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Katalikai Išmeta Smithą 
Iš Savo Vežimo.

SAKO, BAŽNYČIA JO 
NERĖMUSI.

Sarmata prisipažinti, kad jos 
palaikomas kandidatas 

buvo sumuštas.
Cincinnati mieste, Ohio 

valstijoj, pereitą sąvaitę su
sirinko katalikų tarybos kon
vencija. Po iškilmingų mišių 
salėje arcivyskupas McNi- 
cholas pasakė pamokslą,

LAISVAMANIŲ PIRMI
NINKAS VĖL AREŠ

TUOTAS.
Arkansas valstijoj buvo 

areštuotas Nevv Yorko lais
vamanių draugijos pirminin
kas Smith. Jį tenai kaltino 
“piktžodžiavimu” prieš Die
vą. Kalėjime jisai paskelbė 
bado streiką ir buvo paleis
tas. Dabar laikraščiai prane
ša, kad jis iš naujo tenai are-

Socialistą Balsai 
Pakilo.

SVARSTYS OBREGONO A . • 1 * vxiAtsidarė Amerikos Darbo 
mo tribunolas nutarė priimti Į 
gen. Obregono užmušėjų 
apeliaciją ir paskyrė šį ket- 
vergą jos svarstymui. Pats 
užmušėjas Torai, kuris yra 
pasmerktas miriop, prašo sa
vo apeliacijoj mirties baus
mę pakeisti kalėjimu, nes jo 
papildytoji žmogžudystė bu
vusi politinio pobūdžio, o 
Meksikos istatvmai uz toki* fe
prasikaltimą tiktai kalėjimą 
numato. Gi jo “dvasiškoji 
patarėja,” davatkų viršinin-

KOMUNISTŲ DEMONST
RACIJA PRIEŠ HOOVERĮ.

Išvažiuojant Hooveriui į 
pietų Ameriką, Palto Alto 
stoty komunistai Įtaisė mažą 
demonstraciją: jie iškėlė dvi 
vėliavas, ant kurių buvo pa
rašyta “Šalin militarizmas” 
ir “Lai gyvuoja komuniz
mas.” Policija tuojaus tas vė
liavas sugriebė ir areštavo 3 
—'VJftrie tapo uždaryti 

i’an be kaucijos. Ka- 
_ spauda džiaugiasi, 

kad tos vėliavos ponui Hoo
veriui ūpo nestigadino, nes 
tuo tarpu jisai su savo paly
dovais “pozino” laikraščių 
reporteriams, kurie jį foto
grafavo.

vyj 
ka

garsiai protestuodamas prieš duotas. Arkansas vra labai 
tuos žmones, kurie sako, kad tamsi valstija; farmeriai te- 
katalikų bažnyčia norėjusi dar liki j visokius burtus.1
įstatyti Al. Smithą į Suvieny
tų Valstijų prezidentus.

Katalikų bažnyčia į politi
ką visai nesikiša ir Smitho 
kandidatūros ji visi nerėmė, 
šaukė jisai.

Bet arcivyskupas sumušė 
pats save. Jo tvirtinimas, 
kad katalikų bažnyčią į poli
tiką visai nesikiša, išrodė la
bai juokingas, nes visas jo 
pamokslas politikai tik ir bu
vo pašvęstas. O kada arcivy
skupas sako pamokslą baž
nyčios į-ubais psivilkęs, tai 
jis kalba bažnyčios vardu. 
Kitaip sakant, per jo lupas 
kalba pati katalikų bažny
čia. ir ji čia rėžė visą laiką 
apie politiką.

Klausimas, kodėl gi kata
likų bažnyčia nori išdrėbti 
poną Smithą iš savo vežimo? 
Juk per rinkimus jinai tempė 
jį visomis savo jėgomis į Bal
tąjį Namą. Kodėl gi ji da
bar užsigina jį rėmusi ? Juk 
visi tvorų kuolai žino, kad ji 
rėmė jį.

Ji užsigina dėlto, kad sar
mata prisipažinti, jog palai
komas jos kandidatas buvo 
taip smarkiai suluptas susi
rinkimuose. Sarmata prisi
pažinti, kad katalikų bažny
čia turi tokios menkos inta- 
kos Amerikoje. Todėl geriau 
išmesti Smithą iš savo veži
mo ir užsiginti, kad jis jos 
frentas.

Katalikų istorijoj tokie 
dalykai ne naujiena. Juk ir 
šv. Petras užsigynė nepažįs
tąs Kristaus, kuomet pama
tė. kad šita pažintis gali išei
ti jo. šv. Petro, nenaudai.

PROTESTO MITINGAI 
PRIEŠ LENKŲ REAKCIJĄ 

MEKSIKOS POLICIJA BU- Pereita nedėldieni Ameri- 
V° SUn^LKR1^T?,DEL1

U1E.INKA51 j. sinai šventė 10 metų sukak-
Meksikos policija buvo su- tuves nuo savo pasiliuosavi- 

mo iš p0 Austrijos valdžios, 
ir kartu protestavo prieš 
Lenkijos reakcininkus, kurie 
dabar smaugia rusinus ar
šiau da negu austrai daryda- 

______________ . vo. Protesto rezoliucijos iš- 
boikotuojamas, nes laike To-1 siuntinėta Tautų Lygai ir 
ralo bylos jisai rodė Obrego-. Washingtono valdžiai. Rusi
no užmušėjui aiškios šimpa- nai prašo užtarimo.

laikius pereito nedėldienio 
“Excelsior” laidą ir išlaikė jį 
11 valandų. Paskui leidėjai 
gavo iš prezidento Calleso 
leidimą laikraštį išsiuntinėti. 
Šitas dienraštis oficialiai yra

tijos. Valdžia todel sustabdė 
teikimą jam aficialių žinių ir 
patarė visiems valstybės tar
nautojams to laikraščio ne
remti. Tai reiškia boikotą. Į

Potviny Žuvo 17 
Žmonių.

Nuo didelių lietų vidurinė
se valstijose patvino upės ir 
potvinys apėmė jau penkias 
valstijas. Missouri ir Illino- 
jaus valstijose išsiliejo iš sa
vo krantų didžioji Mississip- 
pi upė. o Kentucky valstijoj 
patvino Cumberlando upė. 
Septyniolika žmonių prigė
rė ir tūkstančiai pasiliko be 
pastogės. Nuostoliai apskai
tomi jau į $10,000,000.

KINIJOS SUMIŠIMUOSE 
SUŽEISTA DAUG 

ŽMONIŲ.
Londonč žiniomis, Man- 

džiurijoj prasidėjo riaušės. 
Sakoma, k»d kiniečiai tenai 
pradėjo simpatizuoti nacio
nalistams ir daugely vietų iš
kėlė nacionalistų vėliavas. 
Vietos policija tas vėliavas 
nutraukė žemėn ir pradėjo 
šaudyt į minias. Charbine, 
čančine ir Cicihare esą su
žeista daugiau kaip 100 ki
niečių.

MUSSOLINI SAKO, PO
PIEŽIAUS ORGANAS 

MELUOJA.
Popiežiaus organas “Os- 

servatore Romano” buvo už- 
sipuolęs ant fašistų valdžios 
užtai, kam ji ateinantį pava
sarį nutarė rengti Romoj 
merginų ir moterų atletikos 
rungtynes. Popiežiaus supra
timu, tokie dalykai, kaip at
letika, moterims netinka. 
Mussoiinis dabar atkerta, 
kad popiežiaus organas me
luoja. Fašistų valdžia nepla
nuojanti jokių rungtynių mo
terims.

DIDELI DARBININKŲ 
LAIMĖJIMAI AUST

RALIJOJ.
šiomis dienomis Australi

joj buvo visuotini rinkimai į 
parlamentą. Nacionalistų ir 
“šalies partijos” koalicija 
pasiliko valdžioj, bet jos 
dauguma parlamente žymiai 
sumažėjo. Tuo tarpu darbi
ninkų partija laimėjo apie 
10 naujų vietų parlamente.

VON HUENEFELD SU
GRĮŽO IŠ JAPONIJOS.
Vokiečių lakūnas von 

Huenefeld , kuris nulėkė or
laiviu i Japonijos sostinę To
kio, sugrįžo Vokietijon gelž- 
keliu per Sibirą. Jis labai pa
tenkintas, kad jo kelionė ge
rai pavyko. Tas parodo, jis 
sako, kad aviacija kas diena 
darosi vis tikresnis dalykas, 
ir ateis laikas, kada žmonės 
skraidys oru taip, kaip šian
dien sausžemiu važinėjasi.

URVINIAI ŽMONĖS ŠO
KO IR RŪKĖ.

Senovės liekanų tyrinėto
jas, C. S. Dellinger, iškasė 
Arkansas valstijos laukuose 
daug visokių daiktų, kuriuos 
vartojo urvuose gyvenantie
ji laukiniai žmonės. Iš tų iš
kasenų patirta, kad urviniai 
vyrai buvo nemenkesni 
“sportai” už civilizuotus sa
vo įpėdinius. Tyrinėtojas nu
rodo, kad urviečiai rūkyda
vo molines pypkes, dažais 
dabino savo veidus, puošėsi 
žibučiais ir lankydavo šo
kius. Taigi, siu dienų entu 
ziastiški šokikai gali pasi
didžiuoti, kad ir jų urviniai 
broliai buvo šokių mėgėjai.

ANGLIJOJ UŽDRAUSTĄ 
KNYGĄ IŠLEIS AME

RIKOJ.
Londono “Sunday Chro- 

nicle” praneša, kad Miss 
Radclyffe Hali siunčia Ame
rikon savo atstovą, kad tas 
surastų čia leidėją jos kny
gai “The Well of Loneli- 
ness,” kuri Anglijoj buvo 
konfiskuota ir sunaikinta, 
kaipo nomolališka.

KOMUNISTAI SUSMUKO.
Galutinių žinių apie rinkimų 

davinius vis da nėra.
Komunistų “Laisvė” pasi

gyrė, kad šie rinkimai paro
dę komunistų parti jos augi
mą, o socialistų kritimą, ši
tam tvirtinimui paremti, ji 
padavė keliatą skaitlinių jg 
Massachusetts valstijos.

Reikia betgi pasakyti, kad ' 
pilnų žinių apie rinkimų da- . 
vinius Mass. valsti joj da nė- kė Motina Concepcion, kuri 
ra, ir nebus jų, pakol valsti-: buvo nuteista 20 metų kalė
jos sekretorius nepaskelbsj jimo, prašo bausmę jai visai 
oficialaus raporto apie rinki- panaikinti, 
mus. Gi tose vietose, kur rin
kimų daviniai jau paaiškėjo,

Federacijos Konvencija,

MAKEDONIJOS REVO
LIUCIONIERIAI ŠAU- 

DOSI.
Pereitą nedėldienį Belgra- 

Jde tapo užmuštas Jurgis

rezultatai buvo visai kitokie 
negii “Laisvės” pranešimas. 
Štai, tikri daviniai iš Cam
bridge, Mass.: _ _______ ____

Socialistų kandidatas ĮjNandess, vyriausis Makedo- 
prezidentus gavo 154 balsus, nijos revoliucijos vado Mi- 
o komunistų (workerių) — jchailovo padėjėjas. Jį nudė- 
28. jo užmuštojo gen. Protuge-

Dabar paimkime Massa-. rovo šalininkai, kurie pri- 
chusetts valstijos valdininkų j klausė priešingai frakcijai, 
rinkimus šiais metais ir 1926 Belgrade manoma, kad pats 
metais, ir padarykime paly- Michailovas taipgi gali but 
ginimą, kurios partijos bal-, užmuštas.
sai per tuos du metu pakilo.■ ------------------
o kurios susmuko:

• 1926 m. 1928 m.
Į gubernatorius

Soc. 56 balsus 
Kom. 25 balsus

Į sekretorius
Soc. 158 
Kom. 353

Į iždininkus
Soc. 269 
Kom. 469

I auditorius
Soc. 174
Kom. 283

į valst. senatorius
Soc. 96 224
Kom. 107 93
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prezidentus gavo 154 balsus.!nijos revoliucijos vado Mi-

IŠLAUŽĖ AMERIKOS 
KONSULATĄ.

Zagrebo mieste, Jugosla-

IŠ MINKŠTŲJŲ ANGLIŲ 
DARO MUILĄ IR GA

ZOLINĄ
Vokiečiai išrado būdą da

lyt iš minkštųjų anglių gazo
liną, muilą ir kitokius pro
duktus. Amerikos Standard 
Oil Co. įgijo teises gaminti 
gazoliną iš anglių Ameriko
je. šiomis dienomis Pittsbur- 
ge eina antras tarptautinis 
minkštųjų anglių gamintojų 
kongresas. Tenai kalbėjo at- 
stovas ir nuo tos vokiečių 
kompanijos, kuri dirba iš 
anglių gazoliną ir muilą. Ji
sai pasakė, kad vokiečių 
chemija jau taip toli yra nu
žengus. kad iš anglių gali da
ryti netik gazoliną ir muilą, 
bet ir alyvą, ir visokį maši
noms tepalą. Leunos dirbtu
vėj vokiečiai dabar pagami
na iš anglių 40,000 tonų ga
zolino į metus, o ateinančiais 
metais tikisi šitą gamybą pa
kelti iki 250,000 tonų. Sa
koma, kad tuomet ir anglia
kasiai turės daug daugiau 
darbo, nes daug anglių rei
kės.

GREEN GIRIASI SAVO 
PATRIOTIZMU.

Sako, kad fabrikantai jį įžei
dę prie maištininkų pri- 

skaitydami.
New Orleans mieste šį pa- 

nedėli atsidarė 48-ta metinė 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija. Sakydamas savo 
įžanginę kalbą, federacijos 
prezidentas Green nusiskun
dė, kad New Yorke susirin
kusi fabrikantų sąjunga įta
rė Amerikos Darbo Federa
ciją esant pavojinga Ameri
kos patriotizmui. Ponas 
Green sako, kad tai esąs 
šmeižtas, nes Federacija vi
suomet buvusi patriotinga 
organizacija ir karo metu 
kovojusi už Amerikos įstai
gas karo laukuose.

Ponas Green būtinai nori 
but geras patriotas ir nori, 
kad fabrikantai jo Federaci
ją girtų. Tegul jis geriau pa- 
sijieškotų “džiabo” fabri
kantų kliube už lekajų, o ne 
darbininkų organizacijai 
pirmininkauja.

165 b. vijoj, tapo išlaužtas Ameri- 
70 b. kos konsulatas nakties laiku.

, Niekas nepavogta, tik iškrės
ta konsulato stalčiai. Mano
ma, kad vagys jieškojo kon- 

’sulato antspaudos Amerikos 
pasportams, bet nerado, nes 

į ji buvo užrakinta seife.

330
254

355
87

250
87

KARIUOMENĖ MALŠINA 
DARBININKUS.

Colombijos respublikoje, 
pietų Amerikoj, prasidėjo 

į smarkus darbininkų bruzdė
jimas. Valdžia iššaukė armi- 

; malšinti.
. . . . [jiiuajs v aiuz-ict i»&i

Tai vieno tik Cambridge ją darbininkams _______
miesto daviniai. Nėra abejo- DaUg darbininkų streikuoja, 

porcija bus maž daug tokia DEWEY LANKĖSI MAS- 
pat.

Tas parodo, kad į du metu

nės, kad ir kitose vietose pro-

KVOJE.
... . . Amerikietis Devvey, Len-

socialistų balsai paaugo be- kijos Banko direktorius, šio- 
veik dvigubai, tu<> tarpu kaip mįs dienomis lankėsi Mask- 
komunistų balsai tuo pačiu voje. Sakoma, kad bolševi- 
laiku beveik per pusę suma- kai buvo pasikvietę jį tenai, 
žėjo. Du metai atgal jie gavo kad jis patartų jiems kaip su- 
daug daugiau balsų negu so- tvarkyti finansus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS 
____ APIEJVESTRJ.”

Garlaivis “Vestris.” kuris 
paskendo anądien Virginijos 
pakrašty, nusėdo 12,000 pė
dų gilumoj.

Iš viso garlaivy buvo 326 
ėjo jūrių dugnan su visais žmonės — 128 keleiviai ir V _ • **_• . • • * < . • • 1 •

NUSKENDO JAPONŲ 
LAIVAS.

Sachalino pakraščiuose 
pereitą sąvaitę susidūrė du 
japonų garlaiviai, ir vienas 
iš jų, “Nakasaki Maru,” nu-

žmonėmis, išsigelbėjo tik ka
pitonas ir du kiti viršininkai.

AUDRA SUNAIKINO BA
NANŲ SALĄ

Žinios iš Kingstono sako,

198 jurininkai.
Išgelbėta: 60 keleivių ir 

155 jurininkai.
Žuvo iš viso 111 žmonių— 

43 jurininkai ir 68 keleiviai. 
Žuvusių tarpe yra 27 mote
rys ir 13 vaikų.kad šiomis dienomis kilusi Į * T ' , J" . , • • •tonui mirivo <nnaiLinz» viuo '. Tas parodo, kad jurimn-tenai audra sunaikino visą 

Jamaicos salą. Daugiausia 
nukentėjo bananų medžiai.

3 ŽMONĖS PRIGĖRĖ 
POTVINIUOSE.

Nuo ilgo lietaus Kentucky 
valstijoj patvino Cumberlan- 
do upė, apsemdama Pine- 
villės ir Middlesboro mieste
lius. Gyventojai turėjo bėgti- 
j kalnus. Trįs žmonės prigė
rė.

PLIENO DARBAI 
SUMAŽĖJO.

Pittsburgo žiniomis, plie
no ir geležies dirbtuvėse dar
bai paskutinėmis dienomis 
sumažėjo, nes kompanijos 
nebegauna užsakymų pakan- 
karnai. Pittsburge ir jo apie- 
linkėse dabartiniu laiku dir
ba apie 85 nuošimčiai darbi
ninku geležies pramonėj. sniegu žuvo 7 žmonės.

cialistai, o šįmet jau kur kas 
mažiau už socialistus.

Nėra abejonės, jog komu- _____ r _____  ____
nistai smunka dėlto, kad jie Manufactūring Co. čiapa- 
per visą rinkimų laiką smei- skelbė, kad ji nu’mušavi- 
žia tiktai socialistus, o reak-siems savo darbininkams 5 
cinių partijų — demokratą ir nuoš. algos. Jos audeklinėj 
republikonų — visai nekriti- dirba 600 žmonių, 
kuoja. Darbininkai tuo pikti
nasi ir traukiasi nuo komu
nistų šalin.

NUMUŠĖ ALGAS.
Chicopee, Mass.—Dvvight

TURKAI UŽDARĖ DA
VATKŲ LIZDĄ.

Smirnos mieste turkų vy
riausybė uždarė francuzų 
davatkų mokyklą, kuri varė

Meksika Stabdys 
Emigraciją.

Naujai išrinktas Meksikos 
prezidentas Portes Gil pada-Į 
rė visą eilę įstatymų sumany- „ 
mų. kurie gyvai paliečia dar- ■ 
bininkų gyvenimą. Tarp kita' 
ko jisai siūlo sustabdyti Me
ksikos darbininkų emigraci
ją į Suvienytas Valstijas. Ji
sai pabriežia faktą, kad pa
kol Meksiką valdė kunigai 
su dvarininkais, tai darbi
ninkai buvo laikomi bau
džiavoj ir bėgo iš Meksikos 
desėtkais tūkstančių. Dabar 
kunigų 
griautas.

kai daugiausia rūpinosi tik 
apie save, keleivius jie vertė 
iš valčių laukan, o jų vieton 
patįs sėdo. Kapitonas žuvo 
su laivu.

Kartu su laivu nuskendo 
1,000 maišų su laiškais ir ki
tokiais siuntiniais, kurių ver
tės da niekas nežino.

Pats garlaivis buvo vertas 
Bet nuostoliai 

sieks per $5,000,000, nes 
i prekių žuvo už $3,000,000 ir 
1 prie to d a apie $1,000,000 
kompanija turės išmokėti at
lyginimo kitiems laivams, 
kurie pribuvo skęstančiam 
jos garlaiviui į pagalbą. Pa
vyzdžiui, North German 
Lloyd linijos laivas “Berlin” 
pareikalavo $10,000 atlygi
nimo, o kiti laivai reikalauja 
po $5,000.viešpatavimas su- 

baudžiava panai
kinta ir darbininkams susi
darė daug geresnės gyveni
mo sąlygos, negu pirma. Pa- ; 
siliuosavus nuo klerikališko 
rėžimo, atgijo visa šalis ir 
pradėjo smarkiai augti pra
monė. Kiekvieno sveiko 
žmogaus rankos reikalingos 
namie. Todel svarbu, kad 
darbininkų emigracija susto
tų. Nors dabar ji nėra tokia 
didelė, kaip buvo pirma, bet 
vis dėlto žmonės išvažiuoja, 
nes Amerikos kapitalistų 
agentai Meksikoj vilioja dėlio naktį netoli nuo čia at- 

’juos iš tenai, žadėdami jiems sitiko nelaimė ant Boston & 
SUDEGĖ 8 ŽMONĖS. j rojaus gyvenimą Suvienyto- 
Brooklyne pereitą sąvaitę se Valstijose. Taigi, labai ga- 

gaisras sunaikino 6 aukštų limas daiktas, kad šita emi-
kuriame sudegė 8 gracija bus sustabdyta įsta- žmonės tapo sužeisti, o 

tymo keliu. sai užmušti.

DIDELĖS AUDROS 
EUROPOJ.

Pereitos sąvaitės pabai- tikybinę propagandą turkų
goję Europoje siautė didelės tarpe, 
audros. Anglijoj šeši žmonės 
b— ’ ----- -
ta. !
griauta daug namų. Į Liver-

buvo užmušti ir daug sužeis- DEMOKRATAI IŠLEIDO 
Šiaurės Francuzijo.i su- AGITACIJAI $5,300,000.

Demokratų rinkimų Romi- 
poolį atėjo laivas ‘‘Edith" be teto kasierius James W. Ge-

NUO ŽAIBO UŽSIMEZGĖ 
OBUOLIAI.

Beloit, Wis., viename ūky
je perkūnas trenkė į dvi obe- kamino — audra ji nuplėšė, rard praneša, kad preziden- 
lis, jau baigiantis rudeniui; Jurininkai išbuvo dvi dienas to rinkimų agitacijai jie išlei-
ir nuo to obelys pirmu sykiu 
išdavė vaisius.

AMERIKOS MILIONIER- 
KA IŠTEKĖJO UŽ KAI

ZERIO SUNAUS.
Iš Londono pranešama, 

kad Amerikos milionierka 
našlė, vardu Schvvartz, ište
kėjusi už antrojo kaizerio su
naus, princo Eitelio Fried- 
richo.

22 ŽMONĖS SUŽEISTI 
GELŽKELIO NELAIMĖJ.

Louell, Mass. —Šio pane-
do $5,300,000. Tiek pinigų 
jie nesurinko, ir dabar jie tu- 

ALBANIJAI GRĘSIA ri apie $1,600,000 skolų.

be maisto.

PO SNIEGU ŽUVO 7 
ŽMONĖS.

Iš Kanados pranešama, 
kad Manitobos provincijoj 
siautė didėlės pūgos ir po

badas
. visą vasarą ir rudeni 

J J nei lašo
lietaus. Saulė isdegin< į 
kuose visus javus ir dabar namą, 
visam kraštui gręžia badas. žmonės.

Albanijoj nebuv<
Maine gelžkelio. Du keleivi
niai traukiniai susikūlė viens 
su kitu, ir toj katastrofoj 22 

2 vi-
sai užmušti.
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0 APŽVALGA H
REIKALAUJA NAIKINTI 

ŠVENTES.
Prie krikščionių valdžios 

Lietuvoj buvo išleistas šven
čių Įstatymas, kuriuo Įvesta 
daugybė naujų švenčių ir už
drausta tomis šventėmis 
dirbti bent koks darbas, Ei
nant tuo įstatymu, prekybos 
Įstaigos taipgi turėjo būt 
šventomis dienomis uždary
tos. Tai buvo padaryta dėl 
to, kad visi galėtų eiti bažny
čion. į

Dabartinė vyriausybė ke
tina šitą įstatymą keisti. 
Krautuvės turėsiančios būti 
uždarytos tiktai Velykų, Ka
lėdų ir Sekminių pirmąsias 
dienas, o taipgi per Naujų 
Metų ir 16 vasario šventes, ir 
tai tik nuo 1 iki 4 valandos. 
Valgomųjų daiktų krautuvės 
turėsiančios būt uždarytos 
tik nuo 10 iki 1 valandos, o 
šiaip visą dieną galėsiančios 
būt atdaros.

“Lietuvos Ūkininkas” tam 
pritaria ir sako:

"Dar anuomet, kai švenčių 
Įstatymas buvo leidžiamas Į 
svietą, mes sakėme, kad jis ne
tikęs. Bet prieš viešpatavusią 
tuomet “šventą’ nuotaiką sunku 
kas buvo bepadaryti. Už to Įs
tatymo peikimą mus vadino 
dvilinkais ir trilinkais žydber- 
niais bei bedieviais.”

