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KONVENCIJOS.
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AUSTRIJOS SOČI ALDE- U¥FI FIVIS” FINA MAKRATAI NELEIDŽIA M**-*-1 ▼ L.1H A
KEISTI KONSTITUCIJOS. : LIETUVON.

Austrijos valdžios galva •

REIKALAUJA DAUGIAU 
SUVARŽYT ATEIVYBfc.

Jungtinėse Valstijose esą 
1,000,000 slapta įvažiavusių 

ateivių.
Amerikos Darbo Federa

cijos konvencija New Or- 
leans mieste šią sąvaitę 
griežtai pasisakė prieš sve
timšalių imigraciją. Priimtos 
šituo klausimu rezoliucijos 
reikalauja suvaržyti ateivy- 
bę da daugiau, negu dabar 
yra. Viena rezoliucija sako:

“Mes reikalaujame daug 
sėkmingesnių priemonių 
prieš gabenimą imigrantu 
šmugelio keliu ir norim, kad 
butų surastas geresnis būdas 
sekimui, sulaikymui ir de
portavimui tų ateivių, kurie 
nelegaliai Į šią šalį Įvažiuoja 
arba gyvena. Mums teko pa
stebėti, kad dabartiniu laiku 
Jungtinėse Valstijose yra 
daugiau kaip 1,000,000 nele
galiai Įvažiavusių ateivių.”

Angliakasių unijos prezi
dentas Levvis pasakė trumpą 
prakalbą apie darbininkų 
padėtį kasyklose ir siūlė su
dalyti tam tikrą fondą, iš ku
rio galima butų šelpti darbi
ninkus ilguose streikuose, 
kaip, pavyzdžiui, būna ang
liakasių streikai. Bet ar toks 
fondas bus sudalytas, d a ne
žinia.

Rezoliucijų komisija pa
reiškė, kad didžiausia Ame
rikos darbininkų nelaimė 
šiandien yra despotiškų teis
mų indžionkšenai prieš uni
jas. Komisija tečiaus deda 
visą savo viltį ant Kongreso. 
Girdi, prisieina tikėtis, kad 
Kongresas suras būdą šitai 
beteisei prašalinti. Bet Dar
bo L'ederacijos lyderiai čia 
klysta. Pakol jie rinksi Kon
gresą ne darbininkų atsto
vus, o stambaus kapitalo sa
vininkus. pakol jie užtarimo 
iš Kongreso nesusilauks.

STREIKAS FORDO MO
KYKLOJ.

Fordas turi nupirkęs Way- 
side Inn ir įtaisęs tenai ama
tų mokyklą apleistiems vai
kams. Vienas jo mokinių, 
tūlas Joe Zakatauskas, pasi
rodė labai išdykęs ir mokyto
ja ji nubaudė. Fordas užtai 
prašalino mokytoją. Kiti mo
kiniai už mokytoją užsistojo 
ir paskelbė streiką. Bet For
das pastebėjo, kad Zaka- 
tauskutis, nežiūrint savo iš
dykumo, turi gerų savybių, 
todėl nutarė jį mokykloje 
palikti, kad ii- visi kiti turėtų 
dėl jo išeiti. Pastreikavę ke
lias dienas, mokiniai sugrį
žo. Sprendžiant iš pavardės, 
Joe Zakatauskas turi būt lie
tuvis. Išdykumas pas vaikus 
reiškia didelį proto veiklu
mą, tik reikia tą veiklumą 
pakreipti į tinkamas vėžes. 
Fordas šitą supranta ir todėl 
jis kreipia į Zakatauską 
daug dėmesio.

pralotas Šelpei buvo įnešęs ž džUugi^i ir žada ji 
parlamentan sumanymą pa-. 
keista dabartinę respublikos' 
konstituciją taip, kad dabar
tinis prezidentas Hainisch 
galėtų pasilikti trečiai tarny
bai. Bet socialdemokratai, 
kurie Austrijos parlamente 
turi apie 70 savo atstovų, ši
tą jegamasčiaus Seipelio su
manymą atmetė.

ĮMETE AUSTRALIJOS 
LAIVŲ DIREKTORIUI 

BOMBĄ.
Australijos laivų kompa

nijų direktoriui Swantonui 
nakties laiku nežinia kas 
įmetė bombą per langą. 

' Bomba sprogo ir labai išgąs
dino Svrantono šeimyną, ku- 

"Lie^ 1 * miegoj0 ant antrų lubų.
I Paties Svvantono nebuvo na- 
i mie. Policija spėja, kad tai 
, bus streikuojančių uosto 
j darbininkų darbas. Bet ko- 
idel tai negalėtų būti provo
katorių darbas?

NAUJOJ ZELANDIJOJ 
PROHIBICIJOS NEBUS.

Per karą Naujoj Zelandi
joj buvo Įvesta prohibicija, 
taip kaip ir Amerikoj. Bet 
1925 metais ji buvo visuoti
nu balsavimu panaikinta. 
Blaivininkai užsispyrė ši itj- 
deni vėl prohibicijos klausi
mą balsuoti. Balsavimas Įvy
ko šiomis dienomis, ir žmo
nės 200,000 balsų dauguma 
nutarė gėrimus palikti kaip 
buvo.

RUSIJOS KREDITORIAI 
REIKALAUS CARO SKOLŲ.

tenai platint.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad “Keleivis” vėl jau 
Įleidžiamas Lietuvon. •__
tuvos Ūkininkas” 44-tam nu-1 
meiy rašo:

“Cenzūroj tenka patirti, 
kad Amerikos‘Keleivis” jau; 
platinamas Lietuvoje. Be to,' 
nutarta Įleisti Lietuvon ir 
platinti ir visus kitus laikraš
čius, išskyrus komunisti
nius.”

Išgirdę šitą žinią. Lietuvos 
žmonės nudžiugo. Vienas 
veikėjas, kurio pavardės ne
norime skelbti, sveikina 
“Keleivi” iškovojus vėl atda
rą kelią Į Lietuvą ir rašo:

“ ‘Keleivio’ Redakcijai.
“Šiandien radau ‘S-to’ No. 

45 žinutę, kad visų mylimas 
laikraštis ‘Keleivis’ vėbįlei- 
džiamas Lietuvon. Tikrai 
smagi naujiena! O. kaip mes'grumoja tam 
pasiilgom jo! Darbo žmo-Į 
nėmsyra nepamainomas lai
kraštis.

“Aš, kaipo senas ‘Kelei
vio” bendradarbis, maloniai 
prašau redakcijos siuntinėti 
man taip senai laukiamą 
‘Keleivi,’ o už prenumera

tą atsilyginsiu raštais ir ko
respondencijomis.

“Su kitu laišku prisiųsiu ir 
šiek tiek raštų. Dabar man 
šiek tiek geriau sekasi rašyti, 
negu pora metų atgal.

“Laukdamas mylimo sve
čio. ‘Keleivio,’ pasilieku su

I
SUSIDARĖ TAM TIKRAS 

JŲ KOMITETAS.

Žada kabinti* prie Lietuvos 
ir kitų naujų valstybių.

Šiomis dienomis Londone 
Įsikūrė tarptautinis Rusijos 
kreditorių komitetas, kurio 
tikslas bus reikalauti senų 
Rusijos skolų atlyginimo. į 
šitą komitetą Įneina septynių 
valstybių atstovai, būtent: 
Anglijos, Francuzijos, Vo
kietijos, Olandijos, Belgijos. 
Šveicarijos ir Danijos. Ko
miteto pirmininku išrinktas 
Anglijos lordas Revelstoke. 
Komiteto sąstatan įneina 
taipgi garsus kapitalistas 
Rotschildas ir Westminste- 
rio Banko Londone atstovas 
John Rae.

Kadangi sovietų valdžia 
yra atsisakius caro skolas 
mokėti, tai Europoje jau ke
liūtas kreditorių komitetų 
susitvėrė įvairiose Europos 
valstybėse jau keliatas metų 
atgal. Dabar gi Įkurtas Lon
done komitetas bus visųank-. 
sčiau susidariusių komitetų 
centras ir koordinuos jų vei
kimą.

Iš viso Londono komitete 
išijos 

kreditorių organizacijos, ku
rios dabar veiks iš vieno. Jos 
jau nutarė nedaryti su Rusi
ja jokių atskirų sutarčių, pa
kol nebus atmokėti visi caro 
valdžios bonai ir kitos obli- 

o______r_________7______ gacijos.
Bulgarijos valdžia nusiun- bininkų. "Kiek bus algos nu-| , Francuzųspaudojepasiro- 

tė Michailovui reikalavimą, kapotos, da nepaskelbta. žinių, kad šita tarptauti- 
kad jis tuojaus atsisakytų Numuštos algos i 
nuo savo tikslų, kitaip busiąs lion nuo ateinančio panedė- 
suimtas su visais savo šąli- ]jo. 
ninkais. Michailovas i tai at
sakė: “F” * ‘ 
atstovas, kuris drįsta pasira- šlijo j sako taip:

KAPITALISTAI PRASTAI 
ŽIURI Į LENKIJĄ.

Lenkijos stabilizacijos pa
skolos bonai, kurie neša 7 
nuošimčius palūkanų ir yra1 
“listyti” ant New Yorko bir
žos, buvo išleisti Amerikoje 
po $92 už šimtą, o dabar nu
krito iki $87 už šimtą. Tas 
reiškia, kad Amerikos kapi
talistai prastai žiuri i Lenki
jos ateiti.

BULGARIJOJ 
REVOLIUCIJA.

Makedoniečiu vadas Bul-•c 
gari joj, Ivanas Michailovas, 

j pakėlė revoliuciją ir paskėl-j 
bė. kad eisiąs ir paimsiąs; 
Bulgarijos sostinę Sofiją. Ji-į 
sai turi daug ginkluotų šąli- į 
ninku ir stovi apsidrutinęs 
Petričio mieste. Jisai reika-į 

j Jauja Makedonijai autono-; 
I mijos. Kas tam priešinas, jis į

------- , kartuvėmis.; 
Bulgarijos armija nedidelė ir 
valdžia bijosi, kad ji negalės 
prieš Michailovą atsilaikyti. 
Be to. ir pačioj valdžioj nėra 
sutikimo. Sakoma, kad karo 
ministeris Volkovas karštai 
Michailovui pritaria, bet už
sienio reikalų ministeris Bu- 
rovas griežtai jam priešin
gas.

Anglija ir Francuzija Įsi
kišo i šitą vidujinę bulgarų 
kovą ir pareikalavo, kad ki- į 
virčai tuojaus butų užbaigti, jos audinvčios paskelbė šį 
nes jie grasią netik Bulgari- panedėli, kad jos nutarė nu
jos, bet ir visų Balkanų ra- mušti savo darbininkams ai
bei. gas. Tas paliečia 25,000 dar-

SIERA NAIKINA JAVU 
RUDIS.

Kanados žemdirbystės de
partamentas skelbia, kad da
ryti pereitą vasai*ą vakarų 
Kanadoje bandymai neabe
jojamai parodę, jog pabars- 
čius sieros ant sėjamų javų 
apsaugoja juos nuo rudžių.

AUDRA PASKANDINO 4 
LAIVUS KANADOJ.
St. Lawrence upėj pereitą 

savaitę per audrą paskendo 
4 nedideli laivai, prigulėju
sieji Kanados kompanijoms. 
Žmonės išgelbėti.

REIKALAUJA $8,400 UŽ 
PAČIOS IŠP1RŠIMĄ.
Vengrijos aristokratijoj 

kilo skandalas. Nelabai senai 
tenai apsivedė grafas Nika- 
lojus Szechenyi su Jieva 
Gudmaniute, turtinga žvdel- 
kaite. Dabar grafo artimas 
sėbras, Petras Kurbulv. pa
traukė jį teisman, reikalau
damas $8,400 atlyginimo už 
suvedimą jo su ta žydelkaite 
Į porą. Pasirodo, kad grafas 
žadėjo jam užtai atlyginti, 
bet apsivedęs nenori savo 
prižadą pildyt.

“Žinia Iš Kito Pa
saulio.”

Skaitytojai turbut da atsi
mena, kad tūlas laikas atgal 
anglų lakūnas Hinchliffe iš
lėkė iš Anglijos Amerikon su 
p-le Mackay ir žuvo be jo
kios žinios. Dabar jo pati sa
kosi gavusi “iš kito pasau
lio” šitokią žinią nuo savo 
vyro: “Nuo Airijos pakraš
čio aš lėkiau į šiaurės vaka
rus po 80 ir 90 mylių į valan
dą per aštuonias valandas. 
Oras buvo neblogas ir aš pa- 
dininau greitumą iki 100 my
lių į valandą. Apie vidurnak
tį mus ištiko baisi audra. Aš 
iššokau iš orlaivio, o p-lė 
Mackay nukrito į jūres su vi
sa mašina. Tas įvyko netoli 
nuo Azorų.”

Ponia Hinchliffe yra spi- 
, ritualistė ir šitą “žinią” ji ga- 
jvusi nuo savo vy?o per sean
są, kuomet spiritualistai 
“kalbasi su dvasiomis.” Nei 
vienas rimtas mokslininkas 
bet gi netiki, kad toks “pasi
kalbėjimas su dvasiomis” 
yra galimas.

I

Rumunijoj Panai
kinta Cenzūra.

Susidariusi valstiečių val
džia Rumunijoj pradėjo 
šluoti laukan visas diktatū
ros Įmones. Visų pirma buvo 
nusukta galva pačiai dikta
tūrai. Dabar tapo panaikin
tas šalyje apgulos stovis ir 
cenzūra. Vieton to. paskelb
ta pilna spaudos, žodžio ir 
susirinkimų laisvė. Naujos 
valdžios priešaky stovi vals
tiečių lyderis advokatas Ju
lių Maniu. Jisai daugiausia ir 
vykina šitas reformas.

Atsistatydino Dar
biečių Valdžia.
Viktorijos valstijoj (Aust

ralijoj) pereitą sąvaitę rezig
navo darbiečių ministerių 
kabinetas su prem jei'u Hoga- 
nu priešaky. Tokį žingsnį 
darbiečių vyriausybė nutarė 
padaryti dėlto, kad valstijos 
seimas (Iegislatura) išnešė 
jai papeikimą dėl nedavimo 
kapitalistams policijos pa
galbos laike uosto darbinin
kų streiko. Naujai vyriausy
bei sudaryti tapo pakviestas 
atžagareivis Sir William Mc- 
Pherson. buvusis valstijos iž
dininkas.

I
bt nr aaa _ • Iš viso Londono komiteHumuse £),UUU Var- bus atstovaujamos 8 Rusi j 

bininkų Algas.
Visos Rhode Island valsti-

KAD YRA BEDARBIAI. 
HOOVERIS PRIPAŽĮSTA,

Hooveris pataria sudaryti 
$3,000,000,000 fondą paru- 
pinimui darbo bedarbiams. 
Prieš rinkimus republikonai 
sakė, kad Amerikoje nėra 
jokių bedarbių: jei kas ne
dirba. tai tik dėlto, kad per
daug turi pinigų. Tuo jie no
rėjo pasakyti, kad prie re- 
publikonų valdžios žmonės 
turi labai gera gyvenimą 
Amerikoje. Bet kai tik rinki
mai pasibaigė, tuojaus atsi
rado bedarbių, kuriems ap
rūpinti reikia net trijų bilid- 
nų dolerių!

DEMOKRATAI IŠLEIDO 
RINKIMAMS $4,845,774.

Demokratų komiteto iždi
ninkas patiekė valstijai ofi
cialų raportą, parodydamas, 
kiek jo partija išleido pinigų 
nesenai pasibaigusių rinki
mų agitacijai. -Jeigu tam ra
portui tikėti, tai jie išleido 
lygiai §4.845,774.78, o surin
ko lygiai $5,028,706.02. Tris 
kapitalistai paklojo jiems po 
$100,000; vienas aukavo 
$60,000, tris davė po $50,000 
ir tt.

Republikonų pajamos ir 
išlaidos da nepaskelbtos.

$20,000,000 NUOSTOLIŲ 
NUO POTVINIŲ.

Laikraščiai praneša, kad 
buvę šiomis dienomis potvy
niai Kansas valstijoj pridarę 
nuostolių Į $20,000,000. Be 
to da per tuos potvinius 11 
žmonių prigėrė Kansas vals
tijoj. o 5 Oklahomos ir Mis- 
souri valstijose.

GENEROLAS GAVO BOM
BĄ PER PAŠTĄ.

Italų armijos generolui 
Bertolei pereitą sąvaitę buvo 
prisiųsta per paštą pragaro 
mašina. Tuojaus. kaip tik pa
štas ją pristatė, ji sprogo su 
didžiausiu trenksmu, sunkiai 
sužeisdama patį generolą ir 
jo žmoną. Tas atsitiko Turi
no mieste.

AMERIKA ATŠAUKIA 
KARIUMENĘ IŠ NIKA- 

RAGUOS.
Prezidento žiniomis, iš 

Nikaraguos yra atšaukiamas 
Bluejacket Batalijonas, susi
dedantis iš 270 kareivių ir 
49 karininkų. Tai jau antras 
batalijonas evakuoja tą šalį 
po 4 lapkričio rinkimų.

AUTOMOB1LIŲ PARODA 
BERLINE.

Šiomis dienomis Beri i ne 
pasibaigė automobilių paro
da, kuri tęsėsi 10 dienų. Ją 
aplankė per tą laiką 500,000 
žmonių. Buvo ir Amerikos 
automobilių išstatyta.

cio, Keleivio, pasilieku su 
aukšta pagarba ir linkiu ge-į 
riausio pasisekimo.

Senas Bendradarbis.”
Kitą laišką prisiuntė Pet

imi Gailiunui buvusis bosto- 
nietis Juozas Kaunas, kuris 
rašo:

“Paėmė mane džiaugsmas 
perskaičius 44-tame ‘Lietu
vos Ūkininko” numery, kad 
‘Keleivis’ vėl įleidžiamas pas 
mus į Lietuvą. Tai didelis 
džiaugsmas, tai tikra dvasiš
ka komunija mums. Brangus 
Petruk, pasiteirauk pas ‘Ke
leivio’ redaktorių p. M. artai 
tiesa. Jeigu taip, tai aš ma
nau uždėt agentūrą ir platint 
bent po 1000 ‘Keleivių” kas 
sąvaitę. Pelno aš nenoriu, 
bet noriu paskleisti kuo dau
giausia apšvietos tarp jauni
mo. Taigi prašau pasirūpinti 
man apie tai pranešti, o mes 
pasėsime ‘Keleivį’ po Lietu
vos padangę, kaip saulės 
šviesą.”

i

_ Savo pranešime audiny-
Kiekvienas valdžios čių trustas Rhode Island val- 

.. ”r : “Kada po 
šyti prieš mane tokį dekretą, ilgo streiko New Bedforde 

susitaikė su 
kompanijomis. sutikdami 

įdirbti už mažesnę mokesti. 
! tai mokestis tuojaus buvo 
' numušta visoj Naujoj Angli
joj. tik vienoj Rhode Island

pasirašo pats sau mirties 
nuosprendi.”

i

ANGLIJOS KARALIUS 
MIRŠTA.

Anglijos karalius, Jurgis, 
jau baigia savo dienas. Jis valstijoj tas nebuvo padarv- 
senai jau sirgo ir buvo kiek ta. Taigi dabar ir čia tas pats 
pasitaisęs, bet dabar vėl at- įvyksta.” 
krito ir sakoma. kad jau nėra / Tas parodo, kad pralaimė- 
vilties jam pasveikti. Jis da-į ti darbininkams vienoj vie- 
bar gavęs plaučių uždegimą, toj, reiškia pralaimėti ir ki- 

--------------- tur. Todėl socialistai ir sako, 
MĖGINA PAŽABOTI JAU- kad darbininkai turi būt ge- 

NIMO IŠTVIRKIMĄ. raj organizuot i ir streikuose

Įneina ga- no kapitalistų organizacija 
--------- 1 = mėgins dalį caro skolų suko- 

lektuoti iš tų valstybių, ku
rios po karo ir revoliucijos 
atsiskyrė nuo buvusios Rusi
jos imperijos ir apsiskelbė 
nepriklausomomis respubli
komis. Tokių valstybių skai- 
čiun Įneina Lenkija, Latvija, 
Estija, Lietuva ir kitos. Ru
munija. kuriai po karoalian- 
tai atidavė Besarabijos gu
berniją, taipgi turėsianti 
proporcionalę skolų dali už
mokėti. Esą jau apskaitliuo- 
ta. kad visoms šitoms valsty
bėms išpuola atmokėti penk
ta dali visu Rusijos caro sko
lų. '

NIMO IŠTVIRKIMĄ.
Atlantic City miesto ir ap- remti vieni kitus, 

skrities vyriausybė nutarė__________
uždrausti jaunuoliams nesu-į REIKALAUJA PALIUO- 
kakusiems la metų vaikščio
ti miesto gatvėmis po 9 va
landos vakare. Tuo budu 
manoma sustabdyti jaunimo 

'ištvirkimą.

DIDELĖS AUDROS ANT 
JŪRIŲ.

Šį rudenį ant jūrių siaučia 
labai didelės audros. Perei
tą sąvaitę Į New Yorką atąjo 
White Star linijos garlaivis 
“Olimpic” iš Anglijos su 720 • 
pasažierių. Vieni laiptai ant1 . - -
jo sutrupinti, barijera nulau- k°, kad siomis dienomis te- 
žyta ir ventiliatoriai nunešti nąi siautė d a nematyta rili- 
ir visas laivas apardytas. 20 P>nU irtonjbj audia. Žmonių ( 
žmonių sužeista ‘ lžuvo nemažiau kaip 25, o 

‘ ____ ___ materialiai nuostoliai sieks

SUOTI T AMĄ MOONEY.
Amerikos Darbo Federa

cijos konvencija New Or- 
leans mieste išnešė rezoliu
ciją, kuri reikalauja, kad 
Califomijos gubernatorius 
Young paliuosuotų Tarną 
Mooney ir kitus darbininkų 
vadus, kurie neteisingai lai- 

iautė da nematvta Fili- komi tenai kalėjimuose.

FARMERIAI NORI GAUT 
$60,000,000 PASKOLOS.

Amerikos farmerių ko
operatyvai pareiškė Federa- 
lei Farmų Paskolų Tarybai, 
kad šį rudeni farmeriams 
prisieis pasiskolinti daugiau 
kaip $60.000,000 pristaty
mui savo produktų rinkoms.

1

I

25 ŽMONES ŽUVO 
FILIPINUOSE.

Žinios iš Filipinų salų sa-

PIETŲ AMERIKA SVEI
KINA HOOVERĮ.

Hooveris jau pasiekė pie
tų Ameriką. Jo laivas susto
jo La Union mieste, Salvado- 

Macono mieste. Georgijos ro respublikoj, kur Hoove- 
kuris girtas būdamas valstijoj, lourth National

POLICMANAS PERŠOVĖ milionų dolerių,
POLICMANĄ.

New Yorke tapo areštuo
tas policmanas John P. Car-1 
ney» J 
peršovė kitą policmaną. Kai- Bank šį panedėlį uždarė sa
linamasis teisinasi, kad jo vo duris ir nebeišmoka dau- 
revolveris i 
gatvio ir netyčia iššovę

DIDELIS BANKAS 
UŽSIDARĖ.

iškritęs ant šąli- giau pinigų. Žmonių buvo 
sudėta tenai $9,000,000.

b

riui buvo suruoštas didelis 
rautas. Kitos pietų Amerikos 
respublikos taipgi ruošiasi jį 
pasitikti su didžiausiomis 
pompomis.

NERAMUMAI INDIJOJ.
Laboro mieste Indijoj 

grįžtant didelei indusų mi
niai iš šventovės. į minią bu
vo mesta bomba. 5 žmonės 
užmušti. 21 sužeistas. Kalti
ninkų rasti nepavyko.

NEW BEDFORDO KO
LEKTORIUS TEISME.
ši panedėlį Ne\v Bedforde 

prasidėjo buvusio to miesto 
taksų kolektoriaus Giffordu 
byla. -Jisai kaltinamas pavo
gimu daugiau kaip $40.000 
miesto pinigų. Prieš ji prisai- 
kinta daugiau kaip 100 liudi
ninkų.
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J APŽVALGA ū
AMERIKOS KOMUNISTU 

PARTIJA SKILO.
Amerikos komunistų 

(“workerių”) partijoj įvyko 
skilimas. Stalino šalininkai 
pradėjo mesti iš partijos 
Trockio pasekėjus. Išmesta 
net trjs Centro Komiteto na
riai. Trockininkai organi
zuojasi skyrium ir jau pra
dėjo leisti savo organą. Pla
tesnių žinių apie tai paduoda 
“Naujienos,” kurios rašo:

“Pasirodo, kad jau prieš ke
letą savaičių iš Workers parti
jos buvo išmesta visa eilė ko
munistų veikėjų, jų tarpe dagi 
tris centralinio vykdomojo ko
miteto nariai.

"Tatai iškilo i aikštę tik da
bar. kai išmestieji komunistų 
vadai ėmė leisti nuosavą laik
raštį — ‘The Militant.’

“Nors, kaip sakyta, skilimas 
ir mėtymas Įvyko prieš keletą 
savaičių, komunistų organuose 
ligšiol nieko apie tai nebuvo ra
šoma. Tik dabar, kai pasirodė 
pirmas ‘The Militant’ numeris, 
kuris stropiai platinamas ko
munistų tarpe, oficialis komu
nistų organas ‘Daily \Vorker’ 
nebegalėjo ilgiau dalyko nuty
lėti ir išspausdino ilgiausią 
straipsnį, kuriame išmestieji 
komunistai komunistiškai lojo- 
jami ‘kontr-revoliucionieriais.’ 
‘renegatais,’ e te.

“Iš pirmo ‘The Militant’ nu
merio, o taip pat ir iš ilgojo 
‘Dailv \Vorker’ pareiškimo, ma
tyt, kad Amerikos komunistu' 
partijos ‘politbiuras.’ tai yra 
viešpataujančioji Lovestone’o 
grupė išmėtė tris centralinio 
komunistų partijos vykdomojo 
komiteto narius: Jamesą P. 
Cannoną. Martiną Obemą ir 
Maxą Schachtmaną.

