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Metai XX

Norėjo Padaryti Galą Fašistų
Viešpatavimui Italijoj

MUSSOLINI TURĖJO 
BŪT UŽMUŠTAS.

Paskui butų nuverstas kara
lius ir Italijoj apskelbta 

respublika.
Pereitą sąvaitę Italijoj bu

vo apvaikščiojamos karo su 
austrais paliaubų sukaktu- 
mių valanda, visoj Romoj 
rengiamos didelės iškilmės 
ir fašistų galva Mussolini ža
dėjo pasakyti prakalbą nuo 
vieno balkono.

Bet kaip tik artinosi iškil
mių valanda visoj Romoj 
pasklido gandas, kad polici
ja susekė baisų suokalbį, ku
rio tikslu buvę nušauti Mus
solini, kuomet jis sakys nuo 
balkono prakalbą, paskui 
sukelti revoliuciją, nuversti 
karalių, pakarti šventą tėvą 
ir apskelbti Italijoj respubli
ką.

Mussolini turėjęs nušauti 
tūlas Zaniboni, buvusis uni- 
tarų-socialistų atstovas par
lamente. Tuo tikslu jisai pa
sisamdęs hotelyje kambarį, 
kurio langas buvo tiesioj li
nijoj su tuo balkonu, nuo 
kurio Mussolini turėjo kal
bėti. Pas Zaniboni policija 
atradusi ir toli šaujamą ka
rabiną austrų sistemos.

Žinoma, Zaniboni buvo 
tuojaus areštuotas. Tuo pa
čiu laiku buvo suimtas ir 
gen. Capello, su kuriuo Za
niboni tankiai susitikdavęs 
ir kuris, veikiausia, buvęs 
vyriausis suokalbio vadas.

Tuojaus po to Mussolini 
liepė uždaryti Italijos Socia
listų Partiją, uždaryti jos 
laikraščius ir užimti kariu- 
menei visas masonų būkles. 
Neapoly tapo suimtas buvu
sis pašto direktorius, o Turi
ne areštuotas vienas genero
las, kurio vardas nepaduo
damas. Genujos mieste su
imta 8 žmonės, o Mantujoj 
30. Tarp suimtųjų yra prof. 
Foti, penki advokatai ir 
daug kitų inteligentų.

Fašistų organas “11 Teve- 
re” sako, kad suokalbį suda
rė nariai organizacijos “Ita- 
lia Libera” (Laisvoji Itali
ja), kuri buvo nesenai fašis
tų užgniaužta. Vadas tos or
ganizacijos . buvęs Ulisse 
Dučei, kuris iš pradžių buvęs 
fašistas, bet vėliaus perėjęs 

. anti-fašistų pusėn.
“Epoca,” kitas fašistų or

ganas, paduoda apie Zani
boni šitokią istoriją. Zanibo-

DIDELĖS IŠKILMĖS 
FRUNZĖS LAIDOTU

VĖSE.
šiomis dienomis Maskvo

je mirė po operacijos Troc
kio įpėdinis, karo komisaras 
Frunzė. Jo laidotuvės buvo 

, 3 spalių, ir tą dieną visoj 
Sovietų Federacijoj buvo 
švenčiama gedulą. Visos 
valdžios įstaigos, dirbtuvės 
ir teatrai buvo uždaryti. Vė- 
liavos buvo nuleistos iki pu
sės stiebų Komunistų laik
raščiai išėjo su juodais apy- 
kraščiais. Gen. Frunzė buvo 

_ ____ _____ __ __ 'aprašytas kaipo didžiausis 
,” gavo iš ftalijos žinių, žmogus po Lenino. Jo laido-

' draugai sveikino jį kaipo 
šauniausi šaulį visoj Italijoj.

i Tuomet jie nuvažiavo Ro
mon ir Zaniboni tenai pasi
samdė aukščiaus minėtame 
hotelyje kambarį, iš kurio 
tikėjosi nušauti Mussolini.

Kiek tame tiesos, sunku 
pasakyti. Londono darbinin- 
ninkų dienraštis, “Daily He-i 
rald,” ----- - -

JIE GAVO 135 NAUJAS 
VIETAS.

kad tariamas suokalbis nu- tuvėse dalyvavo raudonoji
1 J Af_______Ii*  1 ir C A VI at 11 VV.žudyti Mussolini yra niekas armija ir visa sovietų vy- 
daugiau, kaip pačių fašistų! riausybė. Žmonių buvo tuk- 
valdžios suokalbis išnaikinti į stančiai. 
opozicijos organizacijas ir;
spaudą.

PASKALAI APIE LIETU
VOS BANKĄ ESĄ 

NETEISINGI.
Pereitam “Keleivio”

APIPLĖŠĖ AUKSINIŲ | 
DAIKTŲ DIRBTUVĘ.
Newark, N. J. — šį pane

dėlį 8 ginkluoti banditai čia 
užpuolė Tayloro auksinių į 
daiktų dirbtuvę, kur dirbo į 
apie 30 darbininkų, liepė vi
siems susėsti ant grindų, o 
patįs surinko iš seifų auksą 
ir platiną ir pabėgo automo- 
biliuje. Iš viso buvo pavogta 
už $50,000 brangiųjų meta
lų. Viena dėžė su auksu buvo 
ant dirbamojo stalo, tai tos 
plėšikai nepastebėjo.

PAŠOVĖ POLICIJOS 
VIRŠININKĄ.

Ashland, N. H. — ŠĮ pa- 
nedėlį čia buvo daug sujudi
mo. Polici ja apsupo pabėgu
sį iš kalėjimo piktadarį Fel- 
lovvs’ą. Policijos viršininkas 
nesitikėjo, kad Fellows prie
šinsis, todėl norėjo pasirodyt lorados valstijoj, pereitą są- 
didvyriu ir pats jį savo ran- vaitę prasidėjo labai įdomi 
komis suimti. Bet Fellows byla, kurioj Dr. Harold El- 
šovė i narsųjį policijos virši- mer Blazer, senas žmogus 
ninką ir mirtinai jį sužeidęs kaltinamas numarinimu sa-

TĖVAS KALTINA-
1 MAS ŽMOGŽUDYSTĖJ.
I ______________

Bet jis teisinasi, kad nužu
dytoji jo duktė neturėjusi 

dusios, todėl nebuvusi 
žmogus.

Littletono miestelyje, Co-

Komunistai statė tik vieną 
Saklatvalą, bet ir tas 

nepraėjo.
Pereitą sąvaitę Anglijoj 

buvo rinkimai miestų valdi
ninkų. Rezultatai buvo to
kie. kad Darbo Partija išėjo 
didžiausia laimėtoja. Ji už
kariavo 135 vietas, ir visi iš
rinkti jos kandidatai yra so
cialistai.

Komunistai statė išviso 
tiktai vieną savo kandidatą, 
būtent šapurdži Saklatvalą, 
bet ir tas nepraėjo. O tai bu
vo daugiausia pagarsėjęs jų 
žmogus. Kada Amerika an
dai atsisakė Įsileisti ji tarpu- 
parlamentinėn konferenci- 
jon Washingtone, tai Ame
rikos ir Anglijos spauda ra
šė apie ji kelias sąvaites. Te
čiaus nežiūrint šitos rekla
mos, pagalios nežiūrint ir to 
fakto, kad Anglijos balsuo
tojai šiuo kartu buvo žymiai 
pakrypę į kairę, ką liudija 
dideli socialistų laimėjimai, 
—nežiūrint visa to, komu
nistų kandidatas buvo su
muštas.

Sumuštos ir kitos partijos. 
Konservatyvai TLondorte ne
teko 21 vietos, liberalai pra
kišo 22 atstovu, o nepriklau
somieji — 4.

Tuo tarpu socialistai Lon
done laimėjo 47 naujas vie
tas, o provincijos miestuose 
jie užkariavo net 88 naujas 
vietas.

Tai yra didelis progresas, 
ir jau pati buržuazija sako, 
kad ateinančiais parlamento 
rinkimais socialistai galės 
paimti Angliją i savo ran
kas.

į

PERSIJOS ŠACHAS NE
ATSISAKO NUO SOSTO.

Persijos šachas, kurį par- 
! lamentas nuvertė nuo sosto, 
išleido iš savo hotelio Pary- 

nu- žiuje šitokį pareiškimą: “Aš
meryje buvo Įdėta žinia, pa- esu ir pasilieku teisėtas Per
imta iš amerikiečių spaudos, sijos valdonas. Aš tik laukiu 
kad Lietuvos valstybės ban- valandos, kuomet galėsiu 
kas sustabdęs pinigų išmo- sugrįžti tėvynėn vėl savo 
kėjimą. Šitą žinią buvo pra- žmonėms tarnauti.” 
nešus iš Kauno žydų telegra
fo agentūra.

Bet P. Žadeikis, Lietuvos

Bet šitos šventės jis tur
but jau nesulauks. Girtuok
liaudamas ir šokdamas su 

konsulas Chicagoje, sako, Paryžiaus mergomis jis tiek 
kad šita žinia esanti netei- Įsipyko Persijos žmonėms, 
singa. Jis aiškina dalyką kad jeigu jis dabar sugrįtų, 
taip: kuomet leiikirtlolas-tai jie jį užmuš' " 
nusmuko, tai Lietuvos žydai‘senai jau sėdi Pą_ 
ir kiti spekuliantai puolė į: telyje ir bijosi grįžti. 
Dancigą pirkti visokių len
kiškų tavorų, kad pargabe
nus juos Lietuvon galėjus 
parduoti su geru pelnu. Bet 
tie tavorai Lietuvai nesą bu- : ...... w_ w____ __________
tinai reikalingi ir todėl Lie- ris O’Higgins buvo prašo- 
tuvos valstybės bankas paša-mas seime (Dail Eireann) 
kęs, kad pinigų šitokiai spe- paskirti specialį cenzorių 
kuliacijai neduosiąs. Dėlto kovai su “negeistinais” laik- 
žydai ir paleidę paskalą, raščiais, kurie yra leidžiami 
buk Lietuvos bankas atsisa- užsieniuose ir gabenami Ai- 
kęs išmokėti pinigus. rijon. Bet jis atsakė, kad

Jeigu ištikrujų taip yra, valdžia negali to daryti, nes 
kaip p. žadeikis aiškina, tai ji negali žmonėms pasakyti, 
Lietuvos valstybės bankui kokius laikraščius jie turi 
da nesimato jokio pavojaus, skaityt, ’ ” ~ “

---------------- žmonės

kad šita žinia esanti netei-

taip:

l

;t^.-Delto-jis 
Paryžiaus ho-

NORĖTŲ UŽDRAUSTI 
NEGEISTINUS LAIK- 

^Maščius.
Airijos justicijos ministe-

i

buk Lietuvos bankas atsisa- užsieniuose ir gabenami Ai- 
’ . ' ’rijon. Bet jis atsakė, kad i

RADO 26 ŽMONES ANT 
TUŠČIOS SALOS.

Atėjęs į Filipinus garlai
vis “Aorangi” mušė Fidži---- --- o. ------ 1 iuimą ii įumuuu jį Miz.eįuęs Kaiunaniad iiumaiuiiiuu »<*- 
salos gubernatoriui telegra- ■ ieic]Osi bėgti. Nors visi polic- vo dukters Hazel, kuri turė- 
mą, prašydamas išgelbėti -6. manai vijosi jį šaudydami, jo jau 34 metus amžiaus, te-
žmones, kurie esą išmesti 
ant tuščios Hull Salos ir jau 
metai laiko kaip tenai gyve
na. Vienas iš jų esąs baltvei- 
dis, o kiti čiabuviai. Garlai
vis užtikęs juos tenai netikė
tai ir palikęs jiems maisto, 
bet paimti jų su savim nega
lėjęs, nes neturėjęs vietos.

MEDŽIOTOJAI RADO 
PERSIŠOVUSI VYRĄ.
Netoli Worcesterio me

džiotojai rado miške tūlą 
Hines, kuris gulėjo pusgyvis 
su kruvinu veidu. Nugabe
nus ji ligoninėn pasirodė, 
kad jisai peršautas. Atgai
vintas jisai pasisakė norėjęs 
nusišauti, nes dėl suirusios 
sveikatos jam nemielas gy
venimas.

į bet jisai pabėgo ir pasislėpė čiaus buvo neužauga ir ne- 
kalnuose. Nedideliam mies- galėjo nei vaikščioti, nei 
telyje šitoks atsitikimas yra kalbėt, nei apsivalyt ir net 
nepaprasta sensacija, todėl pavalgyt pati negalėjo, 
sujudo visi žmones ir tuo- j Tėvas daktaras davėjai 
jaus susidarė būrys iš 200 chloroformos ir užmigdė ją 
ginkluotų liuosnorių,, kurie amžinu miegu. Jis padarė 

" ’ 1 . tai kad sutrumpinus jos kan-
) čias, tečiaus jis buvo suimtas 
I ir atiduotas teismui kaipo 
i žmogžudys.
į Pašaukta teisman kaipo 
liudytoja jaunesnioji numa
rintos merginos sesuo patei
sino savo tėvo pasi '

o kokius ne. Patįs 
geriau žino, kas 

AKTORĖ PETROVĄ TURI jiems patinka, o kas ne. 
UŽMOKĖTI $7,500 UŽ LI- Tai yra geras atsakymas 
TERATIŠKĄ VAGYSTĘ, kunigams, kurie norėtų už- 
Rašytojas William Ro-) drausti “bedieviškus” laik- 

berts, buvusis Anglijos lai- raščius. 
vyno oficierius, patraukė | ---------------
teisman New Yorke pagar-i^ERA CRUZ MIESTE UŽ- 
sėjusią judžių aktorę Olgą' DARYTA 32 ĮSTAIGOS. 
Petrovą už literatišką va-' Vera Cruz mieste (Meksi- 
gystę. Savo skunde jisai pa- koj) policija pradėjo užda- 
reiškė, kad ji perrašė jo vei- rinėti įstaigas, kurios ne
kalą “The Red Wig,” iškrai
pė jį vietomis ir užvardijus 
ji “The White Peacock” pa
sakė, kad tai jos originalis 
kūrinys. Ji statė tą veikalą 

. scenoj ir gavo už jį gerai r—y--------- --------- - r-—
ni gyveno Mantujos mieste, j užmokėti. Taigi Roberts da- svetimų šalių kapitalistus, 
Kada fašistai patyrė apie' bar pareikalavo $35,000 kurie buvo pasiglemžę visą 
daromą suokalbį, tai kiek-)atlyginimo. Byla pasibaigė prekybą ir pramonę.

• ••• 7 • • J z u rr^ a « _____ _ 1

NORI UŽBAIGT ANGLIA
KASIŲ STREIKĄ.

Pennsylvanijos guberna- į 
torius Pinchot deda pastan-! 
gas, kad užbaigus angliaka-: 
šių streiką. Šią sąvaitę jisai 
turės atskiras konferencijas) 
su angliakasių unijos prezi-1

ANT “BERENGARIJOS” 
SUŽEISTA 50 ŽMONIŲ.
Pereitą sąvaitę audra pa

gavo ant jūrių garlaivį “Be- 
rengaria,” kuris išplaukė 
anądien iš New Yorko į 
Franciją. Laivas buvo taip 
mėtomas ir blaškomas, kad 
jame tapo sužeista 50 žmo
nių, pusė iš jų pasažierių, o 
pusė laivo darbininkų. Ra
kandų sulaužyta ir kitokių 
nuostoliu buvo padaryta už 
$10,000.

policijai vadovaujant leidosi 
Į kalnus jieškoti piktadario.

Fellov/s seniaus yra buvęs 
šitam miestelyje mokytoju 
ir apsivedė su viena savo 
mokinių. Bet paskui jisai iš
krypo iš tiesaus kelio ir pa
vogė svetimą automobilių. 
Jis buvo uždarytas kalėji- 
man, bet išsilaužė ir grąsin- 
damas šerifui revolveriu pa
bėgo Į Tennessee valstiją. 
Tenai jis vėl apsivogė ir bu
vo pasodintas kalėjiman, bet 
ir iš tenai pabėgo. Dabar jis 
atvyko čionai aplankyti jau
ną savo žmoną ir kūdikį, ku
rio jis da nebuvo matęs. Po
licija apie tai sužinojo ir no
rėjo jį suimti.

sino savo tėvo pasielgimą ir 
pasakė, kad nužudytoji bu
vo didžiausia nelaimė pati 
sau ir visai Šeimynai. Ji buvo 
vyriaiišioji duktė ir nors tu
rėjo jau’34 metus, tečiaus iš 
kūdikystės nebuvo išaugus 
ir buvo nepanaši į žmogų. Ji 
buvo visa susisukus, nekal
bėjo, nevaikščiojo ir neturė
jo proto. Ji spiegdavo tokiu 
keistu balsu, kad svetimi ‘ 
žmonės nusigąsdavo. Buvo 
tai balsas ne žmogaus, bet 
kaž-kokio gyvūno* Ant kojų 
atsistot ji negalėjo. Vienati
nis jos džiaugsmas gyveni
me būdavo tik tuomet, kada 
gulėdama ant grindų ji gau
davo popiergalių palamdyti. 
Daugiau ji negalėjo savo ne- 
išsivysčiusiomis rankomis 
nieko suimti. Tėvas darė 
viską, ką tiktai jis galėjo,

pildo naujo Įstatymo, reika
laujančio, kad jose dirbtų 
tam tikras nuošimtis Meksi
kos piliečių. Pereitą sąvaitę 
uždaryta 32 Įstaigos. Tas 
Įstatymas taikomas prieš

DIDELĖ ABLAVA ANT 
VILKŲ KANADOJ.

I Ontario provinciją Ka
su angliakasių unijos prezi-! *??. . važiuoja daug me-
deniuLewisu ir su angliaka. j į,nes tenal «ngiama 
šių algų komisijos pirminin-1 "^ele ablava ant vilkų. Hol- 
kulnglisu. Jisai tikisi, kad Į Lake apielinkėj apie - _ ** M e • . • • • I fili 1 ■ IT T O

KOMUNISTAS GITLOW 
SUGRĮŽO KALĖJIMAN.
Benjamin Gitlow, kuris 

1920 metais buvo pasmerk
tas New Yorke nuo 5 iki 10 
metų kalėjimo už kurstymą 
griauti ginklais šios šalies 
valdžią, šį panedėlį sugrįžo 
kalėjiman baigti savo baus
mę. Jis buvo išleistas po Į;*~?**’. 
kaucija, nes buvo padavęs JjV^dzius, bet niekas 
Į vyriausį teismą apeliacijąa; moti-
vyriausis teisinas jo bausmę 
patvirtino, todėl GitlouTli 
nieko daugiau neliko, kaip 
baigti sėdėt.

streiką galima užbaigti, jei 
tik abidvi pusės turės noro 
taikytis.

vienam opozicijos vadui 
saugot buvo paskirti keli 
šnipai. Paskui Zaniboni šni
pai irgi sekiojo. Vieną dieną 
jie patėmijo, kad jisai su 
trim savo draugais rengia
si kelionėn. Jie išvažiavo iš 
Matujos automobilium, kurį 
operavo pats Zaniboni. Pas-'

ši panedėlį. Teismas pripa
žino Petrovą kalta ir nu
sprendė, kad ji turi užmokė
ti Robertsui $7,500 už nau
dojimą jo veikalo.

SUDEGINO 31 KARO 
LAIVĄ

Potomac upėj, netoli Wa-( 
shingtono, pereitą sąvaitę1 
buvo sudeginta 31 medinis! 
laivas, kuriuos valdžia buvo 
>astačius karo reikalams, 

____ ______ w ; nei vienas 
kui jų automobilių sekė ki- džia atsisakė įsileisti į šią ša- nebuvo ant jūrių išplaukęs, 
tas automobilius, kuriuo va- lį vengrų radikalą Karolyi Tai yra grynas valstybei 
Žiavo šnipai. Važiavo Ro- su pačia, Vengrijos atstovy- nuostolis.

Nedavažiavus bė Washingtone kreipėsi į) 
Romos, Zanibonies automo- policiją prašydama apsau-' 
bilius sustojo dideliam pušy- gos, nes ji bijosi, kad veng-) 
ne. Zaniboni su savo drau- rai neišdaužytų jai lanj 
gaiš išlipo ir kelias valandas Mat spėjama, I 
šaudė iš karabino i taikini, yra įskundusi

VENGRŲ ATSTOVYBEI ____ ,,______. ,
REIKALINGA APSAUGA'pastačius karo 

Po to, kaip Amerikos vai-' bet kurių turbut ' • . • — __ • • — A. * a — — .. __ ■ a • •

šnipai, 
mos linkui.

MINKŠTOJI ANGLIS 
PO $16.

Providence, R. I.—Minkš
tosios anglies kaina čia pa
siekė jau $16 tonui. Pora 
mėnesių atgal ji buvo par
duodama po $7. Anglies ga
minimas nėr brangesnis, bet 
pelnagrobiai pakėlė jos kai
ną dėlto, kad žmonės negali 
gauti kietos anglies. Ir val
džia šitiems plėšikams nieko 
nedaro.

AMERIKA PRIPAŽINO 
NAUJĄ PERSIJOS 

VALDŽIĄ.
Vos tik spėjo persai savo 

“Dievo pateptinį” nuo sosto 
j nuversti, o Washingtono 
: valdžia jau mušė savo atsto
vui telegramą į Teheraną,PONZI FLORIDOJ.

_ Bostono sukčius Ponzi jau kad ji pripažįstanti laikinų
jų jai langų.)Floridoj. Jisai tikisi tenai: ją Persijos vyriausybę, turė- 
kad atstovybė padaryti $2,000,000 ir atmo- dama viltį, kad pastaroji pil-

1
t

t 
i

100 mylių Į šiaurę Ottawos 
miesto, vilkų tiek priviso, 
kad farmeriai negali nuo jų 
apsiginti.

FABRIKANTAS PLĖ
ŠIKAS.

Dayton, Ohio. — Pritru- 
, kęs pinigų, fabrikantas Eliot 
į Gabler čia užpuolė banko 
agentą, kuris vežėsi $10,000, 
ir apiplėšė jį. Neužilgo te
čiaus jis buvo suimtas ir pri
sipažino prie kaltės.

RUSIJA APVAIKŠČIOJA 
8 METŲ SUKAKTUVES.

Pereitą pėtnyčią Rusijoj 
prasidėjo apvaikščiojimas 8 

{metų sukaktuvių nuo sovietų 
valdžios Įsikūrimo. Šventė 
tęsėsi 3 dienas.

!

i BANDITAI PAGROBĖ 
$12,000.

Harrison, N. J. — Keturi 
ginkluoti banditai čia už
puolė Pvblic Service Pro- 
duction Co. kasierių, kuris 
vežėsi $12,000 darbininku-- --------, kad atstovybė padaryti $2,000,000 ir atmo- i dama viltį, kad pastaroji pil-. «<** UWuuw 

. . įskundusi grovą Karolyi keti savo skolininkams nuo- dys visas sutartis tarp Persi-1 algoms, ir sumušę jį pabėgo 
Jis taikė taip gerai, kad jo kaipo pavojingą žmogų. stalius. jos ir Amerikos. su tais pinigais.

SUTAUPYSIĄ $70,000,000 
ANT ANGLIŲ.

Buvusis anglių komisijos 
naiys Hammond apskaito, 
kad Naujoji Anglija šĮmet 
sutaupys ant anglių $70,- 
000,000, nes dėl streiko kie
tose kasyklose gyventojai 
čia pradėjo vartoti minkštą
sias anglis, o pastarosios yra 
per pus pigesnės, negu kie
tosios anglĮs.

PHILADELPHIJOJ PA
SMAUGTA MERGINA
Tūlas Sullivan atėjo į po

licijos nuovadą Philadelphi- 
joj ir pasakė, kad jo gimi
naitė esanti pasmaugta. Po
licija nuvyko nurodyton vie
ton ir rado Marę Murray, 37 
metų merginą, nebegyvą. 
Jos rankos buvo surištos ir 
burna užrišta. Suplėšytos 
jos drapanos ir apdraskytas 
kūnas liudija, kad mergina 
sunkiai kovojo. Policija su
laikė Sullivaną, kuris prane
šė apie jos mirtį, manydama, 
kad ji»ai gali būt jos mirties 
kaltininkas.

j nai, jo rūpesčiai pasidarė da 
didesni, kartais jo protas 
pradėjo suktis, ir būdamas 
šitokiam stovyje jisai užda
vė jai chloroformos.

Ar jis bus užtai pakartas?
Teisėjas atsisakė paliuo- 

suoti jį nuo atsakomybės ir 
dalyką turės išrišti prisai- 
kintųjų suolas (jury). Kada 
jaunesnioji D-ro Blazerio 
duktė pasakojo teisme apie 
nelaimingą savo seserį, tai 
šuolininkai verkė. Publika 
teismo salėj taip pat verkė.

Valdžia savo apkaltinimą 
užbaigė pereitą sąvaitę. Šią 
sąvaitę prasidės kaltinamo
jo gynimas. D-ras Blazer 
ginsis tuo, kad žmogžudys
tės jisai nepapildęs, nes nu
marintoji jo duktė neturėju
si dūšios ir nebuvusi žmo
gus. Prie to, jis numarino ją 
be skausmo ir atlikęs tai 
ne keršto motivais, bet mei
lės ir žmoniškumo jausmais.

KANADOS MIN1STERIAI 
REZIGNAVO.

Kanados liberalų kabine
tas su premjeru MacKenzie 
Kingu priešaky pereitą są
vaitę padavė rezignaciją. 
Nauja vyriausybė bus suda
lyta kuomet parlamentas su
sirinks 10 gruodžio.
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B APŽVALGA 0
KLERIKALAI KLASTUO- 
JA SEIMO PROTOKOLUS

Valstiečių liaudininkų 
frakcija padavė Seimo pre- 
didijumui rašytą protestą 
dėl iškraipymo Seimo proto
kolų. Pavyzdžiui, 20 birželio 
posėdžio protokolas visas 
klerikalų suklastuotas. Jame 
visai užslėpta faktas, Kad 20 
birželio Seimo pirmininkas 
Bistras pašaukė Seimo salėn 
gaują ginkluotos policijos, 
sukėlė didžiausi skandalą ir 
prievarta išvilko iš posėdžių 
salės išrinktus liaudies at
stovus K. Sielinį, d-rą Gri
nių ir Lapinską

Protokolo 9-tanie puslapy 
parašyta, buk opozicijos at
stovai atsisakę kalbėti, tuo 
tarpu gi jie norėjo kalbėti, 
bet klerikalai jiems neleido.

Protokole taip pat užtylė
ta faktas, kad opozicija ap
leido Seimo salę, protestuo
dama prieš Įvedimą Į Seimą 
policijos.

Valstiečių liaudininkų 
frakcija pareikalavo, kad jų 
protesto rastas butų pridėtas 
prie tos dienos protokolo.

