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UGNIAKALNIS NAIKINA 
SICILUOS APIELINKĘ.

MYLIOS PLATUMO LA
VA DRIEKIASI, UŽDEG

DAMA MIŠKUS.

Gyventojai bėga nuo pavo
jaus, viską palikdami.
Rymo žiniomis, Italijos 

ugniakalnis Etna, didžiau
sias vulkanas Europoj, pra
dėjo labai smarkiai veikti, 
naikindamas derlingą Sicili
jos apielinkę. Staiga atsivėrę į 
vulkano žiotys apie 6000 pė
dų augštumoj, kur sniegas 
dengia jo šonus, leidžia karš
tąją lavą, arba ištirpusios 
medžiagos srovę, didelės 
upės pavydale, kurios siau
riausia vieta turi mylią plo
čio. Ši ugninė lavos upė teka 
žemyn išlėto, nuo 500 iki 
1000 pėdų per valandą, bet 
jos tekėjimas yra tuomi bai
sus. kad jokiu budu jis nesu
laikomas. Pereitą nedėldieni 
lava jau užliejo kaimą San- 
talfio, apie 7 mylios nuo Et
nos naujai atsivėrusių žiočių. 
Nelaimingieji gyventojai bu
vo priversti skubiai bėgti iš 
ten, pasiimant tik mažesnius 
daiktus, o kitą viską palie
kant. Pakeliui į ši kaimą be
tekanti lavos upė užliejo 
miškus, iš ko kilo didelis gai
sras ir sudarė dar baisesnį 
regini. Dabar ši ugninės la
vos upė slenka linkui labiau 
apgyvento miestelio Giarre, 
kuris randasi apie 3 mylios 
nuo kaimo SantaTfio.

Vaizdas nepaprastai bai
sus, bet sykiu turi savotiško 
gražumo. Sniegu apdengta 
ugniakalnio viršūnė dabai 
apsupta durnų ir pelenų de
besiais, pro kuriuos retkar
čiais kyšo ugniniai liežuviai, 
ir tuo pačiu sykiu šonais te
kanti žemyn baltoji lava, 
pažymi savo kelią degan
čiais miškais. Žemė sudreba 
prie kiekvieno ugnies išsi
veržimo. išmetant Į padan
ges nesutirpusias medžiagas, 
o požeminiai griausmai visų 
širdis pripildo teroru. Oras 
pilnas smulkiausių pelenų, 
kurie visiškai užslepia sau
lės šviesą. Valdžia gelbsti 
gyventojams prasišalinti iš 
pavojingų vietų.

Šis ugniakalnis yra vei
kiantis per 2400 metų. Jis 
turi 90 mylių pločio aplinkui 
ir 10,756 pėdų augščio. Isto
rijoj yra žinoma Etnos 11 iš
siveržimų dar pirm Kristaus 
gadynėj. Pirmasis įvyko 477 
m. pirm Kr., o 1169 m., (po 
Kr.) buvo sunaikintas mies
tas Catania su 15,000 gyven
tojų. 1527 m. Etnos lava su
naikino du kaimus ir dauge
lį gyvasčių palaidojo. 1669 
m. šio ugniakalnio išsiverži
mas vėl lava užliejo Catania 
miestą ir užmušė 20,000 
žmonių. Kitais išsiveržimais 
buvo dar daugiau žmonių 
palaidota. Vėliausis išsiver
žimas įvyko 1911 m., kuris 
išimtinai buvo baisus ir kele
tas naujų krekerių, arba žio
čių, tuomet atsivėrė. Moksli
ninkai tvirtina, kad panašus 
vulkanų veikimas dalinai 
yra priežastimi šalto oro va
saros metu, kadangi milži
niški pelenų debesiai užsto
ja kelią saulės spinduliams.

LIETUVOS SUTARTIS SU 
VOKIETIJA.

Spalio 31 d. Berlyne pasi
rašyta Lietuvos ir Vokietijos 
prekybos ir navigacijos su
tartis, taipgi konsularinė 
konvencija ir sutartis teis
miniais klausimais.

Lietuva taipgi padarė su
tartį su Austrija ir su Suomi
ja. *

Nubaudė Munšaino 
Globotojus.

Politikierius ir S policistai 
gavo kalėjimą nuo 6 mėn. 

iki 5 metų.
Philadelphia. Pa. Pereitą 

pėtnyčią “grand džiurės” ty
rinėjime nuskirta pirmoji 
bausmė šio miesto butlege- 
riams ir policijos parsidavė
liams šmugelninkams. Vie
nas politikierius ir 5 policis
tai už tai nuteisti kalėjimo 
nuo 6 mėnesių iki 5 metų, o 
tyrinėjimas vis dar tęsiamas 
toliau. įrodyta, kad šie poli
cistai ėmė kyšius, už munšai
no gamintojų ir pardavinėto
jų globojimą. Ir tai nepapra
sti policistai, bet viršininkai. 
Vienas jų yra policijos kapi
tonas. Schoenleber. pasmer
ktas 4 metams kalėjimo, 
taipgi priteistas užsimokėti 
$10,000 pinigais. Kitas poli
cijos kapitonas, Knoell, tu
rės kalėti tris metus ir taip 
pat 10,000 dol. užmokėti pi
niginės bausmės.

MIRĖ LANSINGAS, BU
VĘS VALSTYBĖS SEK

RETORIUS.
Jis iškėlė aikštėn Wilsono 

susmukimą.
Washingtone, 30 d. spalio, 

nuo širdies ligos mirė Robert 
Lansing, buvęs valstybės se
kretorius prezidento Wilso- 
no ministerijoj. 1920 m. jis 
rezignavo iš ministerijos pa
sekme susikirtimų su sergan
čiu prezidentu, iškėlęs aišk- 
tėn, kad Amerika tuomet 
faktiškai buvo be preziden
to, nes liga buvo suparaly
žiavusi Wilsono sveikatą fi
ziškai ir protiškai. Be to jis 
turėjo aštrių susikirtimų su 
Wilsonu dėl įtraukimo Ame
rikos į pasaulini karą, smerk
damas prezidento politiką. 
Lansingas mirė, turėdamas 
46 m. amžiaus. Jis buvo ga
bus diplomatas ir tarptauti
nių teisių žinovas.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
TEXAS VALSTIJOJ.
Pirmas pasikartojimas 

po 5 metų.
EI Paso, Tex. Žemės dre

bėjimas čionai 31 d. spalio 
sukratė daug namų ir buvo 
jaučiamas apylinkėj 30 my
lių nuo šios vietos. Toks atsi
tikimas yra buvęs penki me
tai atgal. Nuostolių nepada
ryta, bet daugelis žhionių iš
sigando.

NUTEISĖ TRIS KOMUNI
STUS KAUNE

Kariuomenės teismas Kau
ne nuteisė keturiems metams 
kalėjimo tris darbininkus, 
Elkaną, Cviką ir Rilį už pri
klausymą komunistų parti
jai.

Darbiečiai Laimėjo ir

Londone, Anglijoj, miesto 
rinkimuose daugiausia lai
mėjo Darbo Partija, gavusi 
137 vietas, o prarado tik 19; 
konservatoriai laimėjo 13, 
prarado net 71; liberalai lai
mėję ll,o praradę 24 vietas. 
Iš to sprendžiama, kad vi
suotinuose rinkimuose Dar
bo Partija laimės ir paims 
valdžią į savo rankas, be joj VVashingtone paskelbė nuo- pusę savo sunkumo' 
kios pagelbos iš liberalų pu- sprendį pakelti šešiais ir pu- „ T „ *• V* • _ 1 W/\ /ssės. <

PIRMOJI MOTERIS KINŲ 
VALDŽIOJ.

Kinų prezidento čiang 
Kaišeko moteris paskirta įs
tatymų leidžiamosios įstai
gos komiteto nariu.

Valstiečiai Valdysią 
Rumuniją.

Juliu Maniu užims Bratiano 
vietą.

Bucharesto žiniomis, da
bartinis Rumunijos premje
ras Bratianu rezignavo. Nu
matoma, kad šalies valdžia 
susidarys iš valstiečių atsto
vų su Juliu Maniu priešaky
je. Rumunijos liberalė spau
da dideliu džiaugsmu mini 
šias permainas. Valstiečiai 
Rumunijoj sudaro 80 nuo
šimčių visos šalies gyvento 

i jų. Maniu paskelbė, kad nau- 
■ joji šalies amministracija 
bus panaši Suvienytų Valsti
jų valdžiai. Taipgi sakė, kad 
jos pamatiniai tikslai busią 
teisingumas valdžioje, laisvi 
rinkimai, panaikinimas pel- 
nagrobvstės, lygybė visiems 
piliečiams ir tt. Esą. valdžia 
busianti paliuosuota nuo 
bankierių įtekmės ir atiduo
ta i visuomenės ranka.'. Kas 
link Rumunijos vaiko "kara
liaus’’ Michaelio globotojų 
regentų, tai sakėsi jų nekei
siąs, vienok busiąs priešingu 
grįžimui į sostą šio vaiko tė
vui. Karoliui, kuris anais me
tais parunijo svetur, isikle- 
pojęs i kokią tai meilužę.

Zepelinas Laimingai 
Grįžo Namo.

Padarė naują greitumo 
rekordą.

Vokiečių didžiausias or
laivis Graf Zeppelin laimin
gai pasiekė savo namus, pa- 
padarydamas naują greitu
mo rekordą. Savo kelionę at
gal per Atlantiką jis atliko 
per 68 valandas ir 56 minu- 
tas. Friedrichshafene pribu
vo anksti ketvergo ryte, 4:50 
vai., bet skrajojo ore iki sau
lei užtekėjus, kad davus pro
gą žmonėms jį skaitlingai 
pasitikti. Ant žemės nusilei
do 7:06 vai. Parvežė 40 Įgu
los narių. 24 pasažierius ir 
vieną pasislėpėli jauną ame
rikieti, Terhune, kuris už dv- 
ką perskrido vandenyną,! 
kuomet ši kelionė lėšavo i 
tūkstančius dolerių. Kelyje1 
prisiėjo vingiuoti, vengiant 
didesnių audrų. Vėjai į zepe- 
lino galą dikčiai pagelbėjo 
zepelinui parskirsti greičiau, 
negu buvo tikėtasi.

KANDIDATUOJA LEGIS- 
LATURON, BŪDAMAS 

KALĖJIME.
Ne w būry porto majoras 

Gillis, būdamas Salemo ka
lėjime už įsteigimą nuosavos 
gazolino stoties be perr.ito, 
pasiskelbė kandidatu legis- 
laturon. Jo garsinimo lape
liuose išdėstyta visi "geri 
darbai,’’ kuriuos jis padaręs 
savo miestelio žmonėms, ir 
pažymėta, kad jis kandida
tuojąs kaipo republikonas- 
liberalas. Tas esą reiškia 
“pačiam gyventi ir kitiems 
leisti naudotis gyvenimu.’’ 
Jo draugai rūpinosi kalėji
mo bausmę sutrumpinti, bet 
tas jiems nepavyko.

GRAFTO SKANDALAS 
PITTSBURGHE.

Po penkių sąvaičių tardy
mo, Pittsburghe grand d žiū
rė apkaltino 252 asmenis, 
kaipo politinius grafterius, 
kyšių lupikus bei munšainie- 
rių globėjus. Keletas apkal
tintų yra miesto tarybos na
riai ir vienas policijos leite
nantas.

I

PILSUDSKIS VIS DAR 
KANDIDATAS I KA

RALIUS.
Anglijoj skleidžiamos ži

nios iš Vokietijos, kad Euro
pa bėgyje sekančių p ros 
metų susilauks dar vienos 
karalystės. Esą, Pilsudskis 
tikrai busiąs Lenkijos kara
lius.

PERVERSMAS SOVIETŲ 
VALDŽIOJ 

Stalinas pašalino iš valdis- 
RADIOFONU KALBĖJOSI 

PER V,000 MYLIŲ.
Suv. Valstijų generalis M vietų komisarų pirminin- 

konsulas Australijoj, I^avv- ką Rykovą, kominteino gal- 
ton, irtos šalies atstovas Y? Buchariną, profesinių ą- 
Dow, kalbėjosi per radiofo- jungų pirmininką Tomski 
ną už 10,000 mylių viens nuo Maskvos sovietų pirmininką 
kito. Dow kalbėjo Schenec- Uglanovą. 
tady, N. Y., o Lau ton, Aust- ---------------
Talijos sostinėj Sydney. Tuo MIRĖ RIEBIAUSIA M0- 
laiku Schenectadv buvo tarp - - -
7 ir 8 vai. ryto laikas, o Aust
ralijos sostinėj 10 ir 11 vai. 
laikotarpis nakties. .

TERIS, 600 SVARŲ-
Galesburg, III. Nuo šir

dies ligos čionai mirė m ®* 
ris Maude Weiss, 48 m?’’* 
pagarsėjusi cirko paroc 
kaipo “riebiausia leidė. Ji 
pirmiau svėrė 6<"' svaini. 

Specialių reikalų komisija'bet sirgdama buvo prarad*

BUS PAKELTOS ALGOS 
GEL2KELIEČIAMS.

sę nuošimčiais algas 70,000 
darbininkų ant 55 gelžkelių 
vakarinėje šios šalies dalyje. 
Šią komisiją prezidentas pa
skyrė virš mėnesio laiko at
gal, kad ištirti gelžkelių 
kompanijų nesutikimus su 
darbininkais.

kaipo “riebiausia leidė. Ji

Passaic, N. J., (’alve’ĮM 
šeimyna susilaukė trynai*.'^ 
kuriuos pakrikštijo p<4iti- U 
partijų kandidatų vardai?: 
Norman Thomas. Herbert 
Hoover ir Alfred Smith. pa
dedant prie kiekvieno ir ?a- 
vo pavardę, Galvei-

PASMERKĖ IŠTEISINTĄ 
ŽMOGŲ.

Richmonde, Va., teisėjas 
Meekins priteisė įtariamam 
butlegeriui 6 mėnesius kalė
jimo, kuomet čia pat prisai- 
kinti teisėjai įteikė savo nuo
sprendi, kad kaltinamasis 
yra išteisintas. Jis tą padarė 
iš papratimo skirti po 6 mėn. 
kalėjimo visiems butlege- 
riams. Patėmijęs teismabuty 
žmonių nusistebėjimą, teisė
jas greit susiprato ir klaidą 
atitaisė.

ŠALTIS VIDURVA- 
K AR UOS E.

Paskutinėmis spalio die
nomis sniegas, lietus ir šaltis 
vidurvakarinėje ir pietvaka
rinėje Amerikos dalyse gy
ventojus papurtė tikrosios 
žiemos šiurpuliais. Sniegas 
ilgai krito Nebraskoj ir Kan- 
sas valstijoj.

Mergina Susidegino 
Pečiuje.

Lake Bluff, III. Šio mieste
lio Town Hali skiepe rasta 
prie pečiaus veik mirtinai 
apdegusi graži mergina, 29 
metų, visiškai be drabužių. 
Jos rankos ir kojos nudegę 
iki kaulų. Nuvežta ligoninėn 
ji buvo arti mirties ir mažai 
ką galėjo pasakyti, bet iš ke- 
letos jos žodžių daktarams 
pavyko nustatyti štai kas: ji 
buvo spiritualistė ir augštes- 
nės psichologijos studentė ir 
pati lindusi gyva Į ugnį, kad 
tuomi išaugštinus savo sielą, 
arba “dūšią.” Jos vardas yra 
Elfrieda Knaak. Policija te
čiaus spėja, kad tai bus ko
kių piktadarių darbas ir ban
do kaltininką surasti. Įtaria
ma tūlas Frank Mandy ir po- 
licistas Hitchcock. kuris spi
ritualizmu jai apsukęs gal
vą. Sako, buvo susitarta 
dviems susideginti, bet kita 
pusė šios sutarties nepildė. Ji 
mirė ligoninėj neišdavus pa
slapties, kas buvo ta “kita 
pusė.”

RADO TURTINGAS 
AUKSO KASYKLAS.
Bullawayo, Pietinėj Afri

koj, atrasta plotas žemės, 
kuriame randasi labai daug 
aukso. Ši aukso vieta esanti 
ant Beacon kalno, arti Go- 
bo/ Paėmus i rankas šmotą 
iškasenų, sakoma, auksas 
spindi nepaprastu gausu
mu.

SCHLESINGER NAUJAS 
SIUVĖJŲ PREZIDENTAS.

New York. Naujuoju In- 
ternational Ladies Garment 
Workers unijos prezidentu 
išrinktas Benjamin Schlesin- 
ger. Jis bus Įpėdiniu rezigna
vusio Sigmano.

RAITOJI POLICIJA VAL
DO ALKANUS RUSUS.
Maskvoje, Leningrade ir 

Ukrainos miestuose raitoji 
policija patroliuoja gatves. 
Valdžia bijosi, kad alkani 
darbininkai nesurengtų de
monstracijų.

BADAS TERIOJA
KINIJĄ.

Žiniomis iš Šanchajaus, 
Kinijoj siaučia badas. Tėvai 
pardavinėja savo vaikus už 
maisto trupinius, žudo kūdi
kius. Tūkstančiai žmonių 
maitinasi žievėmis ir lapais.

Amerikos Prezidentu 
Išrinktas Hooveris.

DARBININKAI ŠIUOSE 
RINKIMUOSE NELAI

MĖJO.
Tik socialistų balsai, kapita
listams buvo kaulas gerklėj.

Vėliausiais pranešimais 
sužinota, kad lig šiol dau
giausia balsų rinkimuose į 
Suv. Valst. prezidentus gavo 
republikonų partijos kandi
datas. Reiškia, jis ir bus se
kančiu šios šalies preziden
tu, jeigu galutini balsavimo 
daviniai nepakeis dalykų 
stovio.

Šiuose rinkimuose, kaip 
žinoma, buvo užsiregistravę 
40,000,000 balsuotojų, kurių 
tik Massachusetts valstijoj 
buvo virš 1,500,000. Toki 
milžinišką balsuotojų skai
čių užaugino abiejų kapita
listinių partijų atkakli rinki-

Vokietijos Krpitalistai
Paskelbė Lokautą.

250,000 DARBININKŲ 
NETEKO DARBO.

Vokietijoj metalo įmonių 
fabrikantai paskelbė darbi
ninkams lokautą. 250,000 
darbininkų atsidūrė už dirb
tuvės vartų. Vokietijos kabi
netas turėjo ilgą ir triukš
mingą posėdi, svarstydamas 
bedarbių padėtį. Tečiau Vo
kietijos valdžia šį kartą pa
laiko darbininkų pusę ir ver
čia darbdavius taikytis su 
darbininkais. Darbo uni
jos paskelbė, kad šiuom tar
pu jos mokės po $6 sąvaitėje 
kiekvienam iš darbo išmes
tam savo nariui.

Jeigu greitu laiku fabri
kantai nesusitaikys, Vokieti
jos pramonės unijos gali iš
šaukti generalį streiką.

ZEPPELINO PASISLĖPĖ- 
LIS MERGINŲ RANKOSE.

Kai tik išlipo iš zepelino 
pasislėpei is jaunas ameri
kietis Clarence Terhune, 
tuoj jį apsupo virš 30 gražių 
merginų vokietaičių pulkas 
ir mylėdamos nešė jį ant 
rankų nuo orlaivio iki kon
sulo ofiso. Ten jam policija 
bandė išaiškinti, kad Įstaty
mai turi tam tikros reikšmės 
už isivogimą tokion kelio
nėn, bet žmonių minia greit 
apspito langus ir reikalavo 
jo pasirodymo kieme, kur 
berniokas turėjo prakaituo
damas dirbti, berašinėjant 
savo vardą žingeiduoliams. 
Konsulas ir policija atidėjo 
savo pareigas ant toliau, už
leidžiant minios “reikalams” 
pirmenybę. Drąsuolį, mato
mai, visi mvli.

DAR VIENA MOTERIS 
SUDEGINO SAVE.

Prividence, R. I. Laura 
Horsfall, 39 m„ įsiskaičiusi 
spaudoje apie Alfredos 
Knaak susideginimą savęs 
pečiuje, Lake Bluff. III., ga
vo proto sumišimą ir nuėju
si miškan, apipylė save kero
simi ir taip pat gyva suside
gino. Knaak nusižudė save 
taip dėl meilės, o pastaroji, 
sakoma, tą padariusi iš bai
mės.

mų kompanija, kuriai išleis
ta milionai dolerių, didžiu
moj suaukuotų iš kapitalistų 
abiejų kišenių: iš vieno ki- 
šeniaus jie klojo desėtkus 
tūkstančių republikonų kan
didatams, o iš kito kišeniaus 
—demokratams. Kapitalis
tams, mat nesvarbu, kuri 
partija laimės, nes jie žino, 
kad jos abidvi lygiai gins jų 
reikalus.

Piliečių akių muilinimui gi 
šiuose rinkimuose buvo pu
čiami du burbulai: vienas, 
kad išrinkus Smithą, bus pa
naikinta blaivybė, o kitas, 
kad išrinkti HooverĮ, jeigu 
norima apsaugoti šią šalį 
nuo Romos popiežiaus kont
rolės. Protestonai, masonai 
ir kiti pažangesni buržujai 
labiausiai užtai ir kovojo 
prieš demokratus, kuomet 
tuo pačių sykiu Rymo dva
siški ja per savo spaudą ir 
bažnyčias varė didžiausią 
agitaciją už kataliką Smithą, 
kurį net lygino prie Kristaus 
vietininko, kad tik nebūtų 
išrinktas kitos tikybos žmo
gus. Pasekmės šios agitaci
jos buvo apgailėtinos, nes 
sufanatizuoti žmonės, tar
tum žvėrys puldavo viens ki
tą, kilus ginčams dėl kandi
datų gerumo. Vakarinėse 
valstijose įvyko net susišau
dymai, tapo užmušta vienas 
teisėjas. Worcestery gi pas
kutinėj dienoj prieš rinki
mus įvyko tiesiog pogromai, 
kur paroduojančius republi- 
konus demokratų šalininkai 
mėtė kiaušiniais ir visokiais 
daiktais, daugelį sužeidė.

Darbininkams tai nedaro 
skirtumo, ar prezidentas yra 
republikonas, ar demokra
tas: jų reikalai visvien nebus 
apginti taip, kaip juos gintų 
tikrieji darbininkų užtaryto
jai. Socialistų Partijos kan
didatai. Tokią nuomonę pa
reiškė per radio paskutinėj 
rinkimų prakalboj, drg. Nor
man Thomas, pažymėdamas, 
kad tik socialistų balsai ka
pitalistams yra nepakenčia
mas kaulas gerklėj. Gi repu
blikonai ir demokratai, anot 
Thomaso žodžių, buvo prak
tiškai priėję net prie vieno 
dos išvados linkui muito. 
Esą. jei augštasis tarifas ne
pagerino farmerių gyveni
mo, tai dar augštesnis tari
fas gal jį pagerins. Tik vie
na Socialistų partija stovi už 
laisvą pirklybą, prie socialis
tinės tvarkos pasauly.

Susipratę darbininkai bal
savo už Socialistų Partijos 
išstatytus kandidatus, kad 
įrodyti valdančiajai klasei 
savo nepasitikėjimą kapita
listų kandidatams ir nepasi-' 
tenkinimą dabartine išnaudo 
jimo sistema. Kiek išviso so 
cialistų kandidatai gavo bal
sų. tuo tarpu žinių da nėra.

So. Bostone, jau antradie
nio vakare galima buvo pa
stebėti kad Smithas nelaimi, 
nes prie “Darbininko” ofiso 
ir gatvėse nebuvo to entuzi- 
azmo,koks buvo pirmadieny. 
Pažangiam žmogui, pirma- 
lienio vakare, baugo buvo 
pasirodyt gatvėj, nes demo
kratų šalininkai pradėjo ap- 
spiaudyt “žaliai”.

* t
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VOKIEČIŲ KARINĖ 
SUTARTIS.

Berlyne kairiųjų socialde
mokratų vadas Kuenstler su
rado ir paskelbė “Vonvaert-i 
se” slaptą bolševikų ir Vo
kietijos militaristų sutartį. 
“Naujienos” apie tai rašo:

“Sutarties data yra: 1922 m. 
kovo 15 d. Ji buvo pasirašyta 
Berlyne. Einant ja. vokiečių 
Junkers aeroplanų firma apsi
ėmė įsteigti sovietų Rusijoje , 
aeroplanų fabriką tikslu gamin-| 
ti aeroplanus Vokietijos ka
riuomenei. Firma šitam reika
lui turėjo 400 milionų popieri
nių markių ir karo ministerija, 
paskyrė 600 milionų markių.; 
kas sulyg tų laikų markės kur
su turėjo apie 21 milioną auk
so markių vertės.

“Ir tai buvo tik pradžia. To- 
liaus vokiečių ginklų ir amuni
cijos gaminimas Rusijos teri
torijoje vis labiaus plėtėsi. San
tykiai tarp sovietų valdžios ir

i 

♦

♦

Vokietijos kariuomenės vadu Į^įą pastabą- 
tęsėsi iki pat 1927 m. ‘‘Graži isto

■'Eina tardymas. Drauge su 
tardymu po miestą ima plisti j 
gandai apie pr. Olšausko mora
lybę: .jis ‘Saulės’ mokykloje 
tvirkinęs mergeles ir vienuoles, 
(tarydamas iš jų savo sugulo
ves ; neprityrusiems provinci
jos kunigams ruošdavęs gaspa- 
dines. pirma pas save jas laiky
damas ir išmokindamas; turįs 
tuo budu keli.- sūnūs ir dukte
ris: iš aukų ir įvairiais nešva
riais bizniai.- gautų pinigų turįs 
pasistatęs penkis namus. Gan
dų devynios galybes, o tie gan
dai daugiau.'ia plaukia iš poli-1 jšvedžioja' 
cijos surinktų dokumentų. Ką f 
valdžia su tais gandais darys, 
nežinia, bet jei bus susekta 
nors dalis šių prasižengimų, te
gul valdžia ir kas žino kaip ne
norėtų pasaulinio skandalo, ku
ris lietuvių tautos vardą suterš
tų. bet ji turės kelti ir pr. Ol
šauską traukti civilio teismo 
atsakomybėn. sulaužydama 
konkordatą su Vatikanu.” 
Chicagos “Naujienos” prie 

šio aprašymo prideda to-

ŽYDAS MUŠA, ŽYDAS 
RĖKIA

Rymo trasto juodvarniai 
Meksikoje po šiai dienai ke-. 
lia maištus prieš valdžią.

1 laužydami šalies konstituci- 
į jos Įstatymus. Dėl šios prie
žasties įvyksta mirtinų susi
rėmimų su kariuomene, pa
prastai su gyvasčių aukomis. 
Apie nukentėjusius iš kitos 
pusės, kunigų spauda nieko

I nemini, bet apie savuosius ii 
nuolat bubnyja daug bai
siau. negu ištikrujų yra. Taip 
Chicagos marijonų “Drau
gas” spalio 29 d. laidoje tal
pina editorialą stambiu ant, 
galviu “Meksikos valdžius 

I žiaurumai,” kuriais jis kle- 
| bonišku apsukrumu šitaip

I

“Įdomu yra tai. kad tie san
tykiai buvo slepiami ne tik nuo 
pasaulio, bet ir nuo Vokietijos 
valdžios ir parlamento. Vokieti
jos kariuomenės viršininkai, 
kurie daugumoje buvo karšti 
monarchijos šalininkai, darė 
neteisėtą darbą, ginkluodamiesi 
su bolševikų pagelba.