“Cannon buvo ne tik centra
linio komiteto narys, jis buvo 
dagi vienas komunistų partijos 
kūrėjų. Dar tik prieš porą sa
vaičių jis grižo iš Maskvos, kur 
jis dalyvavo, kaip Amerikos ko
munistų partijos delegatas, ko
munistų internacionalo kon
grese.

“Martin Obem iki nesenai 
buvo komunistų organo ‘Labor 
Defender’ redaktorius.

“Max Schachtman iki šiol bu
vo Young VVorkers Lygos va
das ir komunistų jaunuomenės 
internacionalo egzekutyvo na
rys.

"Be tujų, išmesti dar buvo 
keli kiti žymus komunistų vei
kėjai. jų tarpe Dr. Anita Koni- 
kov. iš Bostono.

"Visi jie liko pašalinti iš par
tijos dėl simpatizavimo Troc
kini ir reikalavimo, kad Ameri
kos komunistų spauda, kuri 
nuolatos atakuoja Trockį. Ra- 
deką. Rakovskį ir kitus ištrem
tuosius rusų komunistų vadus, 
paskelbtų taipjau ir tujų, nesu
tikusių su Stalino politika, rusų 
bolševikų revoliucijos vadų do
kumentus.

“Kaip ‘The Militant’ praneša, 
šiomis dienomis iš komunistų 
AVorkers partijos buvo išmestas 
dar Morris Spector. Kanados 
komunistų partijos vadas ir 
oficialio tos partijos organo 
redaktorius. Spector dar tik ne
senai buvo kongreso Maskvoje 
išrinktas komunistų internacio
nalo egzekutyvo nariu.

“ ‘Daily \Vorker' praneša, 
kad suomių (finų) komunistų 
rateliuose New Yorke dabar 
esanti atvirai vedama agitacija 
prieš dabartinius komunistų 
partijos vadus. Tas pat. sako, 
dedasi ir komunistų partijos 
vengrų federacijoje. Pasak 
‘Daily Worker,’ kai kurie veng
rų komunistai skelbia, kad ‘jei
gu Stalinas persekioja Trockį, 
tai mes neturime visai pamato 
skųstis ant Vengrijos valdžios, 
kuri persekioja komunistus.’

“Išmestųjų komunistų laik
raštis ‘The Militant’ praneša, 
kad oficialės Workers partijos

kad jie simpatizuoja Trockiui. o 
taipjau dėl to. kad jie protes
tuoją prieš išmetimą Cannono 
ir kitų centralinio komiteto na
riu.

“ ‘The Militant’ žada ateinan
čiuose savo numeriuose pa
skelbti visą eilę sensacingų do
kumentų apie oficialės komu
nistų partijos mašinos užkuli
sinius darbus.“

Tai šitokia “vienybė” ko
munistų abaze. Ir tie žmonės 
dar turi drąsos kviesti kitas j 
partijas dėtis su jais į “bend
ra frontą!”

i 
i

PAKEISTA LIETUVOS 
UNIVERSITETO KONSTI

TUCIJA.
Lietuvos švietimo ministe

rija paruošė universitetui 
laują konstituciją (statutą). 
Ją dabar svarsto ministerių 
kabinetas. “Lietuvos žinios” 
iraneša. kad—

“Nauju projektu einant, uni
versitetas bus vadinamas "Di
džiojo Kunigaikščio Vytauto 
Universitetas Kaune.' Patsai 
universitetas yra švietimo mi- 
nisterio žinioje, kuris visus uni-1 
versiteto reikalus tvarko per 
rektorių. Ministeris gali kviesti | 
senato, universiteto ir fakulte-1 
to tarybų posėdžius ir juose 
patsai dalyvauti.

“Fakultetai: Humanitarinių 
mokslų fakultetas pakeičiamas 
‘istorijos-filologijos fakultetu’ 
ir teisių fakultetas į ‘teisės ir 
ekonominių mokslų fakultetą.’ 
Senu statutu veikusios parale
lės katedros panaikinamos.

“Naujasai statutas profeso
riams kas penki metai numato 
mokslo žinioms gilinti vienme- 
tines atostogas.

"Studentams kareiviavimo 
laikas atidedamas ligi baigiant 
mokslą, bet ne vėliau, kaip ligi 
24 metų amžiaus.

“Naujasai universiteto statu
to projektas susideda iš 125 pa
ragrafų.’’

Mes nesuprantam, kam 
reikėjo keisti universiteto 
vardą. “Lietuvos Universite
tas” buvo kur kas geresnis 
pavadinimas, negu “Didžio
jo Kunigaikščio Vytauto 
Universitetas Kaune.” Gali
ma kunigaikščio vardu pa
krikštyti kokį nors kariuo
menės pulką, bet jis visai ne
tinka mokslo įstaigai.

TIKRAI “PLEČKAI-
TISKAI.”

Pasiklausykit, ką Brookly- 
no “Vienybės” koresponden 
tas. Kriukelis, rašo jai iš I.ie 
tuvos:

“Po gruodžio 17 d. Lietuvos 
politinis gyvenimas apmirė. Su
sipratusių piliečių dauguma 
džiaugėsi, džiaugiaus ir aš. Bet.

• gyvenimui bėgant, blaiviam 
protui ir atviroms akims viskas 
kitaip ėmė rodytis. Prieš per
versmą. laikraščiai buvo pilni 
organizaciją ir jaunimo judėji
mo aprašymų. Daliau tose skil
tyse -- kriminaliniai nusikal
timą:.

“Sakoma, politikos nebėra, 
bet nėra leista laisvai politikau- 
ti tik kitų nuomonių žmonėms: 
tautininkams galima kiek nori. 
Pirma laikraščiai studijavo ir 
kritikuodavo partijas, o jei bu
vo reikalo, tai ir pačią valdžią. 
Tada, žinoma, laikraščiuose bu
vo daug melo, bet buvo ir tie
sos. Pirma būdavo šventadie
niais jaunuomenė ir suaugusie
ji susirenka į vieną kuopą, pri
sineša įvairių pažiūrų laikraš
čiu. skaito ir seka valdžios dar
bus. sprendžia naudą ir nenau
dą. ginčijasi dėl pažiūrų, dėl 
įstatymų. Vienu žodžiu, domė
josi valstybiniais reikalais.

“Bet dabar jokių susirinkimų 
neleidžiama daryti. Todėl no
resnieji veikėjai ir jaunuomenė 
gludi kur ausis suglaudusi, o 
blogieji gaivalai, žinoma, daro 
slaptus susirinkimus, lengvati
kius prie savęs traukia ir išve
da iš gyvenimo kelio. Tokiu bu
du musų tauta politiniai ap
miršta. o blogieji gyvenimo pa
razitai nori supūdyti musų tau
tos kūną.”

"Vienybė” ne sykį yra iš
vadinus mus “plečkaitinin- 

jkais,” kam mes neprielan- 
I kiai atsiliepiam apie tauti- 
i ninku režimą Lietuvoje. Bet 
ji deda šitą savo korespon
dento pranešimą, po kuriuo laikraščio korespondentui p. Gerdauskas 
ir pats Plečkaitis galėtų pa- pats žemės ūkio ministeris raino, todėl ir buvo manoma 
sirašyti. Kur gi nuosakumas? Aleksa.

I KUNIGĖLIAMS PASISKAITYTI
Krikščionių “artimo meilė” ir tautininkų diktatūra.
Kunigų spauda dabar garsiai protestuoja prieš tauti- 

ninku valdžia, kam ji pasodino į šaltąją “daktarą” Bisu ą, 
jų krikščioniškojo “Ryto” redaktorių. Bet pažiūrėkime, 
kaip elgėsi su opozicijos spauda patįs kunigai, kuomet jie 
SCClOJO LfetUVO* v'LlvtrAio Čtoi mnc Zio narcnuncrl inu_ 
me karikatūrą, kuri 1925 metais tilpo “Lietuvos Žiniose.

i
i
i

KOMUNISTU RUMU 
PASLAPTYS.

valdžioje. Štai, mes čia perspausdina- Sensacinė byla Čekoslovaki- visa laiką gaudavę iš Sovietu

visur vanduo, 
tai bus?

—Aplink vanduo, vi.-jpj vanduo, 
viršuj cilinderis — ka> tai bus ?

—Petrulis prigėrė.

—Aplink
viišuj burbul

—Bistras panėrė.
Iii "Lietuvos Žinių.”!

Šita karikatūra pajuokia krikščioniškąjį Petrulio ka
binetą, kuris sugriuvo po derybų su lenkais Kopenhago
je, ir “daktaro” Bistro kabinetą, kuris “panėrė” į kitas 
derybas su lenkais Luganoje.

Ii- už šitą nekaltą karikatūrą krikščioniškoji kunigų 
valdžia 1925 metai* konfiskavo “Lietuvos Žinias,” o jos 
redaktorę, p. Bortkevičienę. pasodino visam mėnesiui 
sunkiųjų darbų kalėjiman!

Taigi matome, kad krikščionių “artimo meilė” nei kiek 
negeresnė už tautininkų dik.aturą.

joje. Čekoslovakų komunis
tu* užlaiko Stalinas. Revo
liucija už algų. Kova dėl au
kso maišo. Bendri šmeižtai.

1 Pragoję prasidėjo įdomi 
byla, kuri žada atidengti pla- 
čiai publikai komunistinių 
rurnų paslaRtis-

į Čekoslovakų komunistų 
vadai liek, Bolen ir Meliehar 
patraukė soc. dem. organo 
“Pravo Lidu” redaktorių K. 
Gcliafą už šmeižimą spaudo
je. Savo laiku Goliafas, pats 
buvęs komunistas, išleido 
brošiūrą, kurioje faktais įro- 
didėja, kad čekoslovakų ko
munistų partijos centras yra 
Maskvos samdinys. “Pravo 
Lidu” perspausdino iš kalba
mos brošiūros ištraukas. By
loje dalyvauja daug liudi
ninkų iš abiejų pusių.

Goliafas kaltina komuni; 
tus, kad jie dirba už rusų iž
do pinigus, skelbia obalsius 
į kuriuos patys netiki ir tik' 
mulkina darbininkus. Komu-i 
nistinis judėjimas Čekoslo
vakijoje prasidėjęs iš 33 at-, 
vežtų iš Rusijos briliantų, Į 
kurie buvo parduoti užl,-! 
650.000 kronų. Komunistai;

l

MA1KIS IŠMOKINO AME
RIKIEČIUS LIETUVIŲ

KALBOS.
Viktoras Aloinis, čia gi

męs jaunuolis, prisiuntė iš1 
Pittstono prenumeratą “Ke
leiviui” ir tarp kitko savo 
laiške rašo:

“Musu šeimynoje yra septy
ni asmenis: du tėvai ir penki 
jaunuoliai. Visi lankome mo- 
kvklas. vieni jau baigėm High 
Schooi. o kiti dar pradinėj mo
kykloj. ir visus mus Maikis su 
Tėvu išmokino skaityt lietuviš
kai. Dabar aš mokinuos iau ir 
rašyt lietuviu kalboj.”

Mes dedame šitą laišką ne 
dėlto, kad iškėlus Maikio su 
Tėvu- nuopelnus, bet dėl to.1 
kad parodžius, jog ir Ameri
koje augantis musų jaunimas 
gali mokėti prigimtą savo 
kalbą, jeigu tik tėvai skaitys 
lietuviškus laikraščius ir pra
tins prie to savo vaikus.

_
VIETOJ “RYTO” PASIRO

DĖ “SUTEMOS.”
Uždarius Lietuvos val

džiai klerikalų “Rytą,” jo 
vietoj pasirodė laikraštis 
vardu “Sutemos,” kurio lei
dėjai sako, kad jis bus siun
tinėjamas “Ryto” skaityto
jams, pakol “Rytas” bus už
draustas. I

Reikia pripažinti, kad I 
“Sutemos” klerikalų organui.

l

’ iršilos pasirengę mesti laukan lyra daug tinkamesnis pava-1 
dar visą eilę komunistų dėl to.Įdinimas, negu “Rytas.”

ii.

b

RUOŠIASI GRĄŽINTI 
DVARUS.

Lietuvos dvarininkai gali 
džiaugtis, nes tautininkų val
džia žada pakeisti žemės re
formos įstatymą taip, kad 
dvarininkams butų palieka- neaišku, kodėl taip atsitiko, 
ma ne 80 hektaru žemės, bet 
180.

Taip pasakė “Segodnia”

KODĖL GERDAUSKAS 
NEPATEKO į SLA. 

IŽDININKUS.
Jau pereitam “Keleivio” 

numery esam rašę, kad adv. 
K. Gugis tapo paskirtas S. L. 
A. iždininku. Kai kam gal

nes visuotinuose rinkimuose 
ekantis po Paukščio kandi

datas Į S. L. A. iždininkus 
daugiausia balsu gavęs buvo 

3 iš yew Bri-

jis ir nepateko i S. L. A. iždi
ninkus. Dėl šito neturėtų 
pykti nei komunistai, jeigu

Rusijos pinigus ir auksinius 
daiktus. Turėdami pakanka
mai lėšų, jie darė pastangų 
papirkinėti atskirus socialis
tus, kad dezorganizuotų jų 
partiją. Pinigų pagalba ko
munistams pavyko suskaldy
ti čekoslovakų socialdemo
kratus.

Komunistų vadai nesigai
lėjo pinigų ir švaistėsi jais į 
visas puses: samdydavo pui
kius butus, gerdavo ir puo
taudavo. Pasak Goliafo, 
“komunistų vadai gyveno 
kaip bajorai, turėdami iki 
valiai vyno, moterų ir auto
mobilių.” Toks “vadų” gyve
nimas iššaukė protestą iš ko
munistų darbininkų pusės ir 
buvo paskirta komunistų tar
dymo komisija, kuri susekė 

, pinigų vogimą ir eikvojimą, 
Į bet “pasaulio revoliucijos la
bui” paslėpė tamsius “vadų” 
darbus. Kai čekoslovakų 
partija buvo oficialiai orga
nizuota, iš Maskvos pasipylė 

1 aukos, kaip iš gausybės rago. 
‘Pragos komunistai gavo 1 
milioną, o Libereco 500,000 
kronų. Zinovjevui atsistaty
dinus, maistpinigių doza če
koslovakų komunistams bu
vo sumažinta iki 1.800,000 
kronų į metus.

Dėl pinigų tai}) čekoslova
kų komunistų ėjo aštri kova.Va .-------------- . 7T t a |KU Komuniniu ėjo as>ui M»\d.

! jiems istikrujų rupi S. L. A. Atsirado net frakcijų, iš ku-
loKor? zv envo no-tllA? •3YY)_' - . , . . .labas, o ne savo partijos am
bicija.
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TRT BADCRT.’ KVARTETAS 
Su Orkestro* Akomj-su..

Tylią;* Naktį 
Kam: Naktie

TRUBADCRŲ KVARTETAS IR SOLISTĖS 
Su orkestru* ALompar..

Šventoji Naktis. P:rma Dalis iM. Petrau-kas) 
Šventoji Nacis. Ar.tr.. )>ali> <M. Petrauskas)

MAHANOJAUS 
Fr. Yotko.

Vilniaus Polka 
PetroaeK s Polka

MAH ANOJ AUS

Magdės Poika 
Medž lotojo Valos

Ar.tr.. 1

T.IETUVIAKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
SiariciK by A >..«•.*% u-iu

I.IETŲVMCA MAINITRIŲ ORKESTRĄ 
h f «Ck«. I^.der

lietuvių tautiška orkestrą
Puik: Porelė. Polka 
sežepė* Bangos. Poliu.
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Bar i tonas

Jonas Butėnas. Bari’ nsa
‘.rudakis
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Kom. A. Vanagaičio)

OPEROS ARTISTĖ LIUDA SIPAVIČIŪTE. Cnr.tra

Kad Mes G. r. m Midų zATej
O. Kas? -S. Šimkaus)
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Ilzūkų Dzyvai. Fo’iia

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Poik. ifioi-p ! ADk Poi“

UetUYMtė. Polka • ZMUvrkų J’olni16098-F
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kad dabar, kuomet Paukštis 
mirė, jo vieton Pildomoji 
Taiyba pašauks p. Gerdaus- 
ką. Ypač šito laukė komunis- 
ai, kurie p. Gerdauską skai

do savo žmogumi. Tai kodel- 
i jisai nepateko į S. L. A. iž- 
lininkus? Kodėl ton vieton 

buvo paskirtas adv. Gugis?
Šitą klausimą i 

drg. P. Grigaitis, “Naujienų” 
i edaktorius, kuris pats buvo 
Pildomosios Tarybos posėdy 
:r viską matė. Savo telegra
moj “Naujienoms” jisai sa-' 
Vn-..O.

“Dar prieš adv. Gugio pasky
rimą, Pildomosios Tarybos kon- 
ferencijon atvyko p. Gerdaus«- 
kas ir prašė, kad iždininku pa
skirtų jį.

"Klausimas kilo dėl p. Ger- 
dausko kompetentiškumo, ir 
svarstymai kamantinėjimai tę
sėsi ilgoką laiką. Pildomajai Ta
rybai čia rūpėjo vienų vienas 
dalykas, būtent, paskirti iždi
ninku tokį narį, kuris savo kva
lifikacijomis geriausiai tiktų 
svarbiai ir labai atsakomingai 
vietai.

"šita liendra Pildomosios Ta
rybos ir kimisijų pirmininkų 
konferencija buvo didelės svar
bos atžvilgiu j busimą darbą 
SLA. labai.”
Taigi klysta tie žmonės, 

kurie sako, kad Pildomoji 
Taiyba vadovavosi kokiais 
en partiniais sumetimais. Ji 

žiurėjo kandidatų kompe
tencijos, o ne politinio jų nu
sistatymo.

Ir iš tiesų, kiekvienas be
šališkas žmogus, kuris pažįs- 
a p. Gerdauską, pripažins, 
<ad jis tokiai atsakomingai 
vietai nėra kompeten.tiškas. 
Jis gali būt žmogus labai tei- 
ingas ir gali turėti labai ge- 
ų norų, bet S. L. A. iždinin

kui, i kurio rankas turi būt 
pavestas miliono dolerių tur
tas, gerų norų da neužtenka. 
Jam reikalingas patyrimas 
finansų srity, ir reikalingas 
įstatymų pažinimas, o p. 
Gerdauskas šitų kvalifikaci
jų kaip tik ir neturi. Dėl to

I

LINKI BABRAVIČIUI 
“GOOD LOOK.”

“Lietuvos Žinios.” pacita
vusios amerikiečių laikraš
čių pranešimą, kad p. Babra
vičius priėmė Amerikos pi
lietybę. ir kad Amerika gali 
tuo faktu pasididžiuoti, sa
ko:

"Lietuva irgi neverkia, kad 
radęs smagesnę vietą, geresniu 
šansu savo laimei pasiekti pri
ėmė dolerių krašto piiietylię. 
Good look!’’
“Good looks”

rių labiausiai pragarsėjo 
“grynai lenininkai.” Vadai 
kaltino viens kitą vogimu, 
rašė donosus į Maskvą, šmei
žė ir tt.

Taip komunistas liek kal
tino Hakeną. kad jis už par
tijos pinigus “įsigijo meilu
žę." kuriai nupirko brange- 
nvbru už 30,000 kronu. Ha- 
kenas prikišę Iiekui. kad jis 
pats išeikvojęs “slaptą fon
dą” “svetimai pačiai nusi
pirkti,” ir tt. Komunistinėse 
peštynėse iškilo į aikštę visi 
jų vadų tamsus darbeliai. 
Pasirodo, kad vagys, paleis
tuviai, eikvotojai ir sąskaitų 
padirbėjai vadovavo apgau
tiems darbininkams ir už at
lyginimą provokaciniu budu 
stūmė juos demonstruoti su 
komunizmo obalsiais ir kelti 
riaušes, kurios ne kartą bai
gėsi kraujo praliejimu.

Taip buvo daroma “komu
nistinė revoliucija" Čekoslo
vakijoje.

Reikia tikėti, kad nepri
klausomas ir bešališkas lais- 

.........................; teismas 
galutinai visa išaiškins.

“L. ž.”

l

_ reiškia:
išaiškina I fiTaži išvaizda. Taigi išeina.

kad Kauno dienraštis linki 
p. Babravičiui gražiai išro
dyt.

Norėta, turbut, pasakyti: 
I ‘good luck” — geros kloties.
i

ČIGONŲ LAIKRAŠTIS.
Sovietų spauda praneša, 

sako “Lietuvos Žinios,”‘kad 
Rusijoj greitu laiku pradė
siąs eiti pirmas pasauly čigo-

I

OlUi? vili MAA lllCAO V W • « 1 • *

nu laikraštis. .Jo redaktoriai, v0^ Čekoslo\akijO> 
, - . .... . <ra bitinai i<;ai<?kbendradarbi^ ir rinkėjai 
busią čigonai.

Kokia bus jo kalba ir ko
kiu budu jis bus siuntinėja
mas čigonams, kurie nuola
tos keliauja, nepasakyta.

«

VISKO PO BISKI-

S
„GERESNIS KURAS

GERIAUSIAS 
DĖL 

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

Šiomis dienomis visas kul
tūringas pasaulis minėjo 100 
metų sukaktuves nuo to lai
ko, kaip mirė garsusis vokie
čių kompozitorius Franz Pe- 
ter Schubert. Tas žmogus 
buvo tikras genijus. Pavyz
džiui, jis nuėjo su draugu Į 
restoraną pavalgyt, ir pakol 
tarnai padavė valgius, jau 
parašė ant antros “menu” 
pusės muziką vienai dainai. 
Parėjęs namo, tą patį vakarą 
parašė kitą kompoziciją. 
Muzika pas jį plaukė kaip iš 
“gausybės rago.” O bet gi 
Schubertas mirė beturtis, 
palikdamas iš viso tik $2 ver
tės nuosavybės.

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

Dėl naudoti Naujosios Anglijos 
žmonių, apart šio, yra atspaus
dinta eilė paaiškinimų apie geso 
industrijų Naujojoj Anglijoj. 
Juose yra interesingų faktų apie 
GESO — GERESNIO KURO — 
svarbų juaų namuose it bunyjų.

l

Naujai išrinktas Suvieny
tų Valstijų prezidentas Hoo
veris užims savo vietą tiktai 
4 kovo, o jau išvažiavo karo 
laivu “ant vakacijos” į pietų 
Ameriką. Apskaitoma, kad 
šita “vakacija” kainuos pi
liečiams $400,000. O kiek 
ponas Hooveris kainuos 
mums, kaip užims preziden
to sostą?

»
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Kas skaito ir raio, 
Tas duonos nepvaio. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©
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nm reikalingo tikslo. Atei-j CLEVELAND, OHIO. 
ties dirva čia plati, tik reikia 
tvirtos valios ir pasirvžimo.

* F. B.

Į nęs prie^vaikinų pagrūmojęs ’ \VATERBURY, CONN. 
Nelaimė rinkimų dienoj.
Musų visi “spikizninkai" 

atidarė anksti savo biznius, 
norėdami gerai pasipini
gauti. bet nelaimei šteito po- 
licmonai, kaip varnai apspi
to visą Brooklyną, ir negalė
jom gaut nei lašuko “ant 
drąsos.” Du buvo areštuoti 
už munšainą — Adolfas Be- 
naitis ir Kazys Minelga. Pas- 
tarasis užsimokėjo 3100 ir 
teismo iėšas: 30 dienųdžėlos 
teisėjas dovanojo.

Benaičio teismas atidėtas, 
biznierių šneka, 
.s yra špiegas. 

Prisiplakęs prie miesto blai
vininkų. eidamas per viso
kias vietas tėmija, o paskui 
jiems praneša, kur ir kaip 
galima surasti munšainą. 
Jeigu taip butų, vyručiai, pa- 
sivaktuokit.

Musų 48 Kliubas taip nu
puolęs, kad jau daugiaus nu- 
pult negali. Biznis visai sur 
smukęs, nors narių yra 400 
su viršum, bet į kliubą neat
silanko. Turbut kliube kas 
nors yra nepatinkamo. Jame 
priklauso žmonės visokių pa
žiūrų. Nors kliubas yra ne- 
prigulmingas, bet pasidarė 
tiktai republikoniškas, užtad 
ir kenkia bizniui. Mat, val- 

.dyboj yra pusė tuzino tikrų 
republikonų. Politikieriai 

i per prakalbas duoda kokio 
! surūgusio alaus, kad papirk
ti balsuotojus. Tas pat buvo 
4 d. lapkričio. Gavom po 
stiklą alaus, buvo cibulių pri- 
piaustyta ant “dišių,” cigare- 
tų paberta ir da nešiojo bon
ką munšaino, duodami po 
vieną dėl drąsos. Daugumas 
narių tuomi pasipiktino. Rin
kimų dienoj kliubas buvo 
uždaiytas. Piliečiai negalėje 
nei sušilt, nei sąrašų pažiū
rėt. Jeigu mes tų republiko
nų neišvysim, tai greičiaus 
duris užsidarysim.

Norėjo motiną pasmaugti.
Jaunas vaikinas, 21 me

tų. gavo 60 dienų kalėjimo 
užtai, kad norėjo motiną pa
smaugti. Dalykas tame, jo 
šeimyna surengė vakarėlį

į /
Nauda iš lietuvių parengimų.

i Pastebėjau, kad čionai gą- Veri‘iš kišenlaus ir šovęs, 
na skaitlingai lankosi i lietu-1 * .. . . - . . ,
viu parengimus šioje salv gi-' \ „

jaunimą. I ankvdami 'eris lssov?s ’am n™»:nt. jaunimas. Lang darni žjnoma tik Vuįkoliu,ly
■liai ‘pasidaro daug geresni ™>s- Kada kulka pataikiud 
lietuviai, supranta musų ben-: lil! kl“ Villklnal
• Irus reikalus ir prisideda isbegę. 
prie kultūrinio darbo. Te-1 I------- -
čiaus yra ir tokių, kurie toli- liudininkus ouv° 
naši nuo lietuvių ir sykiu nuo 
musų veikimo. Jie užsitar- 

' nauja papeikimo už tai. Su
si pratusieji jaunuoliai turėtų 
stengtis kaip nors pritraukti 
prie musų veikimo tuos, ku-

- -- - - ~ tie klaidingai yra nusistatę,
bet pastaruojū J S- Janw-
Keleivy” tūlas 

užgiedojo panašią

šauti. Adomaitis pasakęs: 
šauk! Yuška ištraukęs rėvoj.

