
Amerikoje .................................. 12.00
Pietų Anieriko* Valstybėse.

Kanadoje ir kitur ................ $3 00
Prenumerata pusei melų:

Amerikoje .................................. $1.25
Kanadoje ir kitur už Su*.

Valstijų .................................. $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku.

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais adresuokite:

“K K L E J V 1 St
253 Broad»aj, So. Boalun, Mass.

KELEIVIS
DARBO ĮMONIŲ LA1KBA1T1S

Prenamerata Metam:

Metai XXIIIKeleivio Telefonai:
So. Boston 3071

SO. BOSTON, LAPKRIČIO-NOVEMBĘR 14 D., 1928. Keleivio Telefonai:
“Entered aa Second Clasa Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Bostoį, Mass., under the Act of March 3, 1879 So, Boaton 3071

Lietuvių-Lenkų Derybos

VOLDEMARO PASIULY-' 
MAI ATMESTI.

Lietuva

JOS VIENOJE.
Šį panedėlį Austrijoj bu

vo švenčiamos 10 metų su
kaktuvės nuo įsikūrimo res-

Naikinti Girias.

Lenkai sako, kad susitarimo 
nebusią da per du metu.
Karaliaučiuje i 

naujos Lietuvos ir Lenkijos 
derybos del Vilniaus. Bet iš 
pat pradžios pasirodė, kad 
susitarti su lenkais nėra gali
mybės. Skirta išrišti Vilniaus 
klausimui komisija negalėjo 
prieiti prie susitarimo, ka
dangi lenkai griežtai nusi-l 
statę prieš lietuvių pasiuly- i 
mus. Jie atmetė Lietuvos at
stovų reikalavimą, kad Vil
nius butų pavestas tarptauti
nei administracijai.

Pavyko tik paruošti planą 
ir susitarti, kad abiejų šalių 
valdžios padalytų sutartį del 
prekių vežiojimo per rube- 
žių. Po šio susitarimo nutar
ta šaukti kitą posėdį.,

Pirmame posėdy buvo iš
klausyta raportai trijų komi
sijų, kurios pirmiau buvo pa
skirtos ir turėjo pasitarimus 
Kaune. Varšuvoj ir Berlyne. 
Voldemaras ir lenkų minis- 
teris Zaleskis pasisakė esą 
prisirengę pasirašyti sutartį 
del vaikščiojimo žmonių de
markacijos ruožte ūkio rei
kalais. Voldemaras spyrė 
lenkus, kad jie arba susitar
tų, arba pasisakytų, kad 
Lenkijos ir Lietuvos susita
rimas yra negalimas.

Dar pirm šios konferenci
jos lenkų spauda jau skelbė, 
kad derybos Karaliaučiuje 
busiančios bergždžios, ir kad 
Lenkija neprieisianti prie su
sitarimo su Lietuva bent per 
du metus. Po dviejų metų 
lietuviai patys pulsią len
kams į glėbį be jokių išlygų.

REICHSTAGAS SVARS- publikos. Vienos mieste so-
TYS 250,000 DARBININ

KŲ LOKAUTĄ.
Po vasaros atostogų, šį pa-

cialdemokratai buvo suren
gę demonstraciją. Nuo rau
donų vėliavų žėrėjo visa Au
strijos sostinė. Ties istori
niais Parlamento mmais so
cialdemokratai atidengė tris 
paminklus: vieną Austrijos 
socialdemokratų partijos 
įkūrėjui Viktorui Adlerui, 
kitą pirmutiniam Europoje 
socialdemokratų majorui Jo
kūbui Reumannui, o trečią 
Austrijos Internacionalo 
prezidentui Ferdinandui Ha- 
nuschui. Šitie trįs socialde
mokratai yra skaitomi Aust
rijos respublikos tėvais. Pa
triotai ir kitokie reakcinin- 

1* 1 Ti • iv kai šitose iškilmėme nedaly-
Coolidge Ragins Di- vavo. __________

dint Karo Laivyną, airiai sprogdina ka-
Gruodžio 4 d., kaip tik su

sirinks Kongresas, preziden
tas Coolidge žada stoti prieš 
susirinkusius šalies atstovus 
ir reikalauti, kad jie užgirių 
karo laivyno padidinimą. Ši
tas sumanymas buvo jau pe
reitai Kongreso sesijai pa
duotas, bet buvo atmestas. 
Tuomet siūlyta statyti 15 
naujų skraiduolių (kreise
rių), kurie turėtų po 10,000 
tonų įtalpos ir turėtų po aš- 
tuonias 8-colių armotas. Pre
zidentas raginsiąs dabar šitą 
laivyno programą būtinai 
priimti, nes tik tokiu budu 
galima busią priversti Fran- 
euziją ir Angliją tartis apie 
nusiginklavimą. !

Be to da prezidentas ra
ginsiąs Kongresą vykinti ir ..

ne<lėlį susirinko pirmutinė
- - - I Vokietijos parlamento sesija

3,000,000 Bedarbių 
Amerikoje.

Darbo Federacijos žinio
mis, bedarbių skaičius Jung
tinėse Valstijose .sumažėjęs, 
tečiaus šiuo laiku dar randa
si 3,000,000 žmonių, kurie 
neturi darbo. Šių metų pra
džioje bedarbių buvę 18 
nuošimčių, liepos mėnesį jų 
buvo 12 nuoš.. o rugpiučio 9 
nuošimčiai.

'• v

SUVALGĖ MOKESČIŲ 
KOLEKTORIUS.

Naujosios Gvinėjos gy
ventojai papuasai užpuolė 
mokesčių rinkėjus, užmušė ir 
suvalgė juos. Tais nelaimin
gais kolektoriais buvo olan
dų policija.

KVAILOS LAIŽYBOS.
Oberlin, Ohio.—Struthers 

kolegijos studentė Miss 
Ramsay susidėjo su draugu 
studentu į laižybas, kad ji il
giau išsėdės ant gelžkelio 
bėgių prieš traukinį, negu ji
sai. Ir jiedu atsisėdo. Atėjo 
traukinys. Vaikinas pašoko, 
bet mergina sėdėjo, kad lai
mėjus laižybas. Dabar ji guli 
ligoninėj sunkiai sužeista.

PRIGĖRĖ 8 ŽVEJAI.
Virginijos pakrašty šį pa

nedėlį per audrą ant jūrių 
žuvo motorinis laivelis su 8 
žvejais. Jie plaukė į pagalbą 
kitiems žvejams.

REAKCININKAI SUMUŠ
TI NIKARAGUOJ.

Nežiūrint Amerikos dur
tuvų, rinkimus Nikaragvoj 
laimėjo liberalai. Reakcinin-' 
kai, kurie tarnavo Amerikos 
kapitąlistams, buvo skau
džiai sumušti ir iš valdžios 
išversti. Dabar jie nusigandę 
bėga iš Nikaraguos, kad 
liaudies pastatytoji valdžia

Demokratų Partija Suošė 
Rinkimuose Sutriuškinta

JA1 PRANAŠAUJAMA 
ŽLUGIMAS.

ir pirmon eilėn buvo pakel
tas klausimas apie 250,000 
darbininkų lokautą, kuri 
plieno fabrikantai apskelbė 
Ruhro apskrity. Darbo mi- 
nisteris paaiškino, kad fabri
kantai nenori mokėti darbi
ninkams tiek algos, kiek 
jiems valdžia yra pripažinu
si, ir del to uždarė savo fab
rikus, išmesdami į gatvę ket- 
virtdali miliono darbininkų.

MIŠKAS SIUNČIAMAS 
UŽSIENIN

Iš šito šaltinio valdžia gauna 
daugiausia pinigų.

Iš Kauno pranešama, kad 
del ekonominio krizio Lietu- 
™ valdžia nutarė raišku ne
beauginti. Tuo pačiu laiku naujai išrinktas prezidentas 
esamieji m skai naikinami M,,neado pasakė kad reak- 
be pasigailėjimo, n i užsieni cininkams nėra reikalo bijo- 
medžio išsiunčiama t ek t;c i;kzai.oi„ i - PUk iki šiol da niekad „"n,,’itks “s liberalų valdžia jų 

nepersekios.
medžio i 
kiek iki šiol da niekad nebu
vo jo siunčiama.

Per pirmutinį šių metų 
pusmetį i užsienį buvo išga
benta 127,300 tonų medžio, 
tuo tarpu kai pernai tuo pa
čiu laiku buvo išvežta tiktai 
82,230 tonų. Daugiausia Lie
tuvos miško išeina Vokieti
jon, kuri šiais metais paėmė 
96,200 tonų.

Visa medžio pulpė. kuri 
gaminama Lietuvoje laikraš
tinei popierai, taipgi išeina 
Vokietijon, nes pati Lietuva 
popieros fabrikų neturi. Per
nai tos pulpės buvo išgaben
ta Vokietijon 10,100 tonų, o 
šįmet jau 43,400 tonų, tas 
duoda Lietuvos valdonams 
pinigų, bet kas bus. kada gi
rios pasibaigs?

RALIŲ PAMINKLUS.
! Pereitą nedėldienį Dubli
ne airiai padėjo net tris bom
bas Anglijos karalių pamin
klams. Viena jų sprogo prie 
Williamo III paminklo, kita 
prie Edvardo VII, o trečia 
prie Jurgio I. Paminklams 
daug blėdies nepadaryta, 
tik pirmojo paminklo pedes- 
talas apardytas ir viena ark
lio koja nutraukta. Langų; 
apielinkėj i 
Kaltininkų policija nesuga-* netas? nes iš jo pasitraukė 

radikalai. Poincare sudarė 
naują kabinetą, kuris šį ket- 

SMITHAS PASITRAUKIA vergą skaitys savo deklara- 
, pariamentui Socialistai 
ir radikalai jau nutarė daryti 
naujai vyriausybei interpe
liacijų. Manoma, kad naujas 
kabinetas negalės ilgai lai
kytis, ir kad jam sugriuras 
bus sudaryta nauja vyriausy
bė iš socialistų ir radikalų.

FRANCUZIJOJ SUSIDA
RĖ NAUJĄ VALDŽIĄ.
Pereitą sąvaitę Francuzi- 

išbirėjo daug, 'joj sugriuvo ministerių kabi- 
nAeilfrn 1---a_ - — - - - - 1 ~

VO.

IŠ POLITIKOS.
Katalikų kandidatas į pre

zidentus, Al. Smith, gavo 
rinkimuose dvigubą smūgį, 

r.. - x u“ i u u ninijo” į šalies prezi-kitus statybos darbus, bu- d jr j įew'Yorko valsti- 
tent Mississippi upes potvi-ij()s 5^^ Jisai la. 
nių kontrolę. Boulder tven- Jnav« uj ..Jei neb£iu 
Rimo mgaciją. Panamos Ka- idenUs ui |usiu norsi 
naloprapetimą, irdaugki-^^t^.. rBet išėjo! MASS. VALSTIJOS RIN- 

J I TZftat v a. W rf*Tf a t_ • - - .. .. • • • t unaivi 1UC. imviv

tų. Republikonų politikieriai kad jjs nefrus nei vie-
pasipelnys daugiau da negu nas nei kitas --
---------------- muštas abiem atvejais. Šitas mais, pereitą sąvaitę buvo ir 

_ _ _ ____ _______dvigubas smūgis jį taip pa- Massachusetts valstijos val-
. Gubema- 

pasitraukti iš politikos ir torium išrinkta republikonas

darbininkai.
Jis buvo su-

KIMŲ DAVINIAI.
Kartu su prezidento rinki-

OBREGONO UŽMUŠĖJAI - -““6-j*,c
mi yeike, kad jisai nutarė visai dininkų rinkimai,
nu . [pasitraukti iš politikos i

Meksikos generolo Obre-,daugiau jokios kandidatūros Frank G. Allen, o leitenant- 
no užmušėjų byla jau pa- nestatyti. gubernatorium ' VVilIiam S.

1 /'Vi_____ i

gono užmušėjų byla jau pa
sibaigė. Klerikalas Jose Dei 
T/^on Torai, kuris nušovė 
naujai išrinktąjį prezidentą, 
tapo pasmerktas miriop, o 
minyškų viršininkė, Motina 
Concepcion, gavo 20 metų 
kalėjimo už prisidėjimą prie 
to užmušimo savo patari
mais. Abudu pasmerktieji 
apeliavo. Pats žmogžudys 
sako, kad užmušėjystė buvo 
politinio pobūdžio, už kurią 
Meksikos įstatymai skiria 
tiktai kalėjimo bausmę, to
dėl ir jis reikalauja, kad jo 
mirties bausmė butų pakeis
ta kalėjimu. Gi minyškų vir
šininkė prašo, kad jai baus
mė butų visai dovanota, nes ]aiVas jau leidžiasi po vande- jau 
ji dirbanti Dievo garbei. ■ ■ - - - -

KIEK YRA AMERIKOJE 
RADIO IMTUVŲ?

National Broadcasting Ra- dosi į nurodytą vietą gelbėti! 
dio kompanijos viršininkas skęstančių žmonių. Bet nu-!

ĮYoungman. taip pat republi- 
, konas. Valstijos sekretorium 
(išrinkta F. W. Cook. iždinin
ku John W. Haigis. audito
rium Alonzo B. Cook. proku
roru Joseph E. Warner — vi-____ •

I

Laivas Žuvo Su
338 Žmonėmis.

Šį panedėlį Amerikos ra
dio stotyse ir ant laivų gauta 1 ’epublikonai. 
SOS žinia, kad apie 240 my-1---------------
lių nuo Virginijos pakraščio1 HOOVERIS VAŽIUOJA 
skęsta garlaivis “Vestris,” PIETŲ AMERIKON, 
kuris plaukė iš New Yorko i Laimėjęs rinkimus, p. H<"»- 
pietų Amerikos uostus. Ant veris užsimanė jau pasivaži- 
garlaivio buvo 129 keleiviai nėti valstybės lėšomis ir krei- 
ir 209 darbininkai, išviso 338 pėsi į prezidentų Coolidge ą, 
žmonės. Pirmutinė žinia apie kad šis duotų jam karo laivą 
nelaimę gauta apie 10 vai. |“Maryland” nuvykti į pietų 
ryto, o paskutinė apie 1.40 Ameriką, šitą pageidavimą 
vai. po pietų. Ji skelbė, kad Coolidge išpildė, ir Hooveris 

- -------i išvažiavo ’i San Pedro 
niu ir kad jo žmonės sodina- uostą, kur jis sės į minėtąjį! 
mi į valtis. Jura buvo aud- karo laivą ir plauks į pietus, 
ringą.------------------------------ | _--------------- ?

--  —J * a I 
ringą.------------------------------------------- 

' Tuojaus apie 10 laivų lei-' DIDELĖS AUDROS ANT 
JŪRIŲ.

,to neskelbia, tečiaus New 
Yorke, kur daviniai jau žino
mi, socialistų kandidatas ga
vo 50,117 balsų. Tai yra dau
giau, negu kas nors galėjo 
tikėtis.

Gimė Kūdikis Su 
Vuodega.

Laikraščiai praneša, kad 
Knoxvillės miestelyje, Ten- 
nessee valstijoj, kuri nepri
pažįsta evoliucijos mokslo, 
šiomis dienomis gimė mer
gaitė, kuri turi septynių colių 
ilgio vuodegą. Tai lyg ir 
koks stebuklas, kuriuo gam
ta nori parodyt tos valstijos 
fanatikams, kad žmogus iš
tikrujų yra išsivystęs iš vuo- 
deguoto sutvėrimo. Mokslui 
yra žinoma, kad prieš gimi
mą kiekvienas žmogus turi 
vuodegą, turėjo ją net ir fun
damentalistų vadas Bryanas, 
bet prieš pat gimsiant ta 
vuodega prapuola. Būna te
čiaus atsitikimų, kad ji pasi
lieka ir po gimimo. Mokslui 
yra žinoma iš viso 25 tokie 
atstikimai, kur vaikai gimė 
su vuodegomis, bet tokios il
gos vuodegos, kaip dabar 
pasirodė fundamentalistų 
valstijoj, da niekas nebuvo 
matęs.

250 Metų Amžiaus 
Žmogus.

Anglų laikraštis “North 
China Herald” praneša, kad 
Šang-čuano kaime gyvena 
kinietis vardu Li Ching-Yun, 
kuris turi jau 250 metų am
žiaus ir esąs da gana tvirtas 
senukas. Per ilgą savo amžių 
jisai buvęs 14 kartų vedęs ir 
apkeliavęs beveik visą pa
saulį. Būdamas dar kelių me
tų vaikas, jisai išmokęs jau 
skaityt ir rašyt. Iki 1(M) metų 
savo amžiaus jisai keliavęs 
po visą pasaulį rinkdamas 
vaistines žoles. Po to jisai vėl 
keliaudavo savo vaistus par
davinėdamas ir iš to pragy
venimą dalydavęs.

SAULĖS UŽTEMIMAS 
CHICAGOJE.

Lapkričio 9 d. Chicagoje 
per patį vidurdienį užtemo 
saulė. Pasidarė taip tamsu, 
kad daugelis tikinčiųjų ma
nė, kad bus jau atėjusi “sud- 
na diena.” Vėliaus paaiškė
jo. kad tamsu pasidarė del 
nepaprastai tiršto ruko ir du
rnų, kurie susirinko ant mies
to.

. . - moA ♦ a i, ♦ -• • Pastaromis dienomis art
sako, kad nuo 1920 metų A- vykę tenai pirmutiniai lai- jūrių siautė baisi<»< audros, 
merikos visuomenė yra išlei- vai šio utarninko rylą nėra- Garlaivis “Mauretania." ku- nnn aT. , .. . i ., . - . . -... ' lapkričio išplaukė i>

Dabartiniu laiku vio, nei jo valčių su zmone- Ne\v Yorko i Londoną 
nerikoie esą tiek. mis. Spėjama dvejopai: arba neša bevieliu tele-rar’ū'kad' 

per tris dienas jis buvo bla>- 
komas ant jūrių kaip skied-j 
ta*. ^aug pasažiei iu t'są -'u'i 
žeista.

dusi radio imtuvams $2.000,- do jau nei skęstančio garlai- ris 
000,000. r........................................ ...
imtuvų Amerikoje esą tiek, mis. Spėjama dvejopai: arba 
kad kas diena 41.000,000 tos valtįs iriasi prie krašto, 
žmonių gali klausytis radio arba jos visos žuvo audrin- 
koncertų, kalbų, žinių ir ki- goj juroj. Kaip ištikrujų yra, 
tokiu pranešimų. paaiškės vėliau.

~ lapkričio

KARALIUS NEGAUNA 
PAČIOS.

Veltui Albanijos karalius 
Achmed Zogu piršosi Itali
jos karalaitei ir Egipto kara
liaus dukterei. Nei viena jų 
nesutinka tekėti už Zogu.

Vienatinė opozicija stam
biam kapitalui pasilieka 

Socialistų Partija.
Prezidento rinkimai pasi-1 Tik vienas buvo nepasise- 

baigė. Suvienytų Valstijų Girnas — tai drg. Bergeris 
prezidentu tapo išrinktas re- pralaimėjo rinkimus į Kong- 
publikonų partijos kandida-^res4- Jisai gavo 41,072 bal
tas, Herbert Hoover, nes taip su» 0 republikonų-demokra- 
norėjo stambusis kapitalas, tų kondidatas gavo 41,882 

Rinkimu atritaei iu i hnvn 1 balsu.
New Yorke socialistų kan

didatas į vyriausio teismo 
teisėjus, John Block, gavo 
73,000 balsų, o socialistų 
kandidatai į Kongresą gavo 
68,000 balsų, tuo tarpu ko
munistai visame New Yorke 
gavo vos tik 8,800 balselių.

Rinkimu agitacijai buvo j 
išleista apie $15,000,000, 
kuriuos suaukavo visokios 
korporacijos ir trustai, ir 
daugiausia tų pinigų teko 
Hooveriui. Suprantamas da
lykas, kad jis turėjo ir laimė
ti, nes už jį kalbėjo visa gat
vinė spauda, už jį agitavo vi-; 
sos radio stotįs ir beveik vi
sos judomujų paveikslų 
kompanijos.

Balsų šituose rinkimuose 
buvo paduota apie 41,000,- 
000. Nors galutinų žinių da 
nėra, bet spėjama, kad Hoo
veris gavo apie 25,000,000 
balsų, o demokratų kandida
tas Smithas — apie 15,000,- 
000.

Beveik visa spauda, net ir , 
Hearsto laikraščiai, kurie 
paprastai palaiko demokra
tų pusę, dabar pranašauja 1

RUMUNIJOJ NUVERSTA 
DIKTATŪRA.

Rumunijoj įvyko pervers
mas. Reakcinė kapitalistų, 
kunigų ir dvarininkų val
džia, kuri valdė tą kraštą per 
50 metų, tapo nuversta, o jos 
vieton tapo sudaryta valstie
čių vyriausybė, kurios prie
šaky stovi Transilvanijos ad
vokatas Juliu Maniu. Nauja 
valdžia žada tuojaus paleisti 
parlamentą ir paskelbti nau-

via uauai pi anavau la, • • • i • i i •
kad po šitų rinkimų demo- Jus nn^)mus<> nes dabartinis . .*. .. .. i narį amantoo nnntst ■»«>kratai gali žlugti.

Socialistų kandidatas į 
prezidentus, <’ 
Thomas. yra tos pat nuomo
nės.

l parlamentas neatstovauja 
liaudies interesų. Galimas

1 dalykas, kad vėliaus ir mo- drg. Norman nalįhjja panaikinta. 0
ac, ji a pat nuuiilV' i ii. ty “
Jisai sako, kad dabar »P?l;.«lbtanes. -ji.-sii saitu, lutu uauar nbhlika 

vienatinė opozicija republi- ' *_________
konų partijai pasilieka tik
socialistai. Jis sako, kad de-.lfaimiAd*i£ii Ir mnirratn norlUo „„ | IVUHUCCldl Ui

konų partijai pasilieka tik

ūse
6 Komisarus.

Žinios iš Maskvos sako, 
nėra jokia partija, neturi jo- kad Rusijoj prasidėjo smar
kios programos. Kuomet pa- kus bruzdėjimas prieš sovie- 
tįs demokratai oficialiai sto- tų valdžią. Daugiausia bniz- 
jo už prohibicijos palaiky- (da kaimiečiai, nes sovietų 

■ mą, tai jų kandidatas ėjo valdžia dabar pradėjo rinkti 
prieš prohibiciją. Darbinin- mokesčius ir rekvizuoti ja
kams demokratu partija vra vus miestų gyventojams. Pe- 
priešinga, o kapitalistams ji/eitą sąvaitę kaimiečiai už- 
nereikalinga, nes plėšrųjį jų musė šešis valdžios atstovus, 
biznį daug geriau gina re- tų tarpe vieną moterį. Laik- 
publikonųpartija. Demokra-.’ąštis “Pravda ’ sako, kad 
tų partija turėjo tiktai vieną 
rolę Amerikos politikoje: ji 
padėdavo republikonų par
tijai mulkinti žmones.

Demokratams susmukus, 
republikonų partija jau ne
begalės taip lengvai visuo
menę mulkinti, ir todėl rei
kia tikėtis, kad nuo šiol A- 
merikoje pradės kilti Socia
listų Partija.

Kaip Hilląuitas sako, so
cialistai turi pamato šitų rin
kimų daviniais džiaugtis. Iš 
esamų žinių galima spręsti, 

j kad musų kandidatas drg. 
Thomas Norma n bus gavęs 
daugiau kaip 500,000 balsų. 
Nors tai nėra daug, bet šiais 

Irinkimaissocialistai ir nesiti- 
i kėjo daug balsų surinkti, nes 
tai buvo pirmutinė rinkimų 
kampanija, kurioj jie daly
vavo po Partijos krizio. Juk 
1924 metų rinkimais partija 
buvo taip suardyta, kad ne- AMERIKA TURI 283 Mi
tui ėjo nei kandidato. • LIONIERIUS.

Šių metų rinkimai parodė. Mokesčiai parodo, kad 
kad Partija pradeda jau at- Suvienytose Valstijose yra 
sigauti. Nors tikrų žinių apie 283 žmonės, J-’-- —.

mokratų partija buvo su
mušta ne tiek del to, kad jos 
kandidatas buvo katalikas, 
kiek del to, kad tikrenybėj ji

r A11

mą.

(____ Pravda" sako, kad
riaušės auga su kiekviena 
diena.

“Izviestija” paduoda išti
są eilę vietų, kur buvo už
muštų valdininkų, mokytojų 
ir taip vadinamų “korespon
dentų," kuriuos valstiečiai 
laiko valdžios šnipais. Kai
miečiai ardo valdžios agentų 
sušauktus mitingus, degina 
valdžios skleidžiamą litera
tūrą ir knygynus. Sklarodoj 
buvo per langą nušauta ko
munistė moteris, kuri knygy
ne skaitė valdžios praneši
mą. Netoli Biliansko vieno 
valdininko arkliai parėjo- 
namo be žmogaus. Valdinin
ko pati rado vežime savo vy
rą nušautą, šitokių atsitiki
mų esą labai daug. Spauda 
reikalauja, kad valdžia pa
vartotų baudžiamų priemo
nių.

DEGA GAZO ŠALTINIS.
Netoli Los Angeles, Cal., 

užsidegė gazo šaltinis ir ug- sigauti. Nors tikrų žinių apie 283 žmonės, kurių metinės 
nis padarė jau daugiau kaip gautus socialistų balsus da pajamos siekia $1,000,000 ir 
$1,000,000 nuostolių. nėra, nes kapitalistų spauda daugiau.



O APŽVALGA 1

SOCIALISTAMS LEMTA 
VALDYTI ANGLIJĄ.
Rinkimai į miestų tarybas 

Anglijoj, įvykę lapkričio 1 
d., parodė milžiniškus socia
listų laimėjimus. Darbiečiai 
laimėjo 118 naujų vietų, li
beralai gi prarado 13, o kon
servatoriai net 58. Politikai 
nedvejojančiai spėja, kad 
renkant Anglijos parlamen- : 
tą ateinantį birželio mėnesį, 1 
Darbo partija gaus didelę 
daugumą ir galės vaidyti ša
lį be jokių koalicijų. ‘Nau
jienos” apie tai šitaip, atsilie-. 
pia:

"Taigi Anglijos darbininkai 
jau stovi ant slenksčio į valdžią. 
Dešimt metų atgal niekas nebū
tų tikėjęs, kad tai gali taip 
greitai įvykti. Kai po didžiojo 
karo buvo paskelbti Anglijoje 
pirmieji visuotini rinkimai, tai 
garsusis liberalų vadas Lloyd 
George žodžiu ir raštu įrodinė
jo visuomenei, jogei balsuot už 
darbininkų partiją esą visai ne
išmintinga, nes ta partija esan
ti ‘nesubrendus’ ir negajfėtų val
dyt šalį. Nuo to laiko darbiečiai 
betgi jau kartą buvo patekę 
valdžion ir per devynis mėne- 
rius vedė krašto reikalus ga
biau. negu konservatoriai arba 
liberalai.