“Ir tuo pačiu laiku, kai sovie
tų laivai šmugelio keliu gabeno 
iš Rusijos vokiečiu monarchis- 
tams ginklus, tai Maskva kurs
tė Vokietijos darbininkus prie 
ginkluotų sukilimui Didelis ko
munistų ‘pučas.’ įvykęs centra- 
linėje Vokietijoje 1923 m., buvo 
veikiausia numalšintas tomis 
pačiomis granatomis, kurias 
pagamino amunicijos dirbtuvės 
sovietų teritorijoje.

“Tai ve kaip Maskva kovoja 
už ‘darbininkų pasiliuosavimą’ 
ir ‘pasaulio taiką.' Nenuostabu, 
kad Vokietijos žmonės 
nieką atmetė Maskvos 
sugalvotą plebiscitą, 
draudžiama 
karo laivus, 
veidmainiais 
nebetiki.”

I

su pa- 
agentų 
kuriuo 
statytiVokietijai

Tais begėdiškais* 
žmonės daugiau

“Graži istorija, ar ne? Mes 
čia nebandysime spręsti, ar 
kun. Olšauskas iš tiesų yra 
‘Macochas.’ ar ne; bet mums 
yra Įdomu tas faktas, kad kon-1 
kordatas. kuri Voldemaras pa
sirašė su Vatikanu, suriša ran
kas Lietuvos valdžiai, kuomet 
jai tenka tyrinėti arba traukti 
atsakomybėn nusidėjusi krašto 
Įstatymams kunigą.

“Sulyg tuo konkordatu, vals
tybės teismas negali teisti ku
nigą be bažnytinės vyriausybės 
sutikimo. Lietuvos valstybė, 
vadinasi, santykiuose su kuni- 
nija. yra pastatyta senosios 
Turkijos arba Kinijos padėtine 
kaip ir šios dvi Azijos šalys. 
Lietuvos valdžia dabar neturi 
jurisdikcijos ant tam tikrų 
žmonių, gyvenančių jos terito
rijoje. Lietuvos kunigija atsako 
•lž savo darbus Romai, o ne sa
vo krašto valdžiai.

“Na. ir dar yra žmonių, kurie 
tiki, kad dabartinė valdžia 
esanti labai ‘tautiška’.”

PRALOTAS OLŠAUSKAS 
—LIETUVOS “MA

COCHAS.”
Lietuvoj nesenai

nužudyta graži našlė. Ustia- 
novskienė (Uscinauskienė), 
kurios nužudyme buvo įtar
tas ir tardomas pagarsėjęs 
pralotas Alšauskas (Olšaus
kas). “Saulės” organizacijos 
vadas. “Vienybės” kores
pondentas vadina Alšauską 
Lietuvos “Macochu” ir apie 
tai paduoda sekančias ži
nias :

"šiomis dienomis Kaune pa
sklido labai nešvarus gandai 
apie pralotą Olšauską: Biršto
ne. nežinia kieno, buvo pasmau
gta tūla Uscinauskienė. kuri iš 
pr. Olšausko turinti sūnų. Ji 
reikalavusi aprūpinti jos senat
vę ir sūnų — na. ir žuvo. Olšau
skas. policijos surinktais doku
mentais. tą vakarą buvęs Birš
tone ir paskui vakare automobi
liu iš Birštono išdūmęs į Kauną, 
ragindamas pasamdytą šoferį 
‘greičiau, greičiau’. Tą pat va
karą jis iš Kauno išvyko Į pro
vinciją ‘Saulės reikalais.’ Jis 
buvo policijos suimtas, praves
ta kvota, bet arei vyskupu i rei
kalaujant, buvęs paleistas.

"Negana to, žuvus Uscinaus- 
kienei, dingo ir lenkų gimnazi
jos direktorius, kuris su Usci- 
nauskiene turėjo stoti teisman, 
nežinomu man reikalu. Dabar, 
štai, Kaune ant kapų rado pa
pjautą žmogų, kurio kišenėse 
buvo pinigai, laikrodėlis ir vis
kas neliesta, kas liudija, jog 
užmuštas ne apiplėšimo tikslu. 
Veidas jo taip sužalotas, kad 
negalima pažinti kas jis. Juo
das šešėlis vd mesta pr. Olšau
skui. ___

“Musų laikai- nei vienoj saiy 
nebūta taip žiaurių ir baisių ka 
talikų persekiojimų, Leki šian
dien Meksikoj vedami. Toli di
desni už Airijos katalikų seno
vės persekiojimus, arba žino
mus Nero ir Dioklecijaus Ro
moj krikščionių žudymus.

"Nežiūrint tų Meksikoj ve
damų katalikams skerdynių, 
‘kultūringas’ pasaulis tyli. Ka
talikiškas pasaulis protestuoja, 
gi krikščioniškos valstybės su 
Meksikos valdžia nei santykių 
nenutraukia.

“Pati J. Valstijų valdžia pa
reiškia. kad tie persekiojimai, 
tai išimtinai naminis Meksikos 
reikalas. Pirm 30 metų J. Vals
tijos buvo kitokios nuomonės 
Ispanijai karą paskeibdamos. 
Bet tais laikais ir valdžios prie
šaky buvo kitoki žmonės. Gal 
juose buvo ir kitokios širdys.

"Meksikoj katalikams veda
mų persekiojimų svarbiausio
jo motivu yra tas. kad Calles 
valdžia nori siekti žmonių dva-1 
siniuose reikaluose viršenvliės. 
Calles nori Bažnyčią valdyti. 
Tai tuštutėlės jo pastangos.”

Apie katalikišką inkvizici
ją Ispanijoj, apie Baltramie
jaus naktį, marijonų gazieta 
neužsimena, tartum jos dva
riškas tėvas redaktorius nie
ko apie tai nežinotų. Jam tik 
pikta darosi, kodėl "kultū
ringas pasaulis” neskelbia 
karo Meksikai ir nepasodina 
kokio kardinolo Į šalies pre
zidento vietą. Pasaulis neuž- 
taria rymiečių Meksikoje, 
nes mato, kad Meksikos val
džia neužsiima jokiais žiau
rumais, o tik gina savo tau- 
.os piliečių teises ir pildo 
konstitucijos nužymėtas pa- 
•eigas. Kunigams butų labai 
malonu išprovokuoti karą 
prieš Meksiką, todėl jie gana 
drąsiai paduoda Ispanijos 
karo pavyzdi, tečiaus jie gali 
būti ramus: šiandien kultūra 
T progresas yra daug aukš- 
lesniame laipsnyje, negu tai 
buvo Ispanijos karo laikais. 
Niekas nenori bažnyčios per
sekiot, bet ir bažnyčia neval- 
dys progresyvės šalies val
džios.

Meksikoje Rymo dvasiš
kąja šiandien lošia to žydo; 
rolę, kur anot letuvių patai-' 
iės. “žydas muša ir žvdas rė-• * 
kia.” Kaip greit kunigai ne- 

į prieštaraus Meksikos konsti- 
tucijiniams patvarkymams. “ 
nekurstys savo sufanatizuo- 
tų parapijonų prieš istaty- 

[mus ir valdžią, taip greit ne- 
“Meksikos valdžios
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“No ‘laisvišką.’ o sveiką pro
tą turintys žmonės pripažins, 
kad tokia ‘kova’ yra niekas dau- 
ffiftus. kaip talkininkavimas 
Smetonai ir Voldemarui. Nes 
dabartiniai Lietuvos valdovai 
daugiausia y. a susirūpinę tuo. 
kad suirtų Lietuvos politinės 
partijos, pirmoje eilėje — so
cialdemokratai ir vai. liaudinin
kai. Šituo tiksiu tautininkai jau 
beveik per metus laiko pučia 
■pleckaitininkų’ burbulą (ji pu
čia. beje, ir Anga* ietis su savo 
pakalikais), areštuoja ir kiša Į 
kalėjimą veiklesniuosius social
demokratų ir liaudininkų dar
buotojus. neleidžia tų partijų 
organizacijoms laikyti susirin
kimus ir uždarinėja jas.

"Ir suprantama, kodėl tauti
ninkai taip daro. Diktatūra ga
li Įsigalėti tiktai tenai, kur yra 
-ugriautos politinės žmonių or
ganizacijos. Su neorganizuotais 
žmonėmis diktatoriai lengvai 
apsidirba. Todėl mes matome.

PADARE DAUG ŽALOS 
VALSTYBEI.

ŪKININKŲ SĄJUNGA 
BANKRUTUOJA.

Dabar jau susideda su 
Smetonos valdžia.

Klerikalinė Lietuvos Ūki
ninkų Sąjunga, kuri lig šiol 
pykosi su Smetonos valdžia 
ir kovojo prieš ją. dabar jau 
pereina “pozicijom” arba 
susideda su fašistuojančiais 
tautininkais. Prie to ją prive
dė skolos bankruto pavojus. 
Klerikalinė spauda meluoja, 
tvirtindama buk ši organiza
cija perėjo Smetonos pusėn, 
neva vaduojantis “demokra
tiniais principais” ir kito
kiais “prakilniais dalykais.” 
“Lietuvos Ūkininkas”

ir net liūdnosios pasėkos bu
vo pranašaujamos, šiandien 
jau yra ir tos pasėkos, is ku
rių be didelių aiškinimų ga- 

1 lime padaryti galutinas Įver
tinimo išvadas. O tos išvados 
sako, kad jokiai politinei or- 

____ _ _o______v__ ganizacijai nevalia tiesti pil
ti agitatoriai. Ir tai buvo ne štų i valstybės iždą ar tai tie- 

“ politikai, kurie turėtų nois stoginiams savo reikalams, 
x t kiek supratimo apie politiš- ar prisidengiant koperacijos, 

I tąjį dorovingumą, o papras- žemės ūkio kultūros reika- 
ti rėksniai už pinigą, že- Jais, ar kokiais kitokiais “ge- 
miausios rųšies demagogai. 
Tokie kultūrininkai privedė 
prie to, kad galų gale politi
nės partijos jau nebegalėjo 
susikalbėti bendrais politi
kos dėsniais. Viskas buvo
.matuojama biznio saiku, bū
tent, jei ūkininkų sąjunga eis 
valdžion, tai vėl jai duok pi
nigų ir nesikišk Į tai, kaip tie 
pinigai bus eikvojami.

Taigi ūkininkų sąjungos 
biznis valstybiniais pinigais 
atsiliepė valstybei ir politi
niu atžvilgiu.

Šiandien tatai prisimena
me ne dėl to, kad ūkininkų 
sąjungos griekus nagrinėti. 
Apie tai savo laiku buvo pa- ___ ;
Rankamai kalbėta ir rašyta kam biznyje.”

Sąjunga išugdė pas mus ne
sveiką samdytąpolitikavimą. 
Nepaslaptis, kad rinkimų 
metu gausingi uk. sąjungos 
“žemės ūkio kultūros” įvai
rių sričių instruktoriai buvo 
tos organizacijos ir artimų 
jai kitų organizacijų papras--

l

kad visose šalyse, kur susidarė Lietuvos L Kimnkas nuro- 
diktatoriškos valdžios (Rusi-^Oi kafl Ūkininkų Sąjunga 
joje, Italijoje. Ispanijoje. Veng- padarė daug^ žalos valstybei 
rijoje, Albanijoje ir tt.), parti- ---- -------ir už tai kada nors turės at-
joms buvo paskelbta mirtina ^^yti. ėliausiame šio laik- 
kova ir jos tapo smurtu ir viso
kioms kitokioms į 

sutriuškintos arba beveik su-' 
triuškintos.

“Tą patį tikslą stengiasi pa
siekti ir Voldemaras su Smeto
na, nes juodu žino gerai, kad. 
jeigu partijų nenugalės, 
partijos nugalės juodu.

“Kuomet Lietuvoje eina šita 
diktatoriška valdžios kova prieš 
partijas, tai Maskvos penimoji 
Angariečio šaika sako savo pa
stumdėliams Lietuvoje: griau
kite ir puriais drapstykite so
cialdemokratus ir vai. liaudi
ninkus vardan šventojo Lenino 
ir neklaidingojo Stalino!

"Tik maži vaikai gali nesu
prasti. kad šitokia Angariečio 
agitacija tai aklas (o gal ir są
moningas!) tarnavimas tauti
ninkų diktatūrai.“

NAUJI GAMTOS UŽKA- j
RIAVIMAI.

Žmogaus užkariavimai i 
gamtoj vis dapildomi. Pasta
ruoju laiku du mokslininkai 

i vienu kartu išradę būdą j 
daiktų svarumui panaikinti’ 

atrasta ir demonstracijomis Įrodė.j 
kad paleistas iš rankos meta
lo gabalas nekrinta, bet pasi-j 
lieka kaboti ore. "Naujieno-I 
se” tilpusioj žinioj apie tai 
randame sekanti Įdomų pra
nešimą:

“Jaunas anglų mokslininkas, j
R. H. Tate, Londone, padarė 
nuostabų išradimą. Jis atrado i 
naują jėgą, kuri panaikina dai-i 
ktų svarumą.

“Išradėjas demonstravo tai
su metalo gabalu. Metalo gaba
las. pakeltas aukštyn, kabojo 
ore. niekieno nelaikomas ir prie 
nieko nepririštas.

’ “Jokio ypatingo aparato tam 
nereikia. Asloj padedama iki 
šiol nežinomo, panašaus Į alu- 
miną. metalo plokštė. Kai vir
šum jos pakeliama kita tokio 
pat metalo plokštė ir paleidžia- Į Bus ten 
ma iš rankų, ji nekrinta žemyn. I žiaurumu, 
bet liekasi kaboti ore.

“Išradėjas sako, kad jo išra
dimas svarumo jėgą ne izoliuo
jąs. bet visai ją pašalinąs. Sa
vo surastą naują jėgą jis laiko 
kol kas slapty.

“Dėl naujo išradimo prana-1 komunistų centro biuro nuta-j y,..— 
šaujama nuostabiausių galimy- rimus ir bando įrodyti, kad niomis,

i

nais darbais." Kartą politinė 
organizacija prisišliejo prie 
iždo, ji jau nėra politinė or
ganizacija. o tik biznierių, 
politinių karabelninkų, savy- 
naudų kompanija. Dėl tokios 
kompanijos darbų anksčiau 
ar vėliau nukenčia ekono
mišku ir politiniu atžvilgiu 
valstybė, nukenčia piliečiai, 
nukenčia tos idėjos, . kurio
mis tie biznieriai prisidengia 
ir bendrai nukenčia sveikas 
valstybiškumas.

Reikia manyti, kad dabar 
pergyvenamų Lietuvoje de
mokratijos sunkenybių prie
žasčių ateityje bešališki poli
tikai pajieškos “krikščioniš-

- . raščio numery randame to- 
priemonėms kią naujieną:

Lietuvos Ūkininkų Kop. 
S-ga—Ūkininkų Sąjungos 
biznio įpėdinė — turi apie 
pusantro miliono litų nuosto
lių. Toks nuostolis, be abejo
jimo, reiškia tos organizaci
jos bankrotą.

Žinoma, pačiai organiza
cijai tas bankrotas nieko ne
reiškia. Organizacija jokių 
garantijos kapitalų neturėjo, 
ji pati buvo dirbtina, tai atė
jus bėdai, ji gali iškrikti ir 
daugiau nieko. Nukenčia čia 
visų pirma valstybė, kuri bu
vo davusi už tą organizaciją 
garantijų ir pinigų, nukenčia 
piliečiai, kurie už tą organi
zaciją pasiėmė piniginių 
prievolių, pagaliau nukenčia 
!>ačios koperacijos. kurios 
vardu Uk. Sąjunga buvo pri- 
idengusi. reikalais.

Šitokių pasėkų priežastys 
«enai žinomos. Ūkininkų są
junga buvo politinė partija. 
Bet politika ji nesitenkino. 
Ėmėsi ekonomiško biznio. 
Kaip politinė partija, turė
dama Įtakos valdžioje, ji tu
rėjo galimumo pasiimti sau 
visose srityse pirmumo tei
sių. Labiausiai krito i akis 
tai. kad Uk. Sąjunga labai 
plačiai naudojosi valstybi
niais pinigais pašalpų ir pa
skolų pavidale. Tais pinigais 
išplėtė labai plataus masto 
bizni. Bet kadangi tame biz
nyje niekas nerizikavo savo 
pinigais, kadangi tam biz
niui nebuvo baisu revizijos, 
tai ir prieita prie šiomis die
nomis galutinai paaiškėjusio 
galo.

Bet maža to. Naudodama
si valstvbinėmis lėšomis. Uk.*

tai

neužilgio pa- 
Bet kam ru- 

nežinome va- 
kada mirsim.

“SAULĖS” ANTIFONAI.
Mahanoyaus “Saulė" visai 

kunigiškai atgieda uždusi
mų antifoną. Vėliausiame 
numery ji (kukuoja:

“Sztai ateinanezioje Petny- 
czioje sulauksime Užduszines. 
Kožnas dūsauja ir rūpinasi kad 
ir ji Dievas gal 
szauks pas save, 
pintis, gerai kad 
landos ne dienos
Ant tosios keliones galime būti 
pasirengia, o tuom laik geriau 
atsidust in savo Sutvertoju 
idant susimylėtu ant tuja, ku
rie szia Aszaru Pakalne jau ap
leido.”

Znočijasi. turime sukalbė
ti kelis zdrovasninkus už mi
rusius. O kaip su gyvaisiais? 
Jie, anot šios gazietos. štai
ką turi daryli: i

“Pildyk valia Dievo taip kaip 
medžiai, kaip auguoles visokios 
pildo valia gamtos. Medžiai isz- 
d’.ioda vaisius tenais. kur isz 
' alios gamtos iszaugo — ir ne- 
rugoja suvis ant savo paskyri
mo. Tai ko tau žmogau rugoti 
ant savo paskyrimo?"

Kleboniškas prisakymas 
—veistis, kaip dilgėlėms, o 
didelių šeimų skurdas, mais
to stoka bedarbei užėjus, tai 
Račkauskui svetimi klausi
mai, Žmonės niekad neišeitų 
iš primityvės, nekulturiškos 
senovės, 'jeigu visi taip pro
tautų, kaip “Saulės” redzi- 
batorius.

VOLDEMARAS PASODI
NO KALĖJIMAN BISTRĄ.

♦

Chicago Tribūne Press ži- 
... ...v—, Lietuvos diktato-

bių. Sako, kad ateity busią ga-Į Kapsuko ir Angariečio para- rjaus Voldemaro įsakymu ta-

but išspręstas trafiko klausi- Ta gi kova, tai: 
mas, Įsteigiant tris susisiekimo, 
keliavimo sluogsnius. vieną vir
šum kito; o ypačiai pasidary
siąs saugus keliavimas aeropla-l 
nais.”

Tolygų išradimą padaręs 
ir amerikietis Dr. Sergius P. 
Grace, New Yorko Bell Te-

BOLŠEVIKAI STIPRINA 
FAŠIZMĄ LIETUVOJ.
“Laisvė” pasididžiuoda

ma perspausdina Lietuvos

KULTŪROS KELIAI.
Senovės romėnai sakyda-, Todėl musų laikais aukščiau 

vo: “Kada kalba ginklai, ----- •
menas tyli.”

Šitoje patarlėje dar prieš 
porą tūkstančių metų buvo 
išreikšta ta neginčijama tie
sa, kad menui ir bendrai kul
tūrai augti ir kilti yra už vis
ką reikalingiausia taika. Ir 
tikrai, istorija mus moko, 
kad visi didieji karai buvo 
kultūrinio sustingimo laiko
tarpiais. Ir ne tik sustingimo. 
Dažnai po ilgų kaių tenka 
pastebėti net savotiško kul- žodžiai 
turinio atavizmo reiškiniai. vana 
Atrodo, lyg karas, sunaikin- nimais. Svarbiausia kultūros 
damas kultūrines vertybes, kėlimo sąlyga darosi dabar 
nustumtų kariaujančias tau- politinė laisvė, kaip vienintė-

pacituota romėnų patarlė tai
koma ginklams ne tiek, kaip 
karo priemonei, kiek kaip 
prievartos ženklui. Kultūrin
gos tautos musų laikais jau 
senai iš prityrimo žino, kad 
vartojamos politiniame kare 
prievartos priemonės gali bū
ti kartais žiauresnės, negu 
ginklai fiziniame kare. Dėl 
to dvidešimtame amžy, kal
bant apie kultūrą, jos užda
vinius, apie kelius jei kelti, 

i: “ginklas” ir “prie
varta" virsta maždaug sino- 

vertybes. kėlimo sąlyga darosi dabar

tas kultūrinio kilimo atžvil- lė priemonė vidujinei krašto 
giu per kelis dešimtmečius į Į taikai išlaikyti, 
praeiti. Tai ypač aiškiai kri
to Į akis

Šiandien visas pasaulio 
po didžiojo karo, tautas ir skirstoma kulturin- 

kada net žmonių bude pra- gomis ir nekultūringomis, 
dėjo reikštis senai užmirštos Įžiūrint Į tai, ar jų sukurtose 

valstybėse gyventojai naudo
jasi politinėmis laisvėmis, ar 
ne. Ir lengva yra suprasti, 
dėl ko policinę valstybę ne
galima laikyti kultūringa, 
modemiška to žodžio pras
me.

savybės.
Dėl to visi tikri kultūrinin

kai yra griežti taikos šalinin
kai.

Tečiaus tam kilimui karas 
vra pavojingas ne tik siaura 
to žodžio prasme. Kultūrai 
platintis ir augti kliudo viso-į Policinėje valstybėje, kur 
kia nesantaika, visokia de- visa tvarka yra palaikoma 
^organizuojanti tautą kova, prievarta, liaudies iniciaty-

P4IN-EXPEELER

Paklauskite savo tėvo ar _ ...___ ______
EXPELLERTS buvo papelbingu jiems per suvirs penkiasdešimt metų. 
Jūsų tėvai naudojo jj nuo visokių Muskulų Skausmų ir Dieglių. Jie 

surasdavo m j palengvinimą nuo Reumatikų 
Sksrc-mų. Neuralgijos. Sfrėndicglio, lengvų ir di- 
dc’iu l’eršalin: Išsinarinimų. N'usimušimų, Sns- 
tingusių ir Skaudamų Muskulų ir t. t.

1’areikalauki‘c PAIN-EXPELLERIO pas ar- 
tiniiansi vaistininką.

INKARAS ant pakelio garantuoja, kad gau
nate tikrąjį. Nepriimkite jokio kito.

Dvejopo didumo — 35 ir 70 centų bonkutės.

Za£o/*»/orZ«s o/*
Ad. RICHTER V CO.
■ ERRY ANO SOUTH FIFTN STS ' 

BROOKLYN, N.Y'

Nuo 
Peršalimu.

Naudokite PAIN-EXPELLERĮ 
laisvai. Ištrinkite juomi vikriai. 
Skausmas kaip bematant pranyks. 
Po vieno ar dviejų ištrinimų stebė
sitės kaip gali šitas senas šeimyni
nis linimentas taip trumpu laiku 
tiek daug gero padaryti.

dieduko. Jie jums pasakys, kad PAIN-

Įima statyti namai ore; galėsiąs pi jonai kovoja prieš fašistus. I)O įkalintas D-ras Bistras 
u"‘:s-----to.-. i k uris prie klerikalų valdžios

buvo ministeriu pirmininku. 
Kalėjime jis tapo uždarytas 
todėl, kad nesumokėjo pini
ginės bausmės už laužymą 
cenzūros taisyklių. Kuomet 
Voldemaro valdžia Įsigalėjo, 
Bistras buvo išdūmęs Berly
nan, bet vėliaus sugrįžo ir re
dagavo krikščionių demo
kratų laikrašti “Rytą.”

“Stiprinimas darbo kėlime 
aikštėn s.-d. liaudininkų, o ypa
tingai jų vadų, kurie veda tai 
kymosi liniją su Lenkija ir fa
šizmu, ir atitraukti nuo jų įta
kos eilinius tų partijų narius."

“Naujienos” užkerta kelią 
lephone laboratorijų vice-1t°kiam darbininkų mulkini- 

’mui. Jos sako:pirmininkas.

I
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t
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vai kelias yra užkirstas.' O 
kur negali pasireikšti inicia

tyva, ten nėra ir kūrybos. Va
idinasi, negali būti ir kultūri
nės pažangos. Ypač tai tenka 
Į pasakyti, kalbant apie dvasi
nę kultūrą.

Dėl to net diktatūra šalyse 
bent popieriuje yra Įrašomos 
politinės piliečių laisvės. Tik 
savaime yra aišku, kad kul
tūros keliai nėra popieriniai. 
Geriausi Įstatymai čia nieko 
negelbės, jeigu gyvenimo 
praktikoje jie nebus vykdo
mi.

Pagaliau, kultūringa rei
kia laikyti ne tą kraštą, kur 
viršūnėse sėdi aukštai išla
vinti žmonės, bet kur bend
ras gyventojų kultūrinis ly
gis yra, palyginti su kitais 
kraštais, aukštai pakilęs. Dėl 
to kulturinius laimėjimus 
tenka matuoti ne tiek moky
klų ar skaityklų skaičiumi, 
kiek analfabetų nuošimčiu, 
ne tiek naujų knygų pasiro
dymu, kiek sąmoningu liau
dies dalyvavimu kultūros rei
kalus tenkinant.

0 čia tik viena politinė 
santvarka teikia patogias są
lygas liaudžiai į kuriamąjį 
darbą įtraukti, tai, būtent, 
demokratija.

!
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Kas skaito ir rato, 
Tas duonos neprašo. © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©

o

Kas nieko nereikia, 
To niekas nepeikia.

Į nistų purvinus darbus ir ma- Bet už tai jis apsiauna vaka- 
to kiekvieną jų žingsnį veid- re ir eina “ant naktų.” 
mainingoj rolėj. A. D. P. čio
nai tiek susmukus, kad vos 
tik palaiko tą vardą koks tu
zinas narių, bet ir tie patys 
nariai nežino, kad jų tarpe 
yra keturi šnipai, kurie gau
na riebias algas už savo ra
portus. **

A. D. A. D. 2 kp. irgi yra 
vos tuzinas narių, •kurių tar
pe taipgi randasi du tokie 
“paukščiai,” kaip pas dar- 
biečius. Tai ve kodėl progre
syviai darbininkai komunis
tų labai neapkenčia.

A. J. Levulis.

DETROIT, MICH. 
Įvairios žinios.

Detroite dirbtuvės dirba 
gana gerai. Šiuom tarpu, 
darbą galima gauti lengvai. 
Detroito miestas šią vasarą 
atidarė naują žvėrinčių. 
Miestas žada ateity padaryti 
šį žvėrinčių didžiausi ir gra
žiausi pasauly.

Lygios teisės.
Čia miesto gatvekariuose 

ar busuose, tai tikrai turi ly
gias teises vyrai ir moterys: 
katras prie sėdynės pirmes
nis, tai ir geresnis. Vyrai ne
nusiima kepurės prieš Det
roito leides, ir nesiūlo joms 
sėdynės.