CHICAGO, ILL.
Dėdės Šerno paminklo 

reikale.
Chicagiečiai deda visas 

pastangas, kad papuošti mu
sų rašytojo Dėties Šerno ka
pą. Kadangi dabar sunkus 
laikai, tai darbas nelengvas. 
Tečiaus Šerno Fondo Komi
tetas vėl gaivina šį reikalą 
spaudoje, pradėjo darbuotis 
iš naujo tam prakilniam tiks
lui atsiekti, ir visi komiteto 
nariai iš tikros širdies dirba, 
kad gegužės 30 d., 1929 me
tų gražus didelis paminklas 
iškiltų ant musų brangaus ir 
gerbiamo rašytojo kapo. 
Kad pasiekus tikslą ir kad 
musų geri norai išsipildytų 
paskirtą dieną, reikia visuo
menės paramos pinigiškai.

Brangus broliai, neatidė- gavo"168 balsus; komunistų 
nokite, nėščia yra labai Fosteris 102. Socialistai dau- 
svarbus istorinis darbas A- 
merikos lietuviams, 
kime nors mažą dalelę savo tai — iš žydų, 
sunkiai uždirbtų centų tam 
svarbiam tikslui. Už mažiau
sią auką komitetas bus dė
kingas. Musų darbe kiekvie
nas centas lošia svarbią rolę. 
Mes esame pilnai įsitikinę, 
kad draugystės ir pavieniai 
asmenys įvertins musų dar
bą ir išklausys musų prašy
mą. o mes lauksime tamstų 
paramos. S. K. Grisius, 
6228 So. Sacramento avė.,

Chicago. III.

MONTELLO, MASS.
Įvairios žinutės.

Lietuviai metodistai buvo 
iparsikvietę vyskupą Ander- 
jsoną. Žmonių į Žinyčią pri- 
Isirinko pusėtinas būrelis. 
| mat jiems norėjosi pamatyti 
kaip jis atrodo. Kai kurie 

! net stebėjosi, kad šis vysku- 
; pas atrodė, kaip paprastas 
i žmogus, neapsidabiaęs jo- 
' kiais žibučiais. Jis sakė, kad 
i Dievas yra gamta, taipgi 
(vykusiai pašiepė Rymo dva- 
I siškijos religiją.

Po rinkimų.
Šalies prezidento rinkimai 

Brocktone praėjo gana rim
tai.

• Socialistai nevedė didelės 
propagandos, bet Socialistų 
Partijos kandidatas Thomas

KENOSHA, W1S.
Pasiaiškinimas dei primeta- musų parengimus, 

mo man streiklaužiavimo.
Chicagos bolševikų “Vil

nis" nuolat manė šmeižia 
vien už tai. kad aš pasitrau
kiau iš bolševikų tarpo ir 
daugiau ju neremia. Rašvda-1 
mi apie megstuvių streiką 
musų mieste, bolševikai nuo
lat purvina mane, meluoda- / 
mi buk ašstreiklaužiaujanti. 
Žinant bolševikų demago
giškus darbus, aš į tai nekrei
piau atvdos. 
laiku jau ir 
Dzūkas užgiedojo panašią W. HANOVER, MASS. 
melmdiją. 1 tinu pasakyti. pe| pjlypO korespondencijos

Tūlas Pilypas “Keleivyje” 
aprašė koki tai bolševikų 
pikniką N. Hanover, Mass., 
kuris tikrenybėj buvo ne bol
ševikų, bet West Hanover 
Lietuviu Kliubo. įvykęs 7 d. 
spalių. Kiek man žinoma, 
čionai bolševikų nėra. Di- 

’džiuma lietuvių šiame mies
tely yra socialistai. Kaslink 
užrašinėjimo “Laisvės,” tai 

'gal buvo koks agentėlis iš 
Montellos, bet jis nieko ben
dra neturėjo su pikniko ren
gėjais. Kiti Pilypo pašiepi
mai apie prašymus durti lai-! 
mėjimų popieron arba dėl 
skaitymo binsų už “good 
rime” irgi yra nerimtas kabi
nėjimasis prie pikniko dar
bininkų. Tas juk naudos nie
kam nesuteiks. Mano supra
timu Pilypas savo vadina-

kad streiklaužiavimas 
man primetamas neteisingai, 
nes los sakos darbininkai, 
kur aš dirbu, nestreikuoja. Į 
streiką išėjo taip vadinami 
“riteriai’’ ir “teiperiai,” o aš 
dirbu ten. kur šeivas trina, 
arba taip sakant, “vainde- 
rių” darbą. O “vainderiai” 
nestreikuoja, ir korespon
dentai apie tai gerai žino, 
bet tyčia šmeižia mane, 
votiškais išrokavimais.

Kasi ink užpuolimo 
manęs ir apmušimo už 
riamajį 
turiu pasakyti, kad ir čia bu
vo provokatoriškas bolševi
kų darbas. Įskundė mane 
streikieriams, buk aš skebau- 
ju. Kartą einant į darbą, pa
sivijo mane su eikieriai ir pra
klausė, kokį darbą aš dirbu 
dabar mėgstuvėj. Atsakiau, 
kad šeivas trinu. Jie tik nu
mojo ranka ir nuėjo sau. Bol
ševikams tas nepatiko. Jie 
suprovokavo kitą užpuolimą, 

■kuriame jau dalyvavo pačios 
bolševikės. Mano paaiškini
mo dabar jau neklausė, bet 
pradėjo mane mušti. Žino
ma, aš neapsileidau ir tuo 
pačiu atsimokėjau.

Primetamas man streik-* 
laužiavimas yra naivus jau 
vien dėlto, kad streiklaužiai 
važiuoja į dirbtuvę po gink
luota sargyba. o aš. kaip ir 
kiti nestreikuojantieji darbi-- 

: rinkai, einame i darbą pėsti 
į ir be jokių sa’gybinių. Prie 
' progos turiu pažymėti, kad 
ir musų skyriaus darbinin
kai norėjo streikuoti, bet jų 
nepriėmė. *(Kas nepriėmė? 
—Red.) O darbo sąlygos jų 
vra labai blogos ir pavojin
gos sveikatai. ?»Iokestis ma
ža. o dirbti reikia skiepe, ant 
cemento, sienos vandeniu 
pasriuvusios. Reikia sunkiai 
dirbti, kol per savaite uždir
bi $20.

Kiti visi užmetimai taip 
pat yra išgalvoti bolševikiš
ku tikslu šmeižti tuos, kurie 
neremia jų raudono biznio. 
Tad į juos neapsimoka nei • 
atsakinėti. Mano šmeižikai 
turėtų nepamiršti patys sa
vęs, kuomet jie bando kitų 
netobulumus skaityti. Fak
tas yra toks, kad vieno tokio 
prieteliaus nuolat mušama 
moteris, alkį kentėdama su 

i vaikučiais, užsirakino mie
gamajame kambary ir pasi
smaugė ant lovos galo. Jo 
našlaičiai kūdikiai buvo kitų 
priglausti iš mielaširdystės, 
o jis už tai dabar atsidėdavo- 

’ja šmeižtais.
Jau 10 metų kaip gyvenu i 

iKenoshoj ir niekam duonos 
i kąsnio neatėmiau. per laik
raščius kitu neužkabinau, tik 
lai manęs niekas nepuola be 
reikalo. R.

1 Nuo Red.— Dėl vietos sto- visiems 
kos buvom priversti šią ko- Vaikinai nepaklausę. Ado- 

nors per Suv. respondenciją sutrumpinti, maitis metęs į Yuška stiklą 
su vandeniu.

o ______ Tuo laiku Yuška, matyti,
Taigi nenuleiskime rankų, daug su bolševikais neapsi- išėmęs iš stalčiaus revolverį 

j nenusiminkime, moka, nes vistiek jų neišmo- ir įsidėjęs kišeniun. Po to jis 
• 1 išėjęs iš už baro ir prisiarti-

i

I

sa-

ant 
įta- 

streiklaužiavima.

i Kamantinėjant ii
» aiškinta.

kad kuomet Adoma it s su
smuko pašautas, tai >. uška 
numetė savo revolveri ant 
grindų, pripuolė prie pašau-1 
to vaikino, mėgino atsegti Daugumas L 
drabužius, suteikti pagaibu- Benaitis 
pašautajam. Po to jisai. Yuš
ka, ėmęs raudoti. Paskui iš
bėgęs gatvėn, puolęs šen, 
puolęs ten, vėl sugrįžęs krau
tuvėn. Atsipeikėjęs, patele
fonavo patsai policijai apie 
įvykį. Ir nors turėjęs tuo lai
kų kulį pinigų, kurių pagalba 
butų galėjęs tolokai išva
žiuoti iš Chicagos, jis nemė
ginęs pabėgti.

Imdamas dėmesin šiuos ir 
kitus faktus, džiurė ir pripa
žino, kad Yuška nušovė A- 
domaitį, bet neturėdamas 
tikslo papildyti galvažudy- 
bę. Kitaip sakant, pripažino, 
kad buvo papildyta ne mur- 
der, bet marslaughter.

LlIIlUt X I1V v 4

mają sijono politiką neturė-jterėlės, 
•• __ •____1 • •_______ Xcų maišyti su rimtais visuo

menės darbais.
Thomas Rubikas.

giausia balsų gavo švedų ap- 
Paskir- gyventame warde; komunis-

EDMONTON, CAN ADA. 
Kanados lietuviams reikia 

susiorganizuoti.
Pastaruoju laiku į Kanadą 

atvyksta daug imigrantų iš 
visokių šalių, o lame skai
čiuje nemaža dalis yra ir lie
tuvių. Atvyksta jie palan
kesnių pragyvenimo šaltinių 
jieškoti, pasirįžę pakelti di
džiausi vargą. Mažai kam 
būna laimės atvažiuoti pas 
gimines, ar draugus; dau
giausiai jų neturi iš anksto 
priruoštos vietos apsistoti ir 
todėl prisieina daug nuken
tėti. Tai vis dėlto, kad lietu
viai čia nesusiorganizavę, 
neturi jokių įstaigų, kurios 
bent kiek galėtų imigran
tams padėti. Nėra net laik
raščių nei knygų pasiskaity
mui savo kalboj. Toliu budu, 
dauguma musų brolių, ypač 
vakarinėj Kanadoj, būdami 
iškrikę, negauna iš niekur 
jokio dvasinio peno, jokios 
moralės paramos.

Atvažiuoja franeuzai. vo
kiečiai, rusai, lenkai ir kiti. 
Juos pasitinka savieji, sutei
kia reikalingų informacijų, 
bei patarimų, gauna savoje 
kalboje laikraščių, knygų ir 
taip toliau. Ką gi randa lie- 
tuviai-lietuvaitės? Kokios 
tvirtos valios reikia žmogui 
būti, kad pergalėjus tą sielos 
nusiminimą, kuris sutinka
mas jau pirmuose žingsniuo
se. Gerai jei dar kas gali nors 
rusiškai ar lenkiškai kalbėti, 
tai nekuriose vietose susikal
ba. Kokioj padėty atsiduria 
tie, kurie nesupranta kitokių 
kalbų, apart lietuviškosios? 
Kaip jiems susižinoti ir susi
siekti su savaisiais po visą 
kraštą išsimėčiusiais?

Tiesa, dvasiški tėveliai 
tuojaus pasistengia išlipan
tiems iš laivo padalinti šv. 
evangelija.- lietuvių kalboje.
Kilnesni ir naudingesni dar-į 
bą jie atliktų, suteikiant iva-i 
žiuojantiems reikalingų pa
tarimų savaja kalba, supa
žindindami su visu kraštu, 
jo tvarka ir darbininkų pa
dėtimi.

Įvažiavęs 'tuojaus puoli 
žmogus prie vieno, kito kny
gynėlio, bet lietuviškų laik
raščių bei knygų niekur ne
matyti. Vėliau šiaip taip gau
ni iš Suv. Valstijų lietuvių 
kalboje laikraščių, nors ir 
gerokai pasenusių.bet irtuo
se apie Kanadą labai retai 
ką išgirsti.

Neturint vietoje jokio iy- 
šio tarpe savųjų, nei organi
zacijos. nei laikraščio, tenka 
daugiau ir materialiai nu
kentėti. Kanados kai ku
riems biznieriams, tas musų 
aklumas ir neorganizuotu-' 
mas eina į sveikatą. Jiege-j 
riausia moka išnaudoti aklą/ 
imigrantų jėgą.

Dabartiniu rudens laiku, 
gatvės ir darbų ofisai prisi
pildę bedarbiais. Imigrantai 
būdami blogesnėse materia- 
lėse sąlygose, laukia jau po 
du mėnesiu darbo, bet sulau
kti jo negali.

Yra daugybės visokių 
priežasčių, kurios verste ver
čia organizuotis visus lietu
vius, kad lengviau butų ko
voti už būvį. Bet kaip ir kur 
pradėti tą darbą, turint ma
žai prityrusių veikėjų darbi
ninkų eilėse, o dar mažiau 
pažįstančių krašto tvarką ir 
kalbą. Rytų Kanadoje yra 
jau nemažas 
gyvenančių ir inteligentų lie
tuvių, kurie užsitarnautų ne
mažą pagarbą, ateidami j 
talką iškrikusiems Vakarų 
Kanados lietuviams, supa
žindindami mus su krašto 
tvarka, jo istorija, paremda
mi patarimais organizaciji- 
niame darbe, i 
Valstijose išeinančius lietu- palikdami tik svarbesnes jos 
vių laikraščius. ;vietas. Argumentuoti per

i 
I
i

perdaug i 
siekime su dideliu pasiryži- kinsit.

CHICAGO, ILL.
Kruvina tragedija lietuviš
koj “užeigoj.” Savininkas 

Juška nušovė svečią 
Adomaitį.

Antano Juškos “aiskrymo 
užeigoj.’ kuri randasi po nu
meriu 3329 Auburn avė.. 17 
lapkričio vakarą įvyko kru
vina tragedija. Užeigos savi
ninkas. Juška, nušovė Vili
mą Adomaitį. 16 metų am
žiaus vaikėzą, kuris kartu su 
kitais savo sėbrais buvo atė
jęs išsigerti ir susimušė su 
-aviu inkų.

i

Šitą įvykį “Naujienų” re
porteris pasakoja taip:

Kokis mėnuo laiko atgal 
keli vaikinai buvo pradėję 
Yuškos krautuvę lankyti. 
Yuška vienok pasakęs jiems, 
kad jie esantys per jauni taip 
vėlai sukinėtis jo krautuvėje. 
Ir liepęs jiems nesirodyti 
daugiau. Vaikinai nesilankę.

Bet šeštadienio naktį, taip 
apie 12 valandą, jie vėl užsu
kę Yuškos krautuvėm Mat, 
jų kliubo kambarys buvo 
rengiamas atidarymui. Jie 
da neturėję vietos, tai užėję 
pas Yuška.

Įėję vidun, jie nusipirkę 
bonką “papso.” Po to jie pa
siūliję Yuškai lošti “daisais” 
dėl penkiacentinių cigarų. 
Du ar trys jų išlošę iš Yuškos 
po cigarą. Kaleina priėjusi 
lošti Adomaičiui. Tasai iš 
karto norėjęs pamėginti gi
linki dėl penkcentinio ciga
ro. Paskui permainęs nuo
monę — jis panorėjęs pakrė
sti “d aisus” dėl 16 centų ci
garo.

“Daisai” tapę išmesti. Ki
lęs ginčas, kas turi cigarą 
vaišinti — Yuška ar Ado
maitis. Adomaitis pradėjęs 
Yuška kolioti. Tasai paliepęs 

> vaikinams išeiti.

MINERSVILLE, PA. 
Negražus moterėlių darbai.

Pas mus randasi keletas 
moterėlių, kurios savo apsiė-’ 
jimais žemina lietuvių vardą 
svetimtaučių akyse. Jau nė
šy kį teko būti liudininku to
kių atsitikimų, kur šios mo- 

, išėję kieme, šlykš
čiais žodžiais gaišiai kolio- 
josi ir su akmenais rankose 
grasino viena kitai dantis iš
mušti, ir dar savo užpa
kalius rodė. Tokios moterė
lių “vainos” paprastai at
kreipia atydą apylinkėj gy
venančių svetimtaučių ir šie 
turi gero juoko. Paskutinia
me atsitikime mačiau, kaip 
svetimtaučiai šaukė “that is 
a good show for nothing. — 
give us some more, — any 
more?” Juokdariai vadina 
tai geru teatru už dyką ir paminėjimui 30 metų vedy- 
reikalauja jo daugiau, bet bų sukaktuvių. Matomai, 
tikrenybėje jie mato ateivius jaunas drąsuolis gerai įsi- 
nekulturiškais ir gauna pro- kauše, kad nutvėręs motiną 
gos labiau tyčiotis iš lietuvių, už gerklės, ėmė smaugti. 
Tokių moterėlių ir dukrelės Tiek smaugė, kiek galėjo.

Kada policija pribuvo, rado 
senukę motiną gulint 
grindų be žado.

Munšaino žinios.
Veronika Barčienė randa

si po kaucija 500 dol. už par
davinėjimą naminės. Mato
mai. ne kaip gyvena su vyru. 
Vyras daro biznį su restora
nu, o jinai su namine.

Franas Gudiškis, važiuo
damas automobiliu, parver
tė vieną žmogų. Nugabenus 
į ligoninę, pasirodė, kad su
žeistas nepavojingai.

Vincas Labutis, smarkiai 
važiuodamas skersai gatvę, 
drožė kitam automobiliui į 
šoną ir apvertė jį. Sužeidė 
vieną moterį. La Bellą.

Vincas Ivanauskas areš
tuotas dėl šeimyninių kivir
čų. Tiems žmoneliams nela
bai sekasi gyvent. Abudu su 
pačiute taip prisitraukia kož
ną dieną, kad retai teišsi- 
pagirioja. ir dar viens kitam 
gerai šonus atvanoja.

Reporteris.

O’*

dar jaunos būdamos, o jau 
garnio pavojuj atsiduria.

Tai liūdni apsireiškimai. 
Šiuomi aš duodu viešą įspėji
mą, kad jeigu ateity tokie 
dalykai vėl pasikartos, tai 
laikraščiuose bus paskelbta 
vardai ir pavardės visų tų. 
kurie žemina lietuvių vardą.

Senas Maineris.

CHICAGO, ILL. 
Nelaimė ant nelaimės.
Keliatas dienų atgal Chi- 

cagos juodveidžiai banditai 
užpuolė lietuvio Gapšio vais
tinę kertėj 39-th ir Statė gat
vių ir nušovė pati savininką. 
Negana šitos nelaimės, lai
dojant užmuštąjį Gapšį 19 
lapkričio dieną atsitiko da 
kita: važiuodama į savo vy
ro laidotuves, p. Gapšienės 
automobilius suvažinėjo ma
žą mergaitę, kuri netikėtai 
pasipainiojo prieš automobi
lį.

Mergaitė buvo sužeista 
labai sunkiai, ir p. Gapšienei 
prisiėjo vežti ją ligoninėn, o 
paskui reikėjo da ir polici- 
jon važiuoti.

Pakol viskas atlikta, ve- 
lionies kūnas buvo palaido
tas ir žmona nespėjo į laido
tuves pribūti. Kor.

Žmonės mėgsta duoti pa
tarimus kitiems, bet patys 
nesiskubina naudotis kitų 
patarimais todėl, kad malo
niau yra mokinti kitus, negu 
patiems mokintis.

ant

HARRISON, N. J.
I

Daina be galo ir tautiškos 
kapinės.

Nežinau, ar visur lietuviu 
bažnyčiose, ar tik pas mumis 
yra tokia keista tvarka. Ne
dėk! ienį nuėjus bažnyčion, 
žmogui tik nervus įvaro. 
Nieko naujo bei pamokinan
čio negirdėsi, kaip tik tą pa
ti ir tą patį, tartum toji daina 
be galo. Tur būt kunigas 
susitarė su vargonininku, 
kad ir giedoriai nieko naujo 
negieda. Pamokslo kito ne
girdėsi. kaip tik apie parazi
tus: ta pati istorija kožną ne- 
dėldienį. Choras tą patį be- 
bliaudamas. net iš kantry
bės išvaro. Jau visa parapija 
atmintinai moka tas jų gies
mes.

Musų kolonijos lietuviai 
susiprato ir pradėjo orga
nizuotis pirkimui nuosavų 
tautiškų kapų. Sako, turi ge
rą pradžią; jau pinigų yra 
apie $3,000.00. Jieškoma 
pirkti žemės, bet sunku su
rasti greitu laiku patogią vie
tą. Šiuomi klausimu turėtų 
susirūpinti visos draugijos it 
kliubai ’ ir vykdyti kuogrei- 
čiausia. Kelkite klausimus 
artimiausiuose savo susirin
kimuose ir išrinkite komite
tus. Senas Parapijonas

Dingo Kliubas.
Kur dingo lietuvių bolše

vikų Lincoln Politiškas Kliu
bas, kad neparengė nei vie- 

inam bimbalui prakalbų? 
Kur dingo ta darbininkiška 
agitacija, vienybė, kuri vieš- 

Ipatavo tarp mus 12 metų at- 
Įgal?.. Amerikos kapitalis
tams kainavo tris milionai 
dolerių, kad suskaldžius so
cialistų partiją, o komunistai 
vis nenori prisipažinti, kad ir 
juos pagimdė kapitalistai 

j vien darbininkų spėkų skal
dymui. Jiems rupi, kad dar- 

įbininkai butų pilni keršto 
vieni prieš kitus, be vieny
bės.I

Koncertas.
Kosmopolitan Kliubas 

! rengė koncertą, kuris įvyko 
j lapkričio 23 ir 24 dd. Y. M. 
!C. A. svetainėje, šis Kliubas 
: užsimanė aprėdyti savo be
iną uniforma, kuri lėšuos 
j 31,200.00 Filantropas Ed- 
Igai Davis paaukavo tam rei
kalui tūkstantį dolerių. Prie 
beno grajina septyni lietu
viai. Lietuvaitė Mary Miltė- 
niutė dainavo keletą dainų, 
taipgi dalyvavo Yurkevičiu- 
tė, smuikininkė. Kaip viena 
taip ir antra tebelanko High 
School, bet jau abi pasižy
mėję savo talentais. Milniu- 
tė yra puiki pianistė. Dabar 
ji lavina savo balsą pas gerą 
mokytoją ir mano trumpoje 
ateityje būti Vaitkiutės kon
kurente.

Musų bolševikai vadina 
gabiausia smuikininke Be- 

[ nevičiutę, bet aš manau ne- 
perdėsiu nei biskio sakyda
mas, kad p-lei Yurkevičiu- 

L tei konkurentės nėra lietuvių 
tarpe, netik Brocktone, bet ir 

. visoje apylinkėj. Kad tą per
tikrinus reikia surengti ben
drą vakarą dėl vietinių ta
lentų. Tuomet žinosim, kas 
iš lietuvių geriausiai atsižy
mės ir tuom paremsime musų 
dailės mylėtojus. Ką sakote, 
montelliečiai. apie tai?

Tėvų ir sūnų vakarienė.
Metodistai buvo surengę 

tėvų ir sūnų vakarienę. Pavy- 
pradėti siųsti ko labai puikiai. Dr. Holton 

greičiausia nuteikė daug gerų patarimų 
_ _______ 2 tėvams, kaip reikia auklėti 

patirti per pereitus du metu vaikus ir kaip sugyventi su

Taipgi buvo keletas kitų

ra

i

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI .

Andrew Kaledo. — Ši sy
ki negalėsime sunaudoti jūsų 
rašto. Malonėkite rašinėti 
žinutes apie vietinį lietuvių 
veikimą, jų padėtį, arba atsi
tikimus šeimynose. Pasauli
nė politika ir istorija kores
pondencijose netinka. Be to 
prašome nevartoti žemos rų
šies sakinių, kurie į laikraštį 
jokiu budu negali patekti.

HONOLULU, HAWAII.
“Keleivio” skaitytojas toli

mam pasaulio krašte.
Prisiųsdamas metinę pre

numeratą už “Keleivį.” mu
sų laikraščio skaitytojas 
Harry Kastan rašo:

“Meldžiu i 
man “Keleivį’ 
kaip galima. Kiek man teko

civiliame gyvenime, tai čio- jais kuomet jau užauga, 
nai aš esu tik vienas lietuvis.' ~
Pirmiau tarnavau Dėdės Sa-; kalbėtojų, 
mo kariuomenėj, o dabar ap
sigyvenau čionai kaipo civi
lis ir dirbu viename viešbuty, 
kuris, sakoma, yra puikiau
sias visame pasaulyje. Taip 
sako visi čionai atvykę turis
tai.

“Turistų sezonas čionai 
prasideda viduryje sausio 
mėnesio ir traukiasi iki kovo 
pabaigos. Vasarinis turistų 
sezonas prasideda apie vidu
rį birželio ir baigiasi rugpiu- 
čio mėnesiu. Nuo to laiko 
biznis viešbučiuose būna 

{menkas iki metų pradžios.”

Eikime i vienybę.
Montelloje dedamos pa

stangos suvienyti pašelpines 
draugystes. Jau užkviesta 
atsiųsti delegatus sekančios 
draugystės: Šv. Roko Drau
gystė: šv. Kazimiero; Lietu
viu Piliečiu: Vienybės ir Bi- 
rutės. Konferencija Įvyks 
gruodžio 9, 9:30 iš ryto L. T. 
Namo svetainėje.

