
mokykla.

Su ateinančia subata. spa
lių 20 d. prasideda pamokos 
lietuvių kalbos. Lekcijos 
prasidės 2 vai. po pietų The 
Cambridge Neighborhood 
House. 79 Moore st.. Cam- 

Todel. artinanties žiemai, įbridge. Tėvai, kurie norite, 
būt gerai, kad Amerikos lie
tuviai, apdėvėtus arba atlie
kamus drabužius pasiųstų sa
viškiams į Lietuvos kaimus. 
Ką mes čion miestuose neb- 
galime bedėvėti. Lietuvos 
Kaimuose bus didelei naudin
gu daiktu.

Adv. F. J. Bagočius,
253 Broadway,

So. Boston, Mass.

kad vaikučiai prasilavintų, 
atsiųskite i mokyklą laiku.

Komitetas.

LSS. 60 kp. susirinkimas.
Pėtnyčioj, spalio 19 d. 

7:30 vai. vakare įvyks LSS. 
60 kp. susirinkimas. Visi 
draugai malonėkit susirinkti 
į “Keleivio” ofisą, nes yra 
daug svarbių reikalų.

LSS. 60 kp. sekr.

Kiek Bostonas turi gy
ventojų.

Bostonas turi arti 800,000 
gyventojų, užimdamas aš
tuntą vietą po kitų didžiųjų 
Amerikos miestų. New Yor- 
kas turi 6.017.500 gyv.. Chi- 
cago. 3,157.400; Philadel- 
phia. 2.064.200: Detroit, 1,- 
378.900: Cleveland, 1,010,- 
300: St. Louis. 848,100; Bal
timore, 830.400. Bostonas, gi: pavogti, 
vėliausiomis cenzo skaitlinė-j laike Suffolk* teismo klerko 
mis. dabar turi 799,200 gy- rinkimų, 
ventojų. Į----------------

Bostono miesto taiyba lie
pia įsteigti kontroliuojan
čius laikrodžius prie balsavi
mo dėžių, kad beskaitant 
balsus butų negalima juos 

kaip kad atsitiko

--------------- I Mokyklų komitetas Bosto-
Dievas negali būt advokatu, ne įsakė visiems mokytojams 

Middlest'.v kriminaliame nenešioti prie drabužių pri- 
teisme klerkas Bean užklau- segtų jokių politinių ženklų.

- i .____  • ______ tirrisė kaltinamojo negro Wil- 
liam Johnsono. ar jis turi ad
vokatą. Negras atsakė: “Ma
no advokatas yra danguje— 
Dievas.” Klerkas tuojaus ant 
rekordo užrašė: “Neturi ad
vokato.'’

kaip tai Smitho arba Hoove- 
rio paveikslų arba obalsių.

I

PARSIDUODA GROSERNĖ paran
kioj vietoj, biznis išdirbtas per ilgus 
laikus Priežastį pardavimo, sužinosite 
ant vietos. Užpakaly storo yra trjs 
kambariai gyvenimui. Savininką galit 
matyt nuo 5 vai. va are, store. (42) 
.38 l'ltion Street. Carthridge. Mrs.

SO. BOSTONE
Trijų šeimvaij medinis namas 
4-4-4 kambariai, gesas, elektras, 
skalbynės, pijazai. Kaina $5,500. 
Savininkas sutinka mainyti ant 
farmos apie 20 arba 25 akerius 
žemės, kur yra laikomos arba ga
lima laikyti karves. Norintis mai
nyti kreipkitės tuojaus.
Puikus kampinis namas, krautuvė 
ir 9 kambariai, gera ir parankiau
sia biznio vieta. Kampas E ir 
Fifth streeto, So. Bostone. Kaina 
$5,500.
trijų šeimynų medinis namas ant 
Sixth street, netoli E st. 4-4-4 
kambariai, gesas. elektras, skaj- 
bynės. Visas pertaisytas iš vidaus 
ir iš lauko. Kaina $1,84)0.

BARBEKNĖ IK POOLRU1MIS.
Vienintelė tokia įstaiga didelėj. 
Lietuviais apgyventoj vietoj. Bos
tono priemiestyje. Parsiduoda pi
giai, kreipkitės tuojau

PRIEINAMI AUSI A PROGA
KIEKVIENAM 1NSURANCE 

Inšiurinu ir ant išmokesčio (Tik 
Mass. valstijoj) Automobilius, 
forničius, namus, stiklus, sveika
tą, gyvastį ir tt.