Apsileidimas Kliube.
Priemiesty, Hamtramck, 

yra L. A. P. Kliubas, kuria
me priklauso daugelis viso
kių pažiūrų žmonės, didžiu
ma bepartyviai. Pas narius 
tai didžiausias apsileidimas, 
kad nekreipia atydos į savo 
reikalus. Susirinkimuose nė
ra jokios tvarkos, dėlto, kad 
pirmininkas nesistengia jos 
įvykinti.

Rengiant piknikus ir ba
lius, pats pirmininkas pas
kiria gaspadorium savo ge
riausius klapčiukus. Spalio 
21 d. įvykęs balius nei į pro
tokolą nėra įtrauktas, neži
nia kas buvo gaspadorium. 
O kada tokie klapčiukai gas- 
pad oriau ja, tai per du mėne
siu neduoda raporto, nes ne
žino, kiek būna įplaukų. Pa
vyzdžiui. kada buvo išrinkta 
komisija iš 3 ypatų, per susi
rinkimą spalio 21 d., kad 
peržiūrėti bilas pikniko, ku
riame gaspadorium buv0j.nn., 
Velykis. tai pareikalavus; liai butų, 
smulkios atskaitos, gaspado-! damas tuos kambarius gau
rais atsakė. kad jis pats ne-Į 
žino, kiek už ką įplaukė. Sa-; Dabar kliubiečiai jau apsi- 
ko, man surokavo šliuzas su žiurėjo, kad Kliubas neina

Pastaruoju laiku kaž-kas 
komunistams Atletų Kliube 
turbut nepatiko ir pradėjo 
organizuoti kitą kliubą. Jo- 
kubonis nekuriems kliubie- 
čiams gyrėsi, kad jau turėjo 
ir pirmą naujo kliubo susi
rinkimą. Senas Kliubietis.

1 A. Mašiotas, net surado tei- 
jsingus jo metus iš patikėtinų 
i šaltinių, bet ir tai nieko ne- 
į gelbėjo, komunistai rėkavo, 

.1 išmesti ir '. ištiek. Taigi,

t

j
iI

BROOKLYN, N. Y. 
Komunistai Atletų Kliube.

Iš komunistų “veikimo” 
turėtų ir numirėliai juoktis. 
Tūlas laikas tam atgal, ko
munistai buvo pradėję smar
kiai šturmuoti Lietuvių Atle
tų Kliube. Susispietė visi ko
munistų “čyfai” ir atrodė, 
kad jau ruošiasi prie revo
liucijos. Bet pamatę, kad 
rimtesnieji Kliubo nariai ne
kreipia jokios domės į jų ma 
nievrus, komunistų “čyfai” 
apstojo lankę ir Kliubo kam
barius.

Vieną kartą Kliubo susi
rinkime komunistai pakėlė 
klausimą, kad Kliubas tuš
čius kambarius viršutiniame 
aukšte laikytų “dėl žymes
nių Kliubo narių.” Ir ne dy- 
vai: ateina Pruseika, Dr. Pe
triką ir kt. tai kaipgi jie čion 
su visais Kliubo nariais mai
šysis — dėl jų reikia užlaiky
ti atskirus kambarius, nežiū
rint, kad Kliubui ir nuosto- 

. Kliubas rendavo-

na apie S40 mėnesiui rendos.

ko, man surokavo Šliuzas su žiurėjo, kad Kliubas neina 
Stankum ir pridavė pinigus, j augštyn, bet žemyn. “Žymes- 
Kiek jam kiti pridavė, tiekjnieji Kliubo nariai” jau ne
gerai. Kliubiečiai pagalvo-( atsilanko ir kambariai stovi 
kit, kokį pelną jums neša (tušti ir rendos negauna. Pa- 
piknikai ir baliai. Carų lai-, rengimai taipgi nebūna taip 
kai jau pasibaigė. Ateinan- pasekmngi. kaip pirmiau, 
čiais metais išrinkti tokią Nekurie kliubiečiai rimtai 
valdybą, prie kurios butų susirūpinę Kliubft padėtimi, 
tvarka ir narių pasitenkini-’ 
mas.

HARTFORD, CONN
Nesutikimai tęsiasi.

Rodos “Keleivyje” Jau bu
vau rašęs iš Hartfordo. kad'£ad iš....
lietuviai čia nelaba: -iraugiš- tokiu Kliubu narių, iš komu- 
kai gyvena. O ka taip yra,'nistų tarpo, pasielgimu, 
tai liudija šis įvykis, lygiai Kliubas neteko gero nario, 

iie- kuris ateity pats ir jo šeimv- 
luo- na būt tam pačiam Kliubui 
turi daug pagelbėjus. Kliube 
ę ir maždaug priklauso jau seni 

nariai; jų spėkos jau maži
nusi, nyksta, reikia jau jau-

metai atgal prie vietinio 
tuvių Kliubo prisirasv n.. 
zas ‘ Januškevičiu>. 
minkštų gėrimų iš<i i? Lys: 
yra geras, doras, sąžiningas 
žmogus, pažiūrų i.išeivis,

_ o____ kraščius, šelpia visas I 
kurios esą pek- tumo organizacija.'.

LOWELL, MASS.
Lupa parapijonam po du 

.kailius.
Vienas kunigas rengė ko

kią tai vakarienę “už grieš- 
nas dūšias,” ------ o ,
loj kenčia ir “ratunko” netu- nėlę savo užauginu . dar tikimuose 
ri. Dėl šios priežasties kimi- augina gražiai, lietu\ iskai. susirinkimus 
gužis sumanė rengti vakarie- Jo sūnūs ir dukrelės priklau- 
nę ir valkiojos po farmas, so SLA. jaunuolių skyriuje: 
ubagaudamas. Jis rinko vis-.ir darbuojasi išsijuosę. .Jų 
tas, kalakutus, paršus ir kito- pastangomis susitvėrė jau
kius “tinksus.” žmoneliai, nuolių choras ir laikosi labai 
bijodami peklos smalos, kai puikiai, sutikime, ir jau ne
kas atidavė jam paskutinį mažai pereitą pavasari ir va- 
paršą. Na, o po tam, tas pats;sąrą pasidarbavo visuose 
farmeiys turi užmokėti 75c.: musų parengimuose. Kada .J. 
užtai, kad jis valgys savo Januškevičius rasėsi prie 
auginto paršo sendvičį. Jei-! Kliubo, tai jis padavė am- 
gu jau tokis parapijonu dva-įžiaus metus apie 44. Sakėsi, 
siškas vadas nuves juos į: kad tikrai tiek esąs, nedau- 
dangų, lupdamas jiems po!giau. Jį gerai pažinoję drau-

skaito visus pirmeiviškus lai- nesnių darbininkų, o tų jau
nesnių kaip tik į Kliubą sun- 

šeimy- ku Įtraukti, nes seniai nesu- 
........ ....... • ir barniuose savo

> praleidžia. 
Tautiškai ir socialiai nusista
tę Kliubo nariai turėtų žiūrė
ti ir Kliubo reikalais geriau 
rūpintis, ypač valdyba turi 
daboti, kad nebūt barnių ir 
nereikalingų užsipuldinėji
mų. N. Svečias.

sa> be sKir-

du kailius, tai, dzie, aš busiu gai, iš komunistų tarpo, už-, 
dzūkų karalius! ‘ tvirtinę. 1o’' 1
tokiems nelaimingiems žmo-! kui pora 
neliams užsiprenumeruoti. Kliube, 1 
“Keleivį,” kuriame jie pa- ’ čius persenas ir netikrai me- 
matys, kas yra tie kunigai irĮtus padavęs. Mat tie “drau- 
kaip galima be jų apsieiti. Įgai” komunistai užpyko ant 
Tuomet tokie mekleriai jų; Januškevičiaus, kam jo vai- 
neišnaudotų. Į kai suorganizavo chorą ir

Lowelio Šykas. ;SUA. jaunuolių kuopą, nes 
‘ komunistai kiek pirmiau su
organizavo savo chorą ir da-

Patarčiau tvirtino. Praslinkus metų lai-
i komunistų įnešė 
kad J. Januškevi-

DUQUESNE, PA. 
Lietuvių gyvenimas ir darbai ‘

Šis miestelis randasi 12 
mylių nuo Pittsburgho, prie 
Mongolą upės. Turi apie 20 
tūkstančių gyventojų. Yra 
nemažai ir lietuvių, kurie 
gyvena išsiskirstę po visą 
miestą, turi nuosavus namus 
ir šiaip pusėtinai praturtėję. 
Keletas lietuvių užlaiko 
minkštųjų gėrimų užeigas, 
darydami gerą pragyveni
mą. Veikimo veik jokio nėra, 
išskiriant balius, kurie pa
prastai būna nepelningi, nes 
mažai publikos susirenka. 
Draugijos čionai yra sekan
čios: Neprigulmingas Pasel- 
pinis Kliubas, SLA. 172 kp., 
SLRKA. 102 kp. ir šv. Anta
no Draugija. Geriausiai su- 
stovi kliubas, kuris turi savo 
namą ir svetainę šokiams. 
Narių jame yra 80, o turtas 
siekia virš 20 tūkstančių do- • 
lerių.

Darbai eina gerai. Nuo pe
reitų metų kalėdų iki šiol 
dirbtuvės dirbo dieną ir nak- 1 
ti, su trimis pakaitomis, bet 
iš kitur atvykusiems darbą 
gauti nelengva. Apylinkėj, 
kaip McKeesport ir Brad- 
dock, darbai eina nekaip.

Tėvo Vaikas.

i Už Gerą Piktu 
Atsimoka.

Skaičiau aną dien “Vie
nybėje” židžiuno pareiški
mą dėl jo darbo Sandaros 
spaustuvėje. Be kito ko, jis 
pagyrė, kelis sandariečius 
kaipo džentelmanus. Už tai 
jam. vienas pagirtas šmikis 
sandarietis iš So. Bostono 
vėliau per “Vienybę” gyvu
liškais komplimentais atsi- 
dėkavojo. Tai lekcija, kad 
su šmikiais Į vieną pirtį ne
reikia eiti.

Reikia pasakyti, kad pas 
sandariečius yra gerų, bet 
yra ir tokių žmonių, kuriuos 
girti pavojinga. Ir negirti 
juos reikia, bet gerai per še- 
rengą perleisti, nes gražu
mu juos niekas nepamokins. 
Juk dėlto ir tokiam Paulau
skui Sandaros viršininkai 
buvo įsakę nei kojos nekelti 
į Sandaros spaustuvę po to, 
kaip jį Pronskus išmetė iš 
darbo. Tai faktai, į kuriuos 
reikia kreipti domę.

šmikiškas sandarietis per 
“Vienybę” burnoja prieš 
“Keleivį,” pavydint, kad 
“Keleivio” spaustuvė yra 
moderniška ir spausdina net 
svetimkalbius laikraščius. 
Tuomi jis atsidėkavoja už 
tai, kad pastaraisiais metais 
“Sandara” sunkioje padėty
je turėjo prieglaudą “Kelei
vio” spaustuvėje ir išeidinė
jo tik pasidėkavojant prie
lankioms sąlygoms, kurio
mis ji buvo spausdinama 
“Keleivio” presu. Už gerą 
piktu atmokėti iš tikrųjų ga
li tiktai šmikis.

Gali šnekėti kaip sau no
ri, bet aš ir dabar esu tos 
nuomonės, kad “Sandara” 
bizniškai susmuko pasidė
kavojant vis “geram” Pau
lausko menadžeriavimui. 
Jis vis spirdavosi patapti 
vienatiniu Sandaros dikta
torium, bosu, ir privedė prie 
to, kad ir pats turėjo išsimu- 
finti iš “Sandaros” ir “San
darai” prisiėjo išsikraustyti 
iš Bostono. Grąsino sanda- 
riečiams savo Rimbu, bet ir 
Rimbą nuvarė nuo koto 
taip, kad tik už keletos mė
nesių vos išleidžia tik kelių 
lapukų, nepaisant, kad jis 
yra jo vienintelis bosas. Ne
nuostabu, kad “Vienybė” 
apsižiūrėjo ir neįsileido 
Paulausko bosauti, ką jis ir 
“Vienybei” labai piršo. To
kios rųšies sutvėrimai per 
savo saumylystę prieina 
prie to, kad jų niekas nenori 
Įsileisti, ir veja laukan kaip 
niekšus.

Nereikėtų visai kreipti 
domės į tokius sutvėrimus, 
bet kadangi jų darbai atsi
liepia ant doresnių sanda- 
riečių, tai negalima užtylėti 
ir prisieina pasmerkti juos, 
kad nebūtų storžieviškumui 
vietos tarpe pažangiųjų lie
tuvių. Sandarietis.

KENOSHA, WIS.
Megstuvių streikierių kova 

su streiklaužiais.
Pas mus jau apie 8 mėn., 

kaip streikuoja Allen A. Co. 
dalis darbininkų. Jau senai 
butų streikas laimėtas, jeigu 
nebūtų skebų. Jeigu butų 
vienybė tarpe darbo žmonių, 
tai daug kas galima butų pa
daryti darbininkų būvio pa
gerinimui, bet vieni eina ko
voti už geresnes darbo sąly
gas, o kiti eina iš kovojančių 
duonos kąsnį atimti. Ir iš mu
sų lietuvių yra skebų, ku
riuos čia paminėsiu. Štai vie
na moteris R., kuri save va
dina susipratusia, ir darbi
ninkų draugė, o nuėjo ske- 
bauti, bet gavo perspėjimą, 
kad neskebautų, nes bus blo- 

■ gai. R. nepaisė to ir toliaus 
tęsė savo darbą. Štai vieną 

i rytmetį, vos išėjus iš namų, 
ant 22-nd avė.
mobilius ii- viena mergina 
užklausė p. R., kur eini? Ji 
atsakė, kad į darbą eina. 
Mergina sako: “Tamsta pri
žadėjai daugiau neiti.” R. 
atsakė, kad ėjau ir eisiu, jus 
manęs nesulaikysite ir nieko 
nelaukdama drožė merginai 
i nosį ir sukruvino. Automo
bily sėdėdamos merginos 
draugės pamatę, kad kovo
toja daug menkesnė už

I

DETROIT, MICH. Į < ~
Dėl siuntimo senų drabužių bar jo jėgas SLA. jaunuolių

Dar vienas dalykas iš ko
munistų “veikimo.” Irgi kiek 

Vytis išžagino parapijono laiko atgal tūli komunistukai 
susidarę “fizikai kulčiur” 

Šis dalykas atsitiko pas bončių atsišaukė, kad juos ir 
► Kliubas priimtų “už 

į Kliubą. Kiti tam 
pasipriešino argumentuoda
mi, kari jei jie nori įstoti į 
Kliubą, tai turi užsimokėti 
pilną įstojimą kiekvienas, 
kaip ir visi kiti. Ginčas tęsėsi 
keletą savaičių, bet komu
nistai laimėjo: nutarė visą 
“bunčių” “fizo-kulturistų” 
priimti į Kliubą sulyg jų no
ro. Nekurie ėmė aiškinti, kad 
daugelis mus narių, ypatin
gai kriaučiai, suaugę į kup
ras ir jiems reikalinga “kūno 
mankštinimas.” Esą, jeigu 
priimsime visą “bunčių” “fi
zo-kulturistų,” tai jie visus 
išmyklys ir busime visi svei
ki ir tt. Bet kas atsitiko? Bile 
tik lermą sukėlė ir “muši” 
laimėjo, o dabar nei jie atei
na į Kliubo kambarius, nei 
jiems reikia “kūnai lavinti.” 
Tiesa tik vienas Jokubonis 
netingi atsilankyti; bet jis 
tik prie “pokerio” lavi
nasi, tai ir viskas. Šitam 
draugui norėčiau patarti bis- 
kį daugiau domės kreipti į 

išskiriant kelis mun- savo šeimynėlę nei kad į 
kuriuos “pokerį.” Moteris nei į gatvę 

“centristai komu- išeiti negali, nes neturi kuo 
iš A. D. P., trijose tinkamai apsirengti, o vy ras 

tai po kliubus, ir po visokius 
užkampius landžioja. Tokia 
moteris tai tikrai gali pasa
kyti, kad vedybos jai akis 
užrišo... Tūli kliubiečiai pa
sakoja šitokį juoką: Jeigu 
jis ryte atsikelia pirmiau ir 
apsiauna čeverykais, tai tą 
dieną jis būna lauke. Bet jei
gu kada jo moteris atsikelia 

ir išeina.

mergaite*.

tamsius katalikus. Pas J. Z. v‘sus.,t 
buvo burdingierius ilgą lai- doleri” 
ką. Kitų žmonių buvo paste
bėtas, kad jis žagina J. Z. 
mergaites, vieną 10 metų, o 
kitą 13 metų. Buvo pašaukta 
policija, kad paimtų tą šel
mį parapijoną už “nečysta- 
tą,” bet policijai pribuvus, 
vytis išovė per langą ir pa
bėgo. Mergaitės buvo nuves
tos pas miesto daktarus iš
tyrimui, ir daktarai pripaži
no, kad vyresnė mergaitė 
jau sudarkvta. Po visų ka
mantinėjimų, mergaitės pa
čios prisipažino, kad jas ža- 
gino šis burdingierius. Mer
gaičių tėvai, kunigo pataria
mi, norėjo susitaikyt su savo 
parapijonu gražiuoju, bet 
nuo kalėjimo, tai nei šventas 
tėvas neišgelbės to vyčio. 
Valdžia nedovanoja už kri
minalius nusižengimu^.

Komunistai susmukę.
Detroite komunistų veiki

mas vasaros laiku buvo pa
laidotas. Jokio progreso ne
buvo, 
šaininius piknikus, 
surengė 
nistai 
asabose.

Centristų komunistų Aido 
Choras, besimaudant po 
munšaininius piknikus “mė
nulio šviesoj.” pragėrė ir sa
vo slauną profesorių. A. 
Kvedarą. Gal užstatė jį pro- 
hibicijos agentams už pasko
lą ten, iš kur visą “štofą” im
davo savo piknikams.

Detroito progresyvė visuo- pirmiau, apsiauna 
menė kreivai žiuri į komu- tai tą dieną ji “laiminga.”

Lietuvon. ! choras mažina. Kad prikibti.
Pastebėjau viename “Ke-jtai reikia Kliube padaryti 

leivio” numery, kad Bago-J “revoliucija,” nesmagumai 
čius ragina Amerikos lietu-i ir barniai. Ir taip pereitame 
vius siųsti palaikias drapa- Kliubo 
nas į Lietuvą savo giminėm, daug ginčytasi, rėkauta, kad 
Aš siunčiau palaikių drapa- J. Januškevičių iš Kliubo iš- 
nų į Lietuvą savo giminėm 
rugpiučio mėnesį. 1928 m., 
ir giminės aplaikė. bet turėjo 
pašte užsimokėti fašistinei 
valdžiai 7 litus už peržiūrėji
mą. Tai ve kaip lupa Lietu
vos suvargusius darbininkus, 
net už palaikias drapanas!

A. J. Levulis.

susirinkime buvo

WATERBURY, CONN. 
Imtynės baliuje. “Žėlabnos” 

laidotuvės.
Šv. .Jurgio Draugija suren

gė balių su imtynėmis. Rito
si Pranas Juška su vokiečių 
Ernest Milleriu. Kova buvo 
smarki. Lietuvis vokieti pa
guldė i 15 minutų. Po imty
nių musų Pranukas prastai 
“fylina,” nes vokietis gerai ji 
aplamdė ir dar tyčiojasi, sa
kydamas: “aš dedu šešis 
šimtus dolerių, tik eikim iš

mesti. Bet J. Januškevičius 
matydamas, kad su intrigan
tais sunku kas gero padaryti, 
pasiprašė balso ir pasakė, 
kad dėl ramybės jis iš Kliubo 
išstoja ir kad užsipuolimai 
komunistų dėlei jo metų am
žiaus yra neteisingi. Kliubo 
valdybos narys, iždininkas

. stovėjo auKj-l^ujo persnmt.. Bet musų 
ir viena merginai

i

Brooklyno Kriaučių Reikalai

A-

BROOKLYN, N. Y.
Iš kriaučių mėnesinio 

susirinkimo.
Spalio 24 d. atsibuvo 

malgameitų 54 skyriaus mė
nesinis susirinkimas. Susi
rinkimas buvo labai mažas,; 
mat kriaučiai dabar labai 
“bize” tai nei į susirinkimus 
nesilanko. O antra, nežinia 
kokiais išrokavimais, musų 
Unijos valdyba šį susirinki
mą visai negarsino, tiktai sa
vo frentus susikvietė.

Šiame susirinkime kilo ler- 
mo dėl V. černausko streik- 
laužiavimo pas S. Ackerma- 
ną. Šiame susirinkime iš 
Ackermano prosytojų tas 
pats paaiškėjo, kas jau “Ke
leivį” buvo rašyta, kad Čer
nauskas ten buvo nuėjęs 
streiklaužiauti ir apie tai nė
ra reikalo daugiau ką rašyti. 
Bet vienas labai keistas da
lykas apsireiškė, tai delegato 
F. Vaitukaičio manevrai. 
Kuomet Ackermano prosyto
jai šiame susirinkime aiški
no, kaip ten dalykas buvo, 
tai Vaitukaitis juos išvadino 
melagiais ir kitokiais var
dais. bet kuomet jisai teisin
damas čemauską, melais 
ėmė save kompromituoti, tai 
net patys komunistai raudo 
iš gėdos. Pavyzdžiui, Vaitu
kaitis pasakoja, kad jis da
vęs pasą čemauskui į tą 
dirbtuvę todėl, kad, girdi, 
Ackermano prosytojai visai

i

i

sąvaitę jo prašę nesiųsti ten: 
darbininkų, o vėliaus jam 
iiepę siųsti. Galų gale Vaitu
kaitis pareiškė, kad jis Čer- 
nauskui. kaipo norinčiam ei
ti tenai dirbti, davęs pasą 
todėl, kad jis matęs, jog ten 
streikas bus pralaimėtas. Na 
ir tikėk dabar šitokiam Vai
tukaičio pasakojimui: o vie
nok jis dar kitus vadina me
lagiais. Toliau Vaitukaitis 
pasakojo, kad jis streiko lai
ku į tą dirbtuvę buvo nuėjęs 
ir, girdi, nei vieno prosytojo 
tenai nebuvo, o tiktai vieni 
formanai vaikščiojo: gi vė
lesnė j savo kalboj Vaitukai
tis vėl aiškina, kad kaip jis 
nuėjo į tą dirbtuvę pažiūrėti, 
tai radęs visas senųjų prosy
tojų vietas užimtas naujais 
prosytojais ir todėl jis sku
binęs siųsti ten černauską. 
kad nepavėlytų. Na ir kaip 
galima suprasti šitokią Vai
tukaičio kalbą? Ištikro. gal 
“Laisvė” ir neklydo, kuomet 
ji pirmiau rašė, kad F. Vai-

streiklaužę, šoko jai i pagal- ^aPus-

čempijonas, matyt, nenori 
daugiau kibti prie vokiečio.

Spalio 22 d. atrastas negy 
vas Juozas Marcinkus. Pa
laidotas su bažnytinėmis ap
eigomis. tik labai “žėlab- 

; nai,” nes varpai neskambino 
ir vargonai per mišias negra- 
jino. Matomai per mažai 
kunigą pašmeravo. Velionis 
buvo Amerikos ex-kareivis, 
tad kareiviai jį palydėjo į 

Daktaras pripažino, 
kad miręs nuo širdies ligos.

V. G.bą ir kai davė R. į akį. tai ir 
akiniai subyrėjo, o akis mė
lyna paliko. Be to. parsimetę 
ant žemės, gerai apspardė ir 
nuvažiavo savais keliais.

Tūlas laikas atgal, ta pati 
streiklaužė du vietinius žmo- ................................ ...............
nes išvadino valkatomis, o j miniai kapitalistų kandida- 
save išgyrė. Vienas iš jų iš- tų garsinimai. Jeigu tai butų 
važiavo i Lietuvą, o antras j darbininkų klasės atstovų, 
dar gyvena Kenosha, Wis., Socialistų Partijos, plakatai, 
bet minimi žmonės niekam, 
blogo nepadarė iki šiol: o jų 
smerkėja R. nuėjo skebauti, 
tai yra. iš darbininko duonos 
kąsnį atimti. Ji norėjo ir sa
vo dukrelę nusivesti skebau
ti, bet šioji griežtai atsisakė I tai, kad prie jų valdžios bu-

MT. CARMEL, PA.
Pataikavimas politikieriams.

Prie lietuvių bažnyčios 
čionai buvo dalinami rinki-

tai kunigas tuojaus uždraus
tų juos dalinti pas bažnyčią, 
o darbininkų išnaudotojams 
tas valia daryti. Demokratai 
čionai labai giriasi liberališ- 
kumu. bet nieko nesako apie

toki reikalavimą pildyti.
Taipgi du kliubiečiai. ku

rie vadindavo save susipra
tusiais, irgi nuėjo skebų gin
ti, t. y. gavo “Deputy she- 
riff'ų” darbus.

Darbai.
Pas mus darbai tuo tarpu• 

sumažėjo; patartina iš kitur 
nevažiuoti.

Vaikams mokykla.
Atėjus rudeniui vietinės

vo įkalintas darbininkų va
das Depsas. Jie taipgi nutyli 
ir tą, kad laike streikų teis
mai mielu noru kapitalstams 
išduoda indžiokšinus, drau
džiant streikieriams piketuo- 

l ti. Laikas lietuvių visuome- 
j nei pažinti tikruosius darbi- 

■’ ninku užtarytojus socialistus 
ir drauge su jais kovoti už 
vargdienių būvio pagerini
mą. J. Paskoris.

tukaitis tinka tiktai vaikb'i(|raUgjjos rengia vakarus su 
vežioti ir palukes skalbti, o vadinimais jr tam panašiai, 
ne delegatauti.

Abelnai, reikia pasakyti.
! kad musų skyriuje vėl prade
da įsigalėti komunistinis 

i raugas ir anksčiau ar vėliau 
■ tą musų kriaučiai pajus ant 
savo kailio. Bet tame yra kai
ti patys kriaučiai, kad ne vi
si lankosi į susirinkimus ii 

. . neima dalyvumo sav orga-
)O neprašę, kad jis nespėtų nizacijoje Kliaučiai.
»n prosytojų: vėliaus Vaitu- skime, lankykime.-. .<u.-irinki- 

streikeriai tik pirmą strėiko'sį™ reikalus.'‘‘Ap'reiterk

savo kailio. Bet tame vra kai- 
t* _ :
si lankosi

SLA. 212 kp. atidarė čia au
gusiam jaunimui lietuvių 
kalbos pamokas, bažnytinėj 
svetainėj (šv. Petro parap.). 
Pamokos prasideda 2 vai. po 
pietų šeštadieniais. Kurie 
nori, gali leisti savo vaikus, 
nors jie neimtų SLA. nariais.

Dzūkas.

Redakcijos Atsakymai.

kaltis aiškina, kad ’ ,Ve i muo8e ir budriai dabokime

Naujosios Anglijos išdir- 
bysčių sąskaita parodo žymų 
produkcijos pakilimą 1928 

i metais.

