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“KELEIVIS” SURADO Daktaras Blazer
nas Simas Pūkas iš Bayonne 
pajieškojo per “Keleivį” sa
vo tėvo, Simano Pūko, kuris 
prasišalino iš namų 15 metų 
atgal ir iki šiol neparodė sa
vo akių. Jaunas Pūkas buvo 

' da negimęs, kuomet jo tėvas 
' pametė jo motiną; dabar gi 
jis jau lanty high school’ę. I 
jo pajieškojimą atsiliepė 
jauna mergina iš Mahanoy 
City ir pranešė, kur gyvena 
jo jieškomas tėvas. Senis Pū
kas tuojaus buvo suimtas ir 
atgabentas į Bayonnę, kur 
gyvena jo apleista pati su sū
num.

KAIP AMERIKOS LAIVY
NAS IŠGYDĖ NAUJĄ ZE- 

! LANDIJĄ NUO PROHI- 
BICIJOS.

Amerikos blaivininkai rū
pinasi netik pas save namie 

į palaikyti prohibiciją, bet ir 
kitose šalįse veda agitaciją 
už svaiginamų gėrimų pa
naikinimą. Pastaruoju laiku 
būrys šitokių agitatorių dar
bavosi Naujoj Zelandijoj. 
Piršdami tam kraštui prohi- 

i biciją, jie pasakojo, kaip da- 
i bar laiminga esanti Ameri-

Boikotuos 
Mussolini.

TIES PEKINU UŽMUŠTA KAIP EIKVOJAMI LIETU
VOS ŽMONIŲ PINIGAI.
Krikščionių demokratų 

valdžia šįmet pastatė valsty
bės spaustuvei namus Kau
ne. Po pastatymo pasirodė, 
kad spaustuvei tie namai ne- 
tinka ir dabar norima juos jj"s'vaigaių“atslkračii^i.'Pa- 
pavesti universiteto reika- -
lams. Namų pastatymas lė- 

pakėlė šavo 1,000,000 litų, bet kad 
universitetas galėtų jais 
naudotis, reikia pridėti da 
1,000,000 litų pertaisymui.

Nesenai susisiekimo mi
nisterija nupirko Telšiuose 
paštui namus. Namai buvo 

. klebono, todėl krikščioniška 
ant ministerija de] kainos nesi- 
! zl A 1 •“ * _ ___ ___« A- • •

3,000 RUSŲ.
Juos iššaudė iš užpakalio su
kilusi gen. Čang Tso-Lino 

armija.
Žinios iš Kynų sako, kad 

tenai vėl užliepsnavo nami
nis karas. Taip vadinamas 
“krikščionių” generolas 
Feng Yu-Hsiang 1/ ” 
maištą Pekine ir areštavo 
prezidentą Tuan Či-Jui.

Mandžiurijds karo vieš
pats Čang Tso-Lint kuris 
rėmė Pekino valdžią, esąs 
sumuštas ir traukiasi su savo 
armija atgal.

Iš Či-Li provincijos 
Pekino dabar einąs su dide
le armija generolas Vu Pei- 
Fu. Jam priešinosi rusų bal
toji gvardija, kuri ėjo išvien 
su Mandžiurijos generolu 
Čang Tso-Linu. Bet čang 
Tso-Lino armija sukilo ir ___
pradėjo iš užpakalio šaudyt žmonelių pinigai!• iTąii yra 
į rusų baltagvardiečius., Ru- tiesiog nepakenčiama krikš

čionių valdžiosipolitika! - 
finam 1

žinę blaivybės gerumą, ame
rikiečiai, girdi, dabar iš tolo 
biaurisi svaiginamų gėrimų.

Bet šitokias pasakas blai
vininkams bepasakojant, at
vyko i Naują Zelandiją A- 
merikos karo laivynas. Išli
pę ant kranto, Amerikos ju
rininkai tuojaus puolė i kar
čemas. Tūli jų buvo da jauni 
vaikėzai, bet gėrė kaip antįs.

Išteisintas.
“DŽIURĖ” NESUSITAIKĖ.

ANGLIJOS DARBININ
KAI PRIEŠ DIKTATORIŲ.
Jie nedalyvaus jo priėmimo 

iškilmėse.
“Westminstęr Gazette” 

rašo, kad Anglijos darbinin
kų vadai ir Diarbo Partijoj 
atstovai parlamente žada 
boikotuoti Italijos diktatorių 
Mussolini, jeigu jisai atvyk
tų Londonan pasirašyti Lo- 
carno sutartį, ir nedalyvaus 
jo priėmimo iškilmėse, į ku
rias jie gali būt pakviesti. 
Laikraštis priduria, kad dar
bininkų pavyzdžiu galį pa
sekti ir kiti.

Darbietis Amon, buvusis 
admiralicijos sekretorius 
parlamente, pareiškė, kad 
visa anglų visuomenė turėtų 
šitaip nusistatyti prieš Mus- 
solinį, kuris smaugia žmonių 
laisvę ir Spaudą. Anglijos 
mainerių sąjungos sekreto- 
riuš Cook sakosi dalysiąs 
viską, kad Italijos diktato
rius nebūtų Anglijoj pripa
žintas.

VULKANAS PERMAINĖ 
ALASKOS ORĄ

Išsiveržimas šišaldino 
vulkano ant Unimako salos, 
apie 600 mylių į pietvaka
rius nuo Alaskos, žymiai 
permainė Alaskos orą. Da
bar tenai nuo šilumos garuo
ja kalnai ir žaliuoja visas 
žemės plotas, kas šituo laiku 
yra nepaprastas dalykas.

Jis buvo kaltinamas dėl nu
marinimo savo dukters.
Pereitam “Keleivio” nu

mery buvo rašyta, kad Lit- 
tletono miestely, Colorados 
valstijoj, D-ras Blazer nu
marino neišsivysčiusią iš kū
dikio 34 metų amžiaus savo 

j dukterį. Ji negalėjo nei 
vaikščioti, nei kalbėt, dagi 
pavalgyt pati negalėjo ir bu- 

! vo nepanaši į žmogų. Išsi
kankinęs su ja per 34 metus, 
senyvas tėvas uždavė jai 
chlorofcrmos ir ji užmigo 
ant visados.

Valdžia jį užtai areštavo 
ir apkaltino žmogžudystėj.

NIKARAGUOS VICE-PRE- 
ZIDENTAS PABĖGO.
Bijodamas, kad susirinkęs 

: Seimas nepriverstų jį rezig- 
! nuoti ir nepasodintų kalėji- 
: man, Nikaraguos respubli- 
jkos vice-prezidentas, Juan 
I Bautista Yacasa, pabėgo pe-:ap**““'“. zmogzuuyscej. 
reitą subatos nakti iš Leono: e>snie jisai gynėsi sakjda- 
miesto i Salvadore! respdbli- T135’ kadf 1°. dukte neb“v.° 

i žmogus, taigi jos numanm- 
_________ 2 ' i mas negali būt skaitomas 

KATASTROFA ANT GE. ^mogžudyste. Pagalios, jis 
LEŽINKELIO. numarinęs ne pikta valia

T .. .. . besivaduodamas, bet^zmo-
New Jensey valstijoj pe- niškumo jausmų vejamas, 

reitą sąvaitę susikūlė du i norėdamas palengvinti ir jai 
traukiniai. 10 žmonių buvo -•—- - - • *
užmušta ir 29 sužeisti. Ne
laimės priežastis — tirštas 
rūkas, per kurį mašinistai 
negalėjo matyti signalų. Ma
šinistai tečiaus areštuoti.

BOMBA UŽMUŠĖ LIE
TUVI.

Iš Racine, Wis., mums 
prisiųsta iš anglų laikraščio 
iškarpa, kur plačiai apsako
ma bombos sprogimas po 
vagonu-restoranu. Bomba 
buvusi padėta po vagono 
kampu ir sprogdama sudras
kė visą vagoną, kuriame bu
vo įtaisytas restoranas. Res
torano virėjas buvo išmestas 
skersai gatvęs, atsimušė i 
stulpą ir nukrito visas sulau
žytaiskaulais. Jo vardą ang
lų laikraštis paduoda kaipo 
Stiriley Packamore, bet mu
sų skaitytojas, kuris prisiun
tė tą žinią, sako, jog užmuš-5'

derėjo. Su pataisymu tie na-> Gaujos Zelandijos žmonės 
raktyl*1 apię;pamJatė tai ir pasakė: Na, 

iei«u. prohobicija auklėja 
žmonose toki palinkimą pne 
gėrimų, tai geriau gerti be 
prohibicijos. Ir taip Ameri
kos laivynas išgydė Naują 
Zelandiją nuo prohibicijoš.

Šitą papasakojo aną* die
ną Brupswicko Hotely (Bos- 
tonėjr ^‘ParstHi’S Magazine” 
redaktoriųš Alexander Mar- 
ky. kuris nesenai sugrįžo iš 
Naujos Zelandijos.
✓ - -- .

OLANDŲ VALDŽIOS KRI- 
ZIS DĖL POPIEŽIAUS.
Olandijoj laukiama val

džios krizio, nes parlamen
tas nutarė nebeduoti dau
giau pinigų Olandijos atsto
vybei prie popiežiaus dvaro, 
todėl keturi katalikai minis- 
teriai pareiškė, kad jeigu at
stovybė prie vatikanp bus 
panaikinta, tai jie rezignuo
sią iš valdžios. Klerikalai vi
sur tokie.

kokias 60-70 tūkstančių litų 
tokius namus Telšiuosė gali
ma pastatyti visai naujus.

Tai ve, kur eirrai ŲetUvos 
lonelhi pinigaį !; Tai yra

sai beveik visi buvo iškloti.' 
Apie 3,000 jų buvo užmušta, 
o kiti sužeisti, kurie gulėjo 
mūšio lauke ilgą laiką, pakol 
atvyko iš Tsinanfu Į^etimša- 
liai daktarai ir su dideliu pa
vojum savo gyvybei suran
kiojo juos ir nugabeno į sau
gesnę vietą.

Kas tenai ištikro darosi, 
sunku iš gaunamų Amerikoj 
telegramų suprasti. Jei tikėti 
Maskvos žinioms, tai dabar 
Kynuose einąs revoliucinis 
karas, ir raudonos pajėgos 
imančios viršų. Tarp Mask
vos ir Pekino valdžių santi- 
kiai esą labai draugiški. Bet 
tuo pačiu laiku žinios sako, 
kad Pekino valdžią remia O1JV<4111O 
gen. Čang Tso-Linas, su ku- vo nušautas. Nežiūrint, kad 
nUO j •1^la keleivių buvo apie 30 žino-
gvardija. Tai reikštų, kad nių ir tuIi turėjo ginklų, 
Pekiną lemiaur bolševikai ir,tečiaus priešintis nedrįso, 
baltagvardiečiai. Aišku, kad PIėšikai ant veidų turėjo 
sdaip negali būt. Žiniose tu-. U2sirjšę skepetas ir pažinti 

jų nebuvo galima. Spėjama 
kad tai naujai tiesiamo Tel- 
šiai-Amaliai gelžkelio darbi
ninkai. Eina tardymas.

ri būt kas nors sumaišyta.

PO URALO KALNAIS 
RASTA DIDELIS URVAS.

Iš Sverdlovsko (seniaus 
Ekaterinburgas) praneša
ma, kad po Uralo kalnais at-• 
rasta didžiausis pasauly ur- j 
vas. < '

Gugu..

BAISUS UŽPUOLIMAS 
LIETUVOJE.

Iš Kuršėnų “Keleiviui” 
pranešama šitokia žinia:

A5it Kuršėnų plento sto
ties, už kokio kilometro nuo 
miesto, apie 1 valandą nak
tį iš 28 į 29 spalių, važiuo
jant į stotį 3 deližansams su 
keleiviais, iš šalimais esan
čio miškelio išbėgo du gink
luoti plėšikai ir puolė plėšti 
keleivius. Tik pašto valdi
ninkui pasisekė pabėgti su 
14,000 litų valdžios pinigų. 
Vienas keleivių norėjo plė- 
šikamš pasipriešinti, tai bu- 

Nežiūrint, kad

SUGRIUVO LENKŲ 
KABINETAS.

Pereitą sąvaitę sugriuvo 
Jis esąs daug didesnis, I Lenkijos ministerių kabine- 

negu žinomi Kentucky urvai tas su Grabskiu priešakyje. 
Amerikoje. Vietomis šitas Jį parbloškė nusmukęs Ien- 
požemis turįs didelių ruimų, kų zlotas. Dėl zloto nusmu- 
vienas kurių esąs net 150 kimo tarp ministerių kabine- 
augščio. Požemio sienos ap- I to ir valstybės banko kilo 
šalusios ledais ir sniegu. Trįs ginčai. Bankas pradėjo kal- 
mylios to urvo jau ištirta ir tint ministerius, o ministe- 
vienoj vietoj atrasta priešis-i riai teisinosi, kad zloto kur- 
torinio arklio kaulai. Ar tas są numušė vokiečių biržos 
urvas pats pasidarė nuo že-; Berline ir Dancige. Bankas 
mes trūkimo, ar jis iškastas paėmė viršų ir ministerių 
žmonių rankomis, tai kol kabinetas rezignavo, 
kas da nenustatyta. ------------

--------------- TONAS AUKSO NUKRI
TO ANT MIESTO.

Anglų orlaivis nešė aną
dien Šveicarijon 2400 svarų 
aukso plytose. Virš francu- 
zų miesto Saint Quentin or-

FARMER1AI MOKA DAR
BININKAMS PO $1 

I VALANDĄ.
Pakilus bulvių kainai iki 

$1.00 už peką, Ohio valstijos 
farmeriai suskato kasti savo 
bulves, pakol da laukai ne
užšalo, ir moka darbinin
kams po $1.00 į valandą. 
Bet ir už tokią mokestį dar
bininkai nelabai nori eit bul
vių kasti, nes oras dabar sai
tas, tankiai lija arba sninga, 
ir darbas laukuose nėra ma
lonus.

na Bruriswicko Hotely (Bos-

LENOS AUKSO KASYK
LOS ATIDUOTOS SVETI
MIEMS KAPITALISTAMS.

Savo laiku buvo jau “Ke
leivy” rašyta, kad bolševikų 
valdžia sutiko atiduoti ang-i 
lo-amerikiečių kapitalistų į 
sindikatui Lenos aukso ka
syklas. Tai buvo didžiausia 
koncesija duota svetimiems 
kapitalistams ir ją turėjo 
patvirtinti da vyriausis kraš
to ekonomijos sovietas. Pe
reitą sąvaitę šitas patvirtini
mas duotas. Vyriausio eko
nomijos sovieto vardu pasi
rašė komisaras Deržinskis ir 
Maksimas Litvinovas. Lenos 
kasyklos apskaitoma $100,- 
000,000 aukso. Sindikatas j 
išnaudos tas kasyklas per 50 
metų.

KONGRESMANAS NU
TEISTAS KALĖJIMAN.
Kantucky valstijos kong- 

resmanas Langley tapo nu
teistas 2 metams kalėjimo ir 
užsimokėti $10,000 pabau
dos už kėsinimąsi išvežti iš 
valdžios sandėlio 1400 kei- 
sų degtinės. Šita bausmė 
jam uždėta jau senai, bet jis

laivis pagedo ir turėjo nusi- apeliavo į aukštesnį teismą 
leisti. Žandarai tuojaus ap- ir tuo tarpu vėl “runijo” į

I

II

supo orlaivį ir saugojo, kad 
žulikai jo neapiplėštų.

Kongresą ir buvo išrinktas. 
Dabar aukštesnysis teismas 

. patvirtino žemesniojo teis-
SEINO UPĖ PATVINO. įmo nuosprendį, ir ponas 
Paryžiaus žiniomis, pas- Langley, vietoj i Kongresą, 

kutiniomib dienomis labai turės atsisėsti į šaitaną u da 
patvino Senio upe, kuri teka primokėti lo lukataučių do- 
per Paryžių. lenų. Bom biznis.

JUGOSLAVAI {ŽEIDĖ 
ITALŲ VĖLIAVĄ

Balkanuose <vėl bemažkd. 
nekilo karas. Zagrebo miesr' 
te jugoslavai sudegino italų 
vėliavą. Tai buvo demonst- j 
racija prieš Italijos fašistus, 
kurie Triesto mieste sunai
kino slovėnų laikraštį. Dėl 
šitų įvykių Balkanuose tuo
jaus pakvipo parakas ir jau 
rodėsi, kad tuojaus bus eks- 
pliozija. Bet Jugoslavijos 
valdžia tuojaus savo šovinis
tus nubaudė ir atsiprašė_______
prieš italų valdžią dėl įžei- veidis. Dėlto buvo areštuota

tasai buvo lietuvis.

JUDVEIDŽIŲ BYLA 
DETROITE.

Detroite dabar eina didelė 
byla, kurioje 13 juodveidžių 
kaltinama suokalbiu žudyti 
baltveidžius. Mat, tūlas lai
kas atgal iš vieno juodvei
džių gyvenamo namo buvo 
paleista keliolika šūvių ir 
buvo užmuštas vienas balt-

dimo jos vėliavos. Tuo šitas 
incidentas ši kartą ir užsi
baigė.

VĖJAI STAUGIA KAIP 
VILKAI.

Paskutinėmis dienomis! 
Bostone siaučia baisus vėjai. 
Naktimis kaip pradeda 
staugti ir švilpti apie langus, į 
kaip ima trankyti sienas ir' 
duris, tai žmonės užmigti ne-! 
gali.

i ją numarinęs ne pikta valia 
, besivaduodamas, beUžmo-

! norėdamas palengvinti ir jai 
: ir visai šeimynai.- >

Prisaikintujų . suolas turė
jo nuspręsti, ar daktaras čia 

įkaltas žmogžudystėj, ar ne. 
i Vienuoliki įk. šuolininkų iš
karto pasakė, kad nekaltas, 
bet vienas fanatikas laikėsi 
prieš tai. Apie 14 valandų 
jie ginčijosi ir negalėjo fa
natiko pertikrinti. Tuomet 
valdžia bylą panaikino ir 
D-ras Blazer tapo paliuosuo- 
tas.

būrys juodveidžių ir jiems 
primesta aukščiau minėtas 
suokalbis. Juodveidžius gi
na garsusis Darrow. Valdžia 
tečiaus savo kaltinimui fak
tų neturi ir Darrow reika
lauja bylą panaikinti.

I

BERTA KRUPP NUSI
LAUŽĖ KAKLĄ.

Pagarsėjusi ginklų fabri
kų savininkė Beita Krupp 
pereitą nedėldienį Essenej AMERIKIEČIŲ ESKAD-
(Vokietijoj) automobiliaus i RONAS AFRIKOJ PA- 
nelaimėj nusilaužė saui 
sprandą. Jos šoferis užsimu- ■ 
šė, o vyras išliko tik truputį ' 
susižeidęs. Kruppo anuotų 
fabrikai, kuriuos Berta gavo 
po savo tėvo mirties 1902 
metais, yra vertinami į 
$150,000,000. Dabar juose 
dirbamos mašinos ir kitokie 
ramybės laikų dalykai.

IŠRADO AUTOMATIŠKĄ 
VALTJ.

Italas vardu Romola Li- 
bani išrado automatišką val
tį gyvybei gelbėti. Naujas 
italų garlaivis “Conte Biano- 
amano,” kuris pirmu kartu 
plaukia dabar New Yorkan, 
jau aprūpintas tomis valti
mis. Valtįse yra motorai, jos 
pačios su žmonėmis nuo gar
laivio nusileidžia, pačios pa- 
siliuosuoja vandenį pasieku
sios, ir visos kartu gali nešti 
2,850 žmonių, kuomet pats 
laivas kelia tiktai 2,180 as
menų.

VALYDAMAS REVOLVE
RI PERŠOVĖ MOTINĄ
New Bedforde, netoli Bo

stono, James Mayman valė 
automatišką revolverį ir re
volveris iššovė. Kulipka pa
taikė Maymano motinai i c 
sunkiai ją sužeidė

ČEKOSLOVAKIJOS 
RINKIMAI.

šiomis dienomis Čekoslo
vakijoj buvo rinkimai, ku
riuose opozicija laimėjo ke
liolika naujų vietų.

FLORIDOS PROMOTE- 
RIS AREŠTUOTAS.

Bostone tapo areštuotas

NAIKINTAS.
Amerikiečių lakūnų eska

dronas, kuris buvo sudarytas 
: iš Iiuosnorių tikslu padėti 
i franeuzams kariauti su Afri
kos rifais, šiomis dienomis 
buvo panaikintas, nes Ame
rikos valdžia tam pasiprie
šino. Rifai rengiasi naujai 
atakai ant franeuzų. nežiū
rint kad pastaruoju laiku te- 

:n?.i labai giliai prisnigo.

KOMUNISTŲ BYLA 
VENGRIJOJ.

Šį panedėlį Budapešte 
pasibaigė komunistų byla, 
kurioje buvo kaltinami vals
tybės išdavimu buvusis Belą 
Kūno valdžioje komisaras 
Rekasi ir keturi kiti komu
nistai. Valstybės gynėjas 
mirties bausmės jiems nerei
kalavo, palikdamas bausmę 
teismo nuožiūrai. Rašant šią 
žinią teismo nuosprendis da 
nežinomas.

KANADOJ SUSTREIKA
VO BATSIUVIAI

Kanados mieste Ųuebec 
batų fabrikantai paskelbė, 
kad jie i>»<fa 10 valandų 
darbe dieną. Darbininkų 
Unija apskelbė streiką prieš 
tai. Streikas paliečia , 
dirbtuvių.

ANGLIJOJ MAŽIAU 
GIMSTĄ

Londono žiniomis, per tris į 
pastaruosius mėnesius Vali-: 
joj gimimų buvo 5000 ma-, 
žiau negu pernai tuo pačiu' 
laikotarpiu. i -

__________ Dr. C. J. Probst, Florida Sa- 
BIJOSI BASŲ AKTORĖS Ies Co- prezidentas. Jo kom- 

KOJŲ._________ ipanija Bostone pardavinėja
Birminghamo teatras Lon- Flondoį ir paėmusi 

done uždraudė aktorei Pav- *S JP^ęnskių pinigus 
lovai šokti basom kojom.1 ”ePnst^te nei reikalingų do- 
Pavlova dėl to labai supyko. ;urnentU’ parodančių, kad

__________ • ’ jos nupirko žemės, nei pini-
PADEGĖ ISPANŲ KARO gus su^r^žino- 

VADYBĄ
Ispanijos sostinėj Madri- SUSEKĖ BOMBŲ DIRB-

de kilo gliisras karo vadybos] Indijos mieste Kalkutoj 
rūmuose. Ugnagesiai gaisrą į policija susekė bombų dirb- 
uzgesmo. Manoma, kad ug- • tuVp , - -
nis buvo tyčia padėta. ■

KINIEČIAI MOKINASI 
ORLAIVININKYSTĖS 

FRANCUZIJOJ.
Prancūzijoj dabartiniu 

laiku 33 kiniečių karininkai 
mokinasi orlaivininkystės.

r areštavo 11 žmonių. 
Bombos buvo daromos val
dininkų žudymui.

METĖ BOMBĄ RUMUNI
JOS KARALIUI.

Važiuojant Rumunijos ka
raliui medžioti komunistai 
buvo nutarę mesti į jo karie
tą bombą. Šitam darbui at-

DIDELIS GAISRAS MEK- likti buvo paskirtas vienas 
SIKOS MIESTE. kareivis, kuris prigulėjo prieSIKOS MIESTE.