“Ta pirmoji Darbo partijos 
valdžia buvo silpna, kadangi 
parlamente ji turėjo mažiau 
kaip trečdalį vietų, ir ji buvo 
priversta naudotis liberalų pa
rama. Liberalai ją rėmė, bet 
kai jie pamatė, kad darbiečių 
valdžiai- sekasi tvarkyti kraštą 
ir kad miniose ji įgyja "vis dau
giau pritarimo, tai jie persigan
do ir susitarė su konservato
riais nuversti MacDonaldo ka
binetą, — kas ir buvo atlikta. 
Darbiečių valdžiai paleidus par
lamentą ir paskelbus rinkimus, 
liberalai su konservatoriais šo
ko bendromis jėgomis ‘naikin
ti’ socialistus, panaudodami, 
kaipo baidyklę prieš juos, kokį 
tai misterišką ‘Zinovievo laiš
ką.’

"šitas 
partijų 
pąrtijos 
socialistų išnaikinimu, bet libe
ralų susmukimu. Valdžia dar- 
biečiams buvo išplėšta iš rankų 
ir ją pasiėmė konservatoriai. 
Darbo partija prarado ketu
riasdešimt vietų parlamente 
(nors jos balsų skaičius padidė
jo milionu ir trimis šimtais 
tūkstančių), bet liberalai pra
vedė viso tik apie penkiasde
šimt savo atstovų if pasiliko 
beveik bę jokios įtakos.

"Pažymėtina, kad pranešime- 
apie lapkričio 1 d. balsavimų: 
rezultatus komunistai visai ne
paminėti. Matyt, kad jų nepra
ėjo nė vienas, arba taip mažai, 
kad tai neturi jokios reikšmės. 
Tečiaus komunistai Anglijoje 
dabar kovoja prieš Darbo parti
ją iš visos ‘sylos.’ Jie pranaša
vo. kad darbininkų minios tuo
jaus pabėgs nuo ‘išdavikiškų’ 
Darbo partijos vadų, kaip tik 
jie. komunistai, išstatęs rinki
muose savo atskirus kandidatų 
sąrašus.

“Pasirodo, kad nei kapitaliz
mo. nei bolševizmo jėgos neįs
tengia sustabdyt darbininkų 
progresą, kuomet jie gerai susi
organizavę ir tvirtai pasiryžę. 
Tą patį reginį mes kada nors 
matysime ir Amerikoje."

atsakė: ‘Man buvo gražiausioji 
ta diena. kurią atėjo pas mane 
nusidėjėlis, apsunkintas sunkia 
nuodėmių našta ir kurią aš. 
kaip Dievo tarnas, galė jau i am 
pasakyti: ‘Aš tave išrisiu var
dan Tėvo ir Sunaus ir šv. Dva
sios. Eik ir daugiau nenusi
dėk !’ ’’

Savaimi aišku, kodėl išpa
žinties dienoj kunigas ge
riausia jaučiasi, ypatingai 
Amerikoj. Čia. mat katalikų 
paprotis yra eiti išpažinties 
sykį į metus, per Velykas, 
kuomet sykiu .-u savo "grie- 
kais” jie kunigams atiduoda 
ir savo dolerius. Taigi ir ne
nuostabu, kad tuomet yra 
geriausia kunigams diena, 
nes ji yra pelningiausia. Ga
vus po penkinę nuo kiekvie
no parapijono. pasidaro di
delė krūva pinigų!

VILNIAUS ATVADA
VIMAS. ’

Išvakariuose Lietuvos ir; 
Lenkijos konferencijos Ka-į 
raliaučiuje. Varšuvos spauda 

į ir Vilniaus lenkiški laikraš
čiai meluodami tikrino pa
saulį, kad jokio ginčo dėl 
Vilniaus nesą, o tik randasi 
nesusipratimai dėl panaiki
nimo Lietuvoj karo stovio, 
kuris trukdąs Lenkijai įstei
gti prekybos ryšius su Lietu
va. Tuo pačiu laiku \ ilniaus 
lietuviai savo spaudoje iškė
lė nauią sumanymą, kaip ga
lima butų Vilnius atvaduoti 
iš lenkų okupacijos. "Lietu
vos Aidas.” cituodamas pil- 
sudskiniu organą 
Wilenski.” sako:

"Po penketo dienu 
rastis dar aiškiau pas 
me rašoma: Lenkų 
ginčas, tai ginčą*

t

l

alingai sudaužyta ir sudeginta 
italų fašistų "11 Piculo“ dien
raščio redakcija ir spaustuvė, 
šis iacidentas buvo iššauktas 
brazilų tautinių jausmų įžeidi
mais. nes italų laikraštis užsi
miršęs. kad leidžiamas Brazili
jos valstybėje drąsiai įsireikš- 
davo įžeidžiančiai.”

Pažangesnėse šalyse į fa
šistus ir bolševikus žiūrima 
vienoda panieka. Galima ti
kėtis. kad ilgainiui šie du 
elementai visiškai nustos 
•tėkmės visuomenėje.

SPAUDA APIE DRG. MI- 
CHELSONO APSILANKY

MĄ LIETUVOJ.
Keletą sąvaičių atgal, vy

riausias “Keleivio” redakto
rius, drg. St. Micheisonas, 
juvo išvykęs Lietuvon. Ra
šant šiuos žodžius, jis jau 
grižo namo. Apie jo apsilan
kymą Kaune, “Lietuvos Ūki
ninkas” paminėjo straipsne- 
iu. kuriame apgailėta Ame

rikos lietuvių ištautėjimas 
ir pareikštas susidomėjimas 
“Keleivio” redaktoriaus žo
džiais, kad Amerikoj lietu
viai laipsniškai tirpsta ame- 
rikonizmo katile. “L. Uk." 
rašo:

abiėjų kapitalistiškų 
užpuolimas ant Darbo 
pasibaigė tečiaus ne

GERIAUSIA KUNIGUI 
DIENA.

Kunigų vaisko organas 
‘‘Vytis” perspausdina paaiš
kinimą apie tai, kokia diena 
“gražiausia kunigo gyveni
me.” Sako:

“Karta vieno seno kunigo pa
klausta, kokia diena gražiausia 
jo gyvenimo? Ar įšventinimo į 
kunigus? O gal būt, kai atlaikei 
pirmąsias šv. Mišias? 0 rasi, 
kai pirmą kartą iš sakyklos pa- 
jk*]bei Die' o žodį?

“Kunigas, gerai pagalvojęs,

“Atvažiavęs paviešėti Lietu
von iš Amerikos lietuviško 

dienrašč io J turėtų būt savaitraš
čio. Red.) ‘Keleivio’ redaktorius 
p. Micheisonas apsilankė L. ži
nių’ ir ‘L. Uk.’ redakcijose. Ben
dram pasikalbėjime įvairiais 
klausimais, buvo paliestas ir 
Amerikos lietuvių likimas atei
tyje. Tuo klausimu p. Michei
sonas pareiškė, kad tautinis iš
sigimimas eina greitu tempu. 
Manome, kad per 10—20 metų 
lietuvių laikraščių jau nebega
lėsime leisti. — nebu* skaityto
jų. Draugijos eina menkyn: se
nieji nariai miršta, naujų neįsi
rašo. Stipriausiai dar laikosi 
Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje. kurio biudžetas praneša 
milijoną dolerių. De! partijų 
varžytinių jam vadovauti, išau
go daug naujų kuopų. 0 Tėvy
nės Mylėtojų Draugija, kuri 
leido knygas (Kudirkos raštai) 
pamiršta. Ir kitos organizacijos 
silpnėja. Knygų nebeleidžiama. 
—niekas5 jų neskaito, žodžiu, 
visas kultūrinių bei tautinis lie
tuvių gyvenimas pradeda silp
nėti. eina žemyn.

“Čia. žinoma, p. Micheisonas 
neklysta. Amerika, tai toks 
pragaras, kuriame viskas tirps
ta. Užkirtus kelią tolimesnei 
lietuvių emigracijai Amerikon, 
senieji lietuviai išmiršta, o nau
joji karta jau suamerikcnėjusi. 
ištirpusi bendrame Amerikos 
katile. Jaunajai kartai, kuri gi
mus ir auga Amerikoje. Lietu
va palieka svetima, nežinoma 
žemė. Tokiu budu visam treč
daliui lietuvių tautos gresia vi
siškas ištautėjimas."

Šią žinią pakartojo Broo
klyno “Vienybė” ir “Lais
vė.” Kiekvienas rimtai pro
taujantis žmogus pripažins, 
kad drg. Michelsono kalboje 
yra tikra tiesa. Vienok bolše
vikai ir čia neiškentė nestau
gę. Pruseika išvadino drg. 
Michelsoną makliorium ir 
darbininkų reikalų nežinėliu 
vien todėl, kad jis Kaune 
nieko nesakė apie bolševikų 
ALDLD. leidžiamas “darbi
ninkiškas” knygas. Jie mat 
nori, kad rimti darbininkų 
veikėjai priskaitytų ALDLD. 
bolševikines propagandos 
rastus prie naudingų leidi
nių. Tie raštai nešviečia dar
bininkus, bet muilina jiems 
akis, todėl niekas jų ir negi
lią.

VILNIAUS LENKAI NORI 
IR KAUNO.

Lenkų spauda Vilniuje 
plačiai atsiliepė apie minėji
mą spalių 9 d. nepriklauso
moje Lietuvoje. Kauniškis 
“Lietuvos Aidas" paduoda 
sekantį apie tai pranešimą:

"Vilniaus lenkų laikraščiai 
padavė išvertę straipsnius apie 
tą dieną iš ‘Liet. Aido’ ir kitų 
laikraščių ir kalbas, pasakytas 
tą dieną Kaune. Tik laikraščiai 
ir nuo savęs įdėjo straipsnių 
apie tą dieną, nušviesdami jos 
reikšmę lenkų akimis žiūrint. 
Artimas dabartinei lenkų vy
riaus; ........................
jo ilgą tai dienai skirtą veda
mąjį. kuriame girdamas Želi
govskio žygį rašo, kad tasai; 
‘maištininkas’ užimdamas Vil
nių prieš 8-tą metų, išvarė atei
vį. neturėjusi, paramos gyven- ^“^ratas

Lietuvos Darbininkai 
Nepasidavė Fašizmui

ENERGINGAI GINA SA
VO REIKALUS.

rašų žmonės išleido vieną 
kitą atsišaukimą.

Kasų įstatymas davė gali
mybės dalyvauti ligoniu ka
sose tarnams ir tarnaitėms. 
Tuo pačiu jis įtraukė i rinki
kų eiles labiausia išblaškytą, 
gal mažiausia įpratusią ben
dromis jėgomis ginti savo 
reikalus darbininkų dalį, ir 
tuo galėjo labai pažemint 
bendrą rinkimuose dalyvau
jančių skaičių.

Darbininkus pagaliau ne
paveikė nei sunki daugumos 
materiale padėtis, nei bend
ras musų visuomenės susnu- 
dimas.

Darbininkai ir tarnautojai 
ėjo į rinkimus taip gyvai ir 
su tokiu susidomėjimu, kaip 
į buvusius Seimo rinkimus.

Nepaprastai gyvai daly
vaudami balsavime, jie tuo 
parodė, kad labai supranta 
reikšmę kiekvieno viešo ir 
organizuoto darbo savo bui
čiai pagerinti. Be to, patys 
rinkimai neabejojamai iškė
lė viešumon didelį darbinin
kuose viešojo gyvenimo išsi
liejimą, i kuri jie jau buvo 
įsitraukę esant pas mus de
mokratinei tvarkai.

Nesant galimybės daryti 
susirinkimų, ir darbininkai 
neturėjo progos tinkamai iš
siaiškinti, ko verti atskiri 
rinkimuose dalyvavę sąra
šai, tie r.ezultatai gali būt ir 
pripuolami. Bet darbininkų 
klasė yra gyva, darbininkų 
klasė parodo rinkimuose ne
paprasto veiklumo.

Kitame 
duodama dapildomos 
žinios:

Kuomet 
to” praėjusiam 
mums teko rašyti apie rinki
mus į ligonių kasų tarybą 
Kaune, mes dar neturėjome 
skaitlinių davinių. Dabar dėl 
Kauno skaitlinės jau žino
mos.

Iš 13 tūkstančių turėjusių 
teisę rinkiniuose dalyvauti 
balsavo vos 4 su viršum tūks
tančiai. vadinasi ne visas 
trečdalis. Kai Seimų rinki
muose dalyvavusių skaičius 
siekdavo kartais 90 nuoš., 
tos skaitlinės yra labai kuk- 

.lics.
Jei tokie dalyvavimo re

zultatai pasireiškė Kaune, 
kuris vis tik buvo ir tebėra 
proletarinio judėjimo cent
ras. tai kokių davinių tenka 
laukti iš provincijos miestų 
ir apskričių.

Kaip pasibaigtų rinkimai 
visame krašte, jie neprivalo 
mus palenkti prie klaidingų 
išvadų. Dabartinio rėžimo 
kūrėjai ir vykdytojai paža
dais ir tiekiama pinigine pa
šalpa gali bent kiek skaldyti 
ir savon pusėn laikinai pa
traukti stambesnius ir dali
nai vidutinius ūkininkus.

Bet jie negali tų pačių 
priemonių pavartoti rtarbi- 
ninkų sąjūdžio stabdymui. 
Negali dėlto, kad darbinin
kų judėjimas ir Lietuvoje 
augo tik iš savęs sunkios li
aukų pilnos kovos keliu.

Jau dėlto vieno mes gali
me būti tikri, kad dirbtinos 
priemonės darbininkų judė
jimui stabdyti gali laikinai 
sumažinti darbininkų veik
lumą, bet jos niekuomet ne
įstengs jo sunaikinti, arba 
rasti jame šalininkų, esa
mam Lietuvoje rėžimui. Ne
žiūrint viso didelio vargo, 

I kuris lydi darbininkų klasę 
įjos kely ateitin, ji bent tuo 
yra laiminga, kad tiek lais
vės laikais, tiek sunkaus pa
tyrimo metu ji visuomet stip
rina savo vyliausi kovoje 
ginklą — savo vienybę ir sa
vo susipratimą, kiek proleta
rams yra neteisingas visos 
buržuazinės visuomenes su
tvarkymas.

Prie demokratinės tvarkos 
įgytas susipratimas 

nesulaužytas.
Nora fašistinė priespauda 

; Lietuvoj neleidžia žmonėms 
Į laisvai kovoti už pagerinimą 

. . T. . ^abelno savo būvio, tečiauybet'Kurjer UUenski jde- .|arbininkai ten nė,.a nupuo. 
ię dvasioj ir prie kiekvienos 
uogos parodo savo sąmo
ningumą. Tą liudija tik ką 
buvę Lietuvoj rinkimai į li
gonių kasų tarybas. “Social- 
_____ _____ >” apie šiuos rin
kimus atsiliepia sekančiai:

Rinkimų rezultatai į ligo
nių kasų tarybą Kaune, ver- 
i atydaus susidomėjimo. Vi- 

;sose rinkimų apylinkėse dar- 
‘ bininkų ir tarnautojų daly
vavimas buvo gana energin
gas. Senajam mieste rinki
muose dalyvavo 31 nuošim
čių, Naujajam 29. Šančiuose 
11. ir Žaliajam kalne 26.

Prasidėjus rinkimų luošai 
į ligonių kasų tarybas, be
veik niekur Lietuvoje nebu
vo leista daryti priešrinki
minių susirinkimų ir tik prieš 
pat balsavimus kai kurių są-

KOKIS MUNšAINASYRA 
LIETUVOJ.

Amerikos prohibicijos is- 
"Kurjer tatymai pagimdė* munšainą, 

.tad nenuostabu jei šioje ša
ly žudomasi naminiais nuo
dais. Tečiaus kuomet tokie 
dalykai dedasi Lietuvoj, kur 
svaigalų pardavinėjimas nė- 
a uždraustas, tai prisieina 

juos apgailėti. Pasirodo, kad 
Lietuvoj gaminamas munšai- 
nas dėl stiprumo maišomas 
su benziną, muilu ir kitokiais 
nuodais. “Žemaitis" apie 
munšainą, arba jo žodžiais, 
bravarėlius, talpina straips
nelį nušviečiant jų skaudžias 
pasekmes ir siūlo budus ko
vai prieš tą mirtinąjį liaudies 
priešą. Jis rašo:

“Pastaruoju metu, o ypač 
šiais 1928 metais žemaičiuose 
nepaprastai priviso naminės 
degtinės, dažniausiai ‘cukri
ne’ vadinamos, bravarėlių. Ne
rasime beveik tokio kaimo, kur 
nebūtų vienas ar 
degtindarių, arba 
nėtojų.

“Konkuruodami
bės monopoliu, tie bravarėliai. 
tiesa, atneša pastarajam nema
ža nuostolių. Bet tai dar pusė 
ix-dos. Blogiausia tai. kad nami
nės degtinės varytojai ‘dėl 
macnumo' deda i ja tokius da
lykus. kaip benziną, muilo ak
menį ir panašiai daugiau ar 
mažiau veikiančius nuodus ir 
tokiu budu sistematingai nuo
dija to gėrimo vartotojus. O 
juk neretas atsitikimas, kad 
užgėrę naminės degtinės mirš
ta tuojau arba po trumpo laiko. 
Tokius atsitikimus mes skaito
me nelaimingais. Mes manome, 
kad tie pasieniai mirties atsiti
kimai kaž kokia išimtis, ir ne
matome. kaip nelemti bravar- 
ninkai ardo musų liaudies svei
katą. kaip rengia ateičiai ar
miją ligonių, bepročių, elgetų.

"Valstybė, tiesa, veda kovą 
su degtinės bra\ areliais, bet 
mes matome, kad ta kova ligi 
šiol dar nedavė matomų vaisių. 
Bravarėlių skaičius nė kiek ne
sumažėjo. bet priešingai, kai 
kur net padidėjo. Čia turi su- 
brusti pati visuomenė ir jieško- 
ci kitų negu ikšiol kovos budu. 
Pavojus yra perdaug didelis, 
kad butų galima ramiai į jį žiū
rėti. Atminkime, kad degtin
dariai yra piktesni už plėšikus 
galvažudžius, kurie nuplėšia ir 
užmuša pavienius asmenis: jie 
rengia skurdą ir vargą visam 
kraštui.

“Pirmiausia, ką kiekvienas i 
turėtų daryti, tai nebeslėpti į 
degtindarių, bet pranešinėti j 
juos policijai, žmonės paprastai 
žino, kas varo degtinę arija ją 
pardavinėja, bet tyli. Vieni ty
li todėl, kad patys naudojasi jųl 
patarnavimais, kiti — kad ne-

šis h.ik- 
sako. Jn- 

limtuvių 
ne dėl \

niaus, bet dėl karo stovio pa
naikinimo. Čia Lenkija užsispi- 
rinėja. ne Lietuva. Tik dėl ko 
Lenkija to aiškiai ir griežtai 
nepabrėžia tarptautinėje ginčo 
plotmėje ir dėl ko savo atliktas 
retorsijas (į kurias nežinia ke
lintas iau kartas neigiamai nu- 
sistatoma) stengiamasi kitaip 
išaiškinti — tai sunku suprasti. 
Neabejojama, kad tokiose sąly
gose butų daug efektingiau iš
kelti iš musų pusės teritoriali- 
nius reikalavimus — ginčo, kad 
butų atiduotas mums lenkiška- 
sai Nevėžos slėnys, dabar sulie
tuvintas. Ijet dar tebepasižymįs 
savo lenkiškumu. Kaunas su 
plačiomis apylinkėmis.’

“Taip tatai Vilniaus pilsuds- 
kininkų organas rašo prieš at
naujinimo Karaliaučiuje dery
bas. turinčias patikrinti ‘gerą 
dviejų kaimyninių valstybių su
sipratimą ir taiką.' Sąryšy su 
tuo negalima nepaminėti buvu
sio prieš keletą dienų lenkų 
spaudoj iš Varšuvos pranešimo, 
kuriame rašant apie tai. kad 
Karaliaučiaus derybose iš len
kų pusės dalyvaus tie pat as
mens. kaip ir pirmiau. bu\o pri
dėta. kad tenai netenka laukti 
kokių rezultatų, ir kad lenkai 
pasiryžę yra kantriai laukti, 
kad ir dvejetą metų, kol laikas 
priversiąs pačius lietuvius pul
ti Lenkijai į glėbį...

“Vilniaus ir Varšuvos spau
da labai plačiai komentuoja Į 
d-r<> Alseikos straipsnį ‘Vil
niaus šviesos’ 7-8 n-ry apie Vil
niaus atgavimo galimumus. Iš 
tų komentarų sprendžiant d-ras 
Alseika teikia vadinamąjį pa- 
iaipsnini Vilniaus atgavimo su-i 
manymą. Nepriklausomoji Lie
tuva. einant tuo sumanymu.; 
sutinka užmegzti su I^nkija ir 
Vilniaus kraštu ūkiškuosius ir 
kulturinius ryšius ta sąlyga, 
kad Lenkija Vilniaus kraštui 
suteikia plačiąją autonomiją. 
Po kurio laiko Vilniaus kraštas Į 
pasiskelbsiąs laisvuoju kraštu, 
tuomet nepriklausomoji Lietu
va užmezgia su Lenkija ir Vil
nium ir politinius santikius. 
Tolimesnis to krašto likimas 
pareitų nuo pačių jo gyventojų.

"Net ir šitokį p. Alseikos pla
ną lenkai pasitiko pasityčioji
mu ir pašaipa. Tad prie* kalbė- 
iimąsi Karaliaučiuje š. m. lap
kričio 3 d., tenka konstatuoti, 
kad lenkų gera valia susikalbėti 
su Lietuva ne tik nepažengė 
priekin, bet žymiai regresą 
vo...”

Taigi jau iš kalno norima 
visuomenę priruošti, kad ji 
nesitikėtų Vilniaus klausimo 
išsprendimo ir dabartinėse 
derybose.

Ir reikia pasakyti, kad Vil
niaus klausimas ištikrujų ne
gali būt išrištas tuo keliu, ku
riuo jis rišamas dabar. Iš
spręsti jį gali tiktai patys 
Vilniaus gyventojai, o ne 
Voldemaras su Pilsudskiu.

I

NEAPKENČIA FAŠISTU i 
IR BRAZILIJOJ.

“Pietų Amerikos Lietuvis” 
paduoda žinutę, kad San 
Paulo mieste fašistams už
duota didelis smūgis. Jis ra
šo:

‘ Praeitoje savaitėje brazilų
1 studentų iniciatyva liko trinks-f

net keletas 
jos pardavi-

tojuose. grąžino gyventojams! 
teisę jaustis lenkais... Želigovs
kis j ieškojęs galimumų susitar
ti su Kauno valdžia sudarytojo 
fakto jjagrir.de ir keletą kartų 
kreipėsi į tą valdžią su pasiū
lymais derėtis, bet jam net ne
buvo duota jokio atsakymo.’! 
Toliau tas laikraštis rašo tokius ; 
Įsidėmėtinus žodžius: ‘Tuomet“ 
mes buvome ir dabar esame tos 
nuomonės, kad Želigovskis po 
šių nevaisingų mėginimų turė
jo eiti į Kauną gauti atsakymo. 
Politinė įvykių eigos logika ne
abejojamai vertė tai padaryti. 
Lenkiškosios Lietuvos ginčas 
su lietuviškąją Lietuva turėjo 
būti išspręstas tarp Vilniaus ir 
Kauno, o ne Varšuvoj arba Že
nevoj. Kraujo praliejimas, ku
ris tuomet turėjo įvykti, butų 
buvęs mažiau žalingas, negu 
tas psichikos naudojimas, kuris 
nuo to laiko vyksta iš abiejų 
atsitiktinos sienos pusių. Nena
grinėsime čia priežasčių. dėl 
kurių viskas kitaip virto, čia 
svarbu jau istorinės perspek
tyvos atžvilgiu patvirtinti tai. 
kad uždavinys buvo tik per pu
sę įvykdytas ir kad tas pusiau 
įvykdymas įvėlė mus į tuos 
šuntakius, kuriais lig šiol lenkų 
lietuvių klausimas vaikšto. Te- 
čiau ir pusiau laimėjimas turi 
savytulos naudos. Neįkainuoja
ma Želigovskio ir jo karių žy
gio svarba lieka ta. kad iis ap
saugojo krašto lenkus gyvento
jus nuo įtemptos sunkios ko
vos dėl savo tautinių teisių su 
lietuvišku tautiškumu, kad pla
čiai atidarė jiems lauką bend- 
dadarbiauti su visa lenkų tau
ta visose dvasios ir materialinė
se srityse.'

“čia dabartinės lenkų vy
riausybės organas Vilniuje aiš
kiai pasisako, kad jis ir dabar 
yra tos nuomonės, kad lenkai 
eitų į Kauną.”

t

UŽDUSIMŲ NAKTIS BU
VO TRIUKŠMINGA.
Uždusinės, arba anglų va

dinama Halloueen, Bostone 
davė pelno ne tik kunigams, 
kurie pelnijos iš parapijonų 
pamaldomis “už dūšias,” bet 
ir visokioms užeigoms, bei 
viešbučianrts. Visur buvo pri
sigrūdusių amerikonų links
mintis, gerti ir šokti, kas su
teikė nemažai pelno užeigų 
savininkams, 
draudžiama 
pardavinėti 
svečiai turėjo atsinešę 
vatiško štofo,” kad būti dar 
“geresniame upe.” Netru
ko ir šposininkų gatvėse, ku
rie bereikalo skambino gais
ro signalus ir darė visokias 
iškartas gyventojams. Quin- 
cy tokie šposininkai net na
mus padeginėjo. Tūlam Fla- 
naganui sudegintas gara- 
džius ir kitas budinkas. pa
darant nuostolių už S15,0(X). 
Kvailos ir blėdingos tokios 
katalikų tradicinės apeigos. '

“S.” numery pa-
šios

»

JUOKAS GYDO IR PAIL
GINA AMŽIŲ.

1 Pasak vieno gydytojo 
' juokas yra sielos išsimaudv- 
’ mas. žmogui juokiantis, 
ima judėti visas kūnas, o 
ypač tos smegenų dalys, ku
rios dienos darbe liekančios 
nepaliestos. Juokas .vra su
jungtas su džiaugsmu. Jau 
išoriniai matyti, kaip juo
kas ir džiaugsmas veikia 
musų organizmą: akys mir
ga. širdis plaka smarkiau, 
krūtinė alsuoja giliau 
mintys plaukia lengviau, 

nori įduoti savo žmogaus, treti,fuo tarpu paniurusio žmo- 
laiko ne jų dalyku ir net žemu įgaus širdies veikimas esąs 
pranešinėti policijai. Bet metas prislėgtas. krūtinė prislėgta, 
jau atsikratyti tokio galvojimo protas veikia sunkiau. Link- 
budo. Padėti policijai dirbti 'smas 
naudingą darbą nėra nei žema, 
nei negražu: tai garbinga kiek
vieno susipratusio piliečio pa
reiga. Priešingai — kiekvienas 
kurs žino apie piktadarystę, bet 
nutyli, netiesioginiai prisideda 
prie tos piktadarystės.

"Be kitko, ar nevertėtu deg
tindarių pavardes skelbti viešai 
per laikraščius? Gal tad atgręs- 
tų kitus užsiiminėti tuo pragai
štingu amatu.