Laisvės Mylėtojui. Ačiū 
už raštelius. Žymią jų dali 
sunaudosime. Rankraščius 
redakcija grąžina tik tuo
met. jeigu sykiu su jais būna 
pažymėta grąžinti, kitaip 
mažesnės vertės raštai susi
naikina, tad ir eilutės jau 
pervėlu surasti.

PROVOKACIJOS 
DARBAS.•

So. Bostone randasi žmo
nių, kurie rašo visokias pa
stabas i kitus laikraščius, 
ypač i Brooklyno “Vieny
bės” “Tarką” ir paskui 
vaikščiodami pas biznierius 
ir šiaip žmones pasakoja, 
kad buk aš parašęs. Tai tik
ras provokacijos darbas! 
Nesu rašęs ir nerašiau, kas 
rašo nežinau. Tokius gan
dus matomai skleidžia ma
no asmeniniai priešai, kad 
Įtikinti biznierius, jog aš 
juos užkabinėju ir kad rei
kalui esant jie man neduotų 
jokios paramos, arba, kad 
esanti mano draugai Į mane 
žiūrėtų kaipo Į savo priešą.

K. J. Paulauskas.

Draugai, Skaitykit ir 
Platinkit Darbo Žmonių 

Laikraštį “Keleivį.”

Vokietija proponuoja vi
sai panaikinti mirties baus
mę. _ -

» t



—Gud morgen, Maike!

KELEIVIS No. 45. Lapkričio 7 (U 1928.

vaitę areštuota 252 svaigalų man dieglį įvarei pašonėn, 
šmugelninkai Pittsburghe. vaike, bet aš vistiek sakau, 
Tarpe areštuotųjų randasi kad sveika yra išsimesti ke

i du policijos leitenantai, ke- 
į turi magistratai, vienas al- 
'dermanas. du taikos teisėjai 
I ir keletas konstebelių, kurie 
1 globojo butlegerius arba iš 
vien su jais munšaino biznį 
varė. Jiems gresia atatinka
ma bausmė už tai. kaip ir 
Philadelphijos prasikaltė
liams. Taigi, munšainu su
krauti turtai gali greitai iš- 

I garuoti.
—Tu savo pamokslais

i

letą čerkučių, ir dac oi.
—Faktas liudija, kad nuo 

gėrimo nuodingojo munšai
no daugeliui žmonių susi
maišė protas ir daugelis apa
ko. Ligoninėse pilna tokių 
alkoholio aukų. Tyčia nueik 
kada ir persitikrink.

—Velyk tu pats ten nueik, 
vaike, o aš eisiu paklaust ro
dos pas prabaščių. Lik svei
kas, Maike!

—Iki pasimatymo, tėve!

j

Šliselburgo Kalė
jimo Paslaptys

I

Po Dvidešimties Metų
KETURIŲ AKTŲ VEIKALAS

K. V1DUUS.

i

savo džiaugsmą susilaukus taip prakilnios 
okazijos ir tokios garbingos dienos, dienos 
musų augštai gerbiamam džiakonui Jurgiui 
Baubinui dvidešimt metų kunigaujant suka
kus. Trūksta man žodžių, tas to pania bran
gus. atpasakoti visus jo nuopelnus, kuriais jis 
pasižymėjo musų tarpe bebūdamas, per tiek 
daugel metu. Trumpai sutraukus, tas to pa
nia brangus, nė kiek neklysiu pasakęs, kad jis 
buvo musų tėvu, buvo musų nuomonių kūrė
ju, buvo mums kelrodžiu, tas to pania bran
gus. buvo musu širdžių korys. (Didelis delnų 
plojimas). Užtai mano ponios ir ponai, aš gi
liai įvertindamas jo darbus ir jo didžius nuo
pelnus. lenkiu šitą taurę prie savo lupų, linkė
damas Jo malonybei, džiakonui ilgiausių me
tų ; drauge pareiškiu savo didelį geismą ma
tyti savo brangų džiakoną netolimoj ateity, 
tas to pania brangus, vyskupo mitra. (Didis 
delnų plojimas).

VISI (Garsiai šaukia).— Valio!... Tegyvuoja mu
sų vyskupas Baubinas. (Baronas išgeria tau
rę ir atsisėda. Svečiai vienas kitam šnabžda, 
juokauja, bruzda).

KUN. RIMBAS (Atsikelia).— Nevisiems yra lem
ta būti taip iškalbingumu apdovanotais, kaip 
musų brangus Baronas, tečiau nors ir neturė
damas tos Dievo dovanos, aš vis dėlto trokš
tu. ištarti nors ir menkos vertės žodį taip 
brangioje šventėje. Per dvidešimt metų mu
sų brangus džiakenas buvo tarsi žvaigždė, ro
danti kelią mums visiems. Jis buvo, ir šian
dien tebėra, suraminimu musų visų. Dėka jo 
triūsui, bažnyčios priešai, o taipgi priešai mu
sų gerbiamų kaimynų, ponų dvarininkų, tapo 
prašalinti iš musų tarpo. Dėka jo pastan
goms. mes šiandien galim jau lengviau atsi
kvėpti. nes musų gyvenimas vėl normalėse vė
žėse. šiandien mes ir vėl galim drąsiai žiūrė
ti į linksmesnę ateitį, nes jo uolus pasišventi
mas išblaškė visus tuos, kurie troško musų 
pražūties. Taigi, gerbiamieji ponai, vardan 
visų geros valios piliečių, širdingai dėkoda
mas musų brangiajam džiakonui už taip uolų 
gynimą musų bažnyčios ir drauge interesų 
musų gerbiamųjų ponų, aukštai keliu šią tau
rę. linkėdamas jam geros sveikatos, o taipgi 
ištvermės jo sunkioj kovoj su visais musų 
priešais. Tegyvuoja musų džiakonas Baubi
nas !

VISI (šaukia).— Bravo, bravo... Tegyvuoja musų 
karžygis. musų draugijos piliorius. (Kunigas 
Rimbas, šluostydamas nuo kaktos prakaitą 
sėdasi. Didesnis bruzdėjimas).

PONIA BIRBINSKA (Pasikeldama antram gale 
stalo).— Aš. kaip čia ponams pasakius, taip
gi norėčiau žodelį pratarti, tik gaila, kad tam 
nesu pasirengus. Mat. kaip čia ponams pasa
kius. mes moterys taip pat turime ambiciją 
išeiti viešai, tik bėda, kad mums drąsos trūk
sta.

KUN. RIMBAS (Iš sėdynės).— Nesidrovėk, bran
gi poniute, čia visi saviškiai. Lakštingalos 
balselio ne vienas ponas mėgsta paklausyti!

PONIA BIRBINSKA (Tęsia).— Kad musų bran
gus džiakonas musų reikalus gina, visiems 
gerai žinoma, bet tai dar tėra maža delelė to 
didelio gero. Mes. moterys ir motinos, dau
giau negu kas kitas, esame savo džiakonui dė
kingos. Jo rimtas susidomėjimas musų reika
lais yra dideliu pavyzdžiu kitiems. Jo kuklus 
dabojimas doros, ypatingai doros musų jau
nimo yra pasidžiaugtinas dalykas. Net toks, 
rodos menkos vertės daiktas, kaip keitinėji- 
mas madų nepraslysta pro jo žvalią akį. šian
dien visos modistės yra jo žinioj ir nė viena 
neišdrįsta siūti trumpas suknias musų panai
tėms.

KUN. RIMBAS (Iš sėdynės). —Tai yra šventa pa
reiga kiekvieno gero kunigo. Net ir šv. Tėvas 
tuo reikalu išleido tam tikrą Bullą. Tai yra 
pirmeilinis dalyka- musu šv. bažnyčios.

JURGIS (Liūdna:).— Nežinau... Gal vien tik dėl PONIA BIRBINSKA (Tęsia).— Taip, mielas pra- 
baštėli. Tai yra neišpasakytos vertės svarbu
mas. Sijonai turi būti žemiau čiumų. o ne 
aukščiau kelių, kaip kad dabar yra. O taip pat 
turi būti apdengti pečiai ir krūtinė!

KUN. RIMBAS (Iš sėdynės).— Apie tai Bulloj 
taip pat kalbama.

PONIA BIRBINSKA (Tęsia).— Tai yra šventi 
dalykai. — ir apie juos musų aukštai gerbia
mas džiakonas čia daugiausia rūpinasi. Be vi
sa minėto, dar reikia pasakyti, kad jei ne 
gerbiamo džiakono pastangos, mužikai butų 
mus visus subankrutiję; jie butų musų miš
kus išvogę, laukus nuganę, musų aruodus iš
plėšę. Aš pati daug nukentėdavau koliai dar 
mes jo neturėjome, bet dėka jo. o taip pat dė
ka musų šventai tikybai, išpažintis ne vieną 
mužiką palaidojo Sibiro tyruose. Todėl, už vi
sus jo brangius nuopelnus leiskite man. mano 
brangus ponai, iškelti šią brangią taurę. (Iš
keldama taurę). Tegyvuoja musų brangus do
rovės stulpas, musų ganytojas, brangusai iš
gelbėtojas. (V isi atsikelia ir iškėlę taures 
šaukia). Tegyvuoja musų užtarėjas. te/vvun- 
ja musų dorovės ramstis! (Visi sėdasi). 

(Bus daugiau)

(Tąsa) ,
JURGIS (Ramiai).— Tame ir yra bėda, kad jus 

nedrįsote protauti, bijojote aukštyn pakelti 
savo akių ir drąsiai pažvelgti gyvenimui į 
veidą. * ,

KLEBONAS.— Tai ne kunigo dalykas, kunigo 
uždavinys yra kitoks: jo pareiga yra daboti žmo

gaus sielą. į
JURGIS (Ironiškai).— Podraug ir jo kišenį. ir jo 

laisvę. i
KLEBONAS (Staiga atkirsdamas).— Ir jo laisvę, 

jei ta laisvė kenkia žmogui anapus grabo! ,
JURGIS.— O ką jus žinote apie tai?
KLEBONAS.— Jurgi, gailėkis už nuodėmes! Tam

sta mindžioji pačius švenčiausius tikybos 
pagrindus. I

JURGIS.— O ar daug tie pagrindai yra žmonijai 
gero davę?. i

KLEBONAS.— Daug, ir labai daug. Tik gaila, kad 
jus, jaunuoliai, to nenorite ar gal ir nepajie- 
giate suprasti. Per amžius tikyba buvo žmo
gaus vienintelis doriško jo gyvenimo švitu- 
rys. buvo akstinas nepaliaujančiai žadinantis 
žmogaus sielą prie tobulybės žydinio.

JURGIS (Lyg pasityčiodamas, tuo pačiu tonu).— 
Per amžius ji kaustė retežiais ir pačią žmo
gaus sielą, laikydama žmogų po kunigo padu. 
Ir nors žmogaus siela per amžius veržėsi prie 
tobulybės, kunigai ją vis gilyn į purvą gram
zdino ! |

KLEBONAS.— Tai reiškia, kad kunigai visiškai 
be jokios vertės.

JURGIS.— Tai ką gero jie suteikia?
KLEBONAS.— Bet jeigu norėtų, tad gal ir galė

tų jie suteikti šiokią-tokią naudą. Ar ne taip? 
JURGIS.— Žinoma kad galėtų.
KLEBONAS.— Na matai, gal mudu ir prieisiva 

prie gero galo. Tamsta sutinki, kad kunigas 
butų naudingas, jei jis tik naudingu būti pa
norėtų. Todėl ar čia tamstai nėra gera proga 
patapt naudingu. Kam tą progą nuo savęs 
stumti?

JURGIS.— ir kunigu nebūnant taip pat yra proga 
but naudingu.

KLEBONAS.— Nesakau kad ne; bet tamsta da
bar arčiausiai prie tos progos stovi. Kitą pro
gą gal susigriebsi tik po ilgų metų.

JURGIS.— Bet sąžinė nebus varžoma.
KLEBONAS.— Gana. Jurgi, kvailysčių. Svajonė

mis sotus nebusi. Atmink, kad po dausas be- 
skraidydamas nieko gyvenime nenuveiksi. 
Mažai kas gyvenime yra bloga ar gera. Mes 
turim žiūrėti, kad pasidarius tą gyvenimą 
sau pakenčiamu. O tas yra svarbiausia. Ant
ra. mes taip pat turime žinoti, kad ir kitų gy
venimas nuo musų priklauso. Atmink, klld 
tamstos sena motina tiek daug vilčių ir vargo 
sudėjus taip pat turi teisę reikalauti, kad jos 
dienos nebutu paskandintos sielos skaus-

I

(Tęsinys)
Po Miškine mirties greit 

išdavė kaliniams rašomąsias 
lenteles, sąsiuvinius ir pai
šiukus; davė šiokių tokių 
knygų. Bet knygos buvo mi- 
zernos ir negalėjo patenkinti 
kalinių norų, ypač tų. kurie 
norėjo rimtai lavintis. Pav., 
kas norėjo mokytis aukšto
sios matematikos, gavo arit
metikos vadovėlius ir tt.

Bet visi tie žiaurumai ir 
bausmės nenutildė kalinių. 
Ašenbrenerio žodžiais beta
riant : "Mus galėjo užmušti, 
bet ne priversti nusileisti.” 
Nors ir kasdien butų ėję nu
sižudymai ir nužudymai, vis 
liek visų kalinių išžudyti ne
galėjo. Be abejonės, kalėji
mo administracija nieko 
prieš nusižudymus neturėjo, 
jei tos gyvybės be triukšmo 
butų persiskyrę su šiuo pa
sauliu. Bet nė vienas žmogus 
neduodavo savo gyvybės be 
kovos, be triukšmo. O to la
bai bijojo kalėjimo adminis
tracija. Ji pasiūlė keletui ka
linių tarpusavius pasimaty
mus tikėdamasi suskaldyti 
vieningą kalinių frontą.

Tie pasimatymai suteikė 
naujų nesmagumų kali-

žmonių finansiškai, atimant 
—Sveikas, tėve! Kaip vis- pinigus, kurie tankiausiai 

kas pas tave? i vra reikalingi maistui šeimy-
—Vaike, aš fylinu orait. nai. pienui vaikučiams bei 

Šiandien buvau pas kurną, drabužiams ir kurui žiemos 
lai užfundino geros gyvati- šalčiuose, 
nės. Dabar gatavas kazoką1 —Meluoji, icliaus šmote!
šokti. [Niekas po nevalia neatima

—Ar tu manai, kad tas tau pinigų iš tų, kurie myli spen- 
eina i sveikatą?

—Ne manau.
kad sveika yra išsigerti čė- 
sas nuo čėso. Kaip tik išsige-1 Skriaudos atžvilgiu pasek- 
riu. tai raid avei fylinu daug mės yra tos pačios, ar tie pi- 
jaunesnis ir drūtesnis. nigai butų prievarta atimti

—Klysti, tėve. Naudoji- ar kaip kitaip išvilioti. O kas 
mas svaigalu abelnai nėra užsiima butlegeryste. tai jis 
žmogui naudingas, o mun- visuomet trokšta, kad gauti 
šaino gėrimas tiesiog naiki- daugiausia pinigų, nepai- 
na sveikatą. Tiesa, iš sykio 
tu gali jausti šiokį tokį sma
gumą. pasidarius tam tikrai 
reakcijai kūno organizme, 
bet tai būna tik laikinai.
Kaip greit kraujas ir nervai džiami ir neapkenčiami visų 
atslūgsta į normalę padėtį, padoresnių žmonių.

.taip greit alkoholikas pasi
junta dar blogesniame upe, tai ir 
negu pii miau buvo.

—Niekus kalbi, vaike.
Kaip tu gali žinoti apie tai, negali daug pinigų suseivinti 
jeigu pats snapso neuživoji? ir mokomobiliu važinėti, o

—Taip, aš svaigalų nevar
toju. bet žinau apie tai iš 
knygų, kuriose daktarai ir 
girtuoklystės tyrinėtojai fak
tiškai įrodo, kari taip yra.

—Nausa. Maike. tu nevie- 
ryk. ką knygos rašo. Dakta
rai. vaike, pavydi, kad žmo
nės patys pasidaro namie gė
rimus ir neperka pas juos 
munšaino receptų. Tu tik pa- 
trajvk išgerti nors čėrkutę 
prieš valgymą, o pamatysi, 
kad apetitas bus geresnis.

—Dirbtinas apetitas irgi 
nesveikas, tėve. Normalės 
sveikatos žmogus visados tu
ri gerą apetitą, be jokių svai
galų pagelbos.

—Maike. tu esi kreizi. jei gelis policistų neteko tarny- 
tau viskas vis negerai. Tu ne- bos ir visi turėjo išduoti at

skaitą apie savo turtą. Desėt- 
kai tūkstančių dolerių atras
ti bankose kaipo butlegerių 
fondai, už kuriuos traukiami 
atsakomybėn kaip butlege- durų pasirodė 
risi, taip ir jų globotojai. Gi 

gius pasibildino," ir mokobilį pakliuvusius kalėjiman už 
brangų turi, o tai vis per tai visuomenė ne tik nesigai- 
munšainą taip prabagotėjo. Ii. bet dar pajuokia ir panie- 
Jam nereikia nei mokslo, nei kiną. O kas atsitiko Phila- 
darbo; gyvena sau kaip po- delphijoj, tas gali atsitikti 
nas ir ant bažnyčios dažnai bile kuriam kitame mieste, 
apieravoja dešimtinę. Visur Taigi, nėra ko perdaug 
jis turi gerą vardą ir užtai jis džiaugtis iš praturtėjimo 
vertas pakvolijimo. munšainu.

—Ne, tėve. Už tai jo girti —Tu, vaike, turbut tik
negalima. Kas šiandien mun- ;apnavai. kad Philadelphi- 
šainą verda ir kitiems parda- joj tokis trobelis pasidarė, 
vinėja. tas pildo du krimina- 
liškus prasižengimus; vienas 
—tai laužymas šios šalies 
konstitucinio įstatymo, kuris 
draudžia vartojimą ir parda
vinėjimą svaigalų, o kitas —

• • ____•___ 1 • T .
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į dinti keletą centų ant šnap- 
bet žinau, so.

—Nedaro skirtumo, tėve.

sant. ar kam gali pritrukti 
duonos dėl to. ar ne. Mano 
supratimu butlegeriai yra ly
gus kitiems plėšikams, todėl 
jie turėtų būti skaudžiai bau-

—Malke, kaip aš matau. 
' ‘ • tu pavydi biedniems 

žmonėms prasigyveti. Tu ži
nai. kad paprastas leiberis

kas iš munšaino bizni daro, 
tai tas visko turi.

—Tau tik taip atrodo, tė
ve. Munšainu sukrauti turtai 
nėra pastovus. Šiandien but- 
legeris gali but turtingas, o 
lytoj jis gali likti nuogas, 
kaip bizūnas, arba atsisėsti 
kalėjiman daugeliui metų, o 
tokio niekas nepasigailės, tik 
pasityčios.

—Nausa. vaike. Amerikoj 
butlegeriai turi gud šou. ba 
juos policija protektina.

—Nevisada, tėve. Žiūrėk, 
kas atsitiko Philadelphijoj. 
Ten ne tik butlegeriai pa
puolė bėdon, bet ir visa poli
cija eina per šerengą. Dau-

vyzdys kitiems kaliniams. 
Bet jeigu kalinys kiek pa
lauks, tai mes jo reikalavi
mus patenkinsime. O jei jis 
ims vėl šaukti, tai duosime 
jam kitą patalpą.” Po kelių 
dienų Popovą leido kartu su 
šebalinskiu pasivaikščioti.

Vaikščiojimas dviese davė 
progos susikalbėti su kitomis 
kameromis. Po pasivaikščio
jimo kaliniai belsdavos į sie
ną sutartais ženklais ir tuo 
susikalbėdavo. Tą pastebėjo 
administracija. Todėl bodas 
įsakė žandarams nuolat būti 
tuščiose kamerose ir belsti į 
sieną ir tuščias blekines skar
dines, kad tuo neleistų kali
niams susikalbėti. Taip pat ir 
vaikščiojant tarp kalinių bū
davo tarpai ir tuose tarpuose 
eidavo žandaras ir mušdavo 
pagaliu į tvorą!

Už beldimą kalinius baus
davo. Bet tankiausiai už bau
smę išvesdavo kalinius į se
nąjį kalėjimą ir niekuomet 
nebegrąžindavo.

Gračevskis savo sumany
mą išpildė ir pareiškė, kad 
nori būti nuteistas mirti. Bet 
jam administracija atsakė, 
kad pamišėlių teismas netei
sia. Tada jis dar kartą pa
kartojo administracijai savo

žinai, kokis pažitkas yra 
žmonėms iš munšaino. Ana. 
mano kūmos svotas tūkstan
čius doleriu suseivino ban- 
koj. pardavinėdamas namini 
snapsą. -Jis ir namus bran-

Aš tau nevierinu, ba Ameri
ka yra didelis kontras. tai 
kodėl tiktai Philadelphijoj 
taip kasavotų butlegerius. o 
kitur ne?

—Ir kituose miestuose jau 
tai sąmoningas apiplėšimas panašini dedasi. Pereitą są-

niams. I aip Morozovui davė jreikalaVimUs ir pareiškė, kad 
pasimatymą su Bucevicium. | į - ------
Bucevičius taip sirgo ir taip 
buvo silpnas, kad ant kojų 
nepastovėjo. O suteikti Mo
rozovui malonumą norėjo ir 
dėlto pasimatyti sutiko. Kali
niai taip buvo išsilgi vieni ki
lų. ir tiek jų širdyse buvo 
daug draugiškos meilės, kad 
ir mirdami norėjo vieni ki
tiems padėti. Nors I rodąs ir 
šaukdavo, kad "apie kitus 
nesirūpink,” vis tiek tuo nie
ko neatsiekė. Kaliniai rūpi
nosi vieni kitais, kiekvienas 
kovojo, kad kitiems ir pa
čiam butų geriau. Supranta
ma. kad ir pasimatymai turė
jo sukelti didelio džiaugsmo 
kaliniams. Bet kai pasimaty
mai buvo duodami tik pa
rinktiesiems. aišku, kad nuo 
ių kaliniai turėjo atsisakyti. 
Parinktieji buvo tie. kurie 
patikdavo Irodui. Todėl ka
liniai nuo tokių pasimatymų 
ir atsisakė reikalaudami vi- 
iems lygių teisių.

Bet kartais iškovoti leng
vatų galėdavo ir netikėtai. 
Taip kartą pasigirdo kalėji
me balsas. Tai buvo Popovo 
baisas. -Jis šaukė: "Sargybi
nis! Tuoj Popovo kameros 
duryse atsidarė langelis, prie 

‘ > prižiūrėtojas 
ir piktai paklausė: "ko rei
kia?" — "Negaliu ilgiau taip 
gyventi” — sakė Popovas,— 
“duokit pasimatymus!" Pri
žiūrėtojas nutilo ir kiek pa
galvojęs pasakė: "pranešiu 
apie tai viršininkui."

Netrukus atėjo viršininkas 
Pokrošinskis. .Jų pasikalbėji
mas buvo toks: "Kas reika
linga kaliniui? — Nebegaliu 
taip ilgiau gyventi. Leiskit 
pasivaikščioti dviese, duokit 
pasimatymus. — Kalinys šū
kauja “sargybinis, komen
dantas — sakė Pokrošins- 
kis — nori lengvatų. Tegul 
kalinys pagalvoja: jei mes 
patenkinsime jo reikalavi
mus. tai koks bus duotas pa

•ijų neišpildžius, nusižudy- 
siąs.

Vieną naktį kaliniai išgir
do baisų riksmą. Be to. buvo 
jaučiama tvaigo ir durnų. Vi
siems buvo aišku, kad šaukia 
mirdamas Gračevskis. Jis sa
ve sudegino.

Kalėjimo administracija 
įsitikino, kad jokie suvilioji
mai, apgaudinėjimai, baudi
mai ir kankinimai nenutil- 
dys kalinių; kad tie žmonės, 
kurie laisvėj ėjo petys į petį 

i ir griovė carų sostus, užmuš
davo pačius caras ir visur 
tartum varpu skambino: 
"valdžia liaudžiai, šalin ca
ras,” nenusileis. O adminis
tracija labai bijojo, kad kali
niai vienas po kito su di
džiausiu triukšmu skiriasi su 
šiuo pasauliu. Todėl nutarė 
po truputį daryti nusileidimų 
ir patenkinti kalinių reikala
vimus.

Lengvatos.
Nuolatinės mirtys ir truk- 

šmingos scenos privertė ad
ministraciją daryti nusilei
dimų. Tuoj po Gračevskio 
mirties pakeitė prižiūrėtoją 
Irodą.

Jau vien įrodo nusikraty
mą kaliniai laikė dideliu lai
mėjimu. O naujas prižiūrė
tojas buvo mandagus, švel
nus sukalbamas žmogus.

Po šio laimėjimo — sekė 
kiti laimėjimai. Bet tie lai
mėjimai per vėlai buvo iško
voti. Kai pirmosios lengva
tos pasirodė, jau 50 nuoš. 
kalinių buvo išmirę, o kiti 
sirgo ar ant pamišimo slenk
sčio stovėjo. Bet likusiems 
kaliniams naujas gyvenimas 
padėjo apsaugoti sveikatą 
ir davė naujų jėgų tolimes
nei kovai ir ištvermei.

(Toliaus bus)

muose.
JURGIS.— Aš to negalėčiau pakęsti ir negeidžiu! 
KLEBONAS.— žinoma kad ne. kam reikia tad 

jos geroms pastangoms priešintis. Būdamas 
kunigu suteiksi jai širdies ramybę per visas 
jos likusias dienas. O pačiam bus taipgi sma
gu. kad tiek daug vilties dėjusi motinėlė ga
lop susilaukė sielos džiaugsmą.

JURGIS.— Bet koks džiaugsmas laukia mano 
sielos ? Į

KLEBONAS.— Gėdėkis. Jurgi, iš savo egoizmo! 
Sakaisi turis savo širdyje tiesos ir meilės ži
burėli. tečiau daugiausia rūpiniesi savim, ne 
savo motinos ramybe.

JURGIS.— Dėl motinos, viską gelėčiau atiduoti. 
KLEBONAS.— Ne tik motina, bet džiaugsies ir 

pats ant gero kelio grižęs. Užges nelemtos 
svajonės ir mano žodžius prisiminęs, dėkuosi 
ir man. Mesk niekus svajojęs. Eik pas savo 
seną močiutę, persiprašyk jos. O kada ateis 
laikas grįžti seminarijon. tad niekam nieko 
nesakęs važiuok sau ir tęsk pradėtą savo dar
bą. Ar prižadi ? i

I

Plieno išdirbystėj šįmet 
permainų nebuvo; fabrikuo
se darbai eina apie 90 nuo
šimčių pilnume.

motinos. į
KLEBONAS.— Motina bus tamstai dėkinga, ji 

garbins tamstą iki gyvos galvos. Eik namo, 
persiprašyk ją. nubrauk jai ašaras. (Klebo
nas apkabinęs nubudusį Jurgi lydi durų link). 
-Nesigailėsi, tikrai nesigailėsi. (Atidaro duris. 
-Jurgis eina laukan.). Bus gerai... Nesigailėsi... 
Aš taipgi nė kiek nesigailiu !