Meksikos mieste Saltiilo j komunistų. Tečiaus policija 
buvo didelis gaisras pereitą apie tai sužinojo ir tą karei- 
nedėldienį. Ugnis kilo nuo V1 apsupo. Jis tuomet dėjo 
kelių bombų sprogimo ir pa- bombą į žemę, bomba spro- 
darė 1,000,000 pesų blėdies. g° didžiausiu smarkumu ir 
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ŽUVO ANGLŲ SUB 
MARINAS

Laike jurii. manevrų pe
reitą sa a.ię nuskendo vie
na nardomas laivas su 68 J

užmušė 3 kareivius, bet ka-
■ raliui nepataikė.

12 KOMISARŲ PA
SMERKTA MIRIUP.

..... —-j Vyriausis teismas Lenin-
Kareiviais. Manoma, kad vi-igrade pasmeri.c miriop 12 
si jie bus jau žuvę. buvusių iksu valdininkų.
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laikui aprūpinamas aiškinamas iš dalies bolše-

bai juo pasibjaurėjo. X iena 
vokiečių žinių agentūra tuo- 
jaus pasakė, kad dabar gali
ma tikėtis, jog Klaipėdos 
Seimelin bus išrinkti visi vo
kiečiai. Beveik taip ir atsi
tiko.

Lietuviškų sąrašų blokas 
išviso rinkimuose gavo tik 
2,501 balsą ir pravedęs tik 
2 savo atstovu, o vokiečių 
vienybės frontas gavo 58,- 
067 balsus ir pravedė 27 at
stovus. Socialdemokratų iš
rinkta 5, bet tie irgi vokie
čiai.

Taigi pasirodo, kad bom
bomis rinkimų laimėti nega
lima. Jei ne bombos, lietu

ką derybas su lenkais tiktai viai, be abejo, butų laimėję 
miško plukdymo ir kitais 
grynai technikiniais klausi
mais. Apie kokią nors vieny
bę su Varšuva jie ir manyt 
nemaną.

Bet štai, nuvažiavo Luga
no konferencijon krikščio
nių delegacija, ir pirmuti
niame posėdyje su lenkais 
jos krikščioniškas pirminin
kas Šaulys pareiškė lenkų 
pirmininkui Vasilevskiui:

“Prašau Jus tikėti, ponas 
pirmininke (Vasilevski), jog 
visa lietuvių tauta nori, kad 
tarp musų abiejų valstybių 
draugingi santykiai sustiprėtų; 
ir ji (tauta) laukia momento.: 
kuris tokius santykius- teistų 
atnaujinti.”

Ir tai šitaip ponas Šaulys: 
kalbėjo Lugane kaip tik tuo i 
momentu, kuomet visa lietu
vių tauta šaukė vienu balsu: 
“Šalin derybos su lenkais!” 

Tai yra didžiausis melas 
ir didžiausis pasityčiojimas 
iš tautos, koki tik galima įsi
vaizdinti. Kuomet tauta prie 
šinga net deryboms su len
kais, tai valdžios atstovas 
meluoja, buk tauta laukia' 
draugingų santikių su Var-i 
šuva!

Ai- ne aišku, kad klerika
lų politika traukia Lietuvą ■ 
katalikiškon unijon su Len-i 
kija? Ar ne aišku, kad kleri-į 
kalai veda su lenkais politi-į 
nes derybas? Aišku kaip ant; 
delno, kad jie apgaudinėja [ 
savo liaudį, kuomet jie jai 
pasakoja, kad jie tariasi su 
lenkais tik dėl miško pluk
dymo.

n APŽVALGA n
Sakoma yra, kad teismas J tiek ima tų kyšančių truk už

tūri būti aštrus ir teisingas.! mų lopus lopyti, steigdami 
Jis privalo, atsižvelgti teisy-į kalėjimo knygynus, teikda- 

l bės, kurios definicija galų mi medžiagines pašalpos iš

ATSISAKO SKAITYT 
“AMERIKOS LIETUVI.”
Paltanavičiaus leidžiamas 

Worcesterv “Amerikos Lie
tuvis” 45-tame numeryje 
įdėjo sepo savo skaitytojo ir 
bendradarbio Makarevi- 
čiaus laišką, kur tarp kita ko 
rašoma:

“Jus su savo laikraščiu re
mia! tą valdžią, kuri baigia 
pražudyt Lietuvą, kuriai ne 
Lietuvos žmonių ateitis, ne 
Lietuvos laisvė rupi, bet tik ju 
išnaudojimas, ant jų viešpata
vimas ir tempimas jų per Ro
mą į Varšuvą. Tai valdžia, ku
ri mėto iš seimo musų uoliau
sius veikėjus su policijos pa- 
gelba, kalina kalėjiman uoliau
sius rasėj us ir darbuotojus už 
Lietuvos šviesesnę ateitį (F. 
Bortkeviėienė, L. Vitkauskas). 
Patys lėbauja su lenkais už vie
no stalo Kopenhagoje.

“Dabar, 9-ta spalių, kada vi
sa tauta budėsiu apsimetus, 
valdžia siunčia vėl atstovus su 
lenkais tartis, neatsiklausus 
tautos noro.

“Gerbiamasis, būdamas da
bar Lietuvoje pamačiau gana 
gerai musų Romos vergų norą, 
nes iš jų turiu ne vieną draugą, 
su kuriais drauge augom ir 
mokyklą ėjom. Pamačiau, kad 
jiems ne žmonių gerovė, bet jų 
išnaudojimas rupi. Nuo sugrį
žimo man dar nesmagiau yra, 
kad musų šalis, delei kurios 
visą amži dirbau prisidėdamas 
su aukomis, nors tuomi neretai 
save nuskriausdamas, vietoj 
eiti į šviesesnę ateitį, žengia 
vėžio žingsniu atgal. O dar čio
nai, laisvoje šalyje tūli laikraš
čiai prisimetė tautiškumu, re
mia tokius musų valdininkus, 
kurie žudo Lietuvą. Man su to
kiais laikraščiais nepakeliui.”

Ir Kazys A. Makarevičius 
liepia “Amerikos Lietuvio” 
daugiau jam nebesiųsti.

Ką gi ant to atsako Mikas 
Paltanavičius? Jisai tvirtina 
savo, kad Lietuvos valdžią 
reikia gerbti. O ką “Lietuvos 
Žinių” redaktorė Bortkevi- 
čienė buvo pasodinta kator- 
gon, tai jai taip ir reikėję, 
nes ji kėlusi maištą prieš 
valdžią.

Ir Paltanavičius sako, kad 
jo laikraštis esąs “beparty- 

: vis.”

Reinio draugas. Tai, kad de- 
i-ybos iš Kopenhagos perkel
tos i nedraugingą Tarybų 
Rusijai Šveicariją, patvirti
na nuomonę, kad jos kreip
tos prieš Tarybų Rusiją. To
dėl Tarybų Rusija tat turė
sianti dan ti atatinkamų iš
vadų.

IŠLINDO YLA IŠ MAIŠO.
Lietuvos krikšėionjs vis 

melavo liaudžiai, kad jie vė

kur kas daugiau.
Kad apvalius lietuvių var

dą, Lietuvos valdžia turėtų 
surasti piktadarius ir aštriai 
juos nubausti.

Bet ar bus kriminalistai 
jieškomi, nesinori tikėti, nes 
jie nebuvo jieškomi ir tuo
met. kai padėjoJjombą “be
dieviui” Galvanauskui, kuo
met jis buvo Lietuvos prem
jeru. O juk kaltininkai buvo 
ir tebėra žinomi. Tai buvo 
tie patįs fašistai, kurie nakti
mis murzino žydų iškabas 
degutu. Vienas jų buvo ne
senai Amerikoje aukų rinkti 
ir pasigėręs vienoj kleboni
joj Nevv Yorke pats prisipa
žino, kad jis tą bombą Gal
vanauskui padėjęs.

Nėra abejonės, kad tie pa
tįs gaivalai ir vokiečių spau
stuvėj bombą padėjo.

ANDY HIMSELF/

Suv. Valstijų finansų ministerio Meliono planas apie sumaži
nimą taksų nuo Įneigų yra naudingas tik jam pačiam ir jo drau
gams kapitalistams. Darbo žmonėms jis yra blėdingas.

einantiems iš kalėjimo kali
niams ir k.

Čia tenka pastebėti dar 
kai kurių teismų ar bent at
skilų teisėjų perdaug sausas 
ir formalus atsinešimas i 
gyvą žmogų su jo silpnu
mais ir tt. ar tai taikinant 
Įstatymą apie trečdalio bau
smės nurausimą ar tai ski
riant pačią bausmę be rimto 
atsižvelgimo į aplinkybes, 
kuriomis žmogui teko pa
slysti, ir bausmės tikslą. Ta
tai pastebima ypačiai kariu- 
menės teismų ir politinėse 
bylose, kur neretai visu 
smarkumu ir be pasigailėji
mo nustatomos dažniausiai 
nemetėliams — jauniems 
žmonėms pilnus baudž. ko
dekso dozos 
tus sunkiųjų darbų kalėji
mo: čia normos, nustatytos 
rusų carų viešpatavimo lai
kais, aklai taikomos laisvo
sios gadynės~minčių ir idėjų 
kovai, krašto konstitucijos 
laiduotai ir tt.

Tasai reiškinys, gal ir iš

gale yra pats žmogus, jo as
muo su labai įvairiomis ypa
tybėmis, ne taip lengvai išsi- 
reiškiančiomis. Dėl to teis
mo sprendimas ne visuomet 
vienokiai smerkia nusikaltė- 

; lį, kad ir vienodu straipsniu 
teisiamą. Bausmę skirda
mas, teismas vaduojasi, kiek 
jam tenka ištirti, aplinkybė
mis, kaltinamojo budu, jo 
palinkimais ir kt., nes baus- 

imės tikslas nėra kerštas, 
“tiktai grasa, pataisymas ir 
visuomenės apsaugojimas 
nuo pavojingu jai elemen
tų.” 

! Tie kriminologijos dės- 
; niai kultūrinėse šalyse yra 
būtina sąlyga teisingumo or
ganų, jie aiškiai reiškiasi vi- 
suosė teismų sprendimuose, 

, jiems vykdyti plačiai orga
nizuojamos įvairios įstaigos“ 
ir priemonės, įtraukiant į tą 
darbą ir visuomenę; čia kiek 
vienas nuteistasis nusikaltė
lis atvdžiai sekamas, auklė
jamas (net radio įtaisomi), 
išėjus jam iš kalėjimo pir
mam I ‘ _________  _______ _____

‘darbu, teisiamiesiems pla- viziuo baimės hipiiozu,~daž- 
i Zioi ioil/nroo __; __ v __čiai taikoma y/a lygtinai tei
simas ir tt.

Visai kitokia padėtis yra 
Lietuvos kalėjimuose ir nu
sikaltėlių ištyrimo praktiko
je. Lietuvos kalėjimai visi 
yra perpildyti virš normos ir 
mažai kas daroma jų prare- 
tinimui. Nekalbu aš čia apie 
naujų kalėjimų statymą (jie 
šen — ten organizuojami), 
nes ir juose tokiai pat padė
čiai toliau esant greit gi pri-J 
truktų vietos. Re.ikalinga jie 
rimtai prižiūrėti, ir jų gy
ventojus perrušiuoti, atsky
rus tikruosius nusikaltėlius, 

.„2 ..Z.?'* , kad Lietuvos'nuo pripuolamų, atsitiktinai 
žmonės neskaito laikraščių! į paslydusių gyvenimo kalyje 

'* ir visuomenei nepavojingų.
O tokių rastųsi kokia tre-' 

čia dalis, jei ne < 
skaitant čia kelis šimtus nu
sikaltėlių prieš kariumenės 
drausmę, pasišalinusių iš 
sargybos, kariumenės ir pan. 
(pav. viename Šiaulių kalė
jime jų yra iki 266 žm., iš jų 

Į kai. gydytojaus žiniomis 
; 40—45 nuoš. chroniškų ligo-

nai sudaro visai neigiamų 
pasekmių: vainikuoja teisia
muosius kankinių aureole, 
kuri labiau veikia negu sau
sos ir nudėvėtos dogmos į 
nesusipratusius dar žmones 
(labai daugelis nuteistųjų 
nėra kokie nors idėjiniai su
sipratę komunistai, bet šiaip 
žmogeliai arba mažai prity
rusieji jaunuoliai mokiniai, 
pas kuriuos šiokiu ar tokiu
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Jeigu šitas ponas profeso
rius leistų mums, neprofeso- 
riams, pataisyti jo straipsnio 
antgalvį, tai" mes jį sutrum
pintume taip: “Valstybė* 
spaustuvės namų klausimu.'*

O apie tai, kad tuos na
mus reikėtų pavesti univer
sitetui, galima pasakyti pa
čiam straipsny. Bet lietuviš
kas profesorius nori visą sa
vo straipsni sudėti į antgal- 
vį, ir paskui da viso sieksnio 
straipsni drožia. Ar galima 
tad stebėtis, I

dabar rašo iš Rumunijos vie
nas socialistas:

“Už keleto kilometru nuo 
musų, kaime Dinauz, dėl kaž
kokių priežasčių kaimiečiai ne
įtiko žandarams. Po keleto die
nų baudžiamoji ekspedicija ke
liavo atkeršyti kaimiečiams. 
Vadovas karininkas it jo gauja 
sumaišė kaimą Dinauz su kai
mu Danzkouz. Atvykęs į Danz- 
kouzą. gaujos vadas sušaukė 
kaimiečius ir nuplakė rykštė
mis 85 žmones prieš visų žiūro
vų akis. Kai karininkas sužino-' 
jo. kad jis nepataikė kaimo, jis 
pasiskubino i kaimą Dinauz ir 
nuplakė ten 285 kaimiečius. 50 
moterų su vaikais iš aplinkinių 
kaimų pasislėpė girioje girios 
sargo Serout namuose. Sigu- 
ranza pasiuntė ir tenai baudžia- 
mają ekspediciją. Siguranzos 
agentai ir karininkai išžagino 
visas moteris, o paskui padegė 
namą.”

Šitą laišką paduoda Lie
tuvos “Socialdemokratas.”

Dėl pasipriešinimo val
džios žvėriškumams Rumu
nijoj buvo areštuota ir per
duotą teismui 500 Tatar- 
Bunaro kaimiečių. Teisiant 
juos jie pradėjo skiltis, kad 
katalikiška policija žiaunai 
juos kalėjime kankino? Tei
sėjas atsakė, kad jis tam ne
tikįs, nes jis nieko apie tai

kaimietis Rafailovitz

ŠVEDIJOS KOMUNISTAI 
GRĮŽTA PRIE SOCIAL

DEMOKRATU.
“Socialdemokrato” 40-ta- 

me numeryje randame šito
kia žinia:

i
“Suskilus švedų komunistų 

I partijai 1924 m., ten veikė dvi 
• komunistų partijos: Komunis- 
! tai Maskvos šalininkai, turį 
! apie 5.000 narių ir taip vadina- 
[ mieji nepriklausomieji komu- 
i nistai su 3,000 narių. Lig- šiol 
i tos dvi partijos kovojo prieš 
■ Švedijos socialdemokratiją, ku- 
[ rios eilėse priskaitoma 150.000 

narių (per rinkimus laimėjo 
725,000 balsų ir gavo 104 man
datus). Rugsėjo 20 d. Stock- 
holme įvyko nepriklausomųjų 
komunistų kongresas, kuris vi
sais balsais prieš 4 nutarė vėl 
susijungti su socialdemokra
tais, kad išlyginti darbininkų 
jėgas. Toks susijungimas tur 
įvykti ir jaunimo organizaci
joj.

“Galima sakyti, kad nepri
klausomųjų komunistų partijos 
likvidavimasis reiškia ir visą 
švedjos -komunistų judėjime 
arba bert jo didesnės reikšmės 
likvidavimą.”

Reikia pasakyti, kad kai 
kurie lietuvių komunistai A- 
merikoj irgi pradeda jau su- ________ w_____  ____
prasti padarę klaidą pasi- negirdėjęs. Tuomet teisia- 
duodami laikinam komuniz- mas kaimietis Rafailovitz 
mo upui, ir jau norėtų grįžti atsistojo ir rodydamas pirštu 
atgal prie LSS.

I
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I 
KAS PADĖJO BOMBĄ? j 

Dviem dienom prieš Sei-, 
mėlio rinkimus Klaipėdoje; 
nakties laiku buvo išsprog- i 
dinta vokiečių laikraščio! 
“Memeler Dampfboot” i 
spaustuvė. Sprogimas buyo; 
taip smarkus, kad tapo apar- į 
dyta netik to laikraščio! 
spaustuvė, bet nukentėjo ir 
antroj pusėj gatvės namas 
su lietuvių knygų krautuve.

Nors piktadariai nesusek
ti, bet galima spėti, kad tai 
buvo lietuviškų “patriotų” 
darbas, nes “Memeler 
Dampfboot” yra vokiečių ! 
patriotų laikraštis ir rinki
mams ateinant jis agitavo ■ 
už vokiečius kandidatus. 
Taigi lietuviški fašistai, ma
toma, tikėjosi pakenksią vo

KĄ SAKO MASKVOS LAI- 
KRAŠTIS APIE LIETU- 
viųlenkv DERYBAS.

f Anot “Lietuvos žinių,” 
Maskvos valdžios organas 
“Izvestija” žiuri Į lenkų-lie
tuvių derybas labai šnairiai. 
Jis tiesiog sako, kad Lietu
va, eidama su Lenkija derė
tis, virsta Rusijos priešinin-! 
ke.
: Sovietų valdžios laikraštis 
sako, kad Lietuvos klerikalų 
valdančioji partija su kun. 
Vailokaičiu priešaky jau 
Kopenhagos derybų metu' 
pavedusi Sidzikauskui pasi-1^’ unej.ysi rašyti lenku-Iietuviu sStar- lsdlnam*-
ties protokolą. Nors'sakytą, j homta
kad derybos ėjusios smul
kiais ekonominiais ir techni
kiniais klausimais, tečiau iš

Bet ištikrujų. šita bomba 
padėjo vokiečių agitacijai. 
Kaip tik pasklydo gandas.

tarė : “Ponai vyriausia* lei
tenantas, kuris sėdi jums iš 
dešinės, vakar atėjo Į mano 
kamerą kalėjime ir mediniu 
plaktuku daužė man galvą ir 
veidą.**

Už šitą pasakymą teisėjas

vos-Lonkiin^inno-a ve išsprogdinta, vokiečiai

I
I

KATALIKIŠKOS VAL
DŽIOS DARBELIAI 

RUMUNIJOJ.
Rumunija yra katalikiška

tari labai kataliki&ką Hepė surakinti kalinį Rafai- 
va.dzią. Užtai kraštas atsili-, j0VitZą geležiniais pančiais 
kęs nuo civnRacijos ant ke-130-čiai dienų. Pančiai svėrė

Kaip jie juos skaitys, kad jie 
negali suprasti kas juose ra
šoma!

Paimkime, pavyzdžiui, da 
šitokį sakinį iš to paties 
“Lietuvos Žinių” numerio:

“Dėl ‘kunigo Vilimo ir pil.
Račio bylos’ sužinojome smul
kias. 1925. X- 10. d. A. Vilimas 
prašė Kauno I nuov. T. Teisėjo . 
patraukti atsakomybėn’Polit. . , . -
Polic. Virš. Bačf, kuris patai- kurie atlieka_Jiems pam
pindamas str. ‘Metas jau susi
prasti, vedamuoju ‘Ryte’ Nr.

,201 (406) rugsėjo 15 d., visą 
•šio straipsnio turinį nukreipęs 
prieš jj dėlto, kad jis būdamas

• Seimo Skundų ir Petic. Komis. 
Pirm, priėmęs buv. Kauno 
Apyg- Valst. Gynėjo pad. p. 
Prušakėvičiauš skąndą. kuris 
buvo ištremtas iš Kaunu į Var
mus.” . .

Na, ir supraskit, kas čia 
norėta pasakyti. Mums tas 
išrodo “graikų kalba.”

budu atsirado viena1— kita 
brošiūra ai- proklamacija, 
arba kurie turėjo nelaimės 
suseiti su tikraisiais agitato
riais), be to, dažnai nutei-

■ siami, kaipo komunistai, vi-
•___•___ • _ ♦ ,sai priešingo jiems nusista
tymo žmonės, k. a. legalinės 
soc. demokratų partijos na- 

daugiau, iriai ir k.

skirtas bausmes nuo 4—-10 
ir daugiau metų sunkiųjų

Ką jau bekalbėti apie lig- 
laikinj laikymą kalėjime, 
kuris dažnai be atodairos 
vartojamas tiek politinių, 
tiek šiaip nusikaltėlių tardy
muose. Musų gyvenimo 
praktikoje yra atsitikimų, 
kad už komunistų nuodėmes 
atgailauja kalėjimosienose 
žmonės iš..- valstiečių'haudi- 
ninkų, dąrgi ir pavasarinin-

vos-Lenkijos sąjungą.
Kopenhagoje pasirašytoji 

sutartis tebelaikoma paslap
ty. Kad nuraminus sujudusią 
Lietuvos visuomenę, krikš
čionių demokratų blokas su
darė valdžios krizį ir pastatė 
naują kabinetą, kurs ištikro 
draugingesnis Lenkijai negu 
.ligšiolinis. Dabartinis Lietu
vos užs. reikalų ministeris 

‘Reinys buvęs kadaise geras 
patriotas ir kovojęs už Vil
niaus atgavimą, bet dabar 
visai pakeitęs savo nuomo- 
.nę. Jo tikslą* esąs sudaryti 
taikų — lietuvių katalikų 
frontų, kuris apsaugotų nuo 
■komunizmo pavojaus iš Ru- 
ŽBijos. Ir Bistras, dabartinis 
įpijįįat pirm., Vąilokaičio ir

lių šimtų metų ir valdinin
kai elgiasi su žmonėmis kaip 
žvėris. Tik pasiklausykit, ką

tuojaus suprato, kad tai lie
tuviu darbas ir, žinoma, la-

aiouraine
TE A fCOFFEE

j

Tikrai 
Nepalvainama 
KomNnacUa

apie 50 svarų.
Tai ve, kaip praktikuoja

ma krikščioniška’ “meilė 
artimo” tenai, kur viešpa
tauja katalikų kunigai ir jų 

, bažnyčia.—
“GRAIKŲ KALBA” LIE

TUVOS LAIKRAŠČIUOSE
“Lietuvos Žinių” 238-tam 

numery randame straipsnį 
šitokiu antgalviu: “Vatoty- ------.-----• -- —H

Į

bė» spaustuvei statytus na
mus pavesti universitetui 
klausimu.”