— ---- -------- Į vynėje
siją. Tuo įnirtimu naudojosi 
nacionalistiniai demagogai su 
Po i nearė priešakyje.”
Jeign bolševikai ištikrujų 

manė skolas mokėti ir norė
jo elgtis padoriau, negu bur
žuazija, sako “Naujienos,” 
tai jie turėjo pareikšti štai 
ką:

“Mes pripažįstame skolas, 
bet Rusija dabar yra taip su
vargusi. kad mokėti jas nėra iš 
ko. Tegu turting«*snidsios šalys 
duoda mums naujų kreditų 
(taip, kaip jos duoda Lenkijai, 
čechoslovakijai, Belgijai, Fran- 
cijai ir tt.), kad mes galėtume 
atsigriebti. Kai atsigriebsime, 
tai sugrąžinsime naująsias pa
skolas ir iš senųjų skolų atmo
kėsime tiek, kiek pajėgsime.”
Jeigu jie šitaip butų iš 

karto pasakę, tai galimas 
daiktas, kad nebūtų buvę 
nei tos svetimų valstybių in
tervencijos, nei boikoto, dėl 

į kurių Rusija tiek daug nu- 
! kentėjo. Tai kur gi čia bol- 
Iševikų politikos išmintis?

i

SOVIETAI ŽADA MOKĖ
TI CARO SKOLAS.

“Naujienos” paduoda 
Chicagos “Daily News” ko
respondento Woodo prane
šimą iš Maskvos, kuris sako, 
kad sovietų valdžia esanti 
pasirengusi mokėti caro sko
las užsienio valstybėms. To
kį pareiškimą padaręs nekas 
kitas, bet pats finansų komi
saras Gregorijus Sokolniko- 
vas, kuris pasakęs:

“Principe mes atsisakome 
mokėti senąsias skolas, bet 
praktikoje mes visuomet (ne- 
visuomet? "Kel.” Red.) laiko
mės principo. Užsienio skujos 
ir kreditai yra neatpainiojamai 
surišti senųjų skolų klausime. 
Užsienio valdžios yra užsispy- 
rusios, kad naujų kreditų davi
mas priklauso nuo senųjų sko
lų mokėjimo.”

Sokolnikovas nori išaiš
kinti, kad bolševikų politika 
skolų klausimu yra geresnė, 
negu buržuazijos, ir sako:

“Kitų valdžių priimtoji po
litika yra pripažinti visas sko
las, bet nemokėti jokių. Mes gi 
pareiškiame, kad mes nemokė
sime jokių užsienio skolų, o 
paskui kalbame apie tai, kiek 
tų skolų mes galime atmokėti.”

Taip komisaro Sokolniko-

i

i! Joje tiek pat privilegijų turi Mielaškai šitą bylą is Era- Įf 
■ socialistas narys, kiek ir po- eiulio atimti, o pavesti ją 
nas Strimaitis.

Strimaičio ’
‘ ’ >” kampanija

socialistus 1 _ , _ _____
užgaulioja daug narių, kurs- — ------—-
to organizacijoj neleistiną KUN. PETKUS LEŠAVO 
partijų kovą, ir mes negalim “LAISVEI” $10,000.

lietuvių katalikų federacijai* 
vedama “Tė- kuri pavesianti ją tokiems 

"i prieš advokatams, ką “Dirvai” 
be jokio reikalo simpatijų neturėsią.

v

Salin Derybos su Lenkais
įvykusią š. m. spalių mėn. 

10 d. manifestaciją Kaune 
! klerikališkoji spauda sten- 
Igiasi savaip nušviesti, šioji 
į spauda nenori prisipažinti, 
kad dalyvavę toje manifes
tacijoje kokie 20,000 žmo
nių ties ministerių kabineto 
rūmais demonstravo prieš 
derybas su lenkais. Anot 
“Lietuvos” ir “Ryto,” tik 
kažkokie “akiplėšos” buvo 
sušukę “šalin derybos,” bet 

’ !į tai niekas nekreipęs domės, 
j Liūdno likimo ironija! 

Tai yra prasti ragaišiai, I Jei*u “Lietuvos” ir “Ryto” 
Bet “Laisvė” gali da pasi-izmonės nebūtų pasislėpę, 

vagw džiaugti, kad nebuvo aa nebūtų išlakstė tuomet, kai
ris taip pat yra tautininkas ir prasčiau. Jei teismas nebūtų PaJyi° nepalankų sau minios 
“bedievis.”* Kunigų organas ją išteisinęs, t«d butų reikėję "”0’"*0’"* 0 ’ " 
“Draugas” pataria kunigui d a ir pabaudą užmokėti. **

•■LAISVEI” »io,ooa
suprasti, kaip šitokie daly- i Komunistų “Laisvė” skun-! 
kai SLA. organe yra leidžia-j džiasi, kad kun. Petkaus by- Į 
mi. la ja beveik suėdė. Girdi •

KUN. MIELAŠKA SKUN-1
DŽ1A “DIRVĄ.” ( 

“Vienybė” rašo, kad kun. 
Mielaška apskundęs Cleve- 
lande leidžiamą tautininkų 
“Dirvą.” Jis prisikabinęs' 
prie jos dėl apšmeižimo jo 
vardo.

Bet keista, kad tai bylai ■ 
vesti kunigas pasamdė Chi
cagos advokatą Bračiulį, ku-

; la ją beveik suėdė. Girdi: ’ 
“Byla lėšavo arti $10,000. Ji 

surijo visus aukotus pinigus. 
To dar neužteko. “L.” tapo į- 
stumta į dideles, pavojingas 
skolas; jau galo su galu nepa
jėgiame suvesti. Musų dien
raščio finansinis stovis tokis*. 
kaip buvo vokieėių-francuzų 
frontas po karo.”

NEDORAS PRIEKAIŠTAS.
Brooklyno tautininkų 

“Vienybė” 131-mame nume
ry sako:

“Seime socialdemokratai, 
norėdami išsigarsinti, įnešė pa
klausimą apie kalinių padėtį 
Kauno kalėjime.”
Vadinasi, socialdemokra

tai protestuoja prieš klerika
lų reakciją tik dėlto, kad jie 
“nori išsigarsinti.”

Tai yra nedoras priekaiš
tas. šitaip gali kalbėti tiktai 
tas, kas pats yra veidmainys,
kas pats daro viską norėda--^?1’.^3^ manyti, kad as tuos

442*mas tik “išsigarsinti.” Tai 
yra ne socialdemokratų, bet 
“Vienybės” redaktorių bū
das.

i
>

i vo žodžius paduoda minėto- 
= jo Chicagos dienraščio ko
respondentas -Iš Maskvos. 
. “Naujienos” sako, kad tas 
j korespondentas gyvena 
j Maskvoje jau pusę metų ir 
visuomet siuntinėja iš tenai 
prielankių sovietų valdžiai 
žinių, todėl reikia tikėtis, 

. kad ir šitas jo pranešimas 
; buvo išleistas su bolševikų 
• valdžios žinia, ir gali būti 
i net jos “Įkvėptas.”

šitą naują bolševikų “prin
cipą,” kad pirma reikia sko
las atmesti, o paskui jas už
mokėti, “Naujienos” kriti
kuoja. Jos sako:

“Tokio principo niekur nėra.
i Skolų mokėjimas arba nemokė
jimas yra ne principas, o tiktai 
praktiškas finansines klausi
mas.

. “Jeigu Leninas manė, kad 

.skolų nepripažinimu jisai su- 
duosiąs smūgį kitų šalių kapi
talistams, kurie rėmė caro val
džią, tai jisai ir čia klydo. Yra 

’ faktas, kad Rusijos paskolos 
bonus kapitalistai užsienyje 
senai buvo išpardavę žmonėms. 
Franci joje daugybę tų bonų 
paėmė valdininkėliai, smulkus 
biznieriai ir ūkininkai. Kai 
sovietų valdžia paskelbė, kad 
Rusijos skolos nebebus moka
mos, tai nukentėjo daugiausia 
Bita pilkoji nedidelio turto žmo
gių minia. Todėl Fran rijoje 
paskui ir buvo per keletą metų 

dideli* prieš Ru-

SLA. IR SOCIALISTAI.
A. B. Strimaitis veda “Tė

vynėj” polemiką su tulu Są- 
iungiečiu, kuris nenori, kad 
į SLA. butų kišama partijų 
politika. Strimaičiui rodosi, 
kad viešpats Dievas tiktai jį 
vieną yra patepęs būti SL A. 
“apiekunu,” o socialistai ne
turi teisės nei kalbėti apie tą 
organizaciją. Girdi:

“Juk SLA. nariai, varde save 
organizacijos, niekuomet nesi- 
skverbė ir nesiskverbia į Są
jungą, nekėlė ir nekelia jūsų 
partijoj jokio triukšmo. Taip 
pat SLA. nariai nesiskverbia 
nei į bolševikų, nei Į tautininkų 
partijas ir neturi tikslo joms 
kenkti. O i SLA. organizaciją 
įsigavę partijų lyderiai jau ir 
kelia triukšmus. Susivieniji
mas yra tautiška bepartyvė or
ganizacija; ne socialistiška, ne 
bolševikiška, ne klerikališka ir 
ne tautininkų partijos organi
zacija. Tą visi ąiškių-aiškiau- 
siai supranta. Tad bukite džen- 
telmonais ir nekelkite lermo 
svetimuose namuose, nes mes, 
SLA. nariai, jūsų partijos jr 
jokių kitų partijų organizaci
jose lermo niekuomet nepake- 
Jėir.e.”
Taip Strimas Ilgasis rašo 

45-tame “Tėvynė^’ numery. 
Išeina, kad SLA. socialis
tams yra “svetimi namai,” j 
kur jie neturi jokių teisių.

Mums rodos, kad p. Stri
maitis čia klysta. Mums ro
dos, kad viešpats Dievas nė
ra jo sėdynės patepęs Susi
vienijimo sostui, ir jps neturi 
teisės sakyti, kad šita orga
nizacija socialistams yra 
“svetimi namai.”

Jei seniaus tautininkai 
skaitydavo SLA. savo tvirto
ve, tai dabar jie tokių pre- 
tensijų negali turėti. Nes da
bar SLA. yra Ęryna apdrau- 
dos organizacija ir tvarko
ma netaip kaip tautininkai 
norėtų, bet taip, kaip val
džia reikalauja. Kaipo tokia, 
ji turi būt atdara lygiai vi
siems lietuviams, be skirtu
mo jų politinių įsitikinimų.

■

>
*
i 
i

i

aišku sveikam liaudies pro- sakyti tautai teisybės, li
tui, tai matomai nesupranta- mes, kartodami dar syki tai, 
ina krikščioniškiems denio- už ką jau motame ir laikraš- 
kratams. Jie ne tik atnauji-;čio konfiskavimą, ir pabali
no dervbas su lenkais, bet,i(la>. ir administraty vinių bu- 
kaip matyt iš paskutinio į du varymą Į kalėjimą, prieš 
“Eltos” pranešimo, derasi Į gręsianti musų nepriklauso- 
del dalykų, kurie jokio tie- 
stoginio ryšio su miško 
plukdymu neturi, o kas svar
biausia, einant Klaipėdos 
Konvencija, visai nėra da
bar mums privalomi. Apie 
leidimą susisiekimo' per Lie
tuvą taip pat kaip ir apie 
steigimą Lenkijos konsula
tų Lietuvoje, Klaipėdos kon
vencija visai ir neužsimena. 
Tuo tarpu šitiems klausi
mams, anot “Eltos,” yra su
darytos atskiros komisijos! 
Čia jau be abejo, anot kun. 
Reinio, pasireiškė krikščio
nių-demokratų “gera valia 
susitarti” su lenkais. Be to 
paaiškėjo, ir kokiu užsimoji- 

imu manoma žengti, nežiū
rint visokių dementavimų, i
“naują sanykių epoką.” 
Turbut ir patys ambasado
riai, su kuriais ėjo tokios il
gos ir sunkios derybos dėl 
Klaipėdos konvencijos pasi- 

: rašymo, nesitikėjo tokių tos 
Tauta gaivališkai suju- j konvencijos “vaisių.” Kitaip

!

mybei pavojų visa pasiryzu- 
sios už ją kovoti'sielos jėga 
šaukiame:

Tauta, budėk! 
Šalin derybos su lenkais!

(“L. Z.”) V. K.

NAUJOS PAŠTO 
KAINOS.

j nusistatymą, tai jie butų pa- 
’matę, kad “šalin derybos” 
įšaukė ne atskiri “akiplėšos,” 

Komunistų Komisaro “NelaimS.”
Moterims ir merginoms į patikėjo ir įsake padaryti girdę tuos sauksmus net is 
draudžiama šitą straipsnį j kratą. Ir ištikrujų rado pas jį ateitininkų ir pavasarininkų 

skaityti. užrašomąją L..*^&».vv, k«.. - x - - - , «----- - - w -
n „„ i smulkmeniškai buvo surašy- jūsų teikiamos stipendijos ir 

1— gioba dar neįiusi-
, stelbe tų jaunuolių tautinio 
Į susipratimo, ir ten. kur lietu-į 
į vio garbė myniojama, ir iš jų i 
i lupų išsiveržia nemalonus 
šios dienos viešpačiams “ša
lin.” T _ ‘
do, pasipylė protestai, ir ne- i 
lemtas derybas užmezgęs 
kabinetas griuvo. Visi tik- 

. rieji Lietuvos sūnus ramiai 
i atsiduso, o lenkai nusigan- 
i do. “Naujos epokos” santy- 
i kiuose su lietuviais įgyven- 
i dinimas gręsė visai subirti, 
i Atrodė, iyg “chlopai” pama- 
! tė metamą jiems ant kaklo 
! lenkų kilpą ir nesiduoda pa- 
I gauti.

Bet po Lietuvos dangum 
ir dabar stebuklai atsitinka. 
Vienas kabinetas dėl dery
bų su lenkais griuvo, o kitas 
eina jo pėdomis. Net in
strukcijas delegacijai mažai 

į tepakeitė. Ir šiandien lietu- 
: viai vėl sėdi už vieno stalo su 
lenkais, vėl lenkų delegaci
jos pirmininkas p. Vasilevs
kis reiškia vilties, kad kon
ferencijos darbai pradeda 
“naują epoką abiejų valsty
bių santykiuose.” Taip, turi
me sutikti su tuo, kad už
mezgusi su lenkais derybas 
vyriausybė davė lenkų dele
gatui teisę ir pagrindą tokiai 

į vilčiai pareikšti. (Derybos 
■ jau nutrauktos. “Kel.” Rd.) 
. Tik žiūrėkime.

Klaipėdos konvencijos 
trečiojo priedo 3 straipsnis, 
kurs sudaro tą “vekselį,” ku
rį Lietuvai tenka apmokėti, 
visai nekalba apie jokias de
rybas ,su lenkais. Miškui 
plukdyti lietuvių — lenkų

Kaip rašo “Kumunist,”
Baliasniko rajono komiteto1 ta ■?!a‘,,os- stai k»y-!
pirmininku atsitiko nelaime.' f™\eJ buv0_ PWmeU: ■ --'olhe
įdavė jam kaimiečiai 202 
rubliu nupirkimui miško 
Poltavoj, ir 375 rublius jis 
gavo nuo Poltavos valstybi
nio banko išdalinimui kai
miečiams sėkloms pirkti.

Ir visi tie pinigai prapuo-į 
lė. Pirmininkas nuvyko ii 
kontrolės komisiją ir pareiš
kė:

“Su manim atsitiko nelai
mė — pavogė valstybinius 
pinigus, kuriuos aš turėjau 
su savim. Su manim to nie
kuomet neatsitikdavo ir da-

UJU I <111U pčtb Ji LJ 11 ,

knygutę, kur I tarpo. Taip, ponai! Matyt! 
i buvo siirašv.’ iusu teikiamos stipendijos ir

Ant vieno puslapio-:
Ninai...................... 10 rub.
Antaninai............ 8 rub.
Zinai............... .t... 8 rub.
Verai už du kartu 13 rub. 
Gėrimai ir kt. .... 38 rub.

Viso ........87 rubliai.
Sekamame puslapyj: 
Antononai
Verutei .... 
Ženei.......
Gėrimai ...

i

8 rub. 
7 rub.
9 į-ub. 
9 rub.

Viso.......  31 rublis.
Trečio puslapio bendra 

suma sudarė 34 rub. Ketvir
tame puslapyj:

Antoninai............ 8 rub.
Su ja pragerta .... 13 rub.; 
Zinai ...................... 8 rub.:
Su ja pragerta......... 9 rub.

Viso....... 38 rubliai.
Kiti puslapiai iš knygutės 

išplėšti, tad likimas likusių
jų 387 rublių nežinomas. Ži
noma tik tiek, kad tų pinigų 
jam nepakako padengimui 
išlaidų ir todėl šeštą dieną 
po pribuvimo i Poltavą jis 
restorane “Marsel” už 15 
rublių užstatė savo partijos 
bilietą.

Už visą tai “sąžiningąjį” 
komunistą pasodino į kalė
jimą.

(Šitas straipsnis paimtas 
iš “Naujienų,” tik antgalvis 

įgaliotinis ne-:musų uždėtas. “Kel.” Red.)

pinigus pragėriau, bet aš, 
kaipo sąžiningas komunis
tas, pareiškiu, kad niekuo
met negalėčiau tokį dalyką 
padalyti, — pragerti valsty
binius pinigus. Bet dabar ne
laimė atsitiko ir aš prašau 
patarimo, kaip iš tos padė
ties išeiti.

“Aš norėjau pulti po trau
kiniu, bet manydamas, kad 
partija supras mano nelai
mę ir dovanos, — aš sugrį
žau atgal. Paskui aš nuta
riau pasikarti, užnėriau vir
vę ant kaklo, atsisveikinau 
su pažįstamais ir maniau, 
kad visam galas, bet ryto 
metą aš išbudau ir pasirodė, 
kad aš guliu prie stalo su vir
ve ant kaklo.”

Komisija

f

Justas Kudirka
Garsus Liet. Tenoras

Į
1 jie butų tame pačiame tre
čiojo priedo 3 straipsnyje 
Įsakmiai išvardiję dar ir tuos 
dalykus, kuriais dabar dera
si ųiusų delegacija Lugane. 
Gaila p. Galvanausko triū
so: jo rupesnis izoliuoti, 
kiek tik galima, nuo Klaipė- 

■ dos sutarties lenkų — lietu- 
, vių ginčą, nueis matomai 
niekais. Nes geriausiame at- 

.vejy, jeigu susitarti nepa- 
I vyktų, lenkai turės pretenzi
jų jau dėl to, kad pradėję su 
jais tiesiogines derybas kon- 
sularinės protekcijos ir susi
siekimo klausimais, lietuviai

> eelipso pripažino lenkams 
j kokias tai teises šioje srityje.
0 jeigu Lugane musų dele
gacija nusileis lenkų reika
lavimams, tai už “ekonomi
nius pliusus” musų tautai 
teks turėti nepabaigiamas 
bylas Tautų Sąjungoje dėl 
buk tai daromų lenkams 
trukdymų. Čia lenkai, rem
damos pasirašytu Lugane 
susitarimu su lietuviais ir 
Klaipėdos konvencijos 17 
straipsnių, pridirbs mums 
daug daugiau sunkenybių, 
negu tautinių mažumų klau
sime. Juk lenkai neparodė 
mums nė sykį nuoširdaus 
noro su mumis .taikytis. Visa 
jų politika yra pakrypus į 
Lietuvos užgrobimą. Tai 
kas gali užtikrinti, kad Lu
gano susitarimas nebus taip 
pat išnaudotas, kaip Suval*

Visuotinai Pašto Seimas, 
kuris įvyko šiais metais 
Stokholme, padarė atmainų 
tarptautinio pašto kainose, 
šios kainos įeina galėn nuo 
spalio 1 d. 1925 m.

Atvirutės, Kalėdų pasvei
kinimai, ir k., kuriuos iki 
šiol buvo galima siųsti į ki
tas šalis už du centu, dabar 
reikalauja trijų centų. Nepa
mirškite vieną centą dau
giau, nes kitaip tas, kuris 
gaus atvirutę, turės du syk 
tiek primokėti. Senoji kaina 
laiškams pasilieka ta pati.

Atvirutės siunčiamos į 
Kanadą, Meksiką, Vakarų 
Indijas, ir Pietinę Ameriką 
ateity turi turėti štampą už 
du centu, vieton vieno cento. 
Laiškų kaina į tas šalis taip- 
pat du centai.

Pirmiau buvo užginta sių
sti laiškuose dalykus, kurie 
reikalauja muito į svetimas 
šalis, bet tas dabar leidžia
ma, su ta išlyga, kad siuntė
jas užlipdys ant laiško žalią 
popierą, kurią gauna pašte, 
ir kuri reiškia, kad laiške 
randasi dalykas, art kurio 
pripuola muitą mokėti.

Visi pašto siuntiniai Į 
svetimas šalis (išskyrus laiš
kus ir atvirutes) bus sugrą
žinti siuntėjui, jei tokie siun
tiniai neturės užtektinai paš
to ženklelių.

Kaina už pašto siuntinius 
i svetimas šalis pakelta nuo 
dvylikos centų svarui iki ke
turiolikos centų.

JAU LAIKAS PIRKT KAIKURIUOS 
NAUJUS VICTOR REKORDUS

Victor repertuaras yra muzikos palinksminimui 
kiekvieno. Nueikite pas artimiausi pardavėją ir 
paprašykit, kad pagrajintų naujus 
dus Justo Kudirkos Įdainuotus.

Victor Rekor-

I,r«to Kaina 
!•" 75c.78215 (Sveika Marija (Vanncaiti-)

(Leiskit j Tėvynę
78239 (Kaip gražus gražus rūtelių darželis 10" 75e. 

(I. Aš bijau pasakyt; 2. Ne margi sakalėliai

NAUJI VICTOR ŠOKIŲ REKORDAI
78289 (Neužmiršk Manęs—Polka 10" 75c.

Vitkov Orkestrą
(Seka Mane Marė—Vatas

Vitkov Orkestrą •
Bile pardavėjas Victor Rekordų linksmai sutiks pagrajint 
kiekvieną naują rekordą jums ir parodys naujus Victrola 
modelius, kurių kainos nuo $15 ir aukštyn. Kataliogai dy
kai paprašius.

Yra tik vienas Victrola ir tą padirba Victor Kompa
nija — ; it'mykit žemiau padėtus Vaizbos ženklus.

konferencija nėra per tai bu- kq sutartis? Tegul tik tauta 
tina. Normai iškošė sąlygose, jma mig-dytis nuo saldžios 
žinoma, kodėl ir nepasitarti ^ervbu dainelės, ir netik 
su kaimynu oendru reikalu. Vilnius, bet ir visa Lietuva 
Bet čia, kai tas kaimynas lai- , ...
ko užgrobęs musų sostinę su ■ se Lenkai, matyt, to ir tiki-

■ si, nes kaip tik pradėję dery- 
i bas su lietuviais, jie paneiki- 
; no paskutinius pėdsakus Vil- 
į niaus “autonomijos” ir su
darė iš okupuotos Lietuvos 
paprastą vaivadiją. Reiškia, 
Vilniaus etapas jau nueitas, 
dabar galima pagalvoti apie 
Kauną.

Tokiose sąlygose butų di
džiausias nusikaltimas nepa-

trečdaliu musų žemių, dery
bos arba visai yra neleisti
nos, arba jos turi prasidėti 
nuo Suvalkų sutarties atitai
symo. Čia visai loginga pa
lyginimą mums teko girdėti 
iš vieno kaimiečio, kurs ši- 

I taip pasakė: “Atims kas iš 
i manęs namus, o paskui no
rės dar geruoju susitarti, 
kad aš jam bernaučiau. Te
gul nesulaukia!” Bet kas yra

i 
■■ 
I

ir netik

pasijus baltojo arelio naguo-

DĖKUOJA AMERIKIE
ČIAMS UŽ “KELEIVI.”
V. Sakalauskas, sužeistas 

Lietuvos kareivis, dėkuoja 
tiems amerikiečiams, kurie 
atsiliepė į jo prašymą,Itilnu- 
šį pereitų metų “Kelerto” 
9-tam numery, ir sušeigįįKĮ 
ligoninėj jam gulint. Ypatin
gai ji* dėkuoja šiems drau
gams ir draugėms: K. Nor
kui, M. Januškienei ir Jo- 
nuškai, J. Robinsonui, Leva- 
navičjui. ir Linkevičiui.

K. Norkus užsakė jam vi
siems metams “Keleivį,” o 
kiti siuntinėj’o knygučių ir 
pavieniais numerisaš pirmei
viškų laikraščių. < T

Jis sako, kad jam labai 
.tikęs “Keleivis” ir laisvas 

dvasibs knygos. Jis sako:
patikęs “Keleivis” ir laisvas 
dvasibs knygos. Jis sakei: 
“Pamylėjau Amerikos lietu
viu laisvos minties ‘Keleivį’ 
ir kitus laikraščius, kurie nė-' 
klaidina žmonių pasakomas 
apie dangaus karalystę; pa
mylėjau ir panašios dvasios 
knygutes. Kas turi sieloje 
užuojautos invalidams; bu
vusiems. kareiviams, malo
nėkite perskaitę tokius laft- ' 
raščius žemiąus paduotu mi
no adresu pasiųsti, o aš pasi
dalysiu jais su kitais drau
gais.” : Adresas:

Vincas Sakalauskis, 
Ukmergės plentas, 
No. 69 (fnv. Bend-tis), ’ 

Kaunas, Lithuania.
GARLAIVIS SUDEGĖ \ 

ANT JURŲ.
New Yorke pereita i 

tę gauta bevieliu tele 
žinia, kad ant įuriu si 
prekinis garlaivis “Alg 
Jį rado jau sudegusį 
garlaivis. Kas atsitiko su 
žmonėmis, da nėra žinioš.

Tikrai 
Nepalyginama 
Kombinacija

prekinis garlaivi 
Jį rado jau sud



» Km skaito ir rašo, Tm duonos neprašo.

LAWRENCE, MASS. 

Atsakymu “Darbininko** 
korespondentams.

Nors peržema butų vesti 
polemiką su koresponden
tais tokio šlamštelio kaip 
“Darbininkas,” per tokį lai
kraštį kaip "Keleivis,” bet 
vis gi melą ir šmeižtą reikia 
atremti.

Fanatizmo apsėstas tūlas 
Bugnaitis bando atsakyt per 
“Darbininko” 111-tą numeri 
į mano korespondenciją, til
pusią “Keleivio” 39-tarne 
numery, bet tame atsakyme 
jis netiek kalba apie dalyką, 
kiek stengiasi apšmeižti ir 
apmeluoti visą pažangiosios 
musų visuomenės judėjimą. 
Visas kunigų išdavystes nuo 
1905 metų jisai stengiasi pri
mesti socialistams ir kitiems 
kovotojams už Lietuvos lais
vę. Matyt, kad tas ponas 
Bugnaitis yra užaugintas 
Lietuvos bobinčiuje kunigų 
stalo trupiniais ir nieko dau
giau nežino, kaip tik pote
riauti ir meluoti apie "be
dievius.”