(Uždanga)
KETVIRTAS AKTAS.
(po dvidešimties metų)

Scena Pirma.
(Klebonijoj. Valgomasis kambarys. Už ilgo, 
valgiais ir Įvairiais gėrimais nukrauto stalo, 
sėdi gražiai pasipuošę ponai, ponios ir kuni
gai. Jurgis jau gerokai pražilęs džiakono juos
ta apsijuosęs sėdi pagarbos vietoj. Atsidarius 
uždangai, visi svečiai linksmai šnekučiuojasi, 
geria, užkandžiauja.) i

BARONAS DE ŽABA (Taurę rankoj laikydamas 
atsikelia).
prašyčiau musų meilingų damų, musų aukš
tų ponų ir didžiai gerbiamųjų musų prabaš- 
čių. leisti man, nors keliais žodžiais išreikšti

Dabar, tas to pania brangus, aš
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Visokios Žinios.
♦

Skaitytojų Pastabos
Tikras šposininkas tas p. 

Vanagaitis! Atvažiavo Ame
rikon, apsigyveno Chicago
je. Vedė Birutės chorą. Čia 
padarė perversmą: visas re
voliucines ir šiaip < 
žmonių dainas pakeitė džia
zu.

Pirmyn Choras dar vis lai-

Keistas Tarkavi
mas Davatkų.

kunigaFtaškunas 
DUODA VELNIŲ 

DAVATKOMS.
Švento Juozapo susaidės 

organo “Darbininko” redak
torius kun. Taškunas kažin 
kodėl užsirūstino ant davat
kų ir pliekia joms kailį. i, - z.,- i • -Davatkos vra žinomos kai-1 kHnl«a? G1“cklr Jau"% aPze’ 
po bažnytinė gvardija. ku. "tjo su švedu Johan, bet kuo-

- - - J - met rusai apkanavo svedus
ir užėmė Marienbergą, Mar
ta pateko nelaisvėn rusų 
maršalui, o šis ją pardavė 
princui Menšikovui, kurio 
palociuj Maskvoje caras Pet
ras Didysis pirmu sykiu pa
matė Martą ir tuojaus įsimy
lėjo.

1710 m. Marta tapo per
krikštyta į stačiatikių tikėji
mą vardu Katerina Aleksie- 
jevna ir gavo titulą “gosuda- 
rinia” arba valdovė. Tuomet 
Petras Didysis divorsavo sa
vo pačią Eudoxia ir su dide
lėm iškilmėn apsivedė su 
Katerina, 1711 m.

Katerina pasižymėjo savo sionalus-artistus

EKATERINA I—LIETUVĖ
Per daugelį metų Rusijos 

istorijoj carienė Ekaterina I 
buvo viena iš slaptingų as
menų, ir josios tikros kilmės 

. niekas nežinojo. Dabar tapo 
nustatyta, kad ji paeina iš kėši, nepasiduodamas Vana- 
lietuvių šeimynos. Josios tė- gaičio džiazui. Bet neišlaikė, 
vas Šamas Skovronskis mirė Priėmė džiazą. Komunistų 
nuo maro, kuomet ji buvo choras taipgi atsisakė nuo 
dar kūdikis, vardu Marta. Ją 
paėmė auginti protestonasi

rios kunigams neša netik pi-1' 
nigus, bet ir visokias “ai- 1 
mužnas”: kiaušiniais, viš
tomis, paršiukais, sūriais, 1 
sviestu ir tt., o savo ilgų dre- ’ 
šių padalkais bažnyčios ' 
grindis nuolatos šluoja. Bet 1 
nežiūrint to, kun. Taškunas ' 
jas vadina kvailėmis ir lie- 
žuvninkėmis, girdi: “Davat
komis šiandien vadinama tas 
“asabas,” kurios tuo pačiu 
liežuviu ir Dievą “garbina” 
ir save garbina ir kitų “grie
kus” skaito.”

Tai keno griekus davat
kos gali skaityti? Juk joms 
uždrausta po “smertelnu 
grieku” lankyti progresyvių 
žmonių susirinkimus bei 
“bedievius” laikyti ant bur- 
dos. Jeigu lyte anksti davat
ka nuėjus i bažnyčią, randa 
duris užrakintas ir kantrumo 
netekus ilgiau laukti, prieina 
prie klebonijos lango pažiū
rėti, kodėl klebonas pamigo, 
tas nereiškia kitų griekų 
skaitymu. Juk klebonija, 
anot kunigų, nėra griešnas 
namas.

O kaslink to, kad davat
kos yra kvailos, kun. Tašku
nas štai ką sako:

“Pasauly buvo ir bus žmo
nių, į kurių galvas įsiskver
busios neįprastos jiems idė
jos verčia juos ne galvoti, bet 
pykti; kurie ne tiesos jieško, 
bet aklai gina savo būrio pa
senusius piktumėlius, neapy
kantos , netoleraciją, bet ne 
idealus, kurių nesupranta. 
Juos nelabai galima užtai 
kaltinti, jei tai yra eiliniai 
būrio nariai, kurie neturėjo 
galimybės pasiekti aukštes
nio kultūros laipsnio, nėra 
pratę savystoviai ir objek- 
tingai galvoti.”

Kaip nebus į davatkų gal
vas įsiskverbusios jiems ne
įprastos idėjos, jei patys ku
nigai jas į jų galvas įkala. 
Juk patiems kunigams nėra 
žinomas jokis dangus, pekla 
ir “čyščiaus kančios,” bet da
vatkas verčia tai tikėti ir 
gązdina. kad jeigu netikės, 
tai jas trvvas velnias pagaus.

6 kad davatkos nėra pa
siekusios aukštesnio kultūros 
laipsnio, tai kun. Taškunas 
bereikalingai jas bara. Juk 
kulturingu žmogumi gali bū
ti tik tas. kuris lanko naudin
gas moksliškas prakalbas, 
paskaitas, skaito moksliškas 
knygas ir pažangiuosius lai
kraščius. O kunigai davat
koms tą juk draudžia. Jie

“komunizmas gyvuoja” — 
priėmė džiazą.

Dabar p. Vanagaitis ban
do dar didesnį šposą padaly
ti. Sumanė būdavot Lietuvių 
Rumus. Jis mano, kad tokius 
Rumus Amerikos lietuviai 
lengvai galį pabudavoti. Lie
tuvių pasiskirstymas į politi
nes partijas ir skirtingas reli- į 
gijų sektas, jam atrodo men- - 
kas daiktas.

Esu tikras, kad nelengva ■ 
bus pasiekt šį tikslą. Štai ko-1 
dėl: negalima žiūrėt į tokį 
svarbų sumanymą tik dai
lės akiniais. Į tą suma
nymą reikia žiūrėti sykiu ir 
per politiko ir teologo aki
nius.

reikalus. Į ik pamąstyk: pri- pilietis eina į teismą, turi ve- 
klauso prie LSS.. prie kriau-jstis ir advokatą. Konstituci- 
čių unijom ir prie lietuvių re- ja buvo parašyta valstybės 
publikonų kliubi . \a, ar tai piliečiams, bet pilietis jos ne
mažas pasišventimas! gali suprasti, nors ir buvo ji

„ , ,7 jam rašyta.Republikonų kandidatai 
_  __ rodė dem<>kratų griekus, o 
darbo demokratai — republikonų.

Iš to aišku, kad kaip vienas, 
j taip ii' antras lygus “grieš- 
ninkai. Kad taip yra, tai ir 

Į jų organas pripažino. “Chi- 
jeagos Tribūne' patalpino 
karikatūrą net pirmame pus
lapy, kur vaizduoja, kaip re- 
publikonai iš vieno visuome
ninės šaltinio turtus rausia įi 
savo krepšius, o demokratai 
iš kito.

Bet yra ir lietuvių, kurie 
už juos kalbą.

ii

Komunistai visus ir viso
kiais prasikaltimais kaltina, 
išskiriant save. Bet komunis
tų nekaltybės “gėlės” iki šiol 
dar nepražydėjo.

Laisvės Mylėtojas.

PAJIEŠKOJIMAI
I'AJIEŠKOM DARBO. Z-uoti žrno- 

o. . be vaikų, dirbant žiemą ir vasara, 
vi< na už ga.-pad.:. • •. o antras už dar
bininkų. Norim v.etos pas gerą žmogų, 
kur nepijokas, pasiturintis, ir pastovi 
vi<Aa. Mes gyvenom ant farmos 29 
metu ir suprantam vixa. Kam reika
lingi tokie darbininkai, rašykit laišką.

J U LIS LABUTIS < 47»
4528 S. Paulina st., Chicago, III.

Pajieškau brolio Krano lobaus, 
Kaunu gub.. E.’etii gos apskr., Salan
tų vaisė., Nasrėnų kaimo. Seniaus jis 

Pittsburgh, Pa , dabar neži
las apie jį žino milonėkit 

pranešt', arba pi's lai at-išaukia.
MRS. PETRONĖLE Bl'DENE

537 Wa -hington Elv.. Baltimore, Md.

LAWRENCE. MASS. 
Pranešimas.

Lietuvių Ukėsų Kliubas turi 
už garbę pranešti, kad išmokės 
nuošimčius savy šėrininkams 1 ir 
2 d. gruodžio, 1928 m., subatoje nku kur. 
ir nedėlioję. Subatoje. 6 vai. va
kare, o nedėlioję kaip 2 vai. po 
Pietų. . | ’EjZL—

Gerbiami sėrininkai malonėki- §akių miesto arba šakių apieiinkčs, 
te atsilankvti paskirtu laiku ir Sukaltai yub. ir kuris turėtų -iminės 

..." .. t arba pazį«tamus iš tos apielmkčs. Nė-
pasiimtl savo nuosimtj, nes pO(ra skirtumo vyras ar moteris. Aš tu- 
šio išmokėjimo nuošimčių nebus nu ,varlių reikalu ir sutinku atlyginti 
mokama per keturis metus. ;
v L. U. K. raštininkas,

F. Petrauskas.

Senatorius Borah savo kal
boje, KansasCitv republiko- 
nų konvencijoj, pasakė, kad 
Amerikos pirkėjai sumokėjo 
$22,500,000,000 už farmerių 
produktus, o farmeriai nega
vo $7,500,000,000. Reiškia, 
farmeriai už savo produktus 
tegavo tik vieną trečdalį to, 
ką pirkėjai sumokėjo.

But klaida manyti, kad tik 
farmeriai už savo produktus 
tiek mažai tegauna. Miesto 
pramonės darbininkai, jeigu 
nemažiau, tai daugiau irgi 
negauna už savo produktus. 
Klausimas: kas paima kitus 
du trečdalius?

—Šioji supuvus sistema!

i

Ypatinga profesija, tai ad
vokato. Jis, kaipo teisių ži
novas, seka šalies konstitu
ciją dėl piliečių gerovės. Kai 1

Mes turime tik tris profe- 
  Vana- 

vpatingu budu kantrume ir aaiti. Vaičkų ir Pilką, kurių 
sumanume. Ji turėjo nepa- yra pilna Amerika. Ir kiek- 
prastai gerą charakterį ir vienas jų atskirai veikia, 
sunkiausiose sąlygose paro- Kiek iš korespondencijų ga- 
dydavo stebėtiną karžygis- Įima spręsti, tai kai kada vi- 
kumą. Lž tai Petras j, labai sai m astai perstatvmai atsi- 
mylėjo ir visuomet laikė prie vaidina. Ir vis tik dėl tos pa
savęs; jis net savo pasiseki- prastos priežasties — stokos 
mus karuose skaitė dalinai patyrusių vaidylų. 
Katerinos nuopelnais. * ‘------ -—-—

Bet jos vardas nebuvo liuo-: Kodėl musų artistai nesu-, 
sas nuo skandalo. Kuomet ji siorganizuoja ir ne padaro i 
tapo paskelbta Petro įpėdine patylėsiu artistų traicę?' Jei-- 
i carišką sostą, buvo iškelta gu galima visokių pažiūrų 
aikštėn meiliški ryšiai su vie- Amerikos lietuvius suvesti į 
nu palociaus tarnu Wil- vienus Rumus, tai, rodos, 
liam Mons. Katerina tečiaus daug lengviau šiuos tris su-' 
pertikrino Petrą, kad’tie ry- organizuoti, 
šiai tik nekalto flirtavimo’ 
pobūdžio ir Petras jai tikėjo,1 
nes ir tuomet ji neprarado 
pas savo vyrą malonės. Vie
nok Monsui tapo nukirsta 
galva, kuri buvo įmirkyta 
alkoholiuje ir laikoma Kate
rinos kambary. Pažymėtina, 
kad nei šis įvykis neatsiliepė 
ant Katerinos nervų, kadan
gi ji globojo savo vyrą iki 
pabaigai gyvenimo. Petrui 
įnirus. Ekaterina i

f
I

Chicagoje randasi ypatin
gų kovotojų už darbininkų

ŠARKIS BUSIĄS ČEM- 
PIJONU.

Bostono Opera House te
atre buvo lošiama veikalas 

Į “The Big Fight,” kur asme- 
jniškai, kaipo aktorius, daly- 
! vavo Jack Dempsey. Veikalą 
1 kritikai pašiepė ir sakė, kad 

Ekaterina tapo pa- j Dempsey prastas aktorius, 
skelbta imperatore ir valdė kuomet ateina scena

gyvenu

Pajieškau zinojraus. kuris butų iš
i

te atsilankvti paskirtu laiku ir Suvalkų jrub. ir kuris turėtų -iminės

Malonės atsišaukti. (46)
MRS. MARĖ BEKAŠ1TĖ 

(>231 McVicker avė.. Chicago, UI.

I
Dykai siunčiame dėl rūkančių praba 

puikaus tabako. Kreipkitės pas mus.
Europa Book Co., 57 Dey Street, 

New York. N. Y.

Pajieškau brolio sunaus Viliamo Ra- 
kau-ko, pirm 6 metų jis jjjrveno \Vor- 
cester. Mass., dabar nežinau kur ran
dasi. Kas apie ji žino malonėkit pra
nešti arba pats lai atsišaukia. < 46) 

JOS RAKAUSKAS
Irto Statė st., Provideiice, R. I.

NAUJAUSI LIETUVIŠKI 
REKORDAI COLUMBIA

■
>-•

JUOZAS BABRAVIČIUS. TENORAS.
12 inch $1.25.

Liaudies Daina

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedintui augusius 

merginos, a» esu vaikinas 34 metų, 
blaivus ir tabokos nerūkau. Merginos, 
kurioms nusibodo gyventi pavieniai, 
meldžiu atsišaukti. tik gyvenančios 
Suvienytose Valstijose.

S. W!|,LIA.MS
3210 S. Ilalsted st, < hieago, III.

I i

• _ Jajieškau ;:j> įvedimui vaikino arba 
r-1r.ašj'o nejaune>n><> 50 arba 60 metų, 
t- » Aš esu našlė 15 metų, esu pasiturinti;

- j ■ kad butų farmeris. Meldžiu at
sišaukti ir prisiųsti savo paveikslą, 
kur pareikalavus sugrąžinsiu.

------ LOLLIE R. EI.LEWORTH 
■P. O. Box 697, Rayniond, Washr>l*x'2F <Karvelėli. 

(Plaukia Sau Laivelis.
10” 75c.
16034F (Aguonėlės.

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

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

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

Pi" 75c. SU ORKESTROS AKOM PA N.
l' I"2F (Aš Bernužis Bernužėlis (Komp. A. Vanagaičio). Liaud. Dailia 

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

su Orkestros Akompan.
UilOšF (Bėda Kad Giltinė Ne Ėda 

(Vasaros Naktys 
16J03F (Kad Gėrėm Midų Alų.

(Oj Kas? (S. Šimkaus).
i FA” CHORAS. Brooklyn. Vadovauja ir akompan. Vladas Žukas 

IblbTF (Dzimdzi- Drimdzi (Muzika Vanagaičio)
(N'csivalkiok Tu Nakčia

JONAS BUTĖNAS. Baritonas
l'ilit'iF (Fordukas. Dalis 1.

Liaudies Daina

Liaudies Daina

Liaudies Daina

Liaudies Daina

Liaudies Daina

Juokų Daina

I’\RSII)( ODA MĖSOS IR (iROSE- 
RIO Krautuvė I BučernėI, prie krautu
vo via gyvenami kambariai; vieta ap
gyventa lietuviais ir rusais. Sutinku 
priimti ir pusininką. (46)

JONAS KANTAUTAS
33 Sta» st., Ansonia. Conn.

Yankee $1.50 
Radiolite $2.25

Rankinis 
$3.50 

Radiolite 
$4.00

Rankini, lailcro- 
dėli* kuris gra
žiai išrodo ir pa- 
tikėtina^ prie 
sunki y sąlyant- 
Milionai \ar?o- 
janla.

Jr DIDIEJI LAIKRODŽIAI

LAIKRODĖLIAI

Garsiau^! ir m«-giamiauM 
laikrodėliai pasauly. >ti»y 

rus. patikėtini, 
gražios išvaizdos. 
Ieškokite vardui 
ant veido.

Juokų Daina
(Fordukas. Dalis 2. J. Butėnas. Barit.. ir Mariona Strumskis. 

TRUBADURŲ KVARTETAS ir SOLISTĖS
Kalėdų Giesmė

...GERESNIS kuras

Rusija du metu po savo vvro j kumštynių, tai Dempsey vi-. 
ynirties. !sus patenkina, tartum butų;
*****

Rusai apie Katerina turi 
visokių kalbų, kad ji buvusi 
didelė ištvirkėlė ir nemora- 
listė. bet kalbos juk visuomet' 
turi daugiau įsivaizdinimų,} 
negu realybės.

RADO DIDELI ŽALTI 
SKLEPE.

Pavyko pagauti tik jo 
vuodegą.

Rochester. N. H. Pakeliui j 
gyvenantis Louis Bernard 
rado žaltį savo namo skiepe. 
Jis persigando pamatęs tą 
susisukusį, juodą, šešių pėdų 
ilgio šliaužlį, viduryje aslos.1 

• X-?’ - -• i Paėmęs šautuvą, paleido du
liepia tik razancių kalbėt, šuvius, bet žaltys lindo šie-!

1 nos skylėn. tuomet Bernard 
primvnė jam uodegą ir su r turi būti ‘ . •'....

skaityti maldaknygę arba
“Živatą šventųjų.” o taip el
giantis, davatkos ir----------
tamsios, kaip naktis.

Bezmėnas.

KiliroF (Tyliąją Naktį
. (Rami Naktis 

liilIOF (šventoji Naktis
(Pirma ir Antra Dalis (M. Petrauskas)

BAŽNYTINĖS GIESMĖS
Jonas
Jonas Butėnas. Baritonas 

Kun. S. J. Struckus. Tenoras 
Kun. S. J. Struckus. Tenoras

Kalėdų Giesmė

Butėnas. Baritonas

tikras “faitas.” Vieną dieną 
musų Šarkis aplankė Demp- 
sey ir davė jam gerą “raidą’’ 
savo automobiliu: buvo par
sivežęs viešnagėn pas save 
namuose ir turėjo labai ma
lonų susitikimą. Dempsey 
spaudoj išgyrė Šarkį ir tvir
tina, kad Šarkis tikrai bus 
pasauliniu kumštininkų čem- 
pijonu.

replėmis pradėjo ji traukti ( 
lauk. Pavyko nutraukti tik 

(Vuodegą, o kita dalis pa-1 
spruko. Manoma, kad tame 
skiepe randasi kur nors žal
čių lizdas. Neveltui sakoma, 
kad apleistuose skiepuose 
gali žalčių prisiveisti.

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

DIDELI NUSIŽENGIMAI 
ESTIJOS MUITINĖJ.

Milijoniniai nuostoliai. At
leistas muitinės vaidybos 

direktorius.
Talinas. Čia įvyko nepa

prastas estų ministerių posė
dis, kuriam buvo susipažin-i 
ta su neteisėtumais Talino 
muitinėj. Vyriausybė nutarė 
atleisti muitinės valdybos di
rektorių ir dar vieną iš aukš
tesniųjų valdininkų. Nusta
tyta. kad kai kurie muitinės 
valdininkai jau keleri metai 
sstematiškai nustatinėjo ma
žesnius muitus, negu reikia, 
ir tuo būdų valstybei buvo 
padaryta milijoninių nuos
tolių.

NUSIŽUDĖ VIETOJ KA
LĖTI 30 DIENŲ. j

Chattauooga, Tenn. Oscar 
McReakin, bijodamas gauti 
30 dienų kalėjimo už įtaria
mąjį girtą važiavimą autobo- 
biliu, nusišovė savo namuo
se prieš pat ėjimą į teismą. 
Bausmė dar nebuvo nuskir
ta. tik jo advokatas spėjo, 
kad tiek gali priteisti. Nusi
žudęs paliko raštelį, pareikš
damas, kad jis buvo neteisin
ga i apkaltintas.

E7256 (Gul šiandieną
(Sveikas Jėzau Mažiausias 

l*i«»21F (Kūtelė................................
(Gloria ................................

16050F (Ei. Kalėdos..................O. Biežienė. Soprano. S. čerienė. Altas
(Kalėdų Pasveikinimas O. Biežienė. Soprano. S. čerienė. Altas 

Baritonas 
Baritonas

DAUG GELBSTI 
NAMŲ PATOGUMUI. 
Apšildyk gyvenamą kambarį su 
gesiniu radiatorium. Gėrėkitės 
smagia atvira ugnimi, kuriame 
tik kambary norite. Turėkit šiltą 
garažą šaltame ryte ir paleiskit 
karą lengvai. Ištirkite šiuos geso 
parankumus.
Prietaisai, kokių tik norit, galima 
pirkti su visai mažu jmokėjimu. 
o likusius galėsit užmokėti ant 
parankių išlygų.

Kreipkitės prie vietos geso kom
panijos. kad pademonstruotų van
dens šildymo, kepimo, stubos šil
dymo. valgių šaldymo ir kitokius 
vartojimus GESO—GERESNIO 
KIRO.

Prietaisai, kokių lik norit, galima 
pirkti su visai mažu jmokėjimu. 
o likusius galėsit užmokėti ant 
parankių išlygų.

Dėl naudos Naujosios Anglijos 
žmonėms, apart šio, yra atspaus, 
dinta eilė paaiškinimų apie geso 
industriją Naujojoj Anglijoj. 
Juose yra interesingų faktų apie 
GESO —GERESNIO KURO — 
svarbą jūsų namuose ir niznyje.

16051F (Kai Jau Kristus Gema.................. Jonas Butėnas,
(šventa Naktis............................... Jonas Butėnas.

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ.
161"1F (Panemunės Gegutė—Polka. 

(Sprogsta Medžiai, Dyksta žolės—Polka.
16105F (Zanavikų Prašmatnybės—Polka. 

(Dzūkų Dzyvai—Polka.
12083F (Ramina—Valcas (Mabel Wayne) 

(The Seashore—Valcas
KELĖTAS PAŽYMĖTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš MUSŲ 

PILNO KATALOGO.
75c. (A few seleeted Records from the General (’atalogue) 

i6<i%F (Trys Sesutės—Duetas. K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas
(“Valia Valužė”—Duetas. K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 

... Kastancija Menkeliuniutė, Soprano 

.. . Kantancija Menkeliuniutė. Soprano 
Menkeliuniutė. Soprano su Ork. Akomp. 
Menkeliuniutė. Soprano su Ork. Akomp. 

16091F (Suirusio Gyvenimo Valcas ................  Columbijos Orkestrą
(Tosca—Valcas ................................... Columbijos Orkestrą

IGu'.UF (Viena Mergytė—Valcas...........Lietuvių Tautiška Orkestrą
(Mergužėlė. Eikš Pas Mane—Polka. Liet. Tautiška Orkestrą 

lilo'.i'.'F (Lietuvos Himnas..................... Kazys J. Kriaučiūnas. Tenoras
(Persiskirimas su Tėvyne. .. Kazys J. Kriaučiūnas, Tenoras 

]<i(iS5F (Vanagienė Polka. (A. Vanagaitis). A. Vanagaitis su Ork. Ak. 
(Lietuviškas Džiazas Ant. Vanagaitis su Orkestrus Akomp. 

lili.tioF (Važiavau Dieną-Sirpsta Noksta Avietėlės. . . “Aido” Choras 
(Vakarinė Daina................................................ “Aido” Choras

](»o44F* (Kalinio Daina.................................................... Jonas Butėnas
(Mano Gimtinė....................................................Jonas Butėnas

liilOlF (Levendrėlis .... 
(Dzūkų Bernucis 
(Neveski Vaikine. 
(Ak. Myliu Tave.

n.
K.

Polka

Polka

Waltz

Patikėtinas budintojas už $1.50 
Radiolite $2.25

Ka« T: crr ” Y a r. kr r yru tarp
laikrodėliu. Tas Ingersoll TYPE-T budin
tojas yra t.<rp laikrodžiu budintoju. Gra/n% 
metai“ veidas ir užvedama gumuote. Kitų 
kainos iki $4.50j

INGFRSOLL WATCH Co.. Ine. 
New York Chicago San Francisco

Kalendoriai 1929 metams.
Lietuviški, naujausiai išdirbti, da to

kių niekad nebuvo; paveikslai keleto 
spalvų labai dailus kalendorius 30c., 
2 už 55c. I tik $1 '><1. Siųskit Į Lietu
va. J. VERI SEVKll S I 16)

Bax 68. I.a» rence. Mass.

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

Rėk rdus Ci>im'l)*a- gamina geriausių musų dainorių. kaip tai. Miko ir Kipro Petrausko, 
į, ,en, Vanagaičio. Menkeliuniutės ir daugelio kitų artistų, chorų, kvartetų, 

p’k'rdu *" ■ visus miestus Amerikoj. Perkant virš 6 rekordus, prisiunčiam dykai.
’ , ,n r i Lietuva. Kanadą. Anglija. Argentiną. Rusija ir i kitas šalis. Bet

RpIfArniK siunčia*“ 1
. ' ž persiuntimą $1.25. Į Kanadą už $1.25 galima prisiųst 6 iki 12 Re-

kordų.apmigus geriausia pasiųst per Money Orderį, kartu su užsakymu.

Kalendoriai
I

GRAŽIAUSI LIETUVIŠKI ♦* 
-ir- į

visi kitokie Į
Jau pagaminti — užsakymai išpil-{ 

visiems užsisakantiems*
♦♦* t* » i » t « * 

—1

» i t *• 
* 
i i 
♦ »• t i i i i( ( I
I i*
i 
(
(» (

domi 
siunčiame dabar.

Kalendorių kainos: 
25c. už vienų. $2.50 už tuzinų.