Ar suprantat, kas čia pa
karta? Vr K “

I

darbų kalėjime), politinius kų!> Yra įdš|no tardytoją 
nusikaltėlius, redaktorius kurtems Aasaį svetimas ir vi- 
(esama jau ir tokių katorgi- sai nesuprantamas musų 
nių!) ir šiaip kitus nusikal- konstitucijas^,paragrafas 11 
tėlius, neturinčius palinki- apie įteikimą suimta jam pi- 
mo nusikalstamai elgtis.; liečiu! per 48 valandas nuta- 
Jiems visiems reikėtų suda-1 rimo dėl je suehiinifo, ir ku- 
ryti atskiros stovyklos su rie lengva šiidžia aiskinasi 
plačiai išvystytais visuome-! laiko neturėjimu arba tokiu 
nes darbais, k. t kelių, plen- j posakiu, kad-ile .prbšalį bu
tų taisymas, pelkių sausini-. šią pasėdėti. V ' ‘ ? 
mas ir tt. Vieno kito jų pabė- - * ‘
girnas dėl mažesnio apsau
gojimo keleriopai persvertų 
tą žalą, kuri įvyksta jiems 
bendraujant kalėjimo sieno
se su profesiniais nusikaltė
liais. i '

<» * '

Be to laikas butų pagalvp- 
ti ir apie .amnestayimą di
džiumos tų kalinių, kurių 
nusikaltimai siekia seno lai
ko (1919-1922 m.)L nenusi
stovėjusių valstybės ir vi- 

kad jie “išpe- j suomenės santykių, ir yra

Koks ten Julius Švitra, 
per “Sandarą” apšmeižęs 
visokiais tautiškais epitetais 
L. S. Sąjungą, dar primeta 
socialistams,. I

Jeigu įsivatalupsime sau, 
—iš vienos pusė's^ kokiu pri
slėgtu jausmu žmogus eina į 
kalėjimą, staigiai; atskiltas 
nuo savo artimųjų ir savo 
kasdieninių reikalų, : tętar- 
zuotas taip skandžiai ir gal 
netikėtai mestų jam kaitrai- 
mu ar įtarimu, dėl kurio jau 
sunku tuo jaus pat be s^sižb- 
•nojimo pasiteisinti, ir kote 
gręsia jam morališkas-ir fi
ziškas (užkrečiamųjų ligų ft* 
k.) pavojus, — iš kitos gi 
pusės, kaip lengva širdžia 
kišami į tą kalėjimą pilie
čiai, ypač administracinių 
organų, turėsime išsigąsti, 
taip toli nuėję žmogaus as
menybės ir piliečio teisės 
niekinime. ? : ■ >
O tai rimtas ir labai rim

tas pavojus tautai' ten, kur 
žmogus, jo teisės ir gerovė 
nėra tikslas, kur nėra vietos

r

daugumoje didžiojo karo ir 
pasaulinės suirutės padari
niai. Vokietijoje ir kitose 
valstybėse tokios amnestijos 
po karo gana dažnai prakti
kuojamos, pas mus gi net 
spaudoje apie jas nekalba
ma ir net nenorima jų klau- 
sitrių balso, duoti.

Apie kokį nors kalėjimo 
auklėjimą, ar bent elementą-1 . , . _ ___ ________
rį kalinių sūsldrstynlą dej, kito asmens prideramai 
minėtų jau ir kitų priežasčių garbai (kolei nenuteistas, 
negali būti ir kalbos. Čia nevalia smerkti),' ten gera 
turime tik džiaugtis ir svei- j dirva stichinėms jėgoms, ten

~ —  - -y.  — ~ _
rėję” dabartinius komunis
tus. Bet jam nei į galvą ne
atėjo, kad socialistai “išpe
rėjo” ir J. Švitros partiją, 
sandariečius, ypač jų lyde
rius, pradedant nuo šliupo, 
Sirvydo, Račkausko, Stri
maičio, Griniaus, šliakio ir 
kitų, ir baigiant pačiu Ju
lium Švitra, kuris pasigiria 
irgi buvęs socialistu, k. dar 
veikliu. Už išperėjinją tokių 
gaivalų, kaip J. Švitra, so-sakyta? Vargiai. O bet gi ši-jgr ų* . .. -— —------- -— .. -■ —  -------—«

tokį antgalvfparašė ne koks aahstams istikro ne kažin kinti pirmuosius žingsnius, audrai pakilus jos sunkiai 
prasčiokėlis, bet mokytas kokia garbė. (musų visuomenės kalinių suvaldomos. Gk. . J

Senas Sąjungietis. globos organų, kurie šiek1profesorius P. Lepnas! (“L. 2.”). i l
•
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PITTSBURGH, PA.
SLA. III Apskričio suvažia< 
▼imas į
reakciją ir aplaužė ragus 

komunistams.
Spalių 25 d. Lietuvių Mo

kslo Draugystės name įvyko 
SLA. Ili-čio Apskričio kuo
pų susivažiavimas. Susiva
žiavimų atidarė Apskričio 
pirmininkas J. Gataveckas 
10:30 iš ryto ir paskyrė 
mandatų komisijų iš P. Sa
vicko ir J. Miliausko.

Vos mandatų komisijai 
pranešus kokių kuopų atsto
vai dalyvauja (jų buvo 55), 
tuoj tūlas bolševikas iš 40 
kuopos, nebūdamas nei de
legatu, praneša susivažiavi
mui, kad 40 kp. delegatai 
esą nelegališkai išrinkti, mat 
jis piktas, kam 40 kp. jo ne
linko, tai jis ir kitiems prie
šingas. Bolševikams to tik ir 
reikėjo, kad užatakuot jiems 
priešingos kuopos atstovus. 
Tuojaus paduota įnešimas, 
kad 40 kp. delegatai neturė
tų teisės dalyvauti susivažia
vime. Bet bolševikai nieko 
nepešė.

Užbaigus dalyką su 40 kp. 
J. Gataveckas, kaipo Ap
skričio pirmininkas, ciniškai 
pareiškė, kad 323 kp. dele
gatės iš Glendale, Pa.

i ninkas J. Gataveckas nesako 
nei žodžio, kad tai gali būt >• i — i i no

Munerkė klerikalu nešališka. Arba vėl 128 pasmerkė klerikalų . .£ r_p„ turimi irkp. iš Camegie, Pa., kuriai ir 
pats Gataveckas priklauso, 
turi tik 26 narius, o į susiva
žiavimą buvo atsiuntus net 3 
delegatus, kuomet pagal Ap
skričio taisykles tik 2 dele
gatus tegalėjo turėti. Bet dėl 
to niekas susivažiavime ne
kėlė jokio skandalo.

Po tų visų vaidų einama 
prie prezidijumo rinkimų. 
Bolševikai nominuoja J. Ga
tavecką, o bolševikų priešai 
—Mažiukną. Nominacijos 
uždaromos ant 2, nes nei iš 
vienos pusės, nei iš kitos nie
kas daugiau neapsiima, kad 
nesuskaldžius balsų. Ir slap
tu balsavimu išrenkama su
sivažiavimo pirmininku J. 
K. Mažiukna. Ant sekreto
riaus nominuojama E. K. 
Šiurmaitienė nuo bolševikų 
ir panelė A. Akelaitytė nuo 
bolševikų priešų. Ir didžiu
ma balsų lieka išrinkta Ake
laitytė. Balsuojant pasirodė, 
kad bolševikų priešai turi 
didžiumą, nors bolševikai 
turėjo sumobilizavę visas 
savo spėkas.

Perskaičius ir priėmus pe
reitą protokolą, sekė komi
teto raportai, ir raportų priė- 

M. mimas eina sklandžiai. Nu- 
Liepienė ir M. Balčiūnienė, tarta eiti pietų, ir susirinkus 
neturinčios teisės dalyvauti po pietų vėl einama prie ra- 
susivažiavime, nes jų kuopa portų. Pabaigus su rapor- 
esanti nauja, o konstitucija tais, einama prie kuopų įne- 
naujoms kuo*poms nelei- Šimų, bet nešant įnešimų, re- 
džianti suvažiavimuose da- zoliucijų komisijos narys J. 
lyvauti. Delegatai pareika-; Virbickas skaito rezoliuciją 
lavo perskaityti tą skyrių iš dėl klerikalų smurto Lietu- 
SLA. konsitucijos, kur toks voj. Perskaičius rezoliuciją, 
draudimas yra. Žinoma, Ga-! tuoj visa eilė bolševikų ima 
taveckas tokio punkto kons-! balsą ir kritikuoja rezoliuci- 
titųcijoj negalėjo surasti.

Dauguma delegatų pasi-
I ją, kad joje nėra įvardyti 
komunistai; juk komunistai 

piktinę reikalauja? kad leis-1 <•***><» kovotojai uz 
tų dalyką balsavimui. Gata-; 
veckas ir jo pagelbininkai 
tam priešinasi, nes tai esą 
laužymas konstitucijos. — 
buvo priversti leisti balsavi
mui ir didžiuma balsų pri
imam? 323 kp. delegates 
kaipo teisėtas delegates. Aš 
nežinau kas butų buvę, jei 
Gataveckas nebūtų leidęs 
balsuoti ir butų bandęs dik
tatoriškai prašalinti sau ne
prielankius delegatus. Grei
čiausiai jam pačiam butų 
reikėję pasišalinti. j mynė Gruzijos nepriguimy-

>Kabinęsi ir nieko nepešę foę.
prie 40 ir 323 kuopų, boįše-j j^goijucija priimta taip, 

.4a nep^tenkmo ir kaip skaityta, 28 balsais 
prisikabino prie 86 kp. ku- bolševikų 17 rankų, 
rįą atstovavo J. K. Maziuk- • * 
na, D. jCvietkusJ, M. Žimkte-! 
nė, Paukštis ir PetruTis. Bol
ševikai sakė/ buk 86 kp. 
eš^lrti skolinga už kokius tai 
metus į Apskritį. Gatavec
kas pareiškė, kad 86 kp. tu
rinti užsimokėti, o jei ne, tai 
jos delegatai neturėsią bal
so. Mažiukna pareiškė, kad 
jų. kuopa visados užsimo- 
•kariti į.gal esanti“ kokia kląi- 
įa Apskričio knygose. Bet 
■Gataveckas tvirtina, kad 
knygose nesą jokios klai-' 
-dus; kuopa turi užsimokėti, Fondas,

• Lietuvos laisvę ir dėl tos ko
vos 400 komunistų laukia 
teisino Lietuvoj ir gal busią 

Rot nuteisti pakaiti. Reikia, gir- 
•_ di, rezoliuciją pataisyti. Vir- 
” bickas, Vainorius ir Baka- 

nas gavę balsą nurodo, kad 
komunistai nėra jokie kovo
tojai už laisvę, nes jie patįs 
kitaip manantiems nepripa
žįsta jokios laisvės, ir Rusi
jos kalėjimuose yra daugiau 
laisvės kovotojų, negu kitoj 
kokioj šalyj. Jie da nurodo, 
kad Rtfcijos bolševikai su-

baigė: jie gavo antrą smūgį,' tarus, iždo globėjai išrinkti 
kur kas skaudesnį negu dėl vienbalsiai senieji — J. Kaz- 
Vitaičio. Einama prie nomi- lauckas ir K. Urmonas, 
navimo Apskričio valdybos 
sekantiems metams, ogi pa
duodamas įnešimas, kad 
valdyba butų renkama ant 
vietos, susivažiavime. Vai tu 
svieteli mano, lyg perkūnas 
butų trenkęs į bolševikus — 
tiek jie nusigando. Sujudo 
visos Maskvos garbintojų 
galybės, ir pirmininkas turė
jo didelio vargo tvarką pa
laikyti. Komisarai vienas 
po kitam ima balsą ir vis 
siunčia įžeidžiančius žo
džius priešingiems delega
tams, rėkia didžiausiu įsi
karščiavimu ir nukrypdami 
nuo temos, tartum svieto pa
baiga butų atėjus. Susiva
žiavimo pirmininkas buvo 
priverstas paprašyti tuos 
rėksnius atsisėsti, ir pir- 
miausį pasodine komisarą 
Buknį. Antroji pusė be jokių 
įsikarščiavimų įrodinėjo, 
kati rinkimas susivažiavime 
Apskričio valdybos nėra jau 
taip baisus daiktas, nes ir ki
ti Apskričiai renka valdybas 
susivažiavimuose; ir tuo bu
du bus panaikintas bereika
lingas darbas Apskričio sek
retoriui, darymas ir siunti
nėjimas balsavimo blankų. 
Prie to, juk nors ir visuotinu 
balsavimu valdyba būdavo 
renkama, Apskričio susiva
žiavimai vistiek turėdavo ją 
patvirtinti. Ir praėjusiam su
sivažiavime tie patįs bolše
vikai, pasinaudodami tuo 
tvirtinimu ir turėdami treje
tą balsų didžiumą, išmetė 
Apskričio sekretorių S. Ba- 
kaną, visuotinu balsavimu 
išrinktą, o jo vietoje pastatė 
savo “mamą” E. K. Šiurmai- 
tienę. Dabar gi, kada daro
mas nutarimas rinkti Ap
skričio valdybą susivažiavi
muose, tai tie patįs bolševi
kai kelia baisiausi riksmą. 
Mat nujautė, vargšai, kad 
šiame susivažiavime jie bus 
iššluoti laukan iš Apskričio 
vaidybos.

Einama prie balsavimo, ar 
rinkti Apskričio valdybą su
sivažiavimuose, ar palikti po 
senovei. Nubalsuojama di
džiuma balsų, kad rinkti su- į 
si važiavimuose. F ”

Taigi šioje naujoje Apsk
ričio valdyboje da pasiliko 
pora bolševikų, t. y. Gata
veckas ir Urmonas. Bolševi
kai turėtų būti užtai dėkingi 
susivažiavimo pirmininkui 
Mažiuknai, nes susivažiavi
mas tik gerbdamas savo pir
mininką paklausė jo patari
mo ir paliko pora bolševikų; 
jei ne Mažiukna, tai butų vi
sa bolševikų veislė išnaikin
ta iš Apskričio valdybos. 

Delegatas.
♦ ♦ ♦

SLA. 111-čio Apskričio kuo
pų susivažiavimo protesto 
rezoliucija prieš klerikalų 

smurtą.
SLA. III-čio Apskričio 

kuopų susivažiavimas Lietu
vių Mokslo Draugijos svetai
nėje, 142 Orr st., Pittsburgh, 
Pa., susirinkęs spalio 25 d., 
1925 m., apsvarstęs dabarti
nę padėtį Lietuvoje ir atsiti
kimą Lietuvos Seime 20 bir
želio, 1925 m., išnešė sekan
čią rezoliuciją:

Kadangi dabartiniu laiku 
Lietuvoj siaučia žiauri kleri
kalų reakcija, persekiojami 
pažangus laikraščiai, drau
džiami vieši susirinkimai, 
persekiojami pažangus mo
kytojai ir uždarinėjamos pa- 

j žangios mokyklos, vienu žo- 
■ džiu sakant, visas veikimas 
'yra persekiojamas, kas tik 
i nesutinka su krikščionių de- 
|mokratų nusistatymu, min
džiojama Lietuvos konstitu
cijos pamatiniai dėsniai, ku
rie garantuoja Lietuvos pi
liečiams laisvę sąžinės, tiky
bos, susirinkimų ir spaudos;

Kadangi krikščionių blo
kas, atsiekimui savų tikslų ir 
suvaržymui Lietuvos pilie
čių laisvės nesilaikydamas 
Seimo statuto, birželio 20 d. 
1925 m. priėmė savais bal
sais Įstatymus, varžančius 
spaudos ir susirinkimų lais
vę ir įvedančius mirties bau
smę;

Kadangi krikščionių de
mokratų priimtieji įstatymai 
aiškiai prieštarauja Lietu
vos respublikos konstituci- 

_____________ Bolševiku’jai, kuri garantuoja pilie- 
komisarai tuojaus už ploščių čiams spaudos ir susirinki- 
ir rengiasi apleisti susivažia
vimą, grasindami tverti kitą 
Apskritį.

Susivažiavimo pirminin
kas J. K. Mažiukna, maty
damas kaip bolševikai triuk-

mų laisvę;
Kadangi pravedant tuos 

anti-demokratinius įstaty
mus buvo neteisingai slopi
namas opozicijos balsas ir 
prieš atstovus, pasipriešinu-

kailio kepure užsidėjęs. Vi- kiekvienas piemuo. Bet pa-
... 4...^. ** ____ *- •*. i. L_________ 11 1 11 AAA

Į Paduodamas įnešimas, 
kad atšaukti praeito susiva
žiavimo nutarimą, kad dele
gatų kelionės lėšos butų pa
dengtos proporcionaliai nuo 
kuopų narių. Nutarimas at
šaukiamas ir vietoj to pada
romas naujas, kad Apskri
čio susivažiavimus laikyti ne 
vien Pittsburghe, bet ir apie- 
iinkės miestukuose, kas bu
vo ir pirmiau praktikuojama 
3-čiam Apskrityje.

Panaikinimas Bedarbių 
, nes da nei viena 

ir viskas. žinoma, dėl šven- kuopa niekuo nėra prie jo 
tos ramybės užsimokėjo, o prisidėjus. —
kada knygos bus žiūrimos, ■ Nutarta “Tėvynės” redak- 
tai bus surasta, ar tai klaida, įOriuj g. E. Vitaičiui sureng- 
ar kas kitas buvo su ta sko- į j prakalbų maršrutą, šį nu- 

'• ", Į tarimą darant musų bolsevi-
Kaip matote, buvo bando- * kai pasirodė pilnam savo 

ma prisikabinti ir prašalinti nuogume, kas jie yra. Pasi
nei 3 kuopu delegatus. Tas girdo biauriausios kolionės 
bandymas sukėlė daug be- Vitaičio adresu. Pavyzdžiui,

uamąs Kaip ooiseviKai iriuK- -. . , . _
šmuodami rengiasi apleisti tai sauvaliai — liaudi- 
susivažiavima, pradėjo sar-! ninkus Dr. Grinių ir Lapins- 
matyti juos sakydamas ri ką ir socialdemokratą Bieli- 
“Prasti iš jus kareiviai, jei M — buvo pavartota gink- 
pozicijas palikę bėgate. Pa- ^otos policijos jiegoš, tai— 
sirodcte, kad visai prasti ko- Tebūnie nutarta, kad šis 
votojai esate...” Ir reikia pa- susivažiavimas griežčiausia 
sakyti, kad tie Trockio ka- ’ protestuoja prieš begėdišką 
reiviai netik prasti kovoto- Lietuvos konstitucijos trem- 
jai, ale tikri bailiai, nes jei pimą ir prieš žiaurų krikš- 
tik ne jų viršus, tai jau ir gė-,.....................
valt!

J. , Gataveckas pradėjo 
šaukti savuosius tavoriščius, 
kad nebėgtų, nes čionai nie
ko tokio baisaus nesą nu
tarta. Na, tai d a pasiliko pa
klausę savo lyderio Gatavec- 
ko.

Einama prie 1
rinkimų sekantiems metams. | 
Nominuojama viešai,' o ren-: 
karna slaptai. Nominuojama' 
ant pirmininko Mažiukna ir. 
Gatavecką. Mažiukna lieka 
išrinktas didžiuma balsų.

sirodcte, kad visai prasti ko-

bandymas SUK616 (lUUg* 06- viuuviu duie?u. x imihkuis uHi^iuiiia Metisu. liauju ut
reikalingų ginčų ir suėdė J- Urbonas, 152, kp. delega- Duodamas įnešimas, kad bu-'pagaliau

tas iš Braddock’o, išvadino

čionių demokratų smurtą bei 
sauvaliavimą Seime; ir taip 
pat

Tebūnie nutarta, kad šis 
susivažiavimas griežčiausia 
pasmerkia Lietuvos valdan- 

jčiujų partijų bloko kesini- 
•masį sugriauti teisėtumo ir 
[demokratybės pagrindus 

valdybos1 Lietuvos respublikoj, žemi- 
' nant Seimč ir atstovų autori
tetą liaudies akyse ir dedant 
nesenai pasiliuosavusiam 
nuo svetimų despotų kraštui 
naują despotizmo jungą; ir

tų nominuotas vice-pinnidaug brangaus laiko pačioje tas iš Braddock’o, išvadino tų nominuotas vice-pinni- 
pradžioje susivažiavimo. Ir Vitaitį “supuvusiu politikie- ninkas; ale kiti patarė palik
tos priekabės buvo daromos rium,” o Šiurmaitienė iš Car- ti Gatavecką vice pirminin- 
toms kuopoms, katros yra negies “caru.” Bolševikai' ko vietoje; taip ir palikta be•poms, katros yra negies 

bolševikams, o su buvo į
toms kuo;
priešingos bolševikams, o 
bolševikiškom kuopom visai _ „ _
kitaip buvo elgiamasi. Pa- Ješkeviciutę, ale didžiuma 
vyzdžiui, 95 kp. delegatas iš balsų nutarta kviesti Vitaitį, 
Coal Centre, Pa., neturėjo nors ir taip baisiai jo neken- 
nei mandato, bet vos jam pa- čia musų bolševikai, 
sisakius, kad jis neturįs 
mandato, tuojaus bolševikai kalbėti, 
duoda įnešimą, kad butų baisiai nesmagiam upe, bet ' P. Savickas, o iždininku Ta- 
priimtas, ir Apskričio pirmi- tas nesmagumas da nepasi- j mas Gelčius. Mažiuknai pa-

įnešę, kad Apskritis 
kviestų kalbėti bolševįkę

Nutarus kviesti Vitaitį

Tebunie nutarta, kad šis 
susivažiavimas šaukia visus 

' laisvę mylinčius Amerikos 
balsavimo. j lietuvius visais galimais bu-

Atidaromos nominacijos dais padėti Lietuvos demo- 
ant protokolo sekretoriaus.! kratijai, kovojančiai už savo 
Nominuojama mokytoja A. teises prieš klerikalinius 
Akelaitytė; iš bolševikų nei despotus.
yje.na^iia? ^’na.lenktmi^-j Susivažiavimo tvarko3ve- 
11, ir Akelaitytė lieka išrink-1 ,.. ..a nvieati viidių u, ir /ineiaivyve 1 lt:nei įsi įnn- ♦ , . • • . 

bolševikai jaučiasi į ta. Turto raštininku išrinkta cteJaJ •
Pirm. J. K. Mažiukna. 
Rast. A. Akelaitytė.

so turto jis atsivežė iš “senos 
kontrės” tik sidabrinę rusiš
ką griviną. Dabar gi jis turi 
“didelį štorą” ir fabriką, kur 
dirba arti šimto žmonių.

Reporteris tą Mr. Dris
kiaus sapną įdėjo nedėlinin 
laikraštin ir nuo savęs pridū
rė, kad nors Driskius dabar 
skaitosi vienas turtingiausių 
Worcesterio “obivatelių,” 
vienok jis vis dar anksti ke
liasi ir vėlai gula, nes jo pla
tus biznis su daugeliu darbi- 

i ninku reikalauja jo sumanu
mo.

Vos tik spėjo ta žinia pa
sirodyti nedėlinėj “Worces- 
ter Telegram” laidoj, pane- 
dėlio rytą lietuviško “milio- 
nieriaus” pypkių ir bananų 
“štoras” pasipuošė “zom- 
kais,” tartum čigonė meda- 
likais. Bet skolininkų debe
sys užslinko ir nuslinko tą 
pačią dieną. Mat, greitai pa
aiškėjo, kad musų (o gal 
musių?) milionieriaus tur
tas, tai tik senai neskalbtos 
drapanos ir be padų kama- 
šai. Gi virtinė bananų ir 
rieškės cigaretų buvo ne jo, 
bet kreditorių. Dabar visi 
žino, kad Millbury st. mili
jonierius neturi už ką nusi
pirkti muiio, kad numazgoti 
savo griešną kūną, ypač au
sis ir kaklą. Pirmiau dauge
lis manė, kad jis labai čėd- 
lyvas.

Oi tie sapnai, sapnai!

Kelionė į Šidlavą.
22 d. spalių buvo pareng

ta “večerija” davatkų uni
jos dzidelei dzivnų dzūkų 
parapijai ratavoci.