Nauja ligoninė.
8100.000 Bostono miesto 

ligoninei paliko mirdamas 
turtingas pirklys ir filantro- 

; pas A. Shuman. Už šituos pi- 
, . - .- . -. ... nigus bus pastatvtas jo vardu
kurie pasekmingai 1^ai^\e| namas ligoniams ant Spring 
kvotimus ir gaus pilnas ad- L ie charl(,5 
vokatų teises. Is viso yra 30 (|

---- - - - --- naujų advokatų, kuriu tarpe terš knaueiai, ateikit tiesiog l^j M motelys gąraėe 
is darbo. .... ‘matosi daug pavardžių len-

Vynu ir moter. kn.ueuu!Įkifkomis gaiUnėmis. bet ar 
Šis susirinkimas turi didelę e lenkai 6ar lietuviai _ #un. 
reikšmę lietuviams, nes sia-.į kvtL 
me susirinkime bus padary- r 
tas galutinis tarimas linkui 
lietuvių kriaučių biznio agen- . 
to: ar mes jo norime, ar ne.i 
Tas pats liečia ir visą musų; 
skyrių, nes neturėdami savoj 
žmogaus ofise, pats skyrius i 
mažai ką reiškia. Todėl šis 
susirinkimas yra šaukiamas' 
unijos Headąuartery, kad 
visi dabartiniai unijos virši
ninkai galėtų dalyvauti.

Taip pat dalyvaus ir liet, 
generalis organizatorius A. o Brooklyno tautiški vieny- 
Jenkins.

Visi be skirtumo privalote 
dalyvauti ir tarti savo žodį.

J. Palaima, pirm.
J. Lekys, sekret.

Lietuvių Kriaučių Mitingas.
Lietuvių kriaučių 149 sky

riaus A. C. W. of A. Extra
307 naujų advokatų.

Massachusetts valstijos 
Bar Examiners taiyba pa-susirinkimas įvyks, Redoje. skelM teisių sfu(lentu.

Spalio-Oct. 24 d., 1928 m., 
nuo 5:30 vakare. Amaiga* 
meilų Svetainėje, 40 Edinbo- 
ro »t., Bostone. Vyrai ir mo-

Raudonasis Kryžius Bos
tone iš viso yra surinkęs $89,- 
632 šelpimui nukentėjusiems 
nuo audrų.

Davimas pilietiškų popie
rių dabar sulaikytas iki pasi
baigs rinkimai. Įstatymų pa
tvarkymais pilietystės biuras 
atsidarys už 30 dienų po rin
kimų. .

Standard Oil kompanija 
bando išgauti leidimą pasta
tyti \Veymoutho miestely 
$500,000 vertės dirbtuvę.

VISKO PO BISKI.
Pasaulis rūpinasi pažanga.---- .

Sustreikavo muzikantai kru
tamu jų paveikslų teatruose.

Bostone apie 20 krutamu- 
jų paveikslų teatrų neteko 
muzikantų. Jie išėjo į strei
ką, protestuodami prieš sam
dymą vargonininkų, kurie 
nepriklauso jų unijai. Šie te
atrai yra nuosavybėje ir kon
trolėje Netoco korporacijos, 
turinčios apie 60 savo Įstaigų 
Naujoje Anglijoje. Jeigu ne- Smithas 
bus susitaikyta iki 25 d. šio dentu. 
mėnesio, į 

streiko prisidės 
darbininkai.

biečiai domisi bent suolais. 
Girdi, “Keleivis” ir “Naujie
nos” rašo, kad’ socialdemo
kratai Vokietijoj steigia 
žmonėms patogumus ir nai
kina ponišką valdininkų pa
siputimą. parūpindami jiems 
net suolus patogiai atsisėsti, 
bet nieko neprižada duot’’ 
“Vienybės” platiko ex-so 
cialistams-liberalams 
fašistams. Ypatingai reiki; 
suolų “Vienybės” svetainėje 
bet niekas jų neduoda — car 
you beat it?

alia

Airišiai labai norėtų, kač 
taptų S. V. prezi 

w__ Jie mano, kad ir vė
prie muzikantų*galėtų atidaryt saliuną ani 

ir estrados fcoįno kampo, kaip seniau 
buvo. Bet Smithas turi tiek 

i progos likt prezidentu, kaip 
Nukapos algas, jei Smithas tas plikis, kuris tepdama? 
laimės, profesorius. ga]va visokiais vaistais, tiki-

Harvardo teisių mokyklos- • 
profesorius Samuel Williston b s g. •
sako, jei demokratų kandi
datas Smithas taptų išrinktas 
Amerikos prezidentu, tai vi
sas biznis ir gamyba šioje ša
lyje butų sukratyta nuo vir
šaus iki apačios. Jo nuomo
ne, balsavimas už Smithą 
reiškia tą patį, kaip balsavi
mas už didesnę 'bedarbę ir 
mažesnes algas.