Bet kad tas Įstatymas bu
vo netikęs tai ir pats gyveni
mas parodė, Lietuvos kai
mietis nuo senovės yra Įpra
tęs pirktis reikalingų daiktų 
tiktai šventomis dienomis, 
nes šiokiomis dienomis jam 
nėra kada gaišuoti. Todėl 
nors “šventas” krikščionių 
Įstatymas ir draudė laikyti 
atdaras krautuves šventomis 
dienomis, prekyba vistiek 
ėjo po senovei, tik ėjo pro 
užpakalines duris, pro žydų 
kiemus ir virtuves. Slapta 
pardavinėdami, žydai visuo
met ėmė aukštesnes kainas ir 
sukišdavo ūkininkams pras
tesnes prekes, nes pirkėjas 
negi rinksis, kada perka 
slapta.

Tai vienas dalykas.
'“Antra bloga to Įstatymo pu

sė yra ta.” sako “L. U..” kad 
jis. grasindamas didelėmis bau- 
smėmisi verčia tokią esamų 
švenčių daugybę švęsti ne bile 
kaip, o stačiai kaip žydų šabą. 
Gali būti tau didžiausilas reika
las dirbti koki nors darbą, bet 
jei tu jį viešai dirbsi, administ
racijos organai gali tave bausti. 
Ir mes matome, kad praktikoje 
įstatymas palieka įstatymu, o 
gyvenime daug kur jo nepaiso
ma ir valdžiai į tai tenka žiūrėti 
pro pirštus. Negi bausi, pav
ok įninką. jei jis pusę mėnesio 
laukęs, gražios dienos sulaukė 
kaip tik šventą dieną ir tą die
ną rugius vežasi.

Veikiantis dabar švenčių įs
tatymas ūkininkams stačiai ne
pakenčiamas. Pav.. gegužės mė
nesį ūkininkui ne tik kad diena, 
bet kiekviena valanda brangi. 
Ir kaip tik tą mėnesį daugiau
siai švenčių išpuola, būtent, ga
li pasitaikyti 5 sekmadieniai, 
gegužės pirmoji, gegužės pen
kioliktoji. šeštinės, sekminių 
antroji diena, tai iš viso 8-9 
dienos. Išeina, kad darbui lieka 
tik trečdalis laiko. Aišku, kad 
čiai žemės ukiui daroma dide- 
liausių nuostolių ir kad čia rei
kia duoti pilniausia laisvė.

'Bendrai turėtų vyriauti dės
nis — kuo daugiausiai dirbti ir 
kuo mažiausiai švęsti. Be to. 
reikia atminti, kad ūkininkus 
dažnai priverčia švęsti pati 
gamta, sudarydama negalimas 
dirbti lauko darbus sąlygas.”

Ir bendrai, “šventiškas” 
nusistatymas yra senovės 
prietaras, sako “L. U.,” todėl 
jį būtinai reikią panaikinti.

MERGAIČIŲ APSAUGOS 
DRAUGIJA.

Europoje yra organizaci
ja. kuri laiko savo tikslu sau
goti keliaujančias mergaites 
Ji susitvėrė pereitam šimt
mety, apie 50 metų atgal, 
kuomet Europoje pradėjo di
dėti emigracija ir jaunos mo* 
teris ėYnė vis daugiau ir dau
gina keliauti iš vienos šalies i 
kitą uždarbių jieškodamos. 
Nuvykusios i svetimas šalis, 
nemokėdamos kalbos ir ne
turėdamos draugų, jos labai 
tankiai papuldavo i nedoras 
rankas ir būdavo parduoda
mos “balton vergijon.” Tai
gi, kad apsaugojus jaunas 
moteris nuo šitokio likimo, ir 
susidarė tam tikra organiza
cija, kuri i 50 metų išsiplėtė 
beveik po visą pasauli. Jos 
centras randasi Neuchatel’io 
mieste, Šveicarijoj. Prancū
ziškai šita sąjunga, vadinasi 
“Federation dės Amies de la 
-Jeune Fille.” Svarbiausia jos 
tikslas — saugot jaunas mer
gaites, kad jos nepatektų i 
nedorybės namus. Tam at
siekti. beveik visose didesnė
se gelžkelių stotyse Europoje' 
yra Įsteigti tam tikri biurai, 
kurie pavieniui keliaujan
čioms mergaitėms teikia ne
mokamai patarimų ir, jei rei
kia, pagalbos.

Tos pačios sąjungos ru
pesniu kai kuriuose Europos 
didmiesčiuose yra jau Įsteig
ti biurai, kurie nemokamai 
padeda surasti mergaitėms 
darbo.

Lietuvoje iki šiol šitos są
jungos skyrių tečiaus nebu
vo. Bet šiomis dienomis jau 
pradėta ir tenai apie tai rū
pintis. Šio mėnesio pradžio
je i Kauną atvažiavo Šveica
rijos centralinio komiteto at
stovė, kuri kartu su keliomis 
vietos moterimis žadėjo 
Įkurti tenai tos organizaci
jos skyrių.

Statistika parodo, kad nuo 
1899 iki 1914 metų, tai yra. 
penkiolikos metų tarpe, iš 
Lietuvos išvažiavo i vieną 
tik Ameriką 81,000 moterų 
ir mergaičių. Gi pastaruoju 
laiku emigracija iš Lietuvos 
da padidėjo. Taigi labai ge
rai, kad šitokia organizacija 
pradeda tenai veikti.

KRIKŠČIONIŲ “RYTAS” I 
UŽDARYTAS.

Lietuvos tautininkai cere- 
nouijų su krikščionimis de- 
nokraiuis nedaro. Nelabai 
cnai Jie pasodino kalėjiman 
’dakiiirą” Bistrą, buvusį 
u ikšėionių minisierį ir da
bartini jų organu "Ryto” re- 
lakuorių, o daJ ar ir patį 
“Rvtą” uždarė vienam mė-. 
nėšiui.

Klerikalams i is labai ne
patinka, ir jie -markiai dėl 
o protestuoja. Pavyzdžiui, 
south Bostono “Darbinin
kas” rašo: -

"Jei “Rytas’ prasižengė prieš 
teisybę, galima b.ivo jį nubaus
ti teismo keliu. Niekas nebūtų 
galėjęs nieko prieš tai turėti. 
Netenka abejoti, kad visuome
nė butų tam pritarusi. Tam yra 
įstatymai ir teismai. Už jų sto
vi viešoji opinija.

"Kodėl tautininkai nenubau
dė Rytą’ teismo keliu? Atsa
kymas tegali būti vienas: nega
lėjo. nes “Ryta.-’ neprasižengė 
įstatymams, tik tautininkų už
gaidoms. Todėl ir nebuvo gali
mybės traukti Rytą’ teisman, 
bet reikėjo griebtis slapto ir pa- 
salingo biurokratiško metodo 
“uždaryti burną’ Rytui.’ kad 
nerašytų teisybės. Tokius me
todus mėgdavo rusų biurokra
tai; tokių pat yra priversti 
griebtis Voldemaro biurokratai. 
Lygiai šie kaip ir anie perse
kioja opozicijos spaudą ne už 
tai. kad ji rašo netiesą, bet už 
tai. kad parašo perdaug tiesos. 
Ištikrujų “Rytas’ tapo ne nu
baustas. bet yra persekiojamas 
už parašymą karčios teisybės. 
Persekiotojai tuo parodo savo 
bankrutą. Trumparegiai biuro
kratai. kai paprastai, nesu
pranta. kad tuo nepadarys tau
tininkų režimą populeresniu. 
Bus priešingai.”

Mes sutinkam su ’’Darbi
ninku,” kad šitoks kovos bū
das, koki vartoja tautininkai 

BABRAVIČIUS GAVO j prieš savo opoziciją, yra ne- 
a a r a t I *__________ uT\ .. L 1_____99

tiems užsienin Lietuvos pi
liečiams butų teikiamu bent 
kokia pagalba.

Lietuvos valdžia turėtų 
' pasimokinti iš Japonijos vai
zdžios. kurios pagalba ir ru
pesniu Brazilijoj tapo Įkur
tas net bankas, kuris padeda 
japonams emigantams nusi
pirkti žemės ir Įsikurti ukius. 
Bankas turi $2,500,04X1 kapi
talo ir jau šią vasarą jis Už
gyvendino Brazilijoj lujHHi 
japonų.
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Lietuvos Išeivybes

KĄ SAKO BERGERIS 
APIE SAVO PRALAI

MĖJIMĄ.
Jau buvom "Keleivyje” 

rašę, kad drg. V. Bergeris 
šiais rinkimais i Kongresą 
nepraėjo. Dėl šito nepasise
kimo jisai išleido socialistų 
spaudai šitokį paaiškinimą:

“Draugai socialistai ir visi 
darbininkai gali didžiuotis tuo 
balsų skaičium, kuri aš gavau 
per pastaruosius rinkimus kaip 
socialistų partijos kandidatas Į 
kongresą.

"Mes čia gavome milžinišką 
balsų skaičių — 16 tūkstančių 
balsų daugiau, nei prieš dvejetą 
metų, kucmet aš buvau išrink
tas kongresmanu dvidešimt še
šių šimtų balsų dauguma. Da
bar man išrinktam būti betruko 
400 balsų. Bet rezultatai dar 

Į nėra tikrai žinomi, kadangi dar 
nėra oficialio pranešimo apie 
juos. Aš manau, kad keletas 
tūkstančių balsų bus neteisin
gai suskaityti, bet tai pasirodys 
tik padarius naują balsų su- 
skaitymą.”

Iš viso drg. Bergeris gavo 
per šiuos rinkimus 50,000 
balsų su viršum, kas reiškia 
14,04X> balsų daugiau negu 
pora metų atgal. Taigi socia
listų balsai VVinconsino vals
tijoj nesumažėjo, bet paaugo 
apie 28 nuošimčių, ir todėl 
nėra ko nusiminti.

LIETUVIŲ VARGAI
BRAZILIJOJ.

"Lietuvos Ūkininkas” Įdė
jo paskilbusio kap. Majaus 
laišką iš Brazilijos, kuriame 
autorius bara Lietuvos val
džią, kad nežiūrint to fakto, 
jog Brazilijon yra iškeliavu
sių jau 60,000 lietuvių, ji ne
pasirūpino da Įkurti tenai nei 
vieno savo konsulato.

Apie emigrantų vargus 
Brazilijoj Majus rašo taip:

“...musų emigrantas patenka 
į visokių sukčių rankas ir esti 
šlykščiausiu budu išnaudoja
mas. Sukčių ir išnaudotoju čia 
ypatingai daug. Prie l:ą tik iš 
laivo išlipusio emigranto jie 
kimba, lyg musės prie medaus, 
čia tau pinigus keisti siūlo, čia 
nurodo butą nakvynei, čia ver
buoja i "gerus" darbus. Tu 
žmogus nežinai nieko, nesu
pranti kalbos, nežinai ar tave 
neveža tik i drugio siaučiamas 
vietas. Retam emigrantui tepa
vyksta išvengti, lyg musei voro 
tinklo, daugelis turi pereiti sun
kų kryžiaus kelią, kol pagaliau 
iščiulptas, išnaudotas ir nusivy
lęs tuo kraštu ir savo laimės 
žvaigžde, pavirsta valkata, ar 
šiaip pradeda iš naujo gyventi. 
Jei butų konsulatai, patarimų 
ir darbo biurai. — musų išei
viams nereikėtu tiek vargo kęs- 
ti: išsyk gautų žmoniškesni 
darbą pakenčiamose aplinky
bėse, o nuskriaustas turėtų kur 
pasiskųsti.”

Ištikrujų, valdžia turėtų 
pasirūpinti, kad keliaujan-

Pertvarkymas.Šiais metais Italijos mieste 
Termini frnerese Įvyko gar
sios "svieto lygintojų” orga
nizacijos, vadinamos Mafia, 
veikimo paskutinis aktas.

Teisme buvo teisiami 154 
Maria organizacijos nariai, 
iš kurių lik 7. išteisinti, o visi 
kiti gavo sunkiųjų darbų ka
lėjimą.

Kas yra ta Mafia ?
Mafia veikė ištisus šimt

mečius. Kada ir kaip ji atsi
rado, tikrų žinių nėra. Mano
ma, kad ji savo nuolatinėje 
buveinėje — Sicilijos saloje 
Įsikūrė dar prieš Kristaus 
gimimą. Ją esą Įkūrę ten at
ėję graikai. Iš pradžių ji tu
rėjusi išimtinai kilnius tiks

lius. Ypač ji Įsigalėjo ispanų 
! viešpatavimo laikais. Pa
grindinis jų veikimo dėsnis 
buvo nej ieškot i teisybės pas 
pavergėjus. — nes tatai esą 
žemina žmogaus vertę. Ma
fia pati baudė kaltininkus, 
bet nesikreipė Į ispanų teis
mą. Jei kuris sicilietis kreip
davosi i ispanų valdžios teis
mą, tai jis buvo skaitomas iš
daviku.

Tatai rodo, kad Mafia bu
vusi patriotinė organizacija.

Bet laikui bėgant ši orga
nizacija virto kriminalistų 
gauja, ypač kai Sicilija pate
ko Italijai.

Vienok senosios tradicijos 
pasiliko. Jei kas bandydavo 
viešai išeiti prieš Mafia, tai 
kulka arba peilis greit už
čiaupdavo jam burną. Tero
ro pagalba mafininkai pasie
kė net politiškos reikšmės. 
Be jų paramos niekas nega
lėjo būt išrinktas net i parla
mentą. Sakoma, kad du ma- 

! fininkų lyderiai net buvo pa- 
į tekę Į ministerių kabinetą.

Net policija gavo isitikin- 
į ti, kad su mafininkais ver
čiau palaikyti gerus santy
kius, negu jiems priešintis. 

■ Jiems pataikavo neudaugelis 
j .eisėjų. Jei kuris griežčiau 
nusistatydavo, tai jis papras- 

: tai neilgai tesmarkaudavo. 
Valdžios prokurorai taip pat 
nieko negalėjo padaryti. 
Kartais žmogžudystės buda-
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j švarus. Bet “Darbininkas" 
neturi moralės teisės prieš 
tai protestuoti, nes toki pat 
smurtą vartoja ir klerikalai 
kovoje su savo idėjos prieši
ninkais.

PIANĄ DOVANU.
Lapkričio 13 d. “Naujie

nos” rašo:
“Šiandien musų artistas Juo

zas Babravičius atsilankė į 
‘Naujienų’ raštinę geriausiame 
upe ir pilnas dėkingumo papa
sakojo. kad nuo dabar jis jau) 
turės savo kambary je pianą, be 
kurio jam iki šiol būdavo laba: 
sunku praktikuotis. Pianą jam 
dovanojo Peoples Fumiture 
Co., tai yra ta pati rakandų įs
taiga. kuri mus aprūpina namu 
rakandais.

“Gavęs tokią didelę dovoną p. 
Babravičius pradėjo galvoti ir 
apie dainavimą ir jau rengia di
delį koncertą Trijų Karalių die
noj, sausio 6-tą. 8-th Street 
Teatre. Tam koncertui, sako, 
turėdamas savo pianą prirengs j 
visai naujas dainas, kurių iki 
šiol nėra dainavęs.”

Sakoma, kad šituo prezen- 
tu p. Babravičius daugiau 
džiaugiasi, negu tuo raktu, 
kurį Bostono majoras davė bylos tokia: Leonas Butėnas 

draugavo su viena mergina 
•ir prigyveno su ja kūdikį.
Norėdamas jo atsikratyti, 
japrašė savo broli Kostą, 
Kad jis tą kūdiki nunuodytų. 
Kostas nunuodijo, žmogžu- 
lystė išėjo viešumon, ir ka
riuomenės teismas nubaudė: 
Leoną Butėną, kūdikio tėvą, 
11 metų katorgos, o Kostą 
Butėną, kuris savo rankomis 

: :ą kūdikį nužudė, šešeriais 
metais paprasto kalėjimo.

Kuo tas kūdikis svarbesnis 
už nužudytąjį d-rą Brundzą 

' arba advokatą Noreiką, kad 
už jo sunaikinimą broliams 
Butėnams duota net 17 metų 
kalėjimo, kuomet už nužu
dymą Noreikos, žymaus vi
suomenės veikėjo ir šeimy
nos tėvo, žmogžudys Kazari- 
nasgavo tiktai vienus metus 
kalėjimo?

Ir kodėl kūdikio tėvas, ku
ris tiktai norėjo jo nusikraty
ti, gavo 11 metų sunkiųjų

jam nuo savo miesto.

kolonizacinės organizacijos 
arba garlaivių linijos.

Vidaus reikalų m-ja. atski
rais atsitikimais turės teisę 
daryti išimtis.
Nauji emigracijos organai.

Emigracijos reikalams 
tvarkyti ir emigrantams glo
boti prie vidaus reikalų mini
sterijos bus Įsteigtas emigra
cijos skyrius. Jo uždavinys 
bus ruošti instrukcijas ir su
manymus emigracijos klau
simais: kontroliuoti emigra
cijos biurus ir jų agentų vei
kimą; rinkti gyvenimo ir 
darbo sąlygų informacijas 
svetimose šalyse ir infor
muoti tais klausimais visuo
menę; prižiūrėti emigrantų

“Lietuvos Aido” praneši
mu, vidaus reikalų ministe
rija esanti paruošusi naują 
emigracijos Įstatymo pro
jektą, kurio svarbiausi dės
niai yra šie:

Kam bus draudžiama 
emigruoti.

Nepilnamečiai vyrai iki 
18 metų ir moterys iki 21 me
lų galės emigraoti tik kartu 
>u tėvais, globėjais, pilname- 

i čiais broliais, seserimis. Be 
.o, draudžiama bus emigruo- 
i tiems asmenims, kurie, ap
simokėję kelionės išlaidas ir 
atvykę Į vietą, gali atsidurti 
be lėšų. Emigruojąs privalės 
urėti lėšų bent vieną mėnesį 
jragyventi.

Taip pat bus draudžiama transportus kelionėj. Be to, 
*migruoli tiems piliečiams, skyrius rinks statistinę emi- 
jž kuriuos kelionės išlaidas gracijos judėjimo medžiagą, 
.pmoka svetimos valstybės. Taip pat šelps užsieniuose 

'emigrantus ir rems kultūri
nes bei visuomenines emi-

ROMANAS. KAZARINAS
IR BROLIAI BUTĖNAI, j ,o padaromos dienos metu.
Kiek Lietuvos teismuose 

nešališkumo ir teisybės, tai 
geriausia parodo tris pagar
sėjusios žmogžudžių bylos.

Jonas Romanas, kuris už
mušė savo pačios meiluži, 
i-rą Brundzą, gavo 6 metus 
kalėjimo.

Karininkas Okulič-Kaza- 
rinas, kuris girtas prie kortų 
nušovė advokatą Noreiką. 

Įgavo tik metus kalėjimo.
Šiomis dienomis kariuo

menės teisme Biržuose Įvyko 
liečia panaši byla, kur bro
liai Leonas ir Kostas Butėnai 
buvo kaltinami dėl nužudy
mo kūdikio. Istorija šitos

Atsitikimą matydavo dešim
tys žmonių, bet liudyti nie
kas nedrįsdavo, nes žinojo, 
kad už “išdavimą” bus pa
siųsti pas Abraomą.

Pagaliau mafininkai turė
davo savo pusėje nemaža 
jiems ir simpatizuojančių 
žmonių. Mat, apie juos buvo 
susidariusi nuomonė, kad jie 
plėšia turtinguosius ir šelpia 
neturtinguosius. šitokiai 
nuomonei susidaryti jie duo
davo pagrindo ir savo dar
bais. Nuskriaustieji ir betur
čiai paprastai rasdavo pas 
matininkus užtarimo. Netur- 
.ėlių mafininkai neskriaus
davo. Taip pat, jei kas jau 
buvo kartą apiplėštas, ar pa-

ADV. GUGIS IŠRINKTAS 
S. L. A. IŽDININKU.

Pereitą savaitę New Yor- 
ke Įvyko S. L. A. viršininkų 
suvažiavimas, kad išrinkus 
centro iždininką vieton mi
rusio T. Paukščio. Po ilgų 
diskusijų buvo išrinktas adv. 
Kazys Gugis iš Chicagos.

Tuo budu S. L. A. centro 
valdybos sąstatas pasidarė 
Įvairesnis ir geriau atatiks 
toms srovėms, kurios daly
vauja Susivienijime. Nors 
S. L. A. yra nepolitinė orga
nizacija. bet kuomet jos vai
dyba buvo vienų sandarie- 
čių rankose, tai kitokių Įsiti
kinimų nariai jautėsi nepa
tenkinti. Dabar gi socialistai 

£' negalės sakyti, kad jie netu
ri balso S. L. A. centre, nes 
adv. Gugis yra musų pažiūrų 
žmogus.

Mes manome, kad jo išrin- , 
kimas kasierium buvo labai darbų, kalėjimo, tuo tarpu 
išmintingas žingsnis, nes Su- kaip tikras jo užmušėjas ga- 
sivienijimas galės nuo to žy- vo per pus lengvesnę baus- 
miai sustiprėti. mę?

...GERESNIS KURAS

GERIAUSIAS
DĖL

VANDENS ŠILDYMO
^l’OLATOS palaiko kars
tą vandeni bile kokiam rei
kalui ir prie bile kokių ap
linkybių. Daugiau kaip treč
dalis suvartoto vandens jūsų 
namuose turi būt karštas.

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

Pel naudo* Naujosios Anglijos 
žmonių, apart šio. yra alapau*- 
dinta eilė paaiškinimų apie geso 
industriją Naujojoj Anglijoj. 
Juo*e yra interesiugg faktų apie 
GENO — GERESNIO Ki lto — 
svarbų josų namuose ir bisnyje.

SVIETO LYGINTOJAI.
:mta i
,as nuo tolimesnių plėšimui 
buvo jau apsaugotas.

Atsisakyti išpildyti mafi- 
ninkų reikalavimus buvo 
sunku. Sakysime, dvarinin
kas ar stambus ūkininkas 
gaudavo pranešimą, kad jis 
turi sumokėti tam tikrą pini
gų sumą. Jeigu jis atsisaky
davo uždėtą kontribuciją su
mokėti. tai mafininkai sude
gindavo jo javus, išplauda
vo gyvulius ar net gyvastį 
atimdavo.

Pasakojama, kad vienam 
neturtingam muzikos moky
tojui pavogė pianą. Mokyto
jas kreipėsi Į matininkų va
dą, prašydamas pagalbos. 
Vadas pažadėjo reikalus su- 
tvarkvti. Koks buvo mokvto- 
o nusistebėjimas, kada jis, 

parėjęs namo, rado pianą toj į 

pat vietoj, iš kurios jis buvo, 
pavogtas.

Kad ir “geri” buvo mafi
ninkai. bet jų daromi krimi
naliniai nusikaltimai buvo 
savo skaičiumi stačiai pasa
kiški. Taip 1923 m. jie pada
rė 675 žmogžudystes, 1.216 
plėšimų, 739 padegimus, 
1,327 atsitikimuose sunaiki
no žmonių nuosavybę ir tt.

Suprantama, kad toks kri
minalistų siautimas baisiai 
Įgriso valdžiai.

Palermo policijos prefek
tas Mori pradėjo žūtbūtinę 
kovą. Pirmiausia pašalino 
visus teisėjus ir policijos vir
šininkus, kurie bešališkai 
žiurėjo i mafininkus. Jų vie
toj jis paskyrė sau ištikimus 
žmones. Tuojau buvo suimta 
visa eilė jaunesnių mafinin- 
kų, iš kurių buvo lengviau iš
gauti reikiamų žinių.

Kovoti teko ištisus keturis 
metus. Per visą kovos laiką 
buvo nušauta 11 ir sužeista 
350 policininkų.

Bet kuomet žmonės Įsitiki
no, kad policija yra stipres
nė už mafininkus, kova pa
lengvėjo. Žmonės pradėjo 
mafininkus {davinėti ir prieš 
juos liudyti.

Dabar mafininkams jau 
suduotas toks smūgis, kad 
vargu jie beatsigaus. Tik jų 
bendraminčiai, pakliuvę A- 
merikon, čia kuria krimina
listų slaptas organizacijas. 
Dabar ja^u Amerikos did
miesčių policijai sunku kovo
ti su mafininkais, nežiūrint, 
kad prieš juos imamasi viso
kiausiu kovos priemonių.

“L. U.”

iš jo kontribucija, tai STąMų organizacijas, 
t- • __ I klmnadnc nnctlli >

i

DORAS ŠTALHELM1STAS
Vokietijos liaudies parti

jos lyderis Šolcas išėjo iš 
štalhelmo motyvuodamas 
savo išstojimą tuomi, kad 
paskutiniu laiku ši organiza
cija pradėjusi politinę kovą 
ir aiškiai nusistačiusi prieš 
respubliką ir konstituciją.

Klaipėdos uostui, reikalui 
esant, bus skiriamas inspek
torius tikrinti laivus, vežan
čius emigrantus ir teikti vi
sokeriopos pagalbos.

Emigrantų transportams 
prižiūrėti uostuose ir kelio
nėj per jurą bus skiriami 
specialus delegatai.