“Tad visi į kovą su bjauriuo
ju slibinu, nuodijančiu musų 
tautą! Subruskini tik. susiru- 
pinkim. ir išplauksim iš gre
siančios mus paskandinti alko
holio ir nuodų juros.”

ir

nusiteikimas padeda 
nugalėti visas ligas. Juo
kiantis virškinimo skysčiai 
geriau veikia. Pas žmones, 
kurie nuolat pyksta, tulžis, 
kuri labai reikalinga virški
nimui, patenka į kraują. 
Tuo budu atsirandanti “gel
tonoji liga.’’ Žmonės visai 
teisingai sako, kad galima 
pagelsti iš pykčio. Juokas 
suteikia ne tik sveiką nuo
taiką. bet ir sveiką ramumą. 
Vakaro juokai ir linksmu
mas veikiąs dar naktį per 
miegą. Atrodo, kad žmonija 
visais amžiais teisingai su
pratusi didelę juoko reikš
mę.

Nors ir buvo 
viešbučiuose 

svaigalus, bet 
“pri-

PASAULIO GALAS PO 
MILIONO METŲ.

Per amžius vis skelbiamas 
pasaulio galas. Paskutiniais 
metais net sektos buvo susi
dariusios ruošti žmones pa
saulio galui. Vienas žymus 
Anglijos astronomas Janks 
viešai skelbia, kad niekas 
netikėtų kokiai nors svieto 
pabaigai. Musų žemė, kaip 
•’odo visų mokslininkų tyri
nėjimai mažiausiai turi 2000 
milionu metų amžiaus. Be 
jokių ypatingų permainų že
mė bus čiela dar milioną me
tų. Ir saulė šildys tiek laiko 
kaip iki šiol šildė, nežiūrint 
to, kad ji kasdien netenka 
po 360,000 tonų medžiagos, 
kurią išsklaido dausose. Pa
saulis didelis, žvaigždžių 
visumoje yra tiek, kad jei 
kiekviena žvaigždė taptų 
smėlio grūdeliu ir sugultų 
ant Anglijos, tai visą šalį ap
klotų kelių šimtų pėdų storio 
sluoksniu. Šviesos gi spindu
liai, kurie musų žemę aple
kia per sekundę septynis 
kartus, visumą tie šviesos 
spinduliai gali apskristi tik 
per 100,000 milionu metų.

Rezignavo A 1 a n s t o n 
Houghton, Amerikos amba
sadorius Anglijai. Preziden
tas Coolidge jo rezignaciją 
priėmė.

Kubos prezidentu vėl iš
rinktas gen. Gerardo Macha- 
do.

“Socialdemokra-
numervje

*

»

jjagrir.de
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SPRINGFIELD, ILL. 
Didelis triukšmas komu

nistų abaze,.
Tavorsčius Pranas K. 

čionai pasigrobė bolševi
kiškų susaidžių pinigus ir iš
sinešdino iš Springfieldo ne- 
žine kur. Tavorsčius Pranas, 
taip sakant, jau buvo bolše
vikiškai susipratęs, prasila
vinęs. Jis galėjo savo vien- 
minčiams prakalbas pasaky
ti, komunistiškus laikraščius 
paskaityti, taipgi jau buvo ir 
rašyti šiek tiek pramokęs. 
Frankis sakydavo, kad jau 
taip ilgai visgi nebus. Kapi
talizmas ir visokia demo
kratija turės tuojaus sugriū
ti. Buržuaziškas mokslas, 
darbas ir pinigai turės išnyk
ti. Tavorsčius Frankis labai 
nepakęsdavo darbo ir tingė
davo dirbti. Būdavo, maino- 
se Frankis sau sėdi ir švil
pauja, arba dainuškas dai
nuoja apie matušką Rusiją. 
Draiverys ateina traukti ka
ro, o čia Frankis dar nei ne 
pradėjęs karą krauti. Fran
kus mat protaudavo taip: 
girdi, kaip darbininkai ma
žai dirbs, tai visi kapitalistai 

. subankrutys ir išnyks. Perei- 
’tą pavasari lietuviai komu- 
nistukai buvo Frankiui su
dėję pinigų ir pasiuntę ji Į 
Pittsburghą, Pa., i “Save the 
Union” mainerių konvenci
ją. Bet kaip Frankis sugrįžo 
iš konvencijos, tai tapo iš
mestas iš U. M. W. mainerių 
unijos, ir neteko darbo. Ta
vorsčius Frankis per visą 
vasarą slampinėjo be darbo, 
keikė unijos viršininkus ir 
vis gyrėsi jis mainerių uniją 
suprovosiąs ir jam bus už 
viską atlyginta. Taipgi jis ir 
kiti jo vienminčiai tvirtai 
buvo įsitikinę, kad U. M. W. 
unija, jeigu nebus komunis
tais užkariauta, šiur. tik
rai bus sugriauta. Bet nors 
jie čia ir kitur gana daug 
triukšmavo ir mas-mitingus 
rengė, pinigus aukavo, te
čiaus protaujantieji maine- 
riai nepaklausė triukšmada
rių ir jų visas darbas nuėjo 
niekais. Ir ve. kelios dienos 
atgal bolševikėliai apsižiu
rę jo.kad ir jų lvderuko Fran- 
kio jau nėra, taipgi ir bolše
vikų “susaidžių“ iždai patuš
tinta. sako, ant $800.00. Da
bar bolševikėlių valgomo
sios dar labiau susiraukšlės, 
nes jie pradėjo tarp savęs 
rietis ir viens kitą kaltina. 
Prapuolusis bolševikų kasie- 
rius yra artimas tam žmogui, 
kuris keli metai atgal nusine
šė SLA. kp. iždą. Gerai ta- 
vorsčiai komunistai save pa
sirodo. Jeigu neprieina prie 
kitaip manančių žmonių iž
dų, tai būna neprošali ir sa
vųjų “susaidžių” iždai pa
tuštinti. Mat,katras pirmiaus 
prie lovio prieina, tam dau
giau ir tenka.

Gerulių Ainis.

nežino, nors žmonės buvo ra-i WATERBURY, CONN. 
minami rinkimais šalies pre- --
zidento, bet tai tik savo rū
šies raminimas, realės pras
mės jis neturi. Dabar rinki
mai jau praėjo, republikonai 
vra pilnais laimėtojais, te
čiaus padėtis darbo nuo to 
nepasikeis ir neįeik save 
tuom apgaudinėti.

Vietos lietuvių draugijos, 
matydamos savo gyvenimo 
krizį, nutarė vienytis i bend
rą drūtą organizaciją. Lapk. 
4 d. apie penkių kliubų at
stovai laikė susirinkimą ir 
rimtai diskusavo virš kal
bamą klausimą. Sutiko visi, 
kad reikia vienytis i bendrą 
vieną organizaciją, kuri pa
tenkintų visų reikalus, dirb
dama ekonominį ir kulturinį 
darbą. Nėra abejonės, kad 
šis taip svarbus ir būtinas 
darbas bus tuojau Richmon- 
do dalies organizacijų priim
tas ir vykdomas Į gyvenimą.

Vietini*.

BROOKLYN, N. Y.
Komunistų bendras frontas 

su kapitalistais.
Spalio 26 d., Millers Grand 

Assembly svetainėj buvo 
prakalbos, kurias komunis
tai garsino kaipo bendrą pa
rengimą su republikonais ir 
demokratais. Sulyg paskel
bimų. turėjo kalbėti trys kal
bėtojai, po vieną nuo kiek
vienos partijos. Tai buvo 
taip sakant komunistų bend
ras frontas su kapitalistinė
mis partijomis. Garsinimuo
se Įžanga buvo neminėta, bet 
atėjus i svetainę, rengėjai 
reikalavo po 25c. Įžangos. 
Delio žmonės labai pasipik-; 
tino ir išvadinę komunistus 
žulikais, daugelis grižo na
mo. Prakalbos prasidėjo 
9:30 vai. ir kalbėtojum buvo 
tik vienas Bimba, o kiti jo 
kolegos, kapitalistų bernai, 
nepasirodė. Bimba, kaip vi
sada, iškoliojo visus, o dau
giausiai socialistus. Vienas 
klausytojas uždavė keletą 
klausimų, bet Bimba atsakė 
visai ne Į tą, kas buvo klaus
ta. Buvo paklausta, kodėl 
Rusijos valdžia persekioja 
socialdemokratus, taipgi kas 
atsitiko su Trockiu, jeigu 
bolševikai vis giriasi, kad 
Rusijoj yra laisvė. Vietoj at
sakyti i šiuos klausimus, 
Bimba pradėjo rėžti spvčių 
apie monarchistus ir nuver
timą caro. Tuomet klausėjas 
dar sykį pastebėjo, kad čia 
klausimas buvo paduotas ne 
apie kokius monarchistus, o 
apie persekiojimą liaudies, 
apie kalinimą socialistų ir 
Trockio. Tuomet komunistai 
pradėjo baubti kaip jaučiai 
ir tuomi pasibaigė tas bend
ro fronto cirkas.

Prakalbų klausytojai.

Vėliausios naujienos.
šv. Jono Draugija surengė 

balių 27 d. spalio. Pelno veik 
neliko, nes publikos buvo 
mažai. Iš dalies tame kaltas 
narių apsileidimas, nes kuo
met būna Įnešimas parengti 
koki pasilinksminimą, tai vi
si vienbalsiai užgiria, bet pa
tys i 
na.

PITTSBURGH, Pa.
Tautiškos parapijos choro 

koncertas.
Spalio 28 d. buvo -; 

gio tautiškos paraoi .> 
ro koncertas.

PHILADELPHIA, PA.
Naujas veikėjas ir biznierius 

apsigyvena pas mus.
Lapkričio 1 d. čionai atvy

ko K. Liutkus, žinomas vei
kėjas, ir atidarė naują krau
tuvę po numeriu 3172 Rich- 
krautuvės,todėl privalo kiek- 
užlaiko dideli pasirinkimą 
vyriškų, moteriškų ir vai
kams avalų. Pas ji taip pat 
bus galima gauti ir visus lie
tuviškus Columbia ir OKeh 
rekordus. Vietos lietuviai iki 
šiol nėra turėję tokios rūšies 
krautuvę, todėl privalo kiek
vienas pasistengti pirkti pas 
savo tautos žmogų, kuris rū
pinasi teisingai patarnaut 
duodamas gerą tavorą.

Jau ilgokas laikas kaip 
darbo padėtis pas mus tęsia
si gana prastai. Žmonių be 
darbo yra daug, o kurie ir 
dirba tai gana prastai ir už 
mažas algas. Kada ta žmo
nių nelaimė išnyks, niekas

S.

CHRISTOPHER, ILL.
Darbai ir munšaino 

pasekmės.
Čionai randasi daug lietu

vių. Jau septyni mėnesiai 
kaip darbai sustojo mainose. 
Skaitymui laiko yra užtekti
nai, bet žmonės taip prasige
ria, kad neturi už ką nei laik
raščio pasipirkti. Tankiai 
girdi klausiant, ką rašo “Ke
leivis,” arba, duok “Kelei
vį” pasiskaityt, nes neturi už 
ką nusipirkti, bet algos die
noj girtuokliavimas būna 
nesvietiškas. Mano kaimyno 
pati mirė, palikdama sutau- 
pintus $3,000, kuriuos jos 
vyras per vasarą visus pra
gėrė, o dabar ir protiškai nu
silpnėjo taip, kad nežino nei 
savo algos čekio numerio. 
Bosai dėlto jį pašalino iš 
darbo maino>e. Dabar galės 
sau nabagas linksmintis. Yra 
ir daugiau tokių, kuriems ga
li tas pats atsitikti, jeigu ne
pames girtuokliavimo.

Skaitytoja*.

NO. HANOVER, MASS.
Prietikiai bolševiku iš

važiavime.
Būdami du smarkus kava

lieriui, vi(-ną nedėldienio ry
tą išsiieidom i kelionę, taip 
sakant, sijono politikos rei
kalais. arba pas merginas i 
svečius. Kadangi neradom 
ių namie, tai užsukom Į No. 
Hanover lietuvių piknikan, 
kur radome pustuzinį bolše
vikų. Vieni jų žarneles kepė, 
o kiti užrašinėjo “Laisvę.” 
Vienas jų agentas priėjo prie 
manęs ir sako: “Užsirašyk 
Laisvę'.” Sakau, aš turiu ge

resni laikrašti, “Keleivį,” o 
“Laisvė” tai melagių gazie- 
ta. aš jos nenoriu nei už dy
ką.” šalę jo buvusi moterėlė 
kai suriks: “Kibą iš proto 
kraustais!, kad ‘Laisvės’ ne
myli?” Agentas nieko nepe
šė. Vėliaus prieina prie mus 
dvi storos mergos su popiera 
ir sako: “Durk čia, tu esi ge
ras vaikinas.” Bet buvau blo
game upe ir atsakiau, kad 
dabar durti negaliu. Kita at
sinešė binsų keną ir sako: 
"Spėk, kiek čia yra binsų, tai 
turėsi gud taim.” Bet aš atsi
sakiau ir tą daryt, tuomet 
merga supyko ir nudumė pas: y- -- - — •

P31*131?:; jau daug žmogžudžiu nužu-1 
kad bolševikai yra didesni; dvta Bet j skaičius nen)a. 
biznieriai išnaudotojai. negu|žėja 0 didėja Keista. kad nė 
buržujai, numojom ranka iri vicnas j -paskuunĮ žo.
apleidom tą bolsev-.kų pikm-:dr nėra pasakę. ..Esu ŽIįog.

- Pilypą*, ^uda ir, žustu nuo žmogžu-
idžiu rankų.”

PASIAIŠKINIMAS DĖL 
BOLŠEVIKIŠKUMO.
Gerbiama “Keleivio” re 

dakcija,—
Skaitytojų Pastabose, ger- 

ibiamas St. Gulbinas išreiš-j 
kė: “Bolševikų reklamuoja
mas kandidatas į SLA. iždi-i 
ninkus, Gerdauskas, aiški
nasi. kad jis nesąs bolševi
ku.” Malonės gerbiamas 
Gulbinas pranešti, kur jis 

. matė mano tokį aiškinimasi, |
-•i , v,’., , ora.s’ ir mano itekme visuomenėje

parodė praėjusieji balsavi-i 
" mai, kad dar esu toli nuo ze-Į 

SUJP J? Gerd.u.k»u ,l,el kas "Teif I?«°. Parėjo" 
nėra gavęs, teiksis pranešti

Jur- 
. , cho- 

e Chorui vado
vauja vargonininkas \. v 
kauskas. Dainos tiki - ž .vė
jo klausytojus, tart . 
tingalų balsai. To“ a u 

pasidarbuoti nesiskubi- .muzikalis prograrn 
išpildė Vitkausko iš? 
vaikučių orkestrą 
pasižymėjo smuiką.v.-•. n M.j 
Stočkunas. Taipgi pasižy-) 
mėjo jaunutė, 7 m et ; > Rikė ’ 
Marytė Marčiukonvtė. p,. • 
baigoj parapijos p: • ■..:;;; n-: 
kas V. Stasinskas pasakė) 
trumpą prakalbėlę, nur<z-i\- 
damas rymiečių netobulu-1 
mus, dčl kurių jis ir pats nuo 
jų atsiskyrė. Taipgi pasakė 
prakalbą klebonas Vipartas, 
•vovicinm.- u-! r><- :

i
I

♦ * ♦

Spalio 28 d. buvo persta
tytas keturių aktų veikalas, 
vardu “35 metai tam atgal.” 
Apie tai, kaip lietuviai slap
ta gabeno lietuvišką spaudą 
iš Vokietijos. Veikalas ne
blogas, tik nekurie artistai 
savo roles silpnokai atliko. 
Pei-statymui vadovavo Sta
sys Pilka, iš Brooklyno. Pub
likos susirinko daug, ne taip 
to veikalo pamatyti, kaip se
nio Jurgio Skinderio, kuris 
yra 105 metų. Pagal jo seną 
amžių, jis atrodo gana vik
rus senis. Pelno turėjo atlik
ti gana daug.

♦ ♦ ♦

Lapkričio 3 d. šv. Stanis
lovo Draugija surengė balių, 
bet mažai pelnijo. Nors 
draugija yra skaitlinga na
riais ir gerai sustovi finansiš
kai, bet pas mus dabar yra 
mada eiti vis i privatiškus 
pokylius, vadinamus “parė-j 
mis,” kur vyrai praleidžia • 
savo laiką su bobelėmis.: 
Tokis “good time” dikčiai 
pakenkia draugijų parengi 
mams.

A Z

padėkodamas visiems už at
silankymą ir chorui už gra
žias dainas.

Atvažiavus kun. Vipartui 
Pittsburghan prie tautiškos 
parapijos, visi parapijos da
lykai pagerėjo. Jo rupesniu 
perkami nauji vargonai už 
$5000. Gruodžio 2 d. vargo
nai bus jau Įtaisyti ir tą die
ną 'Įvyks tautinės bažnyčios 
pašventinimas. P. P.

SCRANTON, PA.
. Kasyklose užmušti lietuviai.

Nupuolus akmeniui iš vir
šaus, tapo užmuštas anglių 
kasykloje Mykolas Yudic- 
kas; paėjo iš Vilniaus rėd.. 

.Trakų apskr., Anglininkų 
kaimo, Stakliškių parapijos, 

į Amžiaus turėjo 42 m., liko 
pati su buriu vaikų dideliam

šeimynų nesutikimai vis 
dar nesiliauja. Buvo nuteis
tas Antanas Giedraitis, kad nubudime. Buvo narys Lie- 
neparneša pačiulei pėdės, o tuvių Tautinės Parapijos.
praleidžia viską svaigalams, tad ir likosi iškilmingai pa- 

teisme daugiau laidotas antilietuvių tautinių 
— \_i užmuštas 

Jeigu anglių kasykloje Liudvikas 
Zolietskas. Taip pat paėjo iš

Prižadėjus 
negirtuokliauti, tapo paleis- kapinių. Taipgi 
tas ant “probeišino.“ '
savo prižado neišpildys,_____________ v_. r__t(__
gaus 60 dienų kalėjimo., Vilniaus rėd.. apie 38 m., bu- 
Taipgi areštuotas Juozas vo nevedęs, 
Druteika. Man rodos, i" 
žmogus yra persekiojamas Į tuvių Tautinės Parapijos, 
be reikalo, nes jis dirba kas Palaidotas ant Lietuvių Tau- 
dien. turi nuosavus namus ir tinių kapinių.
niekam blogo nedaro. Bėda: Tegul bus jiems lengva irniekam blogo nedaro. Bėda; Tegul bus jiems lengva ir 
su moterims, kad jos tankiai rami ši Amerikos žemė am- 
pačios nežino ko nori ir savo žinai ilsėtis! b
“ožiais” padaro nereikalin
gą skandalą namuose, iš ko 
svetimtaučiai turi progos ty
čiotis ir pašiepti ateivius.

♦ ♦ ♦

Spalio 20 d. buvo Lietuvių 
Tautiškų Kapinių fėrai. 
Kviesta visos draugijos, bet 
musų vadinamos katalikiš
kos draugijos nedalyvavo. 
Nekurie tamsesni katalikai 
tiesiog balsu šaukė, kad 
“neisim ant tų bedievių fė-> 
rų. nes musų pačių fėrai arti-; 
naši.” Vargšai, jie remia sa
vo rymišką parapiją, kurioj 
du metai atgal buvo visaip 
išniekinti. Jie jau pamiršo 
tuos kivirčius su jegamasčiu 
Valantiejum. kuomet buvo. 
iškeltas kun. Bakšys. Tada ’ 
viename susirinkime jega-^ 
mastis paklausė: “ko jus no
rite, bolševikai, nuo ma
nęs? Jus čionai nieko neturi-! 
te! Kas yra čionai, tai viskas 
priklauso man ir vyskupui,1 
—eikit laukan!” Dabar tas 
jegamastis kviečia parapijo- 
nus i savo rengiamus fėrus ir 
nori pasipelnyti, o kaip biz
nis bus padalytas, tuomet 
vėl galės tamsius žmonelius 
iškolioti ir varyti laukan, 
kaip anais laikais.

♦ ♦ ♦ •

Spalio 3 d. šv. Juozapo pa
rapijos svetainėje buvo pra
kalbos, kuriose kalbėjo iš 
Lietuvos atvykusi p. Vilei
šienė, apie Vilniaus našlai
čių reikalus. Publikos susi
rinko nedaug, bet aukų su
metė pusėtinai. Reporteri*.

tilpusiame laiške, kur sako
te: “Anoms partijoms vienai 
esu komunistas, kitai tauti
ninkas.” Reiškia, patys sa
kot, kad esate komunistas ir pėrų žmonijos išganymas, jie 
sykiu tautininkas. Tikras pelnytų duoną 
bolševikas gi tokiu negali sais darbininkais 
būti. Minimoji žemiau zero se, o tiktai liuoslaikiu aiškin- 
įtekmė toje pastabėlėje tai- tų dorovę, be pasipelnijimų 
koma ne jums, kaipo asme- iš to, ir netinginiaujant per 
niui, bet abelnai bolševi-1 dienas ištekliuje.

Veik visi šeimyniniai ne
sutikimai išnyktų, jeigu ki- 
virčiuose abi pusi pasisteng
tų kuogreičiausia viena kitai 

Žodžio “graborius,” defi- nusileisti. Tuomet nuostoliai 
niciją mes suprantame taip: butų išvengti pigiausiu ir 
graborius yra tas žmogus, lengviausiu budu.

* * *

Pastovi laisvė, lygybė ir

niui, 1
į kams, kurie ištikrujų visuo- 
i menės pritarimo neturi.

PASTABOS

SPINDULIAI.
Rašo Žvaiga*.

Jeigu kunigams tikrai ru-

sykiu su vi- 
fabrikuo-

i kuris rūpinasi numirusius 
žmones užkasti kapinėse.) 
Bet ar tai yra tinkamas toks gerbūvis gali ateiti kovos 
pavadinimas? Man rodosi, keliu tik per tobulybės var- 
kad ne. Pirmiausiai tokis pa- tus.
vadinimas paeina nuo ama- ■ * * *
to, amatninkas. Pav. rubsiu- • Šiandieninė spauda pasi
vys, batsiuvys, staliorius ir nėrusi spekuliacijoj skanda- 
tt. Taigi mes šiems žmonėms liškų žinių: juo blogesnis at- 
davėme tokį užvardi todėl, sitikimas—to labiau jis įkai- 
kad jie tokius produktus pro- nuojamąs. Jeigu tą viską pa
dūktuoju. O graborius juk keisti tik doringiausių įvy- 
grabų nedirba. Jo užsiėmi- kių aprašymais, pasauliui 
mas yra giminingesnis pro- butų daug didesnė nauda, 
fesijai, o ne amatui. nes ką žmonės tankiausiai

------------- mislija, apie tai ir kalba, o 
Konstitucijos taisyklėmis ka kalba — tą ir daro.

......................................................i ♦ * *

Nepripažinti pasireišku- 
sios teisybės priešo pusėje 
yra didesnis prasižengimas, 
negu nepaminėjimas kokios 
jo blogos ypatybės.

I ♦ f- *

n - i ! Tylėjimas yra geriausias
Iki šiol Chicagoje tereng- atsakymas tokiam tamsunui, 

_ davo “bunco party bobel- puris klausimus stato ne pa- 
kos. Bet kai atsikėlė “Sanda- simokinimo. ‘ ‘
ra.” žiuriu, kad ir “Sanda- tikslu
ra'

žiuriu, kad ir “Sanda- tikslu, 
užsiima lokiais baliais.

Laisvės Mylėtojas.

bet pašaipos
* ♦ *

Likimo apdovanoti dides
niu išteklium ir gabumais 
žmonės turėtų žinoti, kad 
gamta davė jiems daugiau 
dėlto, kad jie kitiems dau
giau duotų.

♦ * *

Piktumas žmogų pažemi-

“TEISINGAS PATARĖ
JAS” IŠĖJO IŠ SPAUDOS.

Knyga vardu “Teisingas
Patarėjas“ jau išėjo iš spau
dos ir tapo išsiuntinėta vi-

l1-įsiems draugams, kurie buvo' ______________
užsisakę. Keliatas egzemp- na. susi jaudrinimas jį nusilp- 
liorių sugrįžo, nes paštas ne- nina, o kerštas jį pati sunai-

I

I

galėjo surasti adresatų. To- kiną
» * «

.•—« Atleisti nusidėjimus ki-
Nuo Redak. Ta pastabėlė dabartini savo adresą, o knv- tam> jr rfar be saumyliskų iš- 

rokavimų, gali tik tokis žmo
gus, kurio protą puošia tobu
lybės vainikas. Kas nori bū
ti tobulas, tas privalo būti 
atlaidus. * * *

Nepripažinimas nuopelno 
užsitarnavusiam yra beširdis 
plakimas nekaltojo ir pakir
timas energijos darbštumui. * ‘ ♦ *

Revoliucijų pilys yra sta
tomos ant evoliucijos pama
tų: juo tobulesni tie pamatai 
būna kultūros atžvilgiu, tuo 
ilgesnis būna jų amžius.

♦ ♦ ♦

Aplinkybės pražudė net 
Napoleoną, kuris girdavosi, 
kad jis pats aplinkybes tve
ria. Aplinkybes todėl, tam 
tikruose atvejuose, reikia 
vartoti kaipo Įnagį kovai la
biau, negu kovą kaipo Įnagį 
prieš aplinkybes.

1 * ♦ ♦

Visuomenės išrinkti virši
ninkai kapitalistinėse šalyse 
savo duotų pažadų nepa
miršta, bet jų ištesėti negali, 
kadangi jie su kunu ir siela 
parsiduoda kapitalistams. 
Kol prekyba ir gamyba bus 
privatinių pelnagrobių ran
kose, o ne visuomenės val
džios kontrolėje, tol valdžia 
negalės tarnauti visuomenės 
reikalams.

Mes Perkam 
Lietuvos Bonus.
Kas turi nusipirkęs Lietu

vos Laisvės Paskolos bonų 
Į Amerikoje ir nori juos par
duoti, tegul praneša mums, 
kiek jų turi ir kiek norėtų už 

, juos gauti. Rašykit šiuo ad
resu : P.O. Box 2552, Boston, 
Mm*.

žinai ilsėtis! i.vra pamatuojama jūsų paties ga busi išsiųsta antru kartu.
Bačiu Juozas, 'žodžiais, “Keleivio” 42 nr.,, S. Micheisonas.-I

I
j
iI PAINEXPELLER

RED. ATSAKYMAI.
F. Yakstis.—Socialiai Par

ty ir Sočialist Labor Party 
yra dvi skirtingos partijos.

Ar jus turite bonkti PAIN-EXPELLERIO po ranka: 
ne. tai nusipirkite šia: ::cr 
naudojo per suvirs pusę 
žmonių. Viskas, ką reikia 
do kraujo susikimšir.' :-: : 
mas kūno dalis; jis suteiks 
kokio nesitikėjote.

o

a
PAIN-fAPHIfR

/? ZMV

Apsisaugokite Peršalimų
Peršalimai gali privesti prie influenzos ir net prie 

vojingesnių ligų. Sezonas. kuomet kiekvienas privalė 
sisaugoti, jau čionai! Per-al iriai, Skaudama Gerklė. Reuma- 
tiški Skausmai. Neuralgira. StrCnų Dieglys ir visokie Mu.-kuln 
Gėlimai ir Skausmai visuomet užpuola be jokio persergėjimo.