ŠOKIAI SUŠELPIMUI LIE
TUVIŲ STUDENTU.

Spalių 25 ketvergo va
kare, Lietuvių Salėje, So. Bo
stone, rengia šok i us sušelpi- 
mui lietuvių studentų. Visi 
lietuviai malonėkite i minė 
tus šokius atsilankyti. Salę 
aukauja ir rengia Lietuviu 
Ukėsų Kliubas. Muzika bu? 
gera, atsilankiusieji turės 
daug smagumo. Ypatinga: 
jaunimas nepamirškit!

Komitetas.

I

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 $X,54» ir tik 
reikia įm< kėt.

Farma 300 akrų. 2-><i akrų dirbamos, 
100 akrų miško; pirmos klesos 9 kam.- , 
barių namas, didelė banė ir kiti budin
ėtai; 30 melžiamų karvių. 3 arkliai. 
100 kalakutu. !•>*> ančių ir apie 2*H) 
vištų; visi geriausi padarai, k t., trak- 
toris. kul ama mašina ir visi kiti ko
kių tik reikia. Ant greito pardavimo . 
saina $13 O(H>.

Ant maino. 5 akrų farma. karvė, ar- Į 
klys, kiaulės, vištos ir antys Prie ge
ro kelio “Statė Road", 16 mylių nuo 
Bostono. Parsiduoda tik už $R,00<>. 
Mainys ant namo apie Bostoną.

De! platesnių informacijų kreipki-

JUOZAS BALUŠAITIŠ
337 M. Third St, So. Bost:>n. Mass. 
Telefonas So. Boston 0418-R

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinis namas su 

t ’ _
Trijų šeimynų
5-6-6 kambariai
Kaina $10.004)

visais įtaisymais. Kaina $1'»,;><H1. 
medinis namas 
su įtaisymais.

Dviejų šeimynų medinis namas 
5 ir 7 kambariai su visais įtaisy
mais ir vienas lotas žemės dėlei 
namo. Kaina §11,500.

ARL1NGTON
Naujas dviejų šeimynų namas 
5-5 kambariai ir dviejų karų gara- 
džius su visais įtaisymais, kaina 
$12.5<Mi. Savininkas sutiktų mai
nyti ant farmos apie 10 akerių 
arba ir mažiau, kur yra laikomos 
arba galima laikvti karvės.
Hard» are Krautuvė South Bosto
ne ant Rroadway, senai išdirbtas 
biznis, parsiduoda pigiai.

I

PARĮ PINU PINIGUS dėlei mor- 
giėių ant namų ir farmų. Bostone 
ir jo apielinkėse.

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

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

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

Turiu daugy b? NAMŲ. FARMŲ 
IR BIZNIŲ ant pardavimo ir mai
nymo, kurių čia negalime sumi
nėti.

Visais reikalais galima kreipti*
YPATIŠKA1, LAIŠKU ARBA 
TELEFONU.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakar*.

Politiškos Pra- 
kalbos.

Spalių 24 d., ateinančio.) nedė- 
lioj, 7 vai. vakare. Lietuvių Sve
tainėje. kampas E ir Silver gat
vių, So. Bostone, Lietuvių Ukėsų 
Kliubas rengia prakalbas. Tiks
las prakalbų supažindinti Bosto
no lietuvius su demokratų ir re- 
publikonų platformomis. Kalbė
tojai bus nuo demokratų ir re- 
publikonų: adv. F. J. Bagočius. 
adv. S. M. šalnienė. A. Kneižys ir 
visa eilė anglų politikierių. Bus 
dainų, muzikos ir kitokių paįvai
rinimų.