Nekartosiu aš čia visos jo 
litanijos, tik paduosiu “svar
biuosius” punktus. Jisai sa
ko, buk “Keleivio” bendra
darbis bijąs pasirašyti savo 
pavardę. Bet tai nėra joks 
argumentas. Ne pavardėj 
yra svarba, bet teisybėj. 
Bugnaitis nors ir pasirašo 
savo pavardę, bet savo raš
tais negali nieko įtikinti, nes 
jis per akis meluoja. Pavyz
džiui, jis tvirtina, kad Lietu
voje yra pilna žodžio, spau
dos ir susirinkimų laisvė, bet 
toliaus ir pats save sumuša, 
pasakydamas, kad socialis
tams ir sandariečiams ta lai
sve nevalia naudotis. Reiš
kia, laisvė tik kunigams ir jų

RBEMvre *
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čiausia siunčia švino alka- Į tai, galime užtikrinti, kad 
niems. į inkvizicijos laužų jus jau

neužkursite nei Amerikoj, 
nei Lietuvoje. Mes gyvena
me didžiųjų revoliucijų ga
dynėje, kada vienas paskui 
kitą eina į šiukšlyną visokie 
“dievo pateptiniai,” o kartu 
su jais ir jų gynėjai kunigai. 

“Darbininko” korespon
dentas Bugnaitis visiškai ap
simeta durnium, kuomet ji
sai gina Romos popą, saky
damas, kad “popiežius ne
galėjo Vilniaus lenkams ati
duoti, kaip bedieviai tvirti
na, nes jis niekad to Vil
niaus neturėjo.” Bet mes juk 
ir nesakom, kad jis tą Vilnių 
nuo mus atėmė ir lenkams 
atidavė. Mes sakom, kad 
Vilnių mums išplėšė lenkų 
banditas Želigovskis, o jūsų 
“šventas tėvas” tą plėšimą 
palaimino. Reiškia, jis užgy- 
rė razbajų.

Tai mano atsakymas Bug- 
naičiui.

Dabar noriu da tani kelia- 
tą žodžių dėl kito špitolnin- 
ko iš “Darbininko” abazo, 
būtent F. A.*Krencevičiaus. 
“Darbininko” No. 112 jisai 
verkia krokodiliaus ašaro
mis, buk aš neteisingai jį 
per “Keleivį” įžeidęs. Jis 
teisinasi, kad ne jis daręs 
Kliubo vakarėlyje trukdy
mų, bet pats Kliubas buvo 
nutaręs neleisti šokti.

Bet tai ne tiesa. Kliubas 
buvo nutaręs palikti šitą rei
kalą gaspadoriaus nuožiū
rai, bet kada po dainų publi
ka pradėjo šokti, tai tamsta 
atbėgai viršutinėn svetainėn 
ir pradėjai kolioti gąspado- 
rių J. S., grąsindamas net 
policiją pašaukti, jei šokiai 
nebus sustabdyti. Ir skanda
lo išvengimui šokiai buvo 
pertraukti.

Tamsta sakai neįrašęs laiš
ko, kad esi katalikas. Bet už
tai tamsta per “Darbininką” 
pasigyrei esąs karatu katali- i 
ku. Tai kam da laiško rei
kia?

Tamsta giriesi uždavęs J. 
U. P. per nosį. Bet tamsta 
esi permažas pasiekti J. U. 
P. nosį. Verčiau dabokis, 
kad pačiam nekliūtų per 
snapą. J. U. P.

i Ar tai neparodo, kad jus 
esat savo tautos judošiai ir 
išdavikai? Už svetimus des
potus jus meldėtės, o savo 
žmones šaudot

Lietuvos kunigija ėjo 
prieš savo krašto žmones vi
są laiką. Kuomet 1905 me
tais Vilniuje suvažiavo apie 
2,000 geriausių Lietuvos 
žmonių ir nutarė griauti ca
ro valdžią, tai Seinų vysku
pijos galva pralotas Antana
vičius prakeikė tuos, kuine 
pildė Vilniaus Seimo nutari
mus. Savo juodašimtiškame 
aplinkrašty jisai tuomet lie
pė mušti revoliucionierius ir 
išdavinėti juos į valdžios 
rankas. Jisai aiškiai pasakė, 
kad caro valdžia yra nuo 
Dievo, todėl kas tai valdžiai 
priešinas, tas eina prieš patį 
dangų ir negaus išrišimo per 
išpažintį, bus atskirtas nuo 
bažnyčios ir prapuls su du
sia fr kunu.

Ir ne vienas tik Antanavi
čius taip gynė caro valdžią. 
Gynė ją visi kunigai. Visi 
jie dirbo išsijuosę, kad pa
laikius caro jungą ant Lie
tuvos žmonių nugaros. Ku
nigas Laukaitis paskui vie
šai Durnoj pasigyrė, kad jie, 
Lietuvos kunigai, “uoliai 
padėjo valdžiai malšinti 
kramolą Lietuvoje.”

O kada revoliucijos šluota 
nušlavė maskolišką carą nuo 
žemės veido, tai Lietuvos 
kunigų lyderis vyskupas Ka
revičius važinėjosi pas kai
zeri prašyti Lietuvai vokiš
ko kraujo caro.

Jeigu šitokie darbai nėra 
savo šalies ir žmonių išdavi
mas, tai kaip gi kitaip juos 
pavadinti?

gaspadinėms. Bet tokia Jais- į aklą nuo prigimties
vė buvo ir prie caro. Valdžia ?unku Įtikinti, kad danguie 
ir jos pakalikai visur turi * * ~ *
laisvę, bet piliečiams, kurie: 
nepriklauso valdžios parti-1 
jai, nėra laisvės.

Bugnaitis sako, kad kri
minalistams visur yra mir
ties bausmė. Bet apie krimi
nalistus niekas juk nekalba.

šviečia saulė. Taip yra ir su 
bobinčiaus auklėtiniais. Ro
dyk jiems faktus, o jie užsi- 

•' merkia ir sako: “Nematom.” 
Ir Bugnaitis sakosi nematąs 
kunigų išdavystės. Jis sako: 
“Kad pralotas Antanavičius 
smerkė jūsų revoliuciją 1905nausius iuesas juk nesama.

Mes kalbam apie politinių metais, tai jis gerai darė... 
partijų darbuotojus, užsi- revoliuciją mes visada smer- 
tarnavusius kovotojus už kerne ir smerksim, nes mes 
Lietuvos laisvę, kaip antai žinom, kad revoliucija teisy- 
K. Bielinis, D-ras Grinius, bės pasauly neįvykdė ir ne- 
įąpinskas, į kuriuos Seimo Įvykdys...”

Na, kada žmogus pats pa
sisako esąs tiek aklas, tai jau 
su juo nėra ką šnekėti. Revo-

Bumuose taiko klerikališkos! 
policijos karabinai. Arba 
paimkite Kauno darbininkų

kalų teismas buvo’ pasmer
kęs sušaudymui vien tik dėl- 

* to,-kad kažin koks bolševi
kas pasisakė gavęs nuo jo la-

•vadą Ivanauską, kurį Meri- įiucija paliuosavo Ameriką
firulii. Jiriv/v naci^un* •* a___ _ i,_________ 11____ • n____ -iš Anglijos karaliaus ir įkūrė 

laisvą Suvienytų Valstijų 
respubliką; revoliucija nu
vertė ištvirkusią kunigų ir

pelį. Ar tie žmonės krimina- karaliaus valdžią Francuzi- 
distai? jjoj; revoliucija panaikino
i “Darbininko” korespon- 
’dentas, matoma, nesupranta 
skirtumo tarp žodžių “poli
tika” ir “kriminalas.” Kaipo 

įbobinčiaus auklėtiniui, jam 
Įtudbut visi išrodo “krimina- 
Mstais,” kurie tik nebučiuo
ja kunigams skvernų.

Toliaus jisai rašo: “Jus 
įsakote, kad mes meldėmės 
’už caro sveikatą. Tas yra 
tiesa. Nors caras buvo di
džiausis musų tautos bude
lis, žudytojas, tečiaus mes už 
jį meldėmės, nes tą daryti 
mus išmokino pats Kristus, 
kuris kabodamas ant kry
žiaus meldėsi už savo bude
lius.” I

Reiškia, “Darbininko” j 
korespondentas pripažįsta, 
kad nors caras buvo lietuvių 
tautos budelis, tečiaus jie, 
klerikalai, meldėsi už jį. Bet 
kada Lietuvos liaudies at
stovai Seime pasipriešina 
kunigų politikai, tai kunigai 
nesimeldžia už juos, bet tuo- 
jaus šaukia policija su užtai- 

1 sytais karabinais. Kada Ro- 
. tužės Aikštė! Kaune susiren
ka bedarbiai reikalauti duo- 

• nos, tai kunigėliai ir už tuos 
nesimeldžia, bet kuogrei-

jau amžius, o antra, tai šei- 
i mynos nesmagumai.

Vincas buvo teisingas ir 
draugiškas žmogus, užtai jo 
laidotuvėse labai daug žmo
nių dalyvavo. Taipgi buvo 
didelis mylėtojas muzikos ir 
pats pusėtinai gerai grojo 
ir prigulėjo prie geriausio 
Waterbury esamo beno 
(Fulton Band). Pastaruoju 
laiku priklausė prie italų be
no, kuris ir jo laidotuvėse 
grojo.

Taigi, brangus drauge, 
tavo šviesi idėja ir troškimai 
užsibaigė, o mes likusieji 
pakol kas kamuosimės. Pas
kutinį kartą sudiev!

LSS. 34 kp. narys. 
BROOKLYN, N. Y. 

Sudegė kun. Miliuko 
bažnyčia.

Mergystės vainikų žino
vas kun. Miliukas pasiliko 
be bažnyčios. Ar iš Dievo 
malonės, ar iš kitokios prie
žasties, nakties laiku jo baž
nytėlėj šventoj Maspethe ki
lo ugnis ir prarijo beveik vi
są šventnamį. Dabar stūkso 
tiktai aprūkusios sienos. 
Nuostoliai apskaitomi į $50,- 
000. Kaip dabar įsigyti kitą 
bažnyčią, kun. Milukas ne
gali sugalvoti.

Katrė Ulčickienė atrasta 
papiauta.

Grybaudami Maspetho 
miške kelios dienos atgal 
vaikai užėjo paplautą mote
rį. J i gulėjo kraujais paplū
dus, jos kaklas buvo per
plautas ir rankų gislos su- 
piaustytos. Buvo duota žinia 
policijai ir tyrinėjimas paro
dė, kad papiauta moteris yra 
lietuvė, Katrė Ulčickienė 
vardu, gyvenusi po No. 48 
Hull avė., Maspeth, L. I.

Lietuviai spėja, kad Ul
čickienė bus pati pasidariu
si sau galą. Sakoma, kad ji 
mėgdavusi daug gerti ir pas 
ją atsilankydavę svetimų 
vyrų, kuriems ji taip pat 
“užfundydavo.” Dėlto ji la
bai nesutikdavusi su savo 
vyru ir kelios dienos atgal 
apliejusi jį kokiais tai biau- 
riais nuodais, kurie apdegi
nę jo galvą ir veidą. Ulčickis 
dabar guli ligonbutyje. Išė
jus vyrui ligoninėn, Ulčic
kienė da labiau pradėjusi 
gerti ir galų gale prapuolu
si iš namų. Daugiau namo ji 
nesugrįžusi ir vėliaus buvo 
atrasta miške su perplauta 
gerkle. Netoli jos gulėjo 
kruvina britva.

Gali būt, kad ji ir pati nu
sižudė. Tik klausimas, ko jai 
reikėjo eiti miškan? Juk ji 
galėjo ir namie nusižudyti.

Ulčickienė paliko, našlai
čiais-du vaiku: 11 metų am
žiaus dukterį ir 7 metų am
žiaus sūnų. K. L.

- - -j—u-u-u-u-Lrmru-j-L-ę

POLEMIKA IR KRITIKA
SANDAR1EČIŲ IR SOCIA
LISTŲ SANTYKIUOSE.

sai pas mus nieko neliks. 
Ypač negalėjau pakęsti mu
sų organe tų dažnų išmeti
nėjimų, nes jei atsižiūrėsi
me, tai pamatysime, kad tų 
klaidų yra visose organiza
cijose, partijose, kuopose. 
Yra pas mus klaidų, yra ir 
kitur. Priekaištas socialis
tams, kad jie netautiški, yra 
nepamatuotas, nes jie tokie 
pat tautiški, kaip ir kitos 
sriovės, tik gal netoki jau 
aršus nacionalistai, kokių 
mes turime savo tarpe. Ir jei 
paimsime apskritai social
demokratų judėjimą, tai pa
matysime, kad ir jie didžia
me kare gynė savo tėvynes, 
kariavo už jas. Taigi, ta nuo
latinė musų spaudos giesmė, 
kad jie netautiški — neturi 
prasmės. O jei dar jie turi 
tarp savęs bolševikuojančių, 
tai ne musų reikalas; jie pa
tys tuo apsirūpins ir pasitai
sys, kaip yra pasitaisę da
bartiniu Sandaros narių. Jei

(Sis straipsnis, daugiau iš
plėstas ir ilgesnis, buvo pa
rašytas “Varpui” ir vėliau
• Sandarai,” bet nei vienas jų 
neįdėjo; turbut jiems teisybė 
pasirodė karti. Tikiuos, kad

• Kel.” vėl neatsisakys iš
spausdinti. J. Sekys.)

Kada iškilo spaudoje 
“bendro fronto” klausimas 
dėl paskutinių įvykių Lietu
voje, kur dabar siaučia mur
zinas internacionalas ir tik
rieji musų darbininkai, dar
gi “varpininkai” (dr. K. 
Grinius) yra mėtomi iš Sei
mo salių, tai vieton kad mes 
amerikiečiai pagelbėtume 
jiems ir suglaustume visas 
spėkas, atsirado musų tarpe 
narių, pasislėpusių po slapy
vardžiais (rodos kad tai čia 
butų Lietuva ar Rusija), ku
rie dėl rengimo prakalbų, 
mitingų ir rinkimo aukų 
pradėjo užmėtinėti socialis
tams betautiškumą, jų neda-1 . . , , . - .
vimą aukų Lietuvai (o paimsime kad ir patį 
pas mus sandariečius šiuo! redaktorių J. Lau-
metų ar daug kas duoda? tai pamatysime,. kad jis 
Visai mažai! -....... ............„ _ - - ,. -
pastebėti tuos duodant, ku-: l,3sve?tė arartnizmo reika- 
rie visad duoda ir kurie dari ir tokiai visai be-

Visai mažai! Ir tik galima'saY° didesne gyvenimo dalį

bendrai veikė su socialis
tais), jų bizniškumą ir tt’). 
Matant dažnai musų or
gane šiuos priekaištus so
cialistams, kurie savo dar
bais ir principais yra arti
miausi Sandąros programai, 
mes, kurie norime kuodau- 
giausia šiuo laiku pagelbėti 
savo kraštui — Lietuvai, ir 
neiškentėme nesikreipę į pa
šalinę spaudą. Rodos, čia 
nusidėjimo jokio nėra, nes 
buvo stengtasi, kad kartu 
pagelbėjus ir Sandaros par
tijai ir jos nariams daugiau 
susidomėti Sandaros pro
grama ir jos darbais. Šiuo 
vadovaudamasis aš para
šiau, kad musų įstaigos irgi 
ne ant mielių iškilę, bet dar 
yra nuslugę ir reikia pasi
stengimo padirbėti visose 
kolonijose šiuo momentu. 
Nes jei tą snaudulį dar to
liau tęsime, tai su laiku ir vi-

yra? Taigi tokias klaidas, 
kokių yra padarę musų poli
tiški oponentai, reikėtų am
žinai numarinti, nes iš jų vi
si yra jau pasimokinę. Prie 
šito aš nekartą kviečiau, bet 
kad musų “politikai” nenu
stojo, tai ir iššaukė ginčus 
pašalinėje spaudoje, kad 
musų pačių Įstaigos neaugš- 
eiausia stovi. Pavyzdžiui, 
Illinois valstija apgyventa 
tirštai lietuvių. Bet kiek ten 
yra Sandaros kuopų, kiek 
yra TMD. kuopų? Išskiriant 
pačią Chicagą, aplinkui nie
ko nėra. Ir vietoj pasisakyti, 
kad pas mus apskritai apmi
rę, tai anonimiški “politikie
riai” rašo, kalba, kad socia
listai bejėgiai, mažai narių 
turi ir tt. Ir kada man prisė
jo prieš tai parašyti ne par
tijos organe, tai kad taisyti 
Sandaroje dalykus, eiti prie 
tvarkos, stengtis ypač šiuo 
momentu išnaudoti progą, 
kad Sandara kiltų, kad visos 
pirmeiviškos vidurinės srio- 
vės organizacijos butų pil
nos energijos, kupinos na
riais ir svarbiausia doleriais, 
tai centro valdyba taria per
duoti teismo komisijai. Iro
nija, daugiau nieko! Išeina, 
kad negali apie save bloga 
pasakyti, lig mes-nebutume 
demokratais, bet kokiais tai 
neklaidingais, šventais. Bet 
nėra to blogo, kad neišeitų 
ant gero: turėjau drąsos ir 
parodęs tūlas silpnybes, jau 
tėmijau, kad musų žmonės 
lig jau pradeda persiimti 
ranum corda ir beabejo pa
darys daug gero.

Dėl “bendrojo fronto” 
jau esu rašęs pirmiau ir kiti 
apie tai aiškino. Pasekmės 
parodė, kad dėl bįrž. 20 d. 
įvykių galima buvo sureng
ti visose musų kolonijose 
vakarus. Tiesa, buvo su
rengta ten, kur tik yra so
cialistų, bet kur jų nėra, ko
dėl Sandaros kuopos nesu
rengė, kodėl Sandaros na
riai davėsi apgauti bolševi
kais, kurie dabar rengia ne
va “protesto” mitingus? Tai 
didžiausis sandariečių apsi
leidimas. Ir dabai- dar nevė
lu : Sandaros kuopos, pa- 
rengkite prakalbas, mitin
gus ir jose parinkite aukų 
Politiškam.Ęondųi, bes šiam 
fondui kuogrėfeiausia reika
linga pagalba. Kalbėtojų 
prašykite iš .musų centrų; 
Bostono, Brooklyno, New 
Yorko, Chicagos ir kt. vie
tų. ’ •

“Naujienose” iš spalių 24

autiniai organizacijai kaip 
IWW. Bet tas jau praėjo ir 
reikėtų užmiršti, kaip musų 
pačių, taip ir socialistų pa
dalytas klaidas, tik danar 
reikia dirbti visiems šaltai, 
apgalvotai ir kad musų 
spauda butų nors kartą liuo- 
sa nuo užmėtinėjimų.

Kad yra klaidų pas mus. 
jau buvau nurodęs pirmiau 
savo rašiniuose; čia tik no
riu prisiminti stambią klaidą 
musų bendrų Lietuvoje, tai 
valstiečių liaudininkų. Kada 
įsisteigė Steigiamasis Sei
mas ir potam jau reguliaris 
Seimas (parlamentas), tai 
socialdemokratai neįėjo į 
kabinetą. Bet jie taip pasi
elgdami buvo teisingi: jie 
neėmė ant savęs atsakomy
bės. Ir jei valst. liaud. butų 
išėję iš valdžios, taip kaip 
jie išėjo 1924 m., tai beabe- 
jo neturėtų teisės prikišti 
nei socialistai, nei kiti, jog 
valst. liaud. prisidėjo prie 
sustiprinimo kademų, nes 
tais laikais (nuo 1920 iki 
1924 m.) dar kademai netu
rėjo savo iškeptų daktarų, ir 
nieku bud u nebūtų sudarę 
valdžios ir tokiu budu butų 
sustiprėjęs pažangusis, kai
rysis elementas, daugiausia 
valst. liaudininkai. Nežinau, 
gal ši mano nuomonė klai
dinga, bet kada panašiai ( 
prisiminė r

I

WATERBURY, CONN. 
Žuvo Vincas Bagdanavičius, 

LSS. 34 kuopos narys.
Spalių 3 d. apie 9-tą va- 

landą vakare netoli šio mies
to rasta Vincas Bagdanavi
čius negyvas, forduku apsi- 
vožęs. Kaip šita nelaimė įvy
ko, niekas nežino. Tą vaka
rą siautė labai didelis štur
mas, taip kad net elektros 
vielas nutraukė ir iš tos prie
žasties net mieste šviesos 
užgęso. Apart to, keliom mi
nutėm prieš jo radimą vai
kai matė netoli tos vietos 
greitai važiuojantį didelį 
karą; taigi spėjama, kad tas 
karas, smarkiai važiuoda
mas pro šalį, turėjęs tą for- 
duką už rato užkabinti ir ap
versti.

Velionis buvo vienas iš 
LSS. 34 kuopos tvėrėjų ir 
buvo jos nariu, su maža per
trauka, iki mirties. Jis buvo 
pasitraukęs iš kuopos tuo 
laiku, kaip pradėjo siausti 
bolševikiška epidemija; bet 
kuomet ištikimi socialistai 
persiskyrė su bolševikais, 
tai jis vėl sugrįžo prie kuo
pos.

Per keletą metų Vincas 
buvo gana veiklus kuopos 
narys. 1907 metuose, iš prie
žasties kilusių vaidų, ku
riuos sukėlė A. Stankevi
čius, dabartinis “Vienybės” 
keliaujantis agentas, kuopa 
stovėjo ant likvidavimo 
slenksčio; tada Vincas buvo 
vienas iš tų, kurie dėjo pa- 
štangas, kad kuopą išlaikyt 
Pastaraisiais laikais akty- 
viškai kuopoj jis tečiaus ne-

kruvinąjį Rusijos carizmą ir 
paliuosavo visą eilę -paverg
tų tautų, jų tarpe ir musų 
Lietuvį. Bet “Darbininko” 
korespondentas šitokiems 
dalykams buvo ir bus prie
šingas, nes atžagareivišku jo 

į protu protaujant, paliuosa- 
vimas Lietuvos iš po caro 
jungo, tai “nėra teisybės įvy- 
kinimas.”... Reiškia teisybė 
buvo tik tada, kada Lietuvą 
buvo po caro jungu.

Na, jeigu taip, tai ko gi 
tuomet jus pikstat ant socia
listą, kurie sako, kad jus 
esat gryniausio vandens re
akcininkai ir kiekvienos lai- 

I svės priešai? 
i “Teisybė pasaulyje įvyks 
tik tada, kada žmonės sugrįš 
prie tiesos, o toji tiesa yra 
Kristaus mokslas,” sako 
“Darbininko” koresponden
tas.

Kitaip sakant, klerikališ- 
ka “teisybė” reikalauja su
stabdyti žmonijos progresu 
ir pasukti gyvenimą atgal ; 
tamsiąją senovę, kada po
piežius valdė pasaulį ir visur 
pleškėjo inkvizicijos laužai 
“bedieviams.” Bet tie laikai j veikė, bet taf buvo dvi priė
jau negrįš, ir mes, socialis-1 žastįs: viena, tai senyvas

•i

*) Bet tarp Sandaros ir Socialistų 
Partijų skirtumų, k. a. taktikoje, 
darbininku reikalų, tautos reikalų, 
socialiuose ir realiuose politikos da
lykuose, tai nebuvo užsiminta ir ne- 
užsimeiiama, taip kad užklausus as
menį, kuris dar politikoje nenusisto
vėjęs, koks yra skirtumas tarp san
dariečių ir socialistų, tai neatsakys, 
rodos, kad ir nebūtų skirtumų. Ir jei 
tik tuos skirtumus teisingai visuo
menini parodytume, tai ir nebūtų tų 
bergždžių pravardžiavimų, vien tik 
butų nauda Sandaros Partijai. Kiek 
atsimenu šiuose metuose musų orga
ne tilpo vien tik vienas straipsnis 
apie Sandaros principus, programa, 
tai čakagi.škio p. Semaškos. O visi kiti 
politikai, tik tuščiais ginčais arba ty
lėjimais tegyvena.

Colgate’s
Prašalina Dantį) Nykimo Priežastį

Dentistai pasakys jums, kad naujas bū
das užlaikymui dantų yra tai apsaugoji
mas jų nuo gedimo. Colgate's dant^ va
lytojas užlaiko dantis sveikai. Daugiau 
dentistų rekomenduoja ji, negu kurį kitą 
dantų valytojų.

28c
Didelis Mieros

Saugiausias ir geriausias būdas užlaiky
mui dantų Švarių ir skaidrių yra valant 
juos po kiekvieno valgio su Colgate’s dan
tų valytojų.

- * xr , j savo PaskaįoJe I d. įdėta telegramas apie ka-
prof. Voldemaras (apie Lie- linamają sunkiųjų darbų ka- 
tuyos tautininkus), tai dar įėjime F. Bortkevičienę fr 
iki šiol valst. liaudininkai gaie telegramo padėta, kad
neužginčino, ar nepasiteisi
no; vadinas, valst. liaud. bu
vo padaryta klaida. Social
demokratai matydami juo-, 
dujų įsigalėjimą pasakė: 
“Lietuvai nei cento” (ne 
Lietuvai, bet reakcinei Lie
tuvos valdžiai, t. y. klerika
lų partijai.Lietuvąsocialistai 
visuomet rėmėir remia.Rd.). 
Bet savo organizacijai, par
tijai dėjo ir dar deda pini
gus, o mes įklimpę ir dar 
nešdami ant savo pečių atsa
komybę, vietoj prisipažinti, 
d a kol io jame kitus. Vieton, 
kad savo įstaigas sustiprinti, 
pripildyti savo fondus (Lie
tuvių Politinį Fondą, Kultū
ros Fondą), musų organas 
nipinasi kitų nusistatymais 
ir posakiais.

Primetame socialistams 
bizniškumą. Bet ar pas mus 
to nėra? Ar nebuvo? Socia
listai tvėrė tik nedideles sa
vo “spulkas.” Mes tverėme 
plačias; tvėrėme Lietuvos 
Atstatymo B-vę, Progress 
Shoe Mfg., Lietuvos dien
raščio ir kt. Ar jos šiandien

• •<

“socialdemokratai ir valšt 
liaudininkai aukoja bend
rai.” Taigi matome, kad vi
sur pirmeiviai žmonės sutin
ka ir darbuojasi labui žmo
nijos. Darbuojasi .ir pas mus 
Amerikoje, tik žinoma, ne 
dabartinėje Sandaros centro 
valdyboje ir Sandaros orga
ne. Bet Sandaros kuopoms 
nereikėtų to atboti ir bend
rai visur, kur tik galima, 
ruošti dabar vėl bendrus 
masinius susirinkimus ir 
gausiai aukot Felicijos Bort- 
kevičienės išliuosavimui iš 
sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Tai visų pažangiųjų ameri
kiečių lietuvių privalumas.

J. Sekys.

RED. ATSAKYMAI.
J. Bimbai.—Ačiū už pri

siųstas iškarpas — sunaudo
sime.