I žsakytnus siųskite: 
JON AS KERPI ĖJUS 

663 Fourth Street.
SO. BOSTON. MASS.



ĮSPŪDŽIAI iš LIETUVOS
______ RAŠO “KELEIVIO” REDAKTORIUS. =„=

įvažiuojant per sieną. gą kaž-kas pamatė iš korido- 
Iš laivo išlipau Bremene, ™us. kad pas mane yra ži- 

todel per Vokietiją prisiėjo Tuojaus beldžias! i
važiuoti traukiniu. Vokieti-;">ano <hins ir sauk.a: O ko- 
jos traukiniai padalyti į 3 ■ *> P dienos laiku žibinys 
klases—1 . " .
Aš važiavau antraja klase.

laiku žibuiys
I-ma. Il-ra ir III-čia. “e^a • •

‘ ‘ ‘ Paaiškinau, kad skutuosi.
kurioj parankumas maždaug, Nutilo. Nepraėjo 10 minutu. 
toks. kaip paprastame Ame-j'čl kaž-kas beldžiasi. Atida- 
rikos traukiny, skirtumas tik’rau duris, stovi “kotelio” 
tame, kad vokiečių vagonai,tvai^daiy 
suskirstyti i kambarėlius,! “’-p 
kur vra nedidelis staliukas Klausiu.
ir 6 minkštos sėdynės. Kon-; “Nieko, taip sau... Ar jau 
dukteriai apsirengę švariai.1 nebereikia žiburio?” 
labai mandagus, vikrus, grei-! Atsakiau kati gali jau ūž
ti ir žino savo pareigas. į^Kti. L žsuko vyras, ir pašto-

Atėjus traukiniui į Eitku- P™ <lu™ ... .
nūs vokiečių konduktoriai Kokiam pusvalanaziui 
su mumis atsisveikino ir pa- praslinkus jis vėl ateina, bet 
linkėjo laimingos kelionės,J įlenda jau visai nebarškinęs 
duodami tuo suprasti, kad 11 praneša, kad už sienos nuo 
jie nori ant alaus, ir mes tu-'manęs esąs apsistojęs kitas 

• --— -v'amerikonas su žmona. Taigi
Leko, noriu kad tamsta su 

stovi vokiečiu jšds pasikalbėtum. Ir nuėjęs 
pusėj""o*Virbalius lietuviu.!P^ juos pradėjo barškint i 
Traukinys parėjo i Virbalį, duris. Tie žmonės buvo vos

nūs, vokiečių konduktoriai

įėjome po markę jiems is 
mesti.

Eitkūnai

>,

■‘Ko tamstai reikia?”

k Tie žmonės buvo vos 
lik išlipę iš lovos, da neapsi
rengę, taigi poną "tvarkve- 
dį“ nuo savo durų nuvijo. 

Tai tokia “ramybė" ir 
“pasilsys” Kauno viešbu
čiuose.

Pirmaeiliuose hoteliuose 
tvarka truputį žmoniškesnė, 

i bet gi užtai tenai už kambarį 
lupa iki $4 į parą —taip kaip 
No\v Yorke ar Bostone.

Ką kalba žmonės.
Teko susieiti Kaune su po

litinių partijų veikėjais ir 
kalbėtis su jais apie krašto 
padėtį.

“Na, o kaip su Seimu?"— 
paklausiau aš viename būre
ly būdamas. “‘Ar tikitės jo 
susilaukti, ame?"

“Seimas bus tik tada, kai 
patįs jį sušauksime. Kitas 
niekas jo nešauks."— atsakė 
vienas asmuo.

................................. Susitikau d-rą Joną Žliū
gas ir švariai apsirengęs, taiiPą- žmogus jau gerokai pa- 
........................................... . . įsenęs, plaukai visai balti.

1 skundžiasi, kad turėjęs ope- 
I raciją ir nuo to laiko nesijau
čiąs gerai, nors iš veido išro
do labai raudonas ir sveikas. 
Iš jo kalbos matyt, kad jis 
nėra savo gyvenimu Lietuvo
je patenkintas. Pyksta ant 
amerikiečių, kad savo auko
mis sustiprino klerikalizmą 
Lietuvoje. Kvietė pas save į 
namus, bet neturėjau laiko 
užeiti.

Kalbėjausi su p. Liutu. ku
ris kitąsyk gyveno Brookly- 
ne. Jam Lietuva patinka, o 
vpač dabar, kai nėra Seimo 
ir valdžia remiasi ginklo jė-

ir čia jau išgirdome lietuvių 
kalbą. Tuojaus Į musų vago
ną inėjo apdriskusi senukė 
su purvinom klumpėm ant 
kojų, nešvaria skepeta ant 
galvos, ir sako: "Gospoda. 
pozvolte nemnožko počys- Į 
tit.” Ji turėjo rankoj trumpą i 
šluotukę ir pasilenkus prie 
žemės ėmė šluot. Viena ran
ka šlavė, o kita šiukšles rin
ko. Darbas išrodė gremėz
diškas: kai vieną popiergalį 
į ranką ėmė, tai kitas krito 
vėl ant grindų.

Šlavikei savo darbą pabai
gus. vagonan inėjo unifor
muoti lietuviški tipai. Tai 
buvo muitinės valdininkai ir 
gelžkelio tarnautojai. Tuo
jau? pasigirdo: “ponas.” 
“ponas.” “prašau.” “prašau” 
ir tt. Bet Lietuvos valdinin-. 
kai jau ne tokie kaip Vokie-| 
tijos. Kuomet vokiety? kon-j 
duktorius išrodo autoritetin-j

lietuvis konduktorius išrodo 
nesiprausęs, nesiskutęs, jo 
d rapanos suveltos, neprašy
tos. ir jis pats jaučiasi nedrą-į 
sus. lyg sugautas, lyg savo, 
pareigu nežinotą. Tuojausj 
matai, kad lietuviui stinga to; 
pasiryžimo ir savim pasitikę-' 
jimo, kuriuo pasižymi vokie-j 
čiai. amerikiečiai ir kitos; 
tautos. Vergijos dvasia dar 
tebelaiko musu lietuvį pri-j 
slėgus ir neduoda jam drą
siai galvą augštyn pakelti.
Po Kauną vaikščioja basos 

moterys.
Kaunan atvykau, rodos._ _  I

14 spalių. Diena buvo šalta,iga. Tik viėnas dalykas jam 
lietinga, gatvėse purvynas,!nepatinka—tai žydai. .Jei 
o tečiaus Gedimino prospek-'kas žydus išnaikintų, tai Lie
tu moterys vaikščiojo basom tavoje butų šventas gyveni- 
kojom. Andarokai trumpu-’mas. Tiesa, kad žydų Kaune 
Čiai. blauzdos purvinos iki j labai didelis nuošimtis. Bet 
kelių, kojos nuo šalčio rau-' jeigu žydų nebūtų, tai ir

Teko susieiti su buvusiais 
amerikiečiais, kurie parva
žiavę nusipirko ukius. Visi 
jie gailisi apleidę Ameriką.

Permainų nedaug.
Aš nebuvau matęs Lietu

vos jau per 22 metu. Tuomet 
Lietuva buvo da po caro val
džia. o dabar jau savystovi 
valstybė. Tečiaus paviršium 
žiūrint, nedaug kas pakitėjo. 
Provincijoj gyvenimas eina 
ta pačia vaga, kaip ir 22 me- 
.ai atgal. Kaimiečiai tamsus 
rtiki visokiems burtams. Jei 

arklys koją išsisuko, tai ne 
ceterinorių šaukia, bet va
žiuoja pas burtininką. Burti
ninkas paima vilnonį siūlą, 
ažriša ant jo liek mazgelių, 
riek arklys turi metų, ir lie-

Į 
į 
I

Nuga-Tone sustiprino jo
< nervus ir raumenis

; Ponas S. P. Andenton, Ger - a. l‘a.. 
mano, kad tai yra jo pareigu 
ti ir kitiems žmonėms, kaip ja " !
grąžinta sveikata. Jis sako: k>

į radau, kad man Nuga-Tone pa-
ųrelbėjo. Jos subudavojo r
padaugino mano stipruma Kaipo 
gyduolės nuo nervų ligų jos - . turi 
sau lygių." Tokių raportų ka :■ s:- 
yra raunama tūkstančiai- nu. vyru 
ir moterų, kurie vartojo Nu/a Tone 
ir tas patvirtina, kad jos yra tikra; 
g*ros gyduolės ir budavotojos - ■ ’ 
mo ir energijos.

Jei jus esate silpnas ir kera.a;*-. f ‘- 
r'4e prastą apetitą. nevirškir:ma vi
durių, turite gasų viduriuose arKn 
žarnose, turite pūslės, inkstų ir kepe 
nų _ trubelius, galvos skaudėjimų, 
svaiguly. reumatiškus skausmus ir 
nuolat jaučiatės nuvargusiu, r'- -e-
iat ir svarumas mažėja, turit.- chro
niška užkietėjimą arba prastą i« gu. 
bandykit Nuga-Tone tik keletą dienu 
ir pamatysit kaip geriau jus uus tęs. 
Nuga-fone yra parduodamos pu- vi
sus gyduolių vertelgas. Jei just: ver
telga neturi jų pas save stake. reika
laukit. kad jis užsakytu jų i- ■ -< 
vaistinės.

>s

Kas tik meldžiasi, bet ne
dirba. tas niekam nėra nau
dingas. St. Berną r d.

Raumenis 
skaudant

Trijų dienų kosulys .
yra pavojaus ženklu

:)ia tą siūlą užnerti ant išsuk
os kojos. O kad karvė butų 
šveika ir daug pieno (luotų, 
ai pirmutinį jos verši reikia 

kunigui paaukoti.
Tiktai žemės reforma pa

tarė matomų permainų, nes 
iaug buvusių dvarų jau iš-, 
parceliuota ir išparduota. • 
Kaimai taipgi griaujami ir 
kininkai keliasi į vienkie-, 
mius. Teko matyt Ūrlių kai-' 
mas šalia Salų, kur daugiau 
kaip pusė triobų jau išardy
ta. Ar bus išsiskirsčius ge-' 
•iau. sunku pasakyti, nes ne- Į 
bus bendrų ganyklų ir ma
žesni ūkininkai neturės kur 
šavo galvijų ganu. Triobų' 
perkėlimas taipgi nelengvas 
darbas.

Politinė kaimiečių orien- 
acija yra labai menka. Di
džiuma jų laikraščių neskai-i 
.0 ir nežino net kas Lietuvą' 
•caldo. Svarbiausis jiems 
klausimas, tai — "Ar bus 
raina?” Bet paklausk, su 
kuo ta "vaina” galėtų būt.1 
.ai jie ir patįs nežino.

Visi išsiilgę “Keleivio.” I
Stebėtis reikia, kaip pla

čiai Lietuvoje yra žinomas 
Keleivis.” Beveik visi, su 

kuliais tik teko man kalbė
lis. yra skaitę "Keleivį” ii 
klausinėja, kodėl jis dabar 
Lietuvon nebeateina. Kai 
"Keleivį” gaudavom. sako, 
tai žinodavom kas dedasi vi
sam pasaulyje. Ypač Maikio 
su Tėvu pasikalbėjimai pa
likdavo. Į

Ir žmonės negali suprasti, 
kodėl Lietuvos valdžia užda
rė “Keleiviui" duris.

Bet manau, kad neužilgo 
Keleivis" pradės vėl Lietu

von eiti. Tuo reikalu ketinu 
,'iti pas p. Voldemarą.

Teatras ir Opera.
Kuomet ekonominis Lie

tuvos gjA’enimas purto ame
rikietį šiurpuliais, tai jos te
atras ir opera Kaune daro 
begalo malonaus įspūdžio. 
“ ’ i vaidinant di-

1 Schiller'io dramą 
dai užšvenčia šabą, tai visa i “Plėšikai” ir operą "Demo- 
Laisvės Alėja uždaro savo nas.” Na, tai jau ne ameriko- 
langenyčias ir duris, nes visa niška scena, kur pataikauja- 
prekyba žydų rankose. įma daugiausia gatviniam 

Teko kalbėti ir su kaimie- skoniui, čia žmogus matai 
čiais, ir su valstybės tamau-'t!^r?. . tiki meną,
tojais, ir su biednuomeneJ^atai ir gėrisi, ir išėjęs ilgai. 
Visi jie keikia savo likimą ir.|da Įgytais įspūdžiais gyyen- 
jei galėtu, visi tuojaus bėgtu-i- Sodeika Demono rolėj bu- 
Amerikon. 'y° tikras pikto valdonas. Ba- i

“Tuoj parduoč korvas ir'ietas ir kazokų sokis su kin- 
kumaly. kat tik možnot keip žalais po Petrovo direkcija 
kolvek iš tos paklos ištrūkt,” tiesiog žavėjo publiką.
—pasakė vienas ūkininkas į Amerikoje mačiau daug 

;opera, bet nei viena jų man 
“‘Keip reikės siu žiemų gy-^taip nepatiko, kaip Kaune. Ii 

vint, tai ir potys nežinom,’’
—skundžiasi vienas bežemis gios. nes apačioje kainuoja 
Skapiškio miestely. C’ 
vasaros metu, kai ukinin-'Amerikoje reikia 
kams reikia valyt nuo laukų vietas mokėti 
javus, galima da po 5 litus dolerių.
(50 amerikoniškų centų) Į 
dieną uždirbt. Dabar gi nors 
gyvas į žemę lįsk, niekui f 
cento neuždirbsi. Reikia pa- Rugsėjo 27 d. per neatsargu’ 
.sisamdyt butas, reikia su šei- mą sudegė šio kaimo gyven-

i

---- „7 e . J _ 
donos, o kartais jau net tam-i Kauno nebūtų. Ir dabar, kai'Teko matyti 
šiai mėlynos ir išbrinkusios tik ateina šeštadienis ir žy-!džiają 
kaip paduškaitės. Amerikie-! ' 
čiui. šitokių dalykų jau per 
22 metu nemačiusiam, darosi 
labai nejaukus įspūdis.

Savo triobomis Kaunas 
taipgi nežavėja. Namukai! 
pastatui tiesiog ant purvy
no. be jokio pamato, dau
giausia ant vieno augšto. su
krypę. apipuvę, ir visur pur
vas, purvas ir purvas. Net 
Laisvės Alėja, pati vyriau
sioji ir “slauniausioji” Kau
no gatvė, pilna griovių, duo
bių ir puivo.

Kanalizacijos mieste dai 
nėra. Vandenį žmonės semia 
iš šulinių, kaip ir kaime. Ant-j 
raeiliuose hoteliuose nėra1 
nei maudynių, nei išeinamų 
vietų. Šilumos taipgi nėra. 
Jei svečias nori, kad iškurin- 
tų malkomis kambarį, tai tu
ri užmokėti 2 litu “extra.”

Apsistojęs vienam “hote- 
ly” netoli stoties, aš norėjau 
nusiskusti ir užžibinau lem-

t - .
i netoli Rokiškio.

NETVAKKLS j 
IR SKAL VI S 

šlapinimas- 
seniems
Paleng vi na į

Santai Midy
Parduoda visose

Aųtiekose

Esd Cross Tnk- 
Plei stė

nai CaunasKL 
visose apticko 
k. G a::: i a t a 
1 o k n s o r. ir 
/• -• Nvwr
Ėru* - k. N. j.

Jaučiasi perai ant nu paros

II

bilėtų kainos Kaune labai pi-|
- o 7 —• — i' - '-c j * B v* i * a vavz icl /

Girdi. I tik nuo 4 iki 5 litų, tuo tarpu 
už tokias1 

nuo 5 iki 10 
S. Michelsonas.

GAISRAS.
Sablauskiai. Akmenė.- vai.

g --- - * ** v* v. v \j X \ q | ; J U J y y vii“
myna gyvent, o kišeniuje nei tojo A. Dijoko gyvenamai 

suminis langas, n per tą įau- cento ir nėra kur gauti. mamas. Nuostoliai dideli. * '■namas. Nuostoliai dideli.

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion. sušvelnintas kreozo
tas. kuri.- yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra nauja- medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta oda ir sulaiko 
gemalu augimą.

iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripa. ista medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pa-tovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Crm- 
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa- t

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir -tistabdo irritaciją ir užd girną 
Kolei kreozotas pasiekia -ktlvj ji- 
susigeria j kranią ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
ko- •!><■>. salio, ir visokių gerkK 
ligų kitokiose formose, turinčių 
beudrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
v-a labai geras dėl s ttr irtininio 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
’ iltį." Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio ncpalcngvin- 
tų vartojant jj taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. tapgj

CREOMULSION
-------------------------------------------------------
ITALIŠKI ARMONIKAI * “ ——

Mes išdirbant JS 
ir importuoja- J- 
•ne visokių ru
sių rankomis 2? 
uirbtas
.anslcas

Akordinaa 
geriausias 
>asau)vje.
Ant 10
netų gva-
•antuotos
zu kitų išdirbėję. Dykai suteikiam 
mokinimus. Reikalaukit katalogo, 
rj prisiųnčiatn dykai. (-)

Rl’ATT.A SF.RENELU & CO.
<014 Blue lsland av. Dpt. .11. Chicago.

Musų kainos žemesnes, ne 
pa 
ka

R. J. VASIL
409 BBOADUAY. KOO.M 4. 

SO. BOSTON, M ASS.
Parduoda: NAMI S. FAKMAS. 

KK M TI VES.
Inšiarina: ACTOMbBIMLS.
NAMI S. FORNISirS. KRAK- 

Tl VES k M.
Apdraudžiu gyvastį ir sveikatą. 
PADARAI' VISOKĮI S DOKL'- 
MENTI S kaip čia. taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavina. kreip
kite-. K. J. V ASILI

ii

$
J
> 40t> Broad«ay. So. Boston. Mase c

Naudokitės Proga Apšvietoje
Naujas, bet didžiau-įas Knygynas “LIETUVA’’, kuris dabar aisipirko visą knygų bizni iš Al ŠKOS ir paėmė 

visas OLSZEVVSKIO laidos knygas ir kai kurių kitų, siūlo šio laikraščiu skaitytojams pasinaudoti piima ir paskutine 
tokia proga — pasipirkti geriausių knygų iš musų knygyno už visai numažintą kainą, šiame sąraše telpa visos ge
riausios ir jums reikalingiausios knygos. Tuoj pirkdami knygas iš musų knygyno gausite knygas visai pigiai ii- sykiu 
parimsite musų naują kultūrinę Įstaigą. Jeigu tamsta vienas arba sykiu susitaręs su savo kaimynais imsite iš šio 
sąrašo nemažiau knygų vertės š3o.<m» "LIETUVOS“ Knygynui prisiųskite tiktai pusę tos sumos. Reiškia, jeigu 
knygų imsite už S3<Uhi — mums prisiųskite tiktai S15.00, arba jeigu imsite nors ir vieną, knygą, gausite didelę nuo
laidą kaip kad yra pasakyta žemiau prie kiekvienos knygos atskirai, šitas gigantinis knygų nupiginimas tęsis tiktai 
iki šių Kalėdų — naudokitės proga tuoj. Knygynas "LIETUVA“’ užmezgė ryšius su didžiausiais Lietuvos knygynais 
— visos geresnės Lietuvoje išleistos knygos yra gaunamos musų knygyne.

>u gilia pagarba jums.
KNYGYNAS "LIETUVA“ Vedėjas Julius Mickevičius.

KVIEČIAME PASIRINKTI
Lietuvių Anglų. Anglų Lietuvių Kalbu Žodynas. — Sutaisė A. I.alis 
(Abi dalis! 1274 pusi, s't.ts žodynas 
trumpa laika nei už didelio- pinigus 
<>y no kaina dab^r pašėlta ■ s: s15.(Hi, 
riai. <iuo<lam proga įsigyti už š$.lib arba jei 
vertės knygų, jums žodyną- pareitų tiktai 
*15.00, iki gruodžio 2.5 d. tiktai ........
Anglų Lietuvių Kalbos žodynas — sutaisė \. I-alis. Dalis
pusi.. Apdaryta. Kaina -.S.iki iki gruodžio 25 <1. tik
Žodynėlis Lietuvaiškai ngli-k - ji angliškai lietuviškos
Kišeninis. Apdarytas. Kain:. *1.2.5, iki gruodžio 25 d. tik

H
Lietuviškas Sapnininką- st; .'’.<hi paveikslų. Pusi
Kaina <1-50, iki gruodžio 35 <| tik ............
Pilnas Orakulas arba visokiu burtu ir monų knvg::.
paslapčių išaiškinimo kn\g.. Su daugybe paveik.-lų. Pusi. (|į, ap
daryta. Kaina >'4.0o, iki gruodžio 25 J. tik .................... ...... $2.50
Tikėjimų Istorija. Parašė prof. C.hantepie de la Seuseves. i lietu
vių kalba vertė .1. Laukis. Garsi knyga tikėjimų klausimu. Apdary
ta. Pusi. 1086. Kaina siu.imi. iki gruoilžio 25 d. tik ... s6.f>0 ■

Valgių Gaminimo ir Namu Prižiūrėjimo Knyga. Pusi. 162. Apda-į 
ryta. Kaina $1.75, iki gruodžio 25 d. tik . $1.2-5
Lyties Mokslo*—garsioji Dr. Karaliaus knvga. Gvildenama ir pa
veikslais išrodoma lytiški sudėjimai: taipgi jme randasi daug prak
tiškų patarimų lyties reikaluose. Pusi. 4<mi. Atidaryta. Kaina *7jmi. 
iki gruidžio 24 d. tik ........................ ......... ........•..... .<5.00
Lietuvių Kalbos Gramatika ir Sintaksė. Sutaisė Rygiškių Jonas. 
Pusi. 280. Kaina <1.5u. iki gruodžio 25 <1. tik ...................- •-< $1-00
Musu Istorijos Pradžiamok-li.s. Pusi. 1fi6. apd. Tinkamas mokyk
loms. Kaina *1.25, iki gruo<!žė', 25 <1. tik ......................... . $1.00
Mari.škis Kazy ros su lietuviškų ir anslišku išguldymu. Kaina -<1.50, 
-iki gruodžio 25 d. tik . .......... ...................................$1 j0<»

Naujoj Literatūra. Parašė A. Jakštas. Pus'. 1108. apd. Svarbi kny
ga šituo klausimu. Kaina iki gruodžio 2.5 d. tik .........  $3J>0
Lietuvių Kalbos Vadovėli- — parašė J. Murka. Tinkamas dėl lie
tuvių kalbos lavinimosi. Apie 200 pusi. Kaina >1.25, iki gruodžio 
25 d. tik ........         $1.00

Vaikų Darbymečiui. Knvka tinkama jaunuoliams lietuviu kalbai 
lavintis. Sutaisė .1. Murka. Virš 3ou pust. Kaina >1.75, iki gruodžio 
25 d. tik___ re ---....................-.....    $1-00

Skaitymai — pašvęsta lietuviu kaltins mokslui. Sutaisė p Klimas.
Pusi. 292. Kaina <1.25. iki gruodžio 25 <|. tik .<1.0#

Lenkų Lietuvių Kalbo- z.odynas — sutaisė A. kalis. Pusi. 331, ap
daryta. Kaina <2.5(t. iki gruodžio 25 d. tik .........................  $1.50

Aritmetika — dalis T ir H Pusi. 177. Sutaisė P. Mašiotas. Kaina 
$1.08, iki gruodžii 25 d. tik ......         8f)c.

Lenkiškai-Lietuv iškai-Rusiškas žodyną- — sutaisė .1. Ambraziejus.I
Pusi. 552, apd. Kaina <5.0»>. iki gruodžio 25 d. tik ......... $3.00

Meilės Laipsniai, kaliai
Pusi. 216. Kaina <1.75, iki gruodžio 25 d.

Organinė Chemija. — Parašė V. Ruko. I 
srityje. Pusk 381. Kaina -<3.UI». iki gruodžio

Iš Tamsios Praeities i šviesią Ateitį. Pusi. 220. apd. Parašė N. Ru- 
bakinas. Kaina <2.00, iki gruodžii 2.5 <1. tik ..... $1.25

Draag'i*8 ’r Or<an>zm° Evoliucija. Remianti^- garsiais mokslinin
kais parašė Arthur kevvis ir svkiu kita knygą — Nuosavybės Išsi
vystymas — parašė Paul l.afargue. Dr. Karaliaus vertimas. Abi 
knvgos vieniję, apdarvta. Pu-I. 3X0. Kaina <2.54). iki gruodžio 25 d. 
tik......................    —. S1-5*

Dr. Vince Pietario Raštai. Telpa autoriaus paveikslas sykiu su jo 
biografija. Taipgi daug jo apysakų. Pusi. 301, apdarvta. Kaina 
*2JW, iki gruodžio 25 d. tik ...............................................  $1.25

Pasarga: Pinigus už knygas malonėkite siusti čia pažymėtų vardu ir adresu. Musų knygyne randasi didžiau
sias muzikalių ir teatralių kurinių pasirinkimas, taipgi kitų įvairių knygų. Reikale klauskite katalogo. Pas mus 
visos Knygos yra gaunamos kurios tiktai randasi kituose lietuvių knygynuose. laukiam iš Tamstos knygų užsaky
mo kolei numažinta kaina, laukiam iš Tamstos tikros prajautos musų naujam knygynui.

ČIA ESAMŲ KNYGŲ:
Keturi Paveikslai: Algirdo. Gedimino. Kęstučio ir Vytauto. Dydis 
22X-x- visų keturių kaina >'2.m», iki gruodžii 25 <1. tik $1.25
Sveikata. — Sutaisė Dr. Graičiunas. Svarbi knyga sveikatos rei
kalu. Pusi. 33!*, ą|»<i. Su pavekslais. Kaina •<3.tMt, iki gruoi. 2.5 $2.9$ 

Stebuklai ir Paslaptys — sti |kiveikslais. Parašė N. Pubakinas. 
Įdomi knyga. Pusi. 24, apd. Kaina x2, iki gruodžio 25 <1. tik $1.25 
Gamtos Mokslų Vadovėli*. Parašė Trnjanovski. Su daug paveikslu.
Pilsi. 58h, apd. Kaina s5.0U. iki gruodžii 25 d. tik

Simano Daukanto Istorija nuo Gedimino iki Liublino Unijai, 
į 531 apd. Kaina <3.(M>, iki gruodžio 25 d. tik ............................

Lietuvių Tauta Senovėje ir šiandien. Parašė Dr. J. šliupas. 
5453. Apdaryta. Kaina *3jO, iki gruodžio 25 d. tik ...............

visai baigiamas išparduoti. Į 
jau nebus galima gauti. Žo- 
b<»l me>, kaipo nauji biznie-

.i pirktumėt už <3tt.t>4) 
7.5t). Aplarvta. Kaina 

..................... $8.00
II. 835

$.5.00
kalbos.

$1.0#
©

20.i. Apdarytas.
$1.00

" ,\a’R,2‘ lsnkiu Į 20 linavAtų laiškams popierų su Įvairioms dainoms ir tiek pat 
Į vertų. Kaina iki gruodžio 2.5 d. tik ...... .....................

Lietuvių Žemiapis visai naujas — spalvuotas $1-50, nespalvuotas 
■^l.iM): dabar 25 centai pigiau.