Ta paucienės ir ridzikų 
večerija atsibuvo šv. Kazio 
skiepe. Čia susirinko konsig- 
rrfo visi pasišiaušę dzūkai, 
kuriuos atsivedė jųjų cerp- 
lyvas kunigiukas. Kuomet 
visi dzūkai glasniai guravo- 
jo, klegėjo ir porino viens 
antram apie jųjų nezmiemą 
macį konsigmos bušiuose, 
tuom syk įmaknojo ir gero
kai apžėlęs daktaras. Da
vatkos tuojaus apkibo ir pa
sodino jį prie stalo. Davat
kos tuojaus pakišo daktarui 
apspirgįtą kiškį, kurį buk tai 
pats kun. Vasys nušovė. Re
porteriai kalba, kad net ant 
rytojaus buvo galima matyti 
ant daktaro burnos, kad jis 
turėjo labai riebią vakarie
nę. Reiškia daktarui kelionė 
į Šidlavą buvo lengva, nes 
gerai pašmaruota.

. Amen.

sakyk mums, kodėl per 300 
metų Kristaus nevadino Die
vu, tai busi vyras.”

Kunigas susimaišė ir už
sičiaupė.

Velionis skaitė visokius 
laisvos pakraipos laikraščius 
ir knygas, turėjo gerą atmin- . 
tį ir tankiai papasakodavo 
įdomių atsitikimų iš kovos 
su fanatikais. Kaipo senas 
šios apielinkės gyventojas, 
jis tankiai pasakodavo, kaip 
seniaus čia anglai persekio
davo lietuvius ir kitus atei
vius. Sykį, girdi, važiuojant 
troku į darbą, antroj stotyje 
įlipo trįs anglai ir tuoj užka
bino sėdintį tenai vieną 
“grinorių” —lietuvį: “John, 
do you want to figtit?” šitas 
lietuvis, nesuprasdamas an
glų kalbos,x atsakė “yes.” 
Tuoj vienas anglas ir dūrė 
jam kumščia į nosį. Lietuvis 
apsipylė kraujais. Toliaus 
sėdėją kitas lietuvis, Pijus 
Aušra, kuris jau galėjo ang
liškai sukalbėt ir mokėjo an
gliškai kumščiomis dirbti. 
Jisai užprotestavo prieš tokį 
nekultūringą anglų pasielgi
mą. Tie tuojaus šoko prie jo. 
Gal ir tu, girdi, nori muštis? 
Aušra atsakė: taip, apsiginti 
galėsiu. Anglai tuojaus pra
dėjo rankoves raitotis ir 
vilktis švarkus žemėn. Aušra 
tuojaus suguldė visus tris 
anglus ant grindų, kiekvie
nam jų įdėjęs juodas akis.

Aušra irgi buvęs laisva
manis ir neteisybei neduo
davęs giliuot. Bet fanatikai 
jo nekęsdavo ir bosai kasyk
lose persekiodavo. Dirbant 
sykį kasykloj didelė ske
veldra prispaudusi Aušrai 
koją prie stulpo. Jis pradė
jęs šaukti savo draugą, su 
kuriuo kartu dirbęs: “Juo
zuk, atsinešk štangą ir nu
versk šitą uolą, nes ji baisiai 
spaudžia man koją.” x

“Matai, tai tau netikėt į 
bažnyčią ir kunigus!” atsi
liepė Juozas.

“Ką čia gali pagelbėt baž
nyčia ai* kunigas... štanga, 
tai tikrai pagelbės,” aiškino 
Aušra.

“Na, jeigu tu šitaip šneki, 
tai aš einu ant gengvės atsi
gerti,” atsakė Juozas.

Ir jis ištikrujų nuėjo gerti, 
o Aušra paliko su prispausta 
koja. Sugrįžęs Juozas betgi 
paliuosavo Aušrai koją.

Fotam Juozas statė 9 pė
dų au^ąčio propą-ramstį ka
sykloj/Kaip tik jis pasilipo 
kalti plešką viršuje, ramstis 
apsisuko ir Juozas puolė- že- 
myn ir pakybęs už kojos ne
galėjo pasiekti rankomis že
mės. Jis pradėjo šauktis į 
Aušrą, kad tas jį gelbėtų. 
Aušra dabar iš jo pasityčio
jo* ;

“Pasišauk kunigą ir baž
nyčią, kuriuos man anądien 
siūlei, tegul jie tave paliuo- 
suoja, o aš dabar einu atsi
gerti.”

Aušra Juozą paliuosavo, 
bet pastarasis pradėjo keik
ti Aušrą ir skųsti jį bosams. 
Bet ant galo taip išėjo, kad 
bosas išvijo iš darbo patį 
skundiką, o Aušra pasiliko.

Ir daug kitokių atsitikimų 
velionis papasakodavo, pa- 

__  ____ ______ _ Įpasakodavo, pakol buvo 
SLA. kuopos narių grįčias ir sveikas. Per pastaruosius 
sul inko 16 narių, kurie suti- metus jis jau .sirguliavo ir 
ko palaikyti kuopą, šian- išėmė iš pašalpiniu draugi- 
dien šita kutfpa turi jau 187 jų visą pašaipu SLA. kuopa 

paaukavo jam iš savo iždo 
$20, nes pinigų kuopa turi 

vo gerai apsišvietęs, drąsus aPle 5300.
laisvamanis, ir diskusijose Laidotuvės buvo 9 spalių.

WORCESTER, MASS.
Amžini mučelninkai. Į

Jei aprašyti smulkmeniš
kai apie Worcesterio lietu
vių groserninkų vargus ir 
kančias, tai butų daug grau- 
dingesnis vaizdas negu visų 
šventų žyvatai. Tai tikri mu-: 
čelninkai. Jie visi atidaro 
savo krautuves su rasa ir už
daro su šalna. Jie atsikelia 
anksti su vištomis ir atgula 
vėlai su valkatomis. Jie nu
siskuta barzdas ir išsikrapš- 
to ausis tik nedėiiomis po 
pietų. Po 18 valandų į dieną 
jie stovi prie kulbės ir klau
sosi ką zuja sukiaulėję kiau- 
lėnos pirkėjai, žodžiu, jie 
nuo ryto iki pusiaunakčio 
kapoja negyvas kiaules ir 
šeria gyvąsias, kurios atėję 
tik priteršia, sugadina orą ir 
piktos išlenda pro duris. Už 
tą visą gerą groseminkai 
gauna tik daug vardų ir ad
resų. Užtat visi groserninkai 
stengiasi viens antrą už
smaugti numažindami kai
nas prekių be uždarbio. Tei
sybę sakant, jie visi yra lab
dariai, nes už parduotą tavo- 
rą dažniausia nieko neima. 
Prasigėrusiom bobom ir be 
cnatų senberniam to tik rei
kia; jie moka ne pinigais, 
bet savo adresais.
“Ščeslyvos smerties susaidė”

Pora metų atgal čia buvo 
susitvėrus lietuvių biznierių 
draugija. Prie šios draugijos 
net ir profesijonalai buvo 
pakviesti. Reiškia, jie bandė 
sumaišyti aliejų su vandeniu, 
bet nepasisekė. Profesijona
lai priklauso tik prie profe
sionalų. Kiek vėliaus paaiš
kėjo, kad visoj biznierių su- 
saidėj, tik vienas baltas Sta
siukas temoka rašyti ir skai
čiuoti.

Naujas prezidentas.
“Ščeslyvos smerties susai- 

dė” išrinko naują preziden
tą daktarą. Pasirodo, kad 
daktaras dar sykį pamiršo 
kuomi jis yra. Sykį jis buvo 
“strošnu bedieviu,” vėliaus, 
užbaigęs mokslą, įstojo į 
rimto inteligento kaliošius ir 
skaitėsi bepartyviu. Jam at
rodė, kad profesijonalo 
žmogaus “unaras” neleidžia 
būti partyvdu. Bet farmerio 
duktė pagriebė mus “revo
liucionierių,” “bedievį” ir 
“rimtą inteligentą” už ausies 
ir nusivedus į bažnyčią, pri
vertė išsispaviedoti iš viso 
gyvenimo, ką jis ir padarė. 
Vadinasi, įsipainiojo žmo
gus į padalkas. Galop dak
taras pamiršo, kad jis yra 
proresijonalas, nes Įstojo į 
“Ščeslyvos smerties susai- 
dę,” bet pavadino ją nauju 
vardu. Prie šitos draugijos 
priklauso didžiuma gi oser- 
ninkų, barbenai, kliaučiai, 
šiaučiai, restaurantin inkai, 
graborius, pora bananų 
kupčių ir apie pora* šleikų 
štominkų. Aišku kad tas 
pats Liudvikas, tik po nauja 
kepure.

Pet vargšai nemokyti gro- 
seminkai, kaip neturėjo pir
miau vienybės, taip ir dabar 
neturi. Kas tik nori, tas juos 
apgauna apvagia, o jie apžė
lę, apskretę vis barasi su su- 
raganėjusiomis bobelėmis ir 
tiek. O gal naujas grosernin
kų prezidentas pataisys ner- 
vuotas bobas? Pagyvensime, 
pamatysime.

Driskiaus sapnas.
Čia vienam driskiui prisi

sapnavo, kad jis jau milijo
nierius. Rytmety tas driskius 
susitikęs anglų reporterį 
pasigyrė, jog jis dabar “no j apie tikėjimą net kunigai'Juozas Vitkauskas palaido-

M1NERSVILLE, PA. 
Juozo Vitkausko mirtis. Ko
va laisvamanių su fanatikais

Spalių 6 d. čia pabaigė sa
vo dienas Juozas Vitkaus
kas, išgyvenęs 62 metu am
žiaus. Velionis yra daug dir
bęs visuomenei, todėl reikia 
apie jį parašyti kiek plačiau. 
1911 metais, kad Susivieni
jime dėl naujos konstituci
jos kilo “naminis karas,” tai 
vietos SLA. kuopoj iš 70 na
rių liko tik tušti lapai kny
gose. Vitkauskas tečiaus per 
matė, kad nauja konstituci
ja bus priimta ir SLA. reika
lai vėl pasitaisys. Todėl pa
ėmęs draugą J. Akelavičių 
jisai perėjo per buvusios 
SLA. kuopos narių gličias il

narius.
Juozas Vitkauskas buvo 

paprastas mainerys, bet bu-

Laidotuvės buvo 9 spalių.
i—i— ---- j—-r —- ——o—------- --  —

more Mr. Driskius,” bet “mi- greitai prieš jį užsičiaupda-1tas ant Lietuvių Liuosybės 
lijonierius.” Jis pasakė re-jvoJr pripa^ndavo, kad jis (kapinių. Tegul bus jam leng- 
porteriui, kad pribuvo įįA-Į^^S ^2 a£giya latevų kapiniy žemė, nes 
menką tik 15 metų atgal su pavadino jį “gyvuliu.” Vit- u* Jis buvo laisvas nuo viso- 
naginėmis apsiavęs, motinos kauskas ant to atsakė: “Pra- kių prietarų.
“nažutka” apsivilkęs ir avies basčiau, šitaip koliotis gali A. J. Banišauskas.
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jnę, užmokėk už šliubą, už
mokėk už egzekvijas, užmo
kėk už duobės pašventini
mą, tai velnias prie tavo dū
šios negalės prieiti ir tu galė
si keliauti i dangaus kara
lystę. Vadinasi, velnias yra 
gąsdinimo Įrankis. Ir todėl 
Lietuvoje, kur žmonės yra 
balti, kunigai piešia jį juo
dai, nes tokia spalva tenai 
žmonėms išrodo baisiausia. 
Bet Amerikoje juodas vel
nias jau nedarytų tokio bai
saus Įspūdžio, nes čia yra 
daug juodų žmonių, ir ji sun
ku butų atskirti nuo “nigę- 
rio.” Dėlto kunigai čia piešia 
jį raudonom spalvom. Ir si-

. taip darydami kunigai patįs 
parodo, kad velnio nėra, nes 
jie visaip ji malevoja. Ar tai 
ne aišku, tėve?

—Palauk, Maike, duok 
man dabar pamislyt.

ir įtekmingus ameri-'lietuviai pirmu sykiu bando delius ii ncnnuuguo 
dalyvauti amerikonų politi- konus politikierius Bostone. Į 
kėj, ir pasirinko tokį kandi- Na, ir atėjo laikas, kada tie 
datą, kuris nebus išrinktas! amerikonai paprašė lietu- 
Jeigu jie butų pasirinkę Ni- vius atsilyginti. Kitaip sa- 
cholsą, tai dabar tas galėtų' kant, liepė lietuviams remti į 
išeiti mums ant naudos. Ki-! O’Neilą. Atsakymas galėjo 
tas dalykas, kodėl lietuviai į būti tik vienas: ‘Mes remsim 
pasirinko generolą PorčapsąįO’Neilą!’ Žinodami, kad jis 
rinkimų komiteto čėrmonu? nebus išrinktas, tie gudrus

—Tegul bus pagarbintas,
Maike!...

—Sveikas gyvas, tėve. 
Kodėl neatėjai pas mane pe
reitą sąvaitę?

—Neatėjau, ba piktas bu
vau.

—Užką?
—Užtai, kad tu savo tėvą 

ant šiderstvos laikai. Tu pa
tarei man mokintis geografi
jos, o kaip aš tą knygą nusi-; 
pirkau, tai pasirodė, kad tai 
yr bedieviškas mokslas. Bu
vau taip supykęs, kad jeigu' čios. Taigi tuomet nebūtų 
tuomet tu butum man pasi- nei švento tėvo, nei kun. 
maišęs, tai bučiau ausis ap-' Krupavičiaus, nei kun. Pu- 
daužęs. priekio, nei kun. Kemėšio—

—Tai turi būt koks nors vienu žodžiu, nebūtų krikš- 
nesusipratimas, tėve. Geo- ■ čionių makratų partijos, tai- 
grafija apie Dievą visai ne- gi nebūtų ir katalikiškos 
rašo. Gal tu nesupranti, kas valdžios Lietuvoje, 
ten aiškinama? j —Tėve, jei tu šitaip nu-

—Ar tu mislini, kad aš šnekėtum Lietuvoje, tai, 
tiek durnas, kad ir druko ne-' man rodos, kad ir tave paso- 
moku paskaityt? Ir ne aš ’ 
vienas skaičiau; nusinešiau! 
pas zakristijoną, abudu skai- > 
tėm, ir vistiek išeina bedie-; 
viškai.

—Nagi atnešk, tėve, tą 
knygą pas mane. Pažiūrėsi-Į 
me, ar ištikrujų gi ji bedie-: 
viską.

—Jau tu jos nematysi,'
Maike.

—Kodėl?
—Aš ją sudeginau.
—Nusipirkai ir sudegi-: 

nai?
—Jes, Maike, užtai gi 

man ir pikta. Trįs doleriai1 
kaip į balą išmesta. Galė
čiau gauti paintę gero šnap- 
so, tai butų nors pažitkas, o 
dabar...

—Na, pasakyk, tėve, ko
dėl tau geografijos mokslas 
išrodo bedieviškas?

—Jis yra bedieviškas va- 
luk to, Maike, kad bedieviš
kai viską aiškina. Pavyz
džiui, tenai parašyta ir ant 
pikčerio parodyta, kad žemė 
yra apskrita kaip koks ka
muolys, kad iš visų pusių ją 
apsupa oras, ir kad aplinkui 
ant jos gali gyventi žmonės. 
Jeigu taip, tai kur gi tada 
butų pekla?

—Ar tai dėlto tu vadini 
geografiją “bedievišku” 
mokslu, kad ji neparodo 
peklos, tėve?

—Šiur, Maike!
—Bet jeigu tokios vietos 

ant žemės nėra, kaip pekla, 
tai kaip gi georgafija gali ją 
parodyt?

—Pekla, vaike, turi būt, 
ba šventas raštas apie ją , 
kalba.

—O gal šventas raštas 
kalba neteisybę?

—Ne, Maike, šventas ras- i 
tas yra Dievo žodis, todėl jis 
negali meluoti. Ant galo, jei-

Miško Lietuvoje trūksta, 
nėra malkų, o jis vežamas 
užsienin. Kai kurie ponai 
jau trina rankas laukdami, 
kada lenkai pradės plukdyti 
per Lietuvą Vilnijos miškus 
užsienin.

Tokie tai krikščionių dar
bai, kuriuos jie atlieka Lie
tuvos labui. Apie juos savo 
deklaracijoje jie nemini, 
bet ir be deklaracijos aišku, 
kad naujas kabinetas eis se
niau pramintuoju taku.

Deklaracijoj žadama visu 
kuo rūpintis. Pirmiausiai, 
kad rinkimai į trečią Seimą 
butų atlikti teisingai.

Mat, kaip gerai pasakyta. 
Vadinasi patys pripažįsta, 
kad butą neteisingumo.

Gal dabar valdžia mano 
duoti spaudai laisvę, nevar
žyti susirinkimų, pažaboti 
policiją, neleisti kunigams 
paversti bažnyčias karčia- 
momis. Bet kas gi tam pati
kės, jeigu jau rinkimų laisvė 
suvaržyta įstatymais. Kas gi 
patikės, kad krikščionys ne
sirūpins privalyti Seiman 
savo sėbrų devynias virti
nes!

Daug ką žada deklaraci
ja. Bet vienas jos pažadėji
mas bus tikrai išpildytas. 
Bus “pagerinta policija.” 
Jau policijos pas mus tiek, 
kiek nebuvo ir caro laikais 
Rusijoje. Greit gal kiekvie
nas turėsime savo atskirą 
angelą-sargą su didele galva 
ir tuomet busime laimingi.

Na, ko ir bereikia. Po 
mirties dusiai dangus; gyve
nant, kunui policija. D.

(“L U.”)

Naujas Lietuvos kabine
tas jau ir savo deklaraciją 
Seime paskaitė. O toj dekla
racijoj daug prižadėjo, daug 
pripasakojo apie tai, ką jie 
mano daryti, kad Lietuvoje 
butų gera tvarka, kad vi
siems gerai gyventųsi.

Bet kas iš tų pažadų, iš tų 
žodžių, žodžių?... Juk šian
dien jau ir paskutinis Lietu
vos kalakutas žino, kad 
“krikščionių” pažadai — tai 
tušti žodžiai, kurių nieks ne
mano pildyti. Kas gali tikėti 
gražiems k. d. žodžiams, jei
gu nuo jų darbų kasdieną 
nukenčia žmonių kailis!

Daug girdėjome deklara
cijų ir visokių pažadėjimų 
rūpintis musų gerove, bet 
juo toliau, juo labiau nepa
kenčiamas darosi gyvenimas 
Lietuvoje.

Krikščionių partija pa
vertė visą Lietuvą lyg kokia 
savo klebonija, o piliečius 
kunigų ir klerikalų bernais.

Kas tik nenori nugilenkti 
prieš kunigą, zakristijoną ar 
šiaip klerikalą, tas tuojau 
apšaukiamas valstybės prie
šu.

Gi kunigai ir jų pakalikai 
nepaliko Lietuvoje jokios 
gyvos vietos, kur neviešpa
tautų jų letena. Mokslas, 
švietimas, ir kitos gyvenimo 
sritys pagrobta į jų rankas ir 
visur vyrauja krikščionių 
partijos botagas.

Tie, kurie nenori tapti 
paklusniais jų tarnais ujami 
ir persekiojami. Užtai krikš
čionių partijos nariai visur 
naudojasi pirmenybe. Jiems! 
visur ir prie visko atviros 
durys. Pats kvailiausias 
krikščionis gali užimti svar
biausią vietą, jis yra palai
mintas.

O ir teisybė Lietuvoje 
šiandien sunku rasti. Jeigu 
laikraštis parašo apie tam
sius krikščionių darbelius, 
tai baudžiamas, konfiskuo- 
iamas ir redaktorius trau
kiamas tieson. Kai kur 
(Šiauliuose) redaktorius be 
.eismo kiša į katorginį kalė- 

. imą, kaipo kokius žmogžu
džius, ar arkliavagius. Tai 
yra vadinama spaudos lais
vė.

Toliau, susirinkinjai ir mi- 
.ingai suvaržyti. Juo mažiau 
žmonės rinksis, juo mažiau 
<albėsis — tuo mažiau ži
nos, mano krikščionys, ir dėl 
;o susirinkimų rengimas 
trukdomas visokiais neišpil
domais reikalavimais. Tokia 
yra susirinkimų laisvė.

Kunigai varu varo žmo
nes bažnyčion jų mitinginių 
jamokslų klausyti, nepa
klusniems žada pragarą ne
liktai aname, bet ir šiame 
gyvenime, baugina nelaido
sią kapuose ir tt.

Tatai pas mus vadinasi 
sąžinės laisvė. Ar ji ir toliau 
naujos valdžios bus palaiko
ma?

Policija dažnai sauvaliau
ja, kiša piliečius į kalėjimą 
ir tai pas mus atstoja pilie
čių neliečiamybę. Tąip pat 
įdomu ar ir naujas kabinetas 
tebetvirtins, kad Lietuvos 
piliečiai patys save muša?

Žemės reformos vykini- 
mas, vienas vargas. Bet už 
tai visoki krikščioniukai 
perka išparceliuotų dvarų 
centrus lenktiniuodami.

Naujakuriai negali gauti 
lėšų nusipirkti sau kumel- 
kos, o krikščionių ponai va
liai perka automobilius ir

Juk buvo geresnių už jį. 
Man išrodo, kad čia kas- 
nors pakasė šešką.”

“Well, brolau, aš nežinau 
nei kaip tau atsakyti,” pra
dėjo aiškinti antrasis. “Ma
toma, tu supranti politiką 
neblogiausia, bet nežinai to 
svarbaus fakto, kad niekas 
neatsitinka be priežasties. 
Taip ir čionai buvo. Vadina
si, buvo labai svarbi prie
žastis. kodėl lietuviai stojo 
už O’Neilą. Tas buvo reika
linga, jei ne visiems lietu
viams, tai bent kai kuriems, i 
Visiems buvo žinoma, kad: 
O’Neilas nelaimės, ale vis-' 
tiek reikėjo jį remti.”

“Tai kodėl?”
441

musų politikieriai greitai su
galvojo suversti visą atsako
mybę kam nors kitam. Tode 
‘generolas Porčapsas’ ir bu
vo paskirtas į čėrmonus 
O’Neilui remti. Tai buvo la
bai lengvas dalykas, nes 
‘gen. Porčapas’ labai mėgs
ta didelės garbės džiabus. 
Mayoru buvo išrinktas Ni- 
chols. Ir jeigu jis dabar žiū
rės į lietuvius kreivai, kaipo 
į savo priešus, kurie rėmė 
jo oponentą O’Neilą, tai ‘ge- 

' nerolui Porčapsui’ teks sme- 
įtona. Vadinasi, nors visi 
buvo ant vieno vežimo, bet 
‘gen. Porčaps’ liko tas ožys, 
kurio kailis turės už visus at
sakyti. Tai ve, kur yra šeškas 

Tik tu paklausyk, o aš pakastas.”
tau pasakysiu, kaip viskas Gaila labai, kad negirdė- 
buvo. V isiems yra žinomas jau tų diskusijų pabaigos, 

munistų “įsigalėjimą.” Kaip dalykas, kad So. Bostone Mat, atvažiavo City Point 
yra tokių lietuviškų politi- karas ir nuvežė nuo manęs 
kierių, kurie tankiai jieško ir tas juokingas diskusijas, 
gauna paramos pas tulus di- Išsišiepėlis.