T. C.—Iškarpa apie to 
daktaro įspūdžius iš sovietų 
Rusijos gavome ir prie pro
gos sunaudosime. Ačiū]



Politinis Banditizmas 
Lietuvoje

valstybinį darbą,” o Krakių 
; Valsčiaus Taiyba savo posė
dyje iš rugpiučio 11 dienos 
priėmė vienbalsiai rezo iuci- 

i ją, kurioje tarp kitko sako: 
j “šis ištrėmimas yra piktos 
I valios žmonių ir įskundimo 
i pasekmės, nes mums, vals
čiaus gyventojų atstovams, 
Pranas Žukauskas vra

.rU-IL-L-U-IL-.-L-U-U-l. -. .-L.......................*...................    ‘ * I******"**"**1—*****1*1**

GLITINE LIAUKA
Rašo Dr. A. Montvidas. (Tąsa iš num. 45.)

Engelbach ir Tierney, ku-l kos ekstraktas, todėl jį rei- liavęs, nepastovus, būdas 
riedu turėjo daug praktikos kia išbandyti. Bandymas tu- karštas, jautrus. Ant kruti- 
ant ligotų giltinių liaukų, ri tęstis bent kelis mėnesius, nės ir blauzdų plaukų dau- 

i; iTTitvovi/^utinĄ šviesa irgi giau, negu normaliai.darius arba nors sutruk-jungos narį Kašauską. pada-1 P*“81135 2Ūkau$kas yra gerai 
džius, o ištisoj eilėj vietų ne- rė pas jį kratą, išvartė jo po-l zin°mas kaipo sąžiningas, 
tiktai vieši, bet ir uždari L. pierius ir po to. gavęs sutiki-!<‘oras ,}rįtikimas pilietis ir 
S. D. Partijos ir darbininkų ma iš kokio tai civiliai apsi-jltartl JJ kokiame nors pneš- 

- - - - - * < Kašauskalvalstybmiame darbe ar bent
’ - 5. __“iknrst vmo orio t n

Kuršėnuose policininkas: Z13USJ? pamato. Nežiūrint 
Parulis suareštavo posė-^°> Pranas Žukauskas iš- 
džiaujančius, besisteigian-' tremtas.
čios gelžkelių darbininkų; V. Banditizmas.
•ius. Apskrities viršininkas ^“uoja latku kaikunų 
nubaudė juos vienu mėn. i aąe”‘JJ Alkūne pa-
arešto. Kuomet jie išsėdėjopo 27 dienas, tas apskrities i ,TX?*au’S"“ ra«P'“-
t iriininko nutarimL buvo:“® “ d

i girtas policijos atstovas 
Bielskis įsiveržia Šiaulių 
miesto Tarybos nario social
demokrato Balako butan, 
reikalauja sau degtinės, pa
pirosų. vaišių ir kuomet Ba- 
lakas tų jo “teisėtų” reikala
vimų neišpildo ir nueina 
Šiaulių Miesto Valdybos po- 
sėdin. policijos agentas Biel
skis iššaukė jį nuovadon ir 
ten akyvaizdoje kitų polici
ninkų sumuša jį, suspardo 
kojomis, sukruvina. Ištrukęs 
s sužvėrėjusio Bielskio na- 
ųi, Balakas visas kruvinas 
.tbėgo Miesto Valdybom 
Kitas didvyris policijos agen 
as Parulis baigęs pavyzdin
gą policininkų mokyklą, su
mišą dienos metu pilietę 
Mečionienę ir jos 11 mėne- 
;ių kūdikį taip, kad kūdikis ' 
tuo sumušimo miršta, už tą, 
tad jam, Paruliui ir jo sėb- 
•ams, toji moteriškė nedavė 
jlataus kelio pravažiuoti 
pro šalį.

Išvardintieji faktai yra tik 
maža dalis viso to smurto, 
<uris dabar vyksta Lietuvos 
gyvenime.

Todėl klausiame poną 
Ministeri Pirmininką, Vi- 
lauš Reikalų Ministerį ir 
Krašto Apsaugos Ministerį:

1) Ar jiems yra žinomi 
riršišvardintieji faktai?

2) Jei žinomi, tai ką jie 
mano daryti, kad tokie ne- 
:eisėti persekiojimai Social
demokratų ir darbininkų 
profesinių sąjungų organi
zacijų butų sustabdyti ir nu- 
sikaltusieji valdžios agentai 
butų patraukti atsakomy
bėn ir paliuosuoti nuo eina
mų pareigų? Kad neteisėtai 
uždėtos pabaudos butų nu
imtos ir kad ištremtas iš 
Krakių socialdemokratas 
Pranas Žukauskas butų grą
žintas savo gyvenamon vie
ton?

Šią interpeliaciją laiko
me skubota.

(pas.) L. Purėnienė, J. 
Plečkaitis, K. Bielinis, J. 
Daukšys, V. Juchnevičius, 
V. Galinis, J. Markelis, S. 
Kairys.
1925 m. spalių 6 d. Kaunas.

Socialdemokratų frakcijos 
interpeliacija ministerių pir
mininkui, vidaus reikalų ir 

krašto apsaugos ministe-
riams.

Po to, kaip iš Seimo salės 
ginkluota jėga buvo išvary
ta visa opozicija ir krikščio
niškasis blokas pats vienas 
priėmė Konstitucijai prie
šingus spaudos, susirinkimų 
ir kitus įstatymus, visoje! -- - .
Lietuvoje grynai policinės: darbininkų susmilkime rug- 
valdžios rėžimas ir smurtas Pia9?. dieną ir kituose, 
pasidarė normale valdvmo J policijos agentai griežtai 
sistema. : draudė kalbėti rusiškai, len-

Laiminami viršūnių, vai-! kiškai ir žydiškai reikalau- 
džios agentai visu savo įnir- i danu kalbėti vien lietuvis- 
Šimu puolė socialdemokratų Į . L nors ir žinojo, kad susi- 
ir darbininkų prof. sąjungų [in£uslejlv ne2ipo lietuvių

cnonzio c„c;_! kalbos. Kuomet Kartonažo nariui po bOO litu pabaudos. 
’ i Kauno lent- 

rėjo priimti protesto rezoliu-, piuvių ir malūnų darbinin- 
ciją —- policijos agentai su- kų. streikuojantieji buvo po- 
sirmkimą uždarė. Bendrame licijos terorizuojami, o kai 
lentpiuvių, malūnų ir degtu-.kurie jų dargi areštuojami, 
kų fabrikų darbininkų susi- Taip Jurgis Cernevičius bu- 
rinkime Rotužėj rugsėjo 2 vo suareštuotas, vieną dieną 
dieną policija visą laiką išlaikytas ir patrauktas teis- 

' ' . man... “už neklausymą poli-
: ei jos reikalavimų išsiskirsty
ti ir už kvietimą kitu darbi- 
ninku neklausyti policijos.’ 
Kad jokio pamato nei jo su 
laikymui, nei perdavimu 
teisman nebuvo, matyt iš to 
kad teismas neradęs jokios 
kaltės Jurgį černevičių ištei
sino. Po to Kauno komen
dantas jau be jokio teisme 
pats savo valia nubaudė 
darbininką Višniauską “už 
kurstymą streikuot” vieni: 
mėnesiu arešto. Utenos ap
skrities viršininkas rugsėje 
14 dieną nubaudė L. S. D. P. 
Utenos miesto organizacijos 
narį Višniauską ir sekretorį 
Davidavičių po 100 litų 
kiekvieną neva už nelegalų 
susirinkimą. Tuo tarpu gi 
jokio susirinkimo nebuvo, o 
buvo tiesiog atėję pas Viš
niauską 4 jo draugai sužino
ti, kuomet bus organizacijos 
susirinkimas.

IV. Ištrėmimai.
Kuomet nei areštais, nei 

pabaudomis nepavyksta 
.įbauginti musų draugus ir 
priversti juos atsisakyti nuo 

. darbo partijoje ir visuome- 

. nėję, tuomet valdžios agen- 

. tai griebiasi griežtesnių 
t priemonių, būtent ištrėmi- 
.įmo. Taip š. m. liepos 14 die- 
. ną Šiaulių Karo Komendan- 
[! tas nutarė ištremti iš gyve- : 
. namosios vietos visam karo ' 
J stoviui L. S. D. P. Krakių 
' valsčiaus organizacijos veik- 
: liausius narius Kostą Liutkų 
ir Praną Žukauską. Vėliau i 
Kostas Liutkus buvo palik- 1 
tas vietoje, o Pranas Žukaus- 
ikas ištremtas. Už ką? Ko- i 
mendantas sako: “už prieš-'' 
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prof. sąjungų susirinkimai rėdžiusio asmens........_
visai neleidžiami. Taip Kau- paleido. Rugpiučio 24 d ienų j nera raa‘
no lentpiuvių darbininkų 
prof. sąjungos susirinkime 
rugsėjo m. 5 d., paskui Mai
sto Pramonės darbininkų 
prof. sąjungos susirinkime 
tų pačių dienų, Kartonažo

nurodo, kodėl šitos rųšies Ii- Ultravioletinė
goniai tankiausiai kreipiasi kartais pakursto giltinę liau- 
į gydytojų. Pas kiekvieną ką ir kitas sutartino darbo 
kokis nors vienas simptomas varymui reikalingas liaukas, 
yra ryškesnis už visus kitus todėl ir jų reikia išbandyti, 
ir delei jo ligonis j ieško pa- Neveiklumas pa* užaugu- 
gelbos. Jaunos mergaitės. sius. — Priešakinė giltinės 
pas kurias laikas atsirasti I liaukos dalis gali tapti ne- 
mėnesinėm ir nesupranta, veikli jau žmogui užaugus, 
kodėl neatsiranda, sužino, x -1—*
kad jų organai kūdikiški 
(gimda) ir nepildo savo už-

Tuomet jo ilgieji kaulai jau 
nesutrumpės, bet ir pas už-

Viršinantis veiklumas po 
kiek metų baigiasi. Tuomet 
liauka įpuola į neveiklumų ir 
ligonis susilaukia to, kas pa
žymėta “neveiklume pas už
augusius.”

Užpakalinės dalies 
neveiklumas.

Užpakalinė giltinės liau- 
” , kaipo____ ,____r_______  „augusį žmogų jaunumo lai-kos dalis turi savitų,

duoties delei giltinės liaukos ku platieji ir trumpieji kau- jau rašiau, veikimų į kūnų.
‘ lai da kiek auga, todėl liau- Kada ji neveikia tinkamai,

1 1   ___ a _ 1 ’ 1_________

vidaus reikalų ministerio at
mainytas. Po to viršininkas' 
vėl persvarstė tą bylą ir...! 
uždėjo kiekvienam valdybos

organizacijų spaudą, susi- ~t~-. . .
rinkimus ir atskirus asme- i susirinkimas no-. Laike streiko
nis, terorizuodami juos įvai- 

persekiojimais, areš- 
pabaudomis, ištrėmi- 
iš gyvenamųjų vietų ir 
banditiškais užpuoli- 
kruvinai sumušdami

riais 
tais, 
mais 
net 
mais, 
dienos metu jiems netinka
mus žmones.
I. Spaudos persekiojimai.
Dar nespėjo naujas spau

dos įstatymas pradėti veikti, 
kaip Kauno apskrities virši
ninkas uždėjo areštą ir su- 
konfiskavo Socialdemokra
tų frakcijos atsišaukimą dėl 
smurto, įvykusio Seime bir
želio 20 dieną. Prieš tai šis 
atsišaukimas perėjo per ka
ro cenzoriaus rankas, kuris 
visai neteisėtai reikalavo iš
braukti žodį: “kovoti.” Nors 
tas karo cenzoriaus neteisė
tas reikalavimas buvo išpil-;___ , __________________
dytas ir cenzūra tą atsišau- uždarytas. L. Š. D. P. Kauno 
kimą leido platinti, Kauno' organizacijos susirinkime 
apskrities viršininkas jį kon- rugsėjo 9 dieną dalyvavo 2 
fiskavo ir bylą apie patrau- policininku, kurie tyčia 
kimą atsakomybėn S. D. trukdė susirinkimą savo* ne- 
frakcijos “už kurstymą nu- lemtais įsikišimais ir pasta- 
griauti esamas valstybėje bomis. Kuomet partijos na-' 
sutvarkymas,” perdavė Kau- riai iškėlė klausima, ar poli-' 
no Apygardos Teismo Vals- cininkai gali dalyvauti uždą-' 

ruošė partijos narių susirin
kimuose, policininkai susi
rinkimą uždarė. Kad patei
sinus savo neteisėtą žygį, jie 
į protokolą įrašė visai nebū
tus dalykus. Mariampolės 
apskrities viršininkas už
draudė š. m. rugpiučio 30 d. 
L. S. D. P. Igliškėlių organi
zacijai padaryti viešą prane
šimą ūkininko Migausko 
kieme: “kandangi pii. Mi
gausko kiemas rubežiuoja- 
si su vieškeliu.” Kėdainių 
apskr. viršininkas laike pas
tarųjų trijų mėnesių, nežiū
rint į daug kartų paduotus 
jam prašymus, nedavė nei 
vieną kartą leidimo vietinių 
L. S. D. P. ir “žiežirbos” or
ganizacijų susirinkimams 
niekuo dargi nemotyvuoda
mas. Utenos apskr. viršinin
kas sistematingai neduoda 
leidimų L. S. D. P. ir “žie
žirbos” organizacijų susirin
kimams.

III. Areštai ir pabaudos.
Asmens neliečiamybė ta

po tuščias be jokios prasmės 
žodis. Sulaikyti be jokio tei
sėto pamato pilietį, padaly
ti pas jį kratą, pasodinti jį į 
kalėjiman, arba uždėti pini- į 
ginę pabaudą, skaitosi visai ; 
normaliu dalyku. Taip rug- j 
sėjo 5 dieną išeinantį iš “So- j 
cialdemokrato” redakcijos j 
žiežirbininką Jakubėną su- j 
laikė gatvėje policininkas ir | 
pareikalavo atidaryti port- | 
felį. Jokio orderio nepatie- j 
kęs iškratė jį, sakydamas, | 
kad jis tą darąs ne savo no- i 
ru, bet tas jam esą įsakyta, i 
Rugsėjo 6 dieną irgi be jo- Į 
kio orderio buvo policininko i 
sulaikytas ir iškrėstas gatvė- i 
je netoli “Socialdemokrato” • 
redakcijos žiežirbininkas j 

. Budrys. Birželio 25 d. polici- •

trukdė susirinkimą, stabdy
dama kalbėtojus ir grąsin- 
dama susirinkimo uždary
mu, jei bus vartojami žo
džiai : “buržuazija,” “kuni
gai,” “federantai,” “kapita
listinė valdžia” ir tt. Maisto 
Pramonės darbininkų prof. 
sąjungos susirinkime Rotu- 
žėj rugsėjo 5 dieną Kauno 
miesto Tarybos narys S. D. 
frakcijos Paulauskas tapo 
policininko išvarytas iš sa
lės už tai, kad savo kalboje 
vartojo žodžius “buržuazi
ja” ir “kapitalistinė val
džia,” o susirinkimas buvoi

organizacijos susirinkime

kurie tyčia

tybės Gynėjui. Valstybės 
Gynėjas nerado pamato pa
traukti S. D. frakcijų atsa
komybėn, bet apskr. virši
ninkas iki šiam laikui su
areštuotų atsišaukimų ne
grąžino. Tas pats viršinin
kas suareštavo socialdemo
kratinio jaunimo mėnesinį 
laikraštį “žiežirbų” Nr. 4 už 
eiles: “Sprendžiamoji ko
va” ir “Už duoną,” ir iškėlęs 
bylą perdavė jų Valstybės 
Gynėjui. Šis pastarasis nera
do tose eilėse nei mažiausio 
nusikaltimo ir bylų numari
no, tuo pačiu pripažinda
mas, kad viršininkas pasiel
gė neteisėtai. Nežiūrint to, 
viršininkas nenurimsta ir 
uždeda areštą ant “Social
demokrato” Nr. 32, o suda
ręs bylą prieš redaktorių 
perduoda jų Valstybės Gy
nėjui. Bet ir toji byla Vals
tybės Gynėjo numarinama, 
ir apskr. viršininkas vėl pri
verčiamas nuimti areštų ir 
grąžinti neteisėtai sulaiky
tus laikraščio numerius. 
Toks neteisėtas laikraščių 
suareštavimas turi tik vienų 
tikslą — pasmaugti social
demokratinę spaudų. Krikš
čioniškosios valdžios agentų 
akimis žiūrint dargi skelbi
mai apie Politiniams Kali
niams Šelpti Draugijos lote
riją skaitosi “priešvalstybi
niais.” Taip motyvavo savo 
uždraudimą platinti pažy
mėtus skelbimus Kauno Ka
ro Komendantas.
IL Susirinkimų persekio

jimai.
Socialdemokratų ir darbi

ninkų profesinių sųjungų or
ganizacijų susirinkimai sis- ; 
tematingai įvairiais neleisti
nais budais trukdomi ir var- i 
žomi. Valdžios agentai jieš-__ w
ko įvairiausių priekabių,' ninkas Nr. 163 sulaikė gat- 
kad tik tuos susirinkimus už-' vėje spaustuvninku prof. są-

I

i

i

NE NAUJIENA
Pasakysiu, brol, naujieną, 

kad pavasaris ateis, 
kad tėvynėj kitos dienos, 
kitas rytas atsiskleis.

Nesenai žiema dar buvo, 
varžė mus šalti ledai— 
nesenai ant mus užgulę 
laikės svetimi pečiai.

Juodos rankos varžė laisvę, 
draudė laikraščius skaityti, 
o tečiaustos liūdnos dienos 
nebegrįš pas mus, matyt.

Ir veltui, Seiman suėję, 
tarias kunigų pulkai, 
kad čia spaudų reik varžyti, 
kad dar bus nakties rukai, 
Juk ateis rinkimų dienos; 
jums visiems jos garo duos— 
už jus ne tik kad vyrai, 
bet ir bobos nebalsuos.

Nors šimtus jus policistų 
pasikviestumėt Seiman, 
jums vistiek neilgos dienos—• 
ryt nugrimsite kapan!

Nebegrįš senai jau dingę 
praeities liūdni laikai, 
kai už laisvą mintį, žodį 
kentės Lietuvos vaikai. 2.

nenormalumo. Pas tūlas 
nors mėnesinės prasideda, 
vienok yra nenormalės ir pa
sikartoja pertankiai arba 
yra skaudžios. Tai paeina 
nuo priešakinės dalies (gil
tinės liaukos) pairimo. Tu
kimas jaunystėj nors paeina 
iš giltinės liaukos užpakali
nės dalies nenormalumo, 
bet netoli visuose atsitiki
muose ir priešakinė dalis yra 
ligota. Užaugimo amžiuj di-

kos neveiklumas sustabdo 
Į jų augimą. Todėl galva pasi
lieka maža, nosis smaili ir 
tiesi, smakras pailgas ir 
smailus, rankos mažos, pirš
tai laibi ir be krumplių. Lyti
niai organai yra normalio 
didžio, bet jie neveiklus, 
vaikų tankiausiai negalima 
turėti, moteiys kad ir turi 
mėnesines, vienok neretai 
jos yra skaudžios^ pasirodo 

džiuma žmonių su nenorma-Įne laiku, kartais dingsta kė
lė glitine lisųika turi nepa- liems mėnesiams. Balso per- 
kenčiamą pilvo skaudėjimą, maina, plaukų atsiradimas, 
Liaukai neveikiant tinkamai pas moteris krutu išaugimas 
pas jau suaugusius žmones, jau yra įvykę faktai, bet bu- 
pasireiškia galvos skaudėji- das gali imti keistis: vyras 
mai, svaiguliai, matymo pai- savo elgesiu ir palinkimais 
rimai, koktumas, vėmimas, gali tapti moterišku, moteris 
vidurių kietėjimas, strėnų gi vyriška. Pulsas yra lėtas, 
skaudėjimas, proto ir nervų temperatūra žema ir kraujo 
nenormalumai. Galvos skau- slėgimas žemas arba norma- 
dėjimas randasi pas didžiu- lis.
mą, jis pasikartoja tankiai, Gydymas tokis pat kaip ir 
paprastai vienoj tik pusėj ir nesuaugusiems. Liaukų ekst- 
daro daugiau nemalonumo, raktai, ultravioletinė šviesa 
negu visi kiti simptomai, ir antisifiliai vaistai, jei esa- 
Apie 12 nuošimtis turi i nuo- ma sifilio.
marą panašius alpimus, dilie, virHjan.
Kuomet abi liaukos dali ne- & veiklumai,
sveikuoja, ligonio miegui ar
ba susnudimui nėra galo, tu- Priešakinė giltinės liau
ji gi kankinasi nuo nemiego.kos dalis gali būti perdaug

Priešakinės dalies 
neveiklumas.

Pažiūrėkime plačiau, kas
atsitinka, kada giltinės liau-Į mas yra milžiniškas. 11 arba 
kos priešakinė dalis nevei- 14 metų vaikas išauga į pil- 
kia ganėtinai. Neveiklumas ną vyrą bei moterį. Žmogus 
gali pasireikšti augimo am- gali pasiekti 6 ir 7 pėdų ūgio, 
žiuj arba žmogui jau užau- Pas tulus nepaprastai auga 
gus. Šitas faktas yra labai ne tik ilgieji kaulai, o išlenk- 
svarbus. tieji, plokštieji ir trumpieji,

Neveiklumas augimo lai- tuomet žmogus užauga ne 
<ku.— Jei liauka visai nevei- tik milžiniškai augštas, o ir 
kia, kūdikis neauga, pasilie-| stambus ir platus. Galva jo 
ka nykštukas. Menkas jos 
veiklumas, kad ir augina 
kiek, vienok žmogus išauga 
labai mažas. Kaulai jo siauri 
ir trumpi ir tankiai vieni 
kaulai nėra proporcionaliai 
lygus kitiems. Galva maža, 
nosis tiesi ir smaili, smakras 
pailgas, smailus, rankos ma
žytės, pirštai ploni ir ilgi, 
kaulukai narių vietose netu
ri krumplių. Kryžiaus (pil
vo) kaulai platus ir pas vy
rus ir moteris. Pas vyi us tak
siukai ir kitos lytinės dalys 
kūdikiški, pas moteris ova- 
rai ir gimda nepaprastai ma
ži, kūdikiški. Mėnesinių jos 
visai negauna arba atsiran
da nereguliarės arba skau
džios. Lytinio jausmo arba 
nėra, arba labai menkas, 
vaikų turėti šitokie žmonės 
paprastai negali. Nors nuo 
pat gimimo vaikas priklau
so vienai ar kitai lyčiai, vie
nok augant atsiranda prie- 
diniai lyties požymiai: plau
kai atsiranda žinomose vie
tose, pas moteris padidėja 
krūtys, ’ balsas ir būdas per
simaino. Glitinei liaukai ne
veikiant ganėtinai, šitos cha
rakteristikos arba visai ne- 

i pasirodo arba yra labai 
! Pulsas yra lėtas,
temperatūra žemesnė nor
malės, kraujo slėgimas arba 
normalis arba mažesnis už 
normalį. Protas arba atsili
kęs arba jo stokuoja.

Jeigu neveiklumas paeina 
nuo paveldėto sifilio, yra ge
ros vilties pataisai antisifi- 
Iiniu gydymu. Jei nuo kitos 
priežasties, vilties mažai. : 
Raitais gelbsti giltinės liau- 1
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II menkos.

kūne metabolizmas sumažė
ja, t. y. tas procesas, kuriuo 
kūnas tveriasi, atsistato ir 
pasilaiko gyvas, kuriuo blė- 
dingos medžiagos išmeta
mos iš mėsų ir kūno, sumen
kėja. Aišku, kad jam sumen
kėjus, ir visas kūno veiklu
mas sumažėja: pulsas plaka 
lėtai, šiluma kūno yra sub- 
normalė, protas ir nervų vei
kimas susnudęs — žmogus 
paskendęs apatijoj ir nere
tai snaudžia. Kadangi šita 
liaukos dalis kontroliuoja 
nuo valios nepriklausančių 
raumenų judėjimus, tad jos 
neveiklume pasireiškia ir 
žarnų netamprumas. Lytinis 
susnudimas dėl metaboliz
mo lėtumo yra aiškus, o jei 
da ir priešakinė liaukos da
lis neveikli, tuomet pilnas 
lytinių jausmų neturėjimas. 
Šlapinimas paprastai tankus 
ir kiekvieną sykį daug šla
pumo. Tukimas yra didelis. 
Lašiniai auga ypač pilvo 
priešakyj ir taip darosi stori 
kad net kabo, kaip krepšys. 
Pas moteris krūtys išauga la
bai didelės, kiškos nežmo
niškai storos, rankos nuo pe
ties iki alkūnės irgi storos. 
Šen ir ten kiekvienas yra 
matęs vaiką arba mergaitę, 
kurie rodos iš vienų lašinių 

,*n??juj*-7<Au£i- sudaryti. Tai užpakalinės 
i dalies giltinės liaukos ne

veiklumo aukos.
’ Šitas keblumas gydymui 

pasiduoda lengviau, negu 
kiti liaukos pairimai. Liau
kos ekstraktas ir da ultravio
letinė šviesa, kartais priedas 
vienos ar kitos liaukos ekst
rakto netoli visuose atsitiki
muose gelbsti.
Užpakalinės dalies viršijan

tis veiklumas.
Žinant, kas darosi giltinei 

liaukai neveikiant, lengva 
išfiguriuoti, kas atsitiks jai 
perdaug veikiant. Metabo
lizmas padidėja, kūnas neto
leruoja daug cukrų ir krak
molų, kartais meta jų dalį į 
šlapumą. Aišku, kad tukimo 
tuomet negali būti, tankiai 
yra suliesėjimas, sumenkėji
mas. Žarnos ir gimda nere
tai turi spazmas, iš ko seka 
skaudėjimai ir kiti nemalo
nus jautimai. Pulsas plaka 
tankiai, šilumos kiek reikia, 
protas erzus, nenusistovėjęs. 

Neretai užpakalinės da
lies veiklumas daro nenor- 
males intakos į kūną tik to
dėl, kad kitos liaukos nėra 
gana veiklios. Jų sustimulia- 
vimas neretai sudaro harmo
niją su glitine liauka ir nor- 
malumas atsisteigia.

PROHIBICIJA PRIPILDĖ 
AMERIKOS KALĖJIMUS.

Da nekuomet Amerikos 
storijoj federalės valdžios 
galėjimai nebuvo taip pripil
dyti piktadariais, kaip dabar 
yra. Didžiausi Atlantos ir 
jeavenwortho kalėjimai 

šiandien taip prikimšti, kad 
daugiau vietos jau nėra. Fe- 
deraliai kalėjimai Massa- 
chusetts valstijoj taip pat 
kupini žmonių ir teismai ne-

veikli. Tai gali atsitikti augi
mo laiku arba žmogui jau 
užaugus.