Emigrantų globojimas.
Valstybėse, kurios bus pri

pažintos itin svarbiomis emi
gracijai, .prie Lietuvos diplo
matinių ir konsularinių at
stovybių bus paskirti specia
lus emigracijos reikalams 
valdininkai.

Be to. Lietuvos konsulai 
be savo tiesioginių pareigų 
priiminės emigrantų skun
dus ir juos tenkins; rūpinsis 
neturtingų emigrantų grąži
nimu ir apskritai visaip rū
pinsis emigrantų reikalais.

Emigrantų globojimo rei
kalams vidaus reikalų minis
terijos sąmatoj kas metai bus 
Įrašomi kreditai, iš kurių bus 
finansuojamas leidimas in
formacinių brošiūra ir Įvai
rių spaudinių, liečiančių emi
graciją, steigimas užsieniuo
se gyvenantiems lietuviams 
mokyklų skaityklų, liaudies 
namų ir tam panašiai.

Išeivybes biurai, kurie ver
čiasi emigrantų gabenimu.

Projekte nustatyta emi
gracijos biurams duoti leidi
mus vieneriems metams su 
teise juos prailginti. Jie bus 
duodami ir užsienių emigra
cijos bendrovėms ta sąlyga, 
kad jų atstovas Lietuvoj bu
tų Lietuvos pilietis.

Emigracijos biuras, gavęs 
leidimą, turės Įnešti valsty
bės iždan 25.000 lt. kaucijos, 
atlyginti valstybės ir priva
čių asmenų nuostoliams, ga
lintiems kilti biuro veikimo 
metu.

Visi tarnautojai, priiman
tieji emigrantus uostuose, ir 
transporto palydovai priva
lės mokėti lietuvių kalbą.

Su kiekvienu emigrantu 
bus surašomos sutartys, ku
rioj numatyta aprūpinti ke
lionėj išeivi sveiku maistu ir 
tinkamu budu: išeiviui susir
gus teikti gydytojo pagalbos 
ir vaistų, o jam mirus veltui 
palaidoti.

Laivų bendrovės, pareika
lavus Lietuvos diplomati
nėms atstovybėms, turės per
vežti atgal nemokamai 2 
nuošimčiu neturtingų Lietu
vos emigrantų, atsidūrusių 
sunkiose sąlygose, ir 2 nuoš. 
—už pusę kainos praėjusių 
metų išvežtų emigrantų skai
čiaus.

Be to, biurai turės kas mė
nuo pristatyti vidaus reikalų 
ministerijai žinias apie iš
vežtus emigrantus, jų gi vei
kimą kontroliuoti ministeri
ja palieka teisę sau.
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Kaa skaito ir rago, 
Tas duonos neprašo.

No. 47. Spalio 21 d.,
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
BROOKLYN, N. Y. 

Kriaučių unijoj.
Brooklyno koresponden

tas Pasvirkalnietis viename 
“Keleivio” numery duoda 
kreditą dabartinei skyriaus 
valdybai, delegatui ir sekre
toriui, kad jie geriau kolek- 
tuoja narines mokestis, negu 
buvusi valdyba pereitais me
tais. Tiesa, kad jie drąsiau 
atlieka savo darbą, tečiaus 
kreditas užtai tikrenybėje 
ne jiem priklauso, bet opozi
cijai, kuri netrukdo duoklių 
bei asesmentų kolektavimui. 
Kai pernai metais reikėjo 
kolektuoti asesmentus, tai 
tas pats didelis žmogus, ko
munistas, kuris dabar sėdi 
unijos raštinėje, štai kaip ra
šė “Laisvės” No. 237, pereitų 
metų:

“Vieton to, kad atidėti 
asesmentų kolektavimą, kad 
ištikrujų eiti prie dalyko, 
(Kokio? A. P. S. > kad pagel
bėjus musų suvargintiems 
kriaučiams, jis (Bubnys) de
da visas pastangas su darb
davių pagelba išlupti iš 
kriaučių dolerius. Kokią pa
gelbą musų delegatas galės 
duoti kriaučiams, kada ateis 
nedarbas?"

Tai šitokias demagogijas 
komunistai vartojo pereitais 
metais, kuomet ne jų plauko 
žmonės buvo unijos raštinė
je. Ar prie šitokios demago
gijos galėjo būti darbas pa
sekmingas? Žinoma, kad 
ne. Na. o jeigu nebuvo dema
gogija. tai kodėl komunistai 
šio “klausimo” nestato šiais 
metais? Juk šiais metais 
"pats” Buivydas “su darbda
vių pagelba” kolektuoja 
asesmentus. Kuomet jis pra
šo narius pasimokėti ases
mentus bei duokles, tai jis 
turėtų sykiu ir šį “klausimą” 
kriaučiams priminti: kaip 
mes jūsų dolerius išlupsime 
iš kišenių, tai kuomi mes jus 
pagelbėsime. kuomet ateis 
bedarbė?

Musų žmonės šitokių kliū
čių dabartiniams viršinin
kams nedaro. Musų žmonės 
nedaro jiems kliūčių nei tuo
met. kai jie grasina žmogui 
iš darbo išmetimu bei nepri
ėmimu į bedarbių listą, kai 
darbai sustos, jei kuris nepa
siskubina užsimokėti. O grą- 
sinimų būna. Ir deito jiems 
geriau sekasi ir doleriai ko
lektuoti.

Bet negana to. Jie atkai to- 
tinai rašė, kad delegatas ten 
ir ten numušė darbininkams 
algas. Vadinasi, visaip kurs
tė darbininkus prieš savo 
viršininkus nežiūrint to. kad 
jie gerai žinojo, kad kuomet 
įvyksta algų nukapojimai, 
tai juos sunku sulaikyti, ne
žiūrint ar delegatas bus ko
munistas ar kitokis. Mes ge
rai pamename, kas įvyko de- 
legataujant komunistui Čer- 
nauckui, kuris bandė sulai
kyti algų kapojimus. Iš virš 
40 lietuvių dirbtuvių buvo 
belikę vos 17. kitos išėjo iš 
biznio. Ką tada komunistai 
davėte kriaučiams. kaip pa
čiu sezono metu, kuomet visi 
kiti dirbo, o apie 4-5 šimtai 
lietuvių kriaučių visą laiką 
išstovėjo unijos ofise? Kaip 
dabar kriaučiai prisimena 
Cernaucko delegatavimą. tai 
jiems prieš akis stojasi juo
das kryžius!

Pabaigoj noriu priminti, 
kad jie geriau iškolektuoja 
dolerius vien dėlto, kad var
toja daugiau nachališkumo. 
Jie per dirbtuvių čermonus 
gązdina darbininkus viso
kiais budais už neužmokė j i- 
mą, bet patys “nenori lysti 
žmonėms į akis.” Jie pasislė
pę už “čermono” nugaros 
grasina iš darbo išmetimu už 
neužsimokėjimą. Mat, “čer- 
monas" gali būti negeras, o 
mes nenorime žmonėms įsi
pykti. Pereitais metais ko-

munistai “čermonų” susirin- į BROOKLYN, N. Y. 
kime pravarė tarimą, kad . po rinkimų. Bimba negavo 
“čermonai” duoklių neko- 
lektuotų, bet patys viršinin
kai — delegatas su sekreto
rium jas kolektuotų. O šiais 
metais tie patys komunistai, 
tų pačių “čermonų”’ susirin
kime jau pervarė tarimą, 
kad dirbtuvių “čermonai” 
turi surinkti visas mokestis 
ir atnešti į ofisą ir paduoti 
Buivydui. Kodėl tokis griež
tas skirtumas? Aišku. Pernai 
komunistai norėjo, kad virši
ninkai rinkdami duokles įsi- 
pvktų žmonėms. Dabar jie 
patys, nenorėdami žmonėms 
įsipykti, užsuko “čermo- 
nus.” o patys pasislėpė už jų 
nugaros! Tai jonvaikių poli
tika. A. P. Serbas.

BALTIMORE, MD
Po rinkimų.

Baltimorės demokratų 
partijos šulai prieš rinkimus 
smarkiai darbavosi. Spalio 
22 d. buvo atvykęs net pats 
Sthmit’as. Demokratai su
rengė milžinišką parodą — 
važiavo daug automobilių ir 
buvo šiaip visokių pamargi- 
nimų. Aš irgi žiurėjau iškišęs 
galvą pro langą nuo šešto 
aukšto. Mačiau, kaip Smi- 
thas. stovėdamas automobi
ly, mosykavo ranka į stovin
čius šalygatvėj žmones. Ka
da važiavo automobilius, ku
riame stovėjo Smithas, tai 
minia isteriškai puolė prie 
automobiliaus, kad net po- 
Iicmaną nustūmė i šalį. Bet 
rinkimų dienoj “stebuklas” 
pasidarė. Didžiuma balsavo 
už republikonus, ir Hooveris 
gavo apie 9,000 balsų, dau
giau už Smithą. Baltimorės 
mieste. Dabar demokratai 
kaso pakaušius ir nežino kas 
čia pasidarė.

Socialistų partijos kandi
datas Thcmas Baltimorės 
mieste gavo 1.080 balsų: So
cialistų Labor partijos kan
didatas gavo tiktai 361. Už 
komunistų Fosterį paduota 
tiktai 319 balsų. Nors komu
nistai gyrėsi, kad minios “su 
mumis.”” o čia pasirodė, kad 
minios prieš komunistus. 
Socialistai visai mažą agita
ciją vedė šiuose rinkimuo
se. O komunistai tai buvo 
surengę keletą sykių prakal
bas ir šiaip dalino visokių 
lapelių. Tečiaus balsuotojų 
negavo. Kaip matyt, tai ko
munistų partijoj visai mažai 
piliečių.

Spalio 28 d. drg. K. Liut
kus išsikraustė su visu bizniu 
į Philadelphiją. Labai gaila, 
kad netekome žymaus dar
buotojo. Drg. K. Liutkus Bal- 
timorėj išgyveno, rodos, 7 
metus, ir per tą laiką pasižy
mėjo netik kaipo teisingas 
biznierius, bet ir veiklus da
lyvis draugijose. Atletų kliu- 
bo buvo žymus darbuotojas, 
taipgi korespondentas SLA. 
64 kp. K. Liutkus buvo nu
tarimų raštininkas. Daug 
dirbo prie rengimo buvusio 
SLA. seimo birželio m. Lin
kėtina dr. K. Liutkui Phila- 
delphijoj geriausių pasek
mių. Zigmas.

pats už save balsuoti.
Rinkimams praėjus, atsi-i 

randa daug pasišnekėjimo ir! 
juokų, štai vieną rytą nueinu 
į Unijos ofisą ir žiuriu,—Į 
Buivydas riečia kriaučiams! 
apie savo vadą A. Bimbą ši-į 
tokią istoriją:

Prieš rinkimus Bimba nu-!____
ėjęs užsiregistruoti, tik ne i[nijų pasamdytų prevokato 
tą distriktą, kur gyvena, bet' rių darbas,
tame, kur randasi “Laisvė.” 
Vadinasi, ne ten, kur jis gy
vena, bet kur dirba. Regist
racijos ofise Bimbą pažinę 
j- nenorėję ten užregistruoti. 
Vienok kiek pasibarę užre
gistravo, bet pasakę, kad tu 
čionai vistiek negalėsi bal
suoti. Atėjo balsavimo diena 
ir Bimba nuėjo už save bal
suoti — mat jis tame distrik- 
ie ir ant “asemblymano” 
“runijo.’“ Ir vėl čion ji paži
no ir atsisakė leisti balsuoti. 
Bimba susibaręs. Kaip, gir
di, aš čionai “runiju” ant 
“asemblyno,” o jus man ne
leidžiat balsuoti? Bet balsa
vimo prižiūrėtojai aiškinę, _ 
kad jis turi balsuoti ne ten reikalus, 
kur dirbąs, bet ten kur gyve-1' 
na. Bimbą išvarę iš ofiso. 
Tuomet jis šaukėsi prie loję-; 
rio, bet gavęs patarimą, kad | 
geriau bus. jeigu “apsispaka-' 
jis." Tokiu budu ponas Bim
ba negavo pats už save pa
balsuoti.

Taigi, kaip matote, tai ga
na žioplas sutvėrimas. Per
nai metais, nebūdamas jokiu 
advokatu, “runijo” ant Dist- 
riet Attornev. O šiais metais, 
nežinodamas nei tos papras-' 
čiausios taisyklės, kad bal
suoti turi tame distrikte, ku
riame gyvena, “ranijo” ant 
“asemblvmano”! i

Toliaus Buivydas pasako
ja, kad net “Laisvės" ofise, 
“L." gaspadorius Buknys, 
pasakęs, kad visgi tame dist
rikte atsiradę 73 durniai ir 
balsavę už Bimbą! Jei iš be
protnamio butų paleidę Bab- 
raucką, tai Bimba butų ga
vęs 74 balsus. Ir jeigu jam 
pačiam butų davę balsuoti, 
tai butų “trys kvoteriai." Pa
tys komunistai iš savo vadų 
tokius juokus daro.

A. P. Serbas.

CLEVELAND, OHIO.
Lapkričio 9 d. vietinis 

“promoteris” buvo surengęs 
ristynes Public Hali svetai
nėje. kur dalyvavo du lietu
viai ristikai. Juozas Koma
ras ėmėsi su vokiečiu H. Ba- 
v.er’u. Komaras gana sun
kiai kovojo prieš savo prie
šą. Iš pirmo susikirtimo Ko
maras paguldė vokieti, bet 
iš antro sykio vokietys atsi
griebė ir priplojo Komarą, o 
trečias susikirtimas išėjo be 
pasekmių, bet manoma, kad 
Komaras-butų paguldęs savo 
priešą kuris išrodė dau
giau nuvargęs. Publikos bu
vo apie 1,500; buvo daug ir 
lietuvių. J. S. Jarus.

Šlykštus Skandalas
Komunistu Tarpe.

Sugautas šnipo laiškas paro
do, kad jų sutverta “Nauja 
Mainerių Unija” yra kompa-

LAWRENCE, MASS. 
Teatras ir koncertas.

Lapkričio 4 d. L. U. Kliu- 
bo svetainėje atsibuvo P. M. 
Choro teatras ii- koncertas, 
vadovaujant J. J. Tamulio- 
niui. Pirmiausiai buvo per
statytas juokingas veikalas, 
‘‘Advokato Patarimai.” Per
statyme dalyvavo šie vaidin
tojai : advokato rolėj, A. Cil- 
cius; Alenos, jo žmonos, p-lė 
A. Markevičiūtė; Kalvaičio, 
K. Stravinskas; Marės, jo 
žmonos, p-lė J. Orbačiutė; 
Draugelio, P. Bagdonas. Vi
si jie atliko savo užduotis pa
girtinai gerai.

Pasibaigus teatrui, prasi
dėjo koncertas. P. M. Choras 
pirmiausiai sudainavo tris 
dainas. Po to sekė solo dai
nos, ir duetai, kuriuos išpildė 
sekančios vietinės dai
nininkės: pp. T. Kieliutė, A. 
Svetavičiutė, A. Markevičiū
tė, M. Volkevičiutė. Gražiai 
smuiką pagrajimo jaunas 
berniukas A. Raišis, išpildy- 
damas net tris, gana sunkius, 
muzikos kurinius. Publikai 
taip labai patiko, kad priver
stas buvo pakartoti. Pianu 
akompanavo p-lė A. Marke
vičiūtė.

Juokingą dialogą sulošė 
A. Cilcius ir J. Tamulionis. 
Publika gavo sočiai pasi
juokti. Programą užbaigė 
choras, sudainuodamas: 
“Mes be Vilniaus nenurim- 
sim.

Pradžioje programo buvo 
pranešta, kad pats J. J. Ta
mulionis šiame koncerte ne
dainuosiąs, nes pagavęs di
deli šalti. Labai gaila, kad 
taip atsitiko, nes p. Tamulio
nis visuomet atsižymi savo 
gražiomis dainelėmis ir ma
loniu tenoro balsu. Žmonių 
atsilankė neperdaugiausia, 
nes tą vakarą smarkiai lijo.

Beje, 21 d. spalio taip-pat 
buvo surengta gražus vaka
rėlis, tai vaikų ir “Birutės” 
choi-ų teatras ir koncertas, ir 
gi po vadovyste varg. J. J. 
Tamulionio. Žmonių buvo 
daug. Dalyvis.

jnėmis. Ir 11-12 rugsėjo dd. 
oficialia komunistų partijos 
organas “Daily Worker” pa
skelbė, kad nauja mainerių 
unija jau įkurta!

Dabar gi pasirodo, kad vi
sas tas lermas prieš Levvisą ir 
visa šita “nauja mainerių 
unija,” tai pačių kompanijų 
pasamdytų provokatorių 
darbas. Kompanijų pastaty
ti provokatoriai kursto ko
munistus kelti unijoj suirutę, 
ir žiopli komunistai dirba jų 
naudai, manydami, kad jie 
dirba tikrą “revoliucijos dar
bą.”

Šitas skandalas išėjo aikš
tėn tik šiomis dienomis, kada 
žydų socialistų dienraštis 
“Forvaerts” sugavo ir pa
skelbė laišką, kurį provoka
torius Nr. 12 rašė i New Yor- 
ką tūlam Mr. M. Sher- 
woodui, pranešdamas apie 
savo darbuotę “Save-the- 
Union” komitete. New Yor
ko telefono knyga parodo.

Skaitytojai jau žin«. apie 
tą lermą, kokį Amerikos ko
munistai kėlė ir vis dc.r trbe- 
kelia angliakasių uni .o . .Jie 
apskelbė tos unijos pirminin-; 
ką Lewisą unijos išdav iku ir 
pradėjo šaukti, kad reikia jį 
mesti laukan, reikia gelbėti 
uniją. Tuo tikslu susitvėrė ir 
atatinkamu vardu pasivadi
nęs komitetas .(“Save-the- 
U nion-Committee”).

Negalėdami Lewiso ir ki
tų unijos viršininkų prašalin
ti, komunistai pradėjo šauk
ti. kad reikia tą uniją griauti, 
o jos vieton kurti naują, kuri 
geriau kovotų už darbininkų 

. Tuo tikslu Pitts- 
burge buvo sušauktas suva
žiavimas, pasižymėjęs di
džiausiu triukšmu ir mušty-

kad tasai Mr. M. Sherwood 
yra detektivų biuro vedėjas.

Įsidėmėkit, kad laiškas 
parašytas ant laikraščio 
‘‘Coal Digger” popieros. Tą 
laikraštį leidžia “Unijai Gel
bėt Komitetas.” Ant laiško 

i surašyti ir visi komunistų 
“revoliucijos” obalsiai.

Ir gerai įsidėkit galvon tą 
faktą, kad tame laiške pra
nešama, jog kasyklų kompa
nija žadėjo tą sąvaitę nusių
sti detektivų agentūros vedė
jui pinigų! Reiškia, kasyklų 
kompanijos samdo detekti
vų agentūras, kad jų agentai 
kurstytų komunistus kelti 
angliakasių unijoj “revoliu
ciją.” Todėl šitas provokato
rius ir rašo čia savo bosui, 
kad visuotiname susirinkime 
jie “dirbs musų naudai.” Jis 
čia kalba apie tą “visuotiną 
susirinkimą,” kuriame buvo 
įkurta nauja mainerių unija.

Štai, čia turite ir to laiško 
i fotografi ją:

I

HARRISON-KEARNY, N.J. 
Musų garsusis “maižieiius.” j

Parapijonas rašė “Kelei
vy,” kad p. Maižiešius sura
do Keamės-Harrisono lietu
vius, paklydusius tarpe N. J. 
pelkių ir Passaico upės. Tas 
tiesa, tik labai negerai, kad 
jis lietuvių nepataisė, bet 
dar labiau suklaidino ir to- 
liaus vis klaidina. Žadėjo ro
dyti didžiuosius stebuklus,; 
bet iš tų stebuklų išėjo tikras 
muilo burbulas, kuris dabar 
jau trako ir “užpoizino” vi
sus lietuvAtf. Pirmą ‘‘stebuk
lą’” aprenki?, kad Kalėdoms 
pastatys naują gražią muro 
bažnyčią, bet Kalėdos arti
nasi, o bažnyčia baigia griū
ti. — baisu ir eiti į ją. nes vos 
bestovi, kaip kregždės liz
das. Skolose paskendo, ne
gali nei tarnams apsimokėti 
ir dar prisiskolino. Davatkos 
griebėsi paskutinės pagel- 
bos, išleido Šeras po dolerį ir 
per visas stubas bėgioja siū
lydamos, kad žmonės pirktų, 
nes esą geras investmentas, 
—geresnis negu bendrovės,! 
nes iškalno gvarantuoja. kad 
pinigų niekados neatgausi. 
Buvo net į Newarką pas ma
ne atbėgę. Nusiskundė, kad 
mažai perka, mat nėra jau 
durnių pinigus mėtyti. Sko
lininkai džiaugiasi; sako, 
gal nors jiems skolos atly
gins, kaip šėras išparduos. : 

K. L.
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Py. X**/
AUKŠČIAI PADĖTOJO LAIŠKO VERTIMAS:

Mr. M. Sherwood.
Butas 655, 1440 Broad«a>. New York City.

Gerbiamas Tamsta:
Aš jan rašiau tamstai paskutiniame savo laiške iš Scott Haven. Pa., 

kaip tamstos buvo patarta. Bet pakol suorganizavau juos kovos frontan. 
Daug bus tokiu lokalu, kurie prie mus prisidės ir. laikui atėjus, atsimes i 
unijos.

Man teko kalbėtis su Vaizey. Musu planus ir “geimi” jisai supranta, tečiaus butų geriau, kad 
tamsta prisiųstom dar trejatą vyru, nes artinasi sprendžiamas susirėmimas. Tie vyrai turėtu 
paimti savo žinion Wheelingo ir Bellaire apskričius Ohio valstijoj.

Tamstos įsakymu aš buvau nuvykęs į kasyklų kompaniją ir tenai gavau tamstos laišką. 
Kompanijos žmonės žadėjo šią savaitę nusiųsti tamstai pinigų. Beje, einant jų planais, sugriauti 
unijos lokalus Kam* apskrity imtu daugiau laiko, bet I>ewisą nusikratyti jie nori būtinai.

Kai dėl tamstos paklausimo Nr. 4. tai pasakysiu: taip, tas galima padaryt. Tie žmonės yra 
jau suorganizuoti ir visuotiname nusirinkime. kuris įvyks sekanti mėnesį, jie dirbs musų naudai. 
, Tamstos ištikimas Nr. 12.

P. S. Prašau prisiųsti man pinigų pereitos savaitės išlaidoms padengti.______________________

kad viskas išėjo taip, 
. turėjau nemaža vargo, 
nuo Lewiso ir Farago

Kas yra M. Sheruood ’

<270

L3G
SUS ęrhsna-4500

Bažnyčios Amerikoj pra
rado savo vertę todėl, kad 
dievnamiai pavirto biznio 
turgavietėmis.

d,), kad tasai Mr. Sher.vood. ku
riam šnipas Nr. 12 rašo savo laiš
ką. yra detektivų agentūros ve
dė. as.

žmonijos pažanga eina 
gamtos nustatytais evoliuci- 

laipsniais; galima žengti 
tik po vieną žingsnį ant sy
ki Kas per toli užbėga, turi 
grįžti atgal, arba žūti tolu-

šita iškarpa paimta iš N<*w moj, belaukiant laiko pri- 
< N orko telefono knygo- Ji pai"6’ brendimo.
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DIDELIS SPROGIMAS 
MELILOJ.

Radio žiniomis iš Melilos, 
i didelis sprogimas sūnaikino 
parako sandėlį Cabrezas Ba- 

, jase. Per sprogimą žuvo 48 
i žmonės, kurių 2 moterys. Su
žeistųjų skaičius siekia 500 
žmonių. Taip pat sunaikinta 
daugiau kaip pusantro tūks
tančio arti sandėlio esančių 

1 namų.

DETROIT, MICH.
Išžagintų lietuvaičių tėvai.
Patėmijau “Keleivy,” kad 

tūlas burdingierius musų 
mieste išžagino parapijono 
J. Z. dukteris. Vadinti tą 
žmogų parapijonu, pagal 
mano supratimą, nereikėtų, 
nes tas daro sarmatą visiems 
parapijonams. Jis turėtų bū
ti vadinamas dvaroku, nes 
jo su parapijonu lyginti ne
galima. Yra žinoma, kad ir 
Lietuvoj dvarokai skirdavo
si nuo kaimiečių. Jie negalė
jo būti nei šaltišiais, nei vai
tais, neigi kitokiais viršinin
kais. Dvarokas net botago 
nemoka vyt. Jie tik rugiuose 
trindavosi. Ta pati nauda iš 
jų ir Amerikoj. Pavyzdingų 
tėvų mergaites tokios nelai
mės neištinka.

Bolševikai miršta nuo 
munšaino.

Pastaruoju laiku čionai 
trys bolševikai mirė nuo 
munšaino. Dabar mirė ir ket
virtas. bet šis skiriasi nuo 
pirmųjų savo brolių tuomi, 
kad šaukėsi kunigą. Jis ge
rai išsigerdavo ir buvo šiau- 
čius, tad ir gėrė kai šiaučius, 
—anot lietuvių patarlės. 
Vietiniai bolševikai pasipik- 
nę, kad jų kolega, šaukda
mas kunigą, didelę sarmatą 
padarė visam bolševizmui.