"Kardai 3-jų metu su )im; paveikslų, virš Iimio puslapių, apdaryti 
gražiai į vieną didelę knsgą. Kaine. <4, iki gruod. 25 d. tik <2.00
Ra.-tas — garsioji Sinclairio apysaka apie lietuvių gy venimą Cl»i- 
cakos mieste. Pusi. 355, a|>darvta. Kaina >2.25. iki gr. 25 <1. tik $15#
Tūkstantis ir Viena Naktis. Labai įdomiu pasaka serijos su gra
žiais paveikslais. Pusi. 3»Mt, a|»d. Kaina <2.54), iki gr. 25 <i. tik $1.75
Sidabrinis Kryželis arba dailydė iš Nazareto. Pusi. 169. Knidaiją#, 
iki gruodžio 25 d. tiktai ......................     5#*,

Lietuviškos Pasakos Įvairios. Surinko Dr. Basanavičius. Dana irai-' 
rių apysakų. Virš 3<Mi pusi., apd. Kaina >'2.2." " “

žingeidi kn\ 2:t apie meiliškus dalvkus. 
lik ___ i....................$1225

Pamatinės žinios šitoje 
, 25 d. tik ................ $2.##

$3jH 

Pusi.
$2.W 

Pusi.
*2.00 

kon-
$1.0(1

iki gr. 25 <1. ŠI JI 
Iš Gyvenimo Lietuviškų kėlių bei 5 elnių. Pasakos surinktos Dr. 
Basanavičiaus, čia telpa keli šimtai įvairiausiu pasakų apie du
sias, velnius, cholera, inara r tt. Pust. 17», apdarvta. Kaina -<3M 

$1.73
apie 

Pusi. 
$1.75
viso 
Kur 

Kaina 
'*2.W

iki gruodžio 2.5 d. tik ................
Žinynas. Svarbi žinių tffiyga iš Įvairių mokslo šakų: taipgi 
sveikatą ir budus gydymosi, kokius vaistus naudoti ir tt. 
392; apdaryta. Kaina *3.00, iki gruodžio 25 d. tik
Geografija. Parašė šernas. Svarbi . knyga — i< 
pasaulio kampų žmonių gyvenimas, jų šjtiitčJuy 
randasi kokie ežerai. tij>ės. jtnėš* iv ti Ki.-k. tf9,. andanta 
*4.00, ik; gruodžio 25 d. tik ................ ...... ......................

Ethnologija arba istorija anie žemės tautas.Tarase Šernas. Su pa
veikslais. šios km gos jau ganą mažai yra — paskutinė proga pa
siskubinti ją įsigyti. Kaina jis yra pakelta, bet perkant pas mus 
dabar gaunama gana pigiai. Pusi, lito: apdaryta. Kaina .<5.00, iki 
gruodžio 25 d. tik ............................. .. .... ................ ’....................... jj.t#

* ■ * ,* *
Senovės Istorija — su 5-kiais žemlapiais. Aprašo bei supažindina 
SU istorija senoviškiausių laikų. Šita knyga parašė prof. R. Vipper. 
Pusi. 305; apdaryta. Kaina •■‘2.50, iki gruodžio 25 d. tik $15*
Istorija Abelna — pilna svieto istorija pra<ledant 2,Vg> prieš Kris
tų ir eina iki galutinam išdraskynui imperijis Aleksandro Make- 
doniškojo, 140 metų prieš Kristų. Pusi. 49H; ajidaryta. Kaina x250, 
iki gruodžio 25 d. tik ...............      '...................
Amerikos Istorija — vaizdžiai aprašoma Amerikos istorija nuo 
Kolumbo Amerikis atradimo iki 1X90 metų. Pusi. 364; apdaryta. 
Kaina *225, iki gruodžio 25 d. tik .................................  jtįjj
Lietuvių- Protėviai — parašė Dr. J. šliupas. Pusi. 285; apdaryta. 
Kaina $2.00, iki gruodžio 25 d. tik ...............................   $L**

Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai — parašė sulift kitais au
toriais Šernas. Paveiksluota. Pusi. 370: apdaryta. Kaina .<2J>H. iki 
gruodžio 25 d. tik ........................     jįtl.50

Gamtos Reiškiniai. Parašė J. Trojanivskis. Vaizdžiai supažindina 
su gamtos Įvairenybėmis. Paveiksluota. Pusi. 24u, apdarvta. Kai
na <2.00, iki gruodžio 25 d. tik .. . ............................. .......... '..... JL25

Apsireiškimai Atmosferoje Arba Metereologija. Sutaisė šernas. Pa
veiksluota. _ Paskutinios knygos pardavimui: apdaryta. Pusi. 238. 
Kaina $2.25, iki gniidžio 25 d. tik ................. . .......................... $1.5#
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statė sumuštam vaikinui pro-

keliu niekeno nekliudomi.

Apygardos teismas J.

PAVYZDINGI ŪKI
NINKAI.

ž. Kalvarija. Neveltui Ž.

LAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(N jo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

jiupctJ . i' iv nvnujiai j a #

bet d tr pats ėmė jį mušti ir/Jėjo kaltinamųjų 
grąsiro “ištremsiąs.” f 
ligi v rlyvos nakties girtavo

KCKIŲ DAR ESAMA 
POLICININKŲ.

Žaiėnai. Spalių mėn. 1 d. 
Žarėruose gauja mušeikų, 
pašto linėjo kelią iš Telšių 
važiu rjantiems piliečiams. 
Apie 1 valandą jie užpuolė 
burei? nekaltų piliečių ir ge
rokai apkūlė, o vieną vaiki
ną nutempė į daboklę, mat 
mušeikų tarpe buvo ir dabo
klės sargas Juozas Pagojus. 
Policijos v-ko padėjėjo tą 
dieną Žarėnuose nebuvo, to
dėl policistas N. jautėsi ga
lingas ponas. Mušeikų jis nė 
nemanė suvaldyti, bet prie
šinga , dar kurstė juos, ir 
pats i viską žiurėjo iš šalies, 
lyg koks karvedys. Atėjęs 
vakare i daboklę, jis netik 
nepal?ido nekaltai Įkištąjį.

"■ ■

APSILEIDIMAS SPALIŲ 9 D. MARIAM-
Židikai, Mažeikių apskr. POLĖJE.

Jau beveik visi didesnieji Vilniaus užgrobimo minė- 
miesteliai yra išgrindę vieša- ” ’ - -

vietas akmenimis, bet
sunku 

.. r------------------ J -- - . -. ž.'.-
menei. Kas turėjo vieną kitą Mikuose turgavieteje ? eat- 
purą bulvių pasodinęs, tai i 
lieko nebegaus.

Ateina šalta žiema, kartui 
itneša didžiausi nedarbą ir. 
iadą biednuomenei. Nes dar 
^sant vasaros darbų sezonui, 
larbininkas uždirbdamas 
oer dieną 2 litu 50 c. negali 
š savo uždarbio išgyventi, 
tada rugių centneris moka 
27 litus. Sutaupytų pinigų iš 
. asaros darbų nelaimingajai 
Hemai nėra. Iš kitur jokios 
lagalbos mums darbinin
kams nematyti.

NEDARBAS IR BADAS.
Raseinių apskrityje dėl di

delių šįmet lietų vasarojus 
visai blogas. Bulvės taip ir 
pražuvo. Daugiausia d°l ne- sias

• • ■ 1 l,M į derliaus tenka nukentėt dar- vra ir tokių, kuriuose
DVIEJŲ ŽMONŲ VYRAS.........................................

Devyniolikos metų vaiki
nas, Juozas Drongis, 1917 
metais apsivedė su Petre 
Pušinskaite Šančių bažny
čioj. 1920 metais jis stoja 
kariuomenėn ir po kiek lai
ko užmiršta savo žmoną ir, 
atleistas iš kariuomenės, pas 
ją negrįžta. 1925 m. Kaune, 
karo ligoninės koplyčioj, jis 
apsivedė su Urše Aleknyte.

Apie tai sužinojo pirmoji 
žmona. Bet nežinojo, kur jis 
gyvena. Po kiek laiko išaiš
kino, * kad jis gyvena Tel
šiuose (kilęs iš Sedos vals., 
Telšių apskr.). Pirmoji žmo
na. kaimynų pamokinta jį 
apskundė teisman.

Ragsėjo 27 d. J. Drongis 
Kauno apygardos teisme sė- 

_____________ ’ ,i suole. 
Paskui įkaitu prisipažino. Antrajai 

‘sakęs, kad esąs kavalierius, 
Nuo

s, nes nega-

bininkams ir šiaip biednuo-1 pasakyti kiek vra^ pui

vėje purvynai didžiai;.-!, pe
reiti labai sunku. \ ai>ėiaus 
valdyba menkai tesiiTipina 
miesto taisymu, nors ; • yra 
pora metų kaip žadam: Tai
syti. Reikėtų per daujj neat
silikti nuo kitų.

I

j

su mušeikomis. Ant i-ytojaus, l(>del ji sutiko tekėti, 
išmiegojęs vakarykščias pa- pirmosios bėgęs 
giras,’ policininkas atėjo, su- sugyventi pykdavęsis. 
statė sumuštam vaikinui pro- Apygardos teismas J. 
tokolą ir paleido iš daboklės. Drongį nubaudė 4 mėn. pa- 
Tokiem tvarkos dabotojam prasto kalėjimo.
reiktų patiems sustatyti pro-} 
tokolas ir patraukti atsako-j 
mybėn. Gal tada atsirastų j 
kiek geresnė tvarka ir ramus ’ 
žmonės galėtų važiuoti savo Kalvarija yra laikoma la

biausiai apsišvietusiu Žemai
tijos kampeliu. Visais atžvil- 

‘ i kalvariškiai stengiasi 
i būti pirmieji, ypač žemės 
į ūky. Štai apie Kalvariją pie
tos bei ganyklos nusausin
tos arba sausinamos kitur vy
riausybei padedant, bet dau- 
ginusia savo jėgomis. Durp- 

’’ žemė išvežama į molynus, 
' kur javai auga, kaip mėšlų 

v *.* į užvežus. Kiti vėl ūkininkai 
(pav. Gečaičių kaime) gj’vu- 

Anta- -r per vasarą laiko tvar- 
.teir gautuoju mėšlu žemę, 

' kaip rasodą, įtręšia. Toksgy-
I ventojas iš 5—6 ha. išlaiko 
2—3 karves, 2 arklius, veža 

i pieną pieninėn ir yra visko 
pertekęs.

Vogtus žyda1 NET KRIKŠČIONIS 
I PRALENKĖ.

uauuBVK.sv. y. Laukuva. Šią vasarą pra-
ko turėjo išnuomoję namelį.'dėjus siaurti^ vagims, vietos 
kuriame susirinkdavo pasi-// 
tarti, pasidalyti grobiu ir gurnu, 
nustatyti planus tolesniems 
“žygiams.” Policijai pavy-

SUSEKTA DIDELĖ VA- giais 
G1Ų ORGANIZACIJA.
Jau trumpai buvome rašę, 

kad policijos yra susekta d i-* 
dėlė vagių gauja. Gaujo: 
svarbesni dalyviai: Kazy: 
Karpavičius, Jurgis žemai 
tis. Juozas Mikulskis, Kazy; 
Raguckis, Ona Mientaitė ir 
Marė Grinkevičienė, 
liai veikė Garliavos, 
navo, Pakuonio, Gudelių ii 
kituose valsčiuose. Dali; 
gaujos veikdavo Kaune. Įsi
laužti į namus turėjo tam 
tikrų įrankių ir ginklų. Įran-f 
kius ir ginklus slėpdavo že
mėj prie radio stoties Jesies 
kaimo laukuose, 
daiktus pardavinėdavo Kau
ne ir kitur.

Garliavos valse, prie m iš

kurname susirinkdavo pasi- žydai atsižymėjo savo teisin- 
tarti, pasidalyti grobiu ir'g«mu. Nesenai, nupirkę iš 
nustatvti planus tolesniems ponios Puplauskienes 6 avi

kailius, sutarė, kad tai yra 
ko* visus minėtus asmenis su- vogtų avių ir padavė polici- 
laikvti. Jie padėti kalėji- wi. Rugsėjo 3 dieną turguje 

• man. Byla perduota Kauno nupirkę nuo brolių Mikalau- 
apygardos teismo valstybės ’kiukų iš Prapimo kaimo 6 

- • • ' svarus arklių uodegų už 16
! litų, taipgi padavė policijai 

du buvo išimti draugų iš ka- 
' Įėjimo vos prieš sąvaitę. Ka-

i i | 
>4E PIENAS BLOGAS, BET

PIENININKAS.
Akmenė. Šiais metais 

vruopių pieno perdirbimo 
bendrovė įsteigė Konteikių 
įvare pieno nugriebimo 
Rinktą. Ūkininkai iš pradžių 
latė i jį nemažai pieno, bet 
;ai pasir<xlė. kad visų pienas 
abai liesas, kilo tarp ukinin- 
.ų nesusipratimai ir barniai. 
3et ūkininkai greit susigrie
bė, sudarė pieno kontrolės 
ratelį ir pakvietė kontrol- 
dsistentą. Padarius analyzą 
paaiškėjo, kad vietoj 3,3 
nuošimčių pieno riebumo pa
sirodė 3,5, 3,9 nuoš. arba 4,1 
nuoš. Ūkininkų ūpas vėl pa
kilo. Mat kaltas pasirodė ne 
jų pienas, bet pienininkas.

Tautų Sąjunga ruošiasi 
prie naujos “nusiginklavi
mo” konferencijos.

•■■■■■■11 1
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PERŠAUTAS MOKSLEI
VIS ŠAULYS.

Mariampolė. Spalių 9 
vėlai vakare V. R. J. gimna
zijos vaisiniame sode suūkia! 
sužeistas 7 kl. mokinys \ 
Dobilas, šaulys. Kulka L re
volverio pateko per «>r ą į 
vidurius. Rytą V. 1). išvežtas 
1 Kauną. Jo gyvybe pavoju
je. šovikas, priežasty- ir ap
linkybės aiškinamos.

MOKYTOJŲ PAKEI
TIMAI.

Telšiai. Rugsėjo 2> <1. va
kare Telšių Mokytojų Semi
narijos mokiniai išlydėjo sa
vo mylimąjį mokytoją, p. .J. 
Matusevičių, iš Telšių į Pa
nevėžį nukeltą. Matusevičių 
visi mokiniai labai gerbė, 
nes tai buvo tikrai geras mo
kytojas ir auklėtojas.

Matusevičiaus vieton pa
skirtas p. Bucevičius.

KURTAVĖNŲ “ADO
MAS” LAIMĖJO.

Šiaulių taikos teisėjas 
sprendė Kurtavėnų valse. 
Iviejų gyventojų bylą. Men
delis ir Rožanskis — kirto 
laižybų iš 100 litų. Mendelis 
<usilaižė, kad atlaidų dieną, 
kai bus daug žmonių, jis 
nuogas parbėgsiąs iš savo 
kaimyno namo. Bėgsiąs gat- 
;e. kur vaikšto žmonės. Su
artą dieną Mendelis savo 
lažadus Įvykdė ir laimėjo 
100 litų, bet Rožanskis, gai- 
’ėdamasis 100 litų, patrau
kė Mendelį teisman už “ne
dorą” elgėsi. Teisėjas nuo
gąjį “sportininką” išteisino 
ir pripažino jį laimėjusį 100 
iitų.

jimas buvo pradėtas ryte 7 v. 
ties parapijos bažnyčia, pa
keliant tautinę vėliavą. Va
kare 5 vai. dalyvaujant kelių 
tūkstančių žmonių miniai, 
orkestrai, chorui, šauliams ir 
garbės sargybai, senelis nu
leido vėliavą. Buvo pagerbta 
žuvusieji, sušukta triskart 
valio už Lietuvą su Vilniumi 
ir pasakyta atatinkama pra
kalba

Nugarai Skaudant 
Plaukite Inkstus

Gerkite Daug \ andens ir 
Paimkite Druskos Pirm 

Pusryčiu

PABĖGO KALINYS.
Iš 9 forto pabėgo Kauno 

sunkiųjų darbų kalinys An
tanas Navickas. Jis buvo nu
teistas Kauno apygardos 
teismo 8 met. ir 8 mėn. kalė
ti.

STATOMAS PAMINKLAS.
Janapolė. Spalio mėnesio 

pradžioje čia pradėta statyti 
žuvusiems už Lietuvos nepri
klausomybę paminklas. Jis 
bus iš akmens ir kainuos 
apie 500 litų.

SUNKI PADĖTIS ŪKI
NINKAMS.

Renavas. Renavos ir ben
drai Mažeikių. Kretingos, 
Tauragės apskričiuose ūki
ninkams sunki buitis. Lietus 
nilte pila kas diena. Daugy
bė ūkininkų rugių nesuvežė. 
nuplautus javus lyja, kai ku
rių jau dygsta avižos, o vie
lomis dabar teplauksta. Ru
giai sėjami, o sėkla — lau
ke tebėra: sėjami šlapi — 
nežinia kada bepriseis pa
sėti. Derlius šių metų ne
blogas. ypač rugiai, avižos,' 
vikiai ir sausose vietose bul
vių yra. Bet sudoroti jie' 
sunku. Visi ūkininkai skun
džiasi sunkia padėtimi.

_______________ I

DARBININKAI TRAUKIA 
FABRIKANTĄ TEISMAN.

Avalinės fabriko savinin
kas Falkovskis Kaune suma
žino darbininkams atlygini
mą ir paskelbė, kad jei kas 
nepatenkintas naujomis są
lygomis, gali atsitraukti. Iš
einantiems busią sumokėta 
sulig įstatymo konpensaci- 
jos. Visi darbininkai atsisa
kė dirbti ir pareikalavo kom
pensacijų. Falkovskis dabar 

i kompensacijų nemoka. Da- 
įbar darbininkai paduoda jį į 
'teismą.

VILKAS — PALYDOVAS. x
Kuliai, Jūžintų vai. Rug

sėjo 17 d. vienas ūkininkas,

oro sąlygų. Be to gyventojus'pamatė paskui sekantį vii-, 
labai erzina dažni sugedi-1 ką. Bet jis jo nepažino ir pa-’ 
mai, dėl kurių, jei kas neap- laikė šuniu. Kumelę su ku- gentinon — 103, Afrikon —

gynėjui.

APLEISTA ŽEMAIČIŲ 
SOSTINĖ.

Telšiai. Veltui žemaičiai lėjiman padėti buvo už dvie- 
vadira Telšius savo sostine jų kandų pavogimą.
—per brangus Telšiams tas ( * Jei taip visur imtų žydai 
vardas yra. Verčiau tiktų ?u vogtais daiktais elgtis, tai 
vadirti Mažeikius, kurie iš- savaime vagys nyktų. 
taisymu gatvių vra vertesni.I ——----------
Telšiuose visuomenės įstai-j “PYRAGAI” KRIKŠČIO- 
gų via daugiau, bet miesto NIŠKO BANKO NARIAMS 
gatves baisu pažiūrėti. Dari Rokiškio Ūkininkų Sąjun- 
apie astuonios gatvės yra jx0S Draugija išsiuntinėja to- 
negrįstos, o jų šalygatviai turinio laiškus: “Re- 
siaur, išlužinėję. sunku jais kiantis Rokiškio Ūkininkų 
vaikščioti. Dar vietomis vo- Smulkaus Kredito Banko vi- 
kieči i kalbos parašai tebė- ■■ - - - - -
ra. Matoma, kad Telšių mie
sto valdyba mažai dėmesio 
kreipia.

į

suotino narių susirinkimo 
nutarimu, tamstos privalote 
įnešti padengimui nuostolių 
40 nuoš. savo atsakomybės 
kas sudaiys 800 litų. Neįne
šus, iš tamstos bus j ieškoma 
priverstinu budu visa atsa
komybė sumoje 2000 litų.”

Tai taip tas kleboniškas 
bankas renka pinigus nuos
toliams padengti.

nt riebaus maisto perdaug iia- 
hgą. sako žinovai, 

rūgštys kenksmingos 
Šie persidirba, prisikemsa 

ir ateina nugaros skau- 
. _ ' ros skausmai, ne- 
šlanumo negaliaviniai.

, pradėkite gerti 
aug vandens, primaišydami kokias 
eturias uncija- Jad Šalis iš g» ros ap- 
ckos. Imkite po šaukštuką stikle 
andens prieš pusryčius lankstai dirbs 

- • • _ ' * ‘; su
dėtinių rūgščių vynuogių ir citrinos, 
u ie kurių dadėta lithia. Per ilgą laiką

• >s vartojamos inkstų negaliavimuo-
• kad nuveikti rūgštis, kurios pri

kemša inkstus.
Jad Salt s negali niekam pakenkti. 

Is jų pasidaro malonus, burbuliuojan- 
.- iithia gėrimas, kurį milionai vyrų 

moterų geria retkarčiais idant nu-
• yti nuo savęs rimtas ligas, ir užiai- 
yti inkstus sveikais ir švariais.

Valgai
vaiyti ink.-tam

■es pasidaro
...istams.

-džiagomi.-
. iiniai. gėlimą-, galv. 

ga. pūslės, ir U .
Pajutę, kad nugarą skauda, ar pus- 
neveikia kaip reikia. | 

vanden.-, 
uncija 
Imkite

Jei Patrukęs 
Bandyk Tą 

l 2D£K ANT B1LE P.vitCt Kl.-sit.. 
VIETOS, SENOS AR NAIJUs, 
DĖLĖS AR MAŽOS. IK JUS BUSIU. 
ANT KELIO, KURIS PERTIKRINO

TIKSTANCIUS.

Siunčia Dykai Prirodymui
Bile vienas patrukęs, vyras, mote

ris ar vaikas, privalo tuojaus rašyt 
pas. V». S. Rice. 69-K Main street. 
Adams, N. reikalaujant dykai iš-! 
bandymui jo puikios stimuliuojančios : 
aplikacijos. Uždėk ją ant patrukusios! 
vietos ir muskulai pradės trauktis; jie! 
susijungs taip, kati atsidarymas arba | 
patrūkimas prapuls natūraliai, ir tuo-i 
met diržai ir kitokie muskulų prilai-1 
Rytojai palieka nereikalingi. Nepra- į 
leisk progos neišbandęs šios puikios j 
metodos. Jei jūsų patrūkimas butų ir j 
be skausmo, tai koks yra išrokavimas 
dėvėti diržus visą jūsų gyvenimą?! 
Kam t-ereikaiingai kentėti? Kam rizi
kuoti gangriria ir kitais pavojais nuo 
mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
operacijos stalo? Daugybė vyrų ir 
moterų nepaiso savo patrūkimo tik 
todėl, kad tie patrūkimai nėra skaus
mingi. Rašykit tuojaus reikalaudami 
išbandymui sios puikios metodos pa
trūkimo gydymui. Rašydami vartokit 
žemiau įdėtą kuponą.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mus* populiarių laivų

Nepalyginamax švarumas ir pa* 
tarnavimu* visose klexn*<*.

uikiai. Tos druskos pagaminto.- is

i

Dykai ntMi patrūkimo
W. S. Rice, Ine.
•J9-K Main st.. Adams, N. Y.

Malonėkit man prisiusi visiškai 
dykai jūsų stimuliuojančia aplika
cija nuo patrūkimo.
Varda- ............................................,

Adresą- ...............................................

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

iš New York į
9 lį 1 Kauną ir atgal
f I I “X (Pridėjus S. V.

Vz * J 1 aksu«.)
Trečia klesa

Pinigus persiunčiant greitai ir 
.žemomi- ratomis.

Dėl sugrįžimu leklimą ir kitą 
informacijų klauskit pa- vietol 
agentu.- arba pas

“ “^-American Line
131 Statė Street Boston

fl ''Ji

r

i REMDLA
GYDO 

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

ROIDA1 PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-0I.A 

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

žino, kad REM-OLA išgydo hemo- 
roidus įpilęs).

Rašykit laiškus reikalaudami dy- 
: ai Gydymo Išbandymui. Gausite ji 
paprastame pakelyje.
HENRY THAYER A CO, INC.

CAMBR1DGE, MASS.

Sustabdyk Kosulį! 
Neleiskit kosuliui 
virsti į rimt* ligą. 
Sulaikykit su Se
vero* Cough Hal
sam. Sulaikykit ku
tenimą gerklėj. Pa
stovinti kosolio gy
duolė per 49 metus 
Aptiekoj gausit. 
Du šaižu, 25c.. 50c

__ EVERA’___
COUGH BALSAM

Du tūkstančiai mirė nuo 
choleros pietinėj Indijoj.

VAGIA AVIS.
Židikai, 

paskutiniu 
naktimis 
kam: 
kad 
kiekvieną rudenį. Reiktu 
vieną syki padalyti tam ga
lą.

Mažaičių kaime 
metu 

vaginėti ukinin- 
ištvarto avis.

ši vagystė pasikartoja

pradėjo

Įdomu.

PABĖGO DU KALINIAI
Kriminalinės policijos ži- 

, niomis iš sunkiųjų darbų ka- 
■ Įėjimo Kaune pabėgo du ka- 
į liniai: Vincas Jokūbaitis nu
teistas 10 metų ir Juozas 
Vengris — 13 metų 6 mėn.

ŠIS VERTAS KUPONAS
i.urį rasit kiekviename pakiete

Trinerio Karčiojo 
Vyno

»adaro pirkimą šio jrero skilvio toniko 
tepaprastu barbenu. Už ♦> kiuponus 
causit naudingą dalyką. Trinerio Kar- Į 
•t sis 5 ynas parduodamas visose ap- ' 
liekose. Niekas ireriaus skilvio tvarkoj 

•palaikys. Dykai sampelis įtik vie
nas dėl vienos šeimynos) iš Jos. Triner 
<’ >.. J333 So. Asliland Avė., Chicaro. 
Illinois.

DYKAI ŠAMPA 1.0 KUPONAS

Vardas...............
Gatvė ir Nr. ...

Miestas .............
Valstija.............

•F"

NĖRA KITO TIESESNIO KELIO 1 LIETUVĄ 
ARBA IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ KAIP PER 

KLAIPĖDĄ
----- : ANT :-------

BALT1C AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B A. I- Laivu per Klaipėdą prie da
bartiniu aplinkybių vra malonus ir visai keleiviu nevargina. 

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?
1) Nepertraukiama kelione '■* Porto į portą
2) Nereikia trankyti* geležinkeliais po svetimas šalis
3) Lietuviškai galima >usikall»ėti su laivo aptarnautojais
4) Geras valgis ir mandagu- patarnavimas
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) Išpildomi laivo orkestre. pairus žaislai, šokiai ir tt.

4 j Geras valgis ir mandacu- P*t®rnavimas
J? v __ • > ..., iL'^loi t* i

6) Išpildomi laivo

ta ik j
LIETUVĄ

PER BREMENĄ 
•nt didelio Vokiečių laivo 

COLUMBUS 
arba aitais smm Linijoo 

laivais 
TIK ASTUONIAS 

DIENAS
Puikios kajutos Trečiai 

Klesai—Tiktai 
Steitrumiai 

pas vietos agentus arba 
<5 Statė St.. Boston. Maso.

NORTH GERMAN

LLOYD
s

k

KALĖDŲ EKSKURSIJA 
I LIETUVĄ

Pnikiaasiu Greitlaiviu 

AQUITANIA 
Gruodžio-December 5-tą dieną 

iš New Yorko stačiai į Cherbourgą,
• iš ten gelžkeliu į Kauną

Pusšešto? dienos vandeniu, pusantros paros gelžkeliu — 
ir jau busite Lietuvoje, kur linksmai praleisite Kalėdų ir 
Naujų Metu šventes, pasivėžinsite rogėmis, ramiai pra

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

P i j h s B n k 5 n a i t i s.