I

ZINOVJEVO LEGUONAL
Komunistai visuose kam- 

• puošė rėkia apie socialistų 
i įtakos “mažėjimą” tarptau- 
. tiniame proletariate ir ko- 

. skaitlingi tie Zinovjevo “le- 
j gionai" Įvairiuose kraštuose, 
draugai pamatysite iš že
miau talpinamų skaitlinių. 
Tas skaitlines yra surinkęs 
Soc. Darb. Internacionalo 
Biuras, vaduojantis išimti
nai oficialiniais komunistų 
pranešimais, štai tie skai
čiai:

Anglijoj komunistų parti
ja priskaito 3,700 narių. Rin- 

ji gavo 55,486 bal-

gu peklos nebūtų, tai kur gi 
velniai gyventų?

—Bet gali būt, tėve, kad 
ir velnių nėra.

—Maike, jei tu taip pasa
kytum Lietuvoj, tai tave tuo- 
jaus pasodintų Į džėlą kaipo; Rimuose 
bolševiką. j sus. Darbo Partija tuose rin-

—Ar tai Lietuvos valdžia į kimuose surinko šimtą kartų 
daugiau balsų — 5,550.000.

Belgijoj komunistų esama 
590 ir surinko 34,147 balsus, 
o socialistų partija gavo 
820,650 balsu.

Danijoj rinkimuose komu
nistai gavo 6,219 balsų, o 
danų socialdemokratai — 
470,000.

Estijoj komunistai parla
mente laimėjo 10 vietų (iš 
100). iš kurių šeši atstovai 
išstojo iš partijos.

Francuzijoj komunistai 
rinkimuose surinko 800,000 
balsu, o socialistai gavo 1,- 
700,000.

Olandijoj už komunistus 
balsavo 36,786 rinkėjai, už 
socialistus — 706,000. Be to, 
Olandijos komunistai išsi- 

; ■ ; j s.”
Italijoj už komunistus

tiki į velnius?
- Kiekvienas krikščionis, 

vaike, turi tikėti į piktą dva
sią, ba kitaip butų nereika
lingi nei kunigai, nei bažny-

dintų i cypę. 
! —Kodėl, Maike? 
Į —Todėl, tėve, kad iš tavo 
i kalbos išeina, jog krikščio- 
jnių partija, jos vadai kuni- 
I gai ir net pati valdžia, tai vis skyrę yra į 3 “partijas, 
i velnio padaryti daiktai.
I —Maike, aš protestuoju i balsavo 268,000, o už socia-
, prieš tave. Tu iškraipei ma- j listus 780,000.
I no kalbą. Aš šitaip visai ne
kalbėjau.

—Bet tu sakei, tėve, kad 
jeigu nebūtų velnio, tai ne- 

' butų ir kunigų. Ar tai ne- 
į reiksią, kad jie yra velnio 
padaras? 

į —Na, Maike, gana apie 
tai. Jei tu toks kytras, tai iš- 
virozyk man, kodėl Ameri
koj velnią malevoja raudo
nai, o Lietuvoje juodai?

—Gerai, tėve, aš tau šitą 
klausimą tuojaus išrisiu. Bet 
pirma aš turiu tau paaiškinti 
velnio reikšmę apskritai.

—Jau aš matau, kad tu, 
Maike, nori išsisukti iš mano 
klausimo.

—Tėve, kad aš kalbu, tai 
tu patylėk.

—Orait, Maike, aš busiu 
šerap.

—Matai, tėve, su velniu 
yra taip. Tikrenybėj tokio 
sutvėrimo nėra. Bet jis rei
kalingas kunigų bizniui. Ir 
tu, tėve, pasakei iš dalies 
teisybę, kad jeigu nebūtų 
velnio, tai nebūtų ir kunigų. 
Jie negalėtų pasidaryti sau 
pragyvenimo be velnio. Ko- 
kiuo gi budu velnias jiems 
padeda? Ogi štai kokiu: jie 
nupiešia baisų jo paveikslą 
ir gąsdiną juo tamsius žmo
nes. Jie sako, kad numirę vi
si eis į pragarą ir tas baisus 
velnias visus juos tenai kan
kins, jeigu dabar jie nenusi- 
pirks sau dangaus. O dangų 
nusipirkti galima tik pas ku
nigą. Užmokėk jam gerai už 
krikštą, užmokėk už velyk i-

Vokietijoj oficialėj ko
munistų partijoj skaitoma 
350,000 narių, gi socialde
mokratu partijoj apie 900,- 
000. ‘ (“S-tas.”)

KAS PAKASĖ 
ŠEŠKĄ?

Ką Aš Mačiau Lietuvoje.
Pragvvenęs Amerikoje 20 žemės, bet nėra nei gyvulio, 

metų, pasiryžau šią vasarą nei įrankio, nei sėklos, nei 
aplankyt jauną Lietuvos triobos: nors valdžia ir duo- 
Respubliką. Gegužės 6 d. sė- da šiek tiek medžio, bet nė- 
dau New Yorke į laivą “Be- ra kuo jį parsivežti iš girios, 
rengaria” ir išplaukiau. Lai- Tai tie naujakuriai labai 
vas didelis, 920 pėdų ilgio ir vargsta. O jau kaip beže- 

ii- miai, tai aš nežinau kas ir 
bus su jais. Uždarbio kai
muose jiems jokio nėra; ūki
ninkai turi įsitaisę šiokias 
tokias mašinas ir apsieina 
be samdininkų; o jei kada 
ir pasamdo dienai-kitai kokį 
žmogų, tai kiek jie jam mo
ka? Per patį darbymetį va
sarą 4 litai į dieną (40 centų 
Amerikos pinigais), o jau 5 
litai, tai didžiausia mokestis. 
Bet tokių dienų būna tik dvi- 
tris. O kada tokiam žmogui 
reikia nusipirkti maisto, tai 
viskas brangu. Liepos mėne
sy kilas juodos duonos buvo 
90 lietuviškų centų, piklevo- 
tos 1.50, o pyrago 2.00. Pū
das rugių kainavo 14 litų, 
pūdas kviečių 1G litų pūdas 
bulvių 4 litai, o kilas lašiniu 
R? 1*1 • *

98 pėdas pločio, plaukė po 
pusšešto šimto mylių Į parą; 
viduje ištaisyta labai gra
žiai, visur švaru, tvarka gra
ži, valgis geras, niekur ne
buvau nuskriaustas. Į šešias 
dienas pasiekėm Anglijos 
uostą Southhamptoną, iš te
nai LondonąT o paskui mažu 
laivu į 12 valandų plaukėm 
iki Rotterdamo.. Iš čia trau
kiniu į Berliną, o iš Berlino į 
Virbaliu — Lietuvą.

Kaip tik pribuvau į Virba
liu, tuojaus pamačiau sukty
bių. Patėmijau, kad žmog-us 
perkasi rūkyt, ir už 10 ciga- 
retų pakeli užmokėjo 1 litą. 
Sakau, duokit ir man tokį 
pakeli. Padavė man cigare- 
tų, bet kaip iš amerikono, 
paėmė jau litą ir pusę.

Parvažiavus į Kauną pa- 7 litai. Kilas neša 2 svaru ir 
matau žmogų su kaž kokiu pusę. Taigi tiems bežemiams 
ženklu, išrodo kaip ir stoties gyvenimas yra baisiai sun- 
camautojas. Sakau, ar nega- ■ 
lėtum nurodyt, kas galėtų 
mus nuvežti i Prienus, 32 ki
lometru kelio? Žmogelis la
bai mandagus. Ponuliai, gir
di, aš tuoj gausiu jums ada- 
mobilą. Tiesa, už 20 minutų 
pribuvo automobilius. Bu
vome dviese, aš ir draugas, 
todėl klausiam, kiek reikės 
užmokėt. Ponuliai, čia derė
tis nereikia, sako tas manda
gus žmogelis; čia yra usta- 
novvta visiems lygiai ir nuo . 
jus daugiau nepaimsim. Na, Visuomenės gyvenime 
tai kiek gi, aš klausiu. O, sa- skirtumo daug nėr, nors per 
ko, tik penkiolika doleriukų. 20 metų jau šis-tas pagerė- 
Noroms-nenoroms turėjom jo. Atsisėdus prie stalo val- 
užmokėti $15. gyt, kiaulių grįčioje jau ne-

Paskui man teko tuo keliu simato. Jaunimas ruošia va- 
kelis kartus važiuoti, ir pa- karėlius, nors tų vakarėlių 
mačiau, kad veža už 2 dole- būna visokių: kartais suvai- 
riu, o kartais ir pigiau. Žo- dina kokį teatrėlį, o kartais 
džiu, apgavystės ant kiek- pasigėrę ir pasimuša. Gėri- 
vieno žingsnio. , mas labai išsiplatinęs. Ir

O kas link ūkininkų gyve- keisčiausia'yra tas, kad gir- 
nimo, tai jis nepavydėtinas, tuoklybę palaiko krikščio- 
Turtingesniems da pusė bė- niškoji Blaivybės Draugija, 
dos, nors ir tiems jei pasitai- Pavyzdžiui, ant karčiamos 
ko kokia bėda, tai daug re i- matai šitokį užrašą: “Blai- 
kia bėgioti, pakol gausi litą vybės Draugijos Valstybinė __  r___ ____________ ~
pasiskolinti, o kada gausi, Degtinė.” j milijoninius namus užsieny
tai re-kia didelį paluk. mc | Spalių 17 d. Southampto- pasiuntinybėms, kad paro-

«:us.
Kas dėl oro, tai vasara 

šiais metais buvo labai lie
tinga ir vėsi, tode’ užaugt 
viskas užaugo labai gražiai, 
tik nuimt buvo sunku. Ki
tiems pasisekė javus nuva
lyt, kada pasitaikė kelios 
dienos sauso oro, bet dobilų 
tai pusė supuvo. Iš Lietuvos 
išvažiavau 8. spalių, tai bul
ves buvo da nenukąstos, 
noi-s rugius vietomis jau sė
jo. Laukuose matėsi da linų.

Visuomenės gyvenime

Keistas atsitikimas musų 
“lietuviškoj politikoj.”

Savaitė prieš Bostono ma
joro rinkimus, South Bosto
nas buvo paskendęs dide- 
Iiausiamc triukšme iš prie
žasties politikierių, kurie 
jieškodami baisų tiesiog 
maišė žemę su dangum. Kas 
dieną vakarui atėjus pylėsi 
gausybė automobilių, dide
lių iškabų, spalvuotų žiburių 
ir neapsakomi klyksmai, 
riksmai už Įvairius kandida
tus maišėsi i vieną didžiausi 
triukšmą. Kiekvieni rinki
mai būna panašus. Skirtu
mas yra tik tame, kad šį kar
tą dalyvavo ir lietuviai. Jie 
rėmė “lietuvišką kandida
tą,” airišį O’Neiią. Triukš
mas pranyko, rinkimai pasi
baigė, ir vėl sugrįžo ramy-. 
bės laikai. Liko tik du lietu-'—.......................  ,------ - ---  , ... pam-i
viai, kurie dėl tų rinkimų da- j keti. Pa vasarį n -kurios b.’.n- ne sėdau vėl ant tos pat “Be-1 dyti, kaip Lietuva turtinga, 
bar karštai ginčijasi. Man kos ėmė šeštą skatiku į mė- rengarijos,” o 24 spalių bu-Į Tatai vadinasi “darbo' 
teko aną vakarą jų ginčą nu- nesį, o apskritiems metams vau jau New Yorke. Ant ry- žmonių padėties gerinimu.” 
girsti laukiant strytkario.; 60 procentų. Bet vis per di-tojaus parvažiavau j She-1 Jeigu ir toliau ji bus taip 
Vienas jų sako: “Kodėl lie- delį vargą turtingesni ūki- nandoah, Pa., kur radau vis-(“gerinama,” tai musų žmo- 

Ituviai stojo už O’Neilą? Juk ninkai pasidaro nors paval- ką taip, kaip palikau. Ang-'nės bėgs iš Lietuvos ne tik-' 
visiems buvo žinomas daly- gyt. Daug blogiau yra tiems, iiakasiai ramiai sau strei- tai į Francuziją, bet ir kaž! 
kas, kad O’Neilas negali lai- kurie gavo padalytų dvarų kuoja ir streiko galo da nesi- kur, kad tik nematytų kuni-! 
mėt. Na, o South Bostono žemės. Jie turi po sklypelį mato; Jurgis Marčiulionis, gų rojaus. Į

I

Kiek “Laisve” Turi
Skaitytojų?

“Laisvės” laidoje iš 25 
spalių L. Pruseika per neat
sargumą išsiplepėjo, kad 
“Laisvės” met. prenumera
ta yra visu doleriu mažesnė 
negu prenumerata tolygių 
rusų, ukrainų ir vokiečių 
laikraščių. “Jau dėl to vieno 
‘Laisvė’ nustoja per metus 
mažių-mažiausia $5-6000,*’ 
sako Pruseika. Reiškia, ji 
turi tik 5-6000 skaitytojų.

Kas “Laisvės” deficitą 
padengia?

Laikraščių leidėjai pil
niausiai patvirtins, kad su 
5-6000 metinių skaitytojų ir 
su tiek apskelbimų, kiek 
“Laisvė” turi, ir tik su $2,- 
500 aukų į metus, kaip Pru
seika įrodė, dienraštį jokiu 
budu negalima išlaikyti, ne
žiūrint kaip darbininkai prie 
jo pigiai dirbtų. Taigi klau
simas : iš kokio šaltinio “Lai
svė” gauna pinigų deficitui 
padengti, jei ne iš Maskvos?

“Laisvės” skaitytojai 
mažėja.

Kad “Laisvės” skaitytojai 
žymiai mažėja, tai pastebėta 
Waterbury. Buvo laikai, 
apie keturi metai atgal, kuo
met “Laisvės” parsiduodavo 
kasdien apie 150 egzemplio
rių. Pernai p. Pocius, kuris 
užsiima “Laisvės” platini
mu, sakė, kad parduodavęs 
kasdien apie 50 egz. Bet 
praėjusį pavasarį p. Pocius 
visai jau atsisakė pardavi
nėti “Laisvę,” nes, anot jo, 
daugiausia ką gali parduoti 
į dieną, tai 5—7 egz., o kai 
kada nei tiek neparsiduoda. 
Tuo tarpu gi “Keleivio” kaip 
parsiduodavo po 200 kiek
vieno numerio, taip ir parsi
duoda. Tas aiškiai parodo, 
kad komunistiškas penas 
žmonėms jau atsibodo.

Žvalgas.

Skaitykit ir platinkit 
Darbo žmonių laikrašti 

**KELElVl.”“KELEIVI.
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KELEIVIS I
bas sunkus ir kenkia sveika- Sargas” Nr. 28 išėjo su prie- p RArtkavififtnii 
tai. du “Jaunimas.“ Klebonai *• I><>riK©VJCI©n©

Reikėtų būtinai susiorga- aiškiai žinojo, kad tokiu var- 
nizuoti Į prof. sąjungą ir nu- du laikraštis jau senai eina, 
mesti nuo savo sprando en- Doras žmogus niekuomet 
gejus.

Kalėjime.

RINKIMŲ PASEKMĖS.
Pereitą sąvaitę daugelis 

Amerikos valstijų ir miestų 
rinkosi sau valdininkus. Bo
stone laimėjo republikonai, 
pravesdami savo kandidatą 
Nicholsą į majorus. Demo
kratai labai nusiminė, nes li
gi šiol čia buvo skaitoma jų

100 svarų, ir gali da parduo
ti savo bulves su geru pelnu. 
Pereitą sąvaitę i Chicagą 
atėjo jau keli vagonai Kana
dos bulvių.

KANADOS SKOLOS 
PAKILO.

Per spalių mėnesį Kana
dos skolos pakilo $421,000. 
Dabartiniu laiku Kanada 
turi $2,360,022,809 skolų.BURDINGIERIUS UŽMU- 

i Š£ GASPADINĖS VYRĄ. Į 
I Hillside, N. J. — Anąsn-I 

tvirtovė ’ * i yaitę čia buvo užmuštas prie;
New Yorką užkariavo dc-*?/0, ??ia?0 WiĮliam J.Į ...............   „14fc v

mokratų klika, pravesdama Ua,.k’. kuris gražią, tersono gatvės pereitą sąva
savo kandidatą Walkeri i ir Jau^ burdmgienų tę čia sudegė Vagges gan 

‘ audama didžiu-, . Covveną. Žmogžudystė a>jžas ir ugnis sunaikino 9 av. 
tomobilius.

SUDEGĖ 9 AUTOMO
BILIAI.

Nashua, N. H. — Ant Oi
ii.

r. x. ... ... Nesumokėjusi Kauno ko-
1^1_kras.c.1° mendanto uždėtos “Lietuvos 

Žinioms” baudos, F. Bortke- 
vičienė nuvesta Sunkiųjų 
Darbų kalėjimam

Nepriklausomoje demo
kratinėj valstybėj užsitarna
vusi ir visai Lietuvai žino
ma visuomenės veikėja gink
luoto policininko lydima 
žengia kalėjiman!

Tai vaizdas, kuris ryškiai

tokiu vardu, kuris jau yra. 
Bet klebonai, ažuot atvirai 
kovoti su liaudininkų “Jau
nimu,” suklastavo ir išleido 
tokiu pat vardu savo laikraš
tį. Tur būt lauks dabar plau
kiant j naują bučių žuvelių

majoras ir g;--------- -- — . . . - ,
mą miesto taiybos nariu. I nakt.‘e,s laiku ir zmog’ 
Socialistų kandidatas Į New!??^ZI° nematė, t>
Yorko majorus, drg. Nor-1 “au?. P°.hc?Ja sueme ClarkM 

--------burdingierį Coweną, nes vi
si žinojo, kad jis su Clarkie- 
ne mylėjosi. Darant kratą

man Thomas, gavo 38,765 
balsus.

Miestely Rome, N. Y., so-

MARGUMYNAI.

cialistų kandidatas Carroll P® 
tapo išrinktas majoru. Re- 
publikenų kandidatas buvo 
sumuštas.

New Jersey valstijoj gu
bernatorium tapo išrinktas 
demokratas Moores pagar
sėjęs prohibicijos priešinin
kas. Sakoma, kad ir republi- 
konų daug už ji balsavo dėl
to, kad jis priešingas prohi
bicijos Įstatymui. Taigi čia 
laimėjo “slapieji.”

Louisvillės mieste, Ken- 
tucky valstijoj, republikonai 
su demokratais prie balsavi
mo būdų susimušė ir pradė
jo net šaudyt. Mat demokra
tai sakosi pagavę republiko- 
nus vagiant balsus. Republi
konai rinkimus laimėjo, bet 
demokratai reikalauja iš- 
naujo balsus skaityt.

Connecticut valstijoj ir 
miestuose laimėjo daugiau
sia respublikonai. Žinoma, 
darbininkams nėra skirtu
mo, ar laimėjo republikonai, 
ar demokratai, nes ir vieni ‘ 
kiti yrą, lygus kapitalistai 
darbininkų išnaudotojai.

-a - $ » ■ .

MOTERIS UŽMUŠĖ 
140 GYVAČIŲ.

Gindama savo trijų metų 
vaiką, moteris vardu Slan- 
torback i dvi valandas už
mušė 140 barškuolių gyva
čių Colorados valstijoj. Ji 
pasakoja šitą atsitikimą 
taip: “Aš jojau raita per sa
vo vyro ganyklą ir turėjau 
su savim vaiką ant arklio. 
Prijojus prie vartų, aš nuli
pau nuo arklio, kad juos ati
daryti; tuo tarpu subarškėjo 
viena barškuolė (rattler) ir 
pradėjo rangytis prie manęs 
pasirengus atakuoti. Aš su
griebiau kuolą ii- užmušiau 
ją. Tuomet pasirodė antras 
kirminas, trečias, ketvirtas, 
o paskui jau pradėjo verstis 
iš visų pusių čielomis virti
nėmis. Aš mušiau gyvates 
kuolu kiek tik turėjau pajė
gų, ir kada paskui suskai
čiau, jų buvo jau 140 negy
vu. Šita kova tvėrė ištisas 
dvi valandas. Mano vaikas 
visa laika sėdėjo ant ark
lio.”

Du vyrai paskui buvo nu- 
vvkei ta vietą ir ištikrujų at
rado tiek užmuštų gyvačių. 
Šita scena vėliaus buvo nu
fotografuota. Tai atsitiko 
netoli Fort Lupton, Colo.

ir 
ir

rasta kišeniuje medaliomts 
su Clarkienės raidėmis ir jų 
abiejų fotografija. Taigi 
manoma, kad Cowen bus už
mušęs Clarką, kad gavus jo 
pačią.

KIRYLAS RAŠO RUSIJAI 
KONSTITUCIJĄ.

Didis kunigaikštis Kiri
las, kuris dabar gyvena Vo
kietijoj ir nelabai senai apsi
skelbė “visos Rusijos impe
ratorium,” dabar paskyrė 
komisiją parašyti naują kon
stituciją Rusijai. Mat, jis ti
kisi tapti Rusijos caru, tai iš- 
kalno jau nori turėti įstatus.

KOMUNISTŲ BYLA.
Šiomis dienomis Panevė

žio Apygardos Teisme buvo 
nagrinėjama Rokiškio gy
ventojų M. Kaco ir P; Butė
no byla. Jie buvo kaltinami 
prigulėję komunistų partijai 
ir platinę komunistinę litera
tūrą. Darant kratą pas P. 
Butėną rūsy buvo rasta 2 pu- 
du komunistinės literatūros. 
Teismo sprendimu Kacas ta
po pasmerktas 2 metams ka
lėti, 
ir

o Butėnas — 1 metams
7 mėn.

RADO NUŽUDYTĄ 
MOTERJ.

Ogden, Utah. — Netoli 
nuo čia krūmuose buvo at
rasta nužudyta moteris var
du Jensen, kuri užlaikydavo 
šiame mieste “grožybės sa- 
lioną.” šalia jos lavono at
rasta kūjis ir peilis. Jos kak
las buvo aplinkui apiplautas, 
matoma žmogžudys norėjo 
nupiauti galvą.

5 MOTERIS UŽTROŠKO 
GAZU.

Hibbing, Minn. — Vienos 
darbininkės namely čia at
rasta užtroškusios gazu 5 
moterįs, kurios dirbdavo 
vienam kotelyje ir visos kr.:- 
voj gyvendavo.

KAUNE KAIP KINIJOJ.
Kauno priemiestyje Šan

čiuose yra stiklo fabrikas. 
Šiame fabrike su darbinin
kais taip elgiasi administra
cija, kaip laikraščiai rašo 
apie Kiniją. Dirba apie 300 
žmonių, iš kurių didelė dalis 
yra vaikai 15-16 metų. Ad
ministruoja fabriką viena 
latvių šeimyna Franc, Arvid 
ir Vilis Spalan’ai (tėvas ir 
du sūnus), kurie pasižymi 
savo nepaprastu žiaurumu. 
Nepatikus kuo nors pradeda 
darbininkus mušti. Taip 
rugsėjo 14 d. buvo mušamas 
darbininkas J., perplėšė 
mergaitei Belytavičaitei pal
tą, kiek anksčiau mušė Po
dėlį Ant. 16 metų ir kitus. 
Darbininkai neorganizuoti, 
Įbauginti, tyliai kenčia šiuos 

■—i žiaurumus. Nesenai

BULVĖS LABAI PA
BRANGO.

Paskutinėmis dienomis A- 
merikoj labai pabrango bul
vės. Vietomis už peką reikia 
mokėti jau visą dolerį. Į pe
ką eina 8 kvortos ir viduti
niška bulvių kaina būdavo 
25 centai pekui. Amerikos 
f armėnai, kurie da nėra sa
vo bulvių pardavę, dabar 
padarys gero pinigo, bet _ _
miestų darbininkams, ku- visus 
riems prisieina mokėti apie paliuosavo 4 mergaites ir 
dolerį už peką, tokia kaina vieną vaiką., Mergaitės pa-; 
yra didelis sunkumas.