And. Kireil is.
Draugai, Skaitykit ir 
Platinkit Darbo Žmonių 

Laikraštį “Keleivi.”
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Kaip Gyvena Dabartinės 
Rusijos Kaimiečiai? ĮVAIRENYBES

6

2IEDŲ ISTORIJA.
Kas nematė arba neturėjo 

žiedo? Yra jų plieninių, va
rinių, sidabrinių, auksinių. 
Įvairiais akmenimis papuoš
tų. ženklais išraižytų. Žie
dais pirštus žmonės apmaus- 
to puošdamiesi, arba šiaip 
kokiam nors simboliui. Musų 
laikais lygus, be jokių pa
puošimų. žiedas, užmautas 
ant dešinės rankos piršto, 
rodo, kad jo savininkas yra 
susituokęs, o ant kairės — 
susižadėjęs. Žiedai atsirado 
žiloje senovėje, kaip moksli
ninkai tvirtina, Babilionijos 
valstybėje. Čia žiedai tarna
vo rašyti molio lentelėse ar
ba važke laiškus ir šiaip raš
tus. Babilionijos žiedai dau
giau atrodė antpirščiais, nes 
užsimaudavo ant galo piršto, 
kad galima butų jo galu rai
žyti. Senovės Egipte žiedai 
buvo vartojami kaip talisma
nai arba laimės tiekėjai. 
Daugiausia padaryti iš auk
so. dideli ir sunkus, jie buvo 
marginami Įvairiais ženk
lais, kurie žiedo savininką 
turėjo nuo nelaimių saugoti 
ir laimę nešti. Graikijoje nuo 
Salono laikų žiedus dėvėjo 

(tik laisvi žmonės. Jie jiems 
i tarnavo kaip antspaudai. 

Kaip matome, visos tos Romėnai daugiausiai dėvėjo 
trys kategorijos nieko naujo geležinius žiedus, kurie reiš- 
nesudaro. Jos buvo ir anks- kė jų giminės senumą. Ne- 
čiau ir per 10 metų tarybų truko tečiau pas juos ir bran- 
tvarkos nei viena negimė. * gių prabangos žiedų, kurie 
nei viena neišnyko. Atsirado musų laikais labai aukštai 
tiktai nauja terminologija Įkainuojami. Vėlesniais lai- 
joms pažymėti. Bet termino- kais žiedų reikšmė vis augo, 
logija, kaip ir deklaracija tu- žiedo reikšmė glūdėjo jau 
ri, kaip rusas sako, “skatiko ne vien praktiškame jų nau- 
veitę.” Turiu šį kartą tai pa-'dojime kaip antspaudų arba 
sakyti apie santikius. kokius senovės palikimo, talismano, 
tarybų valdžia deklaravo su bet pradėta teikti jam kito- 
tomis trimis valstiečių kate- kios reikšmės — ištikimumo, 
gorijomis. Einant deklaraci- patvarumo, pasišventimo, 
ja. visos pašalpos teikiamos Viduriniais amžiais žiedai 
iš valstybės pusės turėtų eiti pradėta dėvėti susituokiant. :_ -1-- ----- i_________ i •:___ 1 t , -- -

vidutinio ūki- ištisi posakiai: “Busiu tau iš- 
--------‘................J “Mano 

širdis, tik tau priklauso" ir tt.

KAIP BOLŠEVIKAI NAU- VELNIO SALA VILIOJA 
DOJA RUSŲ VIENUO

LYNUS.
Apie rusų vienuolynų liki- Ganoj randasi kriminalistams 

mą rašo “Deutscher Weg.”| kolonija, ^dmamą .r11,0 
Beveik visi vienuolynai pa-.^J?’. kur tremiami pi asikal- 
naikinti, .vienuoliai ir vie-:r^^al- ka> met ten įsgabena- 
nuolės išvaikytos, o visas kil
nojamas ir nekilnojamas tur
tas nusavintas (suvalstybin
tas). Atimtuose vienuoly
nuose ir bažnyčiose įtaisyta 
kliubai, dirbtuvės, bena
miams prieglaudos, darbi
ninkų komunos, lyties ligų 
ligoninės, kinematografai, 
teatrai, sporto salės, komuni
stų agitatorių prakalbų salės, 
mokyklos, studentų bendra
bučiai ir tt. Ir patys žymiau
sieji vienuolynai neišvengė 
šio likimo, jie taip pat tapo 
teatrais ir kinematografais. 
Taip, pav., Troicko-Siergiev- 
skaja-Lavra šalia Kievo bu
vo sunaudotas meno istori
jos muziejui, meno parodai, 
apskrities finansų valdybai, 
politechnikumui piliečių ka
ro invalidų darbininkų bend
rovei. Černygovo vienuolyne 
įtaisyta benamių prieglauda, 
dirbtuvės ir elektros stotis. 
Litografiniame šio vienuoly
no skyriuje, kuris pirmiau 
tarnavo bažnyčios reika
lams, šiandien leidžiamas 
komunistų laikraštis ir anti
religinė literatūra. Motetų 
vienuolynas Pavlove buvo 
paverstas amatų mokykla; 
buvęs vienuolynas Orle tapo 
darbininkų kolonija, o baž
nyčia tapo biblioteka ir dar
bininkų kliubu. Vienuolyne 
seninas tarnauja liaudies pa
silinksminimams. Garsusi? 
Sarovo vienuolynas yra ūki
ninkavimo kultūros centras 
vienuolyno bažnyčia — dar
bininkų kliubas. Juozapate 
vienuolyne (Volokolanskc 
aps.) Įtaisytas vaikų darže 
lis. darbininkų ir ūkininku 
našlaičių vaikų prieglauda 
mirė paverstas vad. butų ko- 
Moteių vienuolynas Vladi- 
eperatyvų draugija (save 
ųšies bendrabutis), bažny

čioj muzėjus ir gubernijos 
archyvas. Garsiame Predte- 
činsko vienuolyne įtaisyta.' 
šepečių fabrikas ir aukšto
sios žemės ūkio pedagogi
nės mokyklos studentų bend
rabutis. Svarbiausiuose Ni- 
kolo-Červino viencolyno tro 
besiuose (Valuisko aps.) ati
darytas darbininkų vaikų 
darželis, o kituose namuose 
yra siuvėjų, batsiuvių ir sta
lių dirbtuvės: bažnyčioj bol
ševikų švietimo valdyba i) 
darbininkų kliubas.

KRIMINALISTUS.
Francuzijos valdomoj Gu-

Latvių laikraštis "Jauna- lės likvidavimas, kas jau Įvy
kus žinąs” nusiuntė savo ko- ko. 
respondentą Rusijon susipa
žinti su dabartinės Rusijos sutikdamas 
gyvenimu. Viename paskuti
nių korespondencijų jis ap
rašu valstiečių būklę Rusijoj. 
Tas rašinys bus Įdomus ir 
musų skaitytojams, tai ji per
sispausdiname.

Jei darbininkas Tarybų 
Kurijoj teoretiškai skaito
mas diktatorių, tai valstietis 
yra jo sąjungininkas, nes ta
rybų vyriausybė vadina save 
"darbininkų—valstiečių val
džia." Kaip gyvena tas są
jungininkas, kokia tos socia- 

ekonomiška sigyvenęs neturtis eina pas jį 
samdininku Rusija yra di
delė ir plati, ne visur vieno-1 
dos normos. Privestasis api
budinimų* tinka centro sri
čiai ir žiemiams. Pietuose. 
Ukrainoj ir Sibire valstietis 
jau turtingesnis ir čia viduti
nis ūkininkas, taigi valstiečių 
dauguma, turi po du ir dau-» 
giau arklių, taip pat daugiau 
galvijų. Vienintelis, kas ski
ria ten vidutinį nuo turtingo
jo ten yra žemės apdirbėjų 
sudėtis: vidutinis dirba su 
“šeimynos komuna.” turtin
gasis su samdininkai

Būdamas Rusijos kaime, 
valstiečius poil

sio namuose, geležinkelių 
traukiniuose, aš bandžiau iš
aiškinti, kaip dabar realiai 
atsiskiria viena nuo kitos tos 
t lys valstiečių kategorijos. 
Vienas valstietis man tas tris 
kategorijas taip apibudino. 
Neturtingasis valstietis nie
ko neturi, vidutinis ūkinin
kas laikosi prie vieno arklio, 
kad neliktų neturtingu, bet 
turtingasis yra tas. kurs be 
arklio gali laisvai naudotis 
technikos pasiekimais ir nu-

ma nuo 200 iki 300 krimina
listų iš Francuzijos. Velnio 
sala savo baisiais terorais 
via žinoma visam pasauliui, 
tad švelnesnio budo krimi
nalistai labai bijosi ten pa
tekti. Tečiaus žiauresnio bu
do prasikaltėliai ne tik nesi
bijo ten pakliūti, bet dar pa
geidauja. kadangi jie tikisi 
gausią progos iš ten pabėgti.

Ant salos yra dideli rais
tai. pilni nuodingų gyvačių 
ir draskančių žvėrių, tad ka
liniai nevaržomi nuo bėgi
mo. nes l ėtas kuris gyvas pa
bėga. Pabėgėliai paprastai 
pakliūva i ryklių nasrus arba 
žūva nuo šiltinės bei žvėrių 
tropiškuose raistuose. Aky- 
vaizdoj šių faktų, stebėtina 
visgi, kad Francuzijoj pasi
rodė nemažas skaičius tokių 
kriminalistų, kurie tiesiog 
trokšta, kad pakliūti i Velnio 
salą. Juos ten vilioja pabėgi
mo viltis, nepaisant didžiau
sių pavojų.

lės kategorijos 
ir kultūriška būklė, koks jo 
vaidmuo valstybėje? Pirma 
negu atsakyti į tą klausimą, 
reikia konstatuoti, kad sąvo
ka apie valstiją, apie jos su- 
slgrupavimą yra kitokia ne
gu tai buvo prieš revoliuciją. 
Pirmiau, prieš revoliuciją, 
Rusijos kaime buvo dvi vals
tiečių kategorijos, vieni tur
tingieji. taip vadinami “ku- 
lokai" (buožės), kurie dirbo 
<u samdininkais, o antri kai
mo vargšai — mažažemiai. 
Pastaruosius tai rusų “na
rodnikai" (liaudininkai) vis 
laikė darbininkų sąjunginin
kais. lygiai vertingu elemen
tu revoliucijos darbe. O 
marksistiškoji socialdemo
kratija. taipgi ir bolševikai, 
ir vienus ir kitus laikė buržu
jais (smulkioji buržuazija). 
Valstietis lik nuo to momen
to galėjo būti skaitomas są- 

I jungininku ir revoliucijai 
vertingu elementu, kai jis 
visko netekęs pasidaro pro
letaru— “išverda fabriko 

,v. katile." tai yra nueina Į mies-
nakčia. ba pardavė ku- tą, ar pasidaro kaimo darbi-

t aba k i e r k o m a psirnai n ė 
(tokiu zlyduku.

vaike.' —Ar jis tikrai žino, kad
■ “ O

—Gal tai vaiduoklis, o gal 
I tikras velnias. — to. vaike. 
! niekas negali žinoti. Bet ma-i 

Maike, no diedukas prarado gerą 
beržinę tabakerką. gauda
mas už ja durpių šmotą, ku
ris jam iš sykio atrodė kaip 
brangus, auksinis daiktas. 
Šėtonas jį. vaike, apmonijo.

—O ar nesakė tau diedu
kas. iš kur ir kokiu laiku jis 
tuomet ėjo.

—Ėjo. vaike, iš keimo- 
šiaus, i 
mele ir turėjo magaryčių pas 
Leibą išsigerti, tai užtruko.

—Reiškia, jis buvo įsigė
ręs. grįžo namo vėlai, tai ir 
negalėjo pažinti su kuo tuos 
mainus darė. Veikiausiai 
koks čigonas jį apmovė.

—-Uždaryk savo maturzę. 
vaike, ir mano viečnos po- 
meiies dieduko nestatyk ant 
šiderstvos!

—Nesikarščiuok. tėve. Ta
vo diedukas senai jau miręs, 
•o mirusiam žmogui žodžiai 
nekenkia, jeigu aš ir bandy
čiau jį pašiepti: bet tikreny
bėje to juk nedalau, tik sa-

—Alou. Maike.
—Labas, tėve.
—Koman arčiau, 

kad galėčiau už ausies tave tai buvo vaiduokli 
nustverti, ba dabar jau gau
si pipirų.

—Už ką gi taip?
—Džestu minut. j 

tik duok šen savo nosį.
—Tėve, tu nori bausti 

žmogų nepasakęs už ką. Juk 
taip negalima? Pirma turi 
būti Įrodytas nusikaltimas.

—Oirait, Maike. jeigu tu 
jau tokis kytras. t*i išvirozyk 
man. ar gali žmogus be gal
vos vaikščioti?

—Ne. tėve, be galvos nie
kas negali nei gyventi, nei 
vaikščioti.

—Meluoji, galgone. ?.Iano 
kūmas skaitė gazietose. kad 
Kanadoj yra tokis pleisas. • 
kur po keliu metu vis pasiro
do žmogus be galvos.

—Tai prasimanymas, tė
ve. Jeigu toks žmogus butų, 
bet tik retkarčiais žmonės jį 
matytų, tai kurgi jis galėtų 
visą laiką gyventi?

—Noser. Maike. čia ne 
prasimanymas, ale šventa 
tiesa. Tas žmogus niekur ne
gyvena. ba jis yra numiręs. 
Klimas sako, kad jam buvo 
galva nukirsta, tai jis ir atei- kau teisybę, 
na vis savo galvos jieškoti. —Tai tu. vaike, sakai, kad. t
Daugelis 
galvos vaikščiojant.

—Netikėk tokiems daly
kams. tėve. Galėjo iuk koks 
nors šposininkas tyčia apsi- 
maskavęs begalviu pasirody
ti. o žmor.ė< galėjo patikėti, 
kad tai numirėlis vaikščioja. 
Panašių atsitikimų daug yra 
buvę, ir visur pasirodė, kad 
tai buvo vien šposininkų 
darbai.

—Aš tau nevierinu, 
ke. Man ir prabaščius

;i

avo galvos jieškoti.
. žmonių matė jį be nereikia bijotis piktos dva 

sios?
—Aiškus dalykas.
—Bet kas reikia 

Maike. kad aš jų 
Kaip tik pasitaiko 
kapines, 
ir rodosi 
nabašninkas

—Taip yra todėl 
kad tu tokius dalyku:

KODEL VANDUO GESINA 
UGNĮ?

Į tą klausimą tur būt ne 
kiekvienas gali atsakyti, to
dėl pasistengsime skaityto
jams ji išaiškinti.

Vanduo, susidurdamas su 
kaitintais kūnais, virsta ga- 
ais. Kad paversti vandeni, 

virimo temperatūroje, ga
lais. reikia suvartoti daugiau 
šilumos, nekaip sušildyti iki 
vii imo temperatūros. Gautie
ji garai užima 100 kartų di
lesni turi negu vanduo, iš 
kurio jie susidarė. Garai tie 
apsupdami deganti kūną at
stumia orą ir prisideda prie 
ugnies gesinimo.

ninku. Tečiau valstietis da
lyvavo revoliucijoj. Be vals
tiečių. kurie sudaro 90 nuo
šimčių Rusijos gyventojų. 

; nebuvo galima ir apginti Ru- 
Į sijos revoliucijos laimėjimų.
Tat po spalių revoliucijos 
komunistai atmetė Markso

; doktriną apie visos valstieti
jos smulkų buržuazinį pobu- 

|dį. paskelbė valstietiją dar- 
ibininkų sąjungininku ir pir- 
i muoju laiku net valdžią pa
sidalinu su aktingaisiais na- 

i rodnikais — kairiaisiais so
cialistais revoliucionieriais. 
Jau senai kairieji socialistai 

■revoliucionieriai yra kaipo 
partija likviduoti, “išimti iš 
apyvartos," bet jų ideologi
ja "rekvizuota": valdančioji 
komunistų partijos dauguma 
vadina ją sava. Kaip ne kaip, 
bet valstietis laikomas darbi
ninko sąjungininku. Bet kurs 
valstietis? Pradžioj buvo 
dveji valstiečiai komunistų 
akys? — neturčiai ir turtin
gi. Piimieji jų draugai, ant
rieji priešai. Bet draugų bu
vo nedaug, nes neturčiais 
buvo laikomi galutinai nusi
gyvenę valstiečiai. O daugu- turėtų atsistoti ant kojų, bet 
ma mažaturčių valstiečių ne
buvo priimti ton sąjungon. 
Kaimuose valdė "bedko- 
mai" — neturčių komitetai.

Bet prasidėjus naujai eko
nominės politikos krypčiai 
ir kilus lozungui “ 
kaimą." valstiečių pasiskirs
tymas] kategorijas pakitėjo. 
Vieton dviejų kategorijų — 
neturčių ir turtuolių — susi
darė dabar trys: neturčių. vi
dutiniu ir turtuolių — kulo
kų. Kurs gi dabar sąjungi
ninkas? Teoretiškai išeitų, 
kad abudu pirmutiniai, bet 
daugiausia vertinamas kaipo 
tinkamiausias tai—viduti
nis ūkininkas. Tą kategoriją 
norima pailginti iš abiejų ga
lų. iš turtingųjų ūkininkų ir 
neturčių. šiuos abudu likvi
duojant. Juk jei vidutinis yra 
artimiausias, tai neturtinga- 
. is vienas pats nebegali būti 
valdančiuoju. Iš to logiška

l

kad ne. 
daryti, 
bijau? 

eiti pro 
o dar naktį, tai man 

akyse, kad kokis 
vejasi paskui, 

tėve.
Įsivai

zduoji ir tiki į prietarus. Ne
tikėk į prietarus ir visai ne
galvok apie panašias 
mones. o pamatysi, kad 
mė savaimi išnyks.

—Tu. vaike, niekad 
duodi man geros rodos, 
velnio nebijoti 
imti stiprios gyvatinės išger
ti. tik reikia gauti lietuvišką 
gyvatę. Bet tu. Maike. tokių 
liekarstvų niekad nepatari.

—Gerti aš niekad niekam 
nepatariu, nes žmonės ir be 
patarimo perdaug geria, o 
ypač tu. tėve, mėgsti tankiai 
išsigerti.

—Tu rait. Maike. Aš išsi
gerti myliu, ba kaip gerai iš
geriu. tai nei paties velnio 
nebijau. Eik šen. Maike, 
tai ir tau užfundvsiu nuo žo
lių.

—Ačiū. tėve, aš negeriu. 
—Na. tai gud bai, vaike, 

aš eisiu vienas.

Mai- 
sakė. 

kad griešnas kūnas po smer- 
ties neturi pakajaus. Tas be
galvis. vaike, yra koks bedie
vis ir jis pa kutą vos taip lig 
sudnos dienos.

—Nereiks jam tai]) ilgai 
laukti. Kanadoj anais metais 
panaši baidyklė gązdindavo 
tamsesnius žmonelius dar 
blogiau, nes nei šoviniai jos 
neėmė. Tečiaus. pagavus j?., 
išsiaiškino, kad tai buvo plė
šikas. kuris po drabužiais tu
rėjo plieno šarvus, per ku
riuos kulipkos nepereidavo. 
Prietaringi žmonės buvo ne
mažai išgąsdinti, bet kas 
prietaram netiki, ir tuomet 
sakė, kad tai nėra vaiduok
lis. o tik koks šposininkas. 
Taip ir buvo.

-Bet Lietuvoj. vaike, 
kaip pasakodavo nabašnin
kas mano diedukas, vaiduo
kliai pastodavo žmonėms ke
lią. Mano diedukas. Dieve ___
duok jam viečną pakajų, net kit Savo Draugam* Skaityt; jį. išvada buvo “bedkomų" ga-

nesą- 
bai-

ne-
Kad 

tai reikia pa-

Keleivi*” Ju«u Draugai. Patar

į rankas neturčių. kad jie ga-' Juose buvo išgraviruojama 
lėtų pasiekti vidutinio ūki-'ištisi posakiai:‘T ' 
ninko padėties. Palaikomas'tikima ligi mirtie 
ir vidutinis ūkininkas, kad 
jis galėtų pakelti gamybą, 
bet turtingasis, "kulokas," 
kuri deklaratoriai nori su
menkinti, kad negautų jo
kios pašalpos. Tečiau tikre
nybėj to nėra. Valstybės rea
lioji pašalpa iš tikro patenka 
daugiausia i rankas ne tiek 
‘'sąjungininko" — vargšo, 
kiek i “priešo" kuloko tur
tuolio ir vidujinio ūkininko 
rankas. Selekcijos sėkla, vei
sliniai gyvuliai, žemės ūkio 
mašinos, už pigią kainą su 
valstybės pašalpa, ar kredi
tan, patenka kaip tik tam 
“priešui." nes jis sugeba tat 
sunaudoti, sumokėti ir sumo
kėjimą apdrausti. Užtat tur
tingasis sustiprėja, eina pir
myn. geresniu atveju viduti
nis ūkininkas pasidaro tur
tingesnių. bet neturtis kur 
buvo, ten ir lieka. Vyriausy
bė šelpia kaimo koperaciją. 
kurios pagelba neturtingasis

ūkininkas.

GREIT NETEKSIME 
BRANGIŲJŲ AKMENŲ.

Londono geologiškasai in
stitutas išleido knygutę, ku
rioje moksliškai įrodoma, 
kad visam pasauly žemėje 
tegali būti brangiųjų akme
nų. kaip deimantai, topozai. 
smaragdai ir tt. anie 40 tonų 
Nuo seniausių laikų ligi šiol 
brangiųjų akmenų esą suras
ta apie 30 tonų. Tuo bud u 
žemėje pasilikę dar apie 10. 
nedaugiau kaip 12 tonų. Me
tinis akmenų suradimo kie
kis, statistikos žiniomis, sie
kiąs apie 800 kilogramų. Jei 
brangiųjų akmenų jieškoji- 
mas ir toliau tokiu greitumu 
eis, tai per 10—15 metų visi 
jų ištekliai žemėje išseks.

ką čia žmogelis be arklio su 
viena koperacija padalysi. 
Bet tokiose apystovose gali 
pakitėti visa dekoracija: ta
rybų vyriausybė, paremda
ma pasiturinčiuosius, išau- 

‘veidu i gins kaimo buržuaziją, o val
stiečių masėje gali kilti nera
mumas. Nenoriu pranašauti 
ateities, bet konstatuosiu tat. 
kad čia yra viena priežasčių, 
dėl ko komunistų partijos 
kairioji opozicija, zinovje- 
viečiai ir k. veda kovą prieš 
partijos vadovaujančią dau
gumą. Jie tiesiog nurodo į tą 
“kulokų gaminimą." kas ne
gali socializmo sustiprinti, 
tiktai sudaryti pavojų tary
bų tvarkai. Niekas, ir opozi
cija nesako, kad tarybų tvar
ka augintų buržuazinį ele
mentą iš principo, iš Įsitiki
nimo. Tečiau tai darosi re
aliai, pats savaimi. Kovoja 
dvi sielos — socialė teisybė 
ir ekonomika Tarybų vy-

RADO NAUJĄ MINE
RALĄ.

Leningrado chemijos in
stituto prof. Kurnak(& rado 
ligi šiol nežinoma mineralą. 
Rastasai mineralas priklau
so platinos mineralų grupei 
ir susideda iš iridijaus ir 20 
nuošimčių rutenijaus.

(Kaip gyvena dabartinės 
Rusijos kaimiečiai.) 

riausybei keliant pramonę, 
reikalingas ekonominiai 
tvirtas, gamybai pajėgiantis 
kaimas, kurs tiektų žaliavą ir 
prekes turgui. Padaryti eko
nomiškai tvirtą neturtingąją 
valstiečių masę trumpu laiku 
negalima — trūksta lėšų. Bet 
industrializacija (pramonės 
kėlimas) nelaukia. Ir rezul
tate matome -— socialinė tei
sybė nugalėta ir industriali
zacijos vardan palaikomas 
urtingasis. Tai vienas di

džiausių tarybų Rusijos gy
venimo nesuderinamumų.

GYVULIAI GYDYTOJAI.
Žinome iš praktikos, kad 

naminiai gyvuliai serga 
nepalyginamai rečiau kaip 
žmonės, kurie yra bene 
opiausi sutvėrimai iš visų gy
vių.

Kodėl taip yra? Didesnė 
visų ligų dalis pareina nuo 
blogo, netinkamo maisto. 
Gyvuliai niekad arba labai 
retai ėda tai. kas netinka ar 
kenkia jų organizmui. Žmo
gus dažnai nežino saiko kiek 
jam reikia valgyti ir gerti, o 
taip pat ką valgyti. Užtat gy- 
ly tojai turi daug darbo. Gy
vuliai. ypač laukiniai, daž
niausiai patys gydosi. Jie 
renka net atatinkamus vais
aus, apsisaugoja nuo kenks
mingų parazitų.

Gyvuliai, susirgę karš
čiais, tuoj nustoja ėdę, Įieško 
tamsumos, geria daug van
dens. šunys ir katės negalė
dami jiems skirto maisto ės
ti. susiranda sau tinkamų žo
lių, užėd a ir greitai išgyja. 
Gyvulys sergąs reumatizmu, 
suka sergančią kūno dali i 
-'aulės spindulius.

Labiausiai šituo žvilgsniu 
pasižymi skruzdėlės. Jų tar
pe yra sanitarų,gydytojų, ku
rie prižiūri, gydo sergančias 
skruzdėles. Vienas moksli- 
n’.n.^a'j tyrinėjęs gyvulių me
dicinišką būvi pasakoja, kad 
skruzdės tikrai turi prityru
sius sanitarus ir gydytojus. 
Jos gydosi savo seilėmis, ku
rios gerai gydo žaizdas.

KOKIŲ DAUGIAUSIA DA
BAR IŠRADIMU.

Įvairių valstybių patentu 
biurai dabar labiau, nei kada 
nors, užversti tokiais išradi
mais. kurie vargu ar susi
lauks platesnio naudojimo ir 
tokiais, kurie jau buvo išras
ti ir dėl nepatogumo pamirš
ti. Pav. vokiečių patentų biu
rui vienas išradėjas patiekė 
patentuoti išradimą saulės 
spindulių pagalba uždegti 
cigarą. Ko vertas šitas išra
dimas bus tuomet, kai saulės 
nesimatys arba vakare, išra
dėjui matyt tai nerūpėjo. 
Alba kišeninis prietaisas 
žmogaus ugiui matuoti. Išra
dėjas labai giria ir tvirtina, 
kad tai be galo naudingas ir 
ko ne kiekvienam reikalin
gas dalykas. Arba vėl išradi
mas konservams sušildyti ir 
pagaliau iš daugelio tokių iš
radimų paminėtinas prietai
sas, rėdąs, ar žmogus garsiai 
koja mina, ar ne. Prietaisas 
padedamas po padu. Išradė
jas sako, kad tai labai svar
bus dalykas ligoninėms, nes mė žymų komunistų veikėją, 
rodo, kaip patarnautojas kuri betariant pavyko susek* 
vaikščioja ir ar savo daromu Ii komunistų šnipinėjimo or- 
vaikščiojant bildėjimu labai ganizaciją. Padaly ta eilė ko- 
įkyri ligoniams. ’ munistų suėmimų.