Augimo

J didelė, nosis smaili arba bu
ki, viršutinė žiaunė normalė 
arba atsikišusi, rankos ne
paprastai didelės, pirštų 
kaulai stambus, krumpliuoti 
prie sąnarių, kryžiaus 
kaulai išaugę kaip pas vyrą 
—siauras pelvis. Lytiniai or
ganai dideli, pilnai išrutu- 
liuoti. Pas moteris mėnesi
nės normalės. Veislingumas 
šitokių žmonių normalis, tik 
paskui jis dingsta, kada liau
ka sustoja veikusi. Priedinės 
lyties charakteristikos pasi
reiškia anksčiau arba nor
maliame amžiuj ir pasilieka 
ant visados. Plaukų ant kru
tinės net perdaug. Protas 
normalis, bet liaukai susto
jus veikti tampa apatiškas. 
Ir pulsas, ir temperatūra, ir 
kraujo slėgimas normaliai.

Pa* užaugusius.— Virši
jantis priešakinės dalies gil
tinės liaukos veiklumas jau 
negali padaryti to pas suau
gusį žmogų, ką padaro pas 
augantį. Ilgieji jo kaulai jau 
neauga, bet plokštieji, iš
lenktieji ir trumpieji da gali 
augti, todėl žmogus gali bū
ti žemo ar aukšto ūgio, bet 
jis darosi platus, stambus. 
Galva jo didelė, nosis plati 
ir buki, žandai atsikišę, sma
kras apskritas ir bukas, ran
kos kaip lopetos, pirštai sto- , 
ri ir jų sąnariai krumpliuoti, 
pelvis siauras, vyriškos rų
šies, lytiniai organai dideli, 
tinkamai išsirituliavę. Veis- . . ,__________
tingumas normalis, dingsta1 bežino, kur dėti nuteistus---------   ----- -y    z — ----- — W ww
po daugelio metų, kada liau-1 kalinius. Dėl šito negirdėto 
kos veikimas išsisemia. Rau-J Amerikos istorijoj kalinių 
mens stori ir tamprus. Proto 'skaičiaus išaugimo yra kal- 
stovis nenormaliai išsiimtu- tinama prohibicija.
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BALTIMORE, MD. i jų tūkstančių. Taigi trūksta 
Jaunas lietuvis prisigirdė. nebedaug, tūkstančio dole-

Iencijos Šarūnai,Užčiaupkit KONCERTAS 
_  .. J savo Bumas! i 4 . •

kot.

nusižudė dėl nežinomų prie
žasčių. Vieni pasakoja, kad 
nabašninkas buvo labai susi
rūpinęs dėl motinos mirties, 
kuri tik dviem sąvaitėm pir
ma buvo mirus, o kiti šneka, 
kad su savo tėvu nesutikime 
gyveno. Stasys Levonavi- 
čius, senas Baltimoiės gy-' 
ventojas (nabašninko iė-' 
vas) yra geras parapijonas, i 

kunigas nepriėmė! 
tik-i 

Į 
tJ

1926 KALENDORIAI 1926
Jau gatavi. Tikrai lietuviški, su lie

tuviškais paveikslais ir mėnesių nu
meriais. Dideli sieniniai Kalendoriai 
4 už $1.00,. vienas — 30c. {dėk štampą 
gausit knjlgų kataliogų. (47)

J. YERUSEV1CIUS
P. O. Boa 68. Lawrence, Mass.

Antano Banio ATYDA LIETUVIAMS 
MUZIKANTAMS.

Pranešu, jog ką tik išėjo iš spaudo* 
lietuviškų šokių knygutės ant smui- 
kos, kuriose telpa 37 numeriai. 3 mar
šai, I kadrilius, 1 galiopas, 8 polkos, 
6 valcai, 3 mazurkos ir daug kitokių 
lietuviškų šokių.

Kad pasirodžius darbi- kinti, kaipo apie didžiausį' j
1 i d I
>I 
i i I B I B

jų engėją ir jų prakaito siur
bėlę?

Arba pasakykit, ko siekia 
kun. Alšauskas, tas garsusis 
Kauno “oberpolicmeisteris,” 
pasiglemždamas savo “Ga
lybei” Lietuvos upių van
dens pajėgą?

Pagalios paaiškinkit, ko
kiais tikslais nuolatos Am *- 
rikon važiuoja visokie Gar
mui, Raščiukai, šmulkšči ii 
ir kiti? Ar darbininkų reika
lų ginti, ar dolerių kraustyt • 
iš tų darbininkų kišenių?

Taigi

____________ i politikieriai 
Taip pat kurie mano Lietuvoje , pradėjo šaukti, 

aupi paliuosavimas darbi
ninkų iš kapitalizmo pan
čių.” Tik pasiklausykit, k< -p 

' šitie jėzuitiški demagogai 
kaltino socialdemokratus 
artinanties Klaipėdos rinki
mams. “Klaipėdos Žini i” 
231 ir 232 numeriuose jie 
rašė:

“Aiškiai matyti, kad so
cialdemokratams nerupi 
darbininkus iš kapitalizmo

nusipirktų dabar, nes reika
lingi pinigai padarymui ke
lio. Butų gerai, kad ir tie, 
kurie nėra užbaigę mokėt už 
lotus, dabar užbaigtų, idant 
butų galima sudaryt reika-1 
lingą sumą pinigų ir išvesti 
naują kelią per kapines.

L. T. Kapinių kasierius, !
Juozas Virbickas,

124 Moultrie st., 
Pittsburgh, Pa.

21 Lapkričio-Nov., 1928
Pradžia 8 vai. vakare

■I

o vienok 
nabašninko bažnyčion, 
tai duobę pašventino.

* 3 ♦

Rub siuvių darbai tuo 
pu čia biskį sumažėjo, bet

' vijos ir Natūralizacijos ofiso 
i adresas bus po No. 31 Jack- 
i sen st., Lavzrence, Mass. Jo 
J sekretorius yra Charles S. 
Bodvvell.

^er nieius laiko į šitą ofisą 
ir radęs savo pačia su l itu al?*e ^>000 įvairių
vyru, pririšo abu ant ii.;osita“;‘l.z,.ilonl«’ Pras^3™ Pa- 
virvės prie automobiliaus ir imi?raclJos
išsivežęs į laukus vežiojo tol, i 
kol užmušė abudu. i

Dabar da vienas keistas 
atsitikimas: jau suviršum 3 
savaitės kaip kaž-koks pik
tadarys, važiuojant žmo
nėms gatvekariais, supiaus- 
to rubus, daugiausia jau
noms merginoms. Spėjama, 
kad piausto skutamųjų ma
šinėlių ašmenimis (safety 
razor blades). Gatvekarių 
kompanija rūpinasi pagauti 
piktadarį.

Baltimorietis.

šiaip bedarbių nedaug. Na
mų statytojai dirba pilnai ir 
uždirba gerai.

Musų mieste atsitinka vi
sokių navatnybių. Nesenai 
čia tūlas Ignace Zonder-i 
phalz, paivažicvęs iš darbo . .

N Y
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LAVVRENCE, MASS. 
Imigracijos ir naluralizaci- 
irs biuro naujas adresas.
Nuo lapkričio 2 d. Imigra-

j
!

j
I
B
I

Į 
 —~ ’ 1 

««. užuot kaltinus s>Į!
pančių paliuosuoti, bet savo cialdemokratus, kurie nė. aj! 
vadus išrinkti, idant šik is niekuo darbininkams nu-i- M 

dėję, jums, krikščioniški Į 
ar šarlatanai, daug geriau butų i 

patiems pasiteisinus prieš j 
darbininkus. i

i Pakol jus to nepadarysite, i 
geriausia butų apie kitus ! 
nekalbėti. Taigi užčiaupkit į 
savo nepraustas burnas.

Darbo Žmogui. Į

vieteles palaikyti galėtų. 
“Sakykit, darbininkai, 

socialdemokratų vadai: Ma
cys, Randel, Kislat ir k ti 
praturto savo prakaitu už
dirbtu pelnu, ar jūsų graše
liais? Apgalvokite tai!”

Šitą demagogiją perspaus
dino ir Chicagos kunigų 
“Draugas” 35S-tame savo 
numery. Perspausdino ir ap
silaižęs da nuo savęs pridū
rė: Jes, socialdemokratai

1 •,

PAJIEŠKOJIMAI

i natūralizacijos reikaluo- i y1.’3 Lietuvos darbi
i se, tai su skundais dėl viso
kių skriaudų. Ofisas yra už
laikomas Massachusetts val- 

jstijos valdžios lėšomis ir vi- 
I suomet yra pasirengęs padė
ti ateiviams visose jų bėdo
se. C. B.

PHILADELPHIA, PA.
Pareiškimas ir prašymas.
Manome, kad nerasis 

Amerikoje nė vieno lietuvio 
ir lietuvės, kurie nebūtų gir
dėję apie Philadelphijietį 
gerb. Antaną Banį — labai 
žymų čia dainininką (Phi- 
ladelphijoj jis gerai yra ži
nomas dėlei savo gražaus 
balso ne tik tarpe lietuvių, 
bet ir kitataučių tarpe). Ir 

yra kun. S. B. Krikščiūnas, šis tai dainininkas, gerb. A. 
kuris pasakė čia labai įdo- Banys, šįmet, 21 lapkričio, 
mių prakalbų, aiškindamas 8-tą valandą vakare Lietu- 
apie pirmąjį, antrąjį ir tre
čiąjį dangų. Aiškino taipgi 
kur yra pekla, kas yra žmo
gaus dūšia, o taipgi saulės, 
mėnulio ir kitų dangaus kū
nų padėtį. Girdėdama šito
kius aiškinimus pirmą sykį, 
publika buvo užganėdinta, i-------- BI--------- _

Tenai buvęs. | pramogą, ar tai surengtą
• 1 • 1— * X “

DETROIT, MICH.
Kun. S. B. Krikščiūno 

prakalbos.
Atsilankė pas mus į Det

roitą svečias-nebuvėlis, tai 
yra kun. E. T. ............

viu Muzikalėj svetainėj prie 
Allegheny avė., turės savo 
debiutą — pirmą viešą sa- 
vystovį koncertą. Ir todėlei, 
kad gerb. A. Banys visuomet 
buvo geras, pavyzdingas tė
vynainis ir taip jau prakil- 

! nūs menininkas ir kiekvieną

CLEVELAND, OHIO. 
Darbai eina prastai.

Darbai pas mus šiuo laiku 
eina silpnai. <Nors darbinin
kų nuo darbo neatleidžia, 
bet vietomis dirba nepilną 
laiką ir algas kapoja. Į va
landą darbininkui moka tik
tai 37 centus, o jeigu kas 
gauna 40 centų, tai turi būt 
tvirtas vyras. Bedarbių yra 
nemaža, nes daug privažia
vo žmonių iš anglių kasyklų, 
kur dabar eina streikas. 
Kožnas nori dirbti ir siūlosi 
už mažesnę algą. Darbinin
kai neorganizuoti.

V. Vaškevičius.

naudai musų brangios tėvy
nės Lietuvos, arba labdary
bės, ar taip jau kokiam nors 
prakilniam tikslui, visuo
met paremdavo (veltui) sa
vo žavėjančiu balsu, tai mes 
—Philadelphijos Lietuvių 
Veikėjų Taryba — tą viešai 
pareiškiame ir prašome ger
biamų Philadelphijiečių lie
tuvių, kad jie jį irgi parem
tų kuoskaitlingiausia atsi
lankydami i jo koncertą 21 
lapkričio. Kartu prašome ir 
plačiosios lietuvių visuome
nės Amerikoj, kad ji, kaip 
gerb. A. Banys kur nore atsi
lankys su savo koncertu, uo
liai remtų jį.

Su pagarba,
Phil. L. V. Taryba.PITTSBURGH, PA

Lietuvių Tautiškų Kapinių 
padėtis.

Sausio mėnesy per metinį 
susirinkimą buvo nutarta ir 
pavesta direktoriams pada
ryt naują kelią per kapines. 
Direktoriai apsvarstė reika
lą ir nutarė atsišaukti į tur
tingesnes draugijas, kad pa
gelbėtų tame darbe. Atsilie
pė Lietuvių Mokslo D-ja, ku
ri surengė balių ir $173.50 
pelno paaukavo kapinėms. 
Lietuvių Norbuto Kliubas 
aukavo $100.00 iš savo iž
do, o A. P. L. A. 2-ra kuopa 
aukavo $15. Išviso padary
ta $2,544.04 (spalių mėn.).

KRUVINOS VESTUVES.
Skovagaliai, Simno valse., 

Alytaus apskr.—Rugsėjo 23 
d. per vestuves pas ūkininką 
Juozą Galionį susimušė suė
ję neprašyti šio kaimo ber
nai. Vieną svečių taip sumu
šė, kad tasai visai nejudėjo, 
o kitam “kinžalu” pervėrė 
šoną.

Peštukus, apie 10 vyrų, 
rytojaus dieną policija suė
mė ir nugabeno per Seirijus 
į Alytaus kalėjimą. Skova- 
galiuose kalba, kad tose 
muštynėse labiausia pasižy- 

„ ---- , mėjęs Antanas Gredeckas
G. Parčevskas padarė kelio (Karaliaus sūnūs), kuris 
planus ir nekurtos kompani- Simno apylinkėje iš seniau 
jos prisiuntė “bitus.” Že-' žinomas didžiausias mušei- 
miausia kaina buvo virš tri- kn ir mergininkas.

ninku išdavikai ir mažaže
mių skriaudikai.

Na, pasiklauskit šitų šar 
latanų, kur, kada ir kaip so-1 
cialdemokratai yra išdavę 
Lietuvos darbininkus arba 
nuskriaudę mažažemius? 
Apkaltinimų socialdemo
kratams klerikalai prasima
no visokių, bet nepaduoda 
nei vieno fakto šitiems ap
kaltinimams paremti. 0 ko
dėl jie faktų nepaduoda? 
Todėl, kad faktų nėra. To
dėl, kad visi šitie apkalti-n- 
mai yra grynas melas ir 
šmeižtas.

Kad Lietuvos darbininkai 
vra išduodami, kad maža
žemiai yra skriaudžiami, tai 
vra tiesa; bet darbininkų iš
davikai ir mažažemių skriau 
dikai yra ne socialdemokra
tai, o patįs krikščioniški 
buožės.

Kas draudžia darbininkų 
susirinkimus? Kas areštuoja 
ir pūdo kalėjimuose jų va
dus ir organizatorius? Kas 
šaudo į Kauno bedarbius 
Rotužės Aikštėj? Juk tai vis 
klebonų diriguojami krikš
čioniški komendantai!

Kas užgniaužė darbinin
kiškos dvasios Mariampolės 
Realę Gimnaziją? Ar ne 
krikščioniškas “švietimo” 
ministeris?

O kas pravedė Lietuvoje 
tokį žemės įstatymą, kuriuo 
buvo nuskriausti mažaže
miai? Ar ne tie sukčiai, ku
rie vadina save “krikščioni
mis demokratais?” 0 kas tą 
įstatymą dabar vykina? Ogi 
žemės ministeris barzdotas 
kun. Krupavičius, pats vy- 
riausis krikščionių erštas!

O kas yra didžiausis Lie
tuvoje plutokratas? Gi kuni
gas Vailokaitis, antras krikš
čionių tūzas. Iš paprasto, 
mažai kam žinomo kunigu- 
žio, į trumpą laiką po karo Į 
jisai virto Lietuvos Rokfele-j 
rnun. Šiandien jam prikiau-j 
so beveik pusė Lietuvos tur
tų. Bankai, fabrikai, sker
dyklos, šaldyklos — tai vis, 
šito krikščioniško kapitalis
to valdomos įmonės.

Taigi, ažuot rūpintis so- , 
cialdemokratų turtais, kurių 
jie neturi, klerikalai turėtų i

i

Pajieškau brolio JONO JOCIAUS 
įgyveno So. Bostone, paeina nuo Kur- 
i tuvėnų. Šiaulių apskr. 1921 n. gy~. e- 
1 no Chicago ir norėjo važiuot į. mai.ias, 
lir nuo to laiko negaunu .nuo jo ;o: ių 
žinių. Kas apie jį žino mai »nas pra
nešti, arba pats lai atsišaukia, yra 
labai svarbus reikalas.

ANTANAS JOCIUS
259 — 4th st, So. Bostan, Mass.

Lietuvos Respublikos Pasiuntinj bė 
Washingtone prašo p. Juozo Markaus 
arba jo pažįstamų pranešti jo ti rą 
dabartinį adresą. Paskutinis jo adre
sas buvo: Juozapas Markus, Bok 1’5 
.o.ncord, .Mass.

t

Gražiais viršeliais pagražinta. Su 
prisiuntimu $1.00. (46)

LONGINAS BU1N1S
120 Webster Avė, Cambridge. Ma.-at.
1N FORM A C iJ OS K ELEI VIAMS 

| KANADĄ.
Žinia tiems žmonėms, kurie nori at

sikviesti savo gimines į Kanadą iš 
Lietuvos arba kitų žemių, bus suteik
ta kas yra reikalinga dėl kiekvieno 
keleivio norinčio atvažiuoti į Kanadą. 
Kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
i musų Laivakorčių Ofisą, o mes su
teiksime visas i informacijas ir kokie 
yra Kadanos imigracijos įstatymai. 
Aš buvau Kanadoj su tais reikalais 
nuvažiavęs ir viską sužinojau kas rei
kalinga dei norinčių važiuoti j Ka
nadą. Aš turiu korespondentus dides
niuose Kanados miestuose ir visus 
mano keleivius jie sutiks ir viskuo ap
rūpins. Su visais reikalais kreipkitės į 

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo (49) 
6603 St. Clair Avė, Cleveland. Ohio.

Justinas Plungis pajieškau Jos. Ja- 
r.uško. pirmiau gyveno 2952 Chicago 
ivc, Chicago. III. Girdėjau kad sir.'O. 
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Malonės atsišaukti arba kurie 
įpie ji teiksis pranešti.

JUSTI N PLUNGIS 
Woodbury, Conn.

ž;

Pajieškau pusbrolio ir pusseserės 
Žilinskų ir Juozo ir Teresės Breiterių, 
aipgi parapijonų Vincento Šepučio ir 
itų pažįstamų. Malonės atsišaukti 

arba žinantieji teiksis pranešti. (18) 
Juzė Galmnniutė-Gedvilienė

P. O. Bok 103, Exelar.d, Wis.

Pajieškau Adelės Marčionaitės iš 
Lietuvos Kauno gub, Rokiškio apsk, 
Viiių sodos, girdėjau kad d<rba Cra ie 
Company, Chicago. Iii. Ji pati lai at
sišaukia arba žinantieji apie ją malo
nės pranešti. (47)

ALEK MAČULIS 
80S5 Chamberlain, Detroit, Mis.:.

Pajieškau Jono Baranausko, V I- 
niaus gub., Trakų apskr., kaimo ir pa
rapijos tikrai nežinom: apie 14 nse ų 
kaip gyvena Amerikoje, turiu labai 
svarbų reikalų, malonės atsišaukti ar
ba žinantieji teiksis pranešti. (4S) 

JONAS ČERNIAUSKAS
827 Bank st. (Box 3) Watprbury. (t

Pajieškau brolio Juozo Lukošiuno, 
pirmiau gyveno Pennsylyanijoj ir 
pusbrolio Juozo Baranausko, gyvenu
sio Emerson, N. J., o dabar nežinau 
kur. Kas apie juos žino malonės pra
nešti, už kų busiu dėkinga.
Mrs. Ana Lukošiunaitė-Vaitkeviči'-ne 
Fisher avė., Box 24, Kewanee, III.

Antanas Banys, Baritonas.

Lietuviu Muzikalioje Svetainėje 
Kanp. Allegheny Avė. ir Tilton St. 

PHILADELPHIA, PA.
Gerbiamieji Philadelph jos ir apielinkės Lietuviai!

Da negirdėjome toki s puikaus ir turiningo kon
certo, kokiu bus šis koncertas. Šio koncerto progra- 
mo išpildyme, apart to vakaro žvaigždės A. BANIO 
dalyvaus da ir kitos žymios spėkos, kurios visu* su
sirinkusius užžavės savo gabumais ir maloniais 
balsais. Bilietai: $1.00, 75c.; 50c. Vaikams 25c.

Kviečia Rengimo Kimisija.

Žaromskaitė Alena, jieškau manoj 
giminių; sesers Michabnos Tursk?..- 
tčs-Kareivienės ir jos sūrių Vaclovo,' 
Mečio ir Bronio. Ji paeina iš Geručių 
kaimo. Grinkiškio parap., ištekėjo už 
Bronio Kareivos geroVai prieš karą, 
gyveno su vyru Bargailių dvare, Pa
šušvio parapijos, iš t?n išvažiavo A- 
meriken vyras pirmiau, o ji su sunum 
vėliaus į Phiiadelphia. Pa Visų gerų 
žmonių, kurie apie jų žino, prašau 
pranešti, už kų busiu didei dėkinga. 
Turiu jiems daug ko pranešti. (46i 

ALENA KRANIAUSK1ENĖ
Grinkiškio mie. t., Kėdainių apskr., 
Lithuania.

PARSIDUODA BUCERNĖ 
IR GROSERNĖ

Biznis išdirbtas per keletą metų, 
vieta apgyventa Lietuviais ir Lenkais; 
priežastį pardavimo.. sužinosit ant 
vietos. Klauskite, (49)

104 Lawrence st, La*rencc, Mass.

4

Aš. Marcijona Višniauskaitė, pa
jieškau savo tėvo Jono Višniausko, js 
dirbo 1909 m. Hackley Phelps Bonnell 
Company, Phelps, Wisconsin, Vilias- 
County, Camp 12. Paeina iš Panevė
žio apskr.. Raguvos valsčiaus. Ragu
vėlės parapijos, Pavašakių vienkiemio. 
Jis pats arba kas žino malonėkite 
pranešti. (-)

Marcijona Višniauskaitė.
985 Femhill avė., Detroit. Mich.

r

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 
♦ SATYROJE 
miera BibUj** e*U**, tiri
pulapini ir 179 pareikaHlia*. Labai 
Momi ir naadinca kiekvienai yvalai. 
Žaetaa Aaitrdama* ii* MMU* ir tė- 
myėaM* i paveiksiilhis. (kari* per
stata ka* kava pina eatvtrlu svieto 
ir iki aisiadaiai Krtotaaa). ataM vi- 
CMva vartas ir 4tiaa**i* Jegtai ta- 

į{g»_Į«Ua. Ja. bes inuapi tie-

KAINA TIK *1.00
Norinti taat ii* Biblija. phiirae 

risskit Exprvoo ar P»«o Money Or*e- 
rta. arka retiatraacsaie lauke arimai

“KELEIVIS” 
255 Broadway, 
So. Boston. Mass

APSIVEDIMAI

pastatyti prieš Lietuvos dar
bininkus savo Vailokaitį ir 
paklausti: kokiuo budu jisai 
virto milionierium? Lietu
vos darbininkai duonos ne
turi, priversti Francuzijon 
važiuoti, o tėvelis Vailokai
tis negali savo lašinių paneš
ti. Ar kartais ne tų darbinin
kų prakaitu jisai nutuko? Ar 
kartais ne jis yra tas parazi
tas, apie kurį reikėtų dau
giausia darbininkams aiš-

JAU PRIPAŽINO
Visi, kad NAUJOKŲ padaryti 

cigarai yra geriausi! Taippat visi 
gėrisi, kad garsinant remia darbi

ninkų laikraštį, 
tai yra puikus 
dalykas! Todėl, 
kurie rukot, vie
toj kažin kieno 
cigarus, kurie nie 
ko gero nedaro, o

gal savo priešus šelpiate, bei žyd- 
berniaujat, tad tik savo draugų 
NAUJOKŲ BROLIŲ išdirbtus ci
garus rūkykite, kadangi ir cigarai 
labai geri, sumaniai padaryti ir 
geriausio tabako, gražiai dega, 
malonus rūkyti ir durnas puikiai 
kvepia. Draugai, kurie dar tų ciga
rų nežinote, tad visur lietuviškose 
užeigose, Restoracijose, Kliubuose 
ir pas Barbenus, reikalaukite nuo 
lietuviškų biznierių ir rūkykite 
visur
JONO—JOHN’S CIGAR 
arba Petro Naujoko po 10 centų 
cigarą, o rūkant džiaugsitės! Vy
tauto (Ekstra didesni po 15c.) Tė- 
myk vardą ir paveikslą ant bakso.

Cigarus išsiunčiame per paštą 
visur į kitus miestus privatiškai ir 
biznieriam. Adresas:

NAUJOKŲ CIGARŲ 
DIRBTUVE

267-DIVIS’ON AVĖ, 
BROOKLYN, N. Y.

Verta paremt brolius jų cigarai 
geri. Agentai visuose miestuose 
gali užsidirbti ekstra pinigų.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
krautuvė ir sodos darymo fabriką. 2 
trokai ir visi reikalingi įrankiai dėl 
dirbtuvės; parduoda administratorius. 

NASHUA BOTTL1NG CO. (50) 
56 High St, Nashua. N. H.

Tel. 2666-W. J

1 
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IVISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkiu* pasi- 
garsinimus. kaiti tai: pajiiąkoji; 
mus apsivedimų. įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą pacalpin; 
kelis sykius, už sekančius ąykiu« 
skaitome 2c. už žodį už sykt

"Keleivio” skaitytojams, kurie trr 
užsiprenumeravę laikrašti ir u*, 
pirmą sykį skaitome po 2c. už žo>'į.
Už pajieškojimus giminią arba 
draugų skaitome po 2c. uk žodį 
nirmą syki; norint tą patį paj-eš- 
kojimą tai py t ilgiau, skaitome po 
lc. už žodį už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, knrie 
tur užsiprenumeravę laikraštį, už 
pajieškojimus giminių ir draugų 
skaitome ir už pirmą sykį po lc. 
už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu rre- 
kiuoja daug brangiau, nes pudary- 

I mas klišės dabar prekiuoja bran- 
I giai. Todėl norint lalpint paieško
jimą su paveikslu, reikia pr'siųst 
fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimų arba ap
garsinimą reikia prisiųst kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
255 BROADWAY, 

SO. BOSTON. MASS.

30 AKRŲ GERŲ NAMŲ FARMA 
Derlius. Arkliai. Paukščiai.

įrankiai taipgi; sezono bargenas, 
tik 1 *į mylios į miestukų, lygus lau
kas, šaltinio vanduo ganyklose, ap
skaitoma 2<mi kordų medžių, kuriuos 
galima parduoti gera kaina, obuolių ir 
kitokių vaisių; šilta 8 kambarių sta
bą, geias vanduo, nauja su skiepu 
barnė. Šeimynos nelaimė priversta 

. paaukaut už $2,800, tik $800 reika
laujama. (-)

E. A. STROUT AGENCY 
l.lncoln st., W. Medwąy. Mass.

I

Pajieškau merginos arba našlės r.:- 
senesnės 40 meta, aš esu našlys 40 
metų amžiaus. Kuri mylėtų arčiau 
susipažint su manim, malonės para
šyt laiškų. (47)

JOHN RUSHINSKI
15 Charles st, Ashley, I’a.

Pajieškau gyvenimui draugo, vaiki
no arba našlio vidutiniško amžiaus. 
Arčiau surinažinsim per laiškų.

M1SS E. BARAN
22 Herold St_ ♦Varcester.