Pasinaudodama tokia
liuosuotos dėl “priežasčių”... I 
už kurias ponai Spalan'aiį 

aukšta kaina, Kanada pra- galėtų atsisėsti teismo kalti-1 
dėjo siųsti savo bulves į Su- namujų suole. Uždarbis la- 
vienvtas Valstijas. Už įveži- bai menkas: moterims ir viri
mą Į šią šalį kanadiečiai už- kams 2 lit. 50 et. iki 3 litų, 
moka muito 50 centų nuo vyrai uždirba iki 6 litų. Dar-

Klebonai meluoja ir 
nerausta.

Lietuvos klebonų organas 
“Tėvynės Sargas” š. m. 29 
Nr. pasakoja, kad, girdi, c* fZKMąčT*** VFV a
cialistai lig šiol laimėję viso- busimųjų karų. Tai antros 
se šalyse, dabar pralaimi, rūšies burtininkų šulerystė. 
Džiaugiasi, kad pradeda lai- Karo metu visos bažnyčios 
mėti visur nacionalistai, x
Hindenburgo šalininkai. Vi
sur, girdi — Anglijoj, Itali
joj, Vokietijoj, Francuzijoj 
ir kitur socialistai pralaimi.

Ar tiesą klebonai rašo? 
Paprastai klebonai linkę me
luoti, bet šį kartą begėdiš
kai meluoja ir nerausta.

Visi žinom, kad Anglijoj 
per paskutinius rinkimus so
cialistai gavo daugiau balsu 
už praeituosius virš vieno 
milijono, Belgijoj rinkimus 
laimėjo irgi socialistai, Olan
dijoj irgi, Francuzijoj savi
valdybių rinkimus laimėjo 
socialistai. Tą praneša ir ka- 
talikiškasai “Rytas.” . . i

Toliau tas pats “Tėvynės i 
Sargas” meluoja šaky d a-Į 
mas, kad franeuzų socialis- į

Burtininkų kongresas.
Šiomis dienomis Vokieti- . ________

joj Įvyko tarptautinis visą piešia musų tvarką ir jos Pajiešk>u 
rusių burtininkų (magikų, Įkvėpėjus. : žvikaitės,
alchimikų ir kitų) kongre- F. Bortkevičienę sodina Į kaimo; apie 
sas. Svarstė Įvairius klausi- kalėjimą tie, kurie kažkuo ir 
mus. Be to, viešai demonst-, kažkur buvo, kai ji jau daiy- 
ravo savo gudrybes — šule- 
rystes. Ypatingai pasižymė
jo kaž koks Abdul Hamid.

Neužilgo Stokholme šau
kiamas visų krikščioniškų 
tikybų (katalikų, evangeli- 
kų-liuterių, pravoslavų ir ki
tų) kongresas. Be kitko jis 
svarstys, kaip apsisaugoti

laimino siunčiamą frontan 
kariumenę ir meldė dievą, 
kad jiems pavyktų kuo dau
giausiai papiauti žmonių.. 
Dabartiniu metu Romos po
piežius ir Anglijos vyskupai 
ragina krikščionis kinus bū
ti ištikimais imperialistams.

Tikrai dar kvepia raganių 
Į dvasia.
kautis, 
žiuoja kongresan ir svarsto 

1 planus karų pašalinimui.
Tikri burtininkai. Tik ka

žin ar ilgai dar burs.

Laimina einančius 
o čia žiūrėk — va-

Išleistos lietuviškos 
kozyros.

Jau pasirodė lietuviškos 
kortos, kurias išleido finan
sų ministerija. Kortų “kara

tai remią karą, kurs dabar Hai” panašus Į Lietuvos ku- 
vj ksta Morokos kolonijose, i nigaikščius. Jos pardavinė- 
Nieko panašaus nėra. Fran- j a mos IJetuvos Banke, 
euzų socialistai stoja prieš tą 
karą, .neduoda tam karui 
kreditų, net nustojo rėmę 
radikalus. Klebonai nors tai 
ir žino, bet meluoja ir tiek. 
Tokie, matyt, jau musų kle
bonai iš pat prigimimo. Ku
protą tik grabo lenta teišly- 
gins.

Klebonai ne tik meluoja, 
bet ir vagia.

Lietuvoj yra Jaunimo Są
junga, kuri leidžia savo laik
rašti “Jaunimas.” Seni kle
bonai sumanė tą “Jaunimą” 
pasivogti. Bet kaip? Štai š. 
m. liepos mėn. “Tėvynės

RED. ATSAKYMAI.
J. Steponaičiui.—Už eilu

tes ačiū. Bet Kalendoriaus 
šįmet turbut nedarysim, to
dėl tas eilutes sunaudosime 
“Keleivyje.”

J. Marčiulicniui. — Įspū
džiai iš Lietuvos parašyti ge
rai ir tilps. Ačiū.

1926 KALENDORIAI 1926
Jau gatavi. Tikrai lietuviški, su lie

tuviškais paveikslais ir mėnesių nu
meriais. Dideli sieniniai Kalendoriai 
4 už $1.00, vienas — 30c. Jdėk štampą 
gausit knygų kataliogą. (47)

J. YERLSEVIČIVS
P. O. Box 68, Lawrence, Mass.

ratorijea.

D&ingos Motinos Lfadymas
AakKita padtuotM kalba pati ui *av« Ji* yra tik

viena i& 4auj«li® laiavaaoriai mum* siaučiamą pnaaiimą, 
liudijant api< Hnkuno* davimu*, ąautu. naudojant Bambmo 

vidurių uikiatijimo, vidnrią dieglio, vidnnavimo 
(diarrbbea).

Bambino pavysdia ir Dr. Richterio Knyga Mo
tinom* bu* padąata dykai kiekvienam, kaa tik 
nervikaUu*. Bambino paniduoda vieoee vmstiniee J^Tboalm. arba galima gauti bėdai it labo-

F. AD. RICHTER & CO.
Beny & South 5th Sts., Brooklyn H. Y,

Mes Perkam Lietuvos Bonus
Mes perkam Lietuvos Bonus nuo tų, kurie pirks pas mus 

PIANĄ, PLAYER-PIANĄ ARBA GRAMOFONĄ. 
Primetami kaipo dalį mokesties.

Mes užiaikom Pianus rinktinius ir gvarantnotus kaip tai: 
W’eber, Ivers & Pond, Hobart M. Cable, Emerson ir kitokio 
išdirbimo. Lengvos išlygos. Reikale kreipkitės laišku arba 
ypatiškai pas: (-)

GARD1NER PIANO CO.
B. Simonavičius

172 WEST.M1NSTER ST., PROV1DENCE, lt I.

giminaitės Agnieškos 
Prienų parap., Bagrėnų 

14 metų Amerikujc. Ji 
pati malonės atsisaukt arba kurie apie 
ją žino teiksis pranešti. F. A. K 

32 Fultun st., įlydė Park, Mass.

j VaVO ilgoje ir sunkioje kovo- ■ Pajieškau pusbroliu ir pusseserės 
ie UŽ Lietuvos tautini ir poli- Šilinskų ir Juozo ir Teresės Breiterių; 

Į». ... ... _ •___ * taipgi parapnonų Vincento Šepučio ir
i tinį issiliuosavimą. pažįstamų. Malonės atsišaukti
į F. Bortkevičienė --- tai žinantieji teiksis pranešti. (48)
gyva demokratinio musų ju-, P. n“an,uleS'd,ewis. 
dėjimo istorija. Drąsiai gali
ma pasakyti, kad ji visuomet________ ________________
buvo tas Lietuvos laisvės ra-, dos valsčiaus, Plinkšių kaimo. Seniau 
telis, kuris nebraška, neužia, 
bet dirba, dirba nenuilsta
mai, kukliai, ne sau, o bend
ram labui. Tokių veikėjų 
mes nedaug teturime.

Ir koks didelis skirtumas 
tarp to svarbaus ratelio ir di- j 
dėlių tuščiai besisukančiu 
vėjo malūnų, prie kuriu pri- mety apsiaus.ii • • t • a. busipazinu sukląuso įvairus 7
“didvyriai,” kurie moka tiki 
afišuotis savo nebūtais nuo
pelnais. I

F. Bortkevičienė kalėjimą __ ____  ___ ___
---tai Lietuvos spauda kalė- būt apie 40 metų, juodų plaukų, turin- 
Jime.

Vienintelis musų valdovų 
atsakymas ir pasiaiškinimas 
i laisvojo žodžio užmetimus 
—baslys — kalėjimas. Toks 
jų vatikaniškas nusistaty
mas, tokia jų psichologija.

Tečiau jie užmiršo, kad 
gyvąjį laisvą žodi neuždary- ‘ 
si kalėjiman, nenumarinsi 
muro sienose.

Teisybė visuomet laimės.
Carizmo tvarka neilgai 

begyvuos Lietuvoje. Nepa
gelbės krikščionims redak
torių kalinimai už karikatū
ras.

Jų galybė tai muilo bur-

! Pajieškau dėdžių Kazimiero ir Sta
nislovo Gečų ir_Marionos Gečaitės, Se-

• gyveno Chicagoje, o dabar nebežinau. 
Jeigu kas apie juos žinotų malonėki, 
man pranešti, busiu labai dėkinga.

EMILIJA UDRAITĖ (49) 
Pumpurų kaimo. Venta stotis, Ma
žeikių apskr, Lithuania.

APSIVEDIMAI
Pajieškau merginos arba našlės ne- į 

senesnės 40 metų, aš esu našlys 40 I 
Kuri mylėtų arčiau j T • 7 ~ susipažint su manim, malonės para- i LietUVOS švt laišką. (47)

J0HN RUSHINSKI
15 Charles st, Ashley, Pa.

Našlė, norėčiau susipažinti su pro
tingu vyru, esu 39 metų, turiu savo 
namą, vaikų neturiu Vyras turėtų

tis biskį pinigų ar automobilių. Bile 
kokie nerašinėkit. T. UR-TĖ

1813 — 2nd st. Eureka, Calif.

Pajieškau gero draugo vaikino ar
ba našlio apsivedimui, nuo 33 iki 40 
metų; aš esu 35 metų. Su pirmu laiš
ku malonės prisiųst ir savo paveikslą. 
Arčiau susipažinsim per laišką. (48) 

A. ELERT
345 Lorimere st, Brooklyn, N. Y.

I Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės nuo 30 iki 45 metų, kad ir su 
pora vaikučių. Plačiau susipažinsim 
per laišką. Malonės parašyt. (49) 

J. D. East Side P O. Box 1365, 
Fairmont, W. Va.

Esu našlė, norėčiau susipažinti su 
geru draugu per laišką. Savo name 

I laikau Furnished Rooms. Malonės 
kreiptis ypatiškai arba laišku. (50)

B. M. 3534 So. Parnell avė,
(3 lubos iš priekio), Chicago, III.

Reikalingas Kriaučius, dar-bulas. Pasirodo, jie bijo hu- bas ant“visadus. mokesnis
I vi 1/n I/a I 2 n . . 7moro. Ir ne be reikalo. Gana. Atsišaukit grcitai. 

vieno satyros laikraščio, kad; ® p gTIRA 
visa Romos pajėga virstų du- 33 Arthup ,t Motelio 
mais. j__________ _____________

Spaudos laisvė reikalinga j p a nn a VIV AI 
aukų. F. Bortkevičienės pa-; 1 AJKI/A VLPlAl cionl/n viruso fnioirkni £»•siaukavimas teisybei ir tie-1 
sai apginti — bus visos Lie- Į 
tuvos Įvertintas. F. Bortke-' 
vičienės kalinimas — tai 
šlykščiausias ir, tikimės, pa
skutinis grabu dvokiančios 
reakcijos žygis.

t-,.,. .. i_aiw,mv vLia minusių KerimųBet Į tai negalima ramiai krautuvė ir sodos darymą fabriką, 2 
žiūrėti. ..................................................

Kiekvienas doras pilietis 
privalo protestuoti prieš šį 
spaudos laisvės puolimą ir 
reikalauti F. Bortkevičienės; 
paliuosavimo.

Lai juokdariai diktato
riai mato, kad Lietuva moka 
gerbti tikruosius savo reika
lų gynėjus ir ginti spaudos 
laisvę. (“L. Ž.”)

PARSIDUODA BUČERNS 
IR GROSERN’fi

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

104 Lawrence st., Laarence, Mass.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 

trokai ir visi reikalingi įrankiai dėl 
dirbtuves; parduoda administratorius.

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

Tel. 2666-W.

FARMOS
AKRU GERU NAMU FARMA 
Derlius. Arkliai, Paukščiai.

Jrankiai taipgi; sezono bargėnas, 
tik 1 ’į mylios j miestuką, lygus lau
kas, šaltinio vanduo ganyklose, ap
skaitoma 200 kordų medžių, kuriuos 
galima parduoti gera kaina, obuolių ir 
kitokių vaisių; šilta 8 kambarių stu-

30

a ITlf t f 1)3• Keras vanduo, nauja su skiepur AJIESKUJIMAI iX.*SSat'1ji3e
laujama. (.)

E. A. STROUT AGENCY 
Lincoln st, W. Medwa.v, Mass.

FARMOS!
Visokios farmos parsiduoda pigiai
~ . ’‘j. r-2 * „ j

' miestų ir prie vandenio. Mes turime 
; visokių farmų ant pardavimo, kokių 
tik norėtumėt. Klaupkite: (47)

ANTANAS MARKŪNAS IR 
JOKŪBAS KftLA

Bu 41. Sergeantyiile. N. J.

i ______________

Paiieškau Adelės Marčionaitės iš. 
Lietuvos Kauno gub , Rokiškio apsk, ! 
Vilių sodos, girdėjau kad dirba Crane !
Company, Chicago III. Ji pati lai at- ,lawws ,.II11V8 Haloluuuul, ... 
sisaukia arba žinantieji apie ją malu- New Jersey val8tijojt prie turgaunų 
nes pranešti. ... . . «-

ALEK MACULIS
8095 Chamberlain, Detruit, Mich. I

Jonas Dargia., Gaušėnų sodos. Pa- ’ 
vandenio parapijos, pajieškau Selvest- 
ro Dargi?, J uoksų sodos. Luokės para
pijos. seniau gyveno Chicagoje. Jie 
patys lai atsišaukia arba kurie apie 
juos žino malonės pranešti. Taipgi 
pajieškau ir kitų giminių ir draugų.

JONAS DARGIS
343 Fourth st, So. Boston. Mass.

Pajieškau švugerio Antano Abu- 
lausko, Kauno gub., Kėdainių apskr., 
Remgailių sodos. Gavau laišką nuo jo 
žmonos iš Lietuvos, yra svarbių ži
nių. Kas apie jį žino malonės pranešti 
arba pats lai atsišaukia. Seniau jis 
gyveno Elizabeth, N. J.

ANTANAS DAMBRAUSKAS
811 E. Pleasant st., Springfield, Ohio.

Pajieškau Jono Baranausko, Vil
niaus gub., Trakų apskr., kaimo ir pa
rapijos tikrai nežinom; apie 14 metų 
kaip gyvena Amerikoje, turiu labai 
svarbų reikalą, malonės atsišaukti ar
ba žinantieji teiksis pranešti (48) 

JONAS ČERNIAUSKAS
827 Bank st. (Box 3) VVatprbury, Ct.

PARSIDUODA FARMA.
105 akrai geros žemės, viskas gerai 

auga. Parduodu su viskuo kas tik ant 
farmos randasi: su javais, gyvuliais, 
mašinomis, rakandais ir visais kitais 
daiktais. Turiu 17 karvių, iš kurių 11 
melžiamų, 1 olstein bulius, 5 jauni 
veršiai, 4 arkliai, 12 kiaulių, 50 kar
velių, 5 žąsys, 200 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 $.”>,150, gyvuliai, mažinos, 
rakandai verti $3,000 Viskas sykiu 
verta $10,150, parduosiu viską už 
$5,999. Jmokėt reikia $2,500, likusia 
sumą reiks išmokėti bankui per 30 
metų. Kas greitu laiku prirūdys kup
rių, tas gaus $150. Esu priverstas vis
ką pigiai parduoti, nes turiu greitai 
išvažiuoti. (48)

FRANK B\RTA2CTUS
R. F. D. 4, Ulater, Pa.

FARMA PARSIDUODA.
100 akrų žemės, 10 karvių ir vic::a 

maža karvutė, 2 arkliai, 25 višt >s, 100 
kurtų medžio, vištinė dėl 800 vištų ų, 
28 tonai šieno, 75 tonai komų, didelė 
barnė dėl 22 karvių. 7 ruimų stuba, 
vienas D. B. trokas, pieno kasdien 14 
kvortų, visi farmos įrankiai. Tik 5 
mylios nuo miesto. Vaikinas važiuoja 
į tėvynę nori greit parduot. Kaina $(>,- 
800 cash. Klauskit (48)

16 Factory st, Nashua, N. H.

INFORMACIJOS KELEIVIAMS 
| KANADĄ.

Žinia tiems žmonėms, kurie nori at
sikviesti savo gimines j Kanadą iš 

: Lietuves arba kitų žemių, bus suteik- 
i ta kas yra reikalinga dėl kiekvieno 
keleivio norinčio atvažiuoti į Kanadą. 
Kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
į musų Laivakorčių Ofiaą, o mes su
teiksime visas informacijas ir kokie 

I yra Kadanos imigracijos įstatymai. 
Aš buvau Kanadoj su tais reikalais 
nuvažiavęs ir viską sužinojau kas rei
kalinga dcl norinčių važiuoti į Ka
nadą. Aš turiu korespondentus dides
niuose Kanados miestuosė ir visus 
mano keleivius jie sutiks-ir viskuo ap
rūpins. Su visais reikalais kreipkitės j 

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

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

JAU PRIPAŽINO
Visi, kad NAUJOKŲ padaryti 

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

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

gal savo priešus šelpiate, bei žyd- 
bemiaujat, tad tik savo draugų 
NAUJOKŲ BROLIŲ išdirbtus ci
garus rūkykite, kadangi ir cigarai 
labai geri, sumaniai padarytį 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.) Tč- 
myk vardą ir paveikslą ant bakso.

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

NAUJOKŲ CIGARŲ 
DIRBTUVĖ

267 D1VISION AVĖ., 
BROOKLYN, N. Y.

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

IVISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius pasi- 
garsinimus. kaip tai: pajiikkoji- ; 
mus apsivedimų. įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai-; 
tome po 3c. uz žodį už syki. No
rint tą patį apgarsinimą patalpin. 
kelis sykius, už sekančius sykiu • 
skaitome 2c. uz žodį už syki.

"Keleivio” skaitytojams, kurie tvr ; 
užsiprenumeravę laikrašti ir ui 
pirmą sykį skaitome po 2c. už žodį.
Už pa'ieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. uM žodį 
pirmą sykį: norint tą pati pa j eš- 
kojimą talpyt ilgiau, skaitome po 
lc. už žodį už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, knrie 
tur užsiprenumeravę laikraštį, ui 
pajieškojimus giminių ir draugų 
skaitome ir už pirmą sykį po lc. 
už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu rre 
kiuuja aaug brangiau, nes pudi-ry- 

i mas klišės dabar prekiuoja b*an- 
i giai. Todėl norint talpint paieško- 
; jimą su paveikslu, reikia pr'siųst 
; fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimą arba ap- ■ 
garsinimą reikia prisiųst kartu ir i 
mokestį.

"KELEIVIS"
255 BR0ADWAY, 

SO. BOSTON, MASS.

KAM KENTfiT GALVOS 
SKAUDftJIMĄ KADA 
VIENAS PALDER1S

Skausmą prašalins.
Prisiysk 25c. stampom už baksą

URBA TREJANKA
Gera, švarių šaknų, 35c.

IŠKigycyk kornus su URBA 
vaistais. 25c. bonka.

URBA LITHUANIAN
DRUG MFG. CO.
826 Bank Street, 
Waterburv, Conn.

I I I
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Humoristika
Lietuvos biznis.

Kl. Ko pasmus galima 
gauti, o kitur ne?

Ats. Katalikiško zuperio, 
katalikiškų gaidžių, bulių, 
eržilų ir katalikiškų p.agai- 
kų.

Kl. Kamės eksportuoja
me?

Ats. Kiaušinius, sviestą, 
linus, mišką, na. ir kitus da-

>s

p<

Mįslės.
Kas tai yra:

—Štarangė varangė, 
suolu pasirangė?

—Kunigas davatkų bal 
sais i Seimą įsirangę.

* « *

—Avinas bebėgdama.-
priedą?

—Kunigas kalėdoja.
- * *

—Kas nedaromas xpasi 
daro?

—Žulikas

Kas yra Merečkė?
Parėjęs iš iškalos žydukas 

Joškė klausinėja savo tėvą:
—Tilte, kas tai yra mereč-

1^ A -

-Merečkė. merečkė tai, - R • imiMrtuo>
misugina žuvis! 9 *

—Bet mokytojas sakė,> KT .
kad ji šokinėja po medžius, : ’ 11 ! A-
po šakas! zuitu*.

—Tai pats gi matai, kokia
Įjimišugina? ►

—

Kodėl arklys automibiliaus 
z v ‘ bijo.

—Pasakyk man, kodėl 
irklys automobiliaus bijo?

—Neišmanėli! Pats irgi 
įasibaidytum savo kelnes: 
»ačias vienas per lauką ei- 
lančias pamatęs.

Itei.
T . i —Užtat ir pamečiau, kad Jonai, l negerai.

III

i i

i

Dėdė ir brolio sūnūs.
—Jau vedei moteli, vai

ke?
—Vedžiau.
—Tai gerai padarei.
Po keletos metų dėdė vėl

klausia:
* —Girdėjau, vaike, kad
pametei pačią?

—Pamečiau.
—Tai negerai, kad pame-

y *

—Penkios duris, o viena: 
tvartas?

—Krikščionių demokrati 
blokas.

Apgavikas.
Petras: —-Žiūrėk, . 

r matai tą senį tenai?
Jonas:—Matau: o kas?
Petras:—Jis prigavo ma- 

le ant $10,000.
Jonas:—O kaip tas atsi- 

iko?
Petras:

.auti
•uodą $10,000 pasogos, bet 
is mane išmetė už durų.

I

iioston, Mass.

r

užhikv Ii
Ir šalip tu. 

malonus n:u- 
pirr.i eisiant

KELEIVIS

KAM |1K»MU ŽINOTI, KAS D\B\ll DED VI LIETI UUF. 
TAM GERIAUSIAI GALI PAT ARNAI II

SOCIALDEMOKRATAS

Nelaukit—
Naudoki t Colgate 's

t žžiurėk gerai dantis ir dantis u.'.žiurės 
jus. t’žkisk juos, ir visokių rusiu nege
rovės gali prasidėtL
Uulgate’s saugiai prašalina priežastį dan
tų gedimo, taip pagelbėdamas 
dantis .gražiais ir sveikais, 
ganius Calgutes skonis yru 
dojimui p<> kožno valgio ir 
gulti.

25c
Dideles Mitros

Didelė pagarba.
Ponas:—šitas arklys vi

siškai nusidirbęs. Žiūrėk, 
kaip stovi nuleidęs galvą.

Pirlrlvc-__ ’. -Mat. aš norėjau de£” pagarbS 
I JO dukterį, kuriai jis & -

j galvą.