Je! 
T • ra šeimyninis linimentas. kuri 
imtmečio nesuskaitomas skaitlius 
- • tai ištrinti juomi. Jis išsklai- 

: a kraujo cirkuliaciją i skauda- 
jums toki palengvėjimo jausmą,

Kam kentėti skausmus Galvos. Pe- 
< Išsinarinimų. Išsitempimų. Nusi- 
■ Kimų, Mti'kulų Su-tingimo ir Skau
de mo. kuomet vikrius patrynimas su 
INKARO PAIN-EXPELLERIU iš
varys lauk visus skausmus? Iškaščiai 

visai menki! PAIN-EXPELLE- 
PIS turi būti geras, jei —

Praeitą Meta Viršaus Milijonas

Nusvirkite bonką šiandien. Tačiau persitikrinkite, kad Inkaras 
butų ant pakelio, kuri nerkate!

35 ir 70 centu už bonką

PARSIDUODA VAISTINĖSE
arba užsisakykite stačiai iš mui

Brangi savo turiniu knygute pridedama su kiekviena bonka 
PA1 N-EX PELLERIO.

Bonkų Parduota.



4 KELEIVIS No. 46. Spalio 14 d., 1928.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

tai būni kantantas, bet aš tu
riu raiti avei gauti kur nors 
čėrkutę, ba kirminas už
graužtu mano širdį.

■.................................I
i
ii

—Išgerk dikčiai vandens, 
nesikrimsk be reikalo, o pa

gerai išsimiegok ir bus vis
kas gerai.

—Nousa. Mane, vaike, da
bar miegas neima. O vande
nio aš irgi negersiu, ba pakol 
kas yra plenti munšaino.

matysi, kad pasveiksi ir be Gud bai! 
šnapso. Eik verčiau,atsigulk, | —Viso labo!

Po Dvidešimties Metų
KETURIŲ AKTŲ VEIKALAS

K. V1DUUS.

Šliselburgo Kale !

jimo Paslaptys
(Tęsinys)

laimėjimas tai 
pervedimas kalinių iš seno
jo kalėjimo į naująjį. Kai 
naujojo kalėjimo kaliniai 
dasiprotėjo, kad senajame 
kalėjime * kas tai nusižudė, 
tai kaliniai pakėlė trukšmą 
ir pareikalavo perkelti visus 
kalinius pas juos. Bet pri
žiūrėtojas į tai atsakė, kad 
jau duotas parėdymas visus - . ,
kalinius atkelti į naująjį ka-į Jvalejimojid-
lėjimą.

Ir taip pradėjo eiti vienas

darė labai skrupulinga ir vi- 
į šokių menkniekių bijojo. 
1 Krašte vis daugiau ir dau
giau gilino reakciją: šnipa- 
vimui, provokacijoms ir ca
ro valdžios garbinimui pi
nigai buvo pilama be pasi
gailėjimo. Liaudis skurdo. 
O nuolatiniai be pamato įs
kundimai, ištrėmimai vis di
dėjo ir didėjo. Toks režimas 

I atsiliepė ir į šliselburgo ka-

i ministracija ėmė vėl varžyti
• kalinius. Iškovotąsias leng- 

į.oz.N.ivatas ėmė pamažu atiminė- po kuo taiiamieji .aimeji-į,- rp, kalinio; jo o kartamai.” Kiekviena administ-J 1,e?a’ kalmiai jau kartą 
racijos nusileidi™ kaliniai S“™*’ "T“?*-

- --i ■ i... savo teisiu. Todėl ka-»«»Liniai gin- 

čai, badavimai ir protestai.
Paskutinieji prieš revo-

i prasme, negu pati administ- 
’ racija tai norėjo. Todėl ko- 
i mendantai
I

I ir ant sprando sėdate” — 
įsakydavo komendantai.

Bet jau po tos kovos ir 
j daugelio aukų gyvenimas 
(buvo žmoniškesnis. Kaliniai 
įgavo po dviese pasivaikščio
ki: kiekvienu momentu ga
lėdavo keistis pasivaikščio
jimo draugais. Kaliniams 
buvo duota daržai, kuriuose 
jie užvedė pavyzdingus dar
žus. Turėjo savo dirbtuves: 
galėjo susirašinėti su gimi
nėmis. Buvo pakenčiamų 
knygų: administracija pasi- 
dai ė mandagi ir tt.

Nor 
brangiausias turtas.

sakydavo, kad

(Pabaiga)
JURGIS BAUBINAS (Nervingai keliasi iš vietos. 

Triukšmingam delnų plojimui aprimus, 
krankštaudamas iš lėto kalba).— Meilingos 
damos, aukštai gerbiami ponai ir mano bran
gus konfratrai! Nors ir iš pačių didžiausiųjų 
savo širdies gelmių aš jums už visus jūsų man 
pareikštus linkėjimus dėkočiau, visvien nepa- 
jiegčiau išreikšti tą. kas dedasi mano sieloje 
šiame momente. Man yra begalo linksma tu
rėti po savo stogu būreli žmonių, su kuriais 
per dvidešimt metų mano siela buvo taip ank
štai susijungusi, su kuriais aš pbr tiek daug 
metų, tiek daug gyvenimo linksmybių, turė
jau laimės patirti. Aš niekados neužmiršiu 
jūsų geras širdis. Jūsų visiškas atsidavimas 
mano vadovavimui man buvo ir bus tikriau- 
siuoju sielos įkvėpimu. Jūsų doringi darbai ir 
jūsų pastangos būti ištikimais šventai baž
nyčiai. ypatingai laikais, kada musų krašte 
bažnyčia yra užsibriežusi tiek daug prakilnių 
darbų nuveikti, yra neišpasakytai džiuginan
tis apsireiškimas. Su jus pagalba mes nė kiek 
neabejojame, kad ilgai netrukus, musų visas 
kraštas bus ir vėl bažnyčiai paaukotas. Pra
nyko bažnyčios priešai, pranyko ir visi kiti 
eretikai. Musų bažnyčia bus ir vėl tikrajam 
Dievui paaukuota, o jus šventos bažnyčios, 
šventais avinėliais patapsite. Taigi leiskite

—Sveikas Kodėl voti be snapso, bet dabar
taip nuliūdę. . mano širdį graužia kii minas.

—Tu manęs, vaike, neer- i1’ be snapso visiškai negali- 
zink, ba žinai, kad Smithas ma apsieiti, 
praluzino elekšinus, tai nie- —Tu. tėve, esi tokis. kaip
kas dabar negali būti links- "Darbininko” redaktorius, 
mas. -kuriam širdį irgi griaužia

—Argi? AŠ manau, kad pavydo kirminas. Sužinojo 
mums nėra ko nuliūsti nei jis. kad nekurie redaktoriai 
džiaugtis dėl to. Ar Smithas turi vakacijas. tai tuojaus ir 
butų laimėjęs, ar Hooveris, apėmė jį pavydas: pradėjo 
darbininkams vis tas pats. sapalioti niekus, net apgai-

—Nousa. Maike. Musų1 iėstaudamas. kad negali pa- 
prabaščius liepė visiems pa- vaduoti kalėjime Lietuvo.-- 
rapijonams sudėti po kelis "Ryto redaktoriaus Bistro, 
dolerius ant žėlabnų mišių, kuris, esą. ten dabar turėjęs 
kad Dievas apsaugotų vier- "poilsį, 
nūs žmones nuo koronės, ba ' —Džėloj vakacijų. vaike,
bedieviai dabar valdys šį aš nenoriu ir to niekam ne- Nors žmogui laisvė yra 
kontrą. tai visko gali būti. pavydžiu, bet mane tūžmas- brangiausias turtas. Žmo- 

—Nebūk toks lengvatikis, tis apsėdo todėl, kad demo- gUS be laisvės, kaip augalas 
tėve. Rinkimų pasekmės kratai praliuzino. 
žmonių gyvenimo nepablo- 
gins labiau, kaip kad lig šiol 
buvo. Streikai, bedarbės, ka
pojimas algų, indžionkšinai 
prieš darbininkus buvo vi
suomet. nepaisant, kas valdė 
šią šalį: republikonai, ar de
mokratai. Galima drąsiai 
spręsti, kad taip bus ir to
liau. iki žmonės neišrinks 
darbininkiškos valdžios.

—Ne tame bėda, vaike, jausmams, nepaisant dėl ko- 
kad streikai ir bedarbės ne- kios priežasties jie iškiltų, 
išsikasavos. bet tame, kad ne 
katalikas bus prezidentu.

—Nenusimink ir dėlto, votuoji už vieną, c būna iš
neš Hooveris garbina tuos rinktas visiškai kitas. Mano 
pačius 
thas.

—Šarap. vaike, ba tu gali 
mano dūšią išvesti iš kelio. 
Hooveris yra parmazonas. 
jo nebagaslovys nei musų 
prabaščius. nei šventas tė
vas. O blogiausia tai tas. kad 
dabar saliunai nebus atida
ryti.

—Palaiminimai nieko ne
reiškia. o saliunų butu nega
lėjęs atidaryti nei Smithas 
vienas. Tik kongresas ir pi
liečių visuotinas balsavimas 
gali panaikinti blaivybę, jei
gu tas butų reikalinga.

—Tai šiur. kari reikalinga. 
Butų didelis difrens. jeigu 
saliunai atsidarytų. Jau man. 
vaike, nusibodo munšainas. 
norėčiau gero štofo patrauk
ti nors pėdės dienoje. Bet to. 
vaike, žmogus negali gyven
ti ant svieto.

—Aš juk negeriu, o gyve
nu. Ir tūkstančiai žmonių 
gyvena, kurie negėrė, kuo
met blaivybės dar nebuvo 
ir dabar negeria, o gyvena 
nesulyginamai doringiau. 
pasekmingiau ir gražiau, ne
gu tie. ką savo 
dirbtus centus 
išleidžia.

—Jei Smithas, vaike, bu- nV valdžią.
tų laimėjęs elekšinus, tai ko-' —Gerai tau. Maike. kad ro
kį čėsą bučiau galėjęs ištri- šnapso neuživoji, tai tu grei- nančią revoliuciją.

t

kaliniams nusileidimus esą! lociją metai buvo be galo 
galima pamažu dalyti, i sunkus. Kalėjimo administ- 
"Jums duok pirštą, o jus jau racija atėmė senojo kalėji

mo virtuvę ir kiemą, panai
kino dirbtuves ir daržus. 
Vėliau ėmė varžyti susiraši- 

jnėjimą su giminėmis. Pra- 
; tižioj uždraudė rašyti apie 
; kalėjimą ir jo tvarką, o vė
liaus nebeleido paminėti 
apie užsiėmimą ir sveikatą: 
nebeįleido kalėjiman jokių 
žurnalų, išėmus knygas. Ka
liniai vėl liko tamsiose ka
merose. be pasivaikščioji
mo. uždaryti. Kalėjimo sie
nose atsinaujino kankini
mai, žudvmai ir mušimai. Ir 
tai vis atsitiko tada, kai dau
gelis kalinių jau buvo iška
lėję per 20 metų ir netekę 
jaunatvės, sveikatos ir ener
gijos.

1901 metais į tvirtovę at
vežė Karpovičių. Jo pirmie
ji žodžiai draugams buvo 
tokie: “draugai, per 3—4 
metus turi įvykti Rusijoj re
voliucija ir sugriūti Rusijos 
Bastilija.” Ir tikrai, per 4 

» revoliucija ir 
atsidarė Šliselburgo kalėji
mo durys.

1905 m. spalių mėn. am
nestija palietė ilgamečius 
Šliselburgo kalinius. Dau
gelis išėjo senai svajoton 
laisvėn. O po 3 mėnesių ir 
kitus kalinius išvežė, o Šli- 
selburgas, kaip valstybinis 
kalėjimas užsidarė.

(Toliaus bus)

i be saulės. Bet vis dėlto, da- 
—Nedaro skirtumo, ar bar Šliselburgiečių gyveni- 

pavydas butų dėl vakacijų. mas buvo žmoniškesnis, 
ar dėl rinkimų, visvien jis Svarbiausia tai. kad jiems 
parodo žmogaus didelį neto- leista buvo dirbti protiniai 
bulumą. Žinoma, kas pagei- ir fiziniai. Jie lavinosi, skai- 
dauja atostogų kalėjime.1 tė vieni kitiems paskaitas, 
toks turėtų gauti atostogas rašė. Kai kurie labai aukštai 
tuojaus psichopatinėj ligoni- buvo išsilavinę. < 
nėj. nes sveiko proto žmogus mas daržų ir dirbtuvių dar- 
nenorės būti nelaisvėj. Tad bas buvo sveika gimnastika, 
reikia nepasiduoti pavydo ^urje kaliniai taip bu-

. vo nusilpę, kad. rodosi, ryt 
poryt mirs. Bet susidarius 

—Maike. tu nesupranti, minėtoms sąlygoms, sergan- 
kaip žmogus fylina. kuomet tieji tuoj pasitaisė.

Tą visą gerai žinojo val
džia. Valdžios agentai pa
vydėjo. kad kaliniai ėmė 
žmoniškiau gyventi. Todėl 
ministerio brolis Šebeko, 
lankydamas kalėjimus, taip 
pasakė tvirtovės komendan
tui: “Caro užmušėjai, ir dar 
miega ant minkštų čiužinių. 
Iškarti juos visus, o jie dar 
kelia buntus. užsiima filozo- 
fija. Rykščių, pulkininke, 
rykščių.” Tai buvo vieninte
lis caro agentas, kuris taip 
stačiai drįso išsireikšti.

Toks pasakymas padarė 
labai blogo įspūdžio kali
niams. Kaliniai susitikę pir
mą kartą po apsilankymo 
šebeko. nežinojo ka ir kal
bėti.

Liūdna ir skaudu buvo. 
Nuo šebeko apsilankymo 
Šliselburgo kalėjime prasi
deda vėl reakcijos grįžimas.

Reakcijos grįžimas.
1905 metų rusų revoliuci- 

■ ja jau prieš kelius metus vi
same krašte buvo jaučiama.

I

0 apdirbi- met?s’ ivž1k.°

BENDRAS DARBAS
Į glaudžią talką susispietę
Dėl musų laimės, ateities—
Visus, lig vieno, susikvietę.
Jėgas paleiskim iš peties!
Kur yra silpnos vienos jėgos.
Ten bendras darbas nugalės.
Ir iš po paprastos sermėgos
Krūtinė greitai pailsės.
Kur vieną atskirą žmogelį
Koks darbas greitai nukamuos.
Ten nuovargis neims būrelį.
Gausesnį vaisių darbas duos!
Kur vien bakūžę ir sermiegą 
Teduoda darbas atkaklus.— 
.Stebuklus daro bendra jėga: 
Toj vietoj pilys, rūmai bus!
Kur liaudis — bendra jėga viena.
Ten kraštas žydi įstabiai. 
Gerovės Rūmų auga siena 
Nepastebėtinai, skubiai...
Tai: Bendras darbas, viena talka.
Tegul sukviečia mus visus;
Kas vergu jaučias — jungą velka:
Kas laisvas — vergu tas nebus!
Į glaudžią talką susispietę—
Dėl musų laimės, ateities— 
Visus, lig vieno, susikvietę, 
Jėgas paleiskim iš peties!

“L. L." Leonas Vitkauskas.
Kaunas, 1928.

I
dievus, kaip ir Smi- kūmas vetavo už Smithą. tai 

mane dabar didelė abelga 
apėmė, kad jis praliuzino sa
vo votą.

—Aš tau sakiau dar prieš 
rinkimus, kad nereikia bal
suoti nei už Smithą, nei už 
Hooveri, bet už Socialistu 
kandidatus. Aš balsavau už 
darbininkų draugą Normaną 
Thomasą ir dabar man ne
prisieina jokio nesmagumo 
turėti.

—Tu durnavoji, vaike, 
anėst tu gad! Kaip gi tu gali 
dabar džiaugtis, kad votavai 
už socialistus, jeigu ir jie 
praliuzino.

—Socialistai nieko nepra
laimėjo, ir tie žmonės, kurie 
balsavo už Socialistų Parti
ją, neapsivylė, nes musų 
balsai paduoti tik todėl, kad 
parodyti kapitalistams, jog 
darbininkai yra sąmoningi, 
supranta savo pareigas. 
Kapitalistai matydami dar
bininkų susipratimą, nedrįs 
per daugiskaudžiai išnaudo
ti juos, nes bijos, kad vieną 
gražią dieną, kuomet susi-Į ___ aJir-

. . .......... pratusių darbininkų skaičius kiai nujautė ir suprato, kad
svaigalams užtektinai užaugs, darbinin- Rusijoj revoliucija yra neiš-
sunkiai už-

kai gali nuversti kapitalisti-

i

BALNOKTO EILES
Žemiau dedamas eilėraštis — nau
jausias garsaus rusų poeto K_Bal- 
monto kūrinys Jis pavestas Vilniui 
ir Lietuvai. Poetas jau net.k papra
stuoju tiesos žodžiu, bet savaja kū
ryba — poezija stoja musų pusėj. 
Tą savo eilėraštį K. Bilmontas at
siuntė poetu: Liudui G.tai įgalioda
mas jį išvertus lietuvių kalbon, pa
skelbti viešumon:

Brangieji akmens keturi— 
Smaragdas, deimantas, safyras. 
Ir brilijantas — juos turi.
O Lietuva, sau širdžiai skyrus.
Tai Kaunas. Gardinas, Seinai. 
Ir Vilnius — vis tai Lietuva! 
Kas tai sau prisimins nūnai— 
Tame kūryba tebgyva!
Atplėšt kas Gardiną, ir Vilnių. 
Atplėšt Seinus kas sugodojo — 
Tas pelnė garbę ne per kilnią. 
Ir jų valdovas — lig rytojui.
Nes Gardinas. Seinai ir Kaunas. 
Ir Vilnių — iš to pat vainiko. 
Kilnumą savąjį užgauna —

S / R D / S
Taip, motut—sakei: neik sūneli!
Ėjau, neklausiau senos motinėlės...
Traukinys nušvilpė—tu likusi prie kelio 
tą naktį raudodama smeigei akis į reles-
—Neik, sūneli, neik—manęs pasigailėki.— 
meldei tu. motin, pageltusias rankas ištiesus: 
neik, paklausyk, sūneli, neišlėki!----------
Bet — mane traukė kitokis biesas...
Dabar vėl matei tu mane pro langą, 
vidury gatvės sukaustytą varė, 
girdėjai, kaip puikiai retežiai žvanga, 
klykei, kai kalėjimo duris uždarė.
Tą valandą graibstei tu raudonas plytas, 
keikei savo vargų bekraštę marę 
ir ėmei, it beprotė, blaškytis.----------

—Motina mirė.—įėjęs sargas tarė.
Pr. Kasparaitis.

bS.

Kas nesėdėjo kabinetuos,- ir Kas svetimą papuošti tyko, 
neapsirubežiavo kiek teori-! 
jomis, o palaikė gyvus ry
šius su visuomene, tas aiš-

rengiama ir ji diena po die
nos artinasi. Taip pat ir ca- 

valdžia jautė besiarti- 
... Ji pasi-

Garbė statytojam vien tenka. 
Ir jiem gyvybė vien gyva. 
Ir Varšuvą sau statės Lenkai. 
Bet Vilnių statės Lietuva!
Gausi veiksmais galia prisikėlė; 
Ui Lietuvą — Tiesa užstos.
Buvęs jos Vilnius, bus jos vėliai. 
Ir aš šaukiuosi vien Tiesos!

» » ♦

Kas verčia pasaulį mainyti rubus 
Taip urnai ?
Brolau, nemanyk, kad kankins vargas mus 
Amžinai!
Rusiai ir bakūžės jau krapšto akis.
Ar matai ?
Aplink apsidairę, ką jie pasakys.
Ar žinai?
Prieš teismą žmonijos, oi, daug atsistos

į Skriaudėjų.
Ir nuosprendį savo jau greit sužinos 
Daug iš jų!
O teismas žmonijos bus didžiai žiaurus. 
Aš jaučiu.
Išnyks tad pasaulis vergijos biaurus 
Iš akių.

| Ant. Skrinskis.

man dar kartą jums dėkoti už jūsų šventus 
darbus, o taip pat ir palinkėti gerų pasekmių. 
Lai Dievas laimina jus visus! (Triukšmingas 
delnų plojimas).

(Uždanga)

Antra Scena.
(Jurgiu kabinetas. Gražus didokas kambarys 
spalvuotais divonais išklotas. Po kairės, prie 
lango, didelis rašomas stalas, abipusiai jo pa
statyti minkštus forliai-Sienos nukabintos ku
nigų portretais ir šiaip paveikslais. Abipusiai 
kambario durys. Po kairės, prisišlėjusi prie 
durų moteris-našlė. nuleidusi galvą tyliai 
verkšlena. Pro dešines duris įeina Jurgis.)

JURGIS (Piktai).— Kas tave čia įleido? Ar dar tu 
nežinai, kad tokiame laike aš nieko* nebepri- 
imu.

NAŠLĖ (Verkdama).— Tegul bus pagarbintas... 
Nežinojau, džiakonėli brangus. Aš jau dabar 
nežinau nė kur aš einu, nė ką aš darau... Die
vuliau brangus, ką aš dabar darysiu, kur pa
sidėsiu !... Taip netikėtai. Dar vakar ryte svei
kas buvo. (Balsiai verkia).

JURGIS (V is piktai).— Ar tai čia atėjai bliauti? 
Sakyk ko nori ir eik sau lauk. Aš neturiu 
laiko.

NAŠLĖ.— Nežinau kas atsitiko. Vakar ryte dar 
sveikas buvo; tik iš kiemo į grįčią nespėjo ko
jas įkelti, stvėrės už krutinės abiem rankom.. 
pradėjo šaukti: “širdį, širdį!” ir krito ant as
los. daugiau nė žodelio neištarė. Pripuoliau 
prie jo. klausiu, kas pasidarė. Bet žiuriu. kad 
nealsuoja! Jau pamiręs!... O. Dieve. Dieve, ką 
dabar darysiu, pati viena su penkiais mažu
tėliais. (Verkia).

•JURGIS (Nekantriai).— Gerai, gerai, paverksi ' 
parėjus namo. Sakyk ko nori?

NAŠLĖ (Kukčiodama, šluostosi ašaras su prie- 
kaisčiu).— Atnešiau džiakonėli ant varpų. 
Norėčiau kartu ir mišias užpirkti.

JURGIS.— Gerai, už mišias užmokėsi čia. o už 
varpus, tai nueisi pas špitolninką. Ar su ek- 
zekvijomis laidosi?

NAŠLĖ.— Norėčiau kaip geriausiai, ir su ekzek- 
vijomis ir į kapus palydėti.

JURGIS.— Prasčiausios ekzekvijos bus trisde
šimts litų, o jei nori kad ir į kapus lydėčiau, 
tai keturiasdešimts.

NAŠLĖ.— Dievuli šventas! Džiakonėli brangiau
sis. pasigailėkite. Iš viso teturiu dešimt lite
lių; dar ir tie ne mano, kaimynas paskolino.

JURGIS.— Už dešimt litų su mišiem nelaidosiu. 
NAŠLĖ.— Norėčiau laidoti kaip Dievas prisakė. 
JURGIS.— Kainuos keturiadešimt litų.
NAŠLĖ.— Susimildamas, džiakonėli. (Griebia bu

čiuoti sutono skverną).
JURGIS (Piktai).— Eik lauk!
NAŠLĖ.— Pasigailėkite džiakonėli mano Jonelio 

dūšelės.
JURGIS.— Padėk keturiasdešimt litų, o jei ne. 

tai eik sau iš kur atėjai.
NAŠLĖ.— Brangiausis džiakonėli. gelbėkit mane. 

Norėčiau palaidoti kaip Dievas prisakė, ir su 
mišiomis ir su pamokslu.

JURGIS.— O!... matai ko užsimanė. Dar nori, kad 
ir pamokslą pasakyčiau. Tas bus da dešimts 
litų.

NAŠLĖ.— Atiduosiu iki paskutiniam centeliui. 
Prasidės, darbymetis, eisiu į dvarą ant dienų 
dirbti ir nors po litelį-kitą kas savaitę atne
šiu. Tik dabar susimylėkite ant manęs varg
dienėlės. *

JURGIS.— Jokių derybų pas mane nėra. Neturi 
pinigų tai laidok, kaip sau nori!

NAŠLĖ.— Be mišių ir be duobės pašventinimo? 
JURGIS.— Nors ir taip, kas man galvoj.
NAŠLĖ.— O. Jėzau šventas, juk tai bus nuodėmė. 

Mano Jonelis juk savo mirčia mirė.
JURGIS.— Negaišyk man laiko. Neturi pinigų 

gražiai palaidoti tai laidok kaip sau nori.
NAŠLĖ.— Aš noriu su mišiom. su pašventinimu 

duobės ir su pamokslu.
JURGIS.— Sakau gi tau. tu durna boba, kad tos 

visos gėrybės tau kainuos penkiasdešimts 
litų.

NAŠLĖ.— Brangiausis Dieve, ką aš dabar dary
siu ?

JURGIS.— Eik lauk !
NAŠLĖ.— O kas bus su mano Jonelio dūšele?
JURGIS.— Kalbėk tu žmogus jei nori. Dūšelė, dū

šelė. Ką tu žinai apie dūšelę?... Neturi pinigų 
palaidoti, kaip žmonės laidoja, tai kišk po ve
lėna ir galas. Ko čia man bliauni!

NAŠLĖ.— Viešpatie brangiausis. nors tu pasigai
lėk mano ašarų!

JURGIS (Piktai).— Sakau tau. kad eik lauk!
NAŠLĖ (Verkdama eina durų link).— O Dieve 

aukščiausis. pažvelgk į mano kruviną širdį. 
Neduok pražūti mano Jonelio dūšelei... Nors 
šioj karčioj valandoj tu susimylėk ant musų 
nelaimingųjų tavo vargdienių! (Išeina).

JURGIS (Truputį pastovėjęs vidury kabineto lė
tai eina prie rašomojo stalo, užsidega papiro
są ir patylėjęs užvertęs aukštyn galvą kva
toja).— Cha. cha. cha!

(Uždanga)
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Visokios Žinios.
Miškai Baltijos 

Juroj
KALBASI SU MARSU, 

TIK ATSAKYMO 
NEGAUNA.