Skaitytojas.

I

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI..

Detroitiečiui.—Grybai au
ga daugiausia tokiose vieto
se, kur randasi dideli miškai 
ir jų augimui palanki at
mosfera. Žinovai pripažįsta, 
kad Amerikoj geriausias 
grybinės randasi Wisconsino 
ir Michigano valstijose.
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AMERIKA KALBA APIE TAIKĄ IR GINKLUOJASJ.I

KELEIVIS

t

Suvienytų \ ulstijų valdžia skubiai ginkluojasi. Prezidentas Coolidge. kitų raginamas, reikalau
ja padidinti karo laivyną bent tiek, kad jis butų lygus Anglijos laivynui. Tuo pačiu laiku valdžia 
yra nutarus statyti du nauju diražabliu. tai yra. milžinišku balionu. kurie bus du kart didesni už 
"Los Angeles baiiuną ir kamuos $8,000,000. Šitas paveikslėlis parodo laivyno komisiją, kuri svar

sto tų diražabliu planus.

Apie Amerikiečiusv •

Ekskursantus.

✓

Seniausieji Žmones 
Pasaulyje.

—Smirno. Maike! nok ateis tokis laikas, kad ši
—Sveikutis, tėve! O iš kui bausmė bus panaikinta viso- 

pas tave toks kariškas ūpas? ^e šalyse.
—Nevermai. iš kur. Duok —Bet kada tas ateis? 

greičiau potkaziriok ir stok į —Taip greit, kaip žmonės 
mano vyčių vaiską! , pasieks atatinkamą kultūros

—O kam tas reikalinga? laipsni, pakils apšvietoj ir
—Vaike, nepakajus atei- Įgys žmoniškos meilės supra- 

na. Turės būti vaina su Mek- timą.
sika. ‘ —Kaip aš matau, vaike,

—O kas tau taip sakė? i tai tik vaina su Meksika ga- 
—Alano staršas poručikas, lėtų išgelbėti nuo smerties ii 

vaike, skaitė iš gazietų. kad , nuo džėlos gerus katalikus, 
bedieviška Aleksikos valdžia i —Karas mirties bausmės j 
dabar vieną jauną kataliką nenaikina. Jis da daug žmo-Į 
nusudijo' ant smerties. o vie- nių išžudo.

—Nesisprečyk su manim 
vaike, ba tu nesi generolas ir 
nieko neišmanai apie vajau- 
nas pavinastis. Aš sakau, 
kad be vainos parėtko Alek- 
rikoj nebus.

i —Tu. tėve, prieštarauji 
pats sau. Sakai, kad Dievą 
draudžia žmogų užmušti, ir 
tuo pačiu laiku būtinai nori 
karo. Juk tai didžiausia ne
sąmonė.

—Maike. tu man pamoks
lų nesakyk, ba kaip trauksiu 
per bedievišką marmuzą. tai 
nosis atsisuks i kitą pusę.

—Nesikarščiuok. tėve, ne- 
sikarščiuok! Tu pyksti ant 
Meksikos valdžios, kam ji 
žudo žmogžudžius, o pats 
gatavas esi muštis dėl vieno 
žodžio. Jeigu butum Meksi
kos valdžios vietoj, tai bu
tum aršesnis už ją tūkstantį 
sykių.

—Nausa. Alaike. tu vėl da
rai misteiką. Katalikų val
džia žmonių niekui- nežudo. 
Ve. mano kūmas skaitė iš ga
zietų, kad Lietuvoj Smeto
nos valdžia nekoroja žmo
nių smerčia.

i Kazarinas 
i Noreiką, 

metus džėlos. Arba vėl mušti 
žinodami, kad lašinių bendrovės galva Ro

manas nudėjo Brundzą. bet: 
aš nie- jo smerčia užtai nekorojo. 

bet man ne- Vadinasi. Lietuvoje viskas 
yra orą it.

—Tas parodo, tėve, kad 
Lietuvoje teismai pataikauja 
žmogžudžiams, jei tik žmog
žudžiai būna kariškiai, arba 
fašistai. Reiškia. Lietuvos 
teismuose nėra teisybės.

—Ar tai tau iškarta, Alai
ke, kad musų lietuviški afi- 

Ki- cieriai nudeda koki bedievį? 
Bedievis, vaike, dusios netu-

nai minyškai davė 20 metų 
džėlos. Tokia valdžia, vaike, 
turi būti iškasavota iš pat pa

turi būtidemenijos ir vaina 
raid avei.

—Ne tiesa, tėve, 
džia juos nuteisė, 
mas. kuriame

tus ukius, bet dvarus. Tai yra 
klaidingas manymas. Bend
rai imant, Amerikos lietu
viai ūkininkai yra didžiausi 
skurdžiai. Gal tik penktas 
nuošimtis gyvena gerai, koks 
dešimtas pakenčiamai, o vi
si kiti skursta. Tam priežas
čių yra daug, iš kurių viena 
yra nemokėjimas ameriko
niškai užvesti ūki. Lietuvos 
ūkio vedimo sistema čia ne
tinka.

Amerikoje reikia verstis 
vieno ko nors produktavimu 
ir rasti tam rinką, o jeigu vis
ko po truputi sėsi ir augysi, 
tai turėsi badauti ir neišsi
mokėsi mokesčių. Kas tik iš 
lietuvių pirko ukius, tuoj vėl 
juos metė ir grižo i miestus, 
o laikosi tik tokie, kurie ne
gali pamesti arba kurie mo
ka iš jų pragyventi.

Paklausykite, kaip yra su 
tėvas, motina, ir vaikai. Taip tais, kurie atvyksta Lietuvon 
tatai didesnės šeimynos išsi
laiko. Mažoms geriau, 
mažesnės išlaidos.

Amatninkai gyvena ge- sutaupytų, o kiti važiavo pa- 
riau ir jeigu jų šakose darbai siskolinę.
eina pilnai, jie pasidaro 
pinigo.

Biznieriai lietuviai Ameri
koje dabar yra skurdžiai ir
gi, išėmus didžiuosius cent
rus. kur yra Įsigyvenę tūli di
desni biznieriai. Smulkieji 
biznierėliai veda sunkią ko
vą su didžiomis 
kurios gali viską pigiau par
duoti.

Į Amerikos lietuvius ūki
ninkus Lietuvoje žiūrima lyg

Kada amerikiečiai parva
žiuoja Lietuvon, čia juos su
tinkantieji ir laukiantieji gi
minės mano, kad parvyko 
turtuoliai, kurie dolerių turi 
šakėmis žarstyti. Tečiau yra 
paslėpta dalis to viso, ką rei
kia kad ir Lietuvoje gyve
nantiems žinoti.

Ne visi Amerikos lietuviai 
gerai ir turtingai gyvena. 
Dabar po karo, prasidėjo 
sunkesni laikai ir jeigu gerai 
gyvena kai kurie, tai toli ne 
visi. Dabar daugybė papras
tų Amerikos darbininkų dir
ba už kelioliką centų per va
landą, ir labai sunkiai dirba. 
Džiaugtųsi jie. jei gautų pil
ną sąvaitę dirbti, bet kiti turi 
pasitenkint tik dviem trim, 
keturiom darbo dienom sa
vaitėje. Kad galėtų išgyven
ti, apsimokėti nuomą ir apsi
dengti, turi eiti dirbti pats

Senovės graikai.', nežinojo 
sviesto, o romėnai-sviestą 
vartojo ne kaip maistą, bet 
kaip vaistą. Egiptiečiai III 
amžiuje degindavo sviestą 
lempoj, vietoj aliejaus. Afri
koj auga medžiai, iš kurių 
želmenų darydavo sviestą: 
jis yra riebesnis už pieno 
sviestą. Kaip matome, svies
tas jau senas maisto produk
tas ir neišeina iš naudojimo,

nes
paviešėti. Ne visi jie pasisė
mę iš aruodo dolerių tenai 
vyko. Vieni turėjo gana savo

Ai- seniau žmonės ilgiau 
gyveno, ar dabai ? štai klau
simas. kurs labiau interesuo
ja mus. dvidešimto amžiaus 
kultūros žmones. Mat. jei pa- 
siklausysim senesnių žmonių 
pasakojimų apie savo jauny
stės dienas, tai beveik visada 
išgirsim, kad pirmiau žmo
nės daug stipresni buvę, kad 
daug ilgiau gyvenę. Jei tikė
ti jų pasakojimais, tai seno
vėj tik šimtmečiai milžinai 
gyvenę!

Klausimą, kada žmonės il
giau gyveno, seniau ar da
bar. nagrinėja ir mokslinin- 

jkai. stengdamiesi duoti mok
sliškais įrodymais paremtą 
atsakymą. Nesenai vienas 
mokslininkas paskelbė savo 
tyrinėjimus apie žmonių gy
venimo amžių senovėj. Jis 
ištyrė daugiau kaip šimto 
žmonių griaučius, mirusių ir 
palaidotų prieš kelis šimtus 
ar tuksiančius metų. Remda
masis anatomijos daviniais, 
iš kaulų struktūros moksli
ninkas nustatė apytikri tų 
žmonių amžių. Tyrinėjime 
rezultatai buvo visai nelauk
ti. Pasirodė, kad beveik visi 
buvo mirę tarp 20 ir 30 metų, 
ir tik keli turėjo 40 metų. Iš 
to mokslininkas daro išvadą, 
kad senovėj žmonės, nepai
sant padavimų vidutiniškai 
gyveno palyginti daug trum
piau. negu dabar.

Bet kyla klausimas: koks 
buvo seniausias žmogus pa
sauly? Atsakymą i šį klausi
mą galima rasti įvairiose se
nose chronikose ir metraš
čiuose.

Seniausiu dabar žmogum 
pasauly yra laikomas turkas 
Zaro Agha. kurs turįs 155 
metus. Nežiūrint tokio dide
lio amžiaus, jis jaučiasi gerai 
ir kupinas jėgų, ką įrodo 
raktas, kad jis ruosiasis skir
tis su dabartine 
manąs vesti jaune 

; Senovės 
da)- tokių 
žmones.
žiaus rašytojai pasakoja apie 
gyvenusį Indijoj žmogų, 
bengalų giminės, kurs miręs 
370 metų amžiaus? Jam tris 
kartus iškritę i)- išdygę dan
tys ir žili plaukai vėl pajuo
davę. J oliau pasakojama 
apie kažkokį anglą (’arną, 
kurs atsiskyręs su šiuo pa
sauliu turėdamas 2<>7 m tus. 
Taip pat žinomas vienas 
vienuolyno viršininkas, su
laukęs 186 metų. Gal seniau
sią šeimyną hu< sudarę miręs 
1724 m. Čartoms, !.... —

X -

žmona — 179 metus. Jo jau
niausias sūnūs turėjo, tėvui 
mirus. 89 metus. Nepapras
tai ilgo amžiaus yra sulaukęs kaip duona.

Ne^val- 
bet teis-1

posėdžiavo 
prisaikintieji teisėjai. Ir be 
reikalo jų nenuteisė. Kaip 
žinoma, tas jaunuolis meksi- 
konas. vardu Torai, nušovė 
Meksikos prezidentą Obre- 
goną. JĮ teisė kaipo žmogžu
dį ir paskyrė jam tokią baus
mę. kokios jis užsipelnė. Gi 
toji zokoninkė. arba minyš- 
ka. taip pat prisidėjo prie 
Obregono nužudymo. Tik tu 
ją klaidingai vadini. Reikia 
ją vadinti Motina Concep- 
cion. kas reiškia — motina 
prasidėjimo. Teisme Įrodyta, 
kad ji prikurstė tą jaunuolį 
papildyti žmogžudystę tiky
biniais sumetimais. Užtai ir 
ją nuteisė.

—Tas negerai. Maike. 
Dievobaimingų žmonių ne
valia koroti smerčia ir kišti i 
džėlą. Dievas užtai nedova
nos!

—Bet kas gi butų, jeigu 
tokie piktadariai nebūtų 
baudžiami? Juk jie galėtų i) 
kitus žudyti, 
užtai nėra bausmės.

—Už džėią. vaike 
ko nesakyčiau, 
patinka, kad dar smerčia ke
roja. Juk Dievas pasakė: 
‘‘Neužmušk.”

—Mirties bausmė, tėve, 
nepatinka nei vienam kultū
ringam žmogui. Vokietijoj 
socialdemokratai senai šį 
klausimą kelia ir dabar iau 
manoma, kad ten mirties 
bausmė bus panaikinta, 
tose šalyse taip pat socialis
tai griežtai stovi už panaiki- H. lai nereikia jo ir gailėtis.

Kiekvieno žmogaus gy
vybė yra lygiai brangi, ar jis 
dievuotas, ar bedievis. Jeigu 
nenori, kad katalikai butų i iz-j m. vartoms, Kurs su
šaudomi, tai nenorėk, kad ir laukė 185 metų amžiau-, o jo 
laisvi žmonės nebūtų šaudo- ----- —-
mi. Tuomet parodysi savo tavo pamokslai man nereika- 
kultui iškurną. jlingi. Aš esu vyčių vaisko

... _......  —Aš ti a jau sakiau. Alai- Marša g< nei lr.s ir tu maufg
ro balsavimo ir agitacijos. O ke. kad tu manęs nemoky- nesufulysi. Gud bai! 
tai ima nemaža laiko. Vie- tum, ba aš ne grinorius ir - Iki pasimatymo, tėve.

nima mirties bausmės.
—Tai kodėl jos nepanai

kina?
—To negalima padaryti 

urnai. Kad panaikinti mir
ties bausmę. piima reikia 
panaikinti tą Įstatymą, kuris 
nustato šią bausmę. Gi Įsta
tymą atšaukti reikia tam tik-

Ten kapitonas 
sušaudė lojarį 

o gavo tik vienus

žmona ir
ne.

raštai paduoda 
žinių apie senus 
šešioliktojo am-

vienas rusas iš Poiocko gu-Į 
bemijos, kurs buvo gimęs 
1623 m. Yra nustatyta, kad 
dar 1803 metais jis buvo 
sveikas ir gyvas, vadinasi, 
turėdamas 180 metų! Kada 
jis numirė, tikrų žinių neturi
ma. Yra pažymėtinas dėl sa
vo ilgo gyvenimo norvegas 
Suringtonas, kurs mirė 1797 j 
m., sulaukęs 16o melų. Jo’ 
vyriausiam sunui tada buvo' 
103 metai, o jauniausiam — 
vos devyni! Visai istoriškas v 
asmuo vra anglas, paprastas 1 • 11 • “TjT 1 _SI i sel burgo Kai e 
tus. Jis mirė dėlto, kad anglų 
karalius išgirdęs, kad jo ka
ralystėj yra tokio nuosta
baus senumo žmogus. įsakė 
pristatyti ji Į rumus. Senukas 
neįpratęs prie karališkų val
gių. greitai apsirgo ir numi
rė. Kūno skrodimas parodė, 
kad visi vidaus organai buvę 
sveiki, bet nustoję dirbti vi
duriai.

Kokia ilgo žmogaus gyve
nimo paslaptis? Vadinamas bruožais šliselburgiečių gy- 
“gyvybės eleksiras" — toks venimą. Bet musų gal silpna 
stebuklingas skystimas, kurs plunksna duoti tikrą gyve- 
turėtų žmogų padalyti ne- nimo vaizdą. Tik tikras me- 
mirštamą. ligšiol nėra rastas, nininkas gali išreikšti tą. ką 
kad ir labai jo jieškojo vi- kaliniai jautė, kentė ir. ap- 
duramžiais. Ir dabartinis skritai. pergyveno. Bet mes 
mokslas nežino, kaip nuga- duosim žodi Figmeriui kuris 
lėti mirtį: jis tik nori bent rašydamas laišką Jakubovi- 
susekti. kaip gyvybę kuo ii- čiui. taip atsiliepia apie ka- 
giau išlaikius. Reikia paša- Įėjimą: ‘.‘Tik tikras poetas 
kyti, kad bendroms gyveni- galėtų išreikšti garsais visą 
mo sąlygoms pagerėjus, tą pyktį, aštrų kaip peilį, 
žmogaus vidurinis amžius sielvartą, tikrą sielos agoni- 
yra didesnis. Gal būt. kad ją. ir visa, kas per 
ateis laikai, kada žmonės ga- įvairius 1 
lės išgyventi po kelis šimtus pergyventi. Per tą laiką viso 
metų. Bet žmogui nėra tiek 
svarbus ilgas gyvenimas, 
kiekK laimingas. Žmogaus 
vertybė reikalauja, kad jis 
gyventų dorai ir gerai, bet ne 
kad ilgai. Ir amžinumo pas
lapties suradimas žmogų ne
padarys laimingesni, jei 
žmogaus prigimtis nepato- 
’oulės. Todėl gal mes ir ne
privalom graudintis, kad nu- 
mirsim anksčiau, negu bus 
susekta amžini-s gyvybės pa
slaptis.

Teisingas išmatavimas ir 
pažinimas savęs žmogui yra 
labai nemalonus dalykas. 
Tikrenybėje gi nėra jokio 
nemalonumo apie save ma
nyti mažiau, negu reikia, 
nors šitokis manymas jam 
atrodvtu kebliu.—Spurgeon.i —

i Amerikoj yra 2.678 prity- Į kokius didelius ponus, ma
rę lakūnai. ' noma, kad jie turi ne papras-

Įstaigomis.

jimo Paslaptys
(Pabaiga)

Nuo 1884 iki 1886 m 
selburge buvo 66 žmonės: 
17 jų mirė kalėjime (3 be
pročiai), 13 sušaudė. 3 nusi
žudė. 4 išvežė i pamišėlių 
namus.

Mes nupiešėme bendrais

• 22 metų 
įvairius laikotarpitis* teko

AR ŽINOT, KAD—
Tautų Sąjungos apskaičia

vimu, pasauly yra 5 milionai 
500 tūkstančių ginkluotų ka
reivių. kurių išlaikymas kai
nuoja pusketvirto bilijono 
dolerių per metus, arba kiek
vienas pasaulyje esąs žmo
gus užmoka po 2 dolerius per 
metus. Daugiausia kareivių 
turi Franzucija — 625 tukst. 
Paskiau Rusija - 560 tukst., 
Lenkija — 263 tukst., Italija 
—250 tūkstančių.

ko buvo. Kartais apimdavo 
žmogų krikščioniškoji nuo
taika ir norėdavosi, kaip 
tam nekaltam avinėliui, visa 
su kantrumu pernešti. Kar
tais kildavo, baisus pyktis, 
ir kartais jau atrodydavo, 
kad viskas yra mirę, žmo
gaus jausmai užšalę, gyve
nimas be nuotaikos, pasiry
žimo, kančių ir skausmų. 
Taip būdavo tada, kai žmo
gus pajusdavai savo bejė
giškumą ir atrodydavo, kad 
žiaurus likimas yra nebepa
keičiamas ir vienintelis išsi
gelbėjimas. nusiraminimas 
it paguoda — tai mirtis. Ir 
norėdavus gulti šalę draugų 
i šaltą kapą, užmerkti amži
nai akis ir šalta žeme pri
dengti nualintą krutinę. Bet 
štai, vėl kovos trimitas prie 
uždarytų durų... tai gyvojo 
gyvenimo balsas šaukiąs: 
‘•kelkit ir ženkit pirmyn!”

Užbaiga.
Mes patiekėme pluošteli 

žinių apie šliselburgo kalė-

Reikia mažiausia 
ir aštuonių šimtų dolerių Lietu

von keliaujant, o kiti nuvyko 
dar su mažiau. Kiek galėjo, 
tiek susikrapštė. bet važiavo.

Kodėl važiavo, jeigu taip 
yra? Todėl, kad Lietuva gra
žiai kvietė, todėl kad norėjo 
pasimatyti — gal paskutinį 
kartą — su savo senais tėve
liais, broliais.Važiavo pama
tyti savo jaunystės takelius, 
pievas, gireles, nes prie to 
širdis nuolat Amerikos lietu
vį traukia...

Važiavo tie. kurie myli 
Lietuvą ir kas joje yra jo pa
likta. Žinojo, kad paskui 
reiks atidirbti, bet važiavo. 
Žinojo, kad reikės dar ir gi
mines apdovanoti, todėl pa
siėmė po kelis šimtus dole
rių. Pasirodyt bepinigiu, o iš 
Amerikos parvažiavusiu, ne
nori nė vienas. Ir tas, kuris 
turėjo savo pinigų gana, ir 
tas. kuris skolinosi arba par
davęs namus ar biznius va
žiavo. Abu pasirėdę ir gerai 
atrodo. Bet vienam rupi jo 
skolos padarytos tai kelio
nei. o kitas galvoja kaip grį
žęs vėl turės bizniauti iki su- 
sidarvs išleista suma.

Giminės, kurie sulaukėt 
savo brolių amerikiečių, ne- 
pykaukit ant jų. jeigu jus 
mažai apdovanojo. Kas kiek 
gali tiek duoda. Kiti paliko 
savo moteris dirbančias 
dirbtuvėse, o važiavo jus pa
matyti ir apdovanoti. "

Ekskursijos Vadovas.

Jimų kalinių gyvenimą. Gal 
gli_ kas pasakys, kad kas buvo 

' - ..Įgalima anais laikais, nebe
ik i galima šiandien. Todėl ne- 

i_ j verta apie mirusius dalykus 
l ir bekalbėti. Gal tai iš dalies 
ir tiesa butų? Juk viskas bė- 
go ir mainėsi. Kultūra neiš
pasakytu greitumu augo. 
Šiandien technikos išradi
mai — begaliniai. Žmogus, 
kaip paukštis skraido oru. 
stebėtinu greitumu važiuoja 
žeme, plaukia vandeniu, per 
keliolika minučių susikalba 
su antra žemės rutulio puse 
ir tt. Istorikai ir gamtininkai 
išnagrinėjo ir aprašė žmoni
jos istoriją, jos kilimą ir vy
stymąsi. Aleno srity žmogus, 
kaip Dievas, kuria žavinčius 
meno kurinius. Tai vis žmo
gaus tobulumo požymiai. 
Bet tai dar ne viskas. Žmo
gus turi būti žmoniškas, turi 
tobulinti savo sielą. O sielos 
kultūros srity Dvidešimta
me amž. žmogus nė kiek tė
ra nužengęs pirmyn. Tai 
skaudus prisipažinimas, bet 
teisingas. (

Visai teisingai garsus in- čiausio kalno Califomijos 
dų rašytojas ii- filosofas R. valstijoj. Naujas teleskopas 
Tagore sako, kad europie- turėsiąs būti du sykiu dides- 
čiai aukštai išvystė techni- nis, negu didžiausias pasau- 
ką. meną, istoriją ir. apskri- ly teleskopas ant kalno Wil- 
tai. mokslą, bet labai užmir- son. netoli nuo Pasadena, 
š6 žmogaus sielos kultūrą,’Cal., kurio reflektorius yra 
žmoniškumą. Europietis vie- 100 colių. Naujojo teleskopo 
toj tikrojo Dievo — Meilės, reflektorius bus 200 colių. 
Žmoniškumo, garbina ma-'Jis steigiamas tam. kad ast- 
moną (dievuką, stabą). Tik ronomai galėtų geriau maty- 
pažvelgkim aplinkui ir pa-’ti tolimas žvaigždes. Mano- 
matysime. kad dėl turto ga- ma, kad su jo pagalba bus 
balo, dėl ministerio kėdės 
paguldoma krūvos jaunuo
lių. apšlakštoma jų krauju 
tėvų žemė. Tiesa, yra kraš
tų, kur žiaurumas yra iki 
minimumo suVnažintas: tai 
kraštai, kur apsišvietimas, aplink kitą. Mokslininkai ti- 
kultura yra pasiekusi aukšto ki, kad atatinkamas šios dvi- 
laipsnio ir valdžia yra žmo- Ivpės saulės ištyrimas gali at- 
nių išrinkta — demokratinė, skleisti paslaptį apie tai, 

A. Kalvariškis. kaip tveriasi pasauliai.

NEPAPRASTO DIDUMO 
TELESKOPAS.

Bus du sykiu didesnis, negu 
lig šicl didžiausis pasauly.
Tarptautinė Apšvietos Ta

ryba paskyrė tam tikrą sumą 
pinigų Technologijos Insti
tutui Caiifornijoj. kad ši Įs
taiga pastatytų milžinišką 

, teleskopą kur nors ant augšr

galima ištirti net ir tas žvaig
ždes, kurių lig šiol visai ne
galima buvo matyti. Ypatin
gai jis taikomas ištyrimui 
taip vadinamos dvilypės sau
lės, kurių dvi sukasi viena

I
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Visokios Žinios
LIETUVIŲ IŠRADĖJU 

DOMEI.
Namų budavojimo gene- 

ralis kontraktorius p. S. A. 
Zolp, 834 West 33-rd st., 
Chicagoje, sukvietė keletą 
gamtos tyrinėtojų pasitarti, 
kaip geriau prisirengti pa-

RYKŠTĖS ĮEINA SOVIE
TU TVARKOS BAUSMIŲ 

SISTEMON.
Vėl išplakta 20 neturtingų 

valstiečių.
Oficialiai pranešama, kad 

lies lževskio miestu, kaime
-aulinei parodai Chicagoje'Postol rykštėmis nuplakė 2C 
1933 metais.