ELEKTRA ŠLUBUOJA, j
Telšiai. Jau nebepirmi; 

metai, kaip Telšiuose įvesta 
elektros apšvietimas, bet ligi 
šiol ji^ tinkamai nesutvarky
tas. Dieną šviesos neduoda
ma, nors užstojus ūkanotom 
dienom dažnai be šviesos ne
galima darbuotis. Bet ir vą- 
kare šviesa duodama nevie
nodu metu ir neprisilaikant vakare važiuodamas namo, 
oro sąlygų. Be to gyventojus-pamatė paskui sekantį vil- 
labai erzina dažni sugedi-1 ką. Bet jis jo nepažino ir pa- I__ .• .11 i..._l-..
sirupino iš kalno lempomis'meliuku paleidęs į kluoną 74. Urugvajun — 61. Brazi- 
arba žvakėmis. t”,,; «„i,- oo
tamsoj, prisinen-uoti ir gai- dovas”

| sinti be reikalo laiką. '

Siame fabrike dirbo virš 
100 darbininkų.

EMIGRAVO 512 ASMENŲ.
Rugsėjo mėnesi emigravo 

Amerikon 190 asmenų, Ar-

turi pabūti paliko. Tada “svečias paly- lijon — 38. Kanadon — 33 
pasitaisė iš kumeliu- Kubon — 10, Meksikon —3 

ko vakarienę. Iš viso 512 asmenų.

* v

kainos 
IŠ KAUNO: 
Trečia Kl

$125
Valdžios Tax

Ekstrar

“POLONIA” ....
“ESTONIA” .
“POLONIA” ....

Su (vairinm* Žioroms

IŠPLAUKIMAI laivu B NEW YORKO:
................ Spalio (Oct) 27 
....... Lapkričio (Nov.) 15 
......... Gruodžio (Dec.) 4
j Vietos Agentą ar j Bendrovę

BALTIC AMERICA LINE
* BRIDO E STREET. *?**:. *./’

I nkm Trut Bldg IMtsburgh. Pa.
313 S*. Dnrborn Street. Chicago. Hlinoin.

Vėlesni išplaukimai iš New Yorko:

RERENGARIA ... Gruodžio 14. Sausio 4

MAl'RETANIA ... Sausio 11. Vasario 16

AQVITANIA ............ Vasario 1. Kovo 1

sv
arba rašykit mums:

LINE
Dpt.
BOSTON. MASS.

Užsisakykite vietas ir klauskite paaiškinimu 
čiausioje musų agentūroje,

CUNARD
l.ithuanian

33 Statė St..

J

Ekskursijos į 
LIETUVA

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

draugus, savuosius 
vaizdus.

Prisirengk dabar, važiuoti ant didžiausio laivo pasauly 
S.S.LEVIATHAN

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

ši specijalė ekskursija ant šio laivo bus asmeniškai vedama 1 
P- J. TURCK viršininko United Statės Linos New Yorko ofiso.

Kita ekskursija išeis puikiuoju laivų 
S. S. GEORGE WASHINGTON 

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

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

Sugrįžimui leidimu- (Re-entrv Permits) visi nepiliečiai turite 
įsigyti nevėliau kaip .50 dienų prieš išvažiuo-ent.

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

čių agentą, arba rašyk 4

United Statės Lines
75 Statė St„ Boston, Mus. 43 Bmad«av. \r» 1 o r k < ity.

: KAINOS
I KLAIPĖDĄ 

Trečia Kl. $107. 
| abi pusi $181. 
Turistine 3 klesa 
(arhą bitvmia II kl.) 

$122.00 
į abi pusi 203.50

i I
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Vietinės Žinios i 4-ti METINIAI

Policija persekioja streikuo
jančius gumo darbininkus.
• Cambridge Rubber kom

panijos !
bininkai jau nukentėjo pir
muosius policijos persekioji
mus už piketavimą pereitą 
subatą, kuomet 26 streikie- 
riai buvo areštuoti ir nuvežti 
kalėjiman. Areštuotųjų tar
pe buvo 15 vyrų ir 11 mote- 
iu. Iš areštuotųjų pavardžių 
matosi, kad keletas yra lietu
vių, kaip Bertrine Šilkaus- 
kas, Mary Strauskis. John 
Trogas ir kiti. Pavardės, ži
noma, iškraipytos, tad sunku 
pasakyti, kurie ištikrujų yra 
lietuviai. Streikieriai nesibi
jo policijos persekiojimų, ir 
vežami į kalėjimą, jie daina
vo darbininkiškas dainas, 
pasiryžę kovoti be jokio nu
sileidimo. Nekurtos moterys 
motinos jau areštuotos antru 
sykiu. Juos visus policija už
puolė piketuojant prie dirb
tuvės vartų, kaltinant, kaip 
paprastai už “tinginiavimą.” 
Ant Windsor ir Main gatvių, 
Cambridge, piketuotojų 
skaičius buvo virš 200, ku
riuos policija bandė žiauriai

Pijus Bukšnaitis lankėsi 
Bostone.

Pereitą panedėlį lankėsi 
Bostone Cunard Linijos lie
tuvių atstovas P. Bukšnaitis. 
Jis papasakojo, kad Cunard 
Linija dabar sudarė didelius 
parankumus keliaujantiems 
tiesiog į Klaipėdą lietuviams 
ir teikia smagiausią jurtomis 
kelionę. Dabar jis lanko vi
sas kolionijas ir prirengia 
ant 5 gruodžio didelę Kalė
dų ekskursiją. Informacijas 
gali gaut pas vietos agentus 
arba generaliam linijos ofi
se.

LšSIRANDAVOJ a i k ambari ai 
ant trečių lubų, 296 E. 8-th st. Renda 
$18 į mėnesį. Kreipkitės pas

J. BRE1H A
22 laft st., Dorchester. Mass.

REIKALINGA SENA MOTERIS 
arba mergina prie pridabojimo namų. 
Dvi mergaitės eina mokyklą. Valgis ir : 
kambarys. Atsišaukit,

GEO. MASILION1S
..377 Broad way. So. Boston. Mass.

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų. krauju ir 
ūdos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Kuom 7. 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

ŠOKIAI
RENGIA VAIZBOS BUTAS

Apie ką kandidatai neuž
siminė.

Harvardo Universitetonage Kuooer Kom-. naivoku 
streikuojantieji dar- profesorius Holcombe, kal

iau nukentėjo pir- bedamas League of Women
Voters susirinkime, pareiš
kė, kad nei republikonų nei 
demokratų kandidatai rinki
mų prakalbose nieko neužsi
minė apie šalies ginklavimą
si ir militaristų kariškus pri
sirengimus. Esą tai yra vieni 
iš svarbiausių klausimų, apie 
kuriuos kapitalistų kandida
tai vengė tinkamai išsireikš
ti. i

—
Kompanijos laimėjo kovą už 

pakėlimą apdraudos 
automobiliams.

Aukštesniojo teismo pa
tvarkymu. laikinasis apdrau
dos komisionierius Arthur 
Linnell gavo teisę nustatyti 
sekantiems metams automo
bilių apdraudos kainas to
kias, kaip jam patiks. Kaip 
žinoma, nesenai komisionie
rius Monk buvo nustatęs se
kantiems metams apdrau
dos kainas veik du sykiu di
desnes už dabartines, bet 
dėlto kilo skandalas ir Monk

išvaikyti. Drąsesnieji tečiau‘buvo priverstas rezignuoti, o

I
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a
■
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I

I
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November 10 Lapkričio,1928
Municipal Salėje

E. BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.
Bus labai daug jaunimo iš visu Bostono apielinkiu. X isi 

nori pamatyti Mass. valstijos gražiausią lietuvaitę, kuri 
laimėjo Kontestą ant Vaizbos Buto Pikniko.

Įžanga 50 centu.
Kviečiame visus LIET. VAIZBOS BUTAS.

ekstra BARGENAS. 9 ruimų Na
mas ant D street, So. Bostone. Kaina 
$2,000.00. Atsišaukit. R. WISE

1A8 — 3-rd st, So. Boston, Mass.

IsvSiKAN DA\OJ A švarus pavie
niams kambariai, gražioj vietoj. (46> 

K. Rupin. 1430 Columbia Rd..
So. Boston.

Lietuvis Optonetnsta

pareiškė protestą prieš toki;kainų išsprendimas pavestas 
policijos sauvališkumą ir dvi augštesniajam teismui, kur 
grupės nesitraukė nuo pike- pilnas teisėjų posėdis dabar 
to linijos, tuomet policija j padarė nuosprendi kompani- 
juos visus suėmė ir savo ve- jų naudai. Juk varnas varnui 
žimais nugabeno Į stoti. Su-1 akies nelups. Kokios mokes- 
imtujų tarpe esąs tūlas Haig,1 tys bus 
atstovas arba organizatorius 
iš Intemational Defense 
Workers, komunistinės or- 
ganizacijos. Bolševikai, mat, 
išnaudoja visas progas prisi
plakti prie darbininkų, o ki
lus panašiems streikams, jie 
ypatingai lenda su savo rau
dono biznio kromeliu, tad ir 
čionai jie jau “darbuojasi.“ 
Tas, žinoma, duoda progos 
policijai kabinėtis prie strei- 
kieriu ir labiau juos perse
kioti/

i

1

sekantiems metams, 
tuo sykiu dar nebuvo žino
mos, vienok spėjama, kad 
jos gali būti tokios, kaip re
zignavęs komisionierius 
Monk reikalavo, kadangi 
tuos reikalavimus sutvarkyti 
ir nustatyti jam gelbėjo tas 
pats jo įpėdinis Linnell. Fo 
šio nuosprendžio vėl kilo 
audringi visuomenės protes
tai. Fulleriui siunčiama rei
kalavimai. kad šis dalykas 
butų nagrinėjamas teisme 
viešai. Centralės Darbo Uni- 

ijos prezidentas Fenton pa- 
Pasaulis eina iš proto, sako siuntė gubernatoriui protes- 

žymus psychologistas. ,to laišką, kuriame įrodoma. 
Dr. David Seabury. žymus kad apdraudos kompanijos 

psychologistas ir protiškais tikrenybėje neturi nuostolių. 
’ ’* ' ’ ’ ‘ ' bet dar pelnu dalijosi. Sako,
savo prakalbose* Ford Hali virš 20 nuošimčių pelno divi- 
Forum aiškino apie tai, “kas dendais buvo išmokėta pe- 
mus daro keistais.” Sako, reitais metais šiose kompani- 
tukstančiai žmonių yra keisti jose: Liberty, American. Fe- 
ir ypatingi vien iš priežas- deral ir Automobiie Mutual. 
ties savo isivaizdinimų. Esą.'Viena kompanija. Lumber- 
civilizacijai gręsiantis krizis, man’s Mutual. išmokėjusi di- 
kadangi ’ bėgyje pereitų 10 videndais net 25 nuošimčius 
metų beprotystė padidėjo pelno. Akyvaizdoje šių fak- 
ant 30 nuošimčių, o nervin- tų. Linnell gal nedrįs nusta- 
kumas padidėjęs ant 60 nuo- tyti augštesnes apdraudos 
šimčių. Savo žodžius jis pa-Rainas, negu lig šiol buvo, 
matavo dabartiniais žmonių 
kriminališkais nusikaltimais, 
butlegeryste. žmogžudystė
mis, apiplėšimais, paleistu-

klausimais knygų autorius.

Koncertas
RENGIA A. L. TAUTINĖS SANDAROS 1 -m... Al’SKK

nedėlioję. 18 Lapkričio-Nov., 1928
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

K VMI'AS E IR Sll.VER STS_ ęo. BOSTON'. '1 ASS.
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE.

Šiame Koncerte Dalyvaus Nauja Lietuvių žvaigždė Daimninkė 
ELEN \ Al ŠKIUTĖ. iš Ne* York3; p-lė S. Vaitkaitė iš Mosteltos, 
p. A. V. Jenkins ;r keletas kitų rinktinių dainininkų ir muzikų.

Reikia paminėti, kad p-lė Elena Aušriutė sa.o Ukr.tingą balsą 
išlavino Italijoj. Ji debiutavo garsiam Italia teatre operoj "Ii Trava- 
tore. Azucenos molėje. Už balso gražumą ir gerą dainavimą apdova
nota Aukso Medaliu. Musų apie linkės lietuviams bus didelė naujiena 
išgirst talentingą dainininkę.

Malonėkit visi dalyvauti. 1-mas SAND. APSKR.

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 se-1 
vo gimines yra mar. dėkingi už mane 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
noms. taip ir visiems keleiviams pa
mpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kainom 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentu Dėlei platesnių informacijų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu

ALEKANDER S. LĖKIS 
Tourist Agent

745 Kindsor St, Muntreal.
P. Q-. Canada.

(->

SOUTH END 
HARDWARE CO.

I

PARSIDUODA 2 N AM AI PO 6 šei
mynas. Beachmont, prie Revere Beach, 
.abai pigiai ir su mažu Įnešimu. Pirki 

s jyeras, savininkas išvažiuoja, u>dr 
parduoda pigiai. Agentai neatsišaukit 
Norint platesnių žinių klauskite. (45) 

AUGUSTAS
41 Dudiey street. Roxbury’. Mass 
Telefonas dienomis. Highland 948^ 

Vakarais, Highland 4422.

rdvSL?LODA pHKUS MAHO-
GAN) PIANAS už $100. Atsišauki 
nedehomis arba po 6 vai. vakarais

J. BARTOL (46)
7 (odnijn Hill sU Roxbury. Mass. 

įel. Roxbury 8725-M.

priskiriu 
ati tiesinu

Išegzaminuoju akis, 
akinius, kreivas akis 
ir amblyopiško&e lakiose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

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

TIKRAI LIETUVIŠKA 
VAKARIENĖ SU ŠOKIAIS.

Lapkričio 24. subatos va
kare. LSS. kuopa rengia lie
tuvišką vakarienę su šo
kiais, Lietuvių Svetainėje, 
So. Bostone. Muzikantai bus 
tikrai lietuviški. Pati 
rienė bus pagaminta 
musų skonį.

Kadangi tuo pačiu 
"Keleivio”

vaka- 
pagal

laiku 
grįžta “Keleivio” redakto
rius iš Lietuvos, tad jis papa
sakos ir savo įspūdžius. Vi
sus kviečiame minėtoj vaka
rienėj dalyvauti. Tikietų kai
na labai pigi — S 1.00 ypatai. 
Tikietus malonėkit užsisaky
ti iš anksto pas kuopos na
rius ir “Keleivio” ofise.

Bostono gražuolė mirtinai 
sudegė savo kambary.
Eileen Boylan. kuri 16 me

tų atgal buvo žinoma kaipo 
gražiausia Bostono mergina, 
tapo atrasta negyva degan
čiame jos kambary. Roxbu- 
rv. Kaimynai pastebėję du
rnus ir ugnį besiveržiant pro 
langus, per dideli pavojų iš
ėmė ją iš lovos he žado ir nu
vežė ligoninėn, kur daktarai 
pripažino jau mirusia. Gais
ras kilęs nuo cigareto arba 
nesaugiai numesto degtuko. 
Rakandai kambary buvo 
veik sudegę. Ji ten gyveno 
viena, atsiskyrus nuo turtin
go vyro iš New Yorko. Ka
daise ji buvo labai populia- 
riška, gavusi net 152 ženybi- 
nių pasiūlymų.

Gaukite Didelius Barbenus 
MES IŠPIRKOM DU 

DIDELIU STORU
Hanover Hard»are Company. Ha. 
nover St. ir S. J. Beckwith ( ompa- 

ny. Bostone.
VISKAS BUS PARDUOTA NUPI

GINTAI NUO 25% IKI 50%.
$2.50 DeLuse Flat White Paint 1.59 
Dupint Interior Glass Paint 92.73 

Ivorv. Tan. Buff. Gray. Blue.
Green and White.

English baltas enamel.
$5.00 flior.-> varnišiu".
Shcllac. orange ir baltas
Sunkios galvanizuotos pelenų

bačkos........................................ $1.69
Asbestus cementas ir pipe covering 
Furnace ir Stove paipos. Langams 
stiklai už žemiausią kainą.

Šimtai kitų bargčnų.
Vietinis pristatymas d?kai.

Visas ta voras gvarantuotas 
arba pinigai sugrąžinami.

South End 
Hardware Co.

1095 WASHINGTON ST.
BOSTON, MASS.

Tel. Hancock 6105—6106.

■ m — . — a- ~ jį - _

į PARKWAY AUTO SERVICEi 
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and FILLING STATION 
Studehaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITA1TIS
415 Old Colony Avė,

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

TeL So. Boeton 50U-W.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS: 

iki 1 v. po pietų
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.
Broadway, tarpe C ir D St, 

SO. BOSTON. MASS.

■

$1.95
$2-50
$2.75

Kai. 
gal.

NAUJAS BIZNIERIUS
SO. BOSTONE.

Šiomis dienomis Vladas Mar-

I

Dorchester Clothing Stop
Siutus, Overkotus siuvame ant 
užsakymo, štymu valome ir pru- 
siname. Taipgi siuvame naujas 
f atras ir permodeliuujame se
nas. nes turim tam tikras ma
šinas.

Atyda medžiotojams. Mes su
perkant visų brangių žvėriukų 
skuras. laiku nušautus: Lapių. 
Muskrat, Kaccoon, Opossum. 
Beaver, Mink ir tt.

MARTIN KALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

TeL South Boston M20 
Residence University 1463-J 

S. N. Puišiutė-Shailiia 
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE 
M6 Broad way. So. Boaton. Maaa 

Rootn 2.

I

I

I
»

Telefonas S11L

Or. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nodėliomis pagal susitarimų.
T05 N. Msin St kamp. Broad St

MONTELLO, MASS.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL 

Tel. Boulevard 8488

Areštavo 25 dalyvius Fulle- 
rio smerkimo parodoj.
Pasirodžius laikraščiuose 

vavimu, ardymu šeimynų, naujiems įrodymams, kad 
divorsais. Tas. sulyg jo kai- Sacco ir Vanzetti buvo nu
bos. nebuvo taip išsiplėtoję žudyti nekaltai, bolševikų 
z\merikoje pirmiau. Išeiti iš vadovaujami anarchistų 
to visko jis nurodinėjo studi- simpatizatoriai pereitą suba- 
javimą psychologijos, arba tą surengė parodą priešais 
supratimą savo protinių pa- Bostono Statė House namą, 
jėgų. Patarė nespręsti kitus Buvo nešami plakatai su už- 
pagal jų išžiūrą. Ypatingai rašais, kad : “Fulleris nužu- 
patarė auklėti kūdikiussulyg dė Sacco ir Vanzetti.” “Ful- 
prigimties, arba mokinti juos lerio kaltė yra kapitalizmo 
tik to, prie ko jie yra labiau kaltė." “Darbininkai atker- 
linkę iš prigimties. Pavyz- šins už tai,” “Nauji atidengi- 
džiui, jeigu tėvai yra muzi- mai patvirtina, kad Fulleris 
kos mylėtojai, muzikantai, žinojo, jog Vanzetti buvo 
jie negalį versti savo vaiko nekaltas.” Policija išvaikė 
tapti finansierium, bankie- demonstraciją ir areštavo 25 
rium, kas. esą, padalys tokį jos dalyvius, 
vaiką kriminalistu. Į ---------------

Psychologistai turi kieki Pametė pačią, automobilių 
ir pats save.

Bostonas nėra taip jau di-

Roberinės streiklaužiai 
gavo i kailį.

Cambridge Rubber kom
panijos gumo išdirbystės fa
brike dabar streikas. Pereitą1 cinkus nupirko Levonia Marke-
panedėiį ten išėjo į streiką tą, 481 E. Sixth street. kampas 
apie 200 darbininkų prieš H street. Kadangi naujas vedė- 
nukapojimą algų 8 nuošim- jas yra senas biznierius ir gerai 
Čiais. Bosai dirbtuvėje sa- patyręs tame amate, tai netik 
ko pamokslus tiems, kurie kad dabar seni kostumeriai bus 
nestreikuoja. tvirtindami, pilnai užganėdinti, 
buk šioje dirbtuvėje darbi
ninkams mokama po 25c. i 
valandą daugiau, negu ki
tuose gumo fabrikuose, ir 
prašo įkalbinėti streikuojan
tiems. kad jie grižtų atgal į 
darbą. Tuo pačiu sykiu sam
domi skebai į streikierių vie
tas ir naudojama policistai 
apsaugojimui streiklaužiu 
kailio. Tečiaus ir per polici
ją streiklaužiai vieną dieną 
buvo pačiupti už kalnieriaus 
ir gavo atsakančiai į kailį. 
Dvi streiklaužės moterys ta
po apkultos einant į dirbtu
vę.

bet ir nauji 
visuomet gaus gerą ir patirtą pa
tarnavimą. už parėmimą naujo 
lietuvio biznierio. Agentas buvo 
A. J. Kupstis.

lis. Gvarantuojam 
ųžsiganėdinimą.
Pm mus gausite

3^/ tikras europiškas
plunksnas ir pū
ku*.

European Feather Co. 
Ž5 Loweil Street, Boaton, Maaa.

iI

PLUNKSNAS. Pakus, Paduskas, 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų 
įrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė

vi

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

Dr.KILLORY

■>

------ —--------- -------------------- —— ---------- -

LAIDOJIMUS 
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

-Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis G ra Korius 

162 Broadway. So. Btston. Mass 
Residence: 313 K. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-VV.

Telefonas >1X34

MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare
107 SUMMER STREET. 

LAKRENCF, MASS.

t

DR. LANDAU
32 CH AM BERS ST, BOSTON.

765 Cambridge St.. Cambridge 
Tel. Porter 2343

Gydo Veneciškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

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

Tel. South Boston 1662 — 1373.

4 metų vaikas nušovė 
penterį.

Kast Dedham policijos 
stoty 4 metu berniukas prisi
pažino nušovęs penterį Bou- 
tellierį. Radęs namuose pa
laidą revolverį, bežaidžiant 
paleido šūvį, kuris pataikė į 
šį žmogų ir užmušė jį. Ber
niukas pasakoja, kad revol
veriui iššovus, “Uncle Si” su- 

___ _ ___ ______ T_______ v ___Jšuko tik “Oh,” ir susmuko, 
pajėgų, yra priežastim visų čionai paklysta, arba taip sa-^av?\’n^a. laikyti namuose 
blogybių. Faktas yra, kad kant pasimeta. Tūlas Joseph-palaidus ginklus, kur randa- 
beprotystės ir netobulumų Hubbard iš Hartfordo aną,81 ’',aJ .}• nu°tikisyra ge- 
šaltinis tai supuvusi šios ga-dien nuėjo vienoj Bostono ra teka ja neatsargiems žmo- 
dynės kapitalizmo sistema, policijos stotyje, bėdavoda- 
prie kurios žmonės negali mas, kad jis pametė savo pa- 
nuo skurdo pasiliuosuoti nei- čią, automobilių, o bejieško- 
gi tinkamo mokslo gauti, damas jų ir pats pametė nuo- 
Kuomet bus panaikinta iš- voką, kur randasi. Su polici- 
naudotojų tvarka, tai išnyks jos pagelba visgi pavyko su- 
ir dabartiniai “keistumai.” si rasti, ko jieškojo.

I
tiesos link įgimtų žmogaus 
ypatybių, bet anaip tol nega-1
Įima su jais sutikti, kad tik delis miestas, o tečiaus dar iš 
nepažinojimas savo protinių mažesnių miestų atvažiavę

nems.

Revere gyventojai reika
lauja panaikint dvigubą mo
kestį už važinėjimą gatveka- 
riais į Bostoną. Sako, pilnai 
užtenka 10 centu.

I

ANT PARDAVIMO 
SO. BOSTONE 

Nepaprastai gera prnga įsigyti 
gerą kampinį namą bizniui. Kam
pinis namas, krautuvė ir du kam
bariai prie krautuve-. Dvi šeimy
nos virš krautuvės po 4 kamba
rius Narna- visai naujai pertaisy
tas. Kaina $6,500.
Trijų šeimynų medinis namas. 
4-4-4 kambariai, gesas. elektras, 
skalbynės. pijazai. Kaina $5,500. 
Savininkas sutinka mainyti ant 
fartnos. apie 20 arba 25 akerius 
žemės kur yra arba galima laiky
ti karves-.
Geras biznio kampas City Poiirte. 
Šešių šeimynų mūrinei namai, be- 
kemė ir krautuvė. Labai geroj 
kaipo bizniui taip ir gyvenimui 
vietoj. Kaina $25.000 ' Sutiktų 
mainyti ant neblogo dviejų šei
mynų namo.
Vienos šeimynos, šešių kambarių 
namas, elektras, maudynė, šiltas 
vanduo. Jnešti reikia tik $100. 
Kaina $2,400. lengvos išlygos.

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinei namai su 
visais įtaisymais. Kaina $10.5(Ml.

NORTH KOBl R\. M ASS. 
Devynių kambarių medinis namas 
tik 10 metų senumo galima varto
ti vienai arba dviem šeimynom, su 
visais įtaisymais, išskiriant šilu
mą. ir 4,00<» pėdu žemes, vištinin- 
kai ir t. p. Kaina $4,500.
” HARDKARE KRAUTUVft 
«įoutli Buntone ant Broad *ay, ge
ras ir senai išdirbtas biznis. Par- 
sidufai* pigiai.

BARBERNĖ IR POOLRI IMIS. 
Vienintelė tokia įstaiga didelėj, 
Lietuviais apgyventoj vietoj. Bos
tono priemiestyje. Parsiduoda pi
giai. kreipkitės tuojau

PRIEINAMI AUSI A PROGA 
KIEKVIENAM INSURANCE 

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

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

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

UŽLAIKAU TAIPGI IR LAIVA- 
KORČIV PARDAVIMO IR PINI
GŲ SIUNTIMO SKYRIUS.

Parduodu Anjlia ir Malkas. ANG
LIS SHO.M TARPI ATPIGO. 
PIRKITE DABAR. Pristatome 
netoliau kaip 12 mailių nuo Bos
tono.

Turiu daugybę NAMŲ. FAR.MŲ
IR BIZNIŲ ant pardavimo ir mai
nymo, kurių čia negalime sumi
nėti

Visais reikalais galima kreiptis 
YPATISKAI, LAIŠKU ARBA 
TELEFONU.

I
I

i

OFISO VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 9 *al. vakare.

, «0 SCOLLAY SQUARE 
BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLOG. 
ROOM 2*?

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

I

I

Lietuviška Aptieki
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nno Reumatizmo. nuailpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo alaptin- 
gų ligų, kosulio, patrūkimo, eta. 
Taipgi užlaikom Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogenausiss. Įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
von. Vaistų prisiončiam ir per 
paštą. .Musų Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET, 
BOSTON. MASS.

DR. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9 VAL. RYTO IKI 9 VAL. VAKARO. 
373 BROADMAY, KAMPAS E IR BROAIHVAY. 

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

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

1 ALLEN STREET. Cor. Cha m bers SU BOSTON, MASS.

Del šunvočių, žaizdą ir kitų skaudulių

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

GROBLEAVSKI & C O- Plymouth. Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”