Liet. Ukėsų Kliubas visus

I KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta 

mus, kaip vyrus, taip ir moteris ar 
merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. 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
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų Dėlei platesnių informacijų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu 

ALENANDER S. LEVA IS
Tourist Agent

745 Vindsor St, Montreal. 
P. Q, Canada.
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DR. MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgas

Valandos: 10—1; •—•
Sekmadieniai*: 10—•

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL

Tel. Boulevard 8481 '•
__ _______ _____________________ i

Telefuna* S i 334

MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare 
1»7 SUMMER STREFT, 

LAVRENUE, MASS

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. 
Nedčldieniais iki 4 vai. po pietų.

ir

7.

I

Lietuvis Optonetnsta

Išegzaminuoju aki*, priskiriu 
akinius, kreiva* akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PAŠAKARN'IS, O. D. 
447 Broadvray, So. Boaton. Maaa

Grekų bažnyčios parapi- 
jonų muštynėse Louelly bu
vo juokingas epizodas. Barz
dotas grekų vyskupas griebė kviečia dalyvauti, 
policistui už lazdos ir norėjo 
parodyti jam. kad vyskupas 
yra netik dvasiškai galingas, 
bet ir fiziškai stiprus. Poli- 
cistas gi tuo sykiu kaip stvers 
vyskupui už barzdos ir kad 
'renks jam kumščia į žandą, 
įet žemyn laiptais jis nusiri- 
o. Reiškia, ir barzda kaip 
;ada būna naudingas daik- 
as.

“Vienybė” pranašavo, kad 
irofesionalių beisbolininkų 
ungtynęse New Yorke lai- 
nės Cardinals jauktas prieš 
Yanks. Tuo tarpu Yanks 
auktas veik kiekvieną sykį 
tukirsdavo savo priešus di- 
Ižiule pointų dauguma. Zno- 
•ijasi, senio Sirvydo vaikai 
•uklydo iš pat pradžios net 
okiame mažos vertės daly
te. kaip beisbolio rungtynės. 
Klausimas dabar, kiek jie 
padarys klaidų svarbiuose 
gyvenimo klausimuose?

SOUTH END 
HARDWARE C0. 

Ginkite Didelius Bargenos 
mes išpirkom du 

DIDELIU ŠTORU 
Hanover Hardware Com- 

pany, Hanover St. ir
S. J. Beckwith Company, 

Bostone.
VISKAS BUS PARDUO
TA NUPIGINTAI NUO 

IKI 50 .
$2.29 gal. 

paini $1.59 
$1.95 
$2.54)

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

Gydo Veneriškas Liga*.
Valandos:— Kasdien nuo R iki 

10. nuo 1 iki 3 ir nuo R iki 8.
Nedčldieniais nuo 9 iki 12.

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRONHKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLES SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA. 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQUARK 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš rvto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 Iki 
1 dieną.

Tel. So. Boston 5#6-W.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

Nuo 2 iki 9 v*k.
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio“ name.

251 Broadw*y. tarpe C ir D St,
SO. BOSTON, MASS.
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Ar jų.s matėt tokius žiop
lius, kurie nori per namą 
peršokt? Tai musų bolševi
kai taip daro, agituojant už 
už savo kandidatus Į Suv. 
Valst. prezidentus. Ir žiūrė
kit, kiek žmonių pinigų jie 
išeikvoja! Štai visur renka, 
kolektuoja. skriaudžia darbi- 

Ne kiek gero darbinin- ninkus savo rojaus sekėjus 
kams bus ir iš Hooverio: ka- vis už-dyką. Argi galima da- 
dangi ir jis yra kapitalistų leist, kad komunistų kandi-

Chicagos universiteto vir
šininkė Mary McDowell ne
senai grįžo iš Europos ir vie-1 
name savo miesto moterų 
kliube labai pagyrė Vienos 

.socialistinę valdžią už staty
mą namų darbininkams. Ji 

i tiesiog neatsidžiaugia sočia* 
pistų nuveiktu darbu. Sako, 
namai yra viliojančiai gra- 

. .. .. su visais modemiškais
bernas. Tik socialistų kandi- datas galėtų laimėt rinki- ■parankumais, o renda tik no 

. «• A •! A • - __  n — X___I __ _____An 1 • w *datai gali suteikti žmonėms mus? Mat, nori per namą $2 bei $2.50 už kambarį mė- 
gerovę. peršokt! Pilypas, j nėšiui. Stepas Gulbinas.Pilypas. į nėšiui. Stepas Gulbinas.