P. Zolp davė įnešimą, kad 
reikia sužinoti kiek mes turi
me Amerikoje ..
kandidatui išradėjus, h-vi-'mimas’
Si
lėtą geresnių 
šautinėj parodoj, kad paro-

neturtingųjų valstiečių.
Sovietų telegramų agen

tūra verčia visą bėdą “buo 
išradėjų ir žėms,” tečiau tai tik akių du- 

______  ; ; i — -— , nes kas gi kitas kai
riems susidėjus išstatyti ke- ne tvarka, prie kurios

išradimu pa- loki dalykai yra galimi?
____ • ; _ ; ‘___ . Nesenai rašėme, kad ties 

džius pasauliui, jog ir lietu- iatka buvo išplakta 
viai žengia pirmyn. Taip pat valstiečių. Matyti, rykštės įė- 
svarbu butų sužinoti, kaip J° Sovietų valdymo siste- 
didelis pavilionas mums bus mon. Šis “geras bus pasi- 
reikalingas, kiek lėšų gali skolinta is fašistų. Tai bent 
būti ir kaip jas sukelti. i“koperacija.” Negi viską fa- 

Labai butų malonu išgirsti šistai turi skolintis iš komu- 
kitų išradėjų nuomones tame nistų... 
reikale kaip galima greičiau,'
nes laiko mažai. RAUDONOJI ARMIJA PA-

Stanislovas Gasparaitis. LAIKO OPOZICIJĄ.
---------------- I Užsienių spauda praneša, 

kad dešinysis Maskvos ko
munistų organizacijos spar
nas įteikė centro komitetui 
memorandumą, kuriame rei
kalauja liautis persekioti pri 
vatinį kapitalą, įsileisti kon 
sesinį kapitalą, kreipti dau
giau dėmesio Į valstiečių rei 
kalus ir k.

Šis dešiniojo komunistų 
sparno programinis pareiški 
mas baisiausiai suerzinęs 
“vadus,” kurie numatą dide
lę ir sunkią kovą su šia nau 
ja operacija. Kova esanti tuc 
sunkesnė, kad dešiniąją opo
ziciją palaikanti raudonoj 
armi ja ir didelis skaičius val
džios įstaigų valdininkų.

Maskva subrazdusi ir sau 
kia kovon visus “geruosius 
komunistus.

BADAUJANČIOS MO- ] 
TERŠ ATSIŠAUKIMAS. ]
“Keleivio” redakcijai at- : 

siųsta laiškas iš Wheeling, 
W. Va., kur vargdienė mote
ris skundžiasi dėl sunkios 
padėties ir prašo visuome
nės pagelbos. Jame rašoma:

“Brangus lietuviai, gelbė
kite mane ir mano keturius 
mažus kūdikius nuo bado. 
Neturim ką valgyti neigi kuo 
apsirengti. Kenčiame di
džiausi vargą. Broliai ir se
sutės, bukite malonus paduo
ti mums pagelbos ranką.” 
Pasirašo Mary P. Augustin, 
54Waterst., Wheeling, W. 
Va.

Laiške taipgi pažymėta, 
kad tūlas laikas algai ši ne
laiminga moteris gyveno Bo
stone ir kiekvieną sykį au
kuodavo v visuomeniškiems 
reikalams, kada tik būdavo 
renkamos aukos, bet dabar 
skaudus likimas privertė ją 
pačią prašyti visuomenės pa
gelbos. Sakosi esanti našlė ir 
dideliam skurde. Kas išgali, 
sušelpkite ją. Nuo savęs mes 
patariant tuojaus kreiptis 
prie miesto valdžios, kuri tu
ri tam tikrus fondus sušelpi- 
mui žmonių tokiuose atsiti
kimuose.

GELTONIEJI TAIKOSI.
Gautomis iš Šanchajaus 

žiniomis, japonų generalinis 
konsulas Jada jau susitarė 
su Kinų užsienių reikalų mi- 
nisteriu Wangu dėl prekybos 
sutarties revizijos ir dėl bu
vusių Hankau. Nankime ir 
Tšinaufu incidentų likvida
vimo. Japonija sutiko atšau
kti savo kariuomenę iš Šan- 
tungo. o Kinija garantuoja 
jos piliečių neliečiamybę. 
Abi šalys sutinka atlyginti 
viena antros piliečiams už 
padarytus nuostolius, šiam 
tikslui busianti sudaryta 
tarptautinė komisija, kuri 
nustatys minėtus nuostolius. 
Mandžurijos klausimas tuo 
tarpu lieka atviras.

300

SOVIETŲ RUSIJOJ KOVA 
SU DEMOKRATINIU 

JUDĖJIMU.
Sovietų spauda paskutiniu 

laiku perpildyta protesto re
zoliucijomis prieš “dešiniuo
sius,” prieš “dešini pakrypi
mą,” t. y. prieš demokratinį, 
valstiečių judėjimą.

Kaip buvo rašyta, paskuti
niu laiku Sovietų Rusijoj bu
vo jau kelios teismo bylos, 
kuriose konstatavo demo
kratinis judėjimas arba, kaip 
komunistai vadina, “pakry
pimas dešinėn.” Tam judėji
mui, kuriame dalyvauja val
stiečiai, vadovavo studentai 
liaudininkai. Matyti, tas ju
dėjimas tiek išsiplėtė, kad 
komunistai griebėsi, kaip ir 
su trockistais — “kairiai
siais” griežtos kovos priemo
nių.

Iš visur komunistų susirin
kimai siunčia rezoliucijas, 
protestuodami prieš “deši
niųjų judėjimą,” reikalauja 
griežtai demokratus bausti, 
o savo partijos narius šaukia 
vienybėm

RUSIJOJ APVOGĖ SUO
MIJOS ATSTOVĄ.

Traukiny lurp Maskvos ir 
Petrapilio k: ž kas pavogė' 
Suomijos atstos, SSSR Arti 
portfelį, kuriam buvo 16,-' 
000 suomių mari.ių ir svar-į 
bus dokumentai.

ir svar-

LENKAI SUĖMĖ SOVIE
TŲ kurjerį.

Parubežio miestely, Mal- 
kovičiuose, lenkui sulaikė 
Sovietų kurjeri, kuris vežęs 
Lodzėn ir Varšuvon komin- 
terno instrukcija'.

I
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LATVIJOS DERYBOS SU MIŠKE RADO PAS1KORU-! 
LENKIJA NESISEKA. «' OMor.ii
I^atvijos laikraščiai rašo, 

kad Latvijos geležinkelių su
sisiekimo derybos su Lenki
ja nutruksią ir Latvija su- 
stabdysianti susisiekimą.

Latvijos susisiekimo min. 
Ozolins pareiškė spaudai, 
kad taip pesimistiškai daly
kas neatrodo. Esą. gal. pasi- 

. seksią ir susitarti, o jei iki 
tam tikro laiko nebus susitar
ta, tai susisiekimo nutrauki
mo terminas busiąs atidėtas 

i dar vienam mėnesiui.

Pajieškau Ottu Mickveciciaus vaikų 
— Kastan t i no, Kaslaricijos ir Alenos 

. Mickevičių, gyveno Fountain, Mich., 
i ,1. Jų tėvas Otto mirė 1923 

- m balandžio 4 <1.. dabar girdėjau, kad 
Massachusettsir jų motina. Meldžiu pažystamų 

— "ir draugų pratiesti maa kur gyvena jų 
vaikai. Jiesko dėdė Vladas. (47)

VVALTER MISKEVIČIA
21 Brady st., Pittsburgh, Pa.

S! ŽMOGŲ. . . .....
Netoli nuo Middle Washa4ii ki^i 

eum ežero, 
I valstijoj, vaikai rado miške 
pasikorusį žmogų. Valdžios 

i daktaras pripažino, kad jis- 
- yra pats nusižudęs ir kad jis.
kabojo tenai jau apie 2 sa
vaites. Jo kišeniuose rasta 
8340 sumai money orderių ir 
$23 grynų pinigų.

i
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PAJ IEŠKOJIMAI

MOTINA SUDEGĖ GEL
BĖDAMA KŪDIKĮ.

Concord.N.H. si panedė- 
1Į čia sudegė M; -. E. Burke, 
24 metų motel i.-, kuri puolė 
i deganti namą savo kūdiki 
gelbėti.

DIDELIS TRIUKŠMAS 
FRANCUZIJOJ.

Francuzijoj vėl prasidėjo 
>enas tikybinis ginčas. Pons 
Trieste atidengiant pamink
lą Emilio Combes. kurs buvo 
■ninisteriu pirmininku baž
nyčios atskyrimo nuo valsty
bės metu, kilo riaušės. Fran- 
?uzų švietimo ministerių pa
lakius kalbą, per kurią jis 
oareiškė viltį, kad netrukus 
bus išsklaidyti tikybiniai 
orieštaravimai, iš publikos 
išėjo jaunas vyras ir sudau
žė paminklo galvą.

Policija bandė jauną vyrą 
suimti, bet jam pagalbon 
rtojo apie 20 vyrų. Kilo riau
šės, per kurias sužeista 4 po- 

.licininkai ir 42 civiliai, ir vie-

FRANCUZIJOS, LENKI
JOS, RUMUNIJOS 

SĄJUNGA?
Lenkų spauda praneša 

kad Varšuvon ir Bukareštan 
vėl atvyksta Francuzijos ge 
nerolas Leronas. artimas Fo- 
šo draugas. Jis tęsiąs toliai 
derybas, kad sudarytų Fran
cuzijos, Lenkijos ir Rumuni
jos sąjungą.

Kaip žinoma, jis nelaba' 
senai lankėsi vidurio Euro
pos ir Balkanų valstybių so
stinėse ir tie jo vizitai davė 
progos bolševikams tvirtinti, 
kad prieš Sovietus sudaro
mas frontas, kuris tęsis nuc 
Juodu jų jūrių iki šiaurės le- 
diniuotojo vandenyno.

Sąryšy su nauju gen. Le- 
rono lankymosi. Sovietų Ru
sijos spauda vėl pakėlė ler- 
mą. nurodydama pavojų Eu
ropos taikai.

Lenkų spauda rašo, kad 
Leronas važinėja tikrai są
jungos reikalais.

nas žmogus užmuštas. Ties 
geležinkelio stotimi sulaikyti 
nežinia kam priklausą penki 
lutomobiliai. Spėjama, kad 
jie buvo paruošti riaušinin
kams išvežioti.

»

DIDELIS POTVYNIS 
VENECIJOJ.

Romos žiniomis, dėl smar
kių audių patvino Venecijos 
miestas.' Švento Morkaus 
aikštėj ir kitose miesto gat- 

, vėse vanduo siekė dviejų pė
dų. Iš viešbučių svečius tar
nai nešė ant pečių. Daug 
žmonių buvo nešiojami ant 
pečių ir gatvėse. Nuostolių 
padaryta nedaug, nes Vene
cija yra pasiruošus potvynio 
pavojams. Potvynis truko 
apie dvi valandas.

ITALIJOJ LAUKIAMA 
ROSSI BYLOS.

Romos tribunolas įsakė 
oaleisti franeuzų pilietę 
Marguerite Durand. kuri bu
vo stumta drauge su Cesare 
Rossi. Per kvotą paaiškėjo, 
kad ji niekuo nėra nusikal
usi prieš italų valstybę. Ros- 
ri bylos visi laukia su dideliu 
nekantrumu ir susidomėji
mu. Jis buvo žymus fašistas 
r ministerio pirmininko 
Mussolini spaudos biuro sek- 
•etorius. Policija jį suėmė ry
šy su revoliucijomis dėl Mat- 
.eotti nužudymo. Paskum jį 
paleido. Po kurio laiko Rossi 
pabėgo i Francuziją. iš kur 
rugpiučio mėn. atvažiavo į 
Šveicariją. Italų policija su
ėmė jį šveicarų-italų pasie
ny. Pasak italų spaudos, Ros- 
ri būdamas Francuzijoj išlei
dę. prieš Mussolini kelius 
pamfletus.

LODZĖS MIESTO VALDY
BOJ RASTA GRANATOS.

Lenkų spauda kreipia 
ypatingą dėmesį į faktą, kad 
streiką likvidavus. Lodzėj 
miesto valdybos rūmuose ra
stos rankinės granatos. Ru
mus aplankė vietos prokura
tūros nariai. Iš kur ėmėsi 
rankinės granatos ir kuriuo 
tikslu jos buvo sudėtos į mie
sto valdybos rumus — išaiš
kinti nepavyko.

AUSTRALIEČIŲ NEPA
PRASTAS GINKLAS.

Tikrieji austraiiečiai jau 
beveik išnyko, bet kurie dar 
yra užsilikę, turi nepaprastą 
savo išradimo ginklą, vadi
namą bumerangu. Tai ypa
tingu budu išdrožtas paga- _ 
lys. Jo ypatybė tokia, kad jis 
mestas, jeigu nepataiko, pa- JAUNAS JAPONIJOS KU- 
daręs ore keletą ratų, grįžta * NIGAIKŠTIS UŽĖMĖ 
atgal prie metusiojo kojų. ! SOSTĄ.

LENKAI IR FRANCUZAI 
REVIZUOJA SUTARTIS.

Derybos franeuzų lenkų 
1924 m. sudarytai prekybos 
sutarčiai peržiūrėti praside
da su 15 d. lapkričio Pary
žiuje. Po šių derybų bus revi
zuojamos ir kitos, pirmoj ei- ..-----------------r---------- ----------------------
lėj, amerikiečių lenkų ir ven-dyti 75,000.000 gyvųjų ja-gyvena didžiausiame skur-į 
grų lenkų prekybos sutartys, ponu. x 'de.

AUSTRALIJOS DARBI
NINKAI UŽSISPYRĘ 

LAIMĖTI.
Reuterio žiniomis, Austra

lijoj streikas vis tebesitęsia. 
2114 darbininkų savanorių, 
dirbančių 27 laivuose, yra 
nuolat streikuojančiųjų už
puldinėjami. Užvakar ke
liais šūviais ir akmenimis

Prie didžiausių iškilmių ir 
visokiausių burtų, pereitą są
vaitę Japonijos kunigaikštis 
Hirohito No Miya užėrfiė sa
vo tėvo sostą ir atsisukęs i tą 
pusę, kur saulė teka, pranešė 
savo bočiams, įnirusiems jau ___ , ______ - ....... -....... ...
nuo 2500 metų, kad jisai pa-J sunkiai sužeista trys savano-1 
siima ant savęs pareigą vai- nai. Streikuojančiųjų šeimos'

-PAJIEšKOil DARBO. Ženoti žmo
nės. be vaikų, dirbam žiemą ir vasarą, 
vTriias už gaspaainę, o antras už dar
bininką. Norim vietos pas gerą žmogų, 
kur nepijokas, pasiturintis, ir pastovi 
vi,<a. Mes gyvenom ant farntos 20 
metų ir suprantam viską. Kam reika- 

— lingi tokie darbininkai, rašykit laišką. 
J U LIS LABUTIS (47)

4528 S. Paulina st., Chicago, III

I’ajieškau pusbrolio Juozo Rutkaus
ko, paeina is Mariampolės apskr., nuo 

I Kazlų Rudos; pridėjau, kad gyvena 
Philadelphia. Pa. Malonės

| Pajieškau savo brolių: Felikso. Kos-
jto ir Juozo Repšių ir Svojrerio Raka- ...
' niauskio Stasio Broliai seniau jryvčno * hiiad' iph.a. la. .Malones atsisaukt 
‘ Boston, Mass., o šjrogeris Chicagoje. i ar'xl žino teiksis pranešti jo adre- 
į Kas juos žino, arba patys lai atsiliepia1, uz ką tanu aciu. i 19)

.. ... -i , i šiuo antrašu: S. REPŠYS (47) i
Estijos užsienių reikalų'- .31 Forfar st.. Montreal, Canada.

rninisteris Rebane pareiškė,i r - ----- _
kad SU LietUVa greičiausia . kelių kaimo. Alytaus valsčiau: 
pasiseks sudaryti laikinė 
prekybos sutartis ir tuojaus 
bus pradėta derybos, kad su
darytų nuolatinę sutartį.

ESTIJA SU LIETUVA SU
SITARSIANTI.

Pajieškau Jono Paulavičiaus, I.ik'š-
—' is; 1914 

m. gyveno Eynon. Pa , dabar nežinau 
kur. Kas anie jį žino, malonės praneš
ti. arba pats lai atsišaukia. Yra svar
bus reikalas. 148)

STASYS PAULAVIČIUS
| 315 Commercial st., Dickson Citv, Pa.

NAUJAUSI LIETUVIŠKI 
REKORDAI COLUMBIA

JUOZAS BABRAVIČIUS. TENORAS.
12 inch $1.25.

Liaudies Daina

Liaudies Daina

Liaudies Daina

Liaudies Daina

61W2F (Karvelėli.
(Plaukia Sau Laivelis.

10" 7-5c.
16034F (Aguonėlės.

(Kur Bakūžė Sananota.
16<»35F (Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka.

(Visur Tyla.
16U36F (Bernuželi Nes’voliok. 

(Ne Margi Sakalėliai.
KAZYS J. KRIAUČILNAS, TENORAS

lo" 75c. SU ORKESTROS AKOMPAN.
I61O2F (Aš Bernužis Bernužėlis (Komp. A. Vanagaičio)- Liauti. Daina 

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

su Orkestros Akompan. 
lGKisF (Bėda Kad Giltinė Ne Ėda

(Vasaros Naktys 
16I03F (Kad Gėrėm Midų Alų.

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

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

JONAS BUTĖNAS, Baritonas
16106F (Fordukas. Dalis 1,

Liaudies Daina

Liaudies Daina

Juokų Daina

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

TRUBADURŲ KVARTETAS ir SOLISTĖS
Kalėdų GiesmėI6109F (Tyliąją Naktį

(Rami Naktis
161 KlF (šventoji Naktis

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

E7256 (Gul šiandieną Jonas
(Sveikas Jėzau Mažiausias Jonas

1602IF (Kūtelė.............................................. Kun. S. J. Struckus. Tenoras
(Gloria.................................................. Kun. S. J. Struckus. Tenoras

1G050F (Ei. Kalėdos.....................O. Biežienė. Soprano. S. Šerienė. Altas
(Kalėdų Pasveikinimas O. Biežienė. Soprano. S. čerienė. Altas 

Baritonas 
Baritonas

Kalėdų Giesmė

Butėnas. Baritonas 
Butėnas. Baritonas

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

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ. 
lGli'lF (Panemunės Gegutė—Polka.

(Sprogsta Medžiai. Dyksta Žolės—Polka.
161 "5F (Zanavikų Prašmatnybės—Polka. 

(Dzūkų Dzyvai—Polka.
12"S3F (Ramona—Valcas (Mabel Wayne> 

(The Seashore—Valcas
KELETAS PAŽYMĖTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš MUSŲ 

PILNO KATALOGO.
rv. (A few seleeted Records from the General Catalogue)

K. Menkeliuniutė ir F'. Stankūnas 
K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 

Kastancija Menkeliuniutė. Soprano 
Kantancija Menkeliuniutė. Soprano 

Menkeliuniutė. Soprano su Ork. Akomp. 
iAk, Myliu Tave. K. Menkeliuniutė. Soprano su Ork. Akomp. 

IGO'.HF (Suirusio Gyvenimo Valcas .................. Columbijos
(Tosca—Valcas ...................................... Columbijos

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

16O99F (Lietuvos Himnas.............
i Persiskirimas su Tėvyne.

16o%F i Trys Sesutės—Duetas.
(“Valia Valužė”—Duetas.

Hilui F (lA’vendrėlis ............
(Dzūkų Bernucis .. 

lbo'.iZF (Neveski Vaikine. K.

Polka

Polka

VValiz

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestru 
Orkestrą

. . Kazys J. Kriaučiūnas. Tenoras 

. . Kazys J. Kriaučiūnas, Tenoras 
1 Cos.’iF (Vanagienė Polka. (A. Vanagaitis). A. Vanagaitis su Ork. Ak. 

(Lietuviškas Džiazas Ant. Vanagaitis su Orkestros Akomp. 
11;oG7i Važiavau Dieną-Sirpsta Noksta Avietėlės. .

(Vakarinė Daina. . 
160141'(kalinio Daina. ...

(Mano Gimtinė. . ..

*Aido” Choras
‘Aido" Choras
Jonas Butėnas 

. ... Jonas Butėnas

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

są, už ka tai iu ačiū.
PRANAS VAITOŠKA

Paupio vienkiemis, Skapiškio paštas, 
Liliiuania.

Račiai Antanas ir Anelė. Amerikon 
išvykę iš Būdviečių kaimo, Keturvala
kių vaisė., Vilkaviškio apskr.. tuoj po 
Rr^u-Japonų karo, gyvenę kur tai apie 
Baltimorę arba pačiam Baltimorės 
mieste, žinios apie juos labai prašo
mos.

Andrulis Pranas, Amerikon išvykęs 
1914 m. ir gyvenęs Everetville, W Va. 
Jau du metai kaip žmona jokių žinių 
apie jį neturi.

Mikulis Zigniuntas-Leonas. Ameri
kon išvykęs 190K m. ir gyvenęs Penn- 
sy Ironijos valstijoje. Tėvai jokių žinių 
apie jį neturi ir yra labai susirūpinę jo 
likimu.

Kaminskas Jurgis, Amerikon išvy
kęs prieš karą ir gyvenęs, o gal ir te
begyvena. BuffaJo ar kur nors toj apy
linkėj. Giminės apie jį žinių neturi.

Zoltukynas (Zloty) Juozas, Ameri
kon atvykęs prieš karų ir gyvenęs il
gesnį laika Providence, R. 1.; buk tar
navęs kariuomenėje ir iš ten negrįžęs. 
Giminės yra susirūpinę jo likimu.

Brančiukas Robertas, ilgų laikų gy
venęs Bridgeport, Conn. Dabartinis jo 
adresas nėra žinomas.

Vaškevičiui Juozas, Vincas, Ona ir 
Juzė, kilę iš Vištyčio. Vilkaviškio aps., 
gyvenę kur tai New Yorke ar jo prie
miesčiuose.

Vileika Aleksandras, iš Švenčionių 
apskričio, Adutiškiu valsč., Sinkonių 
kaimo, Amerikon išvykęs prieš karų; 
vaikai apie jį jokių žinių neturi.

Kukauskas Petras, iš Garliaučisnos 
kaimo, Gelvonių valsč., Ukmergės 
apskr.. Amerikon išvykęs prieš didijį 
karų ir gyvenęs Philadelphia. Pa., o 
dabar giminės jokių žinių apie jį ne
turi.

Luckai Piju- ir Antanas, .Amerikon 
išvykę prieš didijį karų ir gyvenę pir
masis So Bostone, o antrasis (’hica- 
goję. Dabar jų antrašai giminėms nė
ra žinomi. Brolis gyvenantis Argenti
noje labai norėtų susirašinėti.

Dryžas Juozas, iš Rindžiur.ų kaimo, 
Šiaulių apskr.. gimęs 18KS m., Ameri
kon išvykęs prieš didįjį karą ir gyve
nęs Tacoma. Wash.; nuo 192d m. jokių 
žinių apie jieškomajį giminėms neteko 
gauti.

Jieškomieji arba apie juos ka nors 
žinantieji maloniai prašomi atsiliepti 
šiuo adresu:

l.ithuanun Consulate General
15 Park Row, New York.

APSIVEDIMAI
Pajieškau atigusios merginos arba 

našlės apsivedimui; aš esu 39 metų, 
blaivus, nė tabako nerūkau. Merginos, 
kurios norėtą arčiau susipažinti, ma
lonėkite atsišaukti. Pajieškojimas tei
singas M. B.

210 W. 57-th st.. Chicago. III.

Pajieškau merginos apsivedimui ne 
jaunesnės kaip 20 metą ir nesenesnės 
kaip 30 m. Bet turi būti gražaus kūno 
ir dailaus sudėjimo, sveika. Aš esu 2x 
rtietu. gerai atrodantis, nerūkau, ne- 
čiuenu, ir nevartoju ne jokių svaigi
nančių gėrimų, esu sveikas. Iš įneigų 
(procentų) tryvenimą turiu užtikrintą 
ir neblogas gyvenimas čia. Esu pamo
kintas Amerike. Rašyk angliškai ar 
lietuviškai ant šito antrašo: (17)

R. G. LIETUVIS
2115 So. 52-nd avė., Cicero. III.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės, ar gyvanašlės. nuo 3X—10 m., 
aši-su :::• metų: geistina su pirmu 
laišku paveikslą prisiųsti. (47)

A. GELIS
2is W. 21 th st.. New York. N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ki našlės nuo 25 iki 35 n>«-tų; aš esu 
’’.5 metų. Merginos norinčios apsivesti 
ini'ldziii atsišaukti. Su pirmu laišku 
Meldžiu prisiųsti savo pa veiks la. Kiek
vienai diio-m at-akvma. Antrašas:

Uit J. P. MIŪI.ER < 19)
P. <>., Benton, III.