DAR KOMUNISTŲ ŠNIPU 
ORGANIZACIJA LAT

VIJOJ.
Latvijos politinė policija 

šiomis dienomis Rygoje suė-

t »
I
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Visokios Žinios
BANDO SUŽINOT BANGI- NUTEISĖ KOMUNISTĄ. 

NIO PASLAPTĮ. Spalių mėn. 25 d. Kariuo- 
M . ...... menės teismo sesija Šiau-
Noruna patarti, kaip jis gali ijUose, nagrinėjo bylą Zel- 

įsbuti ilgai po vandeniu. | manovičiaus Dovydo, kuris 
Baltimorėj John Hopkins buvo kaltinamas platinęs šių 

universiteto profesorius Bra- metų vasario mėn. 29 d. ko- 
zier Howell studijuoja ban- munistinę nelegalę literatu- 
ginio anatominę sudėti, no- *4- Teismas išžiūrėjęs bylą 
rėdamas patirti, kokiu buriu Zelmanovičių pripažino kal
ta žuvis gali išbūti po vande- tu b nuteisė keturiais metais 
niu ištisą valandą. Mat, ban- sunkiųjų darbų kalėjimo, su 
giniai kvėpuoja oru. kaip pasekmėmis teisių susiauri- 
sausžemio gyvūnai, ir laiks nimu. 
nuo laiko jie turi iškilti į vir-j 
šų, kad to oro pasisemti. Jei
gu pavyktų sužinoti šią pas-j 
laptį, tai butų galima page-i 
rinti nardymo aparatai bei 
išrasti atatinkamas būdas, 
kuriuo ir žmogus galėtų išbū
ti ilgiau pasinėręs vandeny
je.

Anatcmistai spėja, kad 
banginio organizme tam tik
ru chemišku budu Įkvėptas 
oksigenas persikeičia iš nuo
dingų dujų į tokią medžiagą, 
kurią jis iš naujo sunaudoja 
be pavojaus gyvybei. Jeigu 
pavyktų surasti tokią formu- 
lą, sulyg kurios žmogus galė
tų iš naujo sunaudoti sude
gintą oksigeną. tai ir jis il
giau išsilaikytų po vandeniu.

SUBANKRUTAVO MA
NUFAKTŪROS KRAU

TUVĖ.
Šiomis dienomis Kaune 

bankrutavo žinoma didelė 
manufaktūros firma Vileuč- 
nik. Suvedus balansus rado, 
kad prekių buvo 65,000 litų 
sumoje mažiau, kaip skolų. 
Bankrutavusi dėl nešvarių 
konkurentų varžytynių. Iš 
tos pat priežasties, kaip rašo 
“Ek.”, numatoma ir daugiau 
panašių bankrotų.

AMERIKOS PREZIDENTO RI MU REMONTAS

?2

Darbininkai taiso Afrikos prezidento rumus \Vashingtune ir platina privažiavimą prie jų. 
I :rniu ties rūmais buvo oHelis gė!\ nas, kuris kli'u-.i- diplomatu ir valdininkų automobiliams lais- 
\ai kursuoti, čia parodvta, kaip sitas gčlvr.as a.’.innias. l’aveik.-las buvo nuimtas 1928 m. vasara, 
kuomet_Coolidge'ius buvo išvažiavęs atostogų.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
Auburndale, Wis. — Pereitą 
savaitę du banditai čia už
puolė Statė Banką ir pagro
bę $50,000 pabėgo.

i PAJIESKOJIMAI
l’ajieškau Aleko Brazionio, Vilniaus 

gub., Trakų apskr., Stakliškių bažnyt- 
kiemio, pirm karės gyveno apie New 
Yorką. Turiu svarbų reikalų, malonė.' 
atsisaukt atba kas žino, teiksis pra
nešt. \Villiam Marcinkewicz
42 Baldvvin st., Cambridjre. Mass.

Kam IčrnJn Pacam ro buv0 verti 400 milijardų 
fk.dip lSlOCO 1 aSo.ll JUKso markių. Didysis karas

lis Ir Kiek Jame 
Ko Yra.

UŽ KĄ UKRAINIETIS ŠO
VĖ LENKIJOS KONSULĄ.

Spalių 31 d. iš ryto i Len
kijos generalini konsulatą 
Prahoje užėjo jaunas žmo
gus, kurs i konsulato raštinę 
Įmetė bonką su uždegtu ben
zinu. Susitikęs paskui dury
se su lenkų generaliniu kon
sulu Lubačevskiu, jis šovė i ji 
iš revolverio, tečiaus nepa
taikė, paskui leidosi bėgli, 
bet buvo tuo jaus policijos su
imtas.

Vėliau gauta telegrama 
praneša, kad pasikėsintojas 
yra Pasiukas, gimęs 1899 m. 
Rytų Galicijoj. Per kvotą jis 
pareiškė, norėjęs padaryti 
pasikėsinimą prieš lenkų val
stybės atstovą dėl baisios uk
rainiečių padėties Lenkijoj, 
juoba, kad spalių 31 d. kaip 
tik sukako 10 metų nuo Uk
rainos nepriklausomybės pa
skelbimo.

SUSIDARĖ UKRAINOS 
VALDŽIA?

Spauda praneša, kad mo- 
narchistiniai Ukrainos emi
grantai Prahoje sudarę “tau
tinę Ukrainos vyriausybę.” 
Tos “vyriausybės” priešaky 
atsistojęs gen. Savčenko ir 
įnž. Gorbanek.

nusinešė 90 milijardų aukso' 
markių.

RIAUŠĖS AFGANISTANE.
Karaliui Amanullah pra

dėjus staigias reformas, Af
ganistane prasidėjo riaušės. 
Tamsus žmonės, šventikų 
kurstomi, pradėjo riaušes 
prieš reformas. Karaliaus 
Įsakymu trys šventikai pa
smerkti mirti.

vai. Tie atstovai turės galios 
priiminėti visokius emigran
tų skundus ir rišti nesusipra
timus.

MASKVA SVEIKINA LEN
KIJOS PROLETARIATĄ.

Ryšy su 11-mis lapkričio 
perversmo sukaktuvėmis, ko
munistai jau pagamino 56 lo-j 
zungus, kurių tarpe — Y’sa>! 
nauja "Tegy vuoja Lenkijos j 
proletariatas ir heromis Lo
dzės darbininkų streikas.”

KARAS ARABIJOJ.
Vahabitai Arabijoj pradė

jo karą prieš Transjordani- 
ją. Keli jų būriai jau artinasi 
prie Ammano miesto. Anglų 
kariuomenė vyksta sukilėlių 
malšinti.

SPAUSDINS MAŽESNES 
DOLERINES.

Nuo 1929 metų pradžios 
Amerikoje bus spausdinami 
mažesnio formato popieri
niai pinigai. Dabartinio for
mato pinigu po naujų metų 
jau nebespausdins daugiau.

SOVIETU RUSIJOS MOK
SLININKU PROTESTAS 

PRIEŠ ANGLIJĄ.
Sovietų Rusijos moksli

ninkai išsiuntinėjo viso pa
saulio mokslininkams pro
testą prieš tai. kad Anglijos 
valdžia neleidžia Sovietų 
mokslininkams daryti moks
linių tyrinėjimų įvairiose 
Britanijos dalyse. ___ ________

“Times dėl to protesto vietoj popieriaus celuloido 
rašo, kad tai ne protestas. su aliuminijum mišinį. Taip 
bet greičiau kominterno pa- padirbtos kortos išrodo labai 
sikoliojimas. gražios, nesilaužo ir gali būti

NAUJOVIŠKOS MEDŽIA
GOS LOŠIAMOSIOS 

KORTOS.
Austrijoj žmonės labai 

mėgsta kortuoti. Kadangi 
paprastos kortos greit tepasi 
ir susidėvi, tai šis nepatogu
mas pašalintas pavartojus

SUĖMĖ DEIMANTU 
ŠMUGELNINKUS.

Atėjus į Nevv Yorko uostą 
laivui “Berangaria.” šį panc- 
dėli buvo areštuoti tris jo pa- 
sažieriai ir vienas viršinin
kas už deimantų šmugeliavi- 
mą. Pas juos rasta $100.000 
veilės deimantų.

gražios, nesilaužo ir gali būti 
plaunamos.

I
DAUŽYDAMI LANGUS 
KOVOJA SU UŽSIENIU 

GAMINIAIS.
Varšuvos studentai šiomis 

dienomis suruošė gatvėse de
monstraciją prieš užsienių 
gaminių įvežimą ir vartoji
mą Lenkijoje. Demonstran
tai išdaužė keletos didelių 
užsienių prekių krautuvių 
langus ir šiaip pritriukšma- 
vo, visur kabindami plaka
tus prieš užsienių prekes. 
Patriotai!

AMERIKOJ STEIGIAMA 
LIETUVOS ŽYDU

DRAUGIJA.
Lapkričio 17 d. Washing- 

tone įvyko Lietuvos žydų A-
merikoj susirinkimas, kuria- estai MAŽINA MINIS- 
me tartasi įkurti Lietuvos zy< ------------ -- - - —-
dų Amerikoje organizacija.* 
Organizacijos įkūrimu rūpi
nasi eilė žymių žydų veikėjų

TERIJŲ SKAIČIŲ.
Estijoje plačiai svarsto

mas vyriausybės projektas 
‘ apie estų vyriausybės ir mi- 

NI iciftAVC* pA4TD VIR misterijų pertvarkymą. Nu- 
NUSISOVE PAŠTO VIR- matoma sumažinti ministen- 

SININKAS. jų skai(Įiy g 10 iki 7.
Fargo, N. D. — Pereitą są- ---------------

vaitę Čia nu: dšovė pašto vi?- DEGUTO PATRIOTAI 
šininkas Carey, ištarnavęs 
jau 25 metus. Peržiurėjus

VĖL DARBUOJASI.
Naktį iš 28 Į 29 spalių Kre- 

knvgas, pasirodė, kad pas jį tingos mieste buvo degutu 
trūksta $10,000 valdžios pi- užteptos visos žydų iškabos, 
nigti. ' Tai vis patriotų darbas.

Kurie esame kiek skaitę at
lankę mokyklą, žinome, kad 
žemė, ant kurios gyvena mi- 
liūnai žmonių, gyvulių ir au
ga daugybė įvairiu Įvairiau
sių augalų, yra ritulys. Šitas 
ritulys sudalytas iš sausumos 
ir vandens. Sausumų plotas 
siekia apie 150 milionų kva
dratinių kilometrų. Vandenų; p. L* • 1 ♦
plotas užima apie 360 milio- i Darbininku Žinios, 
nų kvadratiniu kilometrų. Į 
Žemės ritulio šiaurinėj daly Į 
vandens daug mažiau negu 
Dietinei. Giliausia vieta yra 
Didžiajam Vandenyne, kuri 
siekia iki 9400 metrų. Balti
jos Juroj giliausia vieta sie
kia 427 metrų. Aukščiausia 
sausumoj vieta yra Azijoj 
Himalajų kalnų viršūnė. 
Everestas. Jos aukštis 8882 
metrai. Didžiausia pasauly 
upė randasi Amerikoj, jo? 
vardas Mississippi.

Po Kristaus gimimo 14 
metais visoj Romos viešpa
tijoj, kuri tuomet valdė Eu
ropą. Aziją ir Afriką, gyve
no tik 54 milionai žmonių 
Šešioliktame šimtmety Eu
ropoj buvo 100 milionų žmo
nių. 1800 metais Europoj gy
veno tik 187 milionai, o jau 
1920 metais priskaityta iki 
449 milionų žmonių.

Kiekvienam kvadratiniam 
sausumos kilometrui tenka 
12 žmonių. Daugiausia žmo
nių gyvena Azijoj.

Kinų kalba daugiausia 
kalba žmonių, būtent: 400 
milionų.

Vyrų visame žemės rituly 
vra daugiau, negu moterų 
Tik Europoj moterų bus dau 
giau beveik ant 18 milionų 
negu vyrų. Moteris ilgiau gy
vena negu vyrai. Mat ant vy
tų pečių guli gyvenimo sunk 
kova už būvį, kas ir nuvarė 
greičiau i kapą.

Poruojasi visam pasauly 
daugiausia kaip vyrai taip ii 
moteris nuo 25 iki 30 meti; 
amžiaus. Tuokiasi daugiau- I 
šia gegužės, spalių ir lapkri 
čio mėnesiuose. Mažiausi? 
vestuvių pasauly yra rugpjū
čio ir sausio mėnesiais. Euro
poj vaikų gimsta daugiausi? 
vasario mėnesy.

Ilgiausiai ant svieto gyve
ni kunigai. Paskiau eina tie 
žmonės, kurie užsiima žemės 
ukiu. žuvavimu. Trumpiau
sias amžius restoranų tar
nautojų ir ubagų. Jeigu pa
imti šimtą žmonių, tai pama
tysim. kad per vieną ir tą pa
tį laiką žemės ūkio darbinin
kų miršta 108, o ubagų 338.

Iš miestų greičiausia auga 
New Ycrkas. čia 1800 me
tais buvo tik 79.000 žmonių, 
o jau 1920 metais priskaito- 
ma 5,620,000 gyventojų. 
Šiuo laiku žemės rituly yra 
15 miestų, kur gyventojų 
skaičius kiekviename viršija 
milioną.

Pats turtingiausis pasauly 
tai Amerika. Visi

MEKSIKA.
Algos minimum ir 8 valan

dų darbo diena. — Vidaus 
reikalų ministeris P< irtos G ii 
ruošiasi pasiūlyt besiartinan
čiam Darbininkų ir Darbda
vių Kongresui įvesti visoj 
Meksikoj 8 valandų darbo 
dieną ir algos minimum. pa
remtą pragyvenimo reikala
vimais. Be to. visiems dar
bininkams turi būt duoda
mas apmokamas atostogų 
laikas kas metai. Vaikų ir 
noterų darbas turi būti už- 
Iraustas. Darbininkams turi 
>ut pripažinta teisė streikuo- 
i, bet smurtas draudžiamas. 
Darbininkų centruose turi 
jut panaikintos gertuvės ir 
ošimo namai, nes jie skriau- 
ižia darbininkų sveikatą ir 
dšenių. Kiekvienoj dirbtu
vėj turi būt sudalytas iš ly
gaus darbininkų ir darbda
vių atstovi] skaičiaus tribu
nolas visokiems skundams ir 
įesusipratimams rišti. Už ly- 

darbą turi būt visiems ly- 
p mokestis.

KANADA.
Imigracija iš Anglijos. — 

Canadian Pacific gelžkeiio 
kompanija nutarė pastatyti 

* vakarų Kanadoj 100 cotta- 
ge’ių(nedidelių namelių lan
gių šeimynoms, kurias gelž- 

i kelio kolonizacijos departa- 
! mentas pasirinks ii- atga- 
] bens Kanadon. Atvykus 
jjoms į Kanadą, gelžkeiio 
į kompanija parūpins joms 
jdaibo ant farmų, kad jos 
pramoktų farmeriauti ir pas
kui galėtų užsiimti žemdir
byste pačios sau. Į penkis 
metus šita gelžkeiio kompa
nija žada kolonizuoti šitokiu 
budu 1,000 šeimynų iš Ang
lijos.

FARMOS! FARMOS’J
60 akrų su gerais budinkais, SO tj<] 

nų šieno, karvė, arklys, 100 vištų. T9i 
mylių nuo Bostono, 5 mylios nuo La- 
vrell’io. Savininkas serga, dėlto par
duoda pigiai. Kaina $8,500, aiba mai
nys ant stubos mieste.

5 akru farma ant Stnte Roa<i. 16 
mylių nuo Bostono. 8 ruimų namas .-u 
naujos mados įtaisais; karvė, arklys, 
2<M) vištų, puikus sodnas Geras b.irge- 
nas. Galima mainyti ant namų mieste.

Reikalauju 2-jų ir 3-jų šeimynų Sia
mu apie Bostoną, kurie mainytų ant 
farmų arti Bostono. Turiu daui? gerų 
bargenų. Dėl phU.est.iiu inf<nij*aeijų 
kreipkitės į * (19)

JUOZĄ BALUAA1TĮ
337 W. Third st., So. Bostoa. Mass. 1

Tel. Soutb Uostot 1 0418-Ilj {•.g*- —------ ------ — ’ •——• -——
PARSIDUODA FARMA j^l’ajivskau pusbrolio Juozo Rutkaus- 

. . - .'t- ' ko, paeina is Mariampolčs apskr., nu >
Greitu lai u. iLl akrų žemes. • jjvazlų Rudos; gridėjau, kad gyvena 

dirbamos, kita geras miškas ir g-myk-, philadelph;at Pa Maiwės atsišaukt 
los. Per ganyklas teka šaltinis. 1 >aug; kas žino teiksis pranešti jo adre-
visokių vaisingų medžių, pusė niailės, s;ų už tariu ačiū. (49)
iki cementinio kelio. 3 inaiiės iki nio-Į PRANAS VAITOŠKA
kyklos ir bažnyčios. Vaikus vtza’į pau))jo vienkiemis, Skapiškio paštas, 
mokyklą, ir latakus atveža į namus. Į Įjthuania. 
Gera astuonių.ruimų stuba. Vanduo' 
ir maudynė sfūb >je; gera barnė. višti- 
ninkas, malkinė, komikas, dviem ka
ram garadžius 11 viskas geram stovy. 
Parsiduoda už $3.5(ą>. Su gyvuliais ir 
padarais .‘tL5«»0. I’ri .-žastis, važiuoju į 
Lietuvą. Platesnių žinią klauskite per 
laišką. 150)

ANTANAS NAINES
Box 61. ~ Brookli n. Conn.

l’ajieškau pusseserės Antaninos Ši- 
moniu’ės, po vyru Činakienėa, Pagirio 
miestelio. Kauno gub. Seniau susira- 
šėm, dabai nežinau kur randas. Kas 
apie jų žino, malonės pranešt, arba 
pati ut'išauks.

.Mrs. Agnieška Motiejūnas
427 Charles st., Scranton, Pa.

l’ajieškau Jono Paulavičiaus, I.ikiš- 
I < lių kaimo. Alytaus valsčiaus; 1914 
m. gyveno Eytion. Pa., dabar nežinau 
kur. Kas apie jj žino, malonės praneš
ti, arba pats lai atsišaukia. Yra svar
bus reikalas. (48)

. . STASYS PAULAVIČIUS 
( ■315 Commereial st., Dickson City, Pu.

l’ajieškau švogerkos Genovaitės Be- 
lentienės; ji prasišalino nuo savo vyro 
septyni metai ir pasiėmė dukterį. Gir
dėjau gyvena Sc rautoji, Pa. Jos vyra- 
mirė ii paliko daug pinigų dėl jos. 
Kas apie ja žino. malonės pranešti 
arba lai atsišaukia. * (19 >

KAZĮ.MIERAS A.NDRUSUNAS 
1031 1 Vale avė., Cleveland, Ohio.

kraštas
žemės turtai iki didžiojo ka-

Juokų, dainų ir sapnų
orakulas/

Ši dviejų čigonų parašyti "knyįnitė- J*1 kaimo.
gydo niuricitis Ligą seniems, jauniems, 
zedusiems ir ne. merginoms ir vaiki
nams. republikor.ams ir demokratams.

Kaina (įskaitant persiuntimai 30c. 
Galima pinigais ar stempomis. Siųski
te adresu: ( 49)

ORAKULAS
193 Grand st.. Brookiyn. N. Y.

Ju'iona ir Morta Snulątčs, pajieško- 
niv pusbrolio Prano Radvilo, paeinu iš 
iįaulių apskr.. Gruzdžių valse., Jaune- 
"1", . Jis pats arba kas apie jį
/Yno, malonės priduoti j > adresą.

JI LIONĄ SNUKITĖ (50) 
140.) So. 48-th st.. Cicero, III.

ARGENTINA.
Lenkų imigracija. — Ži

nios iš Varšuvos sako, kad 
šiomis dienomis Argentinon 
išvyko pirmutinis lenkų 
įrantų būrys, iš viso 
žmonių. Jų tarpe buvo 
žydų, o kiti — lenkai.

emi-
600
150

AIRIJA.
Nori numušti gelžkeiie- 

čiams algas. — Belfasto ir 
Dovvn apskrities gelžkeiio 
kompanija kreipėsi į Airijos 
Gelžkelių Tarybą, prašyda
ma. kad jai leistų numušti 
darbininkams 10 nuošimčių 
algos, nes kitaip biznis duo
siąs jai nuostolių. Darbinin
kų organizacijos šitam žy
giui smarkiai priešinusi.

BRAZILIJA.
Kolonizacija. — Sao Pau

lo mieste įsikūrė kolonizaci
jos kompanija su apie $119,- 
000 kapitalo. Jos tikslas bus 
siuntinėti imigrantus i tas 
Brazilijos valstijas, kurios 
reikalauja darbininkų, ir pa
dėti jiems tenai apsigvventi. 
Lenkai taipgi įkūrė Brazili
joj organizaciją, kuri rūpin
sis lenkų emigrantų koloni
zavimu tenai. Brazilijon val
džia šitą organizaciją patvir
tino. Centralinis tos organi
zacijos biuras bus Varšuvoj, 
o Brazilijoj bus tik jos ntsto-

PIRK GERĄ BIZNI — BUK 
ANT SAVĖS PONU!

Parsiduoda bučernė ir grosernė, lie
tuviais ir svetimtaučiais apgyventoj 
.•ietoj. Prie krautuvės yra 4 kamba
riai. Su šeimyna galima gyventi. I.ysa 
galima gauti ant kiek tis nori. Savi- 
ninla> išvažiuoja, turi greitai parduo
ti. Biznis randasi N'ewark. N. J. Rašy
kit tuoj šiuo adresu: • 4.1) .

J. STEPONAITIS
222 So. 9-th st.. Brookiyn. N. Y.Nauji Lietuviški Rekordai Columbia

10" 75c.
E7256 (Gul šiandieną ..............................

(Sveikas Jėzau Mažiausias ....
16110F (šventoji Naktis. I’irma

(Šventoji Naktis. Antra
16050F (Ei. Kalėdos...................

(Kalėdą Pasveikinimas
I6085F (Vanagienė Polka........

(Lietuviškas Džiazas
160S6F (Lietuvaitė Polka ........

(Polka Marcelė
16105F (Zar.avikų Prašmatnybės—Polka Columbia Lietuvių

(Dzūkų Dzyvai—Polka ..................  Columbia Lietuvių
J2083F (Ramona—Vaitas. Mahel Wayne ... Nulio Komani &

(The Seashore—Valcas ..................... Nulio Komani &
16O82F (Lietuviškas Kadrilius .................. Lietuvių Tautiška

(Polka Klumpakojis ....................... Lietuvių Tautiška
16083F (Stumhriskių Polka ........................... Lietuvių Tautiška

(Vestuvių Polka............................... Lietuvių Tautiška Orkeestra
16O97F (Jaunimo Pilka ..........

(Žemaičių Polka ........
16O98F (Aukštaičių Polka ....

(Zanavykų Polka ........
1G0S9F (Polka Karolka ..........

(šaulių Polka ..............

BAŽNYTINĖS GIESMĖS
. . . Jonas Butėnas. Baritonas

. . . Jonas Butėnas. Baritonas
Dalis................................. M. Petrauskas

Dalis.................................. M. Petrauskas
O. Biežienė. Soprano. S. Čerienė. Altas

Kaipavičius Ignas. Amerikon išvy
kęs prieš didijį karą ir gyvenęs Wor- 
cesteryje; nuo 1923 m žmona jokių 
žinių nebegaunanti.

Sedlevičiai Petras, Juozas ir Veroni
ka, gyvenę Na.-hua, N. Ii., o gal ir te
begyvena. bet Lietuvoje gyvenantiems 
jų giminėms nuo 1925 m. jokių žinių 
nepavykę gauti.

Zavetskas Pranas, Amerikon išvy
kęs prieš didįjį karą ir ilgesnį lail ą 
gyvenęs Brooklyne, N. Y.; jieškoma- 
sai buk tarnavęs J. V kariuomenėje 
ir dalyvavęs pas lu'iniam kare; pi ka
ro iš jo giminės nieko nėra girdėję.

Marčiukaitis Juozas, gyveno Fitch- 
lnirg. Mass.. nuo 1926 m. žinių apie jį 
giminės neturi.

Karaliūnai, Matas ir Jonas. gyven<>, 
o gal ir Udg'gyvena. kur tai apie Sil
kes Barre. Pa. Jie reikalingi sąryšy su 
brolio Martino palikimais, kurie tebė
ra at?tinkamoje J. A. V. įstaigoje.

Paltanavičius Antanas, iš Lietuvos 
Išvykęs 1912 in. pabaigoje, ilgą laiką 
gyvenęs ir gal dar tebegyvena, Ne
tvarko.

Rimaitis Antanas, tarnavęs J. A. V. 
kariuomenėje ir dažnai tėvams rakinė
jęs, bet dabar jau treti 
nieko iš jo tėvai 

čapas Juozas, 
laiką Chicagoje 
karui, įstojęs J. 
Ar jis grįžęs iš 
Lietuvoje gyvenantiems nėra žinoma.

Ūsas Jonas, Amerikon atvykęs 
prieš karą ir gana ilgą laiką gyvenęs 
Chicagoje; kur jis dabar yra Lietuvoj 
gyvenanti giminės žinių neturi.

IJthnanian Cansulate General
15 Park Row. New Yorfc.

metai kaip 
negauna.

gyvenęs gana ilga 
ir užjus pasauliniu i 
A V. kariuomenėn, 
kariuomenės ar ne.

A. Vanagaitis

.. . šūkis

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkest ra 
Orkestrą 
Orkest ra

APSIVEDIMAI
l’ajieškau gyvenimui draugės, turi 

būti gyvanašlė, amžiaus nuo 39 iki 40. 
Linkusi prie biznio, kad ir su 2 vai
kais. Iš toli neatsisaukite ir bereika
lingai nerašinėkite. L. I’. B. (48) 

103 Grand st.. Box 51, Brookiyn, N.Y.

Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška

L’ajieškau apsivedimui merginos ar- 
ba našlės nuo 25 iki 35 metų; aš esu 
35 metų. Merginos norinčios apsivesti 
meldžiu atsišaukti. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti savo paveikslą. Kiek
vienai duosiu atsakymą. Antrašas:

M R J. P. MILLEP. (491
P. O.. Benton, III.