Londone žinomas spiritu- 
alistas Mansfield Robinson 
sakosi kalbasi su viena gy
ventoja ant Marso planetos 
24 d. spalio jis pasiuntė pei 
vyriausiąjį Londono paštą 

žinomas daugiausia'radiogramą tai savo

Kas kartas po didesnių au
drų visu pajūriu ties Palanga 
žmonės randa pakraštin ban
gų išmestus gintaro gabalė
lius. Gintaras ne tik mums vi
siems žinomas daugiausia radiogramą tai savo mar- 
kaip puošos dalykas, bet ir sietei, nes tą dieną, 2:15 ry- 
užsieniai jį iš žilos senovės į te Marsas buvo arčiausia 
pažįsta ir riša su Lietuvos prie žemės. Radiogramai 
vardu. Senovėj tik lietuviai pasiųsti buvo vartojama 18,- 
jo turėjo. Gintaras tai ne kas 500 metrų vilnių ilgis. Esą 
kita, kaip labai senos gady-įima 4 minutas laiko signa- 
nės milžininkų medžių sakai, lui pasiekti Marso planetą ii 
Prieš daugelį tūkstančių me- tiek pat laiko gauti nuo ten 
tų, dėka tam tikrų veiksmų atsakymą. Pora metų atgal 
žemėje, tie milžiniškieji miš- tas pats spii itualistas sako- 
kai atsidūrė gilumoje ir dei si siuntęs panašiai radiogra- 
didelio spaudimo ir kitų są- mą Marsui ir gavęs atsaky- 
lygų P° žeme tie medžiai vir- mą nuo marsietės moters, 
to akmenine anglimi. Tečiau Gomaruru vardu. Šiuo sykiu 
tose vietose, kur medžiai su- atsakymas negautas laiku, 
anglėję, nėra gintaro. Vie- nes ta marsietė turbut buvo 
nintėlė pasauly vieta — Bal- “bizi.” Reporteriams nuė- 
tijos pajūris, nuo Palangos į jus į Robinsono namus, šei- 
Karaliaučiaus pusę, kur.ran- i 
damas gintaras. Gintaro ra- , 
dimo reiškiniai, ypač tos i 
priežastys, kurių dėka jis į i 
krantą išmetamas, jau senai 
duoda seniems tyrinėtojams 
pagrindo manyti, kad Balti
jos juroj turi būti pirmykš
čių žemės gyvenimo gadynių 
paskendę miškai. Tečiau 
kur. sunku buvo patirti. Nors 
ir pavyko šios nuomonės pa
tvirtinti įrodymais, bet ji ne
buvo neigiama ir tik pasta
ruoju laiku geologams pavy
ko susekti didelius senovės 
spygliuotų miškų plotus Bal
tijos juroj apie Bornholmo 
salą. Ši sala yra Švedijos pa
krašty. daug maža, priešais 
Palangą. Paskendusius miš
kus rasti davė progos šis nuo
tykis. Bornholmo žvejai vie
ną kartą pastebėjo pluduruo- 
jančių keletą milžiniško ilgu
mo ir stebėtino storumo me
džio kamienų. Iš pradžių jie 
manė, kad kur nors sudužo 
laivas, kuris iš pietų kraštų 
tuos medžius vežė, bet pamė
ginę kirviu kirsti, nustebo ra
dinio nepaprastumu. Jie pa
matė. kad kirvis mažai kuo 
kietesnis už medį. Iš karto 
pasidarė aišku, kad čia turi
ma reikalo ne su paprastais 
medžiais. Atvykę geologai 
paprastų žvejų nuomonės ne
paneigė. bet papildė ją ta 
prasme, kad šitie medžiai be
ne pirmą kartą turės progos 
žmogaus kirvį patirti. Anks
čiau jie tai negalėjo, nes ar
ba žmogaus nebuvo arba kad 
ir matė jis tokius medžius 
augant, tai vargu ar turėjo 
supratimą apie kirvi. Vietos 
tyrinėjimai parodė, kad ap
link Bornholmo salą kokių 
80—KM) metrų gilumo juroj 
yra dideli miškų plotai. Ne
senai rastieji ir anksčiau me
namieji Baltijos juros miškai 
duoda pagrindo daryti išva
dą. kad labai senai Baltijos 
jura buvo nepalyginamai 
mažesnė, o gal ir visai nebu
vo. Tai parodys busimieji 
juros dugno tyrinėjimai. U.
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mininkė supykusi pavarė 
juos, sakydama, kad prie 
namų jai čia ne*bus jokių 
kvailysčių.

LENKIJA NEGREIT SUSI
TARS SU LIETUVA.
Iš Rygos pranešama, kad 

ten gauta iš Varšuvos žinių, 
jog Lenkijos vyriausybė Ka- 
•aliaučiaus deryboms su Lie- 
.uva visgi buvo pasirtiošusi.

KELEIVIS

TURTUOLĖ PALIKO 
TARNUI $100,000 

NUOSAVYBĘ.
Bennington. Vt. Turtinga 

moteris Melissa Mason, mir
dama užrašė dali savo nuo
savybės vertėje šluo.oOO le-

5

Tečiaus Lenkijos politinė- (kajui, kuris tarnavo jai 30 
se sferose esąs įsitikinimas, metų. Lekajau> vardas Sa- 
kad artimiausius dvejus me-jmuel R. Cutler. .>p metų am
us su Lietuva susitarti ne- žiaus. Žmogelis džiaugiasi

_ - - . I . .u - . • _____ .
us su Lietuva 

busią galima. Ir Lenkija 
esanti 
laukti jai pageidaujamų re
zultatų.

Nežiūrint tokio pesimisti
nio- nusistatymo. Lenkų vy
riausybė paskyrusi derybų 
Jelegaciją, kurios sudėtis 
lieka nepakeista, būtent: de
legacijos pirmininku bus už
sienių reikalų ministeris Za- 
’.eskis, nariais valdininkai 
Holuvko, Šumliakovskis, 
Perkovskis ir kiti.

Delegacija, kaip ir pirmo-į 
se derybose, busianti gana ■ 
skaitlinga ir teknikinio per-j 
sonalo skaičiumi; be to, pla
kiau naudosis informacija, 
bei propaganda. Tuo tikslu 
Karaliaučiun važiavo užsie
nio reikalų ministerijos pats 
spaudos skyriaus direkto- 
ius d-ras Litaueris.

Iš Karaliaučiaus jis ruo- 
šiąsis atvažiuoti Kaunan.

pasiryžusi kantriai
netikėtai praturtėjęs senat
vėj. Jo ponia buvo našlė per 
50 metų, pilnai patenkinta, 
vyriško tarno patarnavi
mais. Paliko jam užtai pilnai 
viskuo įrengtus namus, daug 
žemės ir $600< • pinigais. Tar- 

■nauti tokiai našlei, tai bent 
apsimoka.

riuose Bostono vieškeliuose, 
sąryšy su gub. Fullerio pa
skelbtu “saugumo laikotar
piu.” Daug automobilistų su
laikyta ir pagauta keletas su 
svetimais, pavogtais automo
biliais, taipgi daugelis jų ne
turėjo laisnių. Policistai ypa
tingai gaudė važiuojančius 
keliais į Providence, Wor- 
cesterį ir Springfieldą.

VANDENYNAS DAR NĖ
RA UŽKARIAUTAS.
Grįžęs Vokietijon Gra

fo Zepelino komandantas 
Eckener, kalbėdamas su
rengtame jo priimtuvėms 
Dokily, išsireiškė, kad van
denynas dar nėra užkariau
tas ir kad reikalingi stipres
nės rųšies orlaiviai, negu 
Graf Zeppelin, atsilaikyti 
prieš audras ir vėjus ore virš 
vandenyno. Šiuo zepelinu jis 
daugiau nemanąs skristi pei 
AtJantiką. Moteris pasažierė 
po kelionei atrodė visai su
dribusi, apalpimo laipsnyje. 
Kiti pasažieriai irgi buvo 
dikčiai susirgę. Skrendant 
per miglas, reikėję klausti 
per radio informacijų, ko
kioj vietoj orlaivis randasi. 
Atsakymus greit gavę iš lai
vų ir iš radio stočių ant saus- 
žemio.

Biznį padarė neblogą. Už 
pasažierius, imant po $3000 
nuo galvos. įgauta $114,- 
000, o už pašto ir siuntinių 
gabenimą — $70,000. Atve
žė 49.745 laiškus ir 51,938 
atvirutes.

AUSTRIJOS DEŠINIŲJŲ I pĄ IIM AI
DEMONSTRACIJA. 1 r- AJULOIkVJllfUU

Austrijos reakcija nejjį 2 Rajieskau žmogaus, kuris butą iš 
liauja bruzdėjusi. Po Vienof arl>a Sakią apieimUes. Suvalkų gub. ir kuris turėtų gimines ! ‘Heimveras paskyrė nauj^ arb i pažįstamus iš tos apielinkės. Nė- 
demonstraciją Lince. Kaine- y r,as ar moteris, aš tu-

I ji neuzsileidzia. Jie tą pačią atkaukti. •
diena paskyrė kontrdemons- '*R.S bekašitė 
traciją Sucbundo.------------------------------------

.... . , - . I I’ajieškaubroliosunausViliamoRa-AUStl i JOS VyriaUSybe susi- kau>k<>. pirm •> metu jis gyveno Wor- 
••upinusi demonstracijomis, ^sV'r; ••,iabar kur r*n- --- --- dasi. Kas apie jį žino malonėkit pra

nešti arba pats lai atsišaukia. (46)
JOS RAKAUSKAS

105 Statė st., Providence, R. L

i

kurios kelia piliečių nerimą- 
į Zeipelis su organizacijų at- 
; stovais ir partijomis veda de
rybas.

UŽDARĖ KLERIKALŲ 
DIENRAŠTI “RYTĄ.”
Chicago Tribūne Press pa

duoda žinią iš Rygos, kad 
Voldemaras uždarė klerika
lų dienraštį “Rytą,” o Dr. 

į Bistras tapo paleistas iš ka
lėjimo. “Rvtas” sustabdvtas 
vienam mėnesiui. Priežastis Jos KonniKiu naivijoj mane- 

.... ma, kad p. Balodis daugiau to viso yra neuzmokejimas, Kaunan ^egrK G1.eii.iausiai 
300 litų pabaudos, kuri buvo jo vieton paskirtas
uždėta dėl skleidimo taria-, Latvijos atstovas Maskvoj 
mai neteisingų žinių. ; p. Ozolis.

I

I

NETIKĖTA ABLAVA ANT
AUTOMOBiLlSTU.

Pereitos sąvaitės pabaigoj 
buvo padaryta netikėta abla-j 
va ant automobilLtų neku-i

VIETON BALODŽIO BU
SIĄS PASKIRTAS OZOLIS

Sąryšy su Lietuvos Latvi
jos konfliktu Latvijoj mano
ma, kad p. Balodis daugiau

i

PAJIEŠKOM DARBO. Ženoti žmo
nės, be vaikų, dirbam žiemą ir vasara, 
vienas už gaspadine, o antras uz. dar
bininkų. Norim vietos pas gerą žmogų, 
kur nepijokas, pasiturintis, ir pastovi 
vieta. Mes gyvenom ant farmos 20 
metų ir suprantam viską. Kam reika
lingi tokie darbininkai, rašykit laišką. 

J U LIS LABUTIS (17)
Iltis S. Paulina st, Chicago, UI

Pajieškau savo brolių: Felikso. Kos
to -ir Juozo Repšių ir švogerio Kaka- 
niauskio Stasio Broliai seniau gyveno 
Boston, M: ss, o švogeris Chicagojc. 
Kas juos žino, arba patys lai atsiliepiu 
šiuo antrašu: S. REPŠYS (47) 
34 Forfar st.. Montreal, Car.ada.

I

DEMPSEY RUOŠIASI 
GRĮŽT Į KUMŠTYNIŲ 

ARENĄ.
Estelle Tavlor. gražioji 

Jack Dempsey pačiutė, ak- 
'.orka, pasitraukė iš jo veika- 
o “The Big Fight,” kuris bu
vo nepasekmingas kaip Bos
tone. taip ir kitur. Ji nuvyko 
atgal Californijon. Šį veika
lą kritikai labai pajuokė, 
kad niekam netikęs. Dėlto 
Dempsey neteko net savo ge
riausios artistės. Dempsey, 

. kaipo aktorius, esąs prastas,

NAUJAUSI LIETUVIŠKI 
REKORDAI COLUMBIA

Pajieškau Otto Mickveėiėiaus vaikų 
— Kastantino, Kastancijos ir Alenos 
Mickevičių, gyveno Fountain, Mich., 
R. 1. Box 71. Jų tėvas Otto mirė 1923 
m balairlžio 1 d., dabar girdėjau, kad 
mirė ir jų motina. .Meldžiu pažystamų 
ir draugų pranešti man kur gyvena jų 
vaikai. .įieško dėdė Vladas. (47)

U ALTER M1SKEVICIA
21 Brady st, Pittsburgh, Pa.

Lukšys Ramiontas, prieš karą gyve
nęs M hitmsville. Mass. Vėliau persikė
le.- i Detroitą ar kur nors apie Detroit. 
Mich. valstijoje ir paskutiniais laikais 
pasklydę gandai, kad jau esąs miręs — 
vi'-nok tikrų žinių giminės neturi.

Šilansku m Anlonina, gyvenusi kur 
uor- Peiiiis.vlvania valstijoje, |»-t jau 
treti natai kaip nieko giminėms nera
šanti žinios yra reikalingos broliu 
ĮKilikiinu dalinanties.

Sla bosevičiai Antanas, Vaclovais ir 
Justinas.'Amerikon išvykę prieš karą 
r gyvenę Pittstone, Pa. ir dirbę anglių 

kasyklose; giminės jokių žinių apie 
Ieškomuosius neturi; yra labai susirū
pinę jų likimu.

Aiitkevičius Edvardas. į Ameriką Iš
vykęs prieš didijį karą ir gyvenęs 
Hudson. Ne-.v York ir kituose New 
5 oi ko valstijos miestuose. Savo žmo
nai rašęs į .Mintaują. liet jai Lietuvon 
atvykus susirasinėjimas nutrukęs ir 
dabar ji is s;vo vyro jokių žinių ne
gaunanti.

Andruskcviėius \ incas, iš Ziegždžių 
kaimo. Pažaislio vaisė.. Kauno apskr., 
Amerikon išvykęs 1911 m. ir gyvenęs 
Bayonne, N. J. ir Tower Citv, Pa.; p> 
didžiojo karo jokių žinių iš jo giminės 
neturi

Įjtroga Juozas, Amerikon išvykęs 
prieš didijį karą ir gyvenęs Pitts'bur- 
ghė. Pa.; karo metu buvęs paimtas ka
riuomenėn ir po karo jokių žinių iš jo 
•giminės nėšiu gavę; jiekomasai yra ki- 
ręs iš Aapių kaimo, Traupės valse, 
Ukmergės apskr.

Kalašauskai Juozas ir .Motiejus. A- 
'rherikon išvykę pirm apie 30 m. Gimi- 
•nės žinių iš jų neturi.

Lithuanian ( onsulate General
15 Park Row, New York, N Y.

I

JUOZAS BABRAVIČIUS, TENORAS.
12 inch $ 1.25.

bet kumščiavimosi scenoj vi
siems patinkąs. Pastaruoju 
laiku šis lošimas tapo visiš
kai likviduotas, o Dempsey 
ruošiasi grįžt prie tikru kum
štynių.

DEMOKRATINIS JUDĖJI
MAS RUSIJOJ.

Kaip žinoma nesenai Ros
tove t. D. buvo byla studentų 
demokratų, kurie, kaip teis
me paaiškėjo, norėję Rusi
joj įvesti demokratinę tvar
ką. Už sąmokslą prieš komu
nistinį rėžimą jie nubausti 
katorga.

Vėliausios žinios praneša, 
kad paskutiniu laiku Sovie
tų Rusijoj vis labiau, ir aiš
kiau pradeda reikštis tas de
mokratinis judėjimas. Jo 
šaknys esą kaime, valstiečių 
tarpe.

1 Paskutinis komunistinių 
lizdų rinkimas įrodęs, kad 

ję šis judėjimas pradeda reikš
tis plačiau. Į komjačeikas 

PILNAS MĖNULIO ŪŽTE- išrinkta daug kaimo ša- 
MIMAS. MATOMAS VI- bnmkų. g

susirinkime kalbėjęs pats 
Kalininas, kuris pažymėjęs, 
kad kova su valstiečiais

SUDAKOVĄ IŠ LATVIJOS 
ATŠAUKĖ.

Ryga. Spauda praneša, 
kad Sovietų vyriausybė davė 
įsakymą atšaukti SSSR karo 
atstovą Sudakovą iš Latvijos 
ir kad įpėdinio jam skirti ne
manoma. Atatinkamose lat
vių įstaigose spaudai praneš
ta. kad apie tokios notos įtei
kimą Rygoj dar nieko neži
noma.

LENKAI IR SU LATVIAIS 
NESUSITARIA.

Prasidėjusiose Lenkų Lat
vių derybose dėl susisiekimo 
jau pasireiškė nuomonių 
skirtumų ir nesutarimų. Lat
viai lenkų pasiūlymus atme
tė ir patiekia savo pasiūly
mus.

Liaudies Daina

Liaudies Daina

Liaudies Daina

Liaudies Daina

G10O2F (Karvelėli.
(Plaukia Sau Laivelis.

10" 75c.
16034F (Aguonėlės.

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

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

(Ne Margi Sakalėliai.
KAZYS J. KRIAUČIŪNAS. TENORAS

1»« 7 k. SU ORKESTROS AKOMPAN.
I61<‘2I' (Aš Bernužis Bernužėlis (Komp. A. Vanagaičio). Liauti. Daina 

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

su Orkestros Akompan.
IGKisF (Bėda Kad Giltinė Ne Ėda

(Vasaros Naktys
16103F (Kad Gėrėm Midų Alų.

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

16107F (Dzimdzi- Drimdzi (Muzika Vanagaičio)
(Nesivalkiok Tu Nakčia

JONAS BUTĖNAS, Baritonas
161061 (Fordukas. Dalis 1.

Liaudies Daina

Liaudies Daina

Juoku Daina

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

TRUBADURŲ KVARTETAS ir SOLISTĖS
Kalėdų Giesmė1G109F (Tyliąją Naktį

(Rami Naktis 
16110F (šventoji Naktis

(Pirma ir Antra Dalis (M. Petrauskas)
BAŽNYTINĖS GIESMĖS 

E7256 (Gui šiandieną Jonas
(Sveikas Jėzau Mažiausias Jonas Butėnas, Baritonas

16O24F (Kūtelė................................................. Kun. S. J. Struckus. Tenoras
(Gloria..................................................Kun. S. J. Struckus, Tenoras

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

Baritonas 
Baritonas

Kalėdų Giesmė

Butėnas. Baritonas

SOJ AMERIKOJ.
Įvyks lapkričio 27 d., ryte.
Pilnas mėnulio užtemi

mas, kuris įvyks lapkričio 27 ,
<1., ir prasidės 2:24 vai. ryte, Sovietams esant, žalinga. Is 
bus matomas nuo pradžios ^'."'įSSSR vietų ------
iki pabaigai visoje Ameri-, 
rikos šalyje. Ūžte-J
męs mėnulis visiškai nepasi-j 
slėps, bet atrodys rausvos1 
spalvos, kaip nusileidžianti1

pati patvirtina.
žinios tą

i ! KIRILAS VIS DAR TIKISI 
BŪTI CARU.

Kopenhaga. Radio prane- 
saulė. Užtemimas nepadarys Šimu, didysis kunigaikštis 
didelės įtekmės ant žemės. Kirilas pareiškė spaudos at- 
tečiaus, sulyg mokslininkų stovams, kad Rusijoj yra ga- 
aiškinimo, mes turėtume di- Įima tik viena konstitucijos 
delio nemalonumo, jeigu tuo forma—monarchija. Jo nuo- 
sykiu gyventume ant menu- mone. artimiausioj ateity So
lio, nes tuomet ten tempera- vietų rėžimas turėsiąs žlugti, 
turą nupuls apie 190 laipsnių Tečiau danų spauda rašo, 
F. žemiau zero. Nuo tokio kad vargu bau istorijoj pasi- 
šalčio niekas negalėtų išlikti kartos kitos rusų karalinės 
jgyvas. laidotuvės.

• DAUG GELBSTI 
NAMŲ PATOGUMUI. 
Apšildyk gyvenamų kambarį su 
gesiniu radiatorium. Gėrėkitės 
smagia atvira ugnimi, kuriame 
tik kambary norite. Turėkit šiltą 
garažų šaltame ryte ir paleiskit 
karų lengvai. Ištirkite šiuos geso 
parankumus.
Prietaisai, kokių tik norit, galima 
pirkti su visai mažu įmokėjimu. 
o likusius galėsit užmokėti ant 
parankių išlygų.
Kreipkitės prie ' ietos geso kom
panijos. kad pademonstruotų van
dens šildymo, kepimo, stubos šil
dymo. valgių šaldymo ir kitokius 
vartojimus GESO—GERESNIO 
KURO.
Prietaisai, kokių tik norit galima 
pirkti su visai mažu įmokėjimu, 
o likusius galėsit užmokėti ant 
parankių išlygų.

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

„GERESNIS KLIKAS

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

LIETI VIV TAUTIŠKA ORKESTRĄ.
161O4F (Panemunės Gegutė—Polka.

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

(Dzūkų Dzyvai—Polka.
]2<>S.”>F (Ramona—Valcas (Mabel Wayne)

(The Seashore—Valcas
KELETAS PAŽYMĖTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš MI SŲ 

PILNO KATALOGO.
|o"7'x. (A few seleeted Records from the General Catalogue) 
]6n'j6F (Trys Sesutės—Duetas. K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas

(“Valia Valužė”—Duetas. K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 
1G101F (Levendrėlis .................. Kastancija Menkeliuniutė. Soprano

'Dzūkų Bernucis.......... Kantancija Menkeliuniutė, Soprano
16092F i Neveski Vaikine. K. Menkeliuniutė, Soprano su Ork. Akomp.

(Ak. Myliu Tave. K. Menkeliuniutė. Soprano su Ork. Akomp. 
16091F (Suirusio Gyvenimo Valcas.................... Columbijos Orkestrą

(Tosca—Valcas ..................................... Columbijos Orkestrą
16O94F (Viena Mergytė—Valcas............Lietuvių Tautiška Orkestrą

Mergužėlė. Eikš Pas Mane—Polka. Liet. Tautiška Orkestrą 
16O99F (Lietuvos Himnas...................... Kazys J. Kriaučiūnas, Tenoras

(Persiskirimas su Tėvyne. .. Kazys J. Kriaučiūnas. Tenoras 
16OS5F < Vanagienė Polka. (A. Vanagaitis). A. Vanagaitis su Ork. Ak.

(Lietuviškas Džiazas Ant. Vanagaitis su Orkestros Akomp. 
16V67F'Važiavau Dieną-Sirpsta Noksta Avietėlės

(Vakarinė Daina..........................................
16V44F (Kalinio Daina..............................................

(Mano Gimtinė..............................................

Polka

Polka

VValtz

“Aido” Choras 
“Aido” Choras 
Jonas Butėnas 
Jonas Butėnas

z

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

Rekordus C< / Tnina geriausių musų dainorių. kaip tai. Miko ir Kipro Petrausko.
Babravičiaus I’ ■ ' nagaičio. Menkeliuniutės ir daugelio kitų artistų, choru, kvartetų.

Rekordus sim v.sus miestus Amerikoj. Perkant virš 6 rekordus, prisiunčiam dykai.
Rekordus <iu’.> ‘ Lietuvą. Kanadą. Angliją. Argentiną. Rusiją ir i kitas šalis. Bet

pirkėjas turi ' ■ersiuntimą $1.25. J Kanadą už $1.25 galima prisiust G iki 12 Re
kordų. Pinigus ireiiausia prisiust per Money Orderį, kartu su užsakymu.

APSIVEDIMAI
Pajieškau merginos apsivcdimui ne 

jaunesnės kaip 20 metų ir nesenesnės 
kaip 30 m. Bet turi būti gražaus kūno 
ir dailaus sudėjimo, sveika. Aš esu 2> 
melų, gerai atrodantis, nerūkau, ne- 
čiuenu, ir nevartoju ne jokių svaigi
nančių gėrimą, esu sveikas. Iš įneigų 
(procentų) gyvenimą turiu užtikrinta 
ir neblogas gyvenimas čia. Esu pamo
kintas Amerike. Rašyk angliškai ar 
lietuviškai ant šito antrašo: (47)

R (i. LIETUVIS
■2115 So. 52-nd avė. Cicero, II!.

Pajieškau apsivcdimui merginos ar 
našlės, ar gyvanašlės, nuo "" 
aš esu 3» metų; geistina 
laišku paveiksią prisiųsti 

A. GELIS
2IS \V. 21-th st.. Ncw York. N. Y.

38—40 m., 
su pirmu

(47>

Dykai siunčiame dėl rūkančių prabą 
puikaus tabako. Kreipkite^ pas mus. 
Earnpa Book ( «>, 57 Dry Street,
\>w >nrl». V V.

PUISIIH ODA MĖSOS IR GROSE- 
RIO Krautuvė < Biičernė). prie krautu
ve* yra gyverami kambariai; vieta ap
gyventa lietuviais ir rusais. Sutinku 
priimti ir pusininką.

•JONAS KANTAUTAS
33 Star st, Ansonia. Conn.

<;r \žiai SI LAIŠK AI
Su visokiais paveikslais, ir daino

mis. spalvuoti; .><• laiškų su konver- 
tais $1.00. Vi-ados pažymėk kokių no
rite. (47)

TIESA pi III.ISHING (O
211 N. I2-Ih st, Philadelphia. Pa.

Kalendoriai 1929 metams.
l.icOlviski. naiiįairsiHi išdirbti. <Ia to

kią, niekad h'Jiuvo; paveikslai keleto 
-palvą, labai dailus kalen<lorius 3<»c, 
2 už .>oc . I tik S|.imi. Siųskit į Lietu
va. J. YERUSEVlčIUS 146)

Bos l.awrcnce. .Mas.«.

Kalendoriai;
♦ t 
t1I tI
1I♦i♦
«»«t«««I»I1♦
♦

i
GRAŽIAUSI LIETUVIŠKI t t

— ir — '
visi kitokie <t 

Jau pagaminti — užsakymai išpil-{ 
domi — tįsiems užsisakantiems t 

‘ " tt tI♦ I t 
į
• 
I
I 
t 
t
•

siunčiame dabar.
Kalendorių kainos:

25c. už vienų. $2.50 už tuzinų.
I žsakymus siųskite: 

JONAS K E RD ĮĖJUS 
Fourth Street.

SO. BOSTON. MASS.

i f
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PAVYDO KIRMINAS GRAUŽIA 
“DARBININKĄ”.

klausimas stovi, kode! kuni
ginė spauda tiek daug atv- 
dos kreipia Į musų laikraščių 
mažiausios rūšies permai
nas. net tokias, kaip vyriau
siojo redaktoriaus išvažiavi
mas keletai sąvaičių atosto
goms? štai kodėl: kunigai 
godžiai laukia tokios valan
dos, kuomet pasireikštų nu- 

! silpnėjimas jėgų darbinin
kiškoj spaudoj. -Jie su pasiil
gimu trokšta matyti krizĮ 
musų apšvietos dai-be. žino
dami gerai, kad nusilpnėjus 

jo redaktoriai negali gauti kiek progi-esyvei spaudai, 
atostogų. Pavydi net Lietu- butų daug lengviau tamsinti 
vos “Ryto” redaktoriui Bist- ir išnaudoti darbininkų kla- 
rui “atostogų” kalėjime. Jam . _
jau nedaro skirtumo, kokios lioms dienoms musų pirma- 
atostogos — bile tik atosto- 
gos.

Skaudaus svaigulio ap
sukta galva “Darbininko” 
ponas redaktorius sugalvojo 
dar vieną “dideli dalyką 
savęs nusiraminimui, tai, 
kad atostoguojančių redak
torių vietas užima “pusre- 
daktoriai.” Jam ypatingai 
patinką “Keleivio” pusre- 
daktorius. kuris esą “neslėpė 
savo minčių po puodu, bet 
kai jau drožė, tai drožė —be 
pirštinių." Kaip jis tą “pus- 
redaktorių” sugalvojo, tai 
lengva išsiaiškinti. Mat. pats 
“DaYbininko” ponas redak
torius yra pusžmogis. neuž
auga, kurį betveriant, katali- 
kų Dievas matomai pritruko 
materiolo ir padarė vos kc _ 
rių pėdų “milžiną." Pasižiu
rėjus i save, žinoma, buvo 
nesunku tai sugalvoti. Pri
gimta žmonių yda juk yra 
pagal save kitus saikuoti.