I 
I 
I

I

■iv ,rY4gL* i ; •<Ą‘-

i Pirm*

Kartu

Lietuvių
Kalboje

su Pa-
veikslais

J

Dvi lietuvaitės pajieškom vaikinų 
apsivedimui, ne jaunesnių kaip 28, ne 
senesnių 46 metų, esam 21 metų; ku
rie norėtų arčiau susipažinai suteiksi
me per laiškus. Su pirmu laišku ma
lonėkit atsiųsti savo paveikslų, kurį 
ant pareikalavimo sugrąžinsime.

Rūta ir Lelija Bučas, Kaldinęs ie a 
21, Liepaja, Latviu.

FARMOS!
Visokios farmos parsiduoda pigiai 

New Jerscy valstijoj, prie turgaunų 
miestų ir prie vandenio. Mes turime 
visokių farrnų ant pardavimo, 
tik norėtumėt. Klauskite:

ANTANAS .MARKŪNAS 
JOKŪBAS KĖLA

Be* 41, Sergeantville. N. J.

kokiu 
(47) 

IK

I

»

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

15 kambarių hotclis su visais f rai
šiais. dviem automobiliais, 7 pasažie- 
rių Ix>comobi)as ir Hudsonas. I gara- 
džiai, 4 namai su 9 lotais žemės'. Gera 
uždarbio vieta, galima istot į bizni su 
20 tūkstančių. Kaina 50 tūkstančių.

PARSIDUODA apartmentų namas 
su geru plotu . žemės, C mylios nuo 
Philadelphijos, ant geriausio kelio. 
Gera proga, galima pirkt už mažų 
kainą.

PARSIDUODA farma su 594 ake
liais žemės, puikioj vietoj, su dviejais 
gerais namais, ant didžemio kelio tar
pe Chester ir Phiiadelphia, Pa Gali
ma įeiti su 10 tūkstančių dolerių, aš 
paliksiu mortgičių 15 tūkstančių. No
rint daugiau informacijų kreipkitės: 

ANTANAS ZEMAitlS (46) 
Printz Hotel. Essing'on, Pa.

5 RUIMŲ NAMAS.
Parsiduoda pigiat, 1 akerio lotas, 

garadžiu*, aiskrimo šcorelis; biznis 
eina gerai, priemiesty ant gero kelio. 
Turiu greitai išvažiuoti į California.

GEORGE WASHINGTON 
PERKASJE, PA.

FARMA PARSIDUODA'.
J00 akrų žemes. 10 karvių ir viena 

maža karvute, 2 arkliai, 25 vištos, 100 . 
j kortų medžio, vištinė dėl 800 vištukų, 
128 tonai šieno, 75 tonai komų, didelė 
barnė dei 22 karvių, 7 ruimų stuba, 
vienas I). B. trokas. pieno kasdien 14 
kvortų, visi farmos įrankiai. Tik 5 
mylios nuo miesto. Vaikinas važiuoja 
į tėvyne nori greit parduot. Kaina $6,- 
800 cash._Klauskit (48)

16 Factory st., Nashua, N. H. !

PARSIDUODA FARMA.
105 akrai geros žemės, viskas gerai 

auga. Parduodu su viskuo kas tik ant 
farmes randasi: su javais, gyvuliais, 
mašinomis, rakandais ir visais kitais 
daiktais. Turiu 17 karvių, iš kurių 11 į 
melžiamų. 1 olstein bulius, 5 jauni 
veršiai, I arkliai, 12 kiaulių, 50 kar
velių, 5 žąsys, 2'K) vištų, geri budin- 
kai, 7 kambarių stuba, visose triobose 
yra investas vanduo Farma randasi 
tik mile tolumo nuo miesto ir gelezke- 
lio stoties. Budinkai kainavo $4,000,' 
žemė verta $3,150, gyvuliai, mažinos,, 
rakandai verti $3,000 Viskas sykiu ! 
verta $10,150. parduosiu viską už ' 
$5,9W. Jmokėt reikia $2,500, likusią 
sumą reiks išmokėti bankui per 30 į 
metų. Kas greitu laiku prirodys kap- I 
čių, tas gaus $150. Esu priverstas vis- 1 
ką pigiai parduoti, nes turiu greitai !

(16)
išvažiuoti. (47)

FRANK RARTAŽCIUS
R. F. I>. 4, t’later, Pa. M

KAM KENTĖT GALVOS 
SKAUDĖJIMĄ KADA 
VIENAS PAUDERIS u re13 a 
Skausmą prašalins.

Prisiųsk 25c. stnmpom už baks< 
URBA TREJANKA 

Gera, švarių šaknų. 35c.
Išsigydyk kornus su URBA 

vaistais. 2>c. bunka.
URBA LITHUANIAN 

DRUG MFG. CO. 
826 Bank Street, 
Waterbury, Conn.



B KELEIVIS

Sveikatos Kampelis
KARŠTLIGĖ.

“Nevalgyk nieko nevirto” 
ir “įsičiepyk save ir savo šei
myną,” tai yra svarbus pata
rimai tiems, kurie gyvena 
ten, kur siaučia karštligė 
(typhoid fever).

Karštligę galima gauti 
vienu tik budu — nuryjant, 
su valgiu ar gėrimu, mikros
kopines daleles iš išmatų to, 
kuris turi tą ligą arba ku
rio viduriuose karštligės pe
rai auga ir dauginasi, nors; 
jis pats tuom sykiu neserga, i

Pradėjus karštligei siaus
ti, tuojaus galima surasti josi 
pradžią. Nors kartais tas' 
ima laiko, nes reikalauja la
bai saugaus tirinėjimo ir, 
kol surandama nešiotojas, 
daug žmonių nuo tos ligos 
nukenčia. Todėl svarbu vi
siems žinoti kaip apsisaugoti 
save ir savo šeimyną. Kaip 
sakyta, jierai paeinantis iš

♦t

gydymas, jei toks ištinimas;i 
.butų kilos nuo aklosios žar-!i 
nes.

Tikėjimas į prietarus gali j
I

i
I

būti priežastimi mirties nuo
sotina, ir neriebina. Duona, tQkių ligų. Kurios btuų iš- 

cukrus ir vengtos arba išgydomos jei 
krakmoliniai valgiai riebi- li^cnis iškarto bucą ki eipęsis> 

pne gydytojo, žinoma, zmo- 
Didžiausia bėda su žmo- £us; visuomet kreipiasi prie 

!nių dauguma yra tame, kad gydytojo, oet jau peryelu. 
jie valgo ne gyventi, bet gy- 

1 vena valgyt. Kitais žodžiais, 
! leidžia sau valgyti daugiau, 
negu kūnas reikalauja. Tie, 

Į kurie sveria daugiau negu 
i turėtų, atsižvelgus į amžių ir; 
l ugi, “kasa sau duobes danti- 
’ mis.” Iš pusės milijono žmo
nių, kurie buvo apsaugos 
kompanijų priimti, dėl kiek
vieno svaro perviršiaus, bu
vo vienas nuošimtis daugiau ’ 
mirčių.

Kūno organai gali pakelti 
daug kankinimo ypač jau
nystėje, bet jei nuolat reika
laujama nuo jų perdaug 

. dirbti, jie galų gale turės su- 
negalėti. “Diabetes” ii 
“Bright’s Disease” (inkstų kad uždėjus ant

’ ' raktą susto? kraujas bėgęs iš
nosies?

Tokie kvaili įtikėjimai ii 
i prietarai yra užsilikę nuo tu

• sviestas, grietinė.

i na.

Kiti prietarai yra įdomus 
tuom. kad jie juokingi. Sun
ku suprasti kaip galima tikė
ti, kad jei nuskusi usus. akys 
nusilpnės, arba jei valgysi 
morkas, įgysi daug drąsos. 
Žmonės tiki, kad nešioda
mas maišelį smirdančios 
smalos ant kaklo, apsisau
gosi nuo užkrečiamų ligų. 
Tai vistiek kaip sakyti, kad 
laikant riešutą kelnių kiše- 
niuje apsisaugosi nuo strėnų 
gėlimo, arba dėvint čevery- 
ikussu vario vinimis ansisau- 
igosi nuo reumatizmo! Ar 
galima tikėti, kad pridėjus 
šliubinį žiedą prie sutinu-: 

ir sios akies ta akis sugis, urbs 
nugaros

kito žmogaus vidurių, daž- Pąęina nuo netinkamo
niausią būna priežastimi tos i \a .KJ0. *’ Perdaug valgymo, 
ligos, jei jie užteršia maista: bu?inok k>ek..tun sverti pa- 
ir ožriina Kanulipfe „ems. i amžiaus ir ūgio, iri _

. laiKų, kuomet žmones tike- 
;davo į raganas. Tokios juo- 
Ikingos nuomonės apie svei
katą ir ligas negali išsilaiky
ti, kuomet viešpatauja da
bartinė mokslinė medicina.

; Geriausi patarimą kaip 
. išsigydyti nuo ligos ir palai
kyti gerą sveikatą gali duot 

•tiktai geras gydytojas. Tai 
.(yra jo dalykas žinoti apie 
^tai. Jei sergi, kreipkis prie 

nepasitikėk kaimynų 
‘ jie

ir gėrimą. Karštligės peras, 
vienok, galima užmušti kar
ščiu, todėl jei gyveni apylin
kėj kur ji siaučia, gerk tik 
virintą vandenį, šutintą pie
ną ir kitus gėrimus, kurie 
yra išvirti. Nevalgyk nevi
rintų valgių, vengk žalios1 
žuvies, kaip oisteriai ir kiti. į

Karštligės galima išveng-i 
ti įsičiepijant — tik ne taip,' 
kaip čiepijama raupams.; 
Karštligės čiepijimas suside-j dauguma ivairiu prietariniu ‘_
da iš įleidimo vaistų po oda j nuomonių apie sveikatą, kuTj j;)at;irimais. Paprastai
pertam tikrą adatą, ir tie; nos seniau viešpataudavo. 
vaistai susideda iš negyvų Ir yra viena jų grupe, kurią: 
karštligės perų. Tuos vaistus į galima vadinti dideliais;
įleidžiama syki į sąvaitę per; prietarais, nes jie yra tikrai' 
tris sąvaites. Toks čiepiji- blogi, ir įtikėjimas į juos ga-į 
mas neskauda. ‘ Ii padalyti daug blėdies. įdž

štai pavyzdys, kaip svar-1 
bus yra toks čiepijimas. Lai- i 
ke karo Amerikos su Ispani-; 
ja, apie 20,730 kareivių sir-j 
go karštlige, ir iš 120,000 ka
reivių mirė 1,580. Pasauli
niame kare iš penkių milijo
nų kareivių sirgo tik 2,800, 
ir labai mažai temirė. Tas

žiūrėk kad to svarumo lai- 
į kytumės. Netik sveikata bus 
! geresnė, bet jausies geriau ir 
įgalėsi daugiau mažesnėmis 
pastangomis nuveikti.

Žmogus perdaug nutukęs 
pats sau sunkumas.yra

PRIETARAI APIE 
SVEIKATĄ.

Imtų valandas aprašyti

ŠIRDIES LIGOS.
Žmogus su nesveikia šir- 

.. padaryti daug blėdies. įdžia negali dirbti sunkaus 
Yra kita grupė, kurioje ran-] darbo; tečiaus jeigu jis pri- 
dasi mažesni prietarai, nes’silaikys valgymo, mankšti- 
itikėjimas i juos kenkia tik ■ nimos, darbo ir pasilsio tai- 
žmogaus protui. isyklių, tai jis gali sulaukti

Ar esi kada girdėjęs kad-senatvės. Jei turi širdies li- 
gintarinio šniūrelio devėji-i??- tai saugokis svaigalų ir 
mas apie kaklą sulaikys' tabako, atsargiai vartok ka- 
kaklo gilės padidėjimą? | vą ir arbatą,. saugokis viso- 

|Mes žinome, kad išvengus susierzinimų, valgyk vi- 
skirtumas paėjo daugiausiai į tokios padėties, valgis turi Motiniškai, nevalgyk per- 
nuo isičiepijimo. Į turėti užtektinai jodinos, ir'daug prieš einant gulti, al-

' šniūrelis čia nieko nepagel- i suok pakankamai šviežio 
bės. |Oio,

Ar girdėjai kada, kad i atvirame ore, 
karštligė paėjo nuo pelkių, į atsargiai, kad perdaugne- 
rynų ir pūvančių dalykų, ii i mvargmtumei savo širdies ir 
kad terpentinas su cukrum cirkuliacijos. Pasi
gali ta ligą sulaikyti? Mes vir įslengva laipioti
?•-------- 9 r.“ j x_.‘ --------•- . po kalnus yra sveika, bet tik

netuomet, kuomet jauti
skausmą krutinėję ar troš
kulį. Saugokis paleistuvys
tės ir perdidelio išdykavi
mo. Jei turi svaiguli, troš
kulį, ar esi suputęs, turi atsi
duoti daktaro atsargiai prie
žiūrai. Visi nesveikos širdies 
žmonės turi būti daktaro ap
žiūrimi mažiausia kartą į 
metus. Nereguliaris širdies! 

pmušiniąs kai-kada nieko ne-i 
: reiškia, bet kai-kada jis yrat

PERSIVALGYMAS.
Gal nekurie stebisi, kodėl Į 

žmonės pasiekę viduramžį! 
dažniausiai pradeda tukti, j 
Priežasčių nereikia toli jieš- į 
koti. Iki keturiasdešimts me
tų kūnas dar vystosi; nors 
aktyvis augimas užsibaigia 
prasidėjus dvidešimtiems 
metams, bet po keturiasde
šimtų me^ pradeda įvykti 
kune'-&mainoš, žmogus ma
žintu ^mankštinasi ir iš tos 
'priežasties kūnas nereika- I 
daujatiek maisto, kiek rei- Į • 
'^aynčstaria'us.
‘ F? : keturiasdešimts metuidas nešioja mažą organiz-i 
■ reikia stengtis palaikyti savo r1 
’ svarumą normaliu, pritaiki- užkrečia. ' 
jhus prie ūgio ir amžiaus. Jei Arka 
.ispalengvo valgysi, gerai kada įtikrinti, kad valgantį 
?yalgį suk ra m tyd a mas, atra- 
,si, kad mažiau norėsi valgy
ti. Apart valgio sumažinimo 
ireikia dar mankštinties. To- 
’kiuo budu galima sulaikyti 
‘naikinančias atmainas ir gy
venimą . žymiai prailginti. 
.Daržovės labai svarbu val
gyti, ir jos yra sotinamas 
maistas. Rupus valgis taipgi ‘

žinome, kad ta liga paeina; 
nuo mažo pero, kuris įsigau-, 
na į kūną per valgį ar gėri
mą, ir kad nuo tos ligos gali
ma išsigelbėti tik įsičiepi
jant ‘ :

Ar girdėjai, kad nakties; 
oras pelkėtose apielinkėse. 
duoda maliariją? Mes žino-i 
me, kad tam tikros rūšies uo-į 

mą; su kuriuom jis tą ligą ■

Ar kas nors mėgino tave i ’

i, mankštinkis kasdieną |- 
irame ore, bet daryk tai

i
ll 
j 

.Ai » 
s, as ji 

Dabar IiįI

i.

Teko man matyti kartą 
linksmoje kompanijoje jau
ną gražią įsimylėjusią mote
riškę. Jos žydrios, kaip dan-1

■ gaus mėlynė, akys ugnimi 
žėrėjo, ir ji niekaip negalėjo į 
paslėpti savo jausmų. Ką gi 
ji mylėjo? Ogi tą jauną vai-į 
kiną, kuris stovėjo ten prie 
lango, šeimininko sūnų, ■ 
žmogų, kuris turėjo liūto i 
balsą ir buvo gražiai apsitai- Į ■
sės.

Vaja, vaja, kaip meiliai : 
! jos akys žiurėjo į tą vaikiną ‘ 
ir ‘

I vo krėsle! j
Ir kaip naktį mes grįžome! 

į namo, aš jai tariau, dėl to 
! kad mes buvome geri pažįs-
,ami:

—Koks puikus, koks gra
bus oras! Linksma tau buvo 
vakar? i

Jausdamas jos norą, aš Perkūnas buvo vyriausia seno- 
ausimoviau nuo piršto savo 
užieduotuvių žiedą ir ta- 
iau: . .. v..__ ____

—Žvilgterėk, tavo žiedas viai negali užmiršti.
nan pasidarė per mažas, jis Bet ar žinot, kaip jis išrodė, 
-paudžia. Kas butu, jei tu kokiu stebuklų jisai darė ir kaip 
iuotum jį praplėsti? senovės lietuviai jį garbino?

Ji ištiesė ranka ir patvlo-' ..Ar žįPot k.oJiS.. buv0' dievas Praamžius,
mi>lrAie’i •• t- v naikino pasauli, ir

—Duok man jį. Jis galima ;ant tuščios žemės 
bus praplėsti. Aš ir atida- tuvių tautą? 
viau jai žiedą. į Ar žinot apie
......................................................  trimpą?

į Po mėnesio aš vėl su ja ..Ar. žj?®* veikdavo vyrų j 
susukau. . Buvau juu be- jr pjziua> arba moterų deivės 
klausias jos apie žiedą, bet Gabija, Jura. Laumė, Milda ir į 
nebepaklausiau. kitos?

Laikas kantrus, — pama-\. Jei to norėtumeti
mau vienas • teeii dar žinoti, tai išsirasykit knygą n.au sau \ienas. tegu uu vafdu „Kokius Die^s įmonės 
menuo praeina. ... . Garbino Senovėj?"

čia JI pažiurėjo toli 1 pne- Toj knygoj yra aprašyti ne-! 
ki ir tarė:. tiktai visi senovės lietuvių die-j

—Ak, tiesa—žiedas. Man vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau- 
atsitiko su juo nelaimė, aš tų, pradedant nuo saulės gar- 
kaž-kur ji nudėjau, aš jį pa- :

_ . ■ . . , . apie 400 Įvairių dievų. lodraug ;
Taip tarė, ir laukia, ką as susipažinsit ir su tomis tauto-į ■ 

pasakysiu. mis, kurios tuos dievus garbino,;!
—Ar tu nepyksi už tai ant kur j<» gyveno, kaip atsirado ir ; 

manęs? — I" * / ‘
pinusi.

—Ne, — atsakiau.
Dieve, I

nuėjo, išgirdusi, kad aš ne
pykstu ant jos už tai!

Ji sušuko:
—štai tavo žiedas, tavo 

sužieduotuvių žiedas, 
dabar radau, brangusi 
jį daviau praplėsti 
jis nebespaus tau piršto.

Aš pažiurėjau i pamestąją1 
moteriškę, į ios didelę bur-i 
ną, į išblyškusias lupas. Pa->!- 
žiurėjau ir į žiedą. Į:

—Ak, — tariau aš ir nu-j 
silenkiau jai žemai, žemai, i 
—Kaip nesiseka, taip nesi-j 
seka mums su tuo žiedu. Da- i 

— " r : -s--------e: bar jis man pasidarė per-i
• kaip neramiai ji sėdėjo sa- dau« didelis. i

Išvertė sužieduotinis.!rI
i 
i I 
I 
i i

|

■ Koks buvo Dievas 
Po i

vės lietuvių dievas. Jisai globo
jo lietuvių tautą tuomet, kuo
met ji buvo laisva ir galinga. 

.Todėl Perkūno ir dabar lietu-

kaip jis su- 
kaip paskui 
sutvėrė lie-

diev* Pa-

i
i

klausia ji susini-'MĮP išnyko (nes daug jų jau; 
J nebera).

‘ Knyga netikybinio pobūdžio,- 
, . . . bet grynas mokslas. Ją perskai-'
kokia Ji linksma tęs galėsi stoti Į diskusijas ir j 

VoU "“ sukirsti kiekvieną kunigą.
Veikalas yra parašytas labai; 

gyva ir aiškia kalba, ant dailios; 
ipopieros, turi apie 300 pusią-Į 
pių skaitymo ir kainuoja tik-i 

;tai $1.00. Tas pats dailiai apda- j 
! rytas, $1.25.

-i "KELEIVIS”, I

I;

SU REUMATIZMU SUNKU KOVOT—BET 
perdėm paderiu* masažą su 

“Barrett Kompresu,” prašalins skausmą

Z
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STEBĖTINAS LINIMENTAs
. r, . . SuM»b<ln vimis mu.-jIii -.kaulinu*1 erčiau be Degtmmo <ė|iB;Us rreiui įr .,3,„kr,ir„ai.

GAUNAMAS JUS APTiEKOJE
Arba pasiųsk 50c. už bonką išbanu.; mui.

Barrett Liniuieui Co., lnc_ 25 liuntingtvu A't.. Boaioi. u*:>.

Vdet APSAUGOS BR1TVA
AutoStrOD Kuri Pati Išsiga landa

RaZAF VISAS PRIRENG1MAS $1.00 ir «3.C0
avazor Parsiduoda visnse britvu kratztuvČM

-Sharpmu ltnlf
M

ir

KAM (DOMU ŽINOTI. KAS BARAI: DEDAS! I.1CTUVOJF. 
TAM GERIAUSIA! GAI.I PATARS t r'II

SOCIALDEMOKRATAS
Leidžiu Lietuves S»>eial<jc:n>>krx»ų Partija.

IŠEINA KAUNE VIENĄ KARI Ą PER SAVAITę.
SOCIALDEMOKRATAS yra skelbėjas . j idėjų, kuria; iškėlė Lietu

vos Socialdemokratų Partijų >r kurias ji iki šiol jwr m. ir gyr.e
SOCIALDEMOKRATAS yra vieninteli.; l ietuve, darbininkų iuik- 

raštis, ir todėl jame pilnai atsispindi visas 1 i; taros durį .ninku tryve- 
nimas, jų kova, vargai ir džiaugsmai.

DRAUGAI AMERIKIEt 1AI. palaikykite Lietuvos darbeiinbą laik
rašti. užsisakydami jį nu ir savo giminėms Lietuvoje!

Kas neri dovanai gauti •‘Socialdemokratą,” tej:ul surenka skaity
tojus, atsiunčia už juos pinigus, tas gaus vieną laikraštį per tiek laiku 
dovanai. Amerikoje metams $2.10, pusei metą $I.?O.

Lietuvoj metams $1.20; pusei metų COc.
ADRESAS: SOCIALDEMOKRATAS. KĘSTI ciO GATVĖ 10. 
Kaunas, Lithuarua.

LIETUVOS DARBININKU JAUNIMU! MĖN. LAIKRAŠTIS
Leidžia Lietuvos socialdemokratinio jauninto sąjunga "Žiežirba.” 

KAINA METAMS: Amerikoje $1.00; Lietuvoje 30c.
ADRESAS ŽIEŽIRBA. Kęstučio gt. 20. Kaunas. I.ithuania.

: NAUJA MOKSLO ! 
KNYGA

{ Tėvynės Mylėtoją Draugija vėl parūpino gražų mokslišką vei- <
► kalą PASAULIO ISTORIJA, parašytą garsaus anglo raštininko <
» YVELLSO. išvertė V. K. Račkauskas, kalbą prižiūrint penkiems J 
! goriausiems Lietnvos kalbininkams. ‘
! Štai tik trumpa sutrauka knygos turinio: Kur yra žemė erdvė- Į
► je; Pirmieji gyvnliai; Pasaulio amžius; Kaip išsivystė įvairios gy- <
; vulių veislės; Kaip gyvybė ant žemės atsirado: vandeniuose ir *
► sausumoje; Pasaulio klimato atmainos; Kode! gyvybė nuolat kei. !
J čias; Milžiniškų replių gadynė ir atsiradimas pirmųjų paukščių; <
( Nauja žinduolių gyvulių gadynė; Atsiradimas smegenų; žmogaus J
► gadynė; Pirmieji žmonės ir jų darbai; Pirmieji žmonės Europoje; <
» Pirmosios mintys, filosofija ir tikėjimas; Žmonių rases; žmonių !
> kalbės: arijų, semitų ir kitų; Pirmosios civilizacijos; Pirmieji mie- <
! štai; Jūreiviai ir pirkliai; Raštas; Dievai ir žvaigždės; Baudžiava, J
> vergija, socialinės klešne ir laisvieji žmonės; Žydų raštai. Biblija <
! ir pranašai; Arijų tautos ir priešistortški Bukai; Aleksandro Oi- !
* džiojo karaliaus gyvenimas ir darbai; Aleksandrijos mokslas ir re- {
> iigija. Iš to trumpo parašymo matote kaip pilna ir įdomi PAŠAU- <
> L1O ISTORIJA yra. Virš 70 paveikslų tekste. Apdaryta. Kaina su <
! pasiuntimu................".v,.................................

Siųsdami pinigus adresuokite sekančiai

KELEIVIS

Praslinko ištisi metai. Aš 
vėl atsidūriau savo senoje 
vietoje ir vakarą žingsnia
vau senai pramintuoju taku.

Staiga pamačiau iš prie- 255 Broadway. So. Boston. Mass 
kio ją ateinant. Jos akys dar ----------—7-------— -----------
žydresnės pasidarė ir dar la- naujai išrasta

biaudegė, tiktai burna jos, RATRO-LEK 
istiso. o lupos išblyško.

. YRA GERIAUSIA GYDUOLĖ 
PASAULYJE.

j Taip ra£o mums p. Aujrust Gofcosvs- 
iki R. 2, Box 120, lx»r. .Mich.
j •‘Aš pranešu Jum.-, ka.Į Jūsų gy
duolė KATRO-l.EK yra geriausia,

• kurią aš kada mėginau. O aš mėgi- 
jnau daugumą, bet tiktai KATRO- 
;; I.EK išgydė mane. Aš noriu pranešt 
Ivisiems, kurie tik serga vidurių liga, 
?Lad KATRO-LEK yra geriausia de! 
■ to gyduolė, užtai aš visada ją giriu.
Mr. Gogorvsk: R 2. Box 120, Iloor, 

■Mich.”
į Ligoniai be vilties išgijo, ar dar 
Į daugiau jums reikia patikrinimų apie 
naudingumą šių naujų gyduolių? Ne

įmanau. Tik pavartokit KATRO-I.EK. 
Jeigu jūsų agentas ar vaistininkas ne
turės tų gyduolių, nelaukite. betAuo- 

(jau rašykite j išradėją, o jis jams pa: 
| tu prisius. Antrašas:

W. YVojtasinski Oru g Co„ 
Į 114 Brighton St., Boston, Mass.

BT BAIBB

'Darbininke! “Keleivis” jųe 
i draugas, platink j j tarp savo 

£ draugu.
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LITTLE JULIUS SNEEZER

svogūnus galėsi apsisaugot j1; KuogreK-musm! pas claKta- 
nuo raupų? Tikėjimas į to-—* r. L. I. 5.
kias kvailystes gali privelti i w ’
prie mirties, kuomet papras-į’šdegė 38,000 akrai miško, 
tas įsičiepijimas nuo tos Ii-Į Per šią vasarą Massachu- 
gos sulaikytų ją. i setts valstijoj buvo iš viso

Arėsi kada girdėjęs, kad Į 2,800 gaisrų miškuose ir iš- 
varaalėšų lapai uždėti ant;degė 38,000 akrų girių. Pe- 
ištinusių vidurių atims išti-įreitais metais ugnis buvo su- 
nimą? Butų tai labai blogas į naikinus 12,000 akrų miškų.