- Dykai siunčiame dėl rūkančių prabą 
puikavs tabako. Kreipkitės pas mus. 
Europa llook C®., 57 Dey Street,
New York, N. Y.

. . . Lietovią 
. . . Lietuvių 
.. . Lietuvių 
... Lietuvių 
. . . Lietuvių 
... Lietuvių

16O78F (Mergytę Prigavo . A. Vanagaitis, piano akom. 
(Eina Pati į Karčiamą. A. Vanagaitis, piano ak.

. Antanas 
. Antanas 
........... A. 
......... A.

16088F ( Lietuv.-ij Mados ......................
(Pas Dranga Julių ................

J6072F (Sharkey Daina ......................
(Munšainiukas .........................

16009F (Oi Mergele ..............................
(Stasys.......................................

16010F (Aš Mergytė .............................
( Nesigraudink Mergužėle . . .

161 (16F (Fordukas. I’art 1......................

l’ajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaikų; esu vaikinas 3' 
metų, mergina nuo 30 iki 38 metų, bu
tų pageidaujama, kad atsišauktų is 
Brooklyr.o arba apielinkės, su kuriu 
butu paranku susieit ypatiškai. Su 
laišku prašau ir paveikslą, kurį parei
kalavus graži, siu. A. S. Grigoin 

193 Grand st.. Brookiyn, N. Y.

... Jonas 
. . . Jonas 
. . . Jonas 
... Jonas

l’ajieškau merginos arba našlės ap- 
sivedimui. Gali būti iki 3S m. amžiau :. 
Taipgi su laišku pageidaujamas pa
veikslas; ant pareikalavimo grąžin
siu. Rašykit tuojaus. o ypatingai iš 
apielinkės. nes greičiaus galima pasi- 
niatyti. C. O l>.

D. <>. B<>x 122s, Ma.vnard, Mass.

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
(Irkest ra 
Orkestrą 
Orkestrą

M. Yozavitas 
M. Yozavitas 

Vanagaitis 
Vanagaitis 
Vanagaitis 
Vanagaitis

Butėnas. Baritonas 
Butėnas. Baritonas 
Butėnas. Baritonas 
Butėnas. Baritonas 
............. Comic Song

(Fordukas. I’art 2, Jonas Butėnas. Baritonas ir kitos

10"75c.. K. MENKEI.1l NILTĖ IR F. STANKŪNAS.
16096F (Trys Sesutės—Duetas ........................................... Liaudies Daina

("Valia Valužė"—Duetas

GEO. HASILIONIS
377 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Rekordus Columbia. gamina geriausių musų dainorių. kaip tai, M.ko 
Kipko Petrausko, Babravičiaus, Butėno, Vanagaičio. Menkeliuniutės 
daugelio kitų artistų, chorų ir kvartetų.
Rekordu' siunčiam į visus miestus Amerikoj Perkant virš 6 rekor

dus. prisiunčiam dykai.
Rekordus siunčiame į visus miestus Amerikoj. Perkant virs 6 rekor- 

į kitas šalis. Bet pirkėjas turi prisiųst už persiuntimą $1.25. Į Kanadą 
u/.1.25 galima prisiųst nuo 6 iki 12 Rekordų. Pinigus ger ia..'ia prisiėst 
P'T Money Orderį, kartu su užsakymu.

I’ajieskaa apsivedimui merginos ar
ba našlės, ar gyvanašlės, kad ir su 
vienu vaiku, nuo 30 iki jo metų am
žiaus. Aš esu naštys. 15 metų, turiu 
vii-rą vaiką. Su laišku malonėkit pri
siėst ir paveikslų, kurį pareikalavus 
grąžinsiu. Malonėkit atsišaukti, atsa
kymą duosiu kiekvienai. (J9)

K. Y., Box 430, Roslyn. Wash.

ir 
ir

Kalendoriai 1929 metama.
Lietuviški, naujausiai išdirbti, da to

kių niekad nebuvo; paveikslai keleto 
spalvų labai dailus kalendorius 3Oc., 
2 uz. .55c . I tik $1.00. Siųskit į Lietu
vą. J. Y ERl SEVIčK'S (48)

Bov 68. I.a»rence. Mass.

t

KALENDORIAI
Lietuviški ir visi kitokie.

Visiem* užsisakantiems siunčiame 
dabar Kainos 25c. už vieną. $2.50 už 
tuziną. Užsakymus siil'krtv. (2)

A. F. SWEETR \
I3.> Newbury 't., Ia»r«-nce. Mums.
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Humoristika
i Barzdos Reikšme Senovėj Ir Dabar

—

*

ŠIAURĖS LIETI VOS DAINA

m
MIELAS GIMTASAI MIES

TELIS.

musu žiedas

i

Daug gaidų dainelei šitai.
ia kiekvienas “gėris":
tirpsta sniegas, tirpsta litai, 
tirpsta visi žvėrys.
Vai dūda ir vėl dūda.
tirpsta visi žvėrys.
šienas baloje supuvo 
karvių nė kuo šerti.
Tu. Lietuva, tu Dauguva, 
reiks ir mums prigerti. 
Vai dūda ir vėl dūda, 
reiks ir mums prigerti.
Sniegas krinta ne prieš dorą, 
dirvoj vasarojus.
usimaišęs visas oras 
markiai mus kovoja.

' ai dūda ir vėl dūda
markiai mus koroja.

Ežerai laukai patvino, 
viekam nespakaina.
Kaš čia bus. tai Dievas žino, 
sudna diena eina.
'.'ai dūda ir vėl dūda.
sutina diena eina.
Daug gaidų dainelei šitai, 
vargas mums per vietas. 
Tirpsta sniegas, tripsta litai, 
tik netirpsta lietus.
Vai dūda ir vėl dūda, 
bet netirpsta lietus.

J. šapalėlis.

Barzda yra žmogaus kūno 
'daiis. Kaip apie tokią, rodos, 
į netektų ir kalbėti, tuo la
biau, kad dabar Lietuvoj 
barzduočių maža. Praeity 
buvo kas kita. Žinome iš is
torijos. iš padavimų, iš dai
nų. kad lietuviai buvo barz
dočiai. Tiesa ir dabar atsi
kanda vyrų, kurie norėdami 
veidą pamarginti (kaip mo- 
:erys dažais) ir visaip skuta 
barzdas, tisus. Matome vi
saip kirptų ir skustų barzdų: 
ilgų, plačių, siaurų, trumpų, 
šušpicuotų ir tt.

Praeity, ypač kituose kraš
tuose. barzdos turėjo daug 
•eikšmės. Su jomi- r.et isto
rija rišasi. Pav.. Magometo 
ikybos žmonės dar ir dabar 

dalydami priesaiką sako: 
‘prisiekiu pranašo barzdą,” 

vieton to. kad sakyti "duo
du garbės žodi.” ir tt. Dėl to 

jmagometonai augina ilgas 
( barzdas, jas dažo visokiomis 
spalvomis.

PADtKAVONĖS DIIENA 
yra sugadinta jei skilvi netvarkoj. 
Bukit pasirengę imdami 

Trinerio Karčiojo

po

kaip’ 
ŽV-į

Trijų dienų kosulys
yra pavojaus ženklu

no
kuris palaikys jūsų -k v: geroj rvat- 
\<»j. ši maloni gyduolė >agrąži>:a 
są apetitą, pagelbsti virškinimui..pa
šalina gasą. galvom -kaudėjimą. 
viskumą. prietvarą. nemiegą. Vertin
gas kuponas kiekvienam,* pakietv Dv- 
,ai sampelis pas Jos. Triner C >.. l.;:Y; 
So. Ashland Avė., (’hicagI!’., vien::- 
•> ienai šeimynai.

DYKAI SAMPAL.O KUPONAS

Vardas ..............................................................

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

Miestas ...............................................................I

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

Pastovus loąstdys r šaltis tan
kiai priveda prie pavo;:ug >• l-ejus. 
.Ir- galit • :»uh-At d.lieir <:t
Creontulsion. *u.š-.< hii'.ta- kreozo
tas. kuri- yra priinmas vartoti. 
Creo:'.:u'-;<.i: > : rauia- 
liška- išradimas ir įi veiki pad
vigubint ; gr< lt.. i - i'.J gvi: .t 
ir gydo ga apimta . k "’giko 
g. malti augini;:

Iš vi-ų žinomų v..: ■ ... w i
pr:pa/Į't;i mvlicino- o ne’;.' 
kaipo vien: iš g.riatts'ų vaistų gy
dymui pa-tovau- - Ii. . - .' nei 
kitokiu gerklė- ikur’.j. r,
mttlsion turi .'.ar kitų gy<lanė:ų 
elementų apart kreozoto, 1 u r ;.a-

I

I

I -ngvina ir gydo užnuodytą plėvę 
su> a<xlo irritaci.ią ir uždegimą. 

N. ’< i kri >zotas pasiekia skilvį jis 
s:,-i^eri.t i kraują ir tttomi sustab
do gemalų augimą.

Cr<omul-ion yra užtikrintas pa- 
- km’.igam gydymui pastovaus 

’ . salio, ir vi okių gerklės 
kitokiose .formose, turinčių 

1 :-r: veiVr’.ą si: kvėpavimu. Jis
y-.i laba: geras d<! -:f\:: ••?5i'.::tlO 

islemos po blogo šalčio ar 
f-t." Pinigus sugrąžinai’.' i u; t 

•■•-u alčii .ir kosulio iKpiilengviii- 
\.,r: .jaut ji taip. kai;, ture.lyta, 

klauskit jūsų aptiekortų. t,apg>

Neišdėstyti ant rašto 
gražumynai gimto krašte, 
bet gražiausias man kampelis 
mielas gimtasai miestelis. 
Statom naują bažnytėlę— 
šventėm lankom karėiamėlę. 
Už lietuviška alutį, 
kas gardžiau begali būti! 
Kas daugiau dar nori gero, 
degtinėlės prasivaro. 
Oi. įkaitina ji sielą, 
juk lietuviška ir miela. 
Štai, mergeles, mus lelijos, 
sekt madų jau nesibijo. 
Šitos ‘"rūtos." šitos “rožės" 
ant veidelių tepa grožį. 
Ir ne viena dėl to grožio 
jau baidyklė—nebe rožė: 
bet pagunda smarkiai ima— 
pudrą perka ios vežimais. 
O jaunimas
nesvajoja ir neklieda. 
Įsitraukęs kiek blaivybės 
ruošia kovą dėl “teisybės" 
ir dažnai per šitą kovą 
susipiausto sau rankoves. 
Tarpe mus. prasčių piliečių', 
yr ir toks, kurs žmones šviečia. 
Jis mokytojam vadinas, 
bet baisiai nuo darbo ginas. 
Gražią skrybėlę jis turi 
į artojus nepažiūri 
ir už darbšt ų i į ""švietimą" 
ne veltui jis algą ima.
Turim mes koperatyvą— 
krautuvėlę vargiai gyvą, 
bet užtat lizdelį sukas 
neblobai č ionai Mausi ūkas. 
Net viršaičio nestok uoja. 
prie bonkutės jis pirmuoju. 
Trūksta konkės. autobusų, 
bet užtat netrūksta blusų. 
Jaunimėlis darbo mokos, 
sugadina daug tabokos, 
o panelės dėl gražumo 
laisto puskvortėm parfumą. 
Pažiūrėt kita būt nieko, 
liet tik kvepia kaip aptieka. 
Daug kas radio sau vedas, 
bet su juo prastai jau dedas, 
šitais metais r.e prieš dorą 
susimaišė visas oras. 
Kaltas radio — tą kožnas 
gal žinoti žmogus vožnas. 
Kas tik turi apšvietimo, 
lai greičiau nuo dangčių ima 
Nes kitaip drebės ir trobos, 

prieš radio kils bobos.
Dainius Barabošiu*.

kai

CREOMULSION

gerbtu, dažnai kinkydavo 
kirpyklas. Kaip laika- pakei
čia tradicijas. Dabar kai ku
rie vyrai, norėdami, kad 
žmonės apie juos kalbėtų, 
ponais skaitytų, augina barz
das ir retai lanko skutėjus. 
Egipto karalienės Kleopat- 
Vos garbintojas Mar\;r ' 
'.omus keliskart pei d 
skusilavosi barzdą. ti': 
šmakru paliktų ’a-.. 
liesdavo.

Net barzdų švente-, 
kas turėdavo. Kai kt:
mesni asmenys kasmet iškil
mingai minėdavo savo b; .- 
dos pirmą karta skutiiv d:?- 
ną.

Didysis Aleksandra-, taip 
kitose srityse, taip ir barzdų 
buvo reformatorius, nors 
daug kam jo reformos nepa
tiko ir sukėlė daug prieš' rin
kų. .Jis kaną matė, kaip per
sai jo barzdotą kareivi kan
kino — pešiojo. Po to Įsakė 
visiems kareiviams nusiskus- 

r.giptiečiai skustuvą žino- ii barzdas. Jo pavyzdžiu >a- 
sekė ir kiti.

Anglai nešiojo tik didelius 
usus, bet barzdą plikai skus
davo.

Senųjų religijų dvasinin-
Ii* 2?.’- 

voms aukoms, pirm dedant 
juos ant aukuro ar rišti prie, 
deginimo stulpo, įsakydavo' 
nuskusti barzdas. Skus< 1 av<>, 
.-pecialųs dvasininko padėjė
jai. Atskiri būdavo -kūlėja.' Į 

ir atskiri kanki-! 
Taip pat ir skutimo i 

Įrankiai.
Karo metu skutėjai kartu 

būdavo sanitarai ir net gydy
tojai, aprišdavo žaizdas, gy
dydavo, dantis traukdavo li
tam panašiai. Aštuoniolikta
me amžiuje skutėjai ir kir
pėjai daug kuo pasižymė 
vpač madų sritv. Francuzi- 
ios karalienės Marijo- An- 
tuanetos kirpėjasbuv< .'ra
mintas "dievo talento” ž -ro- 
gumi, mat jis išgalvojo • i;-.ig 
būdų kaip sušukuoti gražiau 
karalienės plaukus. Vi-i na
miškiai ir svečiai karalienes

II

Išmintingos Moterys

rcCiAUlES CC.

STEBĖTINAS PASIŪLYMAS VISIEMS! NAUJAU
SIOS MADOS ARTONE PHONOGRAPH

Vertas > Dabar Spec^alė Kaina tiktai SH.98.
JUS galėsit džiaugti- 
ilgais žiemos vakarais 
- i šiuo puikiu vėiiau- 
-.os i. ad- - \rtone Ph»- 
uograph. f.-i puiki ma
šina kiek kada yra bu
vę. nauja- ir skirtingas 
nuo paprasto phono- 
graph >. Netik turėsit 
-magų ir linksmą savo 
namuose laiką, bet ga
lėsit neštis i< vietos 
vieta, nes padarytas 
parankioj siutkeiso for
moj, su sagutėmis, rak
tuku ir rankine: didti-

■ a- yra 12 pe*- 11 ir 6 
colius, yra vietos tie! 
12 rinktinių rekordų, 
turi stiprų “Heineman'" 
motorą; galima graji* 

akordų be tiz-u- _______
ūmo ir gausit gražų, garsų balsą, taip kaip i- brangi' - masino-. Pilnai gva- 
rantuota-. Si: šuo phonograph mes įdedam •’> rinktinius aukšto.- nusies rekor
dus ir 1<m> adatų. Pilnas komp'etas gatavas grojint Viską gausite Speciale 
Kaina tiktai už 9j9&. Rašykit šindie; . Ne-ivėluokit; tiktai 2000 šių dailiu 
phonographų bus parduota bargčno kaina. Kuomet tuos i .-parduosime, tada 
pardavinėsime reguli.are kaina, kuri y:u daug aukštesnė. At-iųskit Jūsų var
dą ir adresą su $1.00 rankpinigių ir užmoltėkit likusius ir keletą centų už per- 
s.unt.mą pa-toriui. kuomet ji-- a neš phonographą. i> rinktinius rekordus ir 
lod adatų f’;.;, ncr.ir.ta- Giarantuatas .:r‘ia pinigai grąžinami. Rašykit šian
dien pas: I NION TRADING CO_ 21 !H W. Cbicaga Are.. I>ept. 120...

Chicago, 111. Huir.boldt Park Station.

Į

ITALIŠKI ARMONIKAI
Mes išdirbant Jį 
r importuoja-^-,* 

me visokių ru- 
rartkomis

•ž-

jo ir senovės. Vi<ą veidą šva
riai nuskusdavo, o prie sma
kro palikdavo plaukų pluoš- 
ą. Taip religija reikalavo, 
jų kunigai kas trečiadieni 
nusiskųsdavo plaukus nuo kai visiemskankiniam.- 
viso kūno, bet prie smakro 
įlaukus palikdavo. Yra pa- 
lavimų. kad egiptiečiai var- 
odavo visokias pudras ir da

žus.
Vadinamam vario amžiu

je skusdavosi barzdas vari- aukoms 
niais skustuvais ir straigių niams. 
kiaušais.

Iš biblijos žinome, kad 
Juozapas eidamas pas farao
ną nusiskuto barzdą. Dovy- 
lo pasiuntinius vienas pago
nis sugavęs norėjo nubausti. 
Nerado didesnės bausmės, 
kaip nuskusti jiems barzdas. 
Taip ir padarė. Kai grižo. 
Dovydas jų nepriėmė i?- Įsa- 

: kė nesiročlyti iki ataugs barz- 
idos. Senieji graikai ir romė- 
inai gerai mokėjo 
•darbus ir skutykia- 
idavo garbingomis 
mis. Graikų filozotai rinkda- 

įvosi i kirpykla.^ posėdžiauti, galvos puošnumu neatsigei ė- 
! pasiginčyti. davo.

Viskas pasauly pasikeičia. Lietuvoj daugiausia barz- 
bet kirpyklos, •<• ?.:■ s jos bu- dotusmatome žydusir rus - 

■ vo prieš 200b metų, beveik Bet jaunieji retas kuris ne
kokios tebėra ir dabar, tik šioja barzdą, nes tai yra šva- 
nažiau gerbiamo.-. Vyrai, riau. patogiau ir gražiau, 
kurie norėjo, kad juos kas “L. U."

i

IŠLAIKYTAS KVOTIMAS.

šių 
dirbtas 
Itališkas 
Akordinas 
geriausias 
pasaulyje. 
Ant 10 
metų gva- 
rantuotos.
_'u kitų išdirbėjų. Dykai suteikiam na- 
mokinimus. Reikalaukit katalogo, k:; 
rj nrisiųnčiam dykai. (-)

RLATTA SERENELLI & CO.
1611 Blue Isiar.d av. Dpt. 31. Chicago.

Raumenims 
skaudant

t

Palenjn i na

R. J. VASIL

ATSARGA IR BAILUMAS.

apinimas> 
seniems

NETVARULS 
IR SKAUDUS

MENTUS kaip čia. • - t
tavoje, greita: ir at-a ..-•i:
Norint gero pątarnavim>. kreip
kitės, R J. \ ASIL
!09 Broad»ay. So. Boston. Mass

BRDADW\Y. ROOM 
SO. BOSTON. M ASS.

Parduodu: NOJUS. KARMAS* 
KRAUTI VES.

Inšiurinu: \UTOMOEII.IUS.
NA5M S. FORNišIUS. KRAU

TI VES ir tt.
Apdraudžiu gyvastį ir sveikata. 
PVDARAL VISOKIUS DOKU-

X x
%
X X
X

d

ne

Aptiek" e

I

I

t

SVEČIUOSE.

; ■■ ■ ■■

—Kaziuk, imk obuolį, valgyk! 
—Ačiū, aš jau privalgiau. F.i-

pusių, išduodančiu labai 
toną.*
iŠspaudinta! Lietuviška 
No. 2 dėl . Koncertinos

—Koks skirtumas tarp atsar
gos ir bailumo?

—Kuomet pats jauti baimę, 
tai reiškia atsarga; kuomet gi

< kitas bijo, tai būna bailumas.

HEMOROJIDUS 
(Raudonąja Gysla)
AKLIEJI. KRUVINIEJI, VIDURĮ- 
NlAI IR IŠLAUKINIAI HEMO- 

ROIDAI PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

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

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

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

CAMBRIDGE, MASS.

?i'.i pagelbingas prašalmimui šaudančių įveu- 
.. Galvos Skaudėjimų. Peršalimo Krūtinėje.

tingusio Sprando. Geliamų Muskulų ir Strv 
ištrinkite nesveikumų apimtas vietas ik: 

Nusistebėsite kaip greitai jis veik:
suteikia.

Dabar kuomet šiurpulingas, šaltas 
žiemos drėgnumas jau čia pat. -od l 
bukite prisirengė. Prižiūrėkite kad 
bonka PAIN-EXPELLERTO : - 
met butų po ranka. Turėkite gatavai 
naudojimui kuomet pajusite p;r - ap
sireiškimą to geliančio, ska 
jausmo, kuris praneša jums avi - '•> - 
siartinančią ligą.

Nenuostabu tatai, kad milijoną' :i randoia' \"."-a ’ "s 
trinamo vaisto, toris ta* apsaug-.tū 
skausmų, kurie įsisėda į ju-ų 
EXPELLERIS. Kokią rol. 
laikais, tai negali būti -.ieknom' • 
stanciai. kurie surado pagairių a

—Kas yra namų savininkas?
—Nuobcduiys. Jis vien ir ži

no: nuomą už butą.
—Kas yra nuoma už butą?
—Pabauda, kurią mes mokam

• tz savo neturtą.
—Kas yra neturtas?
—Purvas paviršiuje.
—Kas yra turtai ?
—Daugiau purvo, tik po pa

viršiumi.
—Kas yra pinigai?
—Liga, kuria kiekvienas nori 

užsikrėsti, bet ne plėsti.
—Kas yra meiiė ?

—Nugalėjimas.
—Kas yra vedybos?
—Muilo burbulas. Į jį malonu 

žiūrėti, bet jis greitai trūksta.

DAR BLOGIAI.

iJonas: Sakai, tavo pati ištisą 
savaitę nei žodžio neprakalbėjo: guodą. 
tai esi gana laimingas! J Kunigas

Juozas: Nelabai, nes ji visą išėjo mišių 
laiką kalbėjo j save vis apie ma- riškis neša 
ne. o aš turėjau klausytis.

IŠPILDĖ PAKETĄ.
Vyras (išpažinties metu, sako 

klebonui): — Paėmiau kryžių iš 
bažnyčios.

Kiebonas:— Laikyti paimta 
daiktą, vaikei, nevalia. Iš kur pa
ėmei, atnešk ir ten padėk.

Vyras (bučiuodamas ranką): 
—Ačiū, tėve dvasiškasis, už pa-

pabaigęs spaviedot 
laikyti, gi žiuri: vy- 
bobą ant pečių ir at

nešęs į užkrotį drėbė ją klebonui 
po kojų sakydamas:

PAMOKSLAS IŠGĄSDINO. į —Tėve dvasiškas, davei man
Kunigas sakvkloie:- Pražus kr^’ tai ir atsiimk “ gi 

tie visi, kur savo žmonas muša:’^ n^as «-<bego is
jų ranka akmeniu pavirs... ; bažnyčios.

Kaimynėlė tai išgirdusi, sun
kiai atsiduso:

—O. Jėzau! Jau ir taip užten- •
ka. o tada aš jau visa turėsiu 1
mėlyna tapti. — Ir ėmė prašyti siu ,iau namo.
Dievo, kad nebaustų ios vyro.! —Tai į kišenę pasiimk,
kuris dažnai ją muša. —Ačiū... daugiau nebetelpa...

l. 
X

X
% * 

v', 
c 
»'

% 
X
X

X 
c

v'

A 
»*

XX
X 

b e

skutėjų 
skaity- 

istaigo-

$
« X 
t 

X 
v' 
»’

% X 
v 
v

Jaučiasi „arai ant nugaros

Naujo Stailo Pearl 
Oueen Koncertina

Milijonai Jį Naudoja!
KAS. j
p. kaip 

kiasdešimt :net:.
:ek patikėtino 
ūmui Peršaliu 
r Sustingimo i

Taipgi

t::i ite daryti, ta: tik ištrinti juotni —
• tėvai ir diedukai darydavo per suvi: 
Palengvėjimas ateina ūmai. Nėra jokio kit > 

•znento k a: n PAIN-EąPELLERIS -..na:’, 
tinklinio Kratinėje, Muskulų Skat: 

r t. t.
a ly;

matiškų Skausm 
Neuralgijos Susi 
dieglio. Vikria: 
pradės rar 
kaip greitai penima

į tnc*cw

v ■

104 Raktai, Oktavos, Triple 
ir Ouadruple, su FretAVork ant 
abiejų
•garsu

Tik 
Folio

<>lo, su Orkestrus Raktu.
Katalogas DykaiViTAK-ELSNIC CO.

4639 So. Ashland Avė.
CHICAGO, ILL.

• i’is nor> daugelio
• . kaip 
U:OŠČ 
miršta

stanciai. Kurie sonrao oagaioą jame, rv-k h

sitikės jokiu kitu linir.-.entu kaip t- PAtN-EXPeLLeR1C.
Savo tariniu brangi irįjlorr.;

PAIN-EXPELLr.RIO 1 žkok.te
knygutės atidarydami ; ' cij!