Demokratams pralaimėjus 
Amerikos valdžios rinkimus, 
apatija ir nusiminimas apsė
do Rymo trusto juodvarnius 
abelnai. o jų spaudą ypatin
gai. Yra ko liūdėti: Smithas 
neišrinktas, kunigai negalės 
naikinti bedievių, kaip kad 
jie buvo tam prisiruoš^. Lie
tuvių juodvarnių spaudos 
pirmutinis prapliurpo “Dar
bininkas.” Taip sakant, pils
tant iš tuščio i kiaurą, jis nu- 
rietė ilgą straipsnį per kėlės 
špaltas. aimanuodamas, kad

1

se. Tad pasišalinus bent ke-

eiliams veikėjams, ir “Darbi
ninkas” matomai tikėjosi, 
kad jam bus, taip sakant, 
daugiau “elbow room" ir 
pi-ogos mulkinti visuomenę. 
Vienok jo skaudžiai apsirik
ta ! Musų spauda pasirodė 
vis stipri, galinga tvirtovė 
kovoj su Romos tinstu. Fro- 
gresvvė darbininkų visuo
menė yra skaitlinga ir gausi 
inteligentais. Tą liudija “Ke
leivio” raštai, straipsnių ir 
žinių formoje, kuriuos pri
siunčia kasdien musų darbš
tus ir gabus sandarbininkai 
netik iš Amerikos, bet iš visų 
pasaulio kraštų. Tai faktas, 
kuris Įvarė pavydo kirminą 
tokiam “Darbininkui" ir 
abelnai visiems tamsybės

t

TŪKSTANČIAI LIEKA 
AUKOMS 

rimtų liįry šiomis šąlton t* 
todėl, kad jų sistemą nu-.lpr.čju- 
skilvio netvarkumų. Ta-, ka- im:: 

Trinerio Karčiojo

<Lcnor

i

I

meldžiu kiekvieną skaitytoją 
šio laikraščio, kurie kenčia nuo 

Sub-Acute aroa Muskulų Reumatiz
mo. Strėnų Skau
dėjimo »Lumba
go), Pr.daerros 
iGout). parašyti 
man laišką, pade
dant savo vardą 
ir aiškų adresą, o 
as prisiųsiu dykai 
Vieno Dolerė» Ver 
tės Bonką išban

dymui mano Rheumatiztr.o Gyduo
lių. Aš noriu prašalinti Reumatiz
mą nuo kenčiančių savo lėšomis.Jus 
pamatysite, ką trati padaryt Kuhn’s 
Rheumatic R°mcdy. Aš esu tikras, 
kad bos rero- pasekmės ir jus patįs 
i tai įsitikinsite pirma, netru duosi
te man bent vieną centą. Nebandy
kit prašalint Reumatizmo per ko
jas ar odą su pasrelba n’asterių ar 
kitokiu daiktų Nebandykit išvilioti 
jį su Linimentais. elektra ar raas’- 
netiznru. Nebandykit ;švyt jį -u už
kalbėjimu. B»t jų- privalot ji pra
šalint. Jis yra -ai;j»jje r jus turite 
vyti jį laukan

Ir aš tikiu, tą darbu atliks Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Keutnaiizraa* 
turi išeit, jei jus pasiliuosuosu nuo 
,-kausmo ir kentėjimo. Mano gyduo
lės panaikina skaudžius dieglius, 
muskulų gėlimą, -zerklės sutinimą 
ir s»arar:ų susti i girna.

AŠ NORIU PARODYT 
Jums, jei tik ju- man pavelysit. Aš 
Saliu daujr prirodyt į vieną sąvaitę 
ir paprašysite mano kompanijos pa
siųsti jums dykai vien • dolerio ver
tės buteliuką gyduolių. As nepai
sau kokias kitas tryduoies jus var- 
tojot Jeigu iųs nevartojot mano 
jtyduolių, jus nežinot ką jos gali 
padaryti. Perskaitykit musų pa-m- 
iymą žemiau ir reikalaukite 
jų tuo
jaus.

i

no
neturi nieko bijotis, fcis vaisia.- atgai
vina visą sistema. Jis visada nra-alma 
prietvarą. nevirškinimą, blo^a apeti
tą. nemetia, vidurių išpūtimą it vai
vos skaudėjimą. Vertinga- kuponas -u 
kiekvienu pakietu V iso-e aptiekose. 
Dykai *ampe!is pas Jos. Trine- C•>., 
J.>3., So. Ashluiid Avė.. Chieaii”. 1111. 
Vienas de! vienos šeiinyr.os.

DYKAI SAMPAI.O KI TONAS
Vardas.........................................................

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

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

t

ITALIŠKI ARMONIKAI
Mes išdirbant JB 
ir importuoja- 
me visokių rū
šių 
dirbtas 
Itališkas 
Akordinaa 
geriausias 
pasaulyje. 
Ant 10 
metu gva- 
rentuotos. Musų kainos žemesnės, 
gu kitu išdirbėjo. Dykai suteikiam 
mokinimus. Reikalaukit katalogo, 
rį f.risiančiam dykai. (-)

RUATTA SERENELLl & CO.
1014 Blue laland av. Dpt. 31. ( hieago. į

ŠTAI BUDAS 
IŠGYDYTI PATRŪKIMĄ

Stebėtinas Naminis Gydymas. Kurį
Kiekvienas Gali \ art oi i ant Hile

Patrūkimo. Mažo ar Didelio
NIEK \S NEK UM'OJA IŠBANDYT

Jau nebėr® abejonės, kad bodas var
tojamas Kap. Collinąy yra geriauąju.* 
■luias visiškai išgydyt patrūkima be 

operacijos.
Jei esat patrukę, nepaisant kaip lą- 

'■a. ir Kaip senai, pasiuskit savo vardą 
ir adresų pas Capt. W. A. Collings, 
Ine.. 6:»H. Coli ings Bldjr.. Watertown. 
N Y, ir dykai išbandykit šį stebėtiną 
išradimą, kuris išgydė jj nuo dviejų 
aršiausių patrūkimų. Jis numetė pa- 
raištį ir niekados nebereikėjo dėvėti. 
Jo du dideli patrūkimai, kurie jį lovo
je laikė per daugeli metų, buvo natu- 
;ališku budu jo paties muskulų pri
laikomi be jokių raiščių. Tai buvo ste
bėtinas išgydymas patrūkimo, ir jus 
galit gauti dykai išbandymu’ šio sje- 
bčtuto naminio gydymo tik pasiun- 
ėiant savo vardą ir adresą, be jokių 
kaštų. Neužmirškit gauti dykai iš
bandymui. Tai yra tikrai stebėtinas.

I

Nuo Nesmagaus 
IK SKAUDAUS

PŪSLES
lita&tfnimo 
Naudokite

Santai Midy
Parduoda visose 

aptiekose.

I

I

I 
t

I

Druska Labai Tinka 
Skaudantiem Inkstam 

Kuomet Jums Nugarą Skauda 
Plaukite Inkstus Kaip 

Plaunate Vidurius

rankomis 5
Ži

r.ė- 
na- 
ku-

Nuvargę*?
N< ..suninki:, 
veros E.sorka 
prašalini tą 

i jausmu. Ta: 
li^s;

Tegul Se- 
pagelbsti 

iiuotargio 
i.-t!kimaą 

fiksavimo tonikų-. kuris 
(prašalina vidurių užkie-

■ Cėjintą. padidina uiK-tilą,
■ etr. \ įsu t- antiekuse

ESORKa

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, 
kaip viduriai, kai kada užsikemša ir 
reikalingi išplovimo, o jei ne. tai skau
da nugarą, gelia ink*tų vietą, skauda 
galvą, suka reumatizmas, valgis nesi- 
virškir.a, viduriai rūgsta, žmogus ne
miegi ir pripuola kitokios bėdos pūslei.

Būtinai re>kia inkstus laikyti veik
liais ir švariais. Pajutęs skausmą toje 
srity pradėk gerti apsčiai vandens. 
Prie to gauk keturias uncijas Jad 
Salts druskos iš geros aptiekos ir pa
imk »>•> arbatinį šaukštelį su vandeniu 
pirm pusryčių per keletą dienų, inks
tai pradės veikt kuopuikiavsia. Si gar
si druska padaryta is rūgščių vynuo
gių, citrinų ir sumaišyta su lithia. Ji 
suvaldo šlapumą rūgsti* ir palengvina 
pūsles negaiiavimus.

Jad Salts druskos nebrangios. Iš jų 
pasidaro putojantis lithia vandeninis

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

ROIDA1 PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-QLa 

pagelbėjo ir išgydė kitus per 17 m
Paklauskit savo aptiekorių. Ji* 

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

Rašykit laiškus reikalaudami dy- 
<ai Gydymo Išbandymui. Gausite jį 
paprastame pakelyje.
HENRY THAYER & CO, INC. 

CAMBRIDGE, MASS.

K

1 
s I

trėrimas, kurį kiekviena* laikas nuo \ 
laiko turėtų įkerti. *»■

Žinomas afitiekoriu* pa-akoja. jis »* 
parduodu daujr Jad Salts drusku žmo- J 

......................................................... ... >
i

nėms, kurie nori suvaldyt i inkstų bė
das. kol jos dar nėra l—-doje.

4.

R. J. VAŠU
400 BRGADU AY. room

SO. BOSIĄ >N. MASS.
Pardundu: NAMUS, FARMAS. 

KR \U TI VES.
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS.
NAMUS. FORNKIUS. KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžiu gyvastį ir sveikatą. 
PADARAI VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai. 
Norint gero potarnaviaio. kreip
kite*. R. J. V AŠI L
409 Broad* ay. S*. Boston. Mass

I
-------- > --------------T7S--L.7................... . ....................

Naudokitės Proga Apšvietoje
a

ketu apšalams, ir todėl jis išlie
jo savo “gliaudžius verks
mus" dei redaktorių atosto
gų. Reikia pažymėti, kad 
veltui žmonių mulkintojai1 
laukia tokios progos, kada* 
jie galėtų sutrempti pro-;

Taip tai dalykas atrodo iš gresyvę spaudą. Sąmoningi j 
juokingos medalio pusės, darbininkai, visados mokės’ 
Tečiaus yra ir 
šio dalyko pusė.

kita, rimta, palaikyti savo galingą ir gy-i 
Pirmiausia va spaudą. M. Balandėlis.

Rankamai rimtai Įvertino po-' 
litinę situaciją.

Cielensą Įvairios oi gani-į 
zacijos taipgi prašę claiyti j 
žygiu, katfbutū Liep. Romnų 
geležinkelis atidarytas, te
čiaus jis nepasidavęs prašy-i 
mams, op. Balodis. matyt.i 
pasidavęs.

Latvijos-Lietuvos 
Konfliktas.

Sąryšy su Lietuvos Latvi
jos konfliktu Latvijos laik
raštis “Predeja Bridi” turėjo 
pasikalbėjimą su buv. Latvi
jos užsienių reikalų ministe- 
riu (sociald.) Cielensu. kuris 
pasakė tuo reikalu savo nuo
monę.

Kai aš iš spaudos susipaži
nau su užs. reik. min. Balo
džio kalba Ženevoj. — pasa
kė Cielens. — man buvo aiš
ku. kad Balodžio žygis Lie- ri čia ištisai ir paduodame, 
pojos Romnų geležinkelio Valdžios laikraščiai daž- 
klausimu yra klaida. nai tvirtina, kad dabar esą

Dabartiniu laiku šis žvgis ramu ir jaučiamas progresas, 
absoliutiškai nieko Latvijai Kada buvę seimai, veikusios 
negalėjo duoti, priešingai —

Lietuvos Kaimas Ir 
Politika.

Tokiu vardu tilpo “Lietu
vos Žiniose” straipsnelis, ku-

$1.00 Butelis už 25 centus.
Išbartdvkite jų* Kuhn’s S'ub- 

Acute arba Rheumatic Remedy. kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitu, 
josr Reumatizmas rali but prašalin
tas. ir mes nenorim uždirbt ant iš
bandymo. Išbandykit-—tai viskas ko 
mes norime. Jeigu jus atrakite, kad 
tas gelbsti jums, tuomet užsisaky
kite daugiau, kad dabaigus gydy
mą. o tas suteiks mums pelną. Jei
gu bandymas negelbės, tai ant to ir 
užsibaigs. Mes nesiunčiame mažą 
buteliuką, kuris neturi vertės, bet 
'iurtčiame pilnos mieros buteli, ko
kie parsiduoda aptiekose vieną už 
doleri. §is butelis sunkus ir me« tu
rime užmokėti Dėdei Šamui už per
siuntimą. Todėl jus privalot prisiųs
ti 25c. persiuntimo ir «upakavim« 
išlaidoms, o tuojau? aplankysite 
Vieno Oderio Vertės Buteli dykai. 
Priimant nereikės mokėti nieko.

Kl'ffN REMEDY CO, 
Dept. B. W,

1855 Milwaukee Are, CMrag«>. III.
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Naujas, bet didžiausias knygynas "LIETUVA“, kuris dabar atsipirko visą knygų bizni iš AUŠROS ir paėmė 
visas OLSZEVVSKIO laidos knygas ir kai kurių kitų, siu'o sic laikraščio skaitytojams pasinaudoti pirma ir paskutine 
tokia proga — pasiy;: kti geriausių knygą iš musų knygyno už visai numažintą kainą, šiame sąraše telpa visos 
riausios ir jums reikaF ogiausios knygos. Tuoj pirkdami Knygas iš musų knygyno gausite knygas visai pigiai ir sykiu 
parimsite musų nauja kultūrinę Įstaigą. Jeigu tamsta vienas arba sykiu susitaręs su savo kaimynais imsite iš šio 
sąrašo nemažiau kn-gu vertės $30.(8) "LIETUVOS“ Knygynui prisiuskite tiktai pusę tos «umos. Reiškia, jeigu 
knygų imsite už SSo.'hi — mums prisiuskite tiktai $15.00, arba jeigu imsite nors ir vieną knygą, gausite didelę nuo
laidą kaip kad yra pasakyta žemiau prie kiekvienos knygos atskirai, šitas gigantinis knygų nupiginrmas tęsis tiktai 
iki šių Kalėdų — naudokitės prova tuoj. Knygynas “LIETUVA” užmezgė ryšius su didžiausiais Lietuvos knygynais 
— visos geresnės Lietuvoje išleistos knygos yra gaunamos musų knygyne.

Su gilia naearba jums.
KNYGYNAS " LIETUVA“ Vedėjas Julius Mickevičius.

£e-

KVIEČIAME PASIRINKTI ČIA ESAMŲ KNYGŲ:
i

-Į
I 
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kos išginimu išginėme ir, 
kalbas apie Vilnių, apie tau
tos darbus.

Rodos, visiems aišku, kad 
yra daug geriau susiėjus 
žmonėms pasiaiškinti, pasi
ginčyti apie valstybes gyvuo- 
,sius reikalus.

Ir skurdus vaizdas galima j 
.■•egėti sodžiuje. Koks tai sun-' 
kūmas rodos slegia ne tik ' 
žmogų materialiai, bet ir; 
dvasiniai. Gali tik kabine
tuose Kaune apskaity
ti. kad tam tamsiam kaimui 
be politikos yra geriau gy
venti. Bet kaimas džiūsta.) 
nyksta, skęsta Į blogus pa-; 
pročius.

Taip bendrai yra jaučia-, 
ma kaime. Ypač sunkiau pir- i

2__ .7 ...Z . ‘ ■ partijos, laisva spauda, tai
jiš'gafėjo tik pakenkti'santi- tuomet visas gyvenimas rie
biams su Lietuva. Net gi tuo dėjo pakalnėn ir grąsė vi- 
atveju, jeigu butų nugalėtas sam kraštui pražūtimi.
Lietuvos ginčas su Lenkija ir. Išrodo, kad didžiausias į meiviškam pažangiam jauni- 
LiepojosRomnųgeležinkelis nelaimes nešė seimai ir poli-;mui, 0 pažangaus jaunimo 
—ia+.. tinAo |yra daug ir jis energingas.

Bet tai didelė klaida. Mes darbštus, myli savo tautą ir 
dabar merdime. Kada apmi-

galėtų funkcionuoti, vis vie- tinės partijos, 
na šis geležinkelis negali ] 
duoti to. ko iš jo laukiama.

Toliau Cielens išvedžioja. 'ręs yra politinis gyvenimas, 
kad prekės, kurios eina iš tai sykiu su juo yra apmiręs 
Vilniaus krašto ir Ukrainos ir visas tautos gyvenimas, 
turi savo kelius ir laisves- štai kaip buvo kaime ir kaip 
nius, negu butų Romnų Lie- dabar yra. 
pojos. •••* į Būdavo šventadieni susi-

Toks Balodžio klausimo renka kiek daugiau žmonių i 
pastatvmas, — vy**, ......----------------------r------
—kenkia politiniams valstv- pažiūrų laikraščių ir skaito 
bes reikalams. Visos buvu- apie Seimo darbus, jo išleis- 
sios Latvijos vyriausybės tus Įstatymus ir valdžios dar- 
Lietuvos Lenkijos* ginče dėl bus tautos labui. Susirinku- 
Vilniaus visada išlaikydavo šieji galvoja, ginčus veda, ta- prašymus 
griežtą neutralitetą.

Lietuviu Anglą. Anglų Lietuvių Kalbu žodyną*. — Sutaisė A. l-alis 
(Abi dalis! 1271 pusi, šitas žolynas visai baigiamas išparduoti. į 
trumpę laiką nei už didelius pinigus jau nebus galima gauti. Žo
dyno kaina dabar pakelta iki <L5.(h», bei mes. kaipo nauji biznie
riai. duodant progą Įsigy ti už *X.(t(i arba jeigu pirktumėt už *30.00 
vertės knygų, jums žodynas pareitų tiktai *7.50. Apląryta. Kaina 
■*15.(M», iki gruodžio 25 <1. tiktai................  88.00
Anglų Lietuvių Kalbos žodynas — sutaisė \. 
pusi. Apdaryta. Kaina -sint, iki gruodžio 25 d.
Žodynėlis Lietuvaiškai anglišk s ir angliškai 
Kišeninis. A|xlarytas. Kaina *1.25, iki gruodžio
Lietuviškas Sapnininkas su 
Kaina -*1-5(1. iki gru sižio 35

Pilnas Orakulas arba visokių 
paslapčių išaiškinimo knyu .
daryta. Kaina *4.00, iki gruodžio
Tikėjimų Istorija. Parašė prof. Chantepie de la Sauses es, į lietu
vių kalbą vertė J. Laukis. Garsi knyga tikėjimu klausimu. Apdary
ta. Pusi. 1086. Kaina *10.00, iki gruodžio 25 <|. tik

Valgiu Gaminimo ir Namu Prižiūrėjimo Knyga. Pusi 
ryta. Kaina *1.75,
Lyties Moksli _ .
veikslais išrodoma lytiški .sudėjimai: taipgi joje randasi daug prak
tiškų patarimų lyties reikaluos". Pusi. 400. Apdaryta. Kaina *7.00. 
iki gruidžio 24 d. tik ....................... ............ . ........................ .. 85.00
Lietuvių Kalbos Gramatika ir Sintaksė. Sutaisė Rygiškių Jonas. 
Pus). 280. Kaina *1,5o, iki gruodžio 25 d. tik ...........   . $1.00
Musu Istorijos Pradžiamok-dis. Pusi. 16b. apd. Tinkamas mokyk
loms. Kaina *1225. iki gnn»dŽ!n 25 d. tik . $1.00
Magiški* Kazvro* su lietuvišku ir anglišku išguldymu. Kaina *1.56, 
iki gruodžio 25 d. tik ............................................................. 81.00
Naujoj Literatūra. Parašė \. Jakštas. Pusi. 1168. apd. Svarbi kny
ga šituo klausimu. Kaina šlt.OH, iki gruodžio 25 <1. tik ........... $3.50
Lietuviu Kalbos Vadovėlis — parašė J. Murki Tinkamas dei lie
tuvių kalbos lavinim si. Anie 200 pusi. Kaina *1.25, iki gruodžio 
25 d. tik ....................................................................................................... $1.00

♦
Vaiku Darbymečiui. Knyk.; tinkama jaunuoliams lietuvių kalbai 
lavintis. Sutaisė J. Marka. Virš 3iK> pusi. Kaina *1.75, iki gruodžio 
25 d. tik ..... —a..........................................     $1.00

i

I-alis. Dalis II. 835 
tik ...............  $5.00

lietuviškos kalbos.
25 d. tik $1.00

3twt paveikslu. Pusi. 205. ^Apdarytas. 
<1. tik ...........’................................  $1.00

burtų ir monu knsaa. taipgi visokių 
Su daug'. Ik paveik ia. !‘.i*l. 114. ąp-

25 <1. tik ............................... 82-50

i
I

$6.90
162. Apda-' 

iki gruodžio 25 <1. tik ... $1.25 į

■garsioji Dr. Karaliaus knyga. Gvildenama ir pn-

Ket uri Paveikslai: Algirdo. Gedimino. Kęstučio ir Vytauto. Dvdis 
22)(28; visų keturių kaina *2.00, iki gruodžii 2.V d. tik 81.25
Sveikata. — Sutaisė Dr. C.rąiėiunas. Svarbi knyga sveikatos rei
kalu. Pusi. 339, 3ptl. Su pavekslais. Kaina" *3.iri. iki gruod. 25 $2.(>0 
Stebuklai ir Paslaptys — su paveikslais. Parašė N. Rubakinas. 
Įdomi knyga. Pus). 24, afnl. Kaina -*2, iki gru<xlži > 25 <1. tik $1/15 
Gamtos Mokslų Vadovėli*. Parašė Troįanovski. Su daug paveikslų. 
Pusi. 580, apd. Kaina *5.0ti. iki gruodžii 25 <1. tik ........... —
Simano Daukanto Istoriją nuo Gedimino iki Liublino Unijai.
531 ąpd. Kaina -*3.WH, iki gruodžio 25 d. tik .............................

Lietuvių Tauta Senovėje ir šiandien. Paraše Dr. J. šliupas. 
56.3. A|xlaiyla. Kaina -*3.(to, iki gru-elžio
20 linaiotn laiškams popieru su įvairioms dainoms ir tiek pat 
vertų. Kr.ina iki gruodžio 2.”
Lietuvių Žemlapis visai naujas — 
*1.on; dabr.r 2.5 centai »pig1au.

“Kardai” 3-jų metų su 30fi paveikslų, virš TtklO puslapių, apdaryti 
gražiai į vieną dideę knygą. Kainą *1. iki gruod. 25 <!. tik S2J10 
Raistas — garsioji Sinclairio apysaka apie ’iefuvių gyvenimą C.hi- 
cakos mieste. Pusi. 355, apdaryta. Kaina *2225, iki gr. 25 d. tik 8150 

Tūkstantis ir A’iena Naktis. Labai įdomių pasakų serijos su gra
žiais paveikslai*. Pusi. 3tHi, a|»d. Kaina <2.5t», iki gr. 25 d. tik $1.75 

Sidabrinis Kryželis arba dailidė iš Nazareto. Pusi. 169. Kaina 
iki gruodžio 25 <1. tiktai ............... .. ......................... ...................

Lietuviško* Pasako* Įvairios. Surinko Dr. Basanavičių*. Daug 
rių apysakų. Virš 3d0 pus!, apd. Kaina *2.25, iki gr. 25 d.
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėliu bei Velnių. Pasakos surinktos Dr. 
Basanavičiaus. Čia telpa keli šimtai įvairiausiu pasuku apie du- 

velnius. cholerą, mara r tt. Pusi. 470. apdaryta. Kaina *3.ihi.
............ .................. $1.75

apie 
Pusi. 
$1.75
viso 
Kur 

169. apdaryta. Kaina

'» d. tik
- spalv:

$3.00
Pusi.
$2.00
Pusi.
82.00
kon-
*1.00

:otus .*1,50. ncspnlviiotas

25 d. tik .

5<k. 
įvai- 
SIJiO

kraštą.
Tad kaimas politika do

misi, jis seka ją. ir kas atėmė 
i iš jo tą laisvę — tų nemėgs- 
[ta ir nemegs.

IR VĖL NELEISTAS SU
SIRINKIMAS.

Panevėžio socialdem. kuo
pa rugsėjo 30 d. prašė leisti 
narių susirinkimą. Apskri-i 
ties viršininkas neleido.

Panevėžiečiai viršininkui 
______ ______  _____ . „ . _ . \ > susirinkimams 

’ '_________ “ . * Jeigu i iasi kurie tų darbų geri, ku- dažnai nešioja, bet rezulta- *
dabar Latvija, ir dar kartu rie ne tiek geri arba blogi, tai vis tie patys, 
su Lenkija, prieš visa pašau- kas remtina ir kas atmestina.!---------------
Ii pareiškia, kad jai Liepojos Mažai suprantantieji besi- NUO RIEŠUTŲ MIRĖ, O 
Romnų geležinkelis yra la-klausydami pasikalbėjimų NUO ŠPROTŲ SUSIRGO, 
bai svarbus, tai Lietuva gali taip pat išsiaiškina daug da- Šiaulėnai. (Šiaulių apsk. E 
tą vertinti, kaipo neutralite-lykų. Tad tas.tokis tankus .Nesenai Notiniškių kaime 

p k daug riešutų privalgę? 
numirė. O Š. dvare p. I. L. sa-1 
Ko apsirgęs nuo šprotų ir ser-! 
gąs pavojingai. Mat, atvy
kus Šiaulių apskr. viršinin
kui I. L. pasikvietęs savo ko
legas pavaišino svečius špro
tais, nuo kurių, sako, risi vė-1 
mė, kitas ir kunigo šaukėsi. 1

I
— tęsė Cielens:'vieną vietą, susineša Įvairių

..Alni,. nušrinm loilrrsičniii ir alruitr)

i

kaimo žmonių susiėjimas.
Rezultate Liepojai tas nie- pasikalbėjimas juos lavina, 

ko nedavė, osantikiams su’pratina kreipti dėmėsi i val- 
Lietuva pakenkė, nes Lietu-^tybinius ir tautinius darbus, 
voj p. Balodžio pareiškimas! Kada virė politika, tai ta- 
Tautų Sąjungai priimtas la-jda ir apie Vilnių visa tauta 
bai tragiškai. Nemanau, kad'rūpinosi. Kaimiečiai tuomet 
p. Balodis butų norėjęs pa-|kalbėjo apie Vilniaus vada- 
kenkti Lietuvai, bet jis nepa- vimą. Dabar sykiu su politi-

to laužymą.