MIDGET
Tinkamas 
moterims 
rankinę 
krepšy 
nešioti.

$330

DĖL moterų, merginų 
ir mažų vaikų. Jis 
vertas užsitikėjimo, kurio 

visi ieško Ingersoll’yje. 
t

st
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraičių.

“MIRAMARO” SMUKLĖ 
IR STAPUL1ONIO ČEKIAI

Buvęs Romano “Tarptau
tinio Banko” prekybos sky
riaus vedėjas Stapuiionis 
1924 metais tankiai lanky
davo “Miramaro” smuklę ir 
praleisdavo tenai daugybę 
pinigų. Bet smuklės savinin
kui jis mokėdavo ne iš savo 
kišeniaus, o "Tarptautinio 
Banko” čekiais. Čekiai bū
davo rašomi ant sykio po 
1.000 ir iki 5,000 litų.

Banko valdybai pasidarė 
įtartina, kad taip dažnai at
eina “Miramaro” kelneriai 

, keisti čekius stambiomis su
momis. Vieną gražią dieną 
kelneris, atėjęs iškeisti 5,000 
litų čekį, tapo areštuotas. 
Kelneriui pareiškus, kad če
kius išdavinėja Banko tar
nautojas Stapuiionis, pasta
rasis tuoj buvo suimtas. Da- 

. rant kratą jo bute buvo rasta 
padirbtų čekių knygučių su 
banko direktoriaus parašu, 
o taip pat specialus įrankiai 
parašams padirbti ir tt. P. 
Stapuiionis liko patrauktas 
teisman ir šiomis dienomis 
jo byla buvo nagrinėjama 
Kauno apygardos teisme.

Sulyg kaltinomuoju aktu 
teisiamasis draugavęs su vo
kiečių Baronu Rozenbergu iš 
Klaipėdos krašto, kuris pa-, 
veikęs į Stapulionį, kad jis 
užsiimtų suktybėmis. Tasai 
baronas net gaudavęs iš Sta- 
pulionio nuošimčių nuo iš
mokėtų čekių.

Teismas po ilgo pasitari
mo pasmerkė ji 2 mėnesiams 

■ kalėti.

I

vičiutę iki gyvos galvos sun
kiųjų darbų kalėjimam Pet
rą Jurkevičių dešimtį metų 
ir Barborą Proscevičiutę 
ketverius metus kalėti.

Vyriausis Tribunolas iš
nagrinėjęs bylą, nubaustą 
mirti Steponą Stančiką ir 
Petrą Jurkevičių pripažino 
nekaltais ir išteisino. O Osu- 
chui Zigmui ir Mikui Urbo
nui pakeitė bausmę
ton mirties bausmės — iki 
gyvos galvos kalėti. Juozui 
Stancikui vieton iki gyvos 
galvos — penkiolika metų 
sunkiųjų darbų kalėjiman, o 
kitą dalį kariumenės teisme 
sprendimą patvirtino.

vie

BĖGO NUO KARIU
MENĖS.

Kriukai (Šiaulių apsk.)— 
2-3 d. spalių kažkur be ži
nios dingo ūkininko Rudžio 
sūnūs, kuriam reikėjo 3 d. 
spalių stoti į naujokų priė
mimo komisiją Joniškyje. 
(Į kariumenę nebūtų pate
kęs, nes tėvas 70 metų, o jis 
vienas sūnūs).

Pranešus policijai už ke
lių dienų Panevėžyje tapo 
sugautas, kur bėgdamas nuo 
policijos puolė į vandenį pa
siskandinti. Atgabentas į 
Joniškio nuovados policiją, 
o iš ten po areštu į Šiaulius, i 
kur prisieis stoti į naujokų Į 
priėmimo komisiją. Skaito
mas lyg pamišėliu.

NELAIMĖ KUNIGO 
UŽEIGOJ.

Nemunaitis. —Kunigo 
balinėj pyragų kepėjai atsi
liko didelė nelaimė: krito iš 
rankų pyragas, krisdamas 
sumušė svečiui koją. Nuo to 
laiko žmonės bijosi lankyti 
arbatinę.

Bet tikrai nežinia, ar tas 
j pyragas buvo iš miltų, ar iš 
akmens, ir ar jis pataikė į 
koją, ar į galvą...

ar-

PLĖŠIKŲ — PADEGĖJU 
BYLA.

Pernai metais naktį staiga 
sudegė Kegerių kaimo, 
Viekšnių valsčiaus, Mažei
kių -apskrities gyventojo 
Rimkaus ūkis. Ugnyje žuvo 
pats savininkas Rimkus (85 
m.-, '“aus) su žmona. Tar- 

. .jifias parodė, kad jie pir- 
£mau buvę apiplėšti, paskui 
nužudyti ir sudeginti. Buvo

ima; bei ant nelaimės tie 
kūdikiai vis miršta, arba 
gimsta negyvi. Jonas Bariu- 
nas dėl savo numylėtinės 
Apolionijos Labunauskienės 
jau gerokai yra ir savo ūkį 
praskolinęs mat, jo numy
lėtinė yra bežemė ■ 
vio žmona.

Ir taip juodu ištvirkusiai 
gyvena, be jokios gėdos, li
tuos savo augančius nekal
tus kūdikius be jokio pasi
gailėjimo stumia į vargų be
dugnę.

TRAUKINIS SUDAUŽĖ
|

Teko sužinoti, kad Seimo 
narys kun. Vilimas patraukė 
teismo atsakomybėn politi
nės policijos viršininką Račį 
už šmeižtą ir provokacijas,

KUN. VILIMO IR PIL. 
RAČ1O BYLA.

— Daugiu- kurias kun. Vilimas įžiurę-'

BUŠĄ SU VAIKAIS.
Georgijos valstijoj, netoli 

Nahuntos, traukinis sudaužė 
busą, kuris vežė mokyklon 
mažus vaikus. Septyni vai
kai likos užmušti, o 25 sužei
sti.

!jęs 201 “Ryto” n-rio straips
ny, pavestame Pipšakevi- 
čiaus ir Račio bylai nagrinė
ti. ši byla busianti labai įdo
mi, nes iškelsianti įdomių 
faktų. ',

Kaimynas. I

JUODA KUTU
i PUSLAPIU 200. PAVEIKSLUOTA. 

Kaina >2.00 su prisiuntimu.
, Prisiųsk du <lole-iu ir savo adresą,
i ,-iies išsiųsime Juodą Knygą tamst1?, 
į Pasiskaitęs galėki uarvti tą. ką noii.

I.. š. KNYGYNAS 
<2nd floor Ir.; (48»

31C6 So. Ilalsted St.. CSicago, lii. ĮII----------------------------------- |

j BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
’Tai vien'r.telė linija, kurios 'aiva; re- 
juliariskai per ištisu .ii -lt’. susi 
\ia stačiai su lai.ivoMos imrizivo va!- 
«ijc portą. TAIP ARTI Kl \!fi> 
BOS. kad laivas, ant i:u. • N<-.v

i Yorke atveža Jumis r>eve:s » pačia 
[Tėvynę—Lietuva, nes !•; iln.-./ig',- į
Klaioėdą, tai tiktai v>en<... n;.s'.i ke
lionė laivu b- jokią e'-,:. , i;.’.
Sekanti išplaukimui is N\ v. —
Laivas “ESTONiA“ S Gruodžio.

(J Lietuvą ant Kaiv.iuj
[Laivas “LITUAN1A” 2

Jau laikas f«aniislyli h re ?t į 
[Lietuvą ant Kalėdų.
j Kainos laivukorėie: j klaų.čėa vr u 
j vandeniu: klesa >:i‘»7 

tiktai .$181. Antra kie-,a
ibi pusi tiktai S2il.z». 

lIAi.TiC •.MLIUCA 1 1?
9 liroadway. Ne-.v Yo-k 

Kreipkitės čia arba pri<

PARANKIAUSIAS 
KELIAS

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO.
P. O. Box 177, 
St Charles, III.

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirmsėdis Juozapas Misevičius, 

117 West Main St., 
Pirmsėdžio pageib. Antanas Jurpalis 

585 West 5th St.
Nutarimų Rašt. J. Stanislovavičius 

193 West Statė St..
Turtu Rast. Mykolas Sablickas, 

P. O. Box 342,
Iždininkas Antanas Kimontos, 

105 West Main St., 
Knygius Kazimieras Tamasiunas, 

42 West Wainut St.,
IŽDO GLOBĖJAI: 

Justinas Kukoraitis, 
112 West 5th St., 

Jonas Sadauckas, 
164 \Vest Indiana St., 

Boleslovas Alekna, 
15S Monroe St.,

LIGONIŲ KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas, 

110 West Iilinois St, 
Bronislovas Einoris, 

117 VVest Main St
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Kazimieras Arlauckas, 
44 VVest 6th St., 

Romualda Gričiunas, 
85 VVest Main St.,

MARŠALKOS: 
Petras Kišonis, 

P. O. Eox 324. 
Liudvikas Gruožis, 

R. first, Box 10.

EXTRA DIDELIS 
BARGENAS.

DAUGIAU ŽINIŲ APIE 
NUŽUDYTĄ LIETUVOS 

PASIUNTINĮ.BAISUS ATSITIKIMAS.
Raudondvaris. Čia praei

tą sąvaitę įvyko baisus įvj'-! 
kis. Pas Šelvį Runčą atėjo iš syta, kad važiuojant į Mask- 
Kazlų-Rudos jo suvyliota 16 va prapuolė iš greitojo trau

kinio Lietuvos diplomatinis 
pasiuntinys, ir kad vėliaus 
jo lavonas buvo atrastas už 
kokių 70 mylių nuo Maskvos 
išmestas iš traukinio.

Dabar Lietuvos laikraš i 
čiai paduoda apie tai dau-; 
giau žinių. Nužudytasai pa-| 
siuntinys vadinosi Bronius: 

i Pliuščiauskas.
Paaiškėjo, kad velionis 

Siebeže (pirma stotis SSSR 
pusėj) turėjo ilgą kratą ir už 
privačiai vežtus daiktus su- . 
mokėjo muitą. Atgabenus jo 
lavoną į Maskvą, nustatytas į _

I

metų mergelė Veronika Su- 
dytė pasitarti dėl vestuvių. 

ĮTečiau tas nė nemanė irišsi- 
j vedęs mergelę iš namų pra- ■ 
j dėjo mušti. Išsprukusi mer- • 
Įgėlė atbėgo pas Runčos tė
vą, bet ir čia paguoda men
ka : ji tapo sunkiai sumušta, 
sulaužyti šonkauliai ir už
smaugta gerklė. Kaimynai, 
išgirdę tai, pranešė policijai. 
Nedorėlis Runča suimtas, o 

[mergelė be žado nugabenta 
ligoninėn.

Tai ve, kas dedasi katali-
Į kiškoj Lietuvoj!

—
“Keleivyje” buvo jau ra- ■I

I

;
iiI
i

Į •Uj
»- A

’•»

IŠKASAMA ĮVAIRIŲ 
LIEKANŲ.

Veliuona. — Parvažiavę 
ašaros atostogoms mokslei-

i
!

_________________ __________  
apiplėšimas. Velionis buvo į LIETUVIU LAISVĖS 

tronL’inin Krk anJ_______ ________ _____ ______ __ _____________išmestas iš traukinio be ap- J MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
siausto, tik kostiume. Pne j waukecax. ill. i

i
;v;
Į viai pradėjo po truputį kasi
nėti Gedimino pilaites. Vie- 
.narne kalnelyje iškasė apie 
200 vilyčių, senovišką akme-! 
ninį žibintuvą, kuriame de- j 
gindavo taukus, ir durtuvo1 
smaigalį. Antrame kalnelyje 
iškasė žmogaus kaulus. Ma
tomai žuia štyvo karžygio, 
kad blauzdkaulis turi 57 
centimetrus ilgio. Visus iš
kastus daiktus moksleiviai 
' paliko vietiniam sodžiui, ♦j
J. Sadauskui čia steigia so- ’ 
džiaus muzėjų.

Gasparas Velička.

KOKS PAUKŠTIS YRA 
KUN. STEPONAITIS?
Mariampolė-.— Da nesu

grįžo iš Amerikos kun. Drau
geli^ kuris pavasarį iškūrė 
tenai dolerių žvejoti, o jau 
išskrydo kitas — kun. Ste
ponaitis, kilęs iš Trobiškių, 
netoli Mariampolės.

Kas gi per paukštis tas 
Steponaitis?

Kun. Steponaitis, tai pir
mutinis ir paskutinis kalti
ninkas, dėl kurio Mariampo
lės Realinė gimnazija užda
ryta. Jis pernai laike dakta
ro Jono Šliupo paskaitos 
triukšmą kėlė ir demonstra
tyviai iš Realinės gimnazijos 
salės išbėgo. Dabar žmonės , .. . ..
kalba<kad kun. Steponaitis kalaitę iš stubos įssmesęs

• • a • i* Iziir* RoitiTcV/Yc *

I i

I kūno pinigų ir daiktų neras- i 
!ta. Vagone atrasta jo port-; 
felis, kuriame rasta tik pen- į 
kiasdešimt rublių, nors turi
momis žiniomis, velionis tu
rėjęs su savim gana didelę Į 
sumą pinigu dolerių valiu- i 
toj. ‘

Vagono palydovai suimti i 
ir tardymas pavestas vyriau- į 
šiai prokuratūrai.

Bronius Pliuščiauskas gi- Į 
mė 1898 m. Kaimelio kaime, [ 
Raseinių apskr. ii%ten iki 
1919 m. gyveno. Vėliau tar
navo Lietuvos kariumenėj i-

i 
I

1 7 _  ;—; : navo įuieiuvos Kanumenei ir,
mat vadovaujant mokytojui ibuvo Daskirtas ūmautoji,1 I z.-,.- .„mono r-A . . i . . I T . ,i prie karo attache Lietuvon 

Į pasiuntinybė j Maskvoj. Pa
staruosius dvejus metus bu
vo užsienių reikalų ministe
rijos diplomatiniu kurjeriu, 
kursavusiu tarp Kauno, Ry
gos ir Maskvos.

KUNIGO ŠUNIES AS
MENS NELIEČIAMYBĖ
Nemunaičio policininkas 

gavo įsakymą šunis išnaikin
ti. Vieną gražią dieną iššau
dė visą šunų veseliją ir net Babies Love It

rengiasi ateinantiems (1926inu®°v®.- P ^un*
m.) rinkimams į Seimą išsL}suo^kvietkų darželyje guli ir 
rinkdinti. Viskam tam reika- • jo nekliudo... Mat.
lingi pinigai “tvirta valiuta [ Lietuvoj ne tik kunigų tar- 
—doleriai,” tai jis ir išva- • Pai tun pnvilegijų, bet ir jų [ 
žiavęs doleriauti. Jis išvykęs i su^es- „ , , ,,
beveik slaptai.. r ■ žmonės šneka, kad kuni-

_ ~ ; go šuo prigulįs prie knkscio- 
BLOGIAU JAU NEGALI ;iniy demokratų partijos, už- 

BUT. ‘ i tai policija ir negalinti jį pa-
Joniškis (Šiaulių apš.).—! **est*-__________________

Noo visą pilvo ir žara* aes- 
magumą, kurie paeina nno 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

Mus. WlNSLOW*SiA-L- -I-9TRUF

i
I

Valdybos Antrašai:
1) Pirmininkas VINCAS GABRIS į 

726 McAUister Avė.
2) Pagelbininkas KAROLIS DIMŠA 1 

716—8th St.
3) Užrašų Sekr. R. M. RULECZ 

838 So. Jackson St.
4) Turtų Sekr. ANT. SALIUCKA i 

810—8th St.
5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS ! 

716—8th St.
6) Iždo globėjai:
JURGIS PETRAITIS

907 So. Jackson St
JONAS SKARBALIUS 

841 Lenos Avė.
7) Knygiai K. AMBRAZIUNAS t 

849 So. Lincoln St
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) Maršalai: A. DELKUS

711—8th St !
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidilly Court
-----------------------•----------------------------- ,

Pamatykite visą pusauiį per ši pui
ku stereoskopą, padarytą iš geriau
sios inedžiu’ro.:; galite matyti vaizUu- 

’ Pasaulinio karo, Amerikos istoriškas 
• vietas kariškus laivus, Kristaus fry- 
venimą, vizitas Romos ir Venecijos ii 
<iauf kitų gražių vaizdų. Su stereos- 

ikopu mes duodame 1OO rinktinių vaiz- 
idų ir serą gvarantuotą paikiuose ni
kelio lukštuose laikrodėlį, ilgai tesė- 
jant; ir teisingai laiką rodantį. Laik
rodėli; Stereoskopą ir 160 vaizdų ver_ 

>tės $8.00 mes parduodam tik už $1.75. 
jlr dar pridedame B. C. 22 kalibro re
volveri — dykai. Pisiųskit tik 35c. 
prisiuntimui, o $4.75 užmokėsite kai 
gausite daiktus. Patenkinimas gva- 
rantuojarua.; arba pinigai grąžinami. 
Siųskite orderį dabar kol kaina pigi. 
Adresuokite: (46)

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 No. Irving Avė, Desk 5: 

Chicago, Iii.

RMAN
LLOVD

LAIVAKORTĖS į AB! PUSI
N U PIGIX TOM 1S KAI NOMIS

I LIETUVĄ 
PER BREMENĄ

Trečioj klesoj tik steitrumiai.
Apsigyvenę ateiviai, grįžtan
tieji į 12 mėnesių, neturi jokių 
apsunkinimų.

32 Broadway, New York. 
arba pas vietos agentus.

Choro Repertuaras
Mėnesinis Muzikos Leidinys. 

Metams $2.(10.
Už tą pačią kainą siunčiam 

Lietuvon.
ANTANAS BAČIULIS
421 East Sixth Street.

SOUTH BOSTON, MASS.

ir

t

v KELLOGG S 
TASTELESS CASTOR OIL

įtarti Viekšnių gyventojai Dvaikinų ir vn^č-----------------------------------
Krosinis ir Kešejevas, kurie teta važfuo-i1 MOTERYS ŽINO,

.tapo suimti ir po ilgo tarty- j Fr^ū£ijOn naujos Ameri- i Moterys yra gudrios pir-j 
^/reriS nnatVXXklirik,wiieškoti>^ko’ Prdi-blo Jl'ėjH' J?s- -r'BaK‘ !i°° 
.narę. 1 aip pat paaiškėjo, . • nebekUa va;n Liet-i- centų vertes is kiekvieno do-.tkad juodu apiplėšę ir pajje-,^Jau neoeDUS «“P LletJ kurį praleMžia. Ka,:
*gė dar visą eilę kaimų. V įsa Į __________ perka vaistus? Namų šeimi-!
byla perduota kariuomenės į AMErikIEČIAI STATYS ninkė- Kaipo gera pati iri 
Teismui, kur ji bus nagnne-: tcatda imama 1 • .Janui šio mėnesio 25 d Tei-! TEATRO NAMĄ.
sianiiešiems gręsia mirties! ..
bausmė. , ; tuvių pastabomis manoma juo * iur?li * JĮ' te

■ --------------- J?Tk^ tlatr° .n?W-|kuri visados po rankai laiko
■ LENKŲ ŠNIPŲ BYLA. | Spalių 8 d. nyko 'vaistus nuo skilvio negeru-j

; Kaunas. — Vyriausias posėdis, išdubta jr nUgaros skausmu,
rrt^ii—įstatai. : Tūkstančiai moterų S. V. ir

' Kanadoje laiko Trinerio 
[Kartųjį Vyną, Trinerio Lini- . • • • • • *

— - -- -- — - - ------- --W - j

p tus po rankai per visus me-

gė dar visą eilę kaimų. Visa j vo^e‘ perka vaistus? Namų šeimi-!

TEATRO NAMĄ. . motina ji savo sargyboje lai-
JomsKis. — Amerikos lie-įne, jeifu jie turi!

.Tribunolas apeliacijos in- - 
stancijoje uždaromis duri-J 
mis nagrinėjo bylą Zigmo 
Osucho, Barboros Proscevi-' 
ičiutės; Juozo Stančiko, Me
lanijos Bąrtoševįčaitės, Ste
pono Stančiko, Miko Urbo- 
po ir Petro Jurkevičiaus, 
Kaltinamų, kAd kai kurie iš 
jų, tarnaudami generalinia
me štabe raštininkais, buvo 
lenku žvalgybos agentais ir 
suteikdavo lenkų žvalgybai 
Vilniuje žinias apie leidžia- 
hius krašto apsaugos srityje 
įsakymus ir kariumenės pa
dėtį. ;.
• č Kariumenės Teismas bu
vo pasmerkęs: Zigmą Osu- juodu mylisi ir kiekvienais 
chą, Stepą Stančiką ir My- metais Apolonijai Labu
ko^ Urboną mirti; Juozą nauskienei gimsta kūdikis, 
Stančiką, Melaniją Bartose- kurių Labunauskas neprisi-

DU IŠTVIRKĖLIU.
Daukniunų kaime, Nauja- mentą ir kitus Trinerio vais-

miesčio valsčiaus, Panevėžio _____ r_________
apskrities, Jonas Bairiunas tus, nes jos žino, kadTrme- 
gyvena jau penktą dešimtį j rio Kartusis Vynas yra vata- 
metų, ir turi dvejatą vaikų, [tas, ant kurio galima pasiti- 
įsimylėjo į moterį to paties ------------------- --------
kaimo, Apolioniją Labunau- 
skienę, kuri turi irgi ketver
tą vaikų. Bairiunas neap
kenčia savo vaįkiį ir žmonos, 
iš kurios beliko tik žmogaus 
paveikslas nuo ašarų, o Apo
lonija Labunauskienė irgi 
neapkenčia savo vaikų ir vy
ro. Jau ketvirti metai kaip

kėt nuo prasto apetito, prie- 
tvario, gazo, galvos skaudė
jimo ir panašių skilvio nege
rumų, kad Trinerio Link 
mentas suteikia greitą paąel- 
bą nuo reumatizmo' ir ne
uralgijos skausmų, ir, kad 
ant Trinerio Cough Sedative 
visuomet galima pasitikėt 
nuo šalčio. Jei jūsų aptieko- 
rius ar pardavėjas jums ne
gali suteikt Trinerio vaistų, 
tai rašykit pas Joseph Triner 
Company, Chtcago, III,

OR.HUM»H*IYV
M

I Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ir neatsi
duok. Imkit Kellogg’s. Su
piltas Laboratorijose.

Jot-BltlOUSNESS

UZ lis 
Geriiiisis 
Raitų 
Bartas

ITALIŠKI ARMONIKAI
Mes išdirbam ir importuojame vi
sokių rūšių rankomis dirbtas Ita
liškas Akordinas geriausias pa
saulyje. Ant 10 metų gvarar.tuo- 
tos. Musų kainos žemesnės negu 
kitų išdirbėjų. Dykai suteikiam 
pamokinimus. Užtikrinam jus, 
kad galėsit grajint ant mus di
džiosios Armonikos iš notų pasi
praktikavus apie 4 mėnesius. No
rint pilnesnių informacijų rašykit 
angliškai. Dykai prisiunčiam ka- 
toliogą paprašius.

RUATTA SERENELLI CO.
817 Blue Island Avė.. Dept. 30

CHICAGO, ILL.

iš >ew Yorko
i Kauną ir atgal

(Pridėjus S. V J

Į AB! PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA
Ant musų tri-šriubinių laivų 

Itosolute, Relianee 
Albert Rallin 
Deutsrhland

ir ant populiariškų vienodais 
kambariais laivu Cle-cland. 
Westphalia. Mount Ciay, ir 

Thuringia.

203
įeigų Taksus.)

Išplaukimai kas savaite
Dėl sugrįžimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus ai ba pas

ihrited Amencaū Lines
(HairhoB Liae) Joint Scrvice uith

HanborgAmencanUne
131 Stote SU Boston. M

PVARTOKFT yH 
lEECHAMS PILIS W 

uosavimui viduriu, su- ■ 
iymui kvaitulio ir gal- I 
vos skaudėjimo.

Nėra KoAomelio .
M? ir 50c. haksitlkai
25c. ir 50c.. taksiukai

I

Į

Pasirodžius pirmam ženklui 
šalčio—imk Dr. Humphreys 
“77". Išvarys šaKj. Pasek
mingas prieš Gripą. Patar
tina turėt “77" jus namuose. 
Prieš šaltį ir Gripą “77" pa
gelbsti per 30 metų.

At aB DnvąMts 30 eub. 

HUMPHREYT ROMEO. MEDICTNECO.
146 WiHha Suvei. N«w Y«rk

99

For • InFluenza

NAUJAS
Atiręs Kiypii Katalogu 

Sykiu ir Kalendorius 
1926 ir 1927 Metą.

Visi, kurie prisius 15 centų 
įtampomis padengimui per
siuntimo lėšų,—aplnikys Au
šros Knygyno Katalogą. Ka
taloge randasi visos geriau
sios knygos, kurios buvo iš
leistos Lietuvoje ir Ameriko
je iki Rugp.-August 1 dienai,
1925 m. Taipgi Kalendorius
1926 ir 1927 metų su ameri
koniškoms ir bažnytinėms 
šventėmis. Vienas iš turtin
giausių katalogu lietuviuose, 
gausiai iliustruotas.

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Balsted St.

CHICAGO, ILL.

i

i*.

BEECHAMS 
PiLLS

„Plauk po Amerikos Vėliava“ 

g KKIA Nupiginta ten ir atg:.! kelione j

LIETUVĄ
k rw tik 1203 00 ir brangiau

•ne j
Y

tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Chcrbourg

I’S džiau.'T-ites ęr' 
ptrfkium rasistu <’»d 

g’2 kaina, iri pkiuk' 
puikiu laive ('nite*! 
laivyną valdo Sc 
Amerikoje raidžia.

O jei planu<»ja*e 
Tevyneje. galite i 1 
su savo tauri""' 
• America”. lapl 
Kalėdinė rk-i.u 
vr.<?ovyste M r. J 
J>ats y pati*kai 
gurr.us. Žiūrėkiu 
informacijas 
karvių agento, arba pa>

..'.r?,.
!rniu ir, 
t!c v iem 
* s. kurių 
V.l-t .Į.

praleisti 
.žilinti drzugeje 

puikiu laivu 
28. su spėti jale 

asntctu-ka 
■>e|>h Berkovitz. kurią 
pnžiurrd ju-u

ite k.-.d gautumėte pilnas 
•andlė nuo savo l.’V--

~~ 1 j _ __ ,—~—z—--------- ■ f*- ■

KNYGOS
iš Lietuvoš ?

Koperatyvinė knygų -•(ftHiinia, 
bei laisvo švietimų. da>bęrljfeta> 
voje KULTŪROS BENDHOVB 
skilo amerikiečiams liietųvūn^ą 
savo gražio ir turinins^į^toygų 
Lietuvos kainomis. Knygų F»r*- I 
šą paskelbsim vėliau.