Mažesni bonka 35c. Didesnės — 70 centu.

tatai padaro 1
Intluenzo- ep'Z 

Tūkstančiai • 
•lomet d.ątrąau

I

REMOLA
GYDO

«

J^š meldžiu kiekvieną skaitytoją 
šio laikraščio, kurie kenčia nuo 

Sub-Acute arba Muskulų Reumatiz
mo. Strėnų Skau
dėjimo i Lumba
go). Padagros 
iGout). parašyti 
man laišką, pade
dant savo varda 
ir aiškų adresą, o 
aš prisiųsiu dykai 
Vieno Dolerio Ver 
tės Bonką išban

dymui mano Rheumatizmo Gyduo- 
liv.. Aš noru prašalinti Reumatiz
mą nuo kenčiančių savo lėšomis. Jus 
pamatysite, ką gali padaryt Kuhn’s 
Rheumatie Remedy. Aš esu tikras, 
kad bus geros pa.-ekmės ir jus patįs 
j t:-i Įsitikinsite pirma, negu duosi
te man bent vieną centą. Nebandy
kit prašalint Reumatizmo per ko
jas ar oda e#’nageiba plasterių ar 
kitokių daiktų Nebandykit išvilioti 
jį su Lir.imen’ais’, elektra ar mag
netizmu. Nebandykit :švyt jį su už
kalbėjimu. Ik* j.ts privalot jį pra
šalint. Jis yra kraujuje ir jus turite 
vyti jį laukai:

Tr aš tikiu. ta darba atliks Kuhn’s 
Rheumatie Remedy. Reumatizmas 
turi išeit, jei jus pa-iliuostiosit nuo 
.skausmo ir kentėjimo. Mano gyduo
lės panaikina skaudžius dieglius, 
muskulų gėlimą, gerklės sutinimą 
ir sąnarių sustingimą.

AŠ NORIU PARODYT
Jums, jei tik jus man pavelysit. Aš 
galiu daug prirodyt į vieną sąvaitę 
ir paprašysite mano kompanijos pa
siųsti jums dykai vieno dolerio ver
tės buteliuką gyduolių. Aš nepai
sau kokias kitas gyduoles jus var- 
tojot Jeigu jus nevartojot mano 
gyduolių, jus nežinot ką jos gali 
padaryti. Perskaitykit musų pasiū
lymą žemiau ir reikalaukite 
jų tuo
jau*.

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

Acute arba Rheumatie Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai' kitų, 
jog Reumatizmas gali būt prašalin
tas. ir mes nenorim uždirbt ant iš
bandymo. Išbandykit—tai viskas ko 
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad 
tas gelbsti jums, tuomet užsisaky
kite daugiau. kad dabaigus gydy- 
mą, o tas suteiks mums pelną. Jei
gu bandymas negelbės, tai ant t® ir 
užsibaigs. Mes nesiunčiame mažą 
buteliuką, kuris neturi vertės, bet 
siunčiame pilnos mieros butelį, ko
kie parsiduoda aptiekose vieną už 
doleri. Šis butelis sunkus ir mes tu
rime užmokėti Dėdei Šamui už per
siuntimą. Todėl iųs privalot prisiųs
ti 25c. persiuntimo ir aupakavimo 
išlaidoms, o tuejaus aplankysite 
Vieno Dolerio Vertės Butelį dykai. 
Priimant nereikės mokėti nieko.

KUHN REMEDY CO, 
Dept. B. W,

1855 Mi1*a«kee Avė, Chtcagv, IIL
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1AS GIRDĖTI LIETUVOJE I
(N 10 musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

I KAS GIRDĖT VILNIAUS 
KRAŠTE?

Vilnių užplūdo lenkai 
vienuoliai.

Vilniuje yra daugiau de-
KOKS ŠJMET DERLIUS 

LIETUVOJ.
Pateliai Lietuvoje spalių 

mėn. 1 d., kaip praneša Cen- 
tralin s Statistikos biuras, 
yra štai kokie:

Žiemkenčių javų sėja pra- 
sidėjt visose apskrityse rug- 
piučio mėn. pabaigoje ir ma
siniai tęsėsi iki rugsėjo mėn. 
15 d. žemesnėse dirvose sė
ja nu itęsė Į mėnesio pabai
gą ir ki spalių mėn. dar ne 
visur buvo pabaigta. Sėjos 
sąlygas laiko žemiau, kaip 
vidutinėmis, nes dirva buvo 
per Šlapia; ankstyvoji sėja 
laikoma palankesnė už vėly
vą. Bendrai, su žiemkenčių 
sėja š.niet kiek pavėluota.

An roję rugsėjo mėn. pu
sėje tkininkai pradėjo rauti 
linus, nors vietomis vėlyvieji’dentiekio vedamųjų darbų 
linai buvo dar nepriėję. Vi-’ kaip lygiai ir kanalizacijo: 
dutin s sėmenų ir ] ’ 1
derlius I 
numa.omas 7.3 eent. nuo ha.'yra Klaipėdos vandentiekio 
Bendras linų derlius mažai ir kanalizacijos darbai. Inž. 
tesiskiria nuo praėjusių metų Thiessen’as yra pasisakęs, 
derliaus. Imant dėmesin, i jog jis visai nesitikėjęs, kad

NETRUKUS KAUNE BUS'šimties. vienuolynų. Visi jie 
VANDENTIEKIS. 'vra ne vietm?ait atgabc-n-

Ikišiol Kauno namuose da 
nėra vandens. Žmonės semia 
vandenį iš šulinių, kurie ran
dasi kiemuose, greta budelių 
su išeinamomis vietomis. Bet 
ilgai taip jau nebus. Inžinie
riui St. Kairiui vadovaujant, 
dabar i Kauną yra vedamas 
vandentiekis.

Pastaruoju laiku vanden
tiekio darbai gana sparčiai 
pasistūmėjo pirmyn. Vamz-

SLAPTA DEGTINĖS VA
RYKLA KAUNO STOTY.

šiomis dienomis e < cin
kelių policija, dali 
akcizo kontrolės vi i ' <n- 
tams darė kratą Kai. 
ies būstinėj — valdi-- i-

bintų dirbtuvėj. Krat 
us buvo surasti slapi;
'.ės bravarą, kuris tui mis 
Milicijos žiniomis, te

Kratos-mętu rasti <!■ ^ ;ne 
aryti įrankiai: kai.

; intuvas ir lenkti vamz žiai.
Kitą dieną tuo pat -:ka- 

u vėl buvo daryta kr;. Kai- 
tameje dirbtuvėj ir -ta: 
legtinės užraugoms i<>. kyt: 
tatinė ir dirbtuvės s liny 
jaslėpta vandeny > •■ (»< 
cati'ą pritaikytą tiži , ’ic e e- 
ildyti.

Protokolas surašyti - nb- 
uvės meisteriui; pati dirbtu- 
•ė yra betarpėj v^.V ; :ė> 
arnybos ūkio dalies 
inioj.

Be to, policija darė krat? 
ažiuotės tarnybos ūkiu <la- 
ies vedėjo bute ir ra val- 

’iiškų daiktų: brezentų, vati- 
<tiu. matracu, lentų ir varin

t PARDAVĖ MIŠKO UŽ 
189,000 LITŲ.

šiomis dienomis miškų de
partamentas pardavė pasku-- 
tinę partiją pagamintos miš-, 
ko medžiagos, suplukdytos 
Nemune ties Jurbarku ir Vil
kija. už 189.398 litų vienai 
Paryžiaus firmai, per jos at
stovybę Rygoj.

KONDUKTORIUS IŠKRI
TO IŠ TRAUKINIO.*

Spalių 31 dieną prieinant 
»rie Skapiškio stoties trauki- 
liui. iškrito stabdžio kon- 
iuktorius Vincas Savickas, 
vi isdamas sunkiai susižeidė 
aivą. Paguldytas Panevėžio 
igoninėn.

7

ti daugiausiai iš Galicijos. 
-Jiems atiduota keletas baž
nyčių. Vis daugiau Įsiviešpa
taudami musų pavergtoje so
dinėje, jie pradėjo reikalau
ti perleisti jiems lietuvių Įs
taigų namus, pav. lietuvių 
bendrabuti Aušros Vartų} 
uatvėj.

Pakorė tris seseris ir pats 
pasikorė.

Ties Vilniumi 14 mėtų vie- 
džių tinklas nuo vandentie-111? kaimiečio supus pakorė 

1 u is savo seseris ir pats pasi
korė. Tai esąs jo kerštas tė
vams.

Blogas derlius.
Suvalius nuo laukų javu< 

uaaiškėjo, kad daugumoje 
Vilniaus kraštu vietų šių me- 

'tų derlius yra labai blogas. 
Dėl didelių lietu laukuos? 

i dar stovi javų dalis.
_________

kio Centrai i n ės šulinių sto
ties jau Įklotas iki miesto ri
bų, būtent iki buvusio Eigu
lių tilto. Tokiu bud u praeita 
su vamzdžių tinklu jau apie 
1 kilometrus.

šiomis dienomis visų van-

>s 
pluošto darbų žiurėjo inž. Thiessen 

bendrai Lietuvoje’iš Klaipėdos, kurio žinioj

i

pasisakę:

BERNAS NUŽUDĖ UKI- 
?41NKA KAD APSIVESTU 

SU JO ŽMONA.
Prieš kurį laiką ar.t vieš

kelio Daukšai-Mariampolėkad pirklių sandėliuose yra jau taip plačiai visi darbai
likę iš pereitų metų ganai di- yra varomi ir kad jau taip įaUkšų kaimo laukuose rai 

tas nužudytas ir apiplėštas 
-10 metų amžiaus ūkininkas 
Kazys Neverauskas iš Ama- 
liškių kaimo. Padovinių vals
čiaus.

Jis, pasiėmęs 300 lt., kele
tą centnerių kviečių ir akseli
nę mašiną pataisyti, išvažia
vo i Mariampolę. Atlikęs rei- 
kalus tą pačią dieną grįžo 
namo ir 4 klm. nuo namų ant 
vieškelio Mariampoiė-Dauk- 
šiii prie Plynių ir Daukšų 
kaimų laukuose buvo neži
nomo piktadario 'užpultas— 

* apiplėštas ir nužudytas.
Nužudymo vietoj rasta, 

matyti, žmogžudžio paliktos 
vyriškos klumpės, šios klum- 

Šiomis dienomis pil. Emi- pės ir basų kojų pėdsakai pa

c x C..d . <7------- ---------------- ------------- --------------

deli linų likučiai, šįmet linų daug yra padalyta, 
eksporto jei bus palankios j 
kainos galima tikėtis didės-, 
nio. negu pereitais metais. į

Dobilų šieno surinkta ben-' 
drai Lietuvoje 65 centneriai 
nuo h i. Palyginant su praė
jusiai > metais, šįmet i. 
užderėjo 23 nuošimtis 
žiau.

Kit

U

Į

»

I 
i

!

'lių. matracų, lentų ir varin 
' •Hudą padirbtą iš va liškos 
medžiagos.

Kvotos vedamos ir do ji 
užbaigimo bus perduotos tei 
mo organams — nubaust: 

kaltininkus.

NUBAUDĖ VILKAVIŠKIO 
APSKR. VIRŠININKĄ.
Vidaus reikalų ministeris 

nubaudė Vilkaviškio apskri- 
dobKu l‘es ponus, už tai, kad jie ne- 

mal likvidavo laiku, spaudoj pla- 
; čiai aprašytų, ginkluotų 

•v.tą sėjamu žolių (motie- triukšmadarių. Bendrai aps. 
juku. sėradėlėsirkt.) šieno. viršininkui Laugaliui pada- 
surinkta vidutiniškai Lietu- ’Tta pastaba, policijos vadui 
voje -8 centn. nuo ha. Bend- Bytautui papeikimas ir nuo- 
ras dobilų ir kitų sėjamų žo-;va(1os vusminkui Peleckiui 3 
lių šit no derlius šįmet ap-|i)aro> aiešto. 
skaičiuotas 24.5 nuoš. ma
žiau, taip pernai.

Pievų žolės daugumas ūki-' 
ninku piovė šįmet vieną kar- ,,
tą. Pi ?vų šieno deiliu>, abie- įjs pj(įe]js? gvv Balberiškio dėjo išaiškint, kad šia žmog
ių picvimų kartu, bendrai' miestely, važiuodamas savo ‘
Lietuvoje _— nuos. maziau- traktorių iš Gudelių bažnyt- 
kaip pernai. kaimio Į Rudenų kaimą mir-

Da" nesudorota.- laukų n tjnaį suvažinėjo savo darbi- 
daržų kultuvas ž. u. k-tai 'e,-.njnj<ą 30 metų Praną Auko
tino s-aip: 1 --- u 1 'ševičių. Atsitiko tas šiaip:

Daugelyje ap^kucių bul- Lukoševičius ėjo paskui 
vės vertinamos \^h1.tin1s.ka’.jtl.aį,t0rio ir neatsargiai prisi- 
arba kiek žemiau, lietė jo paskutini jį ratą, ku

kai, 
Šiaulių apskr. — blogai.

Runkeliai per rugsėjo mė
nesi kiek pablogėjo ir mėne
sio pabaigoje bendrai buvo 
vertinami žemiau, kaip vidu
tiniškai. 1

šal niavaisių audimą labai pIAUNA Juos LAUKU0-
11 iietmga> SE IR pARDU0DA ODAS.

I Netenka daug kalbėti apie 
.blogusšiuos metus. Sunkus 
j jie ūkininkams, kurie turi 
Įmokėti Įvairius mokesčius, 
sunkus darbininkams, kurie 
vargiai gali gaut sau darbo, 

■kad užsidirbtų duonos kąsnį. 
Į Tų ar kitų priežasčių dė- _
liai paskutiniu laiku pradėjo pastebėjo neprašytus svečius 
atsirasti blogų šios rūšies nu- bešeimininkaujant r mėgino 
sikaltimo T
darbu pelnyti sau koki cen-’rjab Pa.iut? pavojų, tuoj pa
tą. Atsiranda pav. tokių 
žmonių, kurie nakties metu 
piauna paliktus lauke, nors 
ir geriausius, arklius. Nulupę 
odą parduoda.

Mat. pas mus arklių vagi
liai gvvų neturi kur parduoti. 
Arklį parduodant reikalau- 
jamasarklio pasas, bet odą 
parduodant jis nereikalin
gas. Manau būtinai yra rei
kalinga Įvesti, kad parduo-j 
dant arklio odą, reikėtų ark-i 
lio pasas. Kiekvienas pirki-} 
kas. pirkdamas arklio odą,'

STEIGS ŠILKO FABRIKĄ
Netrukus Kaune busiąs Įs 

teigtas modemiškas šilko fa 
brikas. Bus išdirbamo- i vai 
: ios šilko medžiagos. Žalu 
medžiaga bus Įvežama iš už 
- ienių. Čia ją apdirbant, bu
ba galima šilko gaminius 
pardavinėti apie 30 nuoš. pi- 

iatT, kaip dabar.

geriau, kaip vidutiniš- 
o Biržų, Rokiškio ir

sutrukdė šaltas 
rugsėjo mėnesio oras.

TRAKTORIUS SUVAŽI
NĖJO ŽMOGŲ.

PAKEITĖ STOTIES 
VARDĄ.

Dabikinės gelžkelio stotis 
apo pavadinta Akmenės 
toties vardu-.

Pasinaudokite Šiuo Dykai 
Duodamu Medikališkų 

Patarnavimu.
Kadangi veik kiekvienas turi klau- 

imą sveikatos reikalu, kur nevisuo- 
X-’. reikia šauktis tiesioginės daktaro 
■žiūros, tad mes užlaikome spec:a-
-kyrių tiem.-, kurie parašo

■ ;u-dami sveikatos patarimų.
Šis s . . . . ’ "

i janėio gydytojo su 
įu. Jis duos Jums 1 
ra.- apie sveikatą. It: 
ai paduokit 
ią apie nesveikatos
Siųskite vi-us klausiniu-
\i. DEPARTMENT. \V. I 
impany 
minių gyduolių). Geda r 
>» a.

mums, 

prakti- 
patyri. 
patari-

Šis skyrius yra po priežiūra
25 metų 

tinkamu- 
;asy<iami jam, pil- 

titrą ir piiuą paaiškini- 
apsireiškimus.

į MEDI- 
Severa 

idarytojai ištikimų Severą 
Rapids,

Gyduolės 
Erzina Inkstus 

Gerkite Vandenį
Imkite Druskos Prie Pirmo 

ženklo Pūslės Suerzinimo 
Ir Nugaros Skausmo

i

i

i

Prisirengk dabar, važiuoti

1A IR 1

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didelio Vokiečių laivo 
COLUMBUS

arba anais sios Linijos 
laivais 

TIK ASTUONIAS 
DIENAS

Pui Jos kajutos Trečiai 
K lesa:—Tiktai 

Steitrumiai
pas vietos agentus arba 

65 Statė Si., Boston, Mass.
NORTH GERMAN

Kalėdų 
Ekskursijos j 
LIETUVA

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

draugus, savuosius 
vaizdus.

Vyrai ir moterys Amerikoje turi 
žinai saugotis inkstų suirimo, nes 

i dažnai perdaug valgoma riebių 
ilgių. Kraujas pritvinsta rūgštimis, 
rias inkstai stengiasi iškošti. Bet jie 
vargsta nuo persidirbimo, užsikem- 

i, r.uo ko kį!a inkstų negaliavinaai.
-lės silpnumas ir nupuolimas svei- 

atos.
Jaučiant, kad inkstai išrodo kai švi- 

:n-ai: 
ūmai 
raudant,

•Kiuriams 
akinant 

toj gerti 
aukite i 
ad Salts 
•ukštelj prie 
u ir inkstai pradės puikiai veikti.
•Jad Salts druskos nebrangios.

-gali pakenkti ir padaro malonų pu- 
iantį dthia-yandens gėrimą, kuris 

■ikalingas kiekvienuose namuose, nes 
i- kas neapsirgs nuo išplovim-> inkstų

skaudant nugarai, ar kada šla- 
netyri. pilni nuosėdų; galvai 

ar svaiguliams užeinant; 
rugstant. ar rar.matizmui 
prastame ore. pradėkite 
daug minkšto vandens ir 

i aptiekos keturias uncija? 
druskų. Imk po arbatinį 

■š pusrytį per keletą die-

Jos j 
I
I

rl»i

Į 
i
Į i

I

ant didžiausio laivo pasauly
S.S. LEVIATH AN

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

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

Kita ekskursija išeis puikiuoju laivų
S. S. GEORGE WASHINGTON

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

Ekskursantai ant šio laivo bus a-meniškai vedami p.V/.H.Schare.
«

Sugrįžimui leidimu- iRe-entry Permits) visi nepiliečiai turite 
į-igyti nevėliau kaip 30 dienų prieš išvažiuosent.

Pirk laivakortes ten ir atgaL
Dėl reikalingų informacijų ir kainų, klausk pas vietini laivakor

čių agentą, arba ra-yk 9

United Statės Lines
75 Statė St^ Boston, Mass. 43 Broad^ay. Ne» Aork C'ity.

ARKLIAVAGIAI.
Iš Jaciunų kaimo ganyklų. 

Šėtos valse., nežinomi pikta
dariai pavogė pil. Žebrausko 
pusantrų metų juodo plauko 
kumelaitę 400 lt. vertės ir 
>tasirtsko kaštano plauko— 
309 lt. vertės erži-ia. x

Skilvio Netvarkumai 
Apsireiškia Per Už

vilktą Liežuvį
lu.-ų liežuvis yra niekas daugiau 

;'ip viršutinė dalis skilvio ir vidurių. | 
■.'a: pirmutinis daiktas, į kurį daktaras 

uri. X s jis pasako tik is žvilgterėji- i
> padėtį vises jusu virškinimo siste- ' 

ios — ir gydytojai sako, kad 90 nuoš. '
’i-ų sirgimų prasideda nuo skilvio ir 

durių negerumų.
Apvilkta- liežuvis yra oavojaus sig

nalu šių vi.škinimo netvarkomų, ku- 
priveda prie visokių rmtų ligų. Jis 

pasako, kod 1 menkiausis pasijudini- 
las jumis nuilsina; kodėl turit skaus-

■ j- viduriuose, gasą. rugštumą skil- 
y. kvaitulį.

Apvilkimas ant liežuvio yra ženklas, 
:d jums reikia Taniai- — gyduolė, 

uri pagelbėjo tūkstančiams, kurie bu-
> fiziškai suirę nuo skilvio ir vidurių 

negerumų — kurie išbandė “viską" 
■. cltui ir jau buvo vilties netekę.

Tanlac nėra jokių mineralinių vais-
■ j; padarytas iš žievių, žolių ir šaknų. 
Gaukit bonką iš aptiekos šiandien. Pi-

igus sugrąžinsime, jei nepagelbės 
Jums.

žudystę Įvykdė tarnas 24 
metų Antanas Mark ,-vičius 
iš anksto susitaręs su velio- 
nies žmona Magde Neverau- 
skiene, kad paveldėtų Neve- 
rausko turtą ir paskui apsi
vestų su ja.

Markevičius ir Neveraus- 
kienė suimti ir kaltais prisi-] 

; is savo lopeta užkabino Lu- pažine-;
koševičiu už rubu ir patren- — —

NORĖJO AFĮPLĖŠTI PA
NEMUNĖS MUITINĘ 

IR PAŠTĄ.
Šiomis dienomis 4 nežino

mi piktadariai piešimo tiks
lais nakties metu užpuolė 
Klaipėdos krašto Panemu
nės muitinę ir pašto Įstaigą.

Du piktadariai Įsiveržė Į 
muitinės būstinę, sudaužė 
spintą ir pagrobė piniginę 
dėžutę. Tečiaus dėžutėj tuo 
metu tebuvo sudėti apmuiti- 
nimo kvitai ir tik 3 litai pini
gais.

Muitinės tarnautojai tuoj

POIKIAUSIS IR GERIAUSIS MUZIKALIS LAIKRODIS
Pres
varu

L... . - -ke jį po savim.
j Ištrauktas iš po ratų nelai
mingasis tuoj mirė.

i -----------------
NEGALĖDAMI PARDUO

TI VOGTŲ ARKLIŲ,

DERLIUS ROKIŠKIO 
APSKRITY.

Bulvės labai blogos, bend
rai apie 70 n uos. mažesnis 
derlius negu buvo jis kitais 
metais. Pavasari 50 nuoš. 
ūkininkų neturėjo bulvių sė
klos. Ant rinkos bulvių purui 
mokama 10 litų, praėjusiais 
metais buvo mokama 3 litai.

Žirnius žalius pakando 
šalna. 40 nuoš. derliaus yra 
žuvę. Pavasari žirnių sėklos 
bus apie 60 nuoš. trukumas 
ir ūkininkai sėklos neturės. 
Kviečių ir rugių sėjos 90 
nuoš. dar nesudygę. Gyvos 
kiaulės ir kiti gyvuliai labai 
pinga.

Mr Cottfried Sch:;li- tf. 
'V:-.. s?.ko. “As svėriau 130

■ ar aš sveriu 155 svaru- i"
'altai jrerai. Aš visa-, bu

■ęs ir mano skilvis visi-kai 
es, k-’omet aš atsikeldavau >? 
š jaučau.-i r:uv?rgręs. nea'u vakare 
ar: as gult:. Ačiū jums už geras

• .•kmes. kurias gavau pa.- 
.-a-Tone.“

Xuga-Tone jau yra a'.likusios pui
kių dalykų /*r 35 m- :us. Vii.- milio- 
r.as vyru ir moterų pa darė tipres- 
riais r sv< kesniaD irt-’.iaini ': s 
gy-luoles. Niekas r.egu 
ž.'uga-Tone suteikime z- csnio ; etit< 
i-- pagelbėjime virškinai Jos sutei- 
1 -e daugiau jėgos nervams ir i.iinau 
-u-, prina raumenis, pra-alina svaigu
li, užkietėjimą, sustiprina inkstus r 
kepenis, prašalina recn-i.'izr.'.a i- r.?- 
. Talpi ją. suteikia atšvii lar.ti miegą. 
, adaugina silpniems svarumą Xuga- 
'i’one yra labai geros d silpnu, n - - 
vuotų vyrų ir moterų, i < yr; pardu -
■ amos vaistinėse, ir jei :csuteikia ge- 
ia pasekmių, pinigai gražinami. Tik

ai nusipirkite 1 buteli šiandien.

PASAULYJE

faktų, nešvariu JV°.S sulaikyti, bet piktada-

ĮDOMUS KANKINIMO 
PRIETAISAS.

Pastaromis dienomis Šiau
lių ‘•Aušros” muziejuje gau
tas if omus radinys. Dar iš 
baudžiavos laikų kankinti 
žmorėms prietaisas, padary
tas iš geležies, i kuri idema- 
mi rankų rodomieji piratai, 
vėliau prisukamas straigte- 
liu ir kabinamas žmogus prie 
sien< s ant gembės, šis prie
taisą? gautas iš matininko B. 
Kaminskio, kuris ii gavo Pa
šilės dvare, Kražių valse., 
Tauragės apskrityje.

neturėtų teisės be paso pirk- s*as Įstaigas.

Stebėtinas grajijantis Laikrodis ir 
tas yra naujausia laikrodžiams išradi
mas. Tas laikrodis parodo valandas ir 
minutas, kaip ir kiekvienas kitas. Pa
darytas stipriai, gražiai apdirbtas ir 
laikys visam amžiui. Jeigu mylite gir
dėti gražią muziką, nereikia Jums mė
tyt pinigų už visokius muzikaiiškus 
instrumentus, pavyzdžiui: piano, fono
grafo, smuikos, korneto ir tąm pana
šių, Jums tereik tik pasukt rakta vir
šuje to laikrodžio ir jis grajins gra
žias dainas ir meliodijas, kurios pa
linksmins Jus ir jūsų draugus. Jis gra 
jina 15 minutų su vienu užvedimu ir 
kiekvieną sykį užvedus grajina skir
tingas meliodijas.Laikrodis aprūpintas 
mechanizmu, kad muzikos voliukai per 
simaino patįs. Tai didelės vertės laik
rodis, nes šalę laikrodžio turi da ir 
muzika. Tokį laikrod; reikėtų turėti 
kiekviename name. Ir jus to laikrodžio 
niekur negalite gauti kaip tik pas 
mus Tikra kaina to laikrodžio Š1S.OO. 
Kiekvienas, kuris iškirps šį apgarsini
mą ir prisius mums užsakymą, gaus 
šį laikrodį už SS.85. Mes neprašome 
pinigų iš anksto.tik parašyk savo var
dą ir adresą aiškiai ir įdėk $2.00 de
pozito, o kitą užmokėsi kada tą laik
rodi atveš jums į namus. Kiekvienas, 
kuris prisius $x.S5 iš anksto už tą lai
krodį. tam prisiusime VIŠAI DYKAI 
gražia deimantinį 
suotą retežėlį.

h

1

rytu 
ei- 
D2- 

a Nu-

>3

poloni \

Gruodžio I

i AI
KELIAS
DĖL

LIETUVIU

BALTIKOS
AMjlR i K O S
LINIJA

Išptaukimai
Laivų iš
New Yorko

Tanlac
52 MILI0NAI BONKU ISVARTOTA.