I

i|

i

Tai tiktai iš di- 
_ rie Jūsų, 

s — jis lenkia žemyn

-V?roneXu!i? KOkS I11IV0 0!6VaS
n-sTr:ekrbr> ^BRas?

-Bet kokiu budu tamsta Perkūnas buv . ■ '
niekai vyro. įves lietuviu d

—Mirė.
—Manasai pabėgo!..

ištrinkit Laukan Šaltį su D0X
Persitraukia greitai be deginimo ir paiengvina . 

gėlimą greitu veikimu.

DOX
STEBĖTINAS LINIMENTAS

Padaro Draugais, hune \ artoju 
Gaunamas Jus Apliekoje-

GAUNAMAS JI S APJIEKOJE
Arba pasiųsk ūUc. uz boni.ą iiKaulym

llurrett Linitnent Cu Huaunglot.

Valet APSAUGOS BRITVA
AutoStrop Kuri Pati Išgalanda

VISAS PRIRENGIU AS $1.00 ir $5.00AUGT Parsiduoda visose britvų krautuvėM
-.Motoms Itutlf

Žydo telegrama.
Nuėjo Leiba telegramt 

ofisan ir parašė savo pačia 
šitokią telegramą: “Brang 
mano Calkė! Keksai parduo 
ti su geru pelnu. Pelnyčio 
aš busiu ant šabo namie. Ta 
vo Leiba.

Parašęs telegramos turinį 
jis padavė jį telegrafistei ap 
skaitliuoti, kiek tokia tele 
gi-ama kainuos. Telegrafis 
tė pasakė, kad po 5 centu 
nuo žodžio. Leibai pasirod' 
perbrangu ir jis pradėjo de 
rėtis. Telegrafiste atsakė 
kad jeigu nori pigiau, tai te 
gul sutrumpina savo tele 
gramą.

Tuomet Leiba pradėjo gal 
vot: ‘‘Brangi mano Calkė.’ 
Nu, kam tas reikia telegra 
fuot? Juk ji žino, kad ji ma 
no. Well, šituos 3 žodžius iš 
brauksiu. Dabar: “Rėksa 
parduoti su geru pelnu.’ 
Kam tas telegrafuot? Jul 
mano Calkė žino, kad aš n< 
armonikas parduodu. Jes 
šituos žodžius irgi išbrauk 
šim. Dabar lieka tik “parva 
žiuesiu ant šab? įjamo.” Be 
ar ji nežino/ lc:ad aš parva 
žiuoęiu? Juk Leiba visadi 
ant,?sAbo parvažiuoja. Te 
legfrafuot tb‘nereikia. Taig 
įihliėka tik du žodžiai: “Ta 
yo Leiba.” Bet keno gi Lei 
ba galėtų būt, jeigu' ne Cal 
įkės? Nu, tai kam da apie ta 
telegrafuot? Žinoma, kac 
-nereikia. Dabar liko tik vie 
;nas žodis “Leiba.” Bet arg 
ji nežino mano vardo? Šiur. 
tkad žino. Leiga išbraukė pa 
^kutini žodį , ir padavęs po 
pierą telegrafistei klausia:

—Nu, p kiek dabar jam 
j kaštuos ?
I.-' ■" 
'grafistė.
? —Nu, tai .dabar prašom
jai nusiusti šitas telegramas.

Perdaug mato.
Tėvas mokina sūnų:— 

’aikeli, negerk kiek nepa-j

Leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partija.
IŠEINA KAUNE VIENĄ KARTĄ PER SAVAITĘ.

SOČIALdEMOKRATAS vr;-. skelbėjus tų Alėjų, kuria; iškėlė Lietu
vos Socialueniokratų Partijų ii kurias ji iki šiol per 3t> ui. ugdė ir gynė

SOCIALDEMOKRATAS yra vk;:intėl:s Lietuvos darbininkų laik
raštis, ir todėl jame pilnai alsi.- pinui visas Lietuvos darbininkų gyve
nimas, jų kova, vargai ir džiaugsmu:.

DRAUGAI AMERIKIEČIAI, palaikykite Lietuvos darbininkų laik
raštį, užsisakydami jį sau ir savo ••iminems Lietuvoje!

Kas nori dovanai gauti “Socialdemokratą." tegul surenka 5 skaity
tojus. atsiunčia už juos pinigus, tas gaus vieną laikraštį per liek laiku 
dovanai. Amerikoje metams $2.40. pusei metu $1.2t».

Lietuvoj metams $1.20; pusei metų CtJe.
ADRESAS: SOCIALDEMOKRATAS, KĘSTIA IO G ATVĖ 10.
KAUNAS, Lithuaoia

.o vyriausia seno- 
; vės lietuvių dievas. Jisai globo
jo lietuviu tautą tuomet, kuo
met ji buvo laisva ir galinga. 
Todėl Perkūno ir dabar lietu
viai negali užmiršti.

Bet ar žinot. Izaip jis išrodė, iLIETUVIŲ LAISVESGudrus tarnas. 
—Ar pašėrei arklį? 
—Pašėriau. 
—Ar apvalei? 
—Apvaliau. 
—Tai pakinkyk!A •>

želi, kad iš dviejų, ką tenai;— 1 • ----- -  -----_1-- 1-- 1--------
j
! kvk, kur jis yra?

ėdi, nepasirodytų keturi. 
Sūnūs:—Bet, tėve, tenai! 

iktai vienas sėdi, ne du.

Irgi mįslė.
Armėnas:—Įspėk tamsta 

nįslę: Aplinkui šilkai, o vi- 
tuje tikra cholera. Kas tai 
)US?

—Sunku įspėti — atsakė 
•^klaustasis.

Armėnas:—Visai lengva. 
?ai yra mano žmona šilkuo- 
o

Mažiau žino, daugiau 
pasako.

—Šitas profesorius žino 
17 kalbų.

—Tai nieko nereiškia šei- 
nyniškame gyvenime. Jo 
>ati žinio tik vieną kalbą, o 
ečiaus jam neduoda progos 
šsižioti.

Reikalingiausi daiktai.
Mokytojas:—Oras, šviesa 
vanduo, tai svarbiausir

laiktai, žmogaus gyvenimui 
eikalingi. Ar žino kas dau
žau reikalingų daiktų?

Mokinys: — Taip, 
profesoriau: duona, 
as, suris ir kiaušiniai.

t1

—Gerai, ponuli, bei paša-:
• - - >

VARDAS 
INGERSOLL 
ant ciferblato laikro
džio yra jūsų apsauga. 
Yra žymė tikrai GVA- 
RANTU0T0 Ingersoll 
Laikrodžio. Reiškia di
džiausią verte.

MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ kokiu stebuidiijisai darė ir Sp 
i senovės lietuviai jį garbino? 
j _ Ar žinot taipgi, koks ouvo 
i dievas Praamžius, kaip jis 3U- i 
naikino pasaulį, ir kaip paskui

į tuvių tautą? Į
Ar žinot apie dievą Pa- i 

trimpą?
_ Ar žinot ką veikdavo vyrų į

i dievai Pikuolis, Kovas,' Ragutis 
• ir Pizius, arba moterų deivės
Gabija, Jura, Laumė, Milda ir • 

: kitos ? į;
Jei to nežinot, o norėtumėt!; 

žinoti, tai išsirašykit knygą 
; vardu "Kokius Dievus žmonės • I 
‘ Garbino Senovėj?” ;

Toj knygoj yra aprašyti ne- ;
■ tiktai visi senovės lietuvių die- < 
i vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau-į! 
tų, pradedant nuo saulės gar- ■ ‘ 
bintojų iki krikščioniu gadynės.'* 
fenai rasite aprašyta iš viso į < 
apie 400 įvairių dievų. Podraug d
ii IQ!Y»D7inClf V >• Oll

I I

I

I
į
Į
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WACKEGAN, ILL.
Valdybos Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS GABRIS
72b McAllister Avė. _ . _ .

2) Pagelbininkas KAROLIS DIMšA ant tuščios žemės sutvėrė lie-
716—Sth SL 1 ■*—“ *

31 Užrašų Sekr. R. M. RULECZ
838 So. Jackson St.

4) Turtų Sekr. ANT. SALIUČKA
810—Sth SL

5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS
716—Sth SL

6) Iždo globėjai:
JURGIS PETRAITIS

90“ So. Jackson St
JONAS SKARBALIUS

841 Lenox Avė.
7) Knygiai K. AMBRAZIUNAS

849 So. Lincoln St
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Lrberty St.
8) Maršalai: Ac DELKUS

711—Sth St *
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidiliv Court
----------- :----------- ų—------ K--------------
DRAUGYSTĖ DIDŽIO UE- . susipažinsit ir su tomis tauto- 
Tiįvoc vi tmic* a tzčėin mis, kuries tuos dievus ęaroino, lUVUo KUNIGAIKŠČIO !<ur jos gyveno, kaip atsirado ir

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

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirmsčdis Juozapas Misevičius,

117 Vest Main SL, 
Firmsedžio pagelb. Antanas Jurpalis

585 West 5th SL . . ___ r____
Nutarimų Rast J. Stanislovavičius. piu skaitymo ir kainuoja tik-

293 West Statė St., t t j j

Turtų Rast Mykolas Sablickas,
X O. Box 342, 

Iždininkas Antanas Kimontas, 
105 Wgst Main St, 

Knygius Kazimieras Tamašiunas, 
42 West Wa!nut St., 

IŽDO GLOBĖJAI:
Justinas Kukoraitis,

112 West 5tn St.,
Jonas Sadauckas,

164 West Indiana St,
Boleslovas Alekna,

158 Monroe St, 
LIGONIŲ KOMITETAS:

Juozapas Stančikas,
120 West Illinois St, 

Bronislovas Einoris,
= 11.7 West Main. St,
REVIZORIAI KNYGŲ:

Kazimieras Arlauckas,
44 West Gtii St., 

Romualda Gričlunas.
85 West Maio St.

MARŠALKOS:
Petras Kišonis,

P. O. Box 324, 
Liudvikas Gruožis,

R. first. Boa 10.

kaip išnyko (nes daug jq jau 
nebėra).

Knyga netikybinio pobūdžio, 
bet grynas mokslas. Ją perskai
tęs galėsi stoti į diskusijas ir 
sukirsti kiekvieną kunigą.

i Veikalas yra parašytas labai 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
nopiercs, turi apie 300 pusią- -1— 2J----- •_ V__*------ •- j j

i

ŽIEŽIRBA
LIETUVOS DARBININKU JAUNIMUI MĖN. LAIKRAŠTIS 

Leidžia Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga “ž-b-žirbu.” 
KAINA METAMS: Amerikoje S1.0&; Lietuvoje .‘»<ic.

ADRESAS ŽIEŽIRBA, Kęstučio gt. 10. Kaunas. Lithnania.

i NAUJA MOKSLO ! 
KNYGA

Tėvynės Mylėtojų Draugija vėl parūpino gražų mokslišką vei- < 
kalą PASAULIO ISTORIJA, parašytą garsaus anglo raštininko < 
WELLSO. Išvertė V. K. Račkauskas, kalbą prižiūrint penkiems < 
geniausiems Lietuvos kalbininkams. <

štai tik trumpa sutrauka knygos turinio: Kur yra žemė- erdvė- J 
je; Pirmieji gyvuliai; Pasaulio amžius; Kaip išsivystė įvairios gy- < 
valių veislės; Kaip gyvybė ant žemės atsirado: vandeniuose ir J 
sausumoje; Pasaulio klimato atmainos; Kodėl gyvybė nuolat kei- < 
čias; Milžiniškų roplių gadynė ir atsiradimas pirmųjų paukščių; 1 
Nauja žinduolių gyvulių gadynė; Atsiradimas smegenų; žmogaus J
gadynė; Pirmieji žmonės ir jų darbai; Pirmieji žmonės Europoje; < 
Pirmosios mintys, filosofija ir tikėjimas; žmonių rasės; žmonių < 
kalbos: arijų, semitų ir kitų; Pirmosios civili racijos; Pirmieji mie- < 
štai; Jūreiviai ir pirkliai; Raistas; Dievai ir žvaigždės; Baudžiava. J 
vergija, socialinės kiesos ir laisvieji žmonės; Žydų raštai. Biblija < 
ir pranašai; Arijų tautos ir priešistoriški laikai; Aleksandro Di- I 
džiojo karaliaus gyvenimas ir darbai; Aleksandrijos mokslas ir re- ’ 
ligija. Iš to trumpo parašymo matote kaip pilna ir įdomi PAŠAU- < 
L1O ISTORIJA yra. Virš 70 paveikslų tekste. Apdergta. Kainą su < 
pasiuntimu ... ................................................ .................. J

Siųsdami pinigMęadresuokite sekančiai; \ <

ON, MASS. :Modelis $1.75 iki $11.00
NAUJAI IŠRASTA

-Nieko! — atsakė tele-

BY BAKE*

t I

i
į

YRA GERIAUSIA GYDUOLĖ 
PASAULYJE.

Taip rašo mums p. Atsiust Qd«oW£-

2, 3ox 120, Dc.or, 

išgijo, ar dar 

.utudingumą šių naujų gyduolių? Ne
įmanau. Tik pavartoki!
■Jeigu jūsų agentas ar vaistininkas ne-

iją. o jis jums paš

W. W«jtasinski Drug C®.,
, Boston, Mass.

255 Broadvaypons 
svies-

Mokytojas ir mokinys.
Mokytojas:—Ką gali man 

išsakyti apie mėnulį?
Mokinys:—Nieko bloga, 

jonas profesoriau...

—Mama, į pienpuodį įkri- 
o pelė!

—Ar pagavai ją?
—Ne. Aš įritėčiau katę 

:ad ji pagautų.

Kaip musės.
—Prie tamstos dukrelės 

naikinai kaip musės kimba.
—Tiesa, kaip musės! At

eis ruduo ir nebus nė vieno.

tai $1.00. Tas pats dailiai apda
rytas, $1.25.

"KELEIVIS”,
' 255 Broadvay, So.Boston.Mas8:
I

iKATRO-LEK
i■
1
ki R. 2. Eox 120, I>oor, Mich.

, kad Justi gy- 
yra geriausia, 

O aš raėgi- 
tiktai KATRO- 

u pranešt 
•ga vidurių liga, 
ra geriausia dėl

**Aš pranešu Jums, 
it’uolė KATRO-LEK 
kurią aš kada 

au daugumą, be: .1___
’ LĖK išgydė- mane. Aš no: 
visiems, kurie tik serj 
kad KATRO-LEK . ________
io gyduole, užtai aš visada ją giriu. 

’ Mr. Gėgowski R 2, 3ox 120, 
plich,” 
> J Ligoniai be vilties i'L”., 
daugiau jums reikia patikrinimų apie 
naudingumą šių naujų gyduolių? Ne
manau. Tik pavartot::! KATRO-LEK. 

■Jeigu jūsų agentas ar vaistininkas ne- 
Darbininke! “Keleivi*” jus turės tų gyduolių, nelaukite, bet teo- 

i ..... -’au rašykite į išradi'■ draugas, platink jį tarp savo tu prisius. Antrašas, 

i draugu. ]; 4 Bright.»r. St.,

UTTLE JUCIUS SNEEZER



KEEBTV J S

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ 
GELVONYSE.

Šio mėnesio 10 d. Gelvo- 
nių miestelis sujudo dėl bai
saus įvykio. Būtent, savo bu
te buvo rasti negyvi vietinis 
gyventojas Dovydas Eide- 
manas, 7b metų amžiaus, ir 
jo žmona, ilgi apie 70 metų 
amžiaus. Jie buvo rasti su
kruvinti ii ties jais gulėjo 
geležies gabalas, kuriuo jie 
tur būti buvo nužudyti. Vi
sus spintos buvo išlaužtos ir 
išplėštos. Policija uoliai se
ka galvažudžius ir jau tapo 
areštuoti keli įtariami asme
nys. Tardymas dar tęsiamas. 
Toji žmogžudystė padarė i 
nepaj-rastai sunkaus įspu- i 
džiu visiems miestelio gy
ventojams.

KAIP POLICIJA SUPRAN
TA KONSTITUCIJĄ.
Rugsėjo 27 d. dra. L. Ab

romavičius skaitė Telšiuose 
paskaitą “Socializmo tiks
iąs.“ Skaitlingai susirinkę

nuotolio 150 litų, 
vičiaus nakčia iš tvarto išne-! 
šė šiemeti verši ir keletą viš
tų, viso vertės apie 70 litų. 
P. Sico nukasė ankstybų 
bulvių vertės 30 litų. Vagi
liai nesugauta, nes i tai ma
žai kreipiama domės. Tai 
bus apvogtų ūkininkų apsi
leidimas.

ĮSTATYMAS ELNIAMS 

darbininkai atydziai klausę-, Klaipėdos Krašte, tarp 
si ir gyvai dalyvavo diskusi-iBaltijos jurių ir Kuršių ma. 
jose Vienam kalbėtojui uįsi- !- siaurame ilgame smėlio 
reiskus, kad Lietuvoj darbi- iru0^e< raugusiam negau- 
ninkų klasinė sąmone pakiL >si a‘uą-menija, iš senai 
tik tuomet, kaibussutnuę-ivrakeli simtai elniu. Me- 
kinta per ateinančius rinki-idžioti juos griežtai draudžia
mus kaksaonių demokratų i ma Nesenai Klaipėdos Kra- 
valdzia, policija kalbėtoju- što ctirtkc;ja išleido atskirą 
sustatė protokolą, nes taip, Statymą, kuriuo baudžiama 
girdi, sakyti, tai reiškia X??’j kalėjimu nuo 4 sąvaičių ligi

mus

P. Vale- NUSKENDO LIETUVIŲ • 
LAIVAS.

Šiomis dienomis motori-, 
nis laivas “Undinė,“ pri-į 
ki autas piautos miško me-1 
džiagos, išplaukė iš Klaipė-, 
dos uosto, bet ūmai pramir-, 
ko ir pradėjo grimzti. Buvo! 
mėginta Įvilkti jį uostan, bet 
dėl audros tai nepasisekė. 
Vėliau laivą su visu kroviniu i 
išmetė i krantą.

stituciją griauti. Musų kriks-j metu arba pinigine bauda 
Įcionys pasistengę toki kons-;puo .j 000 j 15 000 litųj 
ititucijos “supratimą jkvep- kuris naikina arba gaudo el_ 
ti policijai. nius

RASEINIŲ PADANGĖJE.
Paskučiausiais laikais, 

prasidėjus rudens lietums, 
“žemaičių sostinė“ tapo vi
sai nebeįžengiama. Norint 
i miestą Įvažiuoti, ypatingai 
Vilniaus, Šilavos, Nemakš
čių gatvėmis, — tiesiog ne
galima ; ratai neriasi iki pat 
ašių, o jau automobiliam 
amžina kankynė. Keleiviai 
miestan Įvažiavę, privalo 
purvynėn iki kelių išlipti ir 
stumti auto.

Ką mano daryti Raseinių 
policijos vadas su policinin
ku Zaicu?

Toksai subjektas — žvė
ris, o ne žmogus!

Spalių mėn. 8 d. per Nau
jokų ėmimą kino salėje, tas 
pats minėtas Zaicas keletą 
naujokų be jokios priežas
ties apdaužė žandus ir su- 

- spardė.
Tokie pasielgimai stačiai 

yra nedovatotini ir demora
lizuoja visą policiją.

nius. .
UŽ PASIKĖSINIMĄ IŠŽA-j 
GINTI MAŽAMETĘ, GA
VO METUS KALĖJIMO. į

• v n • » i a* d*

ii

I

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

i
*

M
4

KĖLIASKNYGOS
iš Lietuvos

Koperatyvmė kny^tj leidimo, 
bei laisvo švietimo darbo Lietu
voje KULTŪROS BENDROVft 
siūlo amerikiečiams lietuviams 
savo gražių ir turiningų knygų 
Lietuvos kainomis. Knygų sura
šą paskelbsiu, vėliau.

Užsisakyk.'t iliustruotą, mė- 
nesinj populerrius mokslo žur
nalą ”KLI.TUB i.”
Kaina metama Amerikoj ir už
sieniuose §3, pusei metų $1 50 
IJetuvoje metams 20 litų, pu
sti metų 12 litų.

Adresas: 
KULTŪROS BENDROVĖ 

DVARO GATV. 21. 
ŠIAULIAI. LITHUANIA.

PARANKIAUSIAS

PLĖŠIKAS NUŠAUTAS.
Jurbarkas. — Rugsėjo m.

27 2d. Jurbarko nuovadas 
policijos viršininko padėjė

jas Svolkinas gavo slaptų ži
nių, kad Pabebirvio kaime 
pas pil. šmidtą yra apsisto
jęs pasilsėti ir papusryčiauti 
pabėgęs kalinys plėšikas i 
Venglikas, pasikvietė į pa-! 
galbą vieną vietinį šaulį ir 
nuvyko 8 vai. rytą pas Šmid-' 

I tą. . Plėšikas buvo užtikta:' • 
l kambaiy, ir policininkas į 
: Svolkinas paliepė jam pa- 
■ kelti aukštyn rankas, bei 
i plėšikas susyk iššovė i jį............................................. .... . ..........
Svolkinas matydamas, _ kad: NEGRAMOTN1 ŽMONĖS 
pačiam gręsia pavojus ir ga ; ai icžtac;
Ii pabėgti plėšikas, šoko uz i UŽIMA AUGSTAS
durų ir ėmė šaudyti į jį pro VIETAS,
uždarytas duris. Piėšikasi . Lietuvos Se;me 2o d. spa-! 
taipogi atsakė keliais šu-jjų j)r Grinius patiekė vai-i 
..... . Pq daugelio^ paleistų i džiai platų paklausimą dėl 

'“j neleistino Sveikatos d-to pa
sielgimo išduodant leidimus 
praktikuoti tiems, kurie nėra 
baigę medicinos mokslo, 
kaip gyd. Karevičiui.

Atsakė vidaus reikalų mi- 
nisteris Endziulaitis, kurs i 

į išsijuosęs gynė d-rą Karevi- * 
čių, buk jis esąs baigęs me- 

i dicinos mokslą ir dėl to jam
■ buvęs išduotas nuolatinis 
leidimas ižsiimti medicinos 
praktika.

Griųius nesutikdamas su 
Endziulaičio iementacijo- 
mis, tarp kito pareiškė:

“Aš, būdamas ministeriu, 
stačiai pasakyčiau: klaida 
buvo, kad gyd. Karevičiui 
išduotas leidimas, bet nega- 

i liu atimti liudymo, kurį da- 
iviau. (Kairėj juokas). Da-
■ bar gi žmogus, kurs neišlai- 
: kė 18 egzaminų, bet tik yra 
į geras kun. Vilimo -pažįsta- 
! mas, pastatytas lygiu su ki- 
Į tais ir net pavesta jam labai 
! aukšta vieta, būtent: Svei- 
; katos departamento sanita- 
į rijos skyriaus viršininko. Iš- 
: eina — kad negramatni 
i žmonės pas mus gali tuojaus 
j aukštas vietas užimti. Čia 
yra aiškus neteisėtumas.

JUODA KNYGA
PUSLAPI V 2ft».' PAVEIKSLUOTA. 

Kaina $2.01) su prisiuntimu.
Prisiųsk du dok-nu ir savo adresą, 

pieš jėsiąsir.ie- Juodą Knygą ta mastai. 
Pasiskaitęs’galėsi daruti tą, ką nori.