Užsisakykit iliustruotą, me-- 1 
nešini ponuleraus mokslo žur
nalą "KULTŪRĄ" 
Kaina metams Amerikoj ir u^- : 
sienhiosc pusei metų $150 
Lietuvoje metams 20 litų, pu- ■ 
sei metų 12 litų. 1

Adresas: ;-*
KULTŪROS BENDROVe < 

DVARO GATV. 24, 
ŠIAULIAI, LITU VANIA.

r
n

Uhited Statės Lines
45 Broadway, New York City73 Statė St., Boston. M«tx.

■r 

NAUJAS VEIKALAS

ALENUTE
•» I f

Tai yra 2-jų aktą, 3-jų paveikslų drama, iš realio šių dienų gyvenimo
'■ “..Jaunas literatūros mėgėjas, p. Steponaitis, pabandė duot; mu.-ų 

scenai dar vieną veikalą (jis yra parašęs keliatą), kuriame atvaiz- 
dina tarp mergelės ir jaunikaičio tyrą meilę, piktų žmonių kėsin
tą, bet nepajėgtą sugadinti...” “Vienybė.”

šis veikalas lengvas ląšimni ir šiaip pasiskaitymui. Kaina 25c.
U užakyki t tnoj.

LITERATŪROS DRAUGIJA
312 BROADVAY < . SO. BOSTON, MASS.

ii

Jei Nori Žinoti?
Kas dedasi Lietuvoje, plačiame; 
pasaulyje, ore ir ant vandenų;- 
kaip gyvena artimieji kaimynai,, 
koks jų gyvenimas ir kultūrinis; 
plėtojimasis' 3

Skaityk “Trimitą”* 
Jame rasi visa trumpai, aįškia» 
ir visiems suprantama kalba pa
rašyta: apia naujausius išradi- 
rnus. įvairiausius nuotikius įvai
rių tautų rr žymesniųjų žmonių 
įvairiose epochose, gražiausių 
paveikslų tiek iš lietuvių, tiek Ir 
kitą tautų gyvenimo, žinių, 
straipsnių svarbiausiais dienos 
klausimais, daug gražių apysa
kų žymesniųjų lietuvių ir kitų 
tauta ra vtojų. įdomiausių įvai- 
rfnybių. juokų, poilsio valandai 
ir daug-daug naudingų pasiskai
tymų.
''Trimitas” vienas turtingiausių 
ir pig’ausin lietuvių laikraščių. 
Eina kas sąvaitę ketvirtadie
niais, knygos formato 32-48 pus
lapių. ;
Prenumeratos kaina šių matų 
antram pusmečiui:
Lietuvoje—6 litai. !
Užsier.'tiose—1 4 dol

''TRIMITO” adresas: [
Kauna -. Laisvės Al 26 Nr.I



Vietines Žinios
Šimėno Daukanto Mokyklos SLA. 43 kp. narių domei.

mokinių vakarėlis. ! SLA. 43 kp. laikytam savo 
Pereitą nedėldienį, So. paskutiniam susirinkime nu- 

Bostono Lietuvių Ukėsų Dr- tarė surengti nepaprastai iš- 
ja surengė koncertą ir teat
rą, programą išpildė mokyk
los mokiniai vadovaujant 
Neveckienei. Buvo perstato
ma “Sniego Karalaitė,” 4-rių 
veiksmų drama. Reikia pa- 
žymėt, kad jaunuoliai buvo 
gerai išlavinti kaip dainavi
me taip ir lošime ir buvo ma
lonu žiūrėt kada maži vaiku
čiai tvarkiai ir įspūdingai at
liko savo roles ir gražiai su
dainavo. Nors gana smar
kiai lijo, tečiaus publikos 
prisirinko pilna svetainė, 
taip kad visokiu atžvilgiu 
vakaras pavyko gerai.

Juod gūdis.

kilmingą puotą, tikslu bent 
sykį visiems šios kuopos na
riams suėjus praleisti links
mai laiką, bei savo draugus 
arčiau supažindinti su Susi
vienijimu. Klausimas, ar visi 
kuopos nariai turės dalyvau
ti minimoj vakarienėj po 
prievarta, ar tik liuosnoriai. 
yra paliktas išspręsti atei
nančiam susirinkimui, kuri - 
įvyks pėtnyčioj, lapkričio 13 
d., 7:30 vai. vakare, Lietu
viu svetainėje, E ir Silver 
gatvių, So. Bostone.

Apart viršminėto klausi
mo, yra dar ir daugiau svar
bių reikalų. Taipgi bus no
minacijos kandidatų i SLA. 
Pildomąją Tarybą, bei kuo- 

Niurni;' Pcs val<tybos. Todėl gerbia- 
- ■ mieji draugai ir draugės visi

laikė ant kelio aitomobilia.' “^mu-skite ateiti j virsim- 
- v. . . I ViAnn^ Irimo
kuriuo važiavo 3 vyrai ir ve- 
žėsi 22 vištas. Policijos klau
sinėjami, jie pradėjo maišy
tis, sakydami, kad jie krau
stosi iš Miller Falls į Gard- 
nerį. Kada policija pasisiūlė 
važiuoti su jais į Gardnerį ir 
pažiūrėti, kur jie kraustosi, 
jie iššoko iš savo automobi- 
liaus ir leidosi bėgti. Polici-, 
ja tada pradėjo šaudyt. Vie
nas vagišius buvo pašautas 
ir suimtas, kitas buvo sugau
tas sveikas, o trečias pabėgo.

Suėmė vištvagius.
Gardner, Mass. _____

nuo čia valstijos policija su-

Titui Greviškiui atsitiko 
nelaimė. Važiuodamas auto- 
mobilium ant K streeto jis 
susidūrė su troku ir sudaužė 
visą savo mašinos priešakį. 
Troko ratai taipgi buvo nu
mušti. Kaltė buvo troko, bet 
jis neįšiurvtas ir vargiai ga
lės Titus ką nors iš jo gauti.

Šią sąvaitę atvyko iš Chi
cagos p. Dineika, taigi girdė
jome, kad neužilgo pradės 
veikti “Dzkndzi-Drimdzi.” 
Pirmutinį vakarą dzimdziai 
žada turėti šią subatą Nor- 
woode, o nedėlios vakare— 
So. Bostone po bažnyčia.

Miške netoli Wincheste- 
rio pereitą sąvaitę rasta už 
muštas Vito Faruzza, Pala- 
ce Teatro pianistas. Netoli jo 
lavono buvo Įvarytas ir pa
liktas krūmuose automobi
lius, nuo kurio nuimti visi 
numeriai. Visas atsitikimas 
kol kas yra misterija.

Pereitą savaitę Bostone 
lankėsi p. Cherry-čemiaus- 
kienė, nesenai nuskendusio 
Chicagos denisto Cherry 
našlė. Ji buvo atvykus čionai 
pas draugus.

Iš armijos sandėlių South 
Bostone pavogta 102,000 aš
menų skutamoms mašinė
lėms. Dėl tos vagystės areš
tuotas tūlas Statz ir Cough- 
lin.

MIESTAS JŪRIŲ DUGNE.
Maskvos žiniomis, tyrinė

jant Kaspijos jūrių dugną 
netoli Kaukazo buvo atras
tas keliolikos sieksnių gilu
moje ištisas miestas. Moksli
ninkai aiškina, kad tai bus 
Charadašeger miestas, kuris 
nuskendo ir tapo juros ap
semtas iaike žemės drebėji
mo. taip kaip buvo su Sodo
mos ir Gomoros miestais.

J
PARDAVIMAI

6 ŠEIMYNŲ NAMAS 
gyvenimai po 6 kambarius >r t po 
imbarius ii ui kamhar.ai.
Garadž'iai kiekvienas at-kirai. 
isokie itaisim i. šiltas vanduo ir 
> šiluma. Kandų neša S57O tol

i mažu 
norint, 

< - >

pigiai xu 
r:nacij’4 i

“iltvvs
1 ir svv

nėta kuopos susirinkimą.
Valdyba, iI 

įvairios Žin os.įz:

PARSIDUODA ant ger>.< 
černė ir Groserr.ė Lietu? ■ 
tau< ių apgvvenioj viet . 
proga manantiems si e 
Apie geresnių vieta nėta r 
Biznis išd.ibc.*.- per ilgus metus. Sa 
bizniu sykiu parsiduoda ir trokr.s. 
žodžiu sakant, at-ik ,■ dirbk arba bug 
ant savęs bosas. Norintieji galėtų 
pirkti ir su 2 šeimynų namu ir sykiu 
su dviejų karų garadiia Kaina priei
nama kiekvienom Kreipkitės pas sa- 

ivininkų: P. N. (47)
184 D Streeet. So. Bo>lon. Mass.

2 STUBOS PO $9300.
Tik ką užbaigtos 2 stubos po 2 šei

mynas, su visokiais naujos mado?
' Štymas, elektra, abieji

piazai ir vieta dei garadžiaus. Po 5 
• kambarius. Vieta gera Netoli nuo šv. 

Kryžiaus kapinių. Maldene, Mass. 
‘įnešimo reikia po $1500. Dėl informa
cijų matyk ar rašyk: (47)

VINCENT B. AMBROSE
425 Broadway. Te'. S. B. 1607.

I 
I

t

GELZKELIEČIAI REIKA 
LAUJA $25,000,000 DAU-i ' 

GIAU ALGOS.
Amerikos gelskeliečiai ta- so. bostone parsiduoda Bu

riasi reikalauti algų pakeli-,černė ir Grosemė. kampinis storas; 
‘"eras biznis geram žmogui. Gali pirkt mo, IlCb golzkolid k.ornp3ni- t ir nemokantis, mes išmokysim Klaus- 

jos giriasi, kad prie Coo-;ki* “Keleivio” Redak. (46)
lidge’o valdžios jiems atėjo! 
tokie geri laikai, kokių iki 
šiol da nėra buvę. Šiais me
tais gelžkelių pelnas busiąs 
didesnis kokia $125,000,-į 
000, negu pernai buvo. Na,' 
jeigu gelžkelių kompanijos 
padaro tiek daug pinigų, tai 
jos ir mums gali didesnę ai- , 
gą mokėti, pasakė darbinin
kai. Ir jie reikalauja grąžini-_______________
mo jiems tos algos, kuri bu-į reikalingas bŪčer'iŠ?
vo mokama karo metu. Tai 
reiškia §25,000,000 metams 
daugiau, negu dabar moka
ma. Ar reikės dėl šito reika
lavimo gelžkeliečiams strei
kuoti, ar kompanijos geruo
ju algą pakels, tai kol kas 
da sunku numanvti.•*

ŽYMI ANGLIJOS SOCIA
LISTE ATVAŽIUOJA 

AMERIKON.
Laikraščiai praneša, kad 

greitu laiku Amerikon žada 
atvykti Lady Cynthia Mos- 
ley, mirusiojo Anglijos mar- 
kyzo Curzono duktė. Šita 
moteris tapo žinoma visam 
pasauliui tuo, kad kilusi iš 
Anglijos didžiūnų, ištekėjo 
už socialisto Mosley ir pati 
tapo socialiste. Dabar ji yra 
kandidatė į parlamentą ant 
Anglijos Darbo Partijos są
rašo.

NEW YORKO POLICIJA 
GINA FAŠISTUS.

Amerikos italų fašistų są
junga turėjo anądien Penn- 
sylvanijos Hotely New Yor- 
ke puotą. Apie 600 juoda
šimčių susirinkę iš visų Ame
rikos kraštų lėbavo puikiau
siam viešbuty ir darė planus 
savo darbuotei. Tuo tarpu 
kitoj vietoj New Yorke buvo 
anti-fašistų mitingas, kur 
buvo smerkiama kruvinoji 
fašistų valdžia Italijoj ir jos 
pakalikai Amerikoje. Po ši
to mitingo keli šimtai anti
fašistų atėjo prie Pennsylva- 
nijos Hotelio ir pradėjo ata
kuoti puotaujančius fašistus. 
Kilo didžiausios riaušės, ku
rioms numalšinti reikėjo iš
šaukti 250 policmanų ir de- 
tektivų. Galų gale anti-fašis- 
tai buvo išvaikyti ir stipri 
policijos rezervą buvo pa
statyti apie hotelį fašistams 

vis munšaino pasekmės. [saugoti.

Roxbuiyje sugriuvo taiso-! Vienų vienas plėšikas De- 
masant Shawmutave. na-'troite užpuolė Detroit Ša
mas. Mėnuo atgal tame na- Į vings Banko tris tarnautojus 
me buvo gaisras ir sudegė 42 ir atėmęs iš jų dėžę su $10,- 
arkliai. 000 pabėgo.

t •

Watertowne užtroško ga- 
zu Henry Partlov su pačia. 
Jiedu buvo atvažiavę iš Cali- 
fomijos atlankyti čia savo 
dukterį.

Po No. 56 Newland st. at
rasta negyva moteris. Val
džios daktaras pripažino, 
kad ji mirus nuo širdies li
gos.

Per spalių mėnesi Massa- 
chusetts valstijoj buvo 519 
gaisrų, padariusių $1,006,- 
214 nuostolių.

Policijos nuovadoj ant 
Joy st. pasikorė darbininkas 
vardu Smith, kuris buvo 
areštuotas už girtybę. Tai 
__•_______ ________ _____ !

000 pabėgo.

Lietuvos Sūnų Dr-stos 
balius.

Lapkričio 26 d. padėkavo- 
p.ės dienoj, Cambridge’aus 
Lietuvos Sūnų Dr-stė rengia 
gražų balių. Orkestrą bus 
gera, todėl reikia tikėtis, 
kad atsilankiusieji galės 
gražiai pasilinksminti.

Komitetas.

LIETUVIAMS DAROSI I 
DAUGIAU PARANKUMŲ 

So. Bostone lietuviai įsigijo 
daug namų, todėl jiems reikalin
ga visokių dalykų jų pataisymui 
ir pagražinimui. Seniau lietuviai 
turėdavo daug nesmagumų, nes 
svetimtaučiai tankiai nenori mu
sų žmonėms tinkamai patarnau
ti.

Dabar tų nesmagumų jau ne
bus. nes atsidarė gera lietuviška 
geležinių daiktų krautuvė ir ten 
galima gaut Visokiu geležinių 
tavorų; Visokių Įrankių (tulšių). 
Mniiav.i. Aliejaus. Vamišio. 
Stiklo. Zovieskę, Spynų, Visokio 
phsterio. Cemento.

Ir abelnai visko, ko tik prie 
namų gali reikėt. Beto, čia pa- 
galandam pinklus, peilius, žirk
les. pritaikom raktus, taisorn 
vaikų keričius ir tt. Nupirktus 
pas mus daiktus pristatome į 
namus, nežiūrint kaip toli. Krau
tuvė randasi tarpe I ir K stree- 
tų. \ ardas ir adresas krautuvės: 
FLOOD SQ. HARDWARE CO.

636 Broadway, So. Boston.
J. Greviškis ir A. J. Alekna, 

savininkai. Telefonas So. Boston 
2700įj., (47)

iTEI_ EMPIRE 7365

I

PARSIDUODA DU N AMAI
Abu kampinisi namai; vienas su X 

storu, antras 3 šeimynų po 6 kamba- 0 
rius. Klauskit: (45) !x

218 L st, apačioje, So. Boston. j S

DR. F. MATULAITIS

PARSIDUODA 2 ŠEIMYNŲ 
ir bučernė Aš turiu du mirti 
pažiūrėt, kuris geriau narilcs.

134 W. 6-th St_

Namas 
galėsit 

(48 
So. Boston. Mass.

Ultravioletinė Šviciu 
Diathermia

322 HGLBROOK AVĖ..
DETROIT. .M1CH.

ADYN’OS:
12-2. «-h

PARSIDUODA 3 šeimynų 17 kam
barių namas, rer.da $60. Kaina $3900. 
Kreipkitės: Tel. So. Boston 4257

137 Dorehester St., So. Boston. Mass.

________ . kuris 
supranta bučcrr.čs darbų ir moka 
draivyt mašiną. Tel. S. B 0847-M 

481—6-th St„ So. Boston. Mass.

REIKALINGOS MOTERIS
Prie Sveterių siuvimo; darbas su 

rankoms, mokestis nuo štukų. 146 > 
OAKES BROS.

6 Richmond st, Jamaica PI n. .Mass.

IŠS1RANDAVOJA 
KAMBARIAI

South Bostone ant 28 B street, 3 ir
4 kambarių gyvenimai, šviesus, šva- 

toiletai ir gazai. Bandos nuo S3 
iki $3.75. Tel. Rark Bay 0215.

NAUJA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVĖ

Atsidarė pirmutinė Lietuvių 
Krautuvė, kur galima gaut viso
kių Drabužių Vyrams. Moterims 
ir Vaikams, taipgi Visokiu Au
deklų. Kaldrų. I ždangalų ir tt. 
Dabar prieš Kalėdas turime im
portuotų is \ okietijos visokių 
gražių daiktų Kalėdų dovanoms. 
Taigi nepamrškit seno pažįsta
mo ir jūsų draugo. Ateikit reika
le persitikrint. (49)

K. URBONAS
661 E. Broaduay. So. Boston.

iS TCUKFONAS

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. M1K0LAITIS : 
Valaadaa: aua 1 iki 4 po platų. į 

ana 7 iki S vakar.

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS. j

I
IIIIMU

i

Telefoną* 6112-H’.

Or. A. SnM-fiMNKka ;Į
JLIETUVIS DENT1STAS

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

Nedėlionii* Nuo 10—12 diena
705 N. Mara St. kamp. Braad St.

MONTELLO, MASS
w»'- 'I

$ Tek RichamU 1410

|Dr.DaridW.ltee>
X Kalba Lietuviškai ir Raaiikai
X GYDO CHRONIŠKAS . IR 
C SLAPTAS LIGAS
J* Taipgi Moterų ir Vyrų Krauju 

ir Odou Liga*
VALANDOS;

Nuo 8 iš ry to iki 8 vakare 
Ta i-pat ir šventadieniais 
321 Hanover Street 

BOSTON, MASS.
® N

0
S
0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 0 
0 0 

...........................................................J

I Tel. So. Boston 506-W ] t

DAKTARAS
A L. KAPOČIUS

i
Tel. South Boston 4(m:o £

Dr. J. Landžius Seymoiir J
•

: S
0

į__________
I
I
I
I
I
I
I
I

UETUVIS GYDYTOJAS
331 Broadway, So. Boston. Mass 

Ant antrų lubų 
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 9 vakare

VISOKIAS PI.DMBERIP
REIKMĖMS

Sold Direct 2 U.
PARDUODAM TIESIOG JUMS 
BOILERIUS. RADIATORIUS
PAIRAS ir PRITAIK1NTOJUS

r 
/ 
/ 
Z 
g

Telefonas So. Boston 2300.
NAUJAS UETUVIS 

DENTISTAS

OL St. *. 6ALVAEISKI
Ofiso valandos:

Nuo 9 iki 12 ryte, nuo 1:30— 
5:30 dienų. Nuo 7—9 vakare. 
Nedėliotus pagal sutarties.

520 E. BROADYVAY, 
SO. BOSTON, MASS.

v'I

□R. J. MARCU8 I
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St, Boaton, Mana. 
(Prie llanover St.) 

Tel. Richmoad 668. (•)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedeldieniais iki 4 vai. po pietų

Geriausias tavoras pig:ausia kaina. 
Tei. Haymarket 410J ir 41C1 

Boston Plumbing & Lighting 
Supply Co.

147 Portlaad St, Netoli No. Station, 
BOSTON

L1TUV1S DENT1STAS <
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų <

Nuo 2 iki 9 vak J 
NEDĖLI0M1S: J 
iki 1 v. po pietų <

Seredvmis iki 12 dieno. J 
Ofisas "Keleivio’* name. ' 

> 251 Broad*av. tarpe C ir D St. < 
[ SO. BOSTON. MASS. J

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydyme ser- 
gantių: Kraujo ligoni*. Ner
vų cuirimu. Reumatizmu ir In
kštų ir pūslė* ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moterie pa
sekmingai.

Dr. Killory
3 TRE.MONT ROW. 
SCOLLAY SQUARE 

Skersai Hunover Street 
BOSTON. MASS.

Oh mpia Theatre Buiiding 
Room 22

Patarimas dykai tik per paskirtų 
laikų.

»

Siutai Ant 
Orderio

Siutus ir over-
> kotus siuvame
< ant užsakymo, 

visokiomis ma-
< domis. Taipgi
< taisome ir iš-
> prašiname.
< SIMOKA1T1S 

344 Braadvray,
; 2-ros lubos

SO. BOSTON, 
MASS.

Paklausk savo Draugų
Yra šimtai lietuviu šeimyną, tūkstančiai lietuvių 

vyrų ir moterų, kurie visados eis pas Mr. Canner, 
HOLLIS FORNIŠIŲ KOMPANIJA, kuomet tik 
jiems reikės pirkt fomišiv.

FORNIŠIAI, kurie ilgai laiko, tvirtus ir dailus ir 
žemesnėmis kainomis, negu kitur mieste. Kiekvienas 
daiktas pirktas iš Hollis Fornišių Kompanijos yra 
musu ir dirbtuvės, kurioje buvo padarytas, gvaran- 
tuojamas. Jie jums laikys ant visados, duos patenki
nantį patarnavimą ir gražins jūsų Namus.

Didelis pasirinkimas visko, kas reikalinga namuo
se ir virtuvėje. •

Aš kalbu lietuviškai, gimiau Lietuvoje, šimtai lietuviu 
šeimynų aplanko mano krautuvę ir paklauso mano patarimo 
priskyrimui tinkamiausių fornišių jų namams.

Atsiminkite, kad aš tarnai, j u lietuviams per pastaruosius 
25 metus ir tūkstančiai lietuvių yra musų patenkinti.

Nuo 1900 jūsų geriausias Fornišių storas.

B. CANNER

HOLUS FDRNITURE COMPANY
791 IVasbineton Street. BOSTON 

338 Broadwav. SOUTH BOSTON. Mass.

j r -o—
Pasitikėjimas

_ Yra reikalingas pasirenkant atsakančius vaistus Jūsų
■■■ H ligoms. Tūkstančiai patenkintų šeimynų rekomenduo-

Severos Šeimyniškas Gyduoles.
Jos yra atsargiai sutaisytos ir j? s rekomenduoja visi, kurie 
-las yra 'artoję, už gerą jų veik mą ir teisingą kokybę, tar- 
tojant laiku, daugelis sulaikė pavojingas ligas prašalindami 
bereikalingas išlaidas ir kentėjimus.

T

Bandykit gaut Aptiekoje.

SEVEROS ANTISEPTOL
Antiseptiška sudėtinė vietiniam 
vartojimui. Plovimui burnos, gur- 
guliavimui nuo dvokiančio kvapo, 
skaudamos gerklės, užkimimo ir 
dantų smegenų skaudėjimo.

Kaina 35 ir 50 centų.
SEVEROS REGULIATORIUS.

Skystis (Tonikas) gydymui abclnų, 
funkcionalinių ligų, ypatingai mo-i 
terims. Kaina $1.25.

SEVEROS ESKO.
Antiseptiška mostis. Sutaisyta 
prašalinimui niežėjimo ir kitų odos 
suerzinimų (iritacijų).

Kaina 50 centų

SEVEROS BALSAMAS.
<Severa’s Cough Balsam). Priim- 
nas ir geras gydymui kosulio, pa
einančio nuo uždegimų koserės, 
užkimimo ir mėšlungimo kosulio. 

Kaina 25 ir 50 centų.
SEVEROS GOTHARDOL

Linimentas tik išlaukiniam naudo
jimui. Rekomenduojamas gydymui 
romatizmo ir neuralgiškų skaudė
jimų, išsukimo, sumušimo, sutini
mo, sopančių raumenų, traukimo 
muskulų, ir skaudančių arba su
stingusių narių. Kaina 30 ir 60 c.

SEVEROS PILĖS
Nuo prietvario. galvos skaudėji
mo. svaigulio, ir nuo tulžies nesvei
kumų. paeinančių nuo užkietėjimo 

■ vidurių. Kaina 25 centai.

SEVEROS ESORKA
Brangintinas vidurių stimuliato
rius ir paliuosuojantis tonikas, ku
ris sustiprina ir atgaivina vidurių 
veikmę. Rekomenduojamas se
niems, jautriems ir pradedantiems 
pasveikti žmonėms, šis vaistas 
ypatingai gerai pritaikytas nuo 
blogo skilvio virškinimo, tulžies 
nesveikumų ir nesveikų virškini
mo organų. Kaina 75c. ir $1 50.

SEVEROS NERVOTON
Ir Nervoton Tablets. Tai skysčio ir 
Tabletu sudėtinė, rekomenduoja
ma palengvinimui dirksniu nuvar- 
gimų ir nemiega, paeinančio nuo 
nerviškumo. Kaina $1.25.

W. F. SEVERĄ CO-, Cedar Rapidc, Iowa.
-------- į > ■ .-4 ■------- a

VENAS Iš DAUGELIO 
BARGENŲ 

South End 8ardware 
Company

$2.75 Vertės, Sunkios 
Galvanized Pelenų 
Bačkos.................... $1.98

Lengvos Pelen. Bačkos $1.25
DIDELIS BARGENAS 

$7.00 Vertės, Florence 
Oil Heater tik $4.98. 

Nusipirkit tuojau pirm negu, 
visi išsiparduos. 
$6.50 Vertės Gazo Pe

čius ......................... $4.50
Pečių ir Fumisų paipų 

Pigiausia kaina. 
Pilna Eilė Langams Stiklų 
VISOKIŲ PENTŲ IR GE

LEŽIES REIKMENŲ 
Dykai Pristatome Vietiniam 

SOUTH EITO HARDWARE CO.
109S VVASHINGTON ST 

192 Shawmut Avė. 
BOSTON, MASS.

Prie Dover st, Elevat. Stoties 
Tel. Bcach 5.353 

DIDŽIAUSIAS GELEŽIU ŠTOKAS 
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS.

i
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| lietuvis Optometristas į
I

I Išegiaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (akioee) aky
se sugražinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L PA4AKARN1S O. D.
447 Broadway, So. Boetea. Maso

’ TeL South Boston $520
, Resiaence University 146S-J.

: S. M. Paitiiitl-SliillM
[ LIETUVE MOTERIS 

ADVOKAT*
! $64 Broadway, So. Boutoa. Maoo. ' 
; Roob 2.

PLUNKSNAS. Pūkas. Padrikas, 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų 
įrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausia sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimų.
Pas mus gausite 
tikras europiikaa 
plunksnas ir pa
kus.

European Feather Co.
25 Lowell Street, Boston. Mass.

I
i t
I

DR. H. M. LANDAU
Specialistas Kroniškų ir Sekretnų Ligų, Reumatizmo ir Kraujo Ligų. 
32 CIIAMBERS ST, Tel. Haymarket 1436 BOSTON, MASS.

Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
SpeciaHstas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chambera St, BOSTON, MASS.
___________________________________________________________________

ak

Lietuviškai • Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm St, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjosio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonų uždvkų. TodeL jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite j APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

f

PERSIKĖLE J NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia geriausį patarnavimą. Reikale malonėkit 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E. 6th St, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W.