šias, i 
iki gruodžio 2.5 d. tik

žinynas. Svarbi žinių knyga iš įvairių mokslo šakų: taipgi 
sveikatą ir bintas gydymosi, kokius vaistus naudoti ir tt. 
392; ai>«iarvta. Kaina *3.W», iki gruodžio 25 <1. tik ....................
Geografija. Parašė šernas. Svarbi knvga — joje aprašima 
pasaulio kampų žmonių gyvenimas, jų skaičius, užsiėmimas, 
randasi kokie ežerai, upės, jurės ir tt. Pusi 
*4.00, iki gruodžio 25 <1. tik ..............       $2.M
Ethnolęgija arba istorija apie žemės tautas. Parašė šernas. Su pa
veikslais. šio* knygos jau gana mažai yra — paskutinė proga pa
siskubinti ja įsigyti. Kaina jis yra pakelta, bet perkant pas mus 
dabar gaunama gana pigiai. Pust. 6G7; apdaryta. Kaina 85.00, iki 
gruodžio 25 d. tik ......................................................................   $3.00

Senovės Istorija — su 5-kiais žemlapiais. Aprašo bei supažindina 
su istorija senoviškiausių laikų, šita knygą parašė prof. R. Vipper. 
Pusi. 305; apdaryta. Kaina *2J»0, iki gruodžio 25 d. tik $1.50
Istoriją Abelna — pilna svieto istorija pradedant 2800 prieš Kris
tų ir eina iki galutinam išdraskymtii imperijis Aleksandro Make- 
doniškojo. 146 metų prieš Kristų. Pusi. 49X; apdaryta. Kaina *2.50, 
iki gruodžio 25 d. tik ...........          $1.5o

Amerikos Istorija — vaizdžiai aprašoma Amerikos istorija nuo 
Kolumbo Amerikis atradimo iki 1X96 metu. Pusi. 364: apdaryta. 
Kaina *225, iki gruodžio 25 d. tik ...........................   $1.25
Lietuvių Protėviai — parašė Dr. J. šliupas. Pusi. 285: apdarvta. 
Kaina *2.00, iki gruodžio 2.5 d. tik ................................................... $1.00

Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai — parašė sulig kitais au
toriais šernas. Paveiksluota. Pusi. 370: apdaryta. Kaina *2A0, iki 
gruodžio 25 d. tik ............................       $1^4
Gamtos Reiškiniai. Parašė J. Trojanivskis. Vaizdžiai supažindina 
su gamtos įvairenybėmis. Paveiksluota. Pas). 2441. apdaryta. Kai
na 82.00, iki gruodžio 25 d. tik .............      $1.25
Apsireiškimai Atmosferoje Arba Metereologlja. Sutaisė šernas. Pa
veiksluota. Paskutinio* knygos pardavimui; apdaryta. Pusi. 238. 
Kaina *2.25, iki gruidžio 25 d. tik .....     $1.5<

PMaiya: Pinigus už knygas malonėkite siųsti 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 i.š Tamstos knygų užsaky
mo kolei numažinta kaina, laukiam iš Tamstos tikros priįautos musu naujam knygynui.

KNYGYNAS ^LlEl UVA99 
3210 So. Halsted St.,

-

Skaitymai — pašvęst lietuvių kalbos mokslui. Sutaisė P. Klimas.
Pusi. 292. Kaina .*1.25. iki gruodžio 25 <1. tik ........   81.00

Lenkų Lietuviu Raibo- 
daryta. Kaina *2.5<i, iki

Aritmetika — dalis I ir
$1.00, iki gruodžii 25 d. tik

I^enklškai-Lietuviškai-Ru-iškas žodyno* — sutaisė J. Ambraziejus. 
Pusi. 552, apd. Kaina *5.(tf>. iki gruodžio 25 d. tik ...........   $3.W

Meilė* Laipsniai. Labai žingeidi knyga apie meiliškus dalykas. 
Pusi. 216. Kaina *1.75, iki gruo<ižio 25 <1. lik ................   $1215

Organinė Chemija. — Parašė V. Paiko. Pamatinės žinios šitoje 
srityje. Pusi. 384. Kaina *3»(i. iki gruodžio 25 d. tik ................ $2.00

Iš Tamsio* Praeitie- į šviešią Ateitį. Pus). 220. apd. Parašė N. Ru
bakinas. Kaina $2.00. iki gruodžii 15 d. tik ..........   $1.25

Draugijos ir Organizmo Evoliucija. Remianfies garsiais mokslinin
kais parašė Arthur l.ewi* ir *\ kiu kitą kny gą — Nuosavybės Išsi- 
▼ystym«» — parašė Paul l.afargue. Dr. Karaliaus vertimas. Abi 
knygos vieniję, apdary ta. Pust. 380. Kaina $2.50, iki gruodžio 25 d. 
tik.......... .................. .......... —------- —--------------- ----- $15«

Dr. Vinco Pietario Raštai. Telpa autoriaus paveikslas svkiu su jo 
htografiją. Taipai danu jo apvsaku. Pusi. 301, apdarvta. Kaina 
*2.08, iki gruodžio 25 <|. tik ..............       $1.25

žodynas — sutaisė A. kalis. Pusi. 331, ap- 
gruodžio 25 <1. tik ............................  $1.50

II. Pusi. 177. Sutaisė P. Mašiotas. Kaina 
80c.

Chicago, III, j
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IKAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(h uo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)L

GRIŪVA III UNIVERSITE
TO RŪMAI.

Šp net padaugėjus studen
tų sk ličiui human. mokslų 
fakulteto auditorijose di- 
džiat sias susigrūdimas. Stu
dentui apsėdę katedras, lan
gus. Durys per paskaitas ne- 
užda -omos. nes studentų pil
na ta -pdury stačių. Į dekana
to pusę linksta grindys ii 
jaučiamas sienų drebėjimas 
studentams grudanties i au
ditorijas klausyti paskaitų. 
Sako kad pats universitete Traukinėlis užšoko ant veži- 
rektorius susirūpinęs dėl III mo ir partrenkė arklį ant že- 
rumų stiprumo. Esą taip ilgai rnės. Traukinėli pasisekė su- 
jie iš.aikyti negalės. O nelai- Stabdyti tik tada, kada veži- 
mei ištikus juk bus vėlu pasi- mas buvo jau po penktu va- 
rupinti nauja patalpa.

Sv dkatos atžvilgiu III ru-.

RETAS KATASTROFOS 
ATSITIKIMAS.

Traukinėlis perpiovė per pu
sę vežimą, bet neužmušė nei 

arklio nei žmonių.
Ukmergė. Spalių mėn. 15 

d. pil. Antanas ir Karolis 
Gaideliai iš Gavėnių kaimo. 
Širvintų valse, važiavo su 
obuoliais Jonavon. Išvažiavę 
iš Ukmergės 5-me kilometre 
nusitiko su traukinėliu. K. 
Gaidelio kumelė pasibaidė 
ir šoko bėgti skersai bėgių.

PABĖGO POLICININKAS.
Spalių 12 d. pagrobęs 

2000 litų valdiškų pinigų ir 
nuovados viršininko arklį, 
nežinia kur iš vakaro pabėgo 
Prienų nuovados policinin
kas Labašauskas. Kalbama, 
kad policininkas pabėgo i 
Lenkiją.

I

SUIMTA VAGIŲ GAUJA.
Kriminalinė policiją šio

mis dienomis likvidavo va
lčių gaują, kuri veikė Kauno 
apskrity. (Jaują sudarė 7 
žmonės, su Kaziu Karpavi
čiumi priešakyje. Vagys už- 
daryti kalėjime.

KELEIVIS 7 '

ŠIAURINĖJ LIETUVOJ 
JAU ŽIEMA

Atvažiavę iš Šiaurės Lie
tuvos asmens pasakoj;:, kad 
ten jau esanti tikra žiema.

Ketvirtadienio nakti stip
riai pašalo, o visą ketvirta- 

larė

’gonėliu.
; Sustabdžius traukinėlį pa

nai tur but pati neįveikiau- sirodė, kad kumelė gulėjo 
siaįs.aiga. Nes jaunimas per kairėj pusėj traukinėlio, su 
kamšatį pri prakaituoja, pri- lengvai sužeista koja, o pil. 
dūsuoja, o dar kofidory išei- K. Gaidelis su vežimu — de- 
namesios vietos. Ne be reika- šinėj. K. Gaideliui sumušta 
lo ka tais profesorius papra- dešiniosios kojos blauzda ir 
šo duris uždaryti, juk men- jis tuo pat traukinėliu nuga- 
kas malonumas atvira burna bentas i Ukmergės apskr. li- 
tokioj “atmosferoj" kalbėti, goninę. Po poros dienų jis

Studentai rengiasi pa
kviesi fotografus ir žurna
listus. kad šie parodytų vi-, 
suominei, kaip mokosi “tau-j 
tos žiedas.”

M misterijoms, bankams,, 
spaustuvėms ir kitoms Įstai
goms statomi rūmai, o apie 
universitetą vis klausimas 
atidėliojamas.

I

pasveiko.
Laimingu atsitikimu išliko 

gyvas K. Gaidelis, o su juo 
’• važiavusi žvdė net nesužeis- 
r- -—

DARBININKŲ GYVENI
MAS UKMERGĖJ.

Ukmergės mieste yra ke
letas nedidelių dirbtuvėlių, 

Truko studentų humanita- jose dirba po keletą darbi
ni kantrybė. Spalių mėn. 17 ninku. Naudojimas tų darbi- 
<19 vai. vakare net susirin- ninku palyginant su tais lai
kinoj tuo reikalu šaukė. Bet kais, kada dar veikė profesi- 
ar išklausys kas jų balso nes sąjungos, daug didesnis, 
pažiūrėsime. I Miškunero ir Druko odos

—------------ dirbtuvėj dirba 20 darbinin-
NAŠLĖ SU KŪDIKIAIS IŠ- kų. Seniau per sąvaitę už

dirbdavo 28 litus, dabar 18 
, : litų 60 centų. ‘

Kazio Deveikio elektros 
stoty ir malūne lentpjūvėj 

‘[dirba 13 darbininkų. Uždar
bis nemažinamas, bet seniau 
buvo dirbama 8 valandos, 
dabar 12 vai. Elektros mon
teriai mekanikai gauna mė
nesiui 150 litų, o dirba visą 
dieną, be jokio nustatyto va
landų skaičiaus.

Brolių Arvino ir Krikuno 
dirbtuvėje dirba 24 darbi-

Į LIETUVĄ ANT KALĖDŲ.
Kaip girdėt, nemažai lietiniu 

rengiasi važiuoti CUNARD LI
NIJOS ekskursijoje į Lietuvą 
Kalėdų švęsti. Kaip jau musu 
<kaitytojam< žinoma, toji eks- 
ursija išplauks iš New Yorko 

greituoju Cunard didlaiviu 
AQUITA.NIA gruodžio (Decem- 
K'F) 5 diena. Ekskursiją asme- 
iškai lydės Cunard laivyno lie

tuvių skyriaus viršininkas p. Pi
kus Bukšnaitis. Kadangi Kalėdų

• Naujų Metų šventės visuomet 
patraukia i Lietuvą nemažai ke- 

’eiviu iš Amerikos, tai ekskur
santai turės linksmą draugiją 
laive. <> taipgi įsitikins, kad atsi
lankymas Lietuvoje žiemos laiku 
yra gana malonus ir labai Įdo
mus.

Talpinami mUsu laikraštyje 
skelbimai primena skaitytojams 
tą Aquitanijos ekskursiją gruo
džio 5 dieną, o visi Cunard Lini
jos agentai mielai parduos laiva
kortes ir tinkamai patarnaus no
rintiems ekskursijoje dalyvauti.

dienio dieną snigo. Pa- darė 
geras žiemos kelias.

Rogių kelias buvo nu<i Za-j 
rasų. Saiko, Dusetų iki Ute
nos.

Ankstyvoji žiema padarė! 
daug nuostolių ūkininkams,: 
nes dar nesuimta visas va-! 

parojus: laukuose dar gana 
• laug yra neplautų avižų, ne- 
! autų linų ir apie pusę nekas
ių bulvių, kūgiai, žardai, 
džiovinamų javų beveik visi 
lar buvo laukuose.

MOKYTOJAS PRIEŠ KN Y- STEBĖTINAS PASIŪLYMAS VISIEMS! N AU J AU
GŲ PLATINIMĄ. -------------------------------------1

Kėdainių apskr. Čia po 
kaimus vaikšto senųjų tradi- 

; cijų knygnešys Oželis, kilęs 
i iš Ežėrėnų apskr., ir platina 
žmonėse įvairius “Kultūros” 
b-vės, “Naujosios Gadynės” 
b-vės ir kitus lietuviškus lei- 
linius, tuomi uždarbiauda- 
nas sau duoną. Kartą Pikni
kų kaimo (Juosvainių vai.) 
mokytojas Gribauckas norė
jo ji pristatyti seniūnui. O 
įaskui, grąsindamas, siūlė 
platinti įvairias krikščionių 
šleistas brošiūrėles.

Skilvio Negerumai, 
Galvos Skausmai Ir 

Kvaitulys
Jei skilvis nesveikas, jų- .„r_

rate. Jei negalit valgį suiir- -r. jus | 
įstojate stiprumą, palieka- . <ki 
r jaučiatės tiek pat pavargę n-e at- 
ikėle. kaip iš vakaro guh e • u

Per 10 metų Tanlac sugražč <> i 
veikatą ir gyvumą tukstat.c -. . urie 
entėjo. kaip jus kenčiate.
Ponia I.. C. Unvvin, 28 Fedvral St., 

irecnfield. Ma-s, sako: ‘‘Per • . me- 
us kentėjau su skilviu. Skaitymas 
uie Taniai- buvo pradžia ma- < <ugrį- 
.mo į sveikatą. Užaugino mar. 2." -va- 
vs ir aš žinau, kad išgelbėjo -aro 
-y vastį.”

Leiskit Tanlac padalyti J 
išdarė ir dėl tos kentėtoje . .J 
x> ir atkakliausius virškink.; 
Tintus — paliųosuoja ga.-ą. ■ 
A’iivy ir viduriuose. Sugrąž 
ą, gyvvr.ia ir ramų miegą.

Tanlac oa<laryta.s iš žievi i. 
šaknų. Nekainuoja dz.us.ia . 
•entai už dožą. Gaukite bor.ką np- 
-iekoriaus šiandien Pinigai gra
sinti jei Jum« nf-pagelhė-.

tą. ka 
patai- 
rao’p-

S■J'

uo

1

kankinant
Red Cro«s Ink- 
stajr.sPle iste- 
r i a k Gaunama 
visose aptieko
se. Gaminta 
J g b u s o ir 
lohnson. New 
Ėrur.saick.N.J.

F

Tanlac
(2 MII.IONAI BONKŲ IŠVARTOTA.

; ir 
n 2 
ap-

Jaučiasi parai ant nugaros

SIOS MADOS ARTONE PHONOGRAPH
\ ertas $35.00. Dabar Specinlė Raina‘.tiktai Š9.9S

ll’S galėsit uziaugti.' 
ilgais žiemos vakarais 
su šiuo puikiu vėliau
sios mados Artooe Phn- 
nngraph. Tai puiki ma
sina kiek kada yra ou- 
vę. naujas ir skirtingas 
nuo paprasto pn<»ii<>- 
grapho. Netik turėsit 
smagų ir linksmą savo 
namuose laiką, bet ga
lėsit neštis iš vietos į 
vietą, nes padarytas 
parankioj .'iutkeiso for
moj. su sagutėmis, rak
tuku ir rankine; didu
mas via 12 per 11 ir 6 
colius, yra vietos dėl 
12 rinktiniu rekordų, 
turi stiprų "Heineman** 
motorą; galima grajit 
keletą rekordų be užsu
kimo ir gausit gražų, garsų balsą, taip kaip iš brangios masinos. Pilnai gva- 
rantuotas. Su šuo phonograph mes įue iam 6 rinktinius aukštos ru.-ies reaor- 
d.us ir 100 adatų. Pilnas kompletas ga.avas grojint Viską gausite Speeiak* 
Kaina tiktai už <9.98. Rašykit šiądien. N«sivėluokit; tiktai 2’X)<) šių dailių 
phonographų bus parduota bargėno kaina. Kuomet tuos išparduosime, tada 
pardavinėsime reguliare kaina, kuri yra daug aukštesnė. Atsiųskit Jūsų var
dą ir adresą su Sl.fto rankpinigių ir užmokėkit likusius ir keletą centų už per
siuntimą pastoriui, kuomet jis atneš pbonographą, ii rinktinius rekordus ir 
lito adatų Patenkinimas Gvarantuotas arl-a pinigai gražinami. Rašykit šian
dien pas: CNION TRADIN(. CO. 2148 U. Chėeago Avė., |p-pt. 120.

Chicago. Iii. Hunib»ldt Park StatHn.

Šalčiai, kurie išsivysto 
į pneumonią

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia -kilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi ,'ustab- 
do gemalų augimą.

Creomiilsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, 'alio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą <u kvėpavimu. Jis 
yra labai geras d<4 sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“tlu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
insn šalčio ar kosulio ncpalengvin- 
tu vartojant ji taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptielcorių. (apg)

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion. sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priitnnas vartoti. 
Crcomulsion yra nauja' tnvdika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odą ir >ulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaigio viena iš geriausių vaistų gy
dymui pastovau' kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklė' nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių . 
elementų apart kreozoto, kurte pa-

I

CREOMULSION

MESTA J MIŠKĄ.
Ukrinai, Mažeikių apskr. 

Mačiau, kaip išmetė iš ku- 
metino našlę Jakšienę su ma
žais kūdikiais.

Tai buvo netoli Repšių til
to. valdiškame miške. Stovi 
maži du vaikeliai: vienas 3. 
o anti-as 5 metų prie suvers
tų baldų krūvos, o motina 
verkdama bėginėja, jieško 
vietos, kur prisiglausti su 
maža’s kūdikiais.

Paklausiau, kaip tai atsi- ninkai. Darbininkų skaičius 
tiko. Verkianti moterėlė sumažintas. Darbas sunkes- 
trumpais žodžiais taip paaiš- nis kaip pirma.
kino: j Dėl miesto valdybos tai;

Buvome pas dvarininką nebėr ko ir kalbėti, kalėjimo 
Anusevičių kumečiais... Vy- gatvėje statomas akmeninis 
ras kaip mirė, likau su ma- tiltas. Iš pradžių dirbo mies- 
žais kūdikiais dvarponiui to darbininkai. ’rT*” 
nebereikalinga. Ir'šiandien atleido.
(spalių3 d.) man nesant na- Kuzma nuvažiavo i Kovars- 
mie, mano visą mantelę su ką ir pasisamdė iš provinci- 
maža'siais kūdikiais Anuse- jos meisteri. Meisteris dirba 
vičius su policijos pagalba Su darbininkais iš provinci- 
išvežė i skarbavą mišką ir is- jos. Visi stebisi, kad pati 
vertė. Vyresnysis sūnūs, 16 miesto valdyba nesirūpina 
metų, norėjęs pasipriešinti. ’darbais ir vietos darbininkus 
užtai išvežtas į arešto na-į palieka be darbo.
mus. — ir nubėgo ašaras • ---------------
šluostydama jieškoti arklio STEIGIAMAS LAIVYNAS, 
ir vietos, kas priimtų šal
čiam.- užėjus.

Už faktą atsakau.
Pr. Milašius.

Vėliau juos
Pats burmistras

Klaipėdoje isikurusi drau
gija “Lietgar” rūpinasi išau
ginti Lietuvos prekybini lai
vyną. Draugija veda su vy
riausybe derybas gauti leidi
mą, kad visas eksportas ir 
importas jura eitų per jos 
rankas.

Draugija tikisi galėsianti 
paleisti lapkričio pradžioje 

už"bt vusj klaipėdos" krašte 3 garlaivius — du prekiniu ir 
Vokietijos reicho ir Prūsų 'vieną keleivinį. Garlaiviai 
valstj bės turtą, tekusį Lietu-. kursuos tarp Klaipėdos ir 
vai. Reparacijų komisijos fi-į Anglijos uostų, 
nansi nė sekcija siūlo musų! ---------------
vyria jsybei parinkti laikiną 
reparacijų sumą — 60 milio-1 
nų aukso markių (apie 144 J 
milionų litų). J tą pasiūlymą 
Lietuvos vyriausybė atsako, 
kad minimas turtas negali 
būti daugiau įkainuojamas. 
negAi 30 mil. aukso markių a 
(72 mil. litų). Be to. musų I valstybės iždas pajamų turė- 
vyriausybė ruošia platų pra-! jo 175,527,976 lt. ir dar ne- 
nešimą. dėl musų pajėgumo paskirstytos geležinkelių 
reparacijas mokėti ir ap-1rinkliavos 4,058.752 lt. Išlai- 
skaič.uojama Lietuvai pada- dų per tą pat laiką buvo 
ryti nuostoliai karo metu. '172,283,745 It.

REPERACIJŲ KLAUSI
MAS UŽ KLAIPĖDĄ.

Sulig Klaipėdos konvenci
ja Lietuvai tenka sumokėti 
reparacijos, t. y. atlyginimą,

VALSTYBĖS BIUDŽETAS.
Ateinančių 1929 metų biu

džetas busiąs suvestas apie 
250 milionų litų sumoj. Tiek 
maždaug ir pajamų numato
ma. 1928 metų biudžeto vyk
dymas eina tvarkingai. Per 
pirmuosius š. m. 8 mėnesius

Jis turėjo skilvio ir inkstų 
trubelius.

Kol poną.- Lawrent-e Neice. Mt. 
Union. I-a.. nepradėjo vaitoti Nuga- 
T,ji.- turėjo silpnus inkstu ir su
irusį skilvi. Šiidis darė jam nukeliu ir 
nervai buvo silpni. Nuga-Tone jam su
teikė tikrą palaimą ir tie trubeiiai 
pražuvo, ponas Lavrence sako, kad 
jos suteikė jam sveikata ir stiprumą 
ir jis vėl galėjo dirbti. Tas patvirtina, 
<ad Nuga-Tone yru tikros sveikatos 
ir stiprumo budavotojes.

Jei esi silpnas, sergantis, nervuotas 
«rha turi neveiklius organo :k.ai tu
ri vartoti Nuga-Tone. .Jo« yra pagel- 
ič-jusios viiš miliniui vyrų ir moterų ir 
grąžinusios jiems sveikatą. Naga-To- 
’ie yra puikiu dėl prasto apetito, ne
virškinimo. silpnų nervų ir kitų orga
nų. gasų viduriuose arba žarnose, 
raugėjimo, silpnu kaperi-.’. inkstų arba 

uslės trubelių, chroniško užkietėjimo, 
galvos skaudėjimo, svaigulio, r.rartn 
dega, jautimo silpnumo ir nuovargio 

ir panašių tiubelių dėl menkos sven.a- 
,<;s. Visi gyduolių vertelgos pardavi
nėja Nuga-Tone. arba gali jų gauti dol 
jūsų iš olselio vaistinės

FUIKIAUSIS IR GERIAUSIS MUZIKAMS LAIMIOMS
PASAULYJE

6) Išpildomi laivo

Iš IR I

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didelio Vokiečių laivo 
COLUMBUS 

arba Kitais stos Linijos 
laivais 

TIK ASTUONI iŠ 
DIENAS

Puikios kajutos Trečiai 
Klesai—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

65 Statė St.. Boston. Mass.
NORTH GERMAN

LLOYD/

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant musų populiarių laivą

Nepalyginamas švarumas ir pa
tarnavimas visose Mėsose.

iš York j
• 11 1 Kauną ir atgal

\ I (Pridėjus S. V.
£■■4 \J ieigu Taksu*.)

Trečia klesa
Pinigus persiunčiant greitai ir 

žemomis ratomts.
Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentu- arba pas

Hamburg-American Line
131 Statė Street Boaton

I

I

Stebėtinas grajijantis Laikrodis ir 
tas yra naujausis laikrodžiams išraki
nąs. Tas laikrodis parodo valandas ir 
'rinutas. kaip ir kiekvienas kitas Pa- 

(iarytas stipriau gražiai apdirbtas ir 
iltys visam amžiui. -Jeigu mylite gir

dėti gražią muziką, nereikia Jums mė
tyt pinigų už visokius muzikališkus 
nstrumentus. pavyzdžiui: piano, fono- 
-afo. smuikos. korneto ir tam pana
šų. Jums tereik tik pasukt raktą vir- 
;je to laikrodžio ir jis grajins grą

žtus dainas ir meliodijas, kurios pa- 
linksmins Jus ir jūsų draugus. Jis gra 
jina 15 minutų su vienu užvedimu ir 

ekviena syki užvedus grajina skir
tingas meliodijas.Laikrodis aprūpintas 
įechanizmu. kad muzikos voliukai per 

-įmaino patįs. Tai didelės vertės laik
rodis. nes sale laikrodžio turi da ir 

uziką. Tokį laikrodi reikėtų turėti 
iekviename name. Ir jus to laikrodžio 
iekur negalite gauti kaip tik pas 
us Tikra kaina to laikrodžio $18.00., 

. ekviena-. kuris iškirps šį apgarsini- 
ą ir prisius mums užsakymą, .gaus 
laikrodį už $8.45. Mes neprašome 

inigų iš anksto.tik parašyk savo var
lį ir adresą aiškiai ir įdėk $2.00 de- 
ozito, o kita užmokėsi kada tą laik- 
dį atveš jums i namus. Kiekvienas, 

■ ris prisius $8.45 iš aukšto už tą iai- 
odį. tam prisiusime VISAI DYKAI 
ažią deimantinę Špilka ir paauk
otą retežėlį.

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North Irvine Are., Lept-. 421,

LAIKRODIS

Chicago. 111.

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

KLAIPĖDĄ
------:ANT:-------

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš P>. A i • Laivų per Klaipėdą prie da
bartiniu aplinkybių vra mali i ' ir visai keleivių nevargina.
KODĖL LIETUVIAI VAŽU OJA ANT ŠIOS LINIJOS?

1) Nepertraukiama kelionė i- :»ort<> j portą
2) Nereikia trankvti' geležinkeliais po svetimas šalis
3) Lietuviškai galima susikalbėt! su laivo aptarnautojais
4) Geras valgis ir mandagi)' patarnavimai
5) Kasdieną jodami pavcik'lai ir koncertai
«) Išpildomi laivo orkestro*. įvairus žaislai, šokiai ir tt.

• KAINOS 
Į KLAIPĖDĄ 

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

$122.00
Į abi pusi 203.50

kainos 
IŠ KAUNO: 
Trecia Kieta

$125
Valdžios Tax 

Ekstra

IŠPLAUKIMAI LAIVU IŠ NEW YORKO: 
“POLONIA” .... Gruodžio (Dec.) 4
“LITUANIA” Gruodžio
“LITUANIA” Sausio
Su įvairioms žinioms Kreinkoė- > Meto* Arentą ar į 

BALT1C AMERICA LINE 
« BRIDGE STRI KI YORK. N. Y.
t—r Trnt BWg * P*‘
315 So. Dearborr Str. Chicago, Illinom.

(Dec.) 22 
(Jan.) 26
Bendrovę

SESIAS RANKAS
Parodo Valandas

Parodo Minutas

Parodo Sekundas
Parodo Sąvaitės Dieną
Parodo Mėnesi-* Dieną

Parodo Koks Mėnesis
Parodo Mėnulio Permainas

TAI YRA STEBĖTINAS DALYKAS
Kas turi tokį laikrodį, nerei kalauja kalendoriaus. Viskas, ką turit 

daryt tai pažiūrėt į šį laikrodi ir tuojaus žinosite valandą, minuta ir 
p ;.tj ji kpuną*s iena, mėnesio dfcna ir koks menesis ir
mėnulio permaina.