Kai. 
Kai. 
Kai.

25
$|.oo Shaomut paint.
§2.00 DeLuze flat white 
English tolias enamel.
$5.00 fliom varnišius.
Shellac- orange ir baltas $2.75 
Sunkio* galvanizuotos pelenų

baėke*. ....... $1.69
Asbesto* cementas ir pipe covering 
Furnace ir Stove paipos. Langams 
stiklai ui žemiausią kainą.

šimtai kitų bargėnų. 
Vietinis pristatymas dykai.

Visa* ta voras gvararituotas 
arba pinigai sugrąžinami.

South End 
Hardware Co.

1095 WASHINGTON ST.
BOSTON, MASS. 

Tel. Hanrock 6105—6106.

MUNŠAINAS NUODAI!
Didžiausia žmonijos nelaimė, kokia 

tik gali būti pasaulyje. Atpraskime 
nuo munšaino su vaistiniu vynu, jis 
suteiks linksmumą ir sveikatą. įbrauk 
pora dolerhikų laiškan. Atsiųsiu vyrą.

P. STANLEY
3 Asylum st, Boston. Mass.

JONAS PETR1 ŠKEVIC1VS 
Lietuvis Oratorius

162 Broadw*y. So. Boston. Mass.' 
Residence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-YV

i

laidojimus; 
kuriuos paveda' 
mano prižiurėji-, 
mui, visuomet1 
būna patenkinti^ 
ir sutaupina go-< 
rokai pinigų. ‘ 

Mano kaina' 
visiems ir visur; 
vienoda.

į PARKWAY ADTO SER VICE
I
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and FILLING STATION
Studcbaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

V1KTOR VAIČAITIS
415 Old Colonv Avė.,

SO BOSTON. MASS.
Telefonas; So. Boston 0777.

Dorehester Clothing Shop
Siutus, Overkotus siuvame ant 
užsakymo, štymu valome ir p ru
siname. Taipgi siuvame naujas 
futras ir permodeliuojame se
nas. nes turim tam tikras ma
šinas.

Atyda medžiotojams. Mos su
perkant visų brangių žvėriukų 
skuras, laiku nušautus: Lapių, 
Muskrat, Ra?coon. Opossum, 
Beaver, Mink ir tt.

MARTIN VALELIS
1854 Dorehester avė. 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

Tel South Boston 3520
Reaidence University 1463-J.

S. N. Puišiutė-Shallni
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE 
M* Broadw*y, So. Boatoa, Maaa 

Room 2.
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Telefoną* B11S.

Dr. A. GonMR-S«MKkB
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dienų
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—8 vakare 

Nedėliomis pagal auaitarimų.
705 N. Main St kamp. Broad St.

MONTELLO, MASS.

Lietuviška Aptieka
Mes atlaikome visokių Vstatų 

ir Aaknų
Nuo Reumatizmo, nnellpačjimo 

strėnų, kraujo valymo, nno slaptin
gu Hgų, kosulio, patrūkimo, ete. 
Taipgi atlaikui* Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogerisueisa. Įvai
rios Šaknys, partrauktos iš l.irto- 
vo*. Vaistų prisiunčiam ir 
paštų. Musų Aptieka tebėra toj 
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET.
BOSTON. MASS.

per 
pa-

R. J. VASIL |
409 BROADMAY. ROOM 4. $

SO. BOSTON. MASS. t
Parduodu: NAMUS. FARMAS, '* 

KRAUTUVES. J)
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS. $
NAMUS. FORMšIUS. KRAU- £ 

Tl VES ir tt. S
\pdr.mdziu gyvastį ir sveikatą. 
P\D\R\U VISOKIUS DOKU- č 
MENTUS kaip čia. taip ir Lie- J, 
tuvoje. greitai ir atsakančiai. w 
Norint gero patarnavimo, kreip- 's 
Ritės. R. J. VASIL
109 Broadnay. So. Boston, Mass

DR. LANDŽ1US-SEYM0UR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrą, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarkct 3390
1 ALLEN STREET. Cor. Chambera St, BOSTON, MASS.

Del šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

MEŠKOS MOSTIS (Groblew»kio) 
Sustabdo skausmą ir užgydo žaizdas be 
skausmo į 2 ar 3 dienas. Kaina 50c.

GROBLEMSKI * CO, Plymouth. Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai“