Pajieškau gyvenimui draugės, turi 
būti gyvanašle. amžiaus nuo 30 iki 4°. 
Linkusi prie biznio, kad ir su 2 vai
kais. Iš toli neatsišaukite ir bereika
lingai nerašinėkite. I.. P. B. ( IX) 

P.':; Grand st.. Bot 54. Brooklyn. N.Y.

Pykai siunčiame dėl rūkančių prabą 
puikaus tiibako. Kreipkitės pas mus. 
Europa Itnok < «».. .‘,7 lH-y Street,

> ork, N. Y.

PIRK GERĄ BIZNI — BUK 
ANT SAVĘS PONU!

Parsiduoda bučernė ir grosernč. lie- 
tuvias ir svetimtaučiais apgyventoj 
vieloj. Prie krautuvės yra I kamba
riai. Su šeimyna galima gyventi. Lvsą 
galima gauti ant kiek tik nori. Savi
ninkas išvažiuoja, turi greitai parduo
ti. Biznis randasi Neivark. N. J. Rašy
kit tuoj šiuo adresu: <-IJ»>

J STEPON UTIS
222 So. S-lh st.. Brooklyn. N. V.

Rekordus Colun.f
Babravičiai.s. Buteli'

Rekordus siunčiu:
Rekordus siun< i;-' 

pirkėjas turi pri 
kordų. Pinigus g.....

gamina geriausių musų dainorių. kaip tai. Miko ir Kipro Petrausko, 
Vanagaičio, Menkeliuniutės ir daugelio kitų artistų, chorų, kvartetų, 

is miestus Amerikoj. Perkant virš 6 rekordus, prisiunčiam dykai, 
r Lietuvą, Kanadą, Angliją. Argentiną. Rusiją ir i kitas šalis. Bet 

: rsiuntimą $1.25. I Kanadą už $1.25 galima prisiust 6 iki 12 Rc- 
u..a prisiust per Money Orderį, kartu su užsakymu.

GRAŽI \1 SI LAIŠK AI
Su všokiais paveikslais, ir daino

mis, spalvuoti; 50 laiškų su konver- 
tais $1.00. \ isades pažymėk kokių no
rite. (47)

TIESA PI BLISHING CO.
211 N. 12-th st.. Philadelphia. I'a.

Kalendoriai 1929 metanu.
I.ietuvi,ki. naujausiai išdirbti, da to

kių niekad nebuvo; paveikslai keleto 
spalvų labai bailus kalendorius 30c., 
2 uz 5oc. I tik $1.00. Siųskit j Lietu
va. J. YF.RI SEVKIVS (4S)

lt<»x <W, l.asrencr, Mas«.

v(lv I I
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Humoristika
NAUJI RAŠTAI.

TIKRI MELAGI AI.

UZELEKTRIZUOTAS VY- Vidurinė Sveikata Pačios 
RAS UŽMUŠĖ PAČIĄ. ! Gamtos Budais
Sudbury, Ont., elektra at

ėmė gyvastį vyrui ir mote
riai, kuomet pastaroji bandė ' 
jį išgelbėti nuo mirties. Buvo 
taip: radio anteno> viela nu
krito ant kitos vielos, kur ia j duodan 
ėjo 400 voltų elektros srovė. 
Vyras bandė nuimti radio 
anteną ir tapo nutrenktas be 
žado. Jo moteris paliete už- 
elektrizuotą vyrą r tuojaus 
pati tapo užmušta

—Aš esu buvęs Afrikoj. Tai 
ten vasarą būna tokie karščiai, 
kad strausu kiaušiniai per tris 
minutes smiltyje iškepa.

—O aš buvau Indijoj (giriasi 
kitas). Tai ten nuo kaitros žuvys 
vandenyje prakaituoja.

SAUGOKITĖS ŠALČIO IR 
KOSULIO, KURIS ILGAI LAIKOSJei sergate viduje ju- visas esate li

gotas Kuvinet skilvis nepaj'egia su 
malti maistą, jus stovit ant slenksčio 
rimtų ligų, kurios gali užsi'uaigti vi 
sišku fizišku suirimu.

Vidujinė sveikata reiškia sveikatą! 
visame kūne. Laiky.'.it ski!’-. r k'.us 
virškinimo organus švariai ir veikliai.

it jiem® na t arklišką stimuliaci
ja iš šaknų, lieviu i.- :<>’iu < : nciu
Tanlae.

Tanlac puikus uuo nevirškinimo.
"-tipa-iic- (Basa, - a® ’-t.ų. !;o';- 

tutr.o. kvaitulio ir galvi--, sk .udėji 10 
•I:s sugrąžina prarast--; apetitą, pa
gelbsti suviršslitti maistu. igyt: 
stiprumą ir svorį.

lanku- taip liuo<a® n-?o kenksmingų 
vaistų taip, kaip Uis van.hjo. kuri ge
riat. Jame nėra jokiu ru'/nių vai-
-’V. jis padarytas iš šaknų, žievių ir 
žolių, pačios gamtos gyduobų .-ergan- 
tiems. Suvirsimi 10 m gų aptiekouų 
rekomenduojamas, kurie matė stebė
tinus rezultatus. Ka u;;ja mažiau 
kaip du centu u., dožą. Ga.-.kite banką 
’! aniac iš aptiekos šiandien pilnam iš
bandymui. Jei n ” ’ tip- s ®u-
•zrąžiMsime.

Teisingas Patarėjas, Gy- 
ivenimo ir Mokslo Knyga, su
taisė Iksus, išleido būrelis 
draugu. South Boston. Mass. 

MOKYKLOJE. j204 puslapiu.
Mokytojas nori mokiniams iš-: j ieluviu JiUraiuron Ši knv- 

aiškinti. kad šiluma atsiranda ineša ,uria laįp lu.
besitrinant medžiagoms. Kad ;.inj0 wip savo formos bei 
mokinius Įtikinus, jis liepia atžvilgiu. Prade-
jiems gerokai patrinti rankas, dant nuo pat pasaulio pra- 

Visi mokiniai ima nuoširdžiai ,|į:ios ir baigiam dabartinio
; laiko žmonių reikalais, auto- 

Mokytojas:— (.erai, gerai. rįu< supąaniai. aiškiai ir tvar- 
.\'a. dabar pasakykite, ką jus Pa- dingai paduoda pačias nau-

• stebėjote betrindami? din&iausias ii reikalingiau-
Vienas iš mokinių: —Ąš. Pons^^ žjnia? lajp Ra(j pei.skai-

* čius ją gali turėti pilną daly
kų supratimą apie žmonijos 
laipsnišką progresą, istorini 
šeimynos keitimąsi, nenau
dingus papročiu.-, būtinas 
sveikatos taisykles, ypatin
gai lyties atžvilgiu, taip vy- 

I rams taip moterims, — tar
tum perskaičius eilę didžiau
sių knygų. Knygos pabaigoj 
telpa daug naudingų patari
mų. kurių jieškant pas spe- 

Įcialistus patarėjus, reikėtų 
j užmokėti labai daug pinigų. 
Visa tai šioje knygoje pa
duota trumpiausioj formoj, 
suprantamiausia kalba, taip 
kad ir be mokslo žmogus ga
li viską lengvai skaityti ir 
oiinai suprasti, ką skaito. Be 
to reikia pažymėti, kad spau
da labai švari ir.aiški, raidės 
stambios, kas duoda galimy
bės ir silpnesnio matymo 
skaitytojams lengvai ją Įs
kaityti.

Kiek per mano rankas per
ėjo vėliausiai išleistų lietu
vių kalba knygų, tokios, kaip 
"Teisingas Patarėjas.” dar 

, nesu užtikęs. Čia reiškiasi 
griežtas skirtumas nuo tokių, 
kaip, daleiskim. ką ALDLD. _ . . n? v 
kasmet išleidžia, kur smul- Blogta
kiomis raidėmis ir painiais Veikiant įtekite 
sakiniais aiškinami dalykai Druskos
būna netik nuobodus, bet _-------- - J ,
dargi didžiumoj būna visai Sili'0,na skauda e
nesuprantami. Kas galima Kad Tamsta Perina/ai 
pasakyti keliais sakiniais, Aaedens Geri
tai ištęsta per ištisus pusią............... ■ •■■T
pius.

Visai kitaip parašytas 
‘Teisingas.Patarėjas.” Čio
nai visur reiškiasi autoriaus 
veteraniškas literatūroj pri
tyrimas ir pažinimas musų 
skaitytojų psichologijos. Jis 
natiekia vien tik reikalin
giausias gyvenimui žinias, 
ir. kas svarbiausia, tą viską 
jis perduoda suglaustoj for
moj, trumpai, tečiaus nei 
kiek nenuskriaudžiant kal
bamąjį dalyką. Malonu ir 
lengva tad jo knygą skaityti, 
nes ką perskaitai, tą jau ir 
atsimeni, ir kuo daugiau 
skaitai, tuo daugiau nori 
-kaityti ją toliau.

Be jokių išrokavimų gali
ma drąsiai sakyti, kad jeigu 
lietuvių knygos butų buvę 
gaminamos panašiai ir pir
miau. tai žmonės nuo skaity
mo šiandien nebūtų taip at
šalę, nes ir šioje pragaištin
goj munšaino gadynėj rastų
si daug tokių, kurie sunaudo- 
tų didelę dali savo laiko prie 
indomios knygos.

Ikso knygos lietuviams 
jau ne pirmiena. "Keleivis” 
savo laiku yra išleidęs daug 
JO paruoštų Įx airiais klausi- \,;ams, N. Y., reikalaujant dykai >■ 
mais knygų, pav. / ' " '.
Žmogus Išsivystė iš Bezdžio- A____ ___

” "Kodėl Aš Netikiu i
“Ar hnvn Vicnntinac patrūkimas prapuls natūraliai, ir tuo-! Ar DUX 0 Visuotina. diržai ir kitokie muskulų prilai-l 

kurios tu- k.’, tojai palieka nereikalin^;. Nepra- 
,__ " J 1 šios puikios

ru-todos. Jei jusu patrūkimas butų ir į 
|lx‘ skausmo, tai koks yra ..kavima®; 

d< v«ti diržus visą jusu jryvenimą? i 
Kam b«reikalin«rai kentėti? Kam rizi
kuoti jranąrina ir kitais pavojais nuo 
mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
■peracijos stalo? Daugybė vyru ir 
motenj nepaiso savo patrūkimo tik 
•'-dek kad tie patrūkimai nėra skaus
minei. Ratykit tuojaus reikalaudami I 

;išbandymai šios puikios meto<k>s pa-' 
įtrūkimo gydymui. Rašydami vartokit Į 
žemiau įdėtą kuponą.

mokytojau. pastebėjau, kad nuo 
mano delnu visas purvas nusi
trynė.

1 PAKALNĘ.
Eina rytinė kareivių mankšta. 

Karininkas liepia visiems sugult 
ant nugarų ir kojomis i aukšti 
taip minti, lyg dviračiu važiuo
tų. Po kiek laiko tokios mankš
tos Mauša Kučkailis nustoja my- 
nęs ir laiko kojas ištiesęs. Kari
ninkas sušunka:

—Ko sustojai ?
—Aš dabar važiuoju i pakal

nę. tai minti nereikia. — atsakė 
Mauša.

t

PADORUMO POŽYMIS.

FARMOS! FARMOS!
Ce) akrų su gerais bu. ūkai®. - 1 

ną šieno, karvė, arklys, 10o vist.;. 
mylių nuo Bostono. 5 mylios nuo Lo- 
vvell'io. Savininkas sergi., dėl," par
duoda pigiai. Kaina $8..’ 0. u ’... ma
nys ant stubos mieste.

ū akrų fanna ant Si ..te R >ad. D', 
mylių r.uo Eostono. 8 ru naų namas - 
naujos mados įtaisais; .arvė. ai Cys, 

vištų, puikus sodną® Gera- ba ge
nas. Galinta mainyti ant namų m.este.

Reikalauju 2-ją ir :)-j . šeimynų ra
mų ap.e Bostoną, kurie mainytų ant 
farnni arti Bostono. Turiu daug geru 
bitrgenų. Dėl platesniu informu. ju 
kreipkitės į i49>

JUOZĄ BAI.UŠA1TI
337 W. Third st.. So. Boston. M a—, 

lel South Boston 0418-R.

■

Tamsta jieškai panaktinio vie
tos. Ar gali, tamsta, savo pado
rumo Įrodymų pristatyti?

—Tai kaip gi? Dvidešimt me
tų išbuvau vonių tarnu ir nei 
kilto neišsimaudžiau.

Pirmas Kauno Miesto Ligoniu 
Kasu Tarybos Posėdis.

Posėdi atidaro Kauno 
miesto burmistras p. Vileišis 
ir linki dabar ir ateity Ligo
nių kasų tarybai laimingos j 
kloties jos užbrėžtuose tiks
luose.

Darbininkų ir tarnautojų 
atstovas Fegelsonas protes- ' 
tuoja, kad šis posėdis daro
mas prie uždaru durų. Tą pa- , 
ti pažymi ir socialdemokr. 
atstovas Galinis. Burmistras 
pasisako, kad tai nesusipra
timas, nes jis jokio parėdy
mo niekam nedavęs, kad pa
šalinė publika i posėdžių sa
lę butų neleidžiama.

Sveikina vyr. soc. draudi
mo inspektorius p. Šostakas. 
Savo kalboje pabrėžė, kad 
nuo rimto Ligonių kasos ta
rybos veikimo, priklauso ir 
jos egzistavimo likimas. Įve
dus kasas prieinama ir prie 
nelaimingų atsitikimų ap
draudimo ir prie socialės 
globos Įstatymo paruošimo, 
kurio tikslas bus globoti se
nelius rr pavargėlius. Pataria 
laikytis taupumo ir nepoliti
kuoti. Tos nuomonės, kalbė
tojas sako yra ir vidaus rei
kalų ministeris.

Darbininkų ir tarnautojų 
atstovas Fegelsonas skaito iš 
rašto savo frakcijos, kurią 
sudaro 6 atstovai, deklaraci
ją: joje parašyta, kad ši ta
ryba išrinkta nenormališko- 
se sąlygose. Piliečių, spau
dos. žodžio, draugijų laisvės 
buvo suvaržytos. Žvalgyba, 
girdi, rinkimus tvarkiusi. 
Reikalauja kasų tarybą pa
leisti ir rinkti kitą. Toliau 
deklaracijoj sakoma, kad Li
gonių kasų Įstatymas yra la
bai šališkas. Jis tinka tik 
darbdaviams, bet ne darbi
ninkams. Reikia didesnio 
darbininkų apdraudimo. Į 
Ligonių kasą darbininkai ne
privalo mokėti Įmokesnio, 
bet privalo mokėti tik darb
daviai ir valdžia. Naujos Li
gonių kasos privalo rūpintis 
ir švietimo reikalais. Reika
lauja legalizuoti visas darbi
ninkų profesines sąjungas.

Socialdemokratų grupės 
atstovas Gervickis atsako 
Fegelsonui. kad darbininkas 
viską atsieks tik palaipsniui. 
Fegelsono kalbą prilyginti 
galima tik gramafono rekor
dui. i kuri Įdainavo Maskva.

Fegelsonas kalbėtoją kvie-

čia prie mandagumo. Salėje 
juokas.

Tarybos pirmininku iš
rinktas p. Galinis (sam. at.i, 
jo pavaduotoju Makauskas 
(darbd. ats.), sekretorium 
Berkmanas ir jo pavad. Ger- 
vickas (samd. ats. L

Į valdybą išrinkti iš sam
dinių: Galinis. Rozenberge- 
ris. Kaplanas. Šulaitis. Bal
za. ir Diskinis. Nuo darbda
vių— Choronžickis. Makau- 
skis ir Tilmansas. Viso 9 na
riai.

Pavaduotojai nuo samdi
nių —Bielinis. Kavaliauskas, 
Jlickis, Rinkevičius, Pacevi- 
čius, ir Vilkaitis. Nuo darb
davių — Gribulis. Skrebeiko
11 Mejerovičius.

Į Revizijos kom. nuo sam
dinių — Kalvanas. Vazbuc- 
kis, Nešochocas ir Berkma
nas. Nuo darbdavių — Ožin- 
?kis ir Portnovas.

Kandidatai nuo samdinių 
—Matulionis ir Mikloševi- 
čius. Nuo darbdavių — Kai
riūkštis.

Į visus šiuos organus nuo 
samdynių buvo išrinkti tik 
Jarb. irtam, prof. s-gų atsto
jai.'Nei vienos vietos nedavė 
Fegelsono grupei.

Kasos nariu inašu dvdis 
nustatomas, kaip darbinin
kams taip darbdaviams po 
3 nuoš. mėnesiui. Į atostogos 
kapitalą — 5 nuoš.

Nustatytas Ligonių kasų 
valdybos nariams atlygini
mas už posėdžius po 10 litų, 
t už darbo valandą po 2 li
tus. taip, kad už darbo dieną 
iš 6 valandų gali gauti valdy
bos narvs ne daugiau kaip
12 litų.

Inventoriaus pirkimas tar
nautojų samdymas, statuto 
nustatymas, principinių dės
nių su medicinos personalu 
nustatymas pavesta valdy
bai, kuri turi referuoti tais, 
klausimais sekančiame tary
bos posėdy, kuris įvyks už 
mėnesio laiko.

Pirmas naujai išrinktos 
valdybos posėdis žada Įvykti 

! ketvirtadienį.
1 Iš pirmo Ligonių kasų ta-
1 rybos posėdžio gaunamas 
: rimtas įspūdis, išskiriant Fe- 
1 gelsono grupę.

Yra vilties, kad Ligonių 
kasos gerai funkcionuos.

”L. Ž.” Cez. P. daugiau.

Buvo nervuotas. nusilpęs, 
Nuga-Tone sustiprino ji.

štai yra puikus pranešima® kenėian- 
ie>ns žmonėms: “Aš labai rekomen

duoju Nuga-Tone kaipo sveikatos r 
stiprumo būdavo t o ja K’ Rašo pomis 
Jame? Alorris, Jr., We>: Phiiadelphi.i. 
Pa. “Aš buvau labai nervuota- ir vie
nas butelis Nuga-Tone suteikė m ar. 
pagalbą." Tai yra puikus pagyrimas 
ir įvertinimas Nnga-Tone.

Nuga Tone suteikė sveikatą -tiptu- 
mą ir džiaugsmą virš miliono žmonių, 
kurie buvo silpni.kenčiant: ir visuomet 
kentėjo nuo visokių skausmų ir silpnu
mo. Nėra geresnių gyduolių nuo pra
radimo apetito, nevirškinimo, gasų 
skilvyje ir žarnose, inkstų trubelių, 
pūslės įritacijos, praradimo svarumo 

1 ir stiprumo, menko miego, raumenų 
skausmą, silpnos nugaros ir panašią 
nemalonumų. Nuga-Tone veikia pui
kiai net į keletą dienų. Nusipirkit bu
telį ir pabandykit. Jus galit gauti 
Nuga-Tone kur gyduolės yra parduo
damos, o jeigu jūsų vertelga neturi jų 
pa® save s take, tai reikalaukit, ka jis 
užsakytų jų iš olseiio vaistinė®.
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Atsikėlęs su skausmais : .žaroj ir 
apie inkstus reiškia esi valgi- a kas 
gamina rūgštis, sako žinovą®. Tu rūg
ščių perteklius perdirba inkstu®, kurie 
stengiasi jas iškošti iš kraujo. - ki
tai:-.- užsikimšus, turite juos pal -•>- 
-uoti. taip kaip liuosuojate vidurius, 
išvalant šlapumo medžiaga Kitaip 
gausite skausmų nugaroje, galvos 
skaudėjimą, svaiguli; vidur a ug . 
liežuvis bus apvilktas, o prie prasto 
oro reumatizmas gels. Šlapumai i.eai- - 
kųs. pilni nuosėdų, kanalai dažna. įsi
karščiuoja, šlapumas degina ir e.-; pri
verstas jieškoti pagelbos norą sy :<;■ 
naktį.

Pasitark arba su geru patikėtini; 
gydytoją, arba iš aptieko- ga.;k ketu- 
ria® uncijas Jad Saits druskų. Imk po 
art.atir.į šaukštelį pirm pusryčių per 
koletą dienų ir inkštai puikiai pradės 
veikti. Šios pagarsėjusios drusk - Pa
darytos iš vynuogė- rūgšties ir citrino 
sulčių, kur pridėta lithia. J<>> ■< i ilgus 
metus vartojame.®- ištįriymui ir suvik- 
>inimui užsikimšusiu inkstu, rangi nu- 
veikimui rūgščių, kad jos neerzintų 
kūno.

Jad Saits druskos nebrangi. ®, negali 
pažeisti ir padaro malonu, putojantį 
■ithia vandens gėrimą. Gerkit'- apsčiai 
gero vandens.

Gaivos Kvaitulys
Koktumas.Vėmimas
Nemaknumai po 

valgiui 
Gre/7ai Pagydomi 
MsinicSdszer 
Rašyk Pepsinic Scitzer Co.

W6rcesier čiass o
GAUSI SAMPEU DYKAI

ITALIŠKI ARMONIKAI
Mes išdirbant 
ir importuoja- 
me visokių ru- 
šių rąr.komis 
dirbtas 
itališkas 
Akordinas 
geriausias 
pasaulyje.
Ant 10 
merų gva- 
rantuotos. 
gu kitų isdirbėjų. Dykai suteikiam pa
mokinimus. Reikalaukit katalogo, ku
rį prisiąnčiam dykai. (-)

RUATTA SFRENELLI & CO.
ĮIU 4 Blue Island av. Dpt. 31, Chirago.

I

Jei Patrakęs 
Bandyk Tą

I žDfiK ANT BILE PATRI KUSIOS

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kia. priveda pne pa*® ingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion. sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priminąs vartoti. 
Creomulsion yra naujas rr.edika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad- 
vigubintu greitumu: jis palengvina 
ir gydo liga apimta oda ir sulaiko 
gemalų augintą.

Iš visu žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo xict'.ą iš geriausiu vaistų gy- 
dvrrtui pa-tovau- kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės r.e-veikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

' leągrir.z ir gydo užnuodytu
1 ir sustabdo imtaciją ir uždėgMBą

Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigerią į kraują ir tuomi sustab
do gemalu augimą.

Creomu!<ion yra ■užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovuos 
kosulio, salio, ir visokią gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavime. Jis 
yra labai gefts dėl sutvirtinuno 
visos sistemos po blogo šalčio. V 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvir,- 
tą vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION■ 
i 
I 
I

STEBĖTINAS PASIŪLYMAS VISIEMS! NAUJAU
SIOS MADOS ARTONE PHONOGRAPH

Vertas $35.00. Dabar Specialė Kaina tiktai $9.98.
JUS galėsit džiaugtis 
ilgais žiemos vakarais 
. u šiuo puikiu vėliau
sios mados Artone Fho- 
nograph. Tai puiki ma
šina kiek Kada yru bu
vę. gaujas ir skirtingas 
nuo paprasto phono- 
grapho. Netik turėsit 
smagų ir linksmą savo 
namuose laiką, bet ga
lėsit neštis iš vietos į 
vietą, ne.- pudarytx- 
parankioj »iutkeiso for
moj, su sagutėmis, rak
tuku ir rankine; didu
mas yra 12 per 11 ir 6 
colius, yra vietos dei 
12 rinktinių rekordų, 
turi stiprų "Heineman’’ 
motorą; galima grajit 
keletą rekordų be užsu- 
i.irno ir gaus t gražų, garsų balsą, taip kaip iš brangio® masinos. Pilnai gva- 
rantuotas. Su -uo phoopgranh mes jde.lam $ rinktinius aukštos rūšies rekor
dus ir 100 adatų. Pilnas konipietas gatavas grojint Viską gausite Sjieciale 
Kaina tiktai už SD.yS. Rašykit šiadie i. Nesivėluokit; tikta; 2000 šių dailių 
phonographų bus parduota bargėno kaina. Kuomet tuos išparduosime, tada 
oardavinešime reguliare kaina, kuri yra daug aukštesnė. Atsiųskit Jūsų var
dą ir adresą su $1.00 rankpinigių ir užmokėkit likusius ir keletą centų už per
siuntimą pastoriui, kuomet jis atneš phonographą. t> rinktinius rekordus ir 
100 adatų. Patenkinimas Gvarantuotas arba pinigai gražinami. Rašykit šian
dien pas: UNION TRADIN'G CO. 2148 W. < hieago Avė.. Dept. 120...

Chicago. III. Humboldt Park Station.

Musų kainos žemesnės, ne- tamatisiri
I

Jaučiasi perai ant nuparos

LAIKRODĖLIAI
Yankee $1.50

Radiolite $2.25
Garbiausi ir rr.ėcr.aTiuui: 
laikrodėFaipa«auly. Stip

rų s. patikėtini, 
gražios išvaizdos. 
Iešk>kite vardo 
ant veido.

J ohnso

Jofr n.-o n.
Brunsu :ck,2<.J.