\ iskas dirba automatiškai, tik reikia šį laikrodį užsukt kaip visus 
kitus. Su šitokiu laikrodžiu nu-trbi.isit savo draugu- :r kai nynus. Kas 
tik pamatys tą laikrodį, norės tuojaus įsigyti. Šis laikrodis padary
tas is labai ireros medžiagos, atsargiai pritaikyta.- i labai dailu keisą, 
miera IK; parodo teisingą laiką ir laikys per metų metu^ Reguliare 
kaina $9.,.>. bet turint labai dauug ant ranku, <> piąigai reikalingi dėl 
kitokio tavoro. kuris siunčiamas iš dirbtuvės, mes nutarėm per sekan
čias 30 dieną parduoti tik už Š0.95. Niekados pirmiaus ir gal vė
liaus neturėsit progos pirkti laikrodį kainuojantį $9.75 už šfi.95. Su- 
taupinat_$3.00. Atsiminkite, kad šis speeialis pasiūlymas yra geras tik 
per_3O dienu Nesiuskit pinigu. Tik pasiųskite kuponą ir mažą dalį 
0.9o sumos ir likusius galit užmokėt pačtoriui. Parodykit savo drau
gams ir užsisakykite kiek 
norit laikrodžių.
Tai geriausias pasiūlymas. 
Siųskite visus orderius pas:

Columbia Sales Co.
1596 Oakland Avė- Dept. II

MILVAUKEE. W1S.

COLCMBIA SALES CO.
15SS Oakland Ave„ Dept. 11.

Milwa«kee. Vis.
Meldžiu prisiųsti Stebėtina Kaler.dori- 
r.į Laikrodį, už kurį užmokėsiu pasto
riui $6.95 ir ne daugiau*.
Vardas ...................................................
Adresas .................................................

KALĖDŲ EKSKURSIJA 
I LIETUVĄ

Puikiausiu Grertlaiviu

AQUITANIA
Gruodžio-December 5-tą dieną

iš New Yorko stačiai j Cherbourgą, 
o iš ten geižkeliu į Kauną

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

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

p. Pijąs B u k š n a i t i

darbuotojas 
Viršininkas

S.

Vėlesni išplaukimai iš New Yorko:

RERENGARIA , . . Gruodžio 11. Sausio t

MAURETANIA ... Sausio 11. Vasario 16

AQ<TTANIA.................... Vasario 1. Kovo 1

Už'išakykite vietas ir klauskite paaiškinimų 
ėinusmje musų agentūroje,

CUNARD
l.ithuaman

33 Statė St„

•r-
arba rašykit mnmc

LINE
i>pt.
BOSTON, MASS.

1 I
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Vietinės Žinios
BA1SUS SPROGIMAS 
LYNNO DIRBTUVĖJ.

17 žmonių užmušta ir 50 
sužeista.

Preble Box Toe kompani
jos dirbtuvėje. East Lynne. 
pereitą sąvaitę Įvyko baisus 
sprogimas darbo metu. Eks- 
pliozija buvo tokia smarki, 
kad netik pati dirbtuvė tapo 
sugriauta, bet ir šeši gyvena
mieji namai netoli jos buvo 
smarkiai apdraskyti. Greti
mam name ekspliozijos 
smarkumu buvo užmušti 
penki žmonės — motina ir 
keturi vaikai, o jų tėvas žuvo 
dirbtuvėj.

Iš viso šitoj katastrofoj žu
vo 17 žmonių — keturiolika 
jų buvo užmušta ant vietos, o 
tris mirė vėliaus. Sužeistų 
buvo 50.

Kaip šita nelaimė atsitiko, 
niekas tikrai nežino, bet spė
jama. kad kas nors rūkė prie 
darbo cigaretą ir nuo to užsi
degė ištirpytas celiuloidas, 
smarkiai deganti medžiaga. 
Sprogus kubilams, degantis 
skystis aptaškė daugeli dar
bininkų. ir jie liepsnų apimti 
išbėgo i gatvę ir degdami 
bėgiojo i visas puses, jieško- 
dami pagalbos. Vieni jų su
degė mirtin. o kiti baisiai ap
degę nuvežti ligoninėn.

Sprogimas nunešė dirbtu
vės stogą, išvertė sienas* ir 
uždegė šešis kitus namus. 
Langai išbirėjo visoj apielin
kėj.

Walsb išrinktas milžiniška ' 
balsų didžiuma.

Senatorius \Valsh rinki
muose gavo 100.000 balsų 
daugiau už republikonų kan
didatą Young. Mat, Walsh 
ėjo kaipo “visuomenės kan
didatas,” o Youngo rekordai 
parodė, kad pastarasis eida-

South Bostono lietuvių so- vo prieš kiekvieną darbinin- 
cialistų kuopa ruošia drau-.kams palankesni sumanymą 
gišką vakarienę priimti “Ke- legislaturoj. Savo laiku Dar- 
’.eivio” redaktorių drg. Mi-!bo Federacija tą iškėlė aiks-

DRAUGIŠKA VAKARIE
NĖ DRG. MICHELSONUI 

PRIIMTI.

I

Mass. valstija už panaikini
mą blaivybės.

Massachusetts valstija bal
sų dauguma išėjo prieš pro- 
hibiciją. Ketvirtadalis milio- 
no piliečių viršijo blaivybės 
šalininkus. Dar nesant pil
niems daviniams, ketvirtoj 
dienoj po rinkimų už prohi- 
bicijos palaikymą buvo 347.- 
000 balsų, o prieš —619.812. 
Žinoma, blaivybė tuomi ne
pasinaikins. nes tai buvo tik 
patyrimas piliečių opinijos, 
kaip jie žiuri i svaigalų už
draudimą. Taipgi 36 distrik- 
tai iš 40 nubalsavo dūoti šios 
valstijos senatoriui Įsakymą 
reikalauti kongrese, kad 
18-tas konstitucijos pataisy
mas butų atmestas. Tas irgi 
reiškia reikalavimą panai
kinti blaivybę. Sausieji dėlto 
kelia lermą ir savo, kad jų 
priešai klastavimu taip su
pliekė blaivininkus.

?helsoną, kuris šiomis dieno
mis atvyko iš Lietuvos.

Vakarienė Įvyks South Bo
stono Lietuvių Salėj (apati
nėj ). 7 valandą nedėlios va
kare, 25 lapkričio.

Būdamas Lietuvoje drg. 
Michelsonas patyrė daug 
Įdomių dalykų ir šitoj vaka
rienėj darys apie juos prane
šimą. Tarp kitako bus nu
šviesti šie klausimai:

(1) Kaip Lietuvos žmonės 
žiuri Į dabartinę valdžią?

(2) Kaip liaudininkai aiš
kina 17 gruodžio pervers
mą?

(3) Kaip ji aiškina social
demokratai?

(4) Kas darosi Lietuvos 
kalėjimuose ir Varniuose?

(5) Kaip laikomi darbi
ninkų susirinkimai?

(6) Kodėl Lietuva negali 
atsiimti Vilniaus?

(7) Atlyginimas už Klai
pėdos kraštą.

(8) Ar bus atmokėti Lie
tuvos bonai Amerikoje?

(9) Kun. Alšausko skan
dalą^ su merginomis.

Tikrų žinių apie šituos da
lykus Amerikoje lietuviai 
neturi, nes Lietuvos cenzūra 
jų nepraleidžia ir laikraščiai 
negali jų nušviesti. Taigi at
eikite i šią vakarienę, o čia 
viską išgirsite. Vakarienė 
bus gera. Tik prašome iš kal
no Įsigyti tikėtus, nes rengė
jams reikia žinoti, kiek parū
pinti gėrimų ir valgymų. Ti
kėtai gaunami '•Keleivio” 
ofise. Kaina — SI asmeniui.

Visus maloniai kviečia.
L S. S. 60 kuopa.

tėn ir pasmerkė tokius Youn- 
go žygius. Todel republiko- 
nų kandidatas taip mažai ga
vo balsų šioj valstijoj.

Daug piliečių buvo neįre
gistruota.

Virš 1000 piliečių lankėsi 
pas balsavimo viršininkus 
City Hali sužinoti, kodėl jų 
vardai nebuvo užregistruoti 
balsavimui. Peržiurėjus re
kordus atrasta, kad jie yra 
buvę balsuotojai per daugeli 
metų, bet pereitą balandžio 
mėnesį policija kaž kaip ne
įtraukė jų vardų i balsuotojų 
sąrašą. Viršininkai paaiški
no. kad dabar jau pervėlu 
atitaisyti šią klaidą. ‘‘Kelei
vis” keletą sykių ragino bal
suotojus persitikrinti ar jų 
vardai tikrai Įregistruoti bal
savimo sąraše.

Numato kitą didelį karą.
Rašytojas Lincoln Stef- 

fens. kalbėdamas Bostone 
apie karo paliaubų šventės 
reikšmę, nurodė, kad tikro
sios karo priežastys tebėra 
nepašalintos. Jo nuomone, 
kitas <lidis karas i vyksiąs už 
10 metų. Dabartinius milita- 
ristų šukavimus ir pasidi
džiavimus karo paliaubomis 
jis pašiepė, klausimu: “Ar 
paliaubos tai viskas, ką mu- 
tų kultūra galėjo pasiekti, 
neisteigiant tikrosios tai
kos?”

Nupiginta automobilių 
registracija.

Sekantį metą mokestis už 
automobilių registraciją bus 
nupiginta dviem trečdaliais. 
Bet reikės už tai mokėti tak
sas už gazoliną. Nuo 1 d. 
sausio 1929 metų bus sekan
čios kainos:

Už automobilius mažiau 
30 arklių pajėgos. $3.00; 
nuo 30 iki 40 arkliu pajėgos 
$4.50: nūo40_iki 50—$6.00; 
už 50 ir virš — $7.50: už mo- 
torciklius — $1.50. Kitos rū
šies motoriniams vežimams 
registracija kainuos nuo 
$4.50 iki $6.00. Didiesiems 
trokams — nuo $20 iki $42.

Išimtis daroma visuomeni
nių ir valdžios Įstaigų tro
kams. kuriems registracija 
lėšuos tik $2.00.

Trys budai apsiginti nuo 
džiovos.

Daktaras Floyd kalbėda
mas per radio Boston Tuber- 
culosis draugijos vardu, sa
kė, kad kova prieš džiovą 
šioje valstijoje yra užtekti
nai tvirta aprūpinimui visų 
šia liga sergančių ligonių. Jis 
aiškino, kad tarpe 20 ir 30 
metų amžiaus žmonės yra di
džiausiame džiovos pavojuj. 
Kad didžiausias džiovos pa
vojus gręsia žmonėms tarpe 
20 ir 30 metu amžiaus. Pa-

Koncertas
RENlil \ A. L. TAUTINĖS SAN D IROS 1-nia* APSKR

NEDĖLIOJĘ. 18 Lapkričio-Nov., 1928
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

KAMPAS E IR S1LVER STS, ęo. BOSTON. MASS.
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE.

Šiame Koncerte Dalyvaus Nauja Lietuvių žvaigždė 1 >aiiiiniii'.č 
ELENA Al’šRll TĖ. iš Ne* Yorka; p-lė S. Vaitkaitė iš Montello*. 
p. A. V. Jenkins ir keletas kitų rinktinių dainininkų ir muzikų.

Reikia paminėti, kad p-lė Elena Aušuutė savo talentingą balsą 
išlavino Italijoj. Ji debiutavo garsiam ItalTa teatre operoj "Ii Trava- 
tore..Azucenos rolėje. Už balso gražumą ir gerą dainavimą apdova
nota Aukso Medaliu. Musų apielinkes lietuviams bus didelė naujiena 
išgirst talentingą dainininkę.

Malonėkit visi dalyvauti. 1-mas SAND. APSKR.

Gręsia pieno išvežiotojų 
streikas.

Bostonas gali netekti pie
no, nes pieno išvežiotojai 
ruošiasi Į streiką. Jų unijos 
viršininkai turėjo pasitari
mą su New England Crea- 
mery kompanija, kuri uždė
jo atačmentą ant išvežiotojų 
algų. Mat. tūlas laikas atgal 
minėta kompanija laimėjo! 
bylą prieš uniją. Teismas 
nusprendė, kad unija sumo
kėtų kompanijai $60.000. 
Kadangi unija tų pinigų ne
sumokėjo, tai kompanija už
laikė algas unijistų išvežio
tojų. Išvežiotojai dėlto grą- 
sina streiku. Pasitarimai ei-

• na toliaus.
Patriotinė šventė neturėjo 

gyvumo.
ŠĮ panedėli patriotai šven-' 

tė didžiojo karo paliaubų 
dieną. Gatvėse buvo išri
kiuotas visas jų “vaiskas.” 
Įvairios patriotinės organi
zacijos dalyvavo parodose, 
kurios buvo suruoštos pami-, 
nėjimui 10 metų sukaktuvių} 
baisiausios pasaulinės žmo-

I KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta

mus, kaip vyrus, taip ir moteris ar 
merginas is Lietuvos i Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie. kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
noms. taip ir visiems keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentu. Dėlei platesnių informacijų
laivakorčių

Į agentu T__  r_____ , ___ „
| visad kreipkitės pas mane šiuo adresu
ii
ii
i
ii
I

“Keleivio” redaktorius su
grįžo iš Lietuvos.

Pereitą subatą sugrįžo iš 
Lietuvos “Keleivio” redak
torius S. Michelsonas. South 
Bostone lietuvių socialistų 
kuopa ruošia jo priėmimui 
vakarienę, kur jis žada pa
daryti pranešimą apie tai, ką 
jis savo akimis matė Lietu
voje^___________________
Jieškau merginos ar moters 
prie dviejų mergaičių, valgis ir kam
barys; mergaitės eina m >kvkla. Atsi- 
šaukit GEO. MASILIONIS 

377 Broadu ay. So. Boston. Mas*. I

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IK KALNO 

Specialistas veneriškų, kraujo ir 
odos ligą.

Elektriką ir*606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedeldieniais iki 4 vaL po'pietą.

Lietuvis Optemtristas
T

r

t
ĮMergina išgelbėjo jį nuo 

mirties bausmės.
Pasmerktas už Įtariamąją 

žmogžudystę kalinys Gangi 
Gero turėjo būti nužudytas 
elektros kėdėj pereitos sa
vaitės pabaigoj. Prieš pat 

j mirties bausmės Įvykdymą 
mergina vardu Philomena 

i i - o™,*™ Romana pridavė valdžiainiu skerdynes, zmonesene-! . - -i • i • naujų informacijų, kuriosbuvo jokio entuziazmo n -a i j *-t • t „u-• - t • parodo, kad tikrasis kalti-mazai kas indomavo mai- . , . . ,, p. i* . - . • , • ninkas vra tūlas Galio. Da-,suojanciais patriotais, nors , . .* . • .i ‘ . bar teismas turės iš naujo ioras buvo gražus, saulėtas. , , . . . „r* . , • • - i bvla nagrinėti. Tuo tarpu šiaReiškia, žmones ne kaip žiu- 1.. merginą kaz kas pavogė,ri i mihtanstus ir ju apvaiks- v • i , - t &v.-.. * Kad kiek., butų nužudę ne-
ciojimu>.__________ kaltą žmogų. Štai kodėl pa-'

žangieji žmonės yra prie
šingi mirties bausmei.

i
I

ŠVIESUS, saulėti I kambariai art 
antrų lubų, gasas. elektriką, maudynė. 
$5.00 į sąvaitę

MRS SARAII TOUER
791 Eourth st, So. Bo-lon.

IŠSIR ANDAVOJ A š%arųs pavie
niams kambariai, gražioj vietoj, i 16)

K. Rupin. 1 131) Columbia Rd.,
So. Boston.

PARSIDUODA PUIKUS M \UO
GAS T PIANAS už $100. Atsišaukit 
nedaliomis arba po 6 vai. vakarais.

J. BARTOL (46)
7 (odmaii Uiil st, Rovbury. Mass. 

Tel Rozbury 8725-M.

Tel South Boston M20 
Residence University 1463-J 

S. M. Puižiutė-Shallna 
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATĖ
166 Broadnay. So. Boston. Maaa 

Room 2
<
4
1

Išdaužė krautuvės langus ir 
pabėgo automobiliuje.
Pereito nedėldienio vaka

rą South Bostone ant Broad-; 
way pasirodė niekam neži-Į 
nomas žmogus, kuris, tartum 
butų keno pasamdytas, pra
dėjo daužyti didžiuosius 
krautuvių langus, o išdaužęs 
jų apie 10. pasiėmė taxi ir 
pabėgo. Išdaužyti lang-ų stik
lai kainuoja po $100 ir dau-i 
giau. Lietuvio Gustaičio 
krautuvėj ant Fourth streeto 
taipgi išmuštas langas. Dau
giausia betgi nukentėjo lan
dai Woolwortho kompani
jos 10-centštoris. Mohican 
Marketo ir A. A. Adams' 
kompanijos krautuvės. Tai 
atsitiko apie 7 valandą va-, 
kare. »

LABAI IŠKILMINGAS 
BANKETAS.

Lietuvių Žinyeios metinis ban
ketas įvyks ketverge 22 d. lap
kričio. lygiai 6:30 vai. vakare.

Šiame bankete turėsime labai 
puikų programa iš dainų ir mu
zikos. Po vakarienės turėsime 

t 

šokius. Visas pelnas skiriamas. 
pirkimui krutorr.ų paveikslų ma
šinos. su kuria veltui lietuviams 
rodysime krutamus paveikslus 
nedėlios vakarais. Ateik ir pa
remk ši tikslą. Įžanga 75c. suau
gusiems ; vaikams 25c.

Lietuvių M. Žinyčia. kampas 
4-th ir Atlantic sts.. So. Boston. 
Mass.

ĮPARKWAY AUTO SERVICE
I

I 
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and FILLING STATION
Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaira 
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.
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Nebus daugiauUžkietėjimo
Dujų Skilvyje 
širdies Piktumo 

Greita pagelba naudo jant PepsiiricScltzer 
Rašyk Pepsinic SeltzerCo.

Wcrcestcr. Mass o
GAUSI SAMPELJ DYKAJ

I
I

Atidarė naują kelią Dor- 
chesterio pajūry.

Teko važiuoti naujai ati
darytu tiltu ir keliu, kuris iš
eina iš Old Colony bulvaro 
skersai Dorchesterio pajūri. 
Šis kelias tapo atidarytas už- 
pereitą subatą. Važiuojant Į 
Quincy arba Nantasket šiuo 
keliu automobilistams susi- 
taupina apie 20 minučių, ir 
nereikia bruktis per trafikus 
siauromis Dorchesterio gat
vėmis. Kelias platus ir gerai 
Įtaisytas. Šalykeliai dar ne
baigti. Žemės savininkai to
je apielinkėj dabar džiau-

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

Tel. South Boston 1662— 1373.

Kalinys užmušė kalėjimo
sargą.

Iš Charlestowno kalėjimo 
mėgino pabėgti Ch aries 
Trippi, pasmerktas nuo 15 
iki 18 metų kalėjimo už api
plėšimus, bandė desperatiš
ku budu pabėgti iš nelaisvės. 
Pasislėpęs koplyčioje ir apsi
ginklavęs revolveriu, jisai 
laukė progos pasprukti, bet 
ji užklupo sargas 
nušovė, 
koplyčioje. Tuomet atbėgo 
kitas sargas, kuriam pavyko 
kalini sučiupti, kuomet šis iš
šaudė visus šovinius. Tarp 
jųdviejų kilo dvikova, 
nai revolverio rankena kali
nys kirto sargui i galvą ir at-1 
ėmė jam žadą. Galų gale-vis-' 
gi pavyko desperantą nu- ženklai vėl buvo pasirodę ke. Dabar musu 
veikti. < 
mas už žmogžudystę.

matiniai kovos budai prieš giasi, kad nuosavybės kaina
džiovą esą: 1 ) poilsis, 2) ty
ras Oras, 3) maistas. Tyras 
oras, sulyg daktaro Floyd, 
yra svarbiausia gyduolė.

pakils, nes tai bus vienas iš 
svarbesnių kelių. Rep.

kurį jis
užsibarikadavęs

Juškos ristynės.
Providence, pereitą savai

tę musų ristikas Juška ėmėsi 
su paskilbusiu drutuoliu Son- 
nenbergu, kuri jis mėtė kaip

Čio-

Vanagaičio prakalbos 
su margučiais.

Gruodžio 2 d., 7 vai. South _______
Bostono Municipal Salėj busĮfutbolą, tečiaus nepavyko fį 
p. Vanagaičio prakalbos va-!apgalėti. Musų Pranas visgi 
nagaitiškostiliaus. Visi kvie- i , ~
čiami ateiti.

ANT l’ARDAt IMO 
SO. BOSTONE

Nepaprastai gera proga įsigyti 
perą kampinį namą bizniui. Kam
pinis namas, krautuvė ir <lu kam
bariai prie krautuves. Dvi šeimy
nos virš krautuvės p<> l kamba
rius. Namas vi.-ai naujai pertaisy
tas. Kaina $6.5o*i.

Trijų šeimynų medinis namas. 
4-4-4 kambariai, pesas, elektras, 
skalbynės, pijazai. Kaina $5,5O«». 
Savininkas sutinka mainyti ant 
farmos. apie 2" arba 25 akerius 
žemes kur yra arba galinta laiky
ti karves.
(■eras biznio kampa* City Pointe. 
šešių šeimynų mūrinei namai, be
kerpė ir krautuvė. Labai geroj 
kaipo bizniui taip ir gyvenimui 
vietoj. Kaina x25,'Xmi Sutiktų 
mainyti ant neblogo dviejų šei
mynų namo.
Vienw šeimynos, šešių kambarių 
namas, elektias. maudynė, šiltas 
vanduo. Įnešti reikia tik $400. 
Kaina $2,400. lengvos išlygos.

So. Bostone Grosiernė ir Burernė. 
Senai išdirbtas biznis, jeigu daro 
nuo 700 iki 800 į sąvaitę. Kreip
kitės tuojau. Kaina $3J)00.

*

I

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinei namai su 
visais įtaisymais. Kaina $10.500.

PRIEINAMI ACSIA PROGA
K IEK VIEN A M INSLRANCE

Inšiurinu ir ant išmnkesčio (Tik 
Mass. valstijoj! Automobilius, 
fornicius. namus, stiklus, sveika
tą. gyvastį ir tt.

l’AKI PINI PINIGUS delei mor- 
gičių ant namų ir farmų, Bostone 
ir jo apylinkėse.

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

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

tikisi ateity paguldyti Son- 
nenbergą. Jų ristynės dar 
Įvyksią Bostone. Kitos Juš- 

Pereitą sąvaitę žiemos kos ristynės buvo New Yor- 
------ 1 drutuolfo 

Jis dabar bus teisia- Bostone ir apylinkėj. Kai išvyko Į Maine'ą pastirnauti.
Reporteri*.I 

i

NORTH HOBI RN. MASS. 
Devynių kambarių medinis namas, 
tik 10 metu senumo galima varto
ti vienai arba dviem šeimynom, su 
visais įtaisymais, išskiriant šilu
mą, ir 4,000 pėdų žemės, vištinin- 
kai ir t p. Kaina $4500.

Parduodu Anglis ir Malkas. ANG
LIS ŠITOM TARPI ATPIGO. 
PIRKITE DABAR. Pristatome 
netoliau kaip 12 maiiių nuo Bos
tono.

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

Jau išėjo iš spaudos naujas mėnesinis žurnalas "TARPININKAS"
Pašvęstas naudingiems patar imarns apie Real Estate. Apdrauda, 

Morgi'-ius ir ki: -judinamo turto reikalus. Pilnas įdomių ir įvairių
pasiskaitymų. Reikalaukite tuojaus mano ofise; iš toliau siųskite 5c. 
krasos ženklu, persiuntimui.

SOUTH END 
HARDWARE C0. 

Gaukite Didelius Barbenus 
MES IŠPIRKOM DU 

DIDELIU STORU 
llanover llard»are ( onipanj. Ha- 
nover St. ir S. J. Bcck*ith Compa- 

ny. Bostone.
VISK AS BI S PARIM O! \ M PI

GINTAI NUO 25% IKI 50%.
$2.50 Del.u.ve Hat M hite Paint 1.59 
Dup-inl Interior Gloss Paini $2.73 

Ivory. Tan. Buff. Gray. Blue, 
Green and Hhite.

Enghsh baltas enatnel. $1.95 
$5.00 flioro varnišiu*. $2.50 
Shellac. orange ir baltas $2.75 
Sunkios galvanizuotos pelenų

bačkos.........................................$1.69
Asbestos cementą* ir pipe covering 
l‘ urnace ir Stove paipos. Langams 
stiklai už žemiausią kainą.

šimtai kitu barjjėny.
Vietinis pristatymas dykai.

Visas tavoras gvarantuotas 
arba pinigai sugrąžinami.

South End 
Hardware Co.

1095 WASHINGTON ST.
BOSTON, MASS.

Tel. Hancock 6105—6106.

ALEKANDER S. LEWIS 
Tourist Agent 

745 \\ indsor St, MuntreaL 
P. Q, Canada.

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

J. L. PASAK A KNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston. Masą

t

Tel. So. Boston 506-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.
Broadnay^tarpe C ir D St, 

SO. BOSTON. MASS.

gal.

i
251

Telefonas 61IX

Or. A. Goan-6uąaiiskis
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedėlionris pagal susitarimą.
TOS N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO, MASS.

i
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Dorchester Clothing Shop
Siutus. Overkotus siuvame ant 
užsakymo, štyipu valome ir pro- 
siname. Taipgi siuvame naujas 
futras ir permodeliuojame se
nas. nes turim tam tikras ma
šinas.

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

MARTIN UALULIS 
1851 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8481

LAIDOJIMUS; 
kuriuos paveda* 
mano priziurėji-, 
mui, visuomet* 
būna patenkinti* 
ir sutaupina g»-< 
rokai pinigų. * 

Mano kaina* 
visiems ir visurl 
\ienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIUS * 
Lietuvis Graborius <

162 Br<>adway. So. Boston. Mass. J 
Residence: 313 W. 3-rd street. < 

• Telefonas: So. Boston 0304-W. ,

Telefonu 11294
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare
107 SUM.MER STREET, 

LAMRENCE, MASS.

t »
I

I
I

t

i
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SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRONIŠKŲ LIGŲ PER SU- i 
VIRS 25 METUS. VISOS GY- ! 
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQUARB 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG, 

ROOM 22 
VALANDOS: DIENOMIS noo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS; nuo 1$ 0d 
1 dieną.

I

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST, BOSTON.

765 Cambridge St.. Cambridge 
Tel. Porter 2343

Gydo Veneriškaa Ligas. 
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

<

Lietuviška Aptieki
Mea užlaikome visokią Vaistą 

ir šalmą
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

Bireną, kraujo valymo, nuo slaptin
gą ligų, kosulio, patrūkimo, ete. 
Taipgi nžlaikom Dielią ii Lietuvos. 
Patarnavimas kuogerisusiss. įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistą prisiunčiasi ir per 
paštą. Mošą Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

1M SALĖM STREVT, 
BOSTON, MASS.

DR. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Viršuj Šidlausko Aptiekos. SOUTH BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 2445.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir orios. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymariu-t 3390

1 AI.LEN STREET. Cor. Chambers St, BOSTON, MASS.

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

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

GROBLE4VSK1 & CO, l’lymouth. Pa. 
"GYDO ir GYDO ir GYDO—bet aalaaiai”

I