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 North Irvine Avė, I>ept. 421.

Špilką ir paauk-

Chicago. III.

sislėpė.
Tuo pat metu du kiti pik

tadariai darė pastangų Įsi
skverbti i pašto Įstaigą. Bet 
laiku pastebėjęs Įtartiną 
bruzdėjimą ir pamatęs plėši
kus, kalbamos Įstaigos virši
ninkas patiko plėšikus revol
verio šūviais, nuo kurių pas
kutinieji ėmė atsišaudydami 
bėgti ir greit dingo nakties 
tamsoj.

Matyti, piktadarių iš anks
to butą susitarta vienu ir tuo 
i pat metu užpulti kalbamą-

ti. Tai yra būtina.
Spalių mėn. iš 24 Į 25 d. 

Biržų valsčiuj, Aulių so
džiaus gyv. M. Kregždei bu
vo iš lauko paimti arkliai, 
pavesti kiek toliau krumuos- 
na. užmušti ir nulupta oda. 
Tokiuose bloguose metuose 
ūkininkui netekti dviejų ark
lių reiškia kilpa ant kaklo.

NELEIDŽIA AUTOBU
SAMS VEIKTI.

Kauno apskrities viršinin
kas užprotestavo miesto ta
rybos nutarimą leisti laisvai 
autobusams kursuoti miesto 
gatvėse. Matyti, miesto gy
ventojai dar ilgai turės nau
dotis “konke.”

■į( tos A - •
HALTIC \GER!C\

8 Bridgc Slreet. Ne* A

I i i i AM \
Gruodžio 22

LMA
Saus* >

NAUJANYBĖ!
SPECIALIAI KALĖDOMS TIKTAI

t

NAUJANYBĖ!
............... S9.95.

NAUJAUSIAS IŠRADIMAS — 
Kombinacija Radio Mados Muzika
lią Laikrodis, puikiausi- naudingas 
papuošalas namams Atneš džiaug
smą jums ir jūsų draugams, šis 
naujausis Radio Muzikalią Laikro
dis nustebins jus. Jus busite užža
vėti, kuomet išgir-ite jį grojant 
puikias melodijas. Jus galit graj.t <
kur tik norit pasukdami Diai ir iš- • 
girsite malonią muziką tuojaus. Jis \ 
groja Oh Promise Me, Rosary. Ra- s 
inona, etc. * •

Reisai sidabru užbaigti, dailiai . 
išmušta.- u paveikslais žymia k>m- J 
pozitoriu. Abi pusės keiso yra iš- 
raižytos muzikalėm notom ir inst- _ 
rūme litais. Keisų didumas I 1 per x į 
colius Ant viršaus keiso yra pritai
sytas aukštos rūšies laikrodis, pa
darytas iš rinktinio materiolo, auk
su nufinisiuotas. gvarantu<>tas. kad 
rodys laiką tobulai. Pilnai prireng
tas gatavas vartoti. Viskas musų 
specialė susipažinimo kaina tiktai 
X!).95. Niekados pirmiau nesat ma
tę tokios puikios kombinacijos. Kaip tik tas. ko tūkstančiai namų lauk.a. 
"><H» buvo parduoti pirmą .-ąva.tę, t<>del siųski' savo užsakymą šiandien. Tik 
paskirta- -kaičius bus parduotas bargeno kaina Regnliarė kaina bus 
$25.00, kuomet išparduosim s ta ką esantį ant rankų.

Pasiuskit tik vardą ir adresą su 50c. stampoms pasiunt’mui. ir užmokėsit 
pastoriui kuomet tą -•'■bitiną muzikai? kombinat i ją jum s at rėš. Lai
kykite namuose lu dienų Dykai. -Jei nebūsit patenkinti, po ]<• dio--i grą
žinkite nuims ir me- sugrąžinsime pinigus atgal.

I NION TR UHNG CO .
2118 W. t hieago \ve„ Dvpt. 21", Humboid Purk Statieji (hicag«, UI.
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Bus Vanagaičio-Jozavito 
vakaras.

Bostonan atvažiuoja Va
nagaitis. Atvažiuoja žmogus 
su paukščio vardu, atvažiuo
ja buvusis “dzimdzių” va
das. visiems žinomas juok- 
darys. šposininkas ir prie to 
da "Margučio." kitaip sa
kant. malevoto pauto redak
torius. Ir atvažiuoja jis ne 
vienas, bet su pagarsėjusiu 
pianistu Jozavitu.

Ką gi jiedu čia veiks? Ogi 
žada parodyt bostoniečiams 
da negirdėtų-neregėtų daly
kų. Vanagas sakosi spyčių 
drošiąs, kitų laikraščių re- 

___ _______ daktorius kritikuosiąs, o Jo- 
Kalbėtojas papasakojo ir zavitas jam pianu pritarsiąs, 

kas dedasi dabartinės Lietu
vos kalėjimuose bei Var
niuose. . / 
mokratų partijos narių da
bartiniu laiku sėdi nelaisvėj. 
Vyrai atskirti nuo savo šei
mynų,-sėdi jau po metus ir 
daugiau be jokio teismo, o 
tuo tarpu pasilikusios mote
ris su mažais vaikais kenčia 
didžiausi vargą. Ir kalėji
muose baisus gyvenimas, 
žmonės gauna tik vandens ir 
duonos, ir tos da negana, to
dėl laisvėje esantis draugai 
perka sviestą ir siunčia kali
niams. Beveik visi socialde
mokratai moka po 20 nuo
šimčių savo uždarbio i fon
dą. iš kurio šelpiami kali
niai ir jų nelaimingos šeimy
nos. Kalbėtojas ragino ir 
amerikiečius prie to prisidė
ti. Taigi susirinkusieji sve
čiai ir sumetė $26.50. Auka-, 
vo šie:

Po $1.00 — A. J. Alekna. 
S. Želvis, P. Gailiunas. J. Va
leika. Ambrozaitis. .Jankaus
kas, Raulinaitis, J. Taurins- 
kas (prižadėjo). T. Viltra-j 
kienė, P. Babilius ir N. Gen-I 
drolius: J. G. Gegužis $2.00,i 
K. Šidlauskas $3.00. 
chelsonas $5.00, F. J. Bago- 

jčius (prižadėjo) $5.00. 
Smulkiais sumesta 50 centų. 
Atlikęs nuo vakarienės pel
nas. kuris dabar da nežino
mas, irgi bus prie aukų pri-Į 

'įdėtas ir kartu visi pinigai bus 
nusiųsti Lietuvos socialde
mokratams. Rep.

Vietinės Žinios Prakalbos-Muzika-Dainos-Juokai Į

Į

I

Socialistų vakarienėj surink- ra žaliavos, ir nėra pagamin
ta $26.50 Lietuvos social

demokratams.
Pereitą nedėldienį vietos 

socialistų buvo suruošta va
karienė Lietuvių Salėj, kad 
pasiklausius “Keleivio” re
daktoriaus pranešimo apie 
Lietuvą. Svečių susirinko 
daugiau šimto. Vakarui pa- 
smagint, drg. J. Jankauskas 
buvo Įtaisęs salėj radio, kas 
patiekė geros muzikos. Va
karienę baigiant, drg. Anies- 
ta pakvietė drg. Ambrose 
užimti “toastmasterio” vie
tą. Šis gi iš savo pusės pa
kvietė keliatą svečių nuo 
Įvairių srovių ir profesijų, 
kad pasisakytų, kokių žinių 
jie norėtų apie Lietuvą išgir
sti. Kalbėjo pp. Lekys, Kuz- 
mauskas, adv. šalna, stud. 
Pilka, drg. Kupstis, dentistas 
Kapočius, adv. Bagočius ir 
kiti. Vieni jų papasakojo 
juokingų anekdotų, kiti pa
kėlė redaktoriaus Michelso- 
no nuopelnus, už kuriuos jis 
paskui padėkojo, sakyda
mas. kad jis esąs toks pat 
mirtinas žmogus, kaip ir kiti, 
ir nesijaučiąs tokių didelių 
pagirimų užsitarnavęs.

Suglaudus. Michelsono 
kalba apie Lietuvą buvo to
kia : Lietuvos kaimas daugu
moje politika neindomauja. 
Netiesą skelbia tautininkų 
spauda. buk kaimiečiai 
džiaugiasi dabartine valdžia 
ir Seimo nenori. Ir taip pat 
netiesa, kad kaimas pasiruo
šęs revoliucijai. Jeigu kai
miečiai ir kalba apie valdžią, 
tai tik tiek, kiek ji liečia jų 
reikalus, būtent: ar ji pakels 
šįmet mokesčius, ar juos su
mažins : ar bus karas su len
kais. ar ne. Toliau? kaimietis j 
i valdžią nesigilina. Jis dagi 
nelabai aiškų supratimą turi 
apie tai, kas yra Smetona ir 
Voldemaras. Žinoma, gali
ma rasti ir karštų valdžios 
šalininkų, ir aitrių jos prieši
ninkų, bet tokių kaime ne
daug: dauguma indeferen- 
tiška.

Tikroji Lietuvos valdžia 
šiandien esanti ne Voldema
ras ir ne Smetona, bet gene- 
ralis štabas. Šitokia valdžia 
tečiaus nesveikas kraštui da
lykas. Nors paviršium žiūrint 
gyvenimas eina paprasta va
ga, giliau matyt labai nenor
malių apsireiškimų. Tauti
ninkai aiškina, kad Seimas 
be reikalo ėmęs algas, o da
bar pilnas Kaunas žvalgybi
ninkų ir leitenantų, ir visi jie 
ima be reikalo algas. Kraštas 
pinigų neturi: prekyba su 
užsieniu kas metai neša defi
citą: Amerikai ir Anglijai draugai dalykus svarstė rim- 
neatmokėtos skolos slegia tai ir padarė daug svarbių 
šalies iždą procentais: ir da- nutarimų. Be to da konfe- 
barda karo reparacijų komi- rencija priėmė keliatą rezo- 
sija reikalauja, kad Lietuva liucijų, būtent: 
užmokėtų aliantams 60.000.- 
000 aukso markių už vokie
čių valstybės turtus Klaipė
dos Krašte! Iš kurgi visiems 
šitiems reikalams gauti pini
gų? Dabar valdžia parduo
da suvalstybintus miškus ir 
iš to užsilaiko. Bet kas bus, 
kai miškai pasibaigs, ir kai 
ateis laikas skolas mokėti?

Kalbėtojo nuomone, da
bartinė valdžia turės prieiti 
liepto galo. Tas, žinoma, ne
reiškia, kad Lietuva turės 
žlugti. Juk Lietuvos teritori
ja skradžiomis nenueis, ir jos 
gyventojai taip pat neišnyks. 
Lietuva kaip buvo, taip ir pa
siliks, tik turės pasikeisti val
džia ir kraštas turės persior
ganizuok Prie valdžios turės 
atsistoti progresyvės spėkos 
—veikiausia socialdemokra
tai ir liaudininkai. Susitvar
kius naujais pamatais, suma
žinus kariumenę, pritaikius Vinciunas, A. Kairaičiutė ir 
mokyklas prie krašto reikalų Elena Tumeniutė paskambi- 
ir davus žmonėms pilną lais- no pianu, o Elena Klimavi- 
vę dirbti ir protauti. Lietuva čiutė pagriežė smuiku. Va- 
galės pakilti. Pramonė Lietu- karas užsibaigė pakeltu upu. 
voj vargiai išsiplėtos, nes nė J. Jankauskas.

tiems produktams rinkos — 
vokiečiu, latviu ir kitu kai- 
mynų fabrikai gali pagamin
ti tuos pačius produktus ge
riau ir pigiau, todėl lietuviai 
neišlaikys konkurencijos. 
Lietuva todėl privalo kreipti 
daugiausia dėmesio i žemės 
ūkį. Olandija ir Danija yra 
mažesnio ploto šalis da ir už 
Lietuvą, o tečiaus puikiai gy
vena, ir gy vena daugiausia iš 
žemės ūkio.

perkūno aidais griausiąs.
Kada gi šitie prajovai dė- 

Apie 200 Vocialde- Kur'jie bus? Ogi žiurė-
■ I kit jų skelbimą šiame pusla

py. Jie tenai sako, kad tas 
nepaprastas jų išsižiojimas 
Įvyks 2 gruodžio, kaip 7 vai. 
vakare. Municipal Salėj, ku
ri randasi ant Broadwav • 
tarp G ir H gatvių.

i

S. M i-

Gazai* užtroškino 3 žmones 
ant laivo.

Ant prekių garlaivio “F. 
J. Luckenbach.” kuris dabar 
stovi South Bostono prie
plaukoj. ši panedėli buvo ra
sti tris jurininkai negyvi. 
Manoma, kad jie buvo už
mušti nuodingais gazais, ku
riais buvo fumiguojamas 
laivas. Kas nors turėtų būti 
užtai atsakomingas.

i

Vanagaitis -Margutis
i

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KALNO 

Specialistas vengriškų, krauju ir 
odos ligų.

Elektriką ir 6lH> gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Tel.; Richmond 0666, Kox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki S vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietą.

7. GRDODŽIO-DEC., 1928
PANEDĖLY, NUO 7 VAL. VAKARE

Municipal Svetainėje
Brosdway, tarp H ir G Sts, fo. Bostone.

3US DAR NEGIRDĖTO,NAUJO REDAKTORIAUS, 
PRAKALBOS. Kalbės su Juokais, su Muzika, su 
Dainomis, su Lupomis, su Žydu, su Naujais ‘Tinksais’, 
kuriuos sugelbės pianistas—

MIKAS JUOZĄ VITAS ir V. JANKAUSKAS.
Atsilankykite 7.00 valandą vakare, kaip rengiatės kur nors eit. Nepraleiskit pro ša
lį! Užteks juoko visiems metams.
Vanagaitis mus visados palinksmina. Dabar jis pasirodys kaipo redaktorius su sa
vo kritika apie esamus redaktorius. įžanga: $1.00, 75c. ir 50c. Vaikams 25c.

i
I

f

Lietuvis Optonetnsttt

Išegzaminuoju skis, 
akinius, kreivas akis 
ir auiblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PASAK ARNIS, O. D. 
<47 Broadvsy, Ss. Kostas, Mass

priskiria 
ati tiesinu

LIETUVIŠKI ŠOKIAI 
M. ŽINYČIOJE.

įvyk* ketverge, Lapkričio- 
Nov. 29, 1928, 2:00 po pietų, 
iki 10:00 vai. vakare. Lietu-į

Rubsiuviai užbaigė ginčus.
Moteriškų rūbų siuvėjai 

Bostone turėjo ilgą ginčą su 
į darbdaviais dėl samdymo 
unijinėse dirbtuvėse taip va

idinamų neunijistų ir komu
nistu darbininku. Dabar, sa- 

; koma, tas ginčas išrišta, nes 
‘darbdaviai sutiko nėsamdyti 
tokių darbininkų, kuriems 

1 unija bus priešinga.
I . .. —. I

Tel. So. Booton 50*-W.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 ▼. po pietą 

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio“ name.

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

ŠOKIAI PER VISĄ 
SEZONĄ! Į

Kiekvienos Subatos Vakarą 
—Rengia— 

MEDAUS VAIKINAI 
“Hcney Boys” 

(Lietuvių Vaikinų Būrelis) 
Pradedant su 

GRUODŽIO-DEC. 1, 1928 
ir paskiaus kiekvieną Subatą— 

visuomet nuo 8 iki 12 vai.
LIETUVIŲ UKĖSŲ SALĖJ 

“DAHLGREN HALI.” 
Kampas E ir Silver Streets, 

South Boston. Mass.
GKIEŽš GARSI GILLETTE S 

ORCHESTRA.
Įžanga: Moterims ir merginoms 

35 centai; Vyrams 50 centų.

i PARKWAY AUTO SEKVICE į
and Fll.1.1 NG STAT1ON i

I i 
I B 
I s 
I a 
I i 
I a 
I d 
I a 
I I 
I I

and HLLING STAT1ON
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
linų pas mus.

VIKTOR VA1TA1TIS
415 Old Colony Avė,

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

i
■vių M. Žinyčics Svetainėje, 
i kampas 4-th ir Atlantie sts., 
* So. Bostone.

Šokius rengia Lietuvių 
j Moterų Ratelis: kiekvienas, 
i atėjęs turės gerą laiką pra
leisdamas Padėkavonės 

i Šventę. M. R. Komitetas.

29-tas .METINIS

BALIUS.
So. BonHmio Lietuvi-; •* !.<•<•»y Pr-’.tč'

k*
LIETUVIU SALĖJE

Kampas E ir Silver Streets, 
So. Boston, Mass.

P»4ėk»»-Mū> Bieuoi.
29 LAPKRIČIO, 1928,

Šokiai prasidės kaiV 6:36 vai. ir tęsis 
iki 12 valandai nakties.

GILLETTE’S ORCHESTRA
Balius bus labai gražus.
Visus širdingai kviečia atsilankyti

KOMITETAS.

I
j T.W.~a UU.

i Dr. 1. Gurinan-GomBku
! LIETUVIS DENTISTAS

Į VALANDOS:
[ Nuo 10—12 dieną
t Nuo 2—5 po pietą
I Nuo 6—8 vakare

Nedėliomis pagal susitarimą.

705 N. Main St. kamp. Broad St.
MONTELLO, MASS.Dorchester Clothinj Shop

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

Atyda medžiotojams. Mes su
perkant visų brangių žvėriukų 
skuras. laiku nujautus; Lapių, 
Muskrat. Raccoon, Opossum, 
Beaver. Mink ir tt.

MARTIN MALULIS 
1854 Dorche*-ter avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

DR.MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgas

Valandos: 10—8; *—• 
Sekmadieniais. 10—*

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8488

Areštavo pamokslininką.
Šiomis dienomis imigraci- 

j jos valdininkai areštavo pa
mokslininką -James Henry 
Southallą. kuris atvykęs iš 
Anglijos ilgą laiką čia važi
nėjosi pamokslus sakyda
mas. .JĮ žada deportuoti, nes 
jisai peržengęs imigracijos 
Įstatymus. Sakoma, kad ši
tas doros mokytojas pame
tęs Anglijoj pačią su vaikais, 
o čia atvažiavęs vedė jau dvi 
kitas moteris.

i

i

I

Iš LSS. VI Rajono kon
ferencijos.

Lapkričio 4 d. Cambrid- 
ge'uje Įvyko LSS. VI Rajono 
konferencija. Posėdi atida
rė drg. J. Urbonas. Rajono į 
organizatorius. Pirmininku i 
išrinkta drg. Kairaitis, o sek
retorium — drg. S. Uždą vi
nis. Delegatų buvo nuo 60 
kuopos iš South Bostono.! 
nuo 71 kuopos iš Cambridge,! 
nuo 61 kuopos iš Leu rence. 
ir nuo 144 kuopos iš Haver- 
hilfio.

Susirinkę konferencijon

1. Kad Lietuvos valdžia 
kuo greičiausia sušauktų 
žmonių išrinktą seimą, pa

Tel. South Boston 8520
Reaidence University 1463-J.

S. M. Puišiute-Shallna
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATE 
*66 Broadway, So. Boaton. Naša 

Room 2.
I

PARSIDUODA ant OKŠINO I

I 

t 

šiomis dienomis Bostone J 
vieši Ispanijos karaliaus pus-: 
brolis, kunigaikštis Infante 
Don Alfonso su šeimyna. Jie! 
atvyko Amerikos pažiūrėti.

Bostone žiema.
Bostone pasidarė jau tik-! 

ra žiema. Pereitą nedėldienį! 
pusėtinai prisnigo ir pradėjo! 
šalti kaip vasario mėnesi.

Ispanijos karališkiai 
Bostone.

e

Aiskrymo ir Saldainių storas, su visais Įrengimais 
ir ta voru,

LAPKRIČIO 24 D., 1928,
kaip 2 vai. po pietų. Nedarys skirtumo, kad ir lytų. 
1130 WASHINGTON ST., NORWOOD, MASS.

Aukšionisrius, John Tumer, 
Mortgage Stan. Juknewicz.

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

Tel. South Boston 1662 — 1373.

LAIDOJIMLS; 
kuriuos paveda' 
mano prižiurčji-; 
mui, visuomet' 
būna patenkinti; 
ir sutaupina g»-. 
rokai pinigų. ' 

Mano kaina1 
visiems ir visur; 
vienoda. .

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Grahorius

162 Broadway. So. B*>ston. .Mass.; 
Residence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-W.
I

Totefonaa S1ZS4

MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare
167 SVMMER STREET, 

LAVRENCE, MASS.
I

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST., BOSTON.

765 Camhridge St.. Cambridge 
Tel. Porter 2343

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

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

naikintų karo stovį ir cenzu- Per septynis 
ra.

2. Kad -Jungtinių Valstijų 
valdžia atšauktų savo kariu- 
menę iš Nikaraguos.

3. Apgailestavimo rezoliu
cija dėl draugu Neviacko ir 
Piskarskio mirties.

4. Rezoliucija su pageida
vimu. kad LSS. Pildomasai 
Komitetas suruoštų, kur tik 
galima, prakalbų maršrutą.

Po konferencijos buvo 
prakalbos ir muzika. Kalbė
jo Mass. valstijos Socialistų 
Partijos sekretorius drg. 
Alfred B. Lewis, LSS. VI 
Rajono organizatorius drg. 
J. Urbonas ir drg. V. Anies- 
ta.

•Jauni musų draugai E.

Pereitą sąvaitę policija su
ėmė du pagarsėjusiu seifų 
sprogdintoju, kurie, sakoma. 
i x . s mėnesius yra 
pavogę apie $1.000.000. Jie 
veikė netik čia. bet taipgi 
Rhode Islando ir Maine’o j 
valstijose.

i
i i i
i

PARSIDI ODA BEKERNĖ
Biznis gerai išdirbtas nuo senai, su 

' įsais įrašymais. Priežastis pardavinin 
senatvi . Kaina maža. Sąlygos geros 
Kreipkitės pas Julių Evaišių. 131 C st, 
So. Boston. Mass. i

^Kalendoriai
t«4I••II «
I
♦
I•II•
I♦II
♦

• t t i

GRAŽIAUSI LIETI 'VISKI
— ir —

visi kitokie
Jau pagaminti — užsakymai išpil
domi — visiems užsisakantiems 
siunčiame dabar.

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

Užsakymus siųskite:
JONAS KERDIEJLS

663 Fourth Street,
SO. BOSTON, MASS.

ANT PARD W IMO
SO. BOSTONE

Nepaprastai gera proga įsigyti 
gerų kampinį namą bizniui. Kam
pinis namas, krautuvė i: du kam
bariai prie krautuvės. Dvi šeimy
nos virš krautuvės po 1 kamba
rius. Namas visai naujai pertaisy
tas. Kaina $6,500.
Trijų šeimynų medinis namas. 
4-4-1 kambariai, gesas. elektras, 
skalbynės. pijazai. Kaina $5.5oo. 
Savininkas sutinka ma nyti ant 
farmos. apie 20 arba 25 akerius 
žemės kur yra arba galima laiky
ti karves.
Geras biznio kampa- < ity l’ointc. 
šešių šeimynų murinę: namai, be- 
kemč ir krautuve. Labai geroj 
kaipo bizniui taip ir gyvenimui 
vietoj. Kaina š25,'»'Hi Sutiktų 
mainyti ant neblogo dviejų šei
mynų namo. .
Vienos šeimynos, šešių kambarių 
namas, elektras, maudynė, šiltas 
vanduo, piešti reikia tik $400. 
Kaina $2,400, lengvas išlygos. •

NORTH HOBI RN. MASS. 
Devynių kambarių medini', narna“, 
tik 10 metų senumo galima varto
ti vienai arba (triem šeimynom, su 
visais įtaisymais, išskiriant šilu
mą. ir 4,<ri" pėdų žemės, vištinin- 
kai ir t. p. Kaina $4,5<wi.

I

I

So. Bostone Groscrnė ir Bučernč. 
Senai išdirbtas biznis, jeigu daro 
nuo 700 iki 8OO | savaitę. Kreip
kitės tuojau. Kaina

fX»R< HESTER
Trijų šeimynų medinei namai su 
vi<a s įtaisymais. Kaina $10.500.

PRIEINAMI Al ŠIA PROGA
KIEKVIENAM 1NSCRANCE 

Inšiurinu ir ant iš mokesčio (Tik 
Mass. valstijoj!
forničius, r.anius, stiklus, sveika
tų. gyvastį ir tt.

Automobiliu

PARITINI' PINKU S dėlei mor- 
gicių ant namų ir farmų. Bostone 
ir jo apylinkėse.

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

UŽLAIKAI* TAIPGI IR LAIVA
KORČIŲ PARDAVIMO IR PINI
GŲ SIUNTIMO SKYRIUS.

Pardnodu Anglis ir Malkas. ANG
LIS ŠITOM TARPI ATPIGO, 
PIRKITE DABAR. Pristatome 
netoliau kaip 12 mailių nuo Bos
tono.

i

i

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

Jau išėjo iš spaudo* naujas mėnesinis žurnalas "TARPININK AS"
Pašvęstas naudingiems patarimams apie Real Estate, Apdraudę. 

Morgičius ir kitu- ■ jaunio tu t to re.kalus Pilnas įdomių ir įvairių 
pasiskaitymų. Reikalaukite tuojaus mano ofise; iš toliau siųskite 5c. 
krašos ženklų, persiuntimui.

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

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQUARR 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš rvto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 18 Dd 
1 dieną.

Lietuviška Aptieki
Mea užlaikome visokią Vaistą 

_ ir šalną
Nuo Reumatizme, nusilpnėjime 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų l'gų. koeolio, patrūkimo, ete. 
Taipgi užla'kom Dielių ii Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriaseias. įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lieta- 
ton. Vaistų prisiunėiam ir per 
paštą. Musų Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

ltM) SALĖM STREBT, 
BOSTON, MASS.

DR. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas llaymarltrt 3390
1 ALI.EN STREET, Cor. Chambers St, BOSTON, MASS.

I>el šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

MEŠKOS MOSTIS (Groblew*kio)
Sustabdo skausmą ir užgydo žaizdas be
shnusmo j 2 ar 3 dienas. Kaina 50c. 

GROBLEAVSKI & CO, Plymouth, Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai“