Rankinis 
$3.50 

Radiolite 
$4.00 

laikro- 
kuris ^ra- 

žiai išrodo ir pa
tikėtinas prie 
‘unkin sąlyinj. 
MiSor.ai varto

ir DIDIEJI LAIKRODŽIAI

meldžiu kiekvieną skaitytoją 
šio laikraščio, kurie kenčia nuo 

Sub-Acute arua Muskulu Reumatiz
mo Strėnų Skau
dėjimo (Lumba
go:, Padagros 
(Gout). parašyti 
man laišką, pade
dant savo vardą 
ir aiškų adresą, o 
aš prisiųsiu dykai 
Vieno Dolerio Ver 
lės Bonką išban

dymui mano Rheumatizmo Gyduo
lių. Aš noriu prašalinti Reumatiz
mą nuo kenčiančiu savo lėšomis.Jųs 
pamatysite, ką gali padaryt Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Aš esu tikras, 
kad bus geros pasekmės ir jus patįs 
į tai įsitikinsite pirma, negu duosi
te man ber.t vieną centą. Nebandy
kit prašalint Reumatizmo per ko
jas ar orią su pagelba plasterių ar 
kitokių daiktų Nebandykit išvilioti 
jį su Ltnimentais, elektra ar mag
netizmu. Nebandykit išvyt jį su už
kalbėjimu. Bet jus privalot jį pra
šalint. Jis yra kraujuje ir jus turite 
vyti jį laukan

Ir aš tikiu, tą darbą atliks Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Reumatizmas 
turi išeit, jei jus pasiliuosuosit nuo 
skausmo ir kentėjimo. Mano gyduo
lės panaikina skandžius dieglius, 
muskulų gėlimą, gerklės sutinimą 
įr sąnarių sustingimą.

AŠ NORIU PARODYT 
Jurus, jei tik jus man pave’vsit. Aš 
aaiiu 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 musą pasiū
lymą žemiau ir reikalaukite 
ją tuo
jau*.

DILĖS AR MAŽOS. IR JI S B: SITF. 
\XT KELIO. KURIS PERTIKRINO 

TUKSTANCIt S.

Siunčia Dykai Prirodymui
Bile vienas patrukęs, vyra.-, mote- • 

ri- ar vaikas, privalo tuojau® rašyt 
pas \V. S. Rice. 69-K Main street. I 

; Adams, _ .
“Kaip Bandymui jo puikios stimuliuojančio® ’ 

— * iT4Aav ant patrukusios,
pradės trauktis; jie i

HEMOROJIDlfŠ

nes. "J
Dievą,” “
Tvanas” ir kitas,
rėjo didelio pasisekimo, bet į;.^sro7ei jusu^trui 

į šioji naujausiai paruosta pa- 
i rodo dar didesnį jo rupestin-
eumą literatiniame darbo, ir 
popui iariško rašytojo gabu
mus, kokius vargu kas kitas 
galėtų turėti.

Ypatingai pagirtina, kad 
knyga yra apdalyta gražiais, 
tvirtais apdarais* ir popiera 
ne blizganti, kas teikia 
akims palengvintą skaitymą, . 

; be nereikalingo nervu item-i 
i pimo. M. Balandėlis.

i

Amerikoj pernai buvo 2,- 
246 vedybos mažiau, kaip 
1926 m., o persiskyrimų 326

(Raudonąja Gysla)
\KLfEJI. KRUVINIEJI. VIDURĮ* 
MA1 H< IŠLAUKINIAI HEMO- 

ROIDA1 PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

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

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

Rašykit laiškus reikalaudami dy- 
ai Gydymo Išbandymui. Gaus’te jį 

paprastame pakelyje.
HENRY TIfAYER & CO, INC. 

CAMBR1DGE, MASS.

Patikėtinas budintojas už S 1.50 
Radiolite $2.25

Ka< garbus Tngersnll Yar.ke-' yra tarr> 
laikrodėliu. Ta« Ingcrsę]! TYPE-T budin
tojas yra tarp laikrodžiu budintoju. Gra. u*, 
metalo veidas ir užvedama gurauolė. Kitij 
kainos iki $4.50.

INGERSOLL WATCH CO.. Ine.
New York Chicago San Francisco

Dykai nuo patrūkimo

\V. S. Rice. I”c-
09-K Main st., Adam . X. Y

Malonėkit nian pri®ių>t vi-iškiši 
dykai jūsų stimuliuoja: • .< nnHka- 
ciją nuo patrūkimo.

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

Adresas ..............................................
Valstija ...................................................

R. J. VASIL
109 BROADM’AY. ROOM 4. 

$O. BOSTON. MASS.
Parduodu: NAMUS. FARMAS. 

KRAUTUVES:
Inšiorina: AUTOMOBILll S.
N\MUS. FORMŠIUS. KRAU

TUVES ir lt.
Apdraudžiu gvvasti ir sveikatą. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia, taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės. R. J. VASIL
409 Broadway, So. Boston. Msm

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

Acute arba Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tnkstančiai kitų, 
jog Reumatizmas gali būt prašalin
tas. ir mes nenorim ąždirht 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 to ir 
užsibaigs. Mes nesiunčiame mažą 
buteliuką, kuris neturi vertės, bet 
siunčiame pilnos m i eros batelį, ko
kie pz.r®iduoda aptiekose vieną už 
dolerį, šis butelis sunkus ir mes tu
rime užmokėti Dėdei Šamui až per
siuntimą. Todėl iąs privalot prisiąs- 
ti 25c. persiuntimo ir supakavimo 
išlaidoms, o tuojaus aplankysite 
Vieno Dolerio Vertės Butelį dykai. 
Priimant nereikės mokėti nieko.

KUHN REMEDY CO, 
Dept. B. W.,

1M35 Miloaokee Avė, CMeago, I1L

I
LITHUANIAN
DANGE FOLIO

PIANO S0L0? 
(iontainvn^ a choice ’ 

collecticn of the rnost' 
fiopular Lithuanian 
PlėctS • •> * “

TIK Iš L E I ST A.
K:: i na 7

;i 
t

1639 So, Ashland Avė.

CIHU.AGO, ILL.

Naktinio* 
PŪSLES 

Silpnumą ai 
Inkstų 

Skausmą 
Tuo jaus 
palengvina

Santai Midy
Nepavojingas

J f » I



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

PROVOKATORIUS IŠDA
VĖ 14 ŽMONIŲ.

Kriminale policija prane
ša, kad tūlas Juozas Saka
lauskas, Utenos miestelio gy
ventojas, rugsėjo mėnesi 
perėjęs Vilnijos pusėn ir te
nai pasisakęs, kad esąs poli
tinis Lietuvos emigrantas ir 
dėl gręsiančio pavojaus ap
leidęs Lietuvą. Vilnijoj jisai 
buvo priimtas emigrantų or- 
ganizacijon ir tuojaus apsiė
mė platinti Lietuvoje “Pir
myn” ir kitokią emigrantų 
literatūrą prieš Lietuvos val
džią. Gavęs literatūros, Sa
kalauskas vėl atvyko Lietu
von ir pavestus jam raštus 
išplaano Ežerėnų apskrity, 
Salaku, Antalieptės ir Duse
tų valsčiuose. Išplatinęs tarp 
žmor ių “Pirmyn" ir “Fašis
tų Konstituciją," Sakalaus
kas pranešė žvalgybai tų 
žmonių vardus ir adresus, 
pas kuriuos tų raštų paliko. 
Ir policija praneša, kad ji su
ėmusi jau 14 žmonių, kūne 
bus L aukiami atsakomybėn 
už slėpimą nelegalės litera
tūros.

Argi neaišku, kad tas .Juo
zas Sakalauskas yra provo
katorius?

KAUNE ĮVEDAMI NAUJI 
AUTOBUSAI.

Kauno miesto valdyba šio
mis dienomis paskyrė komi
siją, ir pakvietusi Durį žur- 

' nalistų. darė bandymą nau
jos konstrukcijos autobuso, 
pritaikinto Kauno grindi
niui. Autobusas Kauno susi
siekimui rastas tinkamu. 
Miesto valdyba mano pati 
Įsigyti 6 autobusus ir leisti 
Įsigyti privatiniams asme- 

. nims bei Įmonėms nustaty- 
. i tomis sąlygomis autobusus.

PURVAS IR BETVARKĖ.
Šimkaičiai — nemažas ir 

gana gyvas miestelis. Yra čia 
keletas Įstaigų, kaip vals
čiaus valdyba, policija, paš
tas, o be to ir keletas fabrikė
lių. Todėl judėjimas čia kas
dien neapsnudęs. visados 
pamatysi žmonių.

Gaila tik, kad kam tas pri
guli i epasirupina bent kiek 
sutvarkyti miestelio gatves. 
Dabar jos purvinos, vos gali
ma išbristi. Šalygatvių. gali
ma sakyti, kaip ir visai nėra. 
Jei kur ir yra. tai taip tik sau 
“dėl mados.” Lentos nepri
kaltos kitur jų visai nėra. 
ŽmoįTis eidamas tokiais šali
gatviais gali sprandą nusi
sukti arba griovy išsimaudy
ti, nes vanduo, niekui- nenu
leidžiamas. tyvuliuoja grio
viuose. Ne kiek čia reiktų 
darbo ir išlaidų, o miestelis 
Įgaut ą visai kitokią išvaizdą.

TILTŲ STATYBA.
Šįmet provincijoje statomi 

5 dideli gelž-betoniniai til
tai: Liudvinavo miestely per 
Šešupę — kaštuos apie 78,- 
000 lt., prie Dusetų ežero per 
Šventąją — apie 62,000 lt., 
per Agluonos upę Biržų aps. 
—apie 39,999 lt., per Genia- 
vos upę Kauno apskr. — 48,- ............. .......... ......................
450 lt. ir Pakruojy per Mušą TECHNIKOS ĮMONIŲ NJ- 
—apie 60,000 lt. Mažų gelž- NISTERIJA.
betoninių tiltelių pastatyta Valdžioje yra kilęs suma- 
daugiau 100. Statybos dar- .nymas pertvarkyti susisieki- 
bus veda vietos savivaldy- mo ministeriją. Vieton da- 
bės. Vidaus reikalų ministe-,baltinės ministerijos butų iš
rija darbus subsidijuoja, teigta technikos įmonių mi- 
ruošia tiltų planus, prižiūri ir nisterija, kuri apimlų visas 
kontroliuoja. , \ alstybės technikines įmone.-

----------------- i ir žinybas — geležinkelius, 
TVARKO, BET NE LAIKU, pasius, telegrafą, telefoną.

Kruopiai. Neatsižvelgiant 'radio,.statybą,. L.
Į lai, kad dabartiniu metu ^os dirbtuves n t 
eina žieminių javų valymo manomi pavesti 
ir sėjimo darbai, valsčiaus 
“ponai” duoda skubius ir 
griežtus įsakymus taisyti ke
lius ir kasti ravus. Netaisyto 
kelio plotai išduodami taisy
ti iš varžytinių už brangią 
kainą neišpildžiusių įsaky-........................... -------------
mo asmenų sąskaiton. Šito- ■ danai išdalinti žmonėms, 
kiu netikusiu valsčiaus ponų Bet seniūnas vieton išdalinti 
šeimininkavimu ūkininkai žmonėms, išlipdė jais savo 
labai pasipiktinę ir nusista- kambarį.

O gal ir teisingai mano šis 
: girdi, iš tų planų 

ži bus kas. ži nebus, o troba 
štai iškibyta. Čia nauda ne
abejotina.

LINU IŠVEŽIMO TOBULI
NIMAS.

Finansų ministerija ruo
šiasi įvesti griežtesnę musų 

iššokęs iš lenkų išvežamų

t.

karo techni-
t. Plentus 
vidaus rei

klų ministerijai.

KIPRAS PETRAUSKAS 
DAINUOJA RYGOJE.
Lapkričio pradžioj K. Pet

rauskas gastroliuos Bvgoj ii 
dainuos kartu su Aiaskvot 
didžiojo teatro 'dainininke 
Stąpanova ir baritonu Saro- 
be.' ~ *------ ------- “
doj, 
to,”

• T “riausis Latvijos oper< > są
statas.

KAM DERA PLANAI?
Eržvilkas. Pocaičių kaime 

seniūnui A. Tamošaičiui val
sčiaus valdybos buvo Įteikta 
skelbimai ir trobų statymo

tę per ateinančius savivaldy
bių rinkimus už dabartinius seniūnas: 
atstovus nebebalsuoti.

JAU ŠIŲ METU DERLIUS 
PAAIŠKĖJO.

Rokiškio apskrityje prasi
dėjo bulviakasis. Bulvės la
bai blogos, bendrai apie 70 
nuošimčių mažesnis derlius 
negu buvo jis kitais metais. 
Pavasari 50 nuoš. ūkininkų 
neturės bulvių sėklos. Ant 
rinko š bulvių purui mokama 
10 litą, 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.

Dainuos operose Ai- 
’ ‘“Karmen,” "RUolet- 

‘Traviatoj." šiuose 
pektakliuose dalyvaus ge-

BLOGAS PAPROTIS.
Joniškis. Čia kinas valdo

mas žydo. Fflmos rodomos 
geros, tokios pat kaip Kaune. 
Šiauliuose ir kitur. B-: yra 
netvarka salės viduj, nes 
prasidėjus seansui dar žmo
nės yra įleidžiami. V. - nu
statytų vietų pristatinėja kė- 

l'Jes taip, kad nuolat prieš 
ūkis žydas su pasivėi: usiais 
juda ir juda. Tas trūklio žiū
rovams matyti ekrane raiž
ius, nes susigrudusieji už
stoja.

PAKLIUVO.
Ylakiai. Nesenai policija 

susekė nepaprastus vagis. 
?irmas Pocius ir Indriekų vi- 
;a šeima: vyras, žmona ir vv- 
o motina. Pas minėtus Ind- 
iekus rasta žemėje ir pe
lnuose sukavotų daiktų, 
ardžius paaiškėjo, 
laręs per 6-šius mėn. 22 
gvstes.

Dvi iš minėtų vagysčių bu- 
;o jau nagrinėjamos Skuodo 
tuovados taikos teisėjo. Pir
moj visi nubausti po šešius 
mėn., o antroj po 9-nius mėn. 
išskyrus molina.* *•

O kiek dabar teks už liku
sias 20 vagysčių?

Iš
kąri pa

va

PRIVALOMAS PRADŽIOS 
MOKSLAS.

Švietimo Ministerijos ži
niomis, nuo rugsėjo 1 d. įves
tas Šiaulių, Panevėžio, Kau
no ir Rokiškio miestuose, 
Tirkšlių ir Vegerių valsč.,; 
Alažeikių apskr. ir Pašvitinio: 
valsč., Šiaulių apskr.

NEBUS DAUGIAU ŠALČIU DELEI JO
‘‘Per keliolika metų kiekvieną rudenį kentėjau nuo rūsčių kosulių 
ir šalčių. Draugas patarė bandyt Trinerio Kartųjį Vyną. Tai buvo 
trįs metai atgal ir nuo tada nesu turėjęs šalčiu. \- paty-inu. kad 
1 rinerio Kartusis Vynas yra puikus tonikas, kuri- pridundti man 
stiprumą atsiiaikyt prieš Šalčios.”
A. V., Perth Amboy. N. J.. Rūgs. 26. 1S2A.

TURITE
ŠALTI? 4

GYDYTOJŲ SKAIČIUS.
Sveikatos departamento 

žiniomis, Lietuvoje yra 488 
medicinos gydytojai i Latvi
joj — 1,216). dantų gydyto
jų ir dantistų — 273, veteri
narijos gydytojų — 76. far
macijos magistrų — 1, pro
vizorių padėjėjų — 44d.

>

EKSLIBRISŲ PARODA.
Nuo spalių 14 d. M. K. 

Ciurlionės galerijoj ruošia
ma Lietuvos ekslibrisų (kny- 
gų ženklų) paroda, kuri tę
sis vieną mėnesi.

KĖSINOSI PAGROBTI 
POLICININKĄ.

Šiomis dienomis demark- 
linijoj, ties geležinkelio lini
ja Utena ir Naujieji Švenčio
nys, kažkoks civiliai apsiren
gęs vyras, iššokęs iš lenkų išvežamų į užsieni linų kont- 
sargybininkų budelės, už- rolę. Manoma sumažinti spa- 
puolė musų pasienio polici- lingumo nuošimtį. Vieton 20 
ninką Inčirauską ir mėgino nuošimčių, kąip buvo iki 
jį nuginkluoti. Prie jo prisi- šiol, dabar manoma lėisti tik 
dėjo keturi ginkluoti lenkų 15 nuošimčių spalių, 
kareiviai ir Inčirauskas buvo 
priverstas pabėgti. Lenkai 
paleido į jį keletą revolverio 
šūvių, tečiau nepataikė.

BĖDA SU TILTAIS.

NELAIMĖ KULIANT.
Šiaulėnai (Šiaulių ap.). 

Spičių kaime pas ūkininką 
P. N. kuliam arkline mašina, 
drelingis pagavo Varoli už

Kliūčiai (Biržų apskr.). skverno, trenkė į žemę ir už- 
Užpemai gilinant Apaščios mušė. Kol arklius sustabdė 
vagą, čia buvo pamūrytas velioniui galvą sudaužė ir 
cementinis tiltas, bet pernai abi kojas nulaužė, 
potvinio metu, vanduo ir le
dai išdraskė pilvmą. Tekni- 
kai, kurie prižiūrėjo Apaš
čios kasimo darbus, nuspren
dė Įmūryti šalia didžiosios 
skylės cementini vamzdi, 
“cigarninką,” kaip žmonės 
sako. Pasekmės tos, kad šį
met Kilučių ūkininkai murk- 
dėsi visą vasarą per upę: 
mat vėl mūrijo trečią skylę 
pylime. Kitais metais tur būt 
vėl tas pats pasikartos.

i

KAUNO MOKYTOJU 
KONFERENCUA.

Spalių 7-8 dd. Kaune įvy-; 
ko Kauno apskr. pradžios! 
mokyklų mokytojų konfe-'. 
: encija. Joje aptarta privalo-' 
mojo mokymo vykdymo ir ’ 
kiti bėgami reikalai. Buvo 
eferatų ir paskaitų.

NEKOSEKIT!
Gauki*, greitą na- 
trelbą nuo smarkaus 
draskančio kosulio. 
Sustabdykit tą erzi
nantį niežėjimą su 
Severus Cough Bal
sam. Mylimas moti
nų ir vaikų per -19 
metus. Saugus. Ap- 
tiekose. 25c. ir 50c.

jEVERa’l 
cough BALSAM

Apsisaugokite Ką Darot!
Imti šį malonų, naturalį 

liuosuojanti toniką prieš 
valgius kaip reikalinga, tai 
yra apsisaugo! save nuo 
šalčių ir gripų,galvos skau
dėjimo, rūgščių skilvy, ga- 
sų, nemiego ir nusilpnėji
mo, užlaikant visą virški
nimo traktatą dirbant liuo- 
sai ir gyvai. Gaukite bon- 
ką aptiekoje šiandien — 
$1.25. Vertingas kuponas 
yra kiekvienam pakiete.
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Apleisti nors ir lengvą šal
tį galima susilaukti rimtu 
pasekmių. Pneumonia tan
kiai išsyvysto greit ir užsi
baigia pragaištingai. Su- 
stiprinkit save nuo pagavi
mo šalčio!

Paakstinant virškinimą 
ir išvalant iš vidurių visą 
susikimšimą, šis garsus su
dėtinis Califomijos vyno, 
cascara ir kitų medikalių 
žolių prašalina iš sistemos 
užsikimšusią išmatų mate
riją ant kurios šalčiai 
maitinasi.

TRINERIO
KARTUSIS 

VYNAS

Wu DYKAI
Siųskit pas Jos. Triner Co., 1333 >
So. Ashland Avė., Chicago, dėl 
santpc-lio DYKAI. įdėkit 10c 
persiuntimui ir supakavimui.
Vardas ............................................
Adresas .......................................... i
Miestas ..........................................

KALĖDŲ EKSKURSIJA 
I LIETUVĄ

Puikiausiu Greitlaiviu

AQUITANIA
Graodžio-December 5-tą dieną

SENAI LAUKTA.
Šiaulių miesto visuomenė 

ilgai vargo dėl pašto dėžu
čių laiškams: dėžučių buvo 
tiek maža, kad kartais, no
rint įmestiHaiškas, reikėdavo 
bėgti per kelias gatves. Ne
senai pašto Įstaiga susiprato 
ir pastatė daugely vietų nau
jas gražias ir tvarkingas dė
žutes. su užrašais, kada iši
mama korespondencija.

IŠSISKIRSTĖ VIENSĖ
DŽIAIS. STATOSI.

Žemalė. Tirkšlių vai. Pas-; 
suliniais laikais ir nekurie' 
Žemalės apylinkės kaimai iš
siskirstė viensėdžiais ir ku
riems teko persikelti, naujo-1 
se vietose statosi. Plečiasi 
ir pats Žemalės miestelis. Že
malės apylinkėj yra tuo ne
blogos statymosi sąlygos, 
<ad čia yra nepaprastai daug 
akmenų, vietomis akmuo ant 
akmens.

VIS DAR ŽUDOSI IŠ 
VARGO.

Joniškis (Šiaulių apskr.). 
Rugsėjo 21 d. prisigirdė įk- 
risdama i sodželką Barbora 
Pakšlienė, 57 metų amžiaus 
motelis. Priežastis — sunkus 
gyvenimas. Paskutinėmis sa
vo gyvenimo dienomis B. P. 
elgetaudavo. Bet ūkininkai 
mažai beri uodą elgetoms. 
Sako: “Eikite i prieglaudą.”

TIKRAS PRAGARAS.
Degučiai. Zarasų ap. Dėl 

lietingo oro. dalis sušalusio 
—žalio vasarojaus lauke 
guli. Pasirodė netik šalnos, 
bet ir sniegas. Spalių 2 d. iš
krito sniegas. Žmonės de
juoja, kad tikras ant žemės 
pragaras.

SENAI TAIP BUVO.
Šiaulėnai (Šiaulių apsk.). 

Vasarojus dar žalias, bulvės 
dygsta, žirniai, vikiai, linai 
tebežydi, rugiai nesėti, kvie
čiai nepiauti; šalta, lietus, 
visur aptvino, pievos apsem
tos ir ežerai tvokso. Žmonės 
iš proto kraustosi.
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Vėlesni išplaukimai iš New Yorko:

BERENGAR1A ... Gruodžio 11. Sausio 4

MAl’RETAMA ... Sausio 11. Vasario 16

AQl IT ANT A.....................Vasario 1, Kovo 1

ar- 
arba rašykit mams:

LINE
i>pt.
BOSTON. MASS.

ii N'ew Yorko stačiai i Cherbourgą, 
o iš ten gelžkeliu j Kauną

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

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

l». Pijus B u k š n a i t i s.

Užsisakykite vieta- ir klauskite paaiškinimų 
<i austoje mu<ų agentūroje,

CUNARD
l.ithuanian

33 Statė St..

I

klausk pas vietinį laivakor-

♦

kai vedami p.W.H.Schare.

p -nit«) visi nepiliečiai turite 
švažiuosent.

KAINOS 
IŠ KAUNO: 
Trečia Klesa

$125
Valdžios Tax

Ekstra

NEKĄ KM TESESRIO KELK) | LIETUVĄ
ARBA IŠ LIETUVOS I AMERIKĄ KAIP PER

KLAIPĖDA
------ : ANT :------

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

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINUOS?
1) Nepertraukiama kelionė iš purto į portą
2) Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis
3) Lietuviškai galima susikalbėti su laivo aptarnautojais
4) Geras valgis ir mandagus patarnavimas
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) Išpildomi laivo orkestro*, įvairus žaislai, šokiai ir tt.X ____________________

IŠPLAUKIMAI LAIVU IŠ NEW YORKO: 
“POLONIA” ................................Gruodžio (Dec.) 4
“LITUANIA” Gruodžio (Dec.) 22
“LITUANIA” ........................... Sausio (Jan.) 26

Su |v*irioms Žinioms Kreipkitės j Vietos Agentą ir į Bendrovę 

BALTIC AMERICA LINE
« BRUK.E STBEET. NEW YORK. N. f.
I niofl Tnrt BMg . Pittsburgh. Pa.
315 So. Uvarborn Street, Chicagzi. Ulinei*.

Į KAINOS 
I KLAIPĖDĄ 

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

$122.00
Į abi pusi 203.50

Kalėdų
Ektkurujos j 
LIETUVA

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

draugus, savuosius 
vaizdus.

Prisirengk dabar, važiuoti ant didžiausio laivo pasauly 
S. S. LEVI ATH A N

(iki Cherbourgo)

Iš New Yorko išeina Gruodžio-December 5 d.
Ši specijalė ekskur< a ar.: io lano Imis asmeniškai vedama 
P- J. TURCK viršinmko United Statės Lines New Yorko ofiso.

Kita ekskursija išeis puikiuoju laivų
S. S. GEORGE WASHINGTON

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

Ekskursantai ant šio ' livo a
. ,Su8Ti žimui leidimii- (R1 

nevėliau kaip < 
Pirk laivakortes ten ir atga’

.. reikalingu info. ’.ac
t’U agentą, arba ra- 9

United Statės Lines
7a Stato St., Boston, .Maus. 'Broadway, New lork City.

IŠ IR |

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didelio Vokiečių laivo 
COLUMBUS

■ rna Kitais sius Linijos 
laivais 

TIK AšTl'ONIAS 
DIENAS

Puikios kajutos Trečiai 
Klesa:—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

65 Statė St.. Boston, Masą.
NORTH GERMAN LLOYD/j

di Pagelbingas nUO
Reumatiską

— Skausmų, ___
Strėnų tiegUo,N««ra>W»- 

Dargana ir
Ketus ir pun‘A 
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Vietinės Žinios
Automobilių apdrauda 

padidinta.
Neužmirskite vakarienės 

ateinantį nedėldienį.
Sekantiems metams auto- . Neužmirškit, kad ateinan-
i i i _ a- ti Airi 1U 1YU' 1*1 PI Omobilių apdrauda padidinta 

nuo 10 iki 17 dolerių virš da
bartinės kainos. Už mažes
nius automobilius mokestis 
nustatyta $47. o už didesnius 
$62. Bet valstija padalinta Į 
keletą teritorijų. kuriose 
kiekvienoj bus skirtinga kai
na. Artimesniuose Bostono 
priemiesčiuose bus brangiau, 
o tolimesniuose pigiau. Mat, 
aiškinama, kad pačiame 
Bostone ir jo apielinkėse 
daugiau žmonių gyvena, di
desnis trofikas. tankiau gali 
nelaimės atsitikti, užtad ir 
mokestis čionai didesnė. 
Žmonės tam reiškia dideli 
pasipriešinimą, nes nepai
sant kur žmogus gyvena, vis- 
tiek jis daugiausia važinėja 
per miesto centrą, tad nelai
mės visiems gali lygiai atsi
tikti.

Padidinta apdraudos kai
na visgi nėra taip augšta. 
kaip ją buvo nustatęs buvu
sia apdraudos komisionie- 
rius Monks. žmonės butų tu
rėję užmokėti §1,800.000 
daugiau, negu dabar.

Jeigu bėgyje 20 dienų nuo 
padidintos apdraudos pa
skelbimo vėl pakankamas 
piliečių skaičius užprotes
tuos. tai šis dalykas turės vėl 
eiti i teismus ir kainos vie
naip ar kitaip galės dar pasi
keisti.

Gubernatorius Fulleris, 
paskelbdamas kitiems me
tams padidintas automobi
lių apdraudos kainas, papei
kė tuos žmones, kurie sten
giasi neteisėtais budais gauti 
pinigų iš apdraudos kompa
nijų. Jisai nurodė, kad toks 
klastingas apdraudos kom
panijų aplupimas vėliau atsi
liepia padidinimu mokesties 
už apdraudą. Ponas Fulleris 
tečiaus užtylėjo tą faktą, kad 
daugelis apdraudos kompa
nijų pereitą metą turėjo gero 
pelno ir išmokėjo augštus di
videndus. Be to. kompanijų 
viršininkai gauna milžiniš
kas algas, kurios taip ima
mos iš apdraudos pinigų. 
Taigi, jei kuri kompanija tu
ri deficito, tai tos algos turė
tų būt nukapotos. Tėčiaus. 
kompanijų viršininkai nuo to 
yra Ufosi/tik vis tie vargšai 
žmonės turi padengti kapita
listų deficitus.

ti nedėldienį, 25 lapkričio. 
LSS.' 60 kuopa rengia vaka
rienę S. Michelsonui priimti, 
kuris šiomis dienomis sugrį
žo iš Lietuvos. Jis žada per 
tą vakarienę papasakot Įdo
mių dalykų apie Lietuvą. 
Vakarienė taip gi žada būt 
gera, nes valgius gamina ne 
restoranas, bet pačių musų 
draugų moteris, geros šeimi
ninkės. įžanga — §1 asme
niui. Tikėtai gaunami “Ke
leivio” redakcijoj.

Kas norės dalyvauti šitoj 
vakarienėj, rengėjai prašo 
tikėtus užsisakyti iki suba- 
tos, nes jiems reikia žinoti, 
kiek pagaminti valgių.

Vakarienė bus South Bos
tono Lietuvių Salėj (apati
nėj), ir prasidės lygiai kaip 
7. todėl visi prašomi susi
rinkti i laiką.

Pienių unija sutinka užmo- Sako, didinimas laivyno ve- 
kėti kompanijai $35,000.

Savo laiku teismas priteisė . Filozofiškų knygų rašyto- 
pieno išvežiotųjų unijai, kad jas Will Durant, kalbėdamas 
ji užmokėtų kompanijai Ford Hali Forum svetainėj, 
S6(».00<> už nuostolius, kurių kritikavo Amerikos prezi- 
buk tai pasidarę iš priežas- clento politiką naminiu gink- 
ties streiko. Unija iš sykio tų lavimosi klausime. Jis citavo 
pinigu nemokėjo, tad kom- Coolidge’aus žodžius, kad ši 
panija uždėjo areštą antšalisbuktaireikalingadides- 

. darbininkų algų. Išrodė, kad 
'dėl šito kils streikas. Paga
lbaus. unija sutiko užmokėti 
kompanijai biski daugiau 
kaip pusę reikalaujamos su
mos, tai yra. §35.000. Unijis- 
tai milkmanai

d* prie karo.

nio laivyno, nes reikią būti 
piisiruošus karui ateityje. 
Durant nurodė, kad stiprini
mas laivyno kaip sykis tik ir 
prives greičiau prie karo. Im
perialistų ir militaristų “nu

turės kas są- siginklavimo“ šukavimams, 
vaite mokėt po $3 savo darb- matomai, jau netiki nei libe- 
daviams iki šita suma bus su- rališkesnė buržuazija, 
mokėta. Kiekvienam unijis- 
tui išpuola po §45.

Išgarbino Gandi, kaipo 
“naujos gadynės pranašą.”

Dartmouth kolegijos pro
fesorius S. L. Joshi pasakė 
Bostone prakalbą apie indu- 
sų vadą Gandi, kurį jis vadi
no ‘‘naujosios gadynės pra
našu.” Gandi Indijoj mokina 
žmones taikos ir meilės, ra
gindamas juos būti palan
kiais valdžiai ir Dievui.

PARSIDUODA BEKERNĖ
Biznis gerai išdirbtas nuo senai, su 

visais įta-ymais. Priežastis pardavinm 
senatvė. Kaina maža. Sąlygos geros 
Kreipkitės pas Julių Evaiš.ų, 131 C st., 
So Boston, Mass. ( 49 į

Miesto ligoninėj didelis 
triukšmas.

Tūlas laikas atgal miesto 
ligoninėj mirė maža mergai
tė. Dabar jos tėvai pakėlė 
triukšmą, kaltindami ligoni
nės tvarką, kad nekreipiama 
užtektinai domės i žmogaus 
gyvasties gelbėjimą. Tas pri
vedė prie tyrinėjimo. Nors 
ligoninės viršininkai ir mies
to valdžia bandė visa tai už
glostyti. tvirtindami, kad 
viskas yra gerai, o jeigu kas 
mirė, tai ne dėl ligoninės kal
tės, tečiaus tyrinėjimai tęsė
si toliau ir vis daugiau naujų 
dalykų iškelta aikštėn. Liu
dininkai Įrodė, kad daugely
je atvejų ligoniai buvo be 
reikalo apleisti. Paskutinia
me Specialės Komisijos po
sėdyje tūlas "VVillis Smith pa
rodė, kad iš priežasties ligo
ninės apsileidimo jis neteko 
kojos. Elizabeth Henderson 
Įrodė, kad per apsileidimą 
ligoninės tarnautojų jos ma
ža dukrelė pasismaugė lovos 
grotose. Buvo daugiau pana
šių nusiskundimų. Šis triukš
mas gal padalys kiek Įtek
mės i ligoninės viršininkus, 
ir ateityje gal bus vengiama 
tokių atsitikimų.

Mažai žmonių garsaus 
artisto koncerte.

Garsus smuikininkas Miša 
Elman Bostone davė savo 
koncertą, nebuvęs čionai jau 
per paskutinius trejus metus. 
Žmonių mažai susirinko, tik 
antrame balkone buvo kiek 
daugiau. Anglų dienraščiai, 
aprašydami šį koncertą, pa
stebi, kad per tris metus bos
toniečiai nematydami šio 
smuikoriaus, apmiršo ji. to
dėl ir nesusirinko skaitlingai.

I

i

Karštos diskusijos dėl nusi
leidimo pieno kompanijai.

Centralės Darbo Unijos 
posėdyje buvo kilę karštos 
diskusijos dėl milkmanų uni
jos nusileidimo pieno kom
panijai. kuriai unijistai turės 
sumokėti §35,000 “atlygini
mo” už streiką. Tokiame 
unijos nusileidime numatyta 
kapitalistų laimėjimas, kuris 
gali padaryti Įtekmę ir kitose 
darbo šakose. Buvo net iš
reikšta pageidavimas, kad Ant Tremont st.. Bostone, 
šitoks pieno išvežiotųjų uni- žmonės turėjo tikrą teatrą, 
jos nutarimas butų atšauk-j kuomet keturi kareiviai ir 
tas. Nekurie delegatai kalti- vienas policistas “faitavosi.” 
no ir Darbo Unijos centrą. Policistui visgi pavyko nuga- 
kad neteikė gana paramos,lėti kareivius, kurių trys pa- 
šioje pienių kovoje su kapi- bėgo, o ketvirtas areštuotas, 
talistais. F J ’. ’ 
žiotojai butų gavę tinkamos: yra Peter E. Yankovvski, ma- 
__ ___  . _____• flnnL’n^

Esą. jei pieno išve- Pavardė areštuoto kareivio >k« 12 valandai nakties.
1 1 • (’.prh n 1 ■ h 1 i kvi*»tinA i

paramos, jų unija butų nepa- 
sidavusi taip greit.

Aušriutės koncertas.
Pereitą nedėldienį Lietu

vių Salėj buvo p-lės Aušriu
tės koncertas. Ne\v-yorkietė 
dainininkė dainavo gerai ir 
susirinkusiai publikai gana 
patiko. Musų Vincas Jankau- 
skas-Jenkins taipgi šauniai 
sudainavo keliatą dainų. 
Jam akomponavo pianistas 
Jozavitas. Vienu žodžiu — 
koncertas buvo geras, tik 
gaila, kad publikos nedaug 
tesusirinko. Rengėjams tur
but teks prisidėti iš savo ki- 
šeniaus.

tomai lenkas.

i

Bostono Universitetan įsira
šė daug studentų.

Bostono Universitetan šį
met Įstojo tiek daug studen
tų. kad jų pakaktų Įkurti ir 
inkorporuoti miestą. Išviso 
šion mokyklon Įsirašė 12,234 
studentų, o Įkūrimui miesto 
reikalinga apie 10,000 gy
ventojų. Tas parodo, kad A- 
merikos jaunuoliai rūpinasi 
Įsigyti mokslą. Kažin, kiek 
tame skaičiuje yra lietuvių?

Vanagaičio-Jozavito 
maršrutas.

Vanagaičio-Jozavito pra
kalbos su koncertu Įvyks se
kančiomis dienomis:

Nedėlioję. 25 
Providence. R. I.

Seredoje, 28 d. 
Worcester, Mass. 
Salėj. 29 Endicott st. 
su jais dalyvaus 
Grybaitė ir V. J. Jankaus
kas.

Gruodžio 2 d. South Bos
tone, Municipal Bldg. salėj.

lapkričio,

lapkričio.
Lietuvių 

Tenai 
d a p-lė M.

Paštas persikėlė nau jon 
vieton.

Senas pašto namas Bosto
ne pradėta jau griauti, todėl 
pašto ofisai tapo iškelti i 
BreYver Buildingą po No. 245 ? 
Statė st. Dėl šitos priežasties.

Socializmas neduoda ramy
bės buržuazijai.

Pereitą nedėldienį Frank- 
lin Union Hallėj buvo pra
kalbos temoje: “Kodėl eina 
kova tarp krikščionybės ir 
socializmo?“ Kalbėtojas, 
Edvvard Joyce. apsiputojęs 
burnojo prieš socializmą, ti
krindamas savo klarfsyto- 
jams, kad socializmas yra di
delė baidyklė. Jis ypatingai

CAMBRIDGE Tt K BL T 
GREIT PARDUOTI

dailus Namai, palei lietuvių bažnyčią: 
ieigų $200<l į metus; kaina $15,700 
Kreipkitės, dienomis:181 Gark st, va
karais į ofisą kur šifkortes parduoda, 
875 Cambridge st, pas Notarą K. Si

dabrą.

LIETUVIŲ ŽINIAI!- 
Stanlet VVet \Vash l.aundr>

7-9 Eliery Street. So. Boston. Mass.
S. Jarusz. savininkas.

Balti skalbiniai kaip sniegas ir l»e i 
’ dvokimo. Spalvos visuomet kaip nau- 
' jos. Vienas pabandymas pertikrins 
jus. kad pas mus skalbiama geriausiai. 
Mažiausiai 1.5 svaru 60c., mažiau—4c. 
už svarą Visi paprasti baili skalbi
mai švaria: suprosytl ir .-udeti. Ki.oki 
skalbiniai grąžinami atgal šlapi, gata- 

ir tt.
I Patarnavimas toks gaspadinėms la- 
, l»ai apsimokantis, lėšuoja 7c. už svarą 

— mažiausiai 1 1 svarų už $1.00.
Seredomis ir Ket\ergais

20 svarų 60 centą, jei daugiau ka.p 
20 svarų 4c. už svarą.

I

DR. J. NARCUS
19 MASK\OS IR KAUNO 

Specialistas tenerišką, krauju ir 
udu» ligą.

Elektriką ir 606 g.idoiua 
jei reikalas.

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

Lietuvis Optenetnsta
PRANEŠIMAS.

DEMONSTRACIJA DYKAI
-----  ant -----

KEYSTONE PEN'TO.
■•'lat. N u mazgojamas Sienoms
Rentas, bus demonstruojamas.

LAPKRIČIO 22. 23. 21 dd.
Viršminėtomis dienomis p-lė vi <l« l prvsminio ir t’ i

Joyce iš Namu Dekoracijos Sky
riaus Keystone Varnish Kompa
nijos. bus šioj krautuvėj ir duos 

i patarimus kaip vartoti Įvairias 
sparvas ištaisymui kambarių. Ji 
taipgi rodys kostumeriams kaip 
gauti geriausią naudą iš smulkių 
dekoracijos problemų.

Jeigu turi speciali klausimą, 
ateik pas mus ir p-lė Joyce pa
gelbės jums.
SOLTH BOSTON Sl lTLY (O. 

i 3S i Broadway. So. Boston, Mass.
■ *

METINIS BALIUS.
Rengia Lietuvos Sūnų l'raugvste. 

C ambridge. Mass. 
Thar.ksgiv ing Daj — Padėkavonės 

Dienoj. Ketverge.
29 LAPKRIČIO-NOV., 1928

t YT’Rl S H ALI.. 
, 40 Prospect st.. Cambridge. Mass.

Prasidės 3 vai. po pietų ir trauksis

Gerb. publika vietinė ir apielinkės:
Malonėkit atsilankyti, 

liaus visi be skirtumo, 
j bridge’uje. Orchestra

I

PLUNKSNAS, Putus, Paduškas, 
Patalus. Kaldras ir visokias lovą 
įrėdmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

>idžiausis sandė

European Feather Co.
25 Lowe!l Street, Boston. Mase

lis. Gvarantuojam 
ožsifanėdinimą. 
Pas mus jrausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pu- 
aua.

I

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

J. L. PASAK ARN1S. O. D.
447 Broadway, So. Boaton, Maaa

{Kalendoriaii
♦
4
I»
I
4
t«»»
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
J.

' s *
GRAŽIAl'Hl LIETI VlšKI ’ 

i
— ir — ;

visi kitokie «
Jau pagaminti — užsakomai išpil-1 
domi — visiems užsisakantiems • 
siunčiame dabar.

Kalendorių kainos:
25c. už vieną. $2.50 už tuziną.

Užsakymus siųskite:
JONAS KERBI EJIS

663 Fourth Street.
SO. BOSTON. MASS.

ant to Da
nes svetainė 

yra viena iš puikiausių visame Cam-; 
bus geriausia I 

i • kokia gali būt. Tai yra Babe Stanley 
i iš Brocktono. Grajis Angliškus ir Lie
tuviškus šokius. Prie to bus skanių 

i valgių ir gėrimų. Jžanga: Vyrams 50c., 
I moterims 10. Nepraleiskite šio baliaus 
l nei vienas. Kvečia visus,

Lietuvos Sūnų Dr-stės Komit.
1. d Sausio-Jan., 192.) m., nauji na- 

; riai į Liet. Šunų Dr-stę, bus priimami 
, už pusę įstojimo. Susirinkimai būna 
! Essex svetainėje. 40 Prospect Street. 
I P. S. Važiuojant iš kitur, išlipkit ant I 
j Centrai skvero, o čia. ir svetainė 
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and F1LL1NG STATION
Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITA1T1S
415 Old Colony Avė..

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

Nauja gelžkelio stotis.
Naujoji gelžkelio stotis. 

N'orth Station, jau užbaigta. 
Joje randasi didelė sportui 
arena, vadinama Boston 
Garden. kurios oficialus ati
darymas Įvyko pereitą suba
tą. Pažymėtina, kad ši stotis 
pastatyta be jokios nelaimės, 
nei vienas darbininkas nebu
vo sužeistas.

Vagys išvežė 500 svaru 
“seifą.”

Roxbury vagys išvežė 
vienos 
seifą. Pinigų jame buvę tik 
100 dolerių ir 135 nevartotų 
money orderių. Vaistinėj sy
kiu randasi pašto skyriaus 
stotis. Vagiliai, matomai, ti
kėjosi rasti daug pinigų.

iš
vaistinės 500 svarų

Buvusis Bostono majoras 
Curley pareikalavo, kad pas
kutinių rinkimų balsai butų 
iš naujo perskaityti, nes jis 
buvo kandidatas ir turis Įro
dymų. kad daug balsų buvę 
suvogta. Balsai skaitomi iš 
naujo.

daug laiškų ii laikraščių, ku-j bajsus jam (je]Į0 kad aiški
nę eina per didįjį Bostono na žmogaus atsiradimą evo-
paštą, buvo pavėluota. liucijos keliu, o ne taip, kaip 

biblija sako. Toliaus tas po
nas, matomai, negalėdamas 
nieku kitu kabintis prie tobu-

East
Renei.
dienio 
kė gaisrininkus,
1 • • • . . Z Z 1

Bostono gyventojas 
gerai pereito nedėl- 

rytą išsigėręs, pašau- 
. kad pasa

kius jiems “good morning.” 
•Jis buvo užtai uždarytas už 
grotų.

Nori, kad mokslas kolegijose 
butų trumpesnis.

Tuft* kolegijos preziden- los socializmo idėjos, išgal- 
tas Cousenssakė prakalbą vojo ir šaukė, kad socializ- 
Bostono Moterų Federacijos mas griauna šeimynas, atme- 
kliube, kur jis tvirtino, kad ta motinos meilę, o galų gale, 
keturi metai kolegijoj yra esą. socialistai nori, kad A- 
per daug laiko eikvoti to- merikoj viskas butų taip, 
kiems studentams, kurie ne- kaip Rusijoj. Žinoma, tai yra 
turi tikslo mokytis profesijų, žioplas melas. Socialistų au- 
bet ruošiasi tik praktiškajam klėjamos šeimynos yra pa- 
bizniui. Jo nuomone, šios rų- vyzdingiausios. o bolševiz- 
šies studentams mokslo kur- mo jie netik niekam neperša,'kuris tvarkė trafiką. Vežikas 
sai turėtų būti susiaurinti ir bet dar griežtai prieš ji kovo- pabėgo, bet buvo sugautas ir 
laikas sutrumpintas. ja.

I

/

įI Netoli Auburno miške pa
sikorė Mrs. Allen. 32 metų 
amžiaus moteris. Ji ilgai sir
go, turėjo 6 vaikus ir negalė
jo pakelti vargo.

Revere miestelyje trokas 
užmušė policijos seržantu,

n re ’T nota
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Tel. South Boston M2O 
Residence University 1463-J 

S. M. Puiiute-Shilliii 
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
M6 Broadway, So. Boaton, Mana

Room 2.

Dorchester Clothing 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 nušautus: įkapių. 
Muskrat. Raccoon, Opossum, 
Beaver, Mink ir tt.

MARTIN BALULIS
1854 Dorchester avė.. 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240

PARSIDUODA ant OKŠINO
Aiskrymo ir Saldainių storas, su visais įrengimais 
ir tavoru,

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

Aukšionierius, John Tumer, 
Mortgage Stan. Juknewicz.

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

Tel. South Boston 1662 — 1373.

ANT P \RD \\ IMO 
SO. BOSTONE

Nepaprastai gera proga įsigyti 
gerą kampinį narna bizniui. Kam
pinis narnas, krautuvė ir <lu kam
bariai prie 'krautuvė-. Dvi šeimy
nos virš krautuvės po 4 kamba
rius Namas visai naujai pertaisy
tas. Kaina $6.500.

Trijų šeimynų medinis namas. 
4-4-4 kambariai, gesas. elektras, 
skalbynės. pijazai. Kaina $5,500. 
Savininkas sutinka mainyti ant 
farmos. apie 2<> arba 25 akerius 
žemės kur yra arba galima laiky
ti karves.
Geras biznio kampas < ity l’oinlc. 
Šešių šeimynų mūrinei namai, bc- 
kemė ir krautuve. Labai geroj 
kaipo bizniui taip ir gyvenimui 
vietoj. Kaina S25,ooo Sutiktų 
mainyti ant neblogo dviejų šei
mynų namo.
Vienos šeimynos, šešių kambarių 
namas, elektias, maudynė, šiltas 
vanduo. Jnešti reikia tik $400.* 
Kaina $2,4©O. lengvr s išlygos.

So. Bostone Groserne ir Bocerne. 
Senai išdirbtas biznis, jeigu daro 
nuo 7<m> iki 8<Xi Į sąvaitę, Kreip
kitės tuojau. Kaina
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LAIDOJIMUS; 
kuriuos paveda' 
mano priziurėji-, 
mui, visuomet1 
būna patenkinti; 
ir sutaupina g»-< 
rokai pinigų. ;

Mano kaina' 
visiems ir visur; 
vienoda.

NORTH VOBURN. MASS. 
Devynių kambarių medinis namas, 
tik 10 metu senumo galima varto
ti vienai arba dviem šeimynom, su 
visais įtaisymais, išskiriant šilu
mą. ir 4,000 pėdų žemės, vištinin- 
kai ir t p. Kaina $4,500.

I

*

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius

162 Bn>ad«ay. So. Boston. Mass. 
Residence: 313 W. 3-r d street.

Telefonas: So. Boston 031'4-W.

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

Dr.KILLORY
DORCHESTER

Trijų šeimyną medinei namai su 
visais įtaisymais. Kaina SIO.-VM).

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 
KIEKVIENAM INSURANCE 

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

PARIBINI PINIGUS deki mor- 
gičių ant namų ir farmų. Bostone 
ir jo apielinkės®.

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

UŽLAIKAI; TAIPGI IR LAIVA- 
KORČIŲ PARDAVIMO IR PINI
GŲ SIUNTIMO SKYRIUS.

Parduodu Anglis ir Malkas. ANG
LIS Š1UOM TARPI: ATPIGO. 
PIRKITE DABAR. Pristatome 
netoliau kaip 12 mailių nuo Bos
tono.

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

Jau išėjo iš spaudos naujas mėnesinis žurnalas “TARPININKAS” 
Pašvęstas naudingiems patarimams apie Real Estate. Apdraudą, 

Morg’čirs ir k-tu- -oindinamo turto reikalu*. Pilnas įdomių ir įvairių 
pasiskaitymu. Reikalaukite tuojaus mano ofise; iš toliau siųskite 5c. 
krasos ženklų, persiuntimui.

į

60 SCOLLAY SQUARR
BOSTON.

OLYMPIA THEAIRE BLDG..
ROOM 22 

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

k

Tel. So. Boston 50S-W.

DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vale.

| NEDĖLIOMIS: 
[iki 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio" name.
Bmad«ay. tarpe C ir D St.. 

SO. BOSTON. MASS.
251

Telefonas 6111.

Oi. L 6ran-6imaiKku
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—6 po pietų 
N’uo 6—8 vakare 

Nedėliomis pagal cusitarimą
TOS N. Main St kamp. Broad St

MONTELLO, MASS.
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DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas ;

Valandos: 10—2; S—S
Sekmadieniais; 10—>

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8481 •

>

I

Telefonas 11ZS4

MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAMRENCE, MASS.

p

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST.. BOSTON.

765 Cambridge St.. Cambridge 
Tel. Porter 2343

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Lietuviška Aptieki
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir Šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjime 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi nžlaikom Dielią ii Lietuvos. 
Patarnavimas ku.igeriausiaa. Įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčiam ir per 
paštą. Musų Aptreka tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET, 
BOSTON, M A 33.

DR. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

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

Dėl šunvočių, žaizdą ir kitų skaudulių

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

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