L š. KNYGYNAS
(2nd floor.fr.) (48)

3106 Su. Haisted St_ Chicago, UI.

Attargigi pnišurimi n^gi. 
! sveika veido išžiūra ar na u- 
i iausios mados aprėdahi ne- 
I bus pątemyci. jeigu plaukai 
| bus pilni pleiskanų. Neda* 
‘ loskitc. kad tie įkyrus balti 
! parazitai gadintų jūsų gra- 
1 zumą. Naudokite

, . bu vakaru per dešiAt dienų 
ir pleukano, tuojau, išnyko 
Po to retkarčiais naudajaot 
apusaugosite nuo jų. Ru!0e* 
parduoda juru vaisnninkas 

Mc boak* arba 75c 
tiesios ii laboratorijos.

K AD. RICHTEH & CO 
Berry & South Sth Sts. 

Sroohlyn. N. Y.

Itališki Armonikai.

Į

ŠVĘSKIT KALĖDA^ IK
NAl’Jt’S MĖTI S LiLl't VOJ

Specialu išvažiuvina. •
Laixu “ESIONEV

S GRUODŽIO. 1925.
.Tiesioj; j Dsnzig?. av.t to paties iii-.u 
o iš tenai i Klaipėdą liktai vienos rak 
ties kelionė laivu ba joi.iu eksrt.-: iš-

• ašėių.
Jau laikąs rengtis ir reikalin -.as ke

lionei popieias išsiimti.
1 Nusistebėsite sue. -rilis .u 
imu. valgiu ir aialoniu apsiėjimu ant 
šio laive, o ypatingai liabar

i laiku Kelionė jūrėmis ant tu nacies 
laivo

! Iš NEW YORKO BEVEIK | 
PAČIĄ KL AIPĖDĄ

!labai jums pat:ks, nes išven .-site ilgo 
atjg-.o ••<-i'keik- per svvtil-.u. ša- 
atvužiuosite vandeniu -u.; iui i

tėvynę—j.ieti vą
Kainos laivakon i-ą i hkūpėdą:

kl. ši07.<:o: abi į.;.si tiktai įiiŠL.06 
kl $122.5*';; abi pus: tikta; š>2i:50 

j ■■Jieail-tax,” -‘ltev«-i.ue-tax'’ atskirai 
i Atsiminkit, jog vienatinė Linija, ku- 
Irios laivai nuveš Ju.-:.i.- į portą taip 
i arti Lietuvos pore > Klaipėdos, tai

BALTIC AMERIKA LINE
9 BROAJHVAY NEW YOKK C1TY 
Kreipkitės čia arba prie vietos agentų.

t _______  ____________

Mes išdir
bom ir im 

j jMHtuoju- 
! me viso- 
, kių rusiu
■ rankomis 
jdirbtas 
1 Itališkas
; Akordinas
■ geriausias 
i pasaulyje.

Ant' 10ABLAVA ANT VILKŲ 
NEPAVYKO.

. , Šakiai. — Rugsėjo 13 d.
Prieš kuri laiką kelios Si-^ia buvo didžiulė medžioklė 

meliškių pradžios mokykloj įablava). Joje dalyvavo Le- 
mokinės, 12—15 m. am-Rečių, Lukšių ir Jankų valse, 
žiaus, buvo nusiskundę save varovai ir.eiguliai. Varovai 
mokytojams, kad mokyklos kantriai brido per pavojin- 
sargas Mikulis įviliojęs jas gus raistus ir liunus; nes vil- 
tvartan ir daręs pasikėsini- kaj ūkininkams pridirbo 
mą išžaginti, bet joms pavy- daugybe nuostoliu. Bet vilku 
kę pasprukti iš jo nagų. M o- medžioklė nepasisekė, nes 5 
kyklos vedėjas tuoj pranešt vjikai prasimušė pro begirik- 
apie tai vietos policijai, kuri iius varovus, o šeštas vilkas, 
kalbamą sargą areštavo. nors ir buvo šaujamas, bet 

Dabar jo byla buvo nagri- taip pat pabėgo.
nėjama Mariampolės Apy- __________
gardos Teisme. Kaltinama- DARBININKAI GRjŽO IŠ 
sis prisipažino visa tai pada- 
ręs. Teismo sprendimų, jis:_____________  ______
liko pasmerktas 1 .metams ir euzijos grįžo būrelis Lietū- 

kalėjimo.
— • Učli Učuiio. uic k> vcn paucgv,

SUIMTAS DOLERIŲ negalėdami vykdj rti darbda-
PADIRBĖJAS. ' :

Kriminalės policijos vai- mieji darbininkai apsistojo 
dininkai areštavo Kretingoj Klaipėdos krašte, 
tenykštį gyventoją Jurguų, 
kuris padirbdavo dolerius. 
Darant kratą pas jį buvo

FRANCUZIJOS.
Šiomis dienomis iš Fran-

6 mėngsiąms sunkiųjų darbų vos darbininkų, nesenai nu-
• - vykusių Francuzijon lauko

—?——•— 'darbams. Jie iš ten pabėgo,

vių statomų sąlygų. Kalba-

i t 
i

šnaliu 'mėn_19'd”Do'nietliasta daugybė padirbtų do- —Rugsėjo 27 d. vakare Ska- 
einant 4 traukinėliui nuo ;lę™į. banknotų, o taip pat ralių bažnytkaimy smarkiai 

tilto link Kanto' visokių įrankių doleriams-susiginčijo to pat kaimo uki- ^?tieS nX “Higiena“ i Padirbi. Tardomas nusikal- ninkai Stankevičius Stepas 
du ^kaX Di kčiai bandė tėlis prisipažino padirbda- su Biginu Augustu, žodis po 
£kt i^-Lona Vienas pa- vęs per visą naktį apie 300 žodžio, tuoj pradėjo antau- 
S ir pabuvo po traiSd-’^lenų banknotų. Manomaisiais dalintis. Pakilus triukš- 
nb! kurk iam nuniovė abi kad dolerių padirbime daly- imui, tuoj is užkampių išbėgo niu kuris jam nuP>°' e aD1, vave kjti ^„ens. Tuo reika-: trys Bigino sūnys ir basliais,

Traukinys dėlto nušoko! tebeidamas tardymas, geležgaliais bematant smar- 
nuo bėgių ir vos nenukrito į! --------------- tai suzeioe Stankevičių,
une it ii sulaikė geležinė, PUSBAČIAI PRAŽUDĖ. Tuoj po to atvyso policija ir 

kaipj -- - ’ ---imuse,kas arestavo: du tu°J>
' paaiškėjo, Adomas Leonavi- Trakų apskr., Onušiškio vai.,

-------------- i
NUPIOVĖ ABI KOJAS.

MUŠTYNĖS.
Skaruliai, Jonavos valse.

i

viais.
šūvių plėšikui neatsiliepiant 
nė balsu, nė šūviais, buvo 
praplėštos lubos; Įleistas ži
bintas. Pastebėta, kad plėši
kas guli nušautas, o šalia — 
revolveris su 4 iššautais šo 
viniais.

IŠĖJĘS IŠ KALĖJIMO VĖL 
APSIVOGĖ.

Nesenai iš Kauno kalėji
mo buvo išteistas plėšikas 
šiaulionis, atsėdėjęs 5 mo
tus. Išėjęs iš kalėjimo, jis 
kitą dieną jau buvo suimtas 
Daugų miestely beplėšda
mas produktų sandėli, ir vėl 
pasodintas belangėn.

I
<

I

' KELLOGGS 
TASTELESS CASTOR OIL

Tyrai išvalyta* Castor Oil 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumu nepakeičia
mas. Be skonio ir neatsi
duoda. Imkit Kellogg’s. Su
piltas Laboratorijose.

Babies Lo ve lt
1925 m. gegužės 1 dieną Q kuris pasislėpė, tik

kitą dieną. Sužeistasis išsių-čius, nugabentas ligoninėn, Vaištartonių vienkiemy dm- i Kauno ligonį Kad 
i„„. -L,™ imi? amimtiivn. — - a:™ 5138 1A-auuu ligoninę. rvaukur juro, kojas amputavo. : go p. Sim. Voverio . žmonos pasvįjks. m^/yiltiZ. 

. / •------- pusbačiai. P. Vovens i ___________________
SŲSBiCE ARKLIAVAGIUS tuos pusbačius pagrobus sar g y ALIEJUS__TIK nei
- Krimirialei policijai pavy- vo berną Juozą Zalecką. Ge-: ‘ on METU
ko^ttftbti. Alytaus apskrity gūžės 2 d. Voveriui jį suma-: Vahtijų.Iie-
kdis arkhavagius, kurie bu- sus u- revo venų pogromus. ; pagal ,al-
Wgėrai organizuoti ir ilgą Juozas Zaleekąs pnopazmo^ laitlinž.,
Įkiką vogė arklius. Jų po;- Stasės ,Vovenenes pusba, 9,000 milišnai bačkų, 
šaky stovėjo žinomas pieši- cius pagrobęs ir paslėpęs.įabartinic Iailnl 
Jcas Stankevičius nesenai miške. Tada p. Vpveųsj^ j j metus
pab^ęs is Alytaus kalėjimo drauge su Zalecku nuėjo,T i-k- kad vhJs rezer-

-------------- Inlskan *« P?™*- vo, u.ūe^- iki 193S metų, 
_____jjyri turi rimtai 

Voverį- po miško taukumy- viai automobilių
nūs eme begu Vovens ispe- las
jo Zalecko kad nebėgtų, nes j . tik mineralų ko
ps J! nušausiąs. Bet Zalee-i^ ^7^^;
kas to nepaisė. Tada Voye-. ojaut .i nežino.
?”«l» “•38 knt0 Vlet0-’ Trinerio Kkrtmis Vyną, su- 

sideda iš cascara sagrada iki 
Califomijos raudono vyno, 
viskas iš ko jis susideda pri- 

; klauso daržovių karalystei, 
t nežinos išny-

Mus. Mfomotr* 
Strup

Dr.HUMOHHKYS*
M

;. Musų kainos že 
mesnės negu kitų isdirbėjų. Dykai su 
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka 
talog-o, kur; pasiunčiam DYKAI. (-)

I RL ATTA SERENELL1 & CO.
$17 Bi'ue Island Avė.. Dept. 30, . 

Chieago. III.■

i

Dabar ką tik iičjo U po apatijas 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 
>SATYROJE 

mitra Bihiijoa colius, tari 2S2
puslapius ir 379 paveikslėli&s. I^hai 
įdarai ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus akaitydaraas ši> Biblija ir te- 
myd&mas į paveik sielius, (kurie per
stata kas buvo pirm sutvėrimo avieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi- 
•us savo varaus ir džiaugsis jogini to
kių knjg^ isžjo* jam bus trumpi žie
mos vakarai.

TIK SI.OO
Norinti gaut ši> Bibliją* piRigns 

liųskit Expreso ar Bačto Moacy Orde
riu* nil registruotame laiške adresu:

‘•KELEIVIS” 
255 Broadway, 
So. Boston. Mass

■MMmmaarai

su Pa
veikslais

Pirmu
Kartu

Lietuvių
Kclboje

i

1 ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA
Ant musų tri-šriubinių laivų 

Resuiute. Rellanee 
Alhert Bailiu 
Deulschfand

ir ai.t populiariškų vienodais 
kambariais laivų Cleveland, 
IVestphalia. Mount Clay, ir 

Thuringia.

** ^ew Yorko #11 #į Kauną ir atjral 
(Pridėjus S. V. 
jeigu Taksus.)

fcr BtLIOUSNESS
VAKTOKITW BEECHAM’S PILI.S W g paliuosavimui vidurių, su- ■ 

I stabdymui kvaitulio ir gal- ■ 
B vos skaudėjimo. A

Nėra Kolomelio
25c. ir SCc. baks.ukai^^^l

BEECHAM’S 
PULS

Išplaukimai kas savaitę
Dri sujrrįžimo leidimų ir ki
ti; informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

United American Lines 
(Bąrriauut Line) Juiat Service witit 

Hanhirg American Line j 

131 Statė St_ Boston. Mass. I - - - - - -  —JĮ

kresčiokite Kalėdas
Namie!

ir keliauk per Ere meną su
S. S. MUENCHEN .Dec. .1 
S. S. LUETZOH Dcc. 10
S. S. COLUMBUS Dec. 13
Dideli, ąreiti Vokiečių Laivai 

Važiuojant nurodytais laivais 
pasieksi namus prieš šventes 

Nužeminta Trečia Klase j 
Abi pusi, i Kauną ir atgal.

NORTII GERMAN

LLOYD
32 Broadway, New York 

.arba pas vietos agentus.

; *

DlDELIS POTVINIS PRU- Žaleckas, bevedžiodamas 
’ U SŲ LIETUVOJE.
. Nemunyno apylinkės, Pru- 
Šų Lietuvoje, kur gyvena 
•daug lietuvių, labai nukentė
jo nuo potvinio, kuris ištiko 
dėl dažno lietaus rugpiučio 
mėnesyje, žmonės bulves 
kasa Įbridę Į vandenį; pie- 

■ vos apsemtos, šienas ar ato- 
’jas supuvo arba vandens ap
semtas.

y < APGAVIKAI.
,7 Rietavas. — Rietavo apy- 
Jjnkėje vaikščioja du apga
vikai : vienas eina žmonėms 
įspėdamas, pranašaudamas 
4s kortų ir rankų apie ateitį 

ima po 2-3 litus;

negyvas.
Kariuomenės Teismas 

spalių 21 d. nusprendė nu
bausti Simaną Voverį už Nu
kovimą Zalecko ketveriaisi^*^. *“r"1^*a'**
metais sunkių darbų kak-!kjn]opaTojaus Si 
J,mo’ __ _______ . !stebėtinai veikia ant negero

Doįvicn VArni j apetito, gazo, prietvario, PRIVISO VAGIŲ. ; galvot akaudėjimo ir pana- 
Padovinys. — Šiuo laiku j ibį skilvio negerumų. Mr. 

čia labai vagia. P. Stralio George Karcaba rašo mums 
nakčia išardė klėties pamatą ii Ccnemaugh, Pa.

4r ima po 2-3 litus; ant-, ir išnešė taukinę vertės 100 23 d.: 
ras vaikščioja pasiskelbęs litų. ? ' . ’ ‘ ‘
stebuklingu gydytoju ir ima ūkininko lauke stovėjo nu- 

Tdar daugiau už pirmąjį. Abu kirsti kviečiai, tai nakčia nu
turi sau pakankamai klijen- kūlė — padarė nuostolio 70 
tų, nes po apylinkę jau antra litų. P. Pajaujo nakčia pavo- 
sąvaitė klajoja. Net reikia gė baltinių vertės 120 litu, 
stebėtis, kad tas pats spėji- P. Lapatos nakčia pavogė 
kas iau buvo čia šį pavasarį audeklą vertės 80 litų. P. 
ir vis dar randa sau gero už- Radomskio nakčia išdraskė 
darbio. du aviliu bičių, padaryta

u, Spalio 
“Mano moteris sirgo 

Antru kariu to paties i per 9 metas. Dabar jau 4 
'mėnesiai kaip vartoja Trene
rio Kartųjį Vyną ir jaučiasi, 
daug genaus.“ Jei jūsų ap- 
tiekorius ar pardavėjas ne
turi Tr i nerio Karčiojo Vyno, 
Trenerio Linhnento ar Trene
rio Cough Sedative, rašykit 
pas Joseph Triner Company, 
Chicafo, Iii.

99 Kalėdinė ex skursi ja

i

S I .

Pasirodžius pirmam ženklui 
šalčio—imk Dr. Humphreys 
“77”. išvarys šaltį. Pasek
mingas prieš Gripą. Patar
tina turėt “77” jus namuose. 
Prieš šaltį ir Gripą “77” pa
gelbsti per 30 metą.

At ai Drauiat* 30 eeaU. 
■mtPSBrrr aomto. uEDfcrNEco.

1M WHUun Sus*. N«w York

Choro Repertuaras
Mėnesinis Munkąs Leidinys, 

Metams S2.V0.
Už tą pačią kainą -ienčiam ir 

Lietuvon.
ANTANAS BAČIULIS '
421 East S»xth Street,

SOUTH BOSTON, MASS. '

i

f
5

NAUJAS

S.S. George Wa&ngton
Išplaukia

Gruodžio-12

„Plauk po Amerikos Vėliava“ 
Nupiginta ten ir atgal kelione i 

LIETUVĄ 
tik S203.00 ir brangiau per Bremen '*r Cberbourg

T ET darote planus praleisti Kalėda* «enojc tėvynėje,
prisidėkite prie specialus Kalėdt; Eisknrjnjos. kurią 

asmeniškai ves Mr. J. A. Peont, ir kuri ispUuke i* New* 
Yorko gruodžio 12 ant pukaus United Statės Lines laivo 
“George Washington.’’

Jum pasidžiaugsite maloria kelione draege sn savo tautiečiu 
būriu. Turėsite ertvų Kambarį, puikų maistą ir plačius 
denius, o kaina pigi. Gaukite pilnas informacijas šiandie 
nuo savo laivakorčių agento, arbo nuo.

rr. _VniseciTdtatcsFjL
41 Broadwiy New York City

Bottoo. MasK

Avim Ksynie Katalegn
Sykiu Ir Kalendorius 

1S26 ir 1K7 Metu.
Visi, kurie prasius 15 centų 
Kampomis padengimui per
siuntimo lėšų,r-aplaikys Au
šros Knygyno Katalogą. Ka
taloge randasi visos geriau
sios knyros, 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. Viena* iš turtin
giausių katalomj lietuviuose,
gausiai iliustruotas.

Al dROS KNYGYNAS 
3210 So. Hahted St. 

CHICAGO, ILL.

NAUJAS VEIKALAS

ALENUTE
Tai yra 2-ją aktą. 3-ją paveiksią drama, iš realio šią dieną gyvenimo 

“„Jaunas literatūros mėgėjas, p. Steponaitis, pabandė duoti musų 
scenai dar vieną veikalą (jis yra parašęs keliatą), kuriame atvaiz
dina tarp mentelės ir jaunikaičio tyrą meilę, piktų žmonių kėsin
tą, bet nepajėgtą sugadinti...” “Vienybė.”

šis .veikalas lengvas lošimui ir šiaip pasiskaitymui. Kaina 23c. 
Cžsisakykit tuoj.

LITERATŪROS DRAUGIJA
312 BR0ADWAY » SO. BOSTON, MASS.

Jei Nori Žinoti |
Kas dedasi Lietuvoje, plačiame- v 
pasaulyje, ore ir ant vandenų;, X 
kaip <fyv«r>a artimieji kaimynai,' v 
ko;.- jų gyvenimas ir kuiturinia V 
pi Hojimasis X
Skaityk “Trimitą” J 

Jame rasi visa trumpai, aiškiai, g 
ir visiems suprantam;: kalba pa- £ 
rašyta: apie naujausius išradi- O 
mus. įvairiausius nuotikios įvai- Ž 
rių tautų ir žymesniųjų žmonių X 
•vairio-o epochose, gražiausią ,w 
paveikslų tiek iš lietuvių, tiek ir x 
nitų tautu* gyvenimo, žinių, d 
straipsnių svarlriausiais dienos V 
klausimai?;, daug gražių apysa- X 
ku žymesniųjų lietuvių ir kitų V 
tautų rašytojų, įdomiausių jvai- x 
ponybių, juokų, poilsio valandai X 
:r daug-daug naudingų pasiskai- v 
tymų. S
■"Jrimitaa” vienas; turtingiausią 5 
ir pigiausių lietuvių laikraščių. x 
Eina kas savaitę ketvirtadie- X 
-l ais, knygos formato 32-43 pus- ė 
lapki. ]
rb-enumeratos kaina šių metų i 

antram pusmečiui: '
Lietuvoje—6 litai, !
Užsieniuose—1,z: dol. '

••TRIMITO” adresas: J
ic Kauna.-. Lai vės Al. 26 Nr. I

floor.fr


V

Vietinės Žinios
PARDAVIMAI.

v

6-ių Šeimynų Karnas
i

t ambridgeauo Lietuvoa Sūnų Dr-»lės 
DviJešimt-pirmas M.ti.į,

Lietuviai plėšikai.
Čia gimę lietuvių vaikai 

eina blogais keliais. Labai 
retas atsitikimas, kad atva
žiavęs iš Lietuvos žmogus 
butų areštuotas čia už ban
ditizmą. O iš čia gimusių ir 
augusių lietuvių vaikų net 
perdaug yra banditų.

Nelabai senai valstijos 
policija suėmė South Bosto
ne ant Broad way Joną Sve
ri ūką, 17 metų amžiaus vai
kėzą, kūno tėvai gyvena ant 
Sixth streeto. Jis buvo areš- . _ 
tuotas pavogtame automobi- čiupo, 
liuje, bet teisme prisipažino 
dar prie 4 plėšimų. Dviejuo
se atsitikimuose užpuolimas 
ir plėšimas buvo su revolve
riu. Visi prasikaltimai buvo 
papildyti South Bostone. 
Tėvai nieko apie tai nežino
jo, ir išgirdo tik tuomet, kai 
jų sūnūs pateko i policijos 
rankas. Dėjo, vargšai, pas
kutinį skatiką, kad vaiką iš
gelbėjus nuo kalėjimo, bet 
perdaug jau buvo prieš ji 
rekordų. Ir jis gavo nuo 4 
iki 6 metų kalėjimo.

Pereitą sąvaitę krimina
liame Bostono teisme vėl 
penki panašus vaikėzai pri
sipažino prie eilės plėšimų ir 
buvo nuteisti kalėjiman. Vi
si jie buvo iš South Bostono 
ir vadinosi sudarkytomis pa
vardėmis: William And
re ws, William Sakovitz, 
John Šelanski, Louis Foxi- 
nalis ir Edward Lynch. Visų 
jų veidai lietuviški ir susi
rinkę teisman tėvai bei gi
minės — taip pat lietuviški 
tipai.

Tai yra liūdnas apsireiški
mas!

mesti ginklą ir pasiduoti. 
Plėšikas atėmė revolveri nuo 
aptiekoriaus nugaros ir šovė 
du syk tiesiog i policmana. 
Vienas suvis nuėjo pro šalį, 
o kitas pramušė policmanui 
švarko rankovę. Bet tuo pa
čiu laiku pūkštelėjo du šū
viai iš policmano revolve
rio ir plėšikas krito mirtinai 
sužeistas. Viena kulipka 
pramušė jam plaučius, o kita 
pervėrė kairiąją ranką. Kiti 
du banditai rovė iš aptiekos 
bėgti, bet praeiviai juos su-

4

2 gyvenimai |»«» kambarius ir . 
kambarius ir jenit riui karnca: a .
4 Garadžiai kiek' ienas at-k.ra:. 
Visokie iiais.'fig’. š.L-i' ir

Ra uly neša S.uO.vO | 
pigiai su maž-J 
i na ij; m»r>:it.

BALIUS!
I

I i
i
į

garo š’iunia. 
mėnesi. L... 
įnešimu. I’ t 
galit
pas

i’arsidm du 

kreiptis taip ė

R. J. V AŠU-
109 Broad way. Room 3

So. Boston. Mass.
>•

I

i NAUJA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVĖ

Atsidarė pirmutinė Lietuvių 
Krautuvė, kur galima gaut viso
kių Drabužių Vyrams. Moterims 
ir Vaikams, taipgi Visokių Au-

OD I i--?*?- ■ 4AAF <*eWV’ Uždangalų ir tt.L^pKllClBwn9Vs IvZj ^bar prieš Kalėdas turime im
portuotų iš Vokietijos visokių 
gražių daiktų Kalėdų dovanoms. 
Taigi nepamrškit seno pažįsta
mo ir jūsų draugo. Ateikit reika
le persitikrint. (49)

K. URBONAS
661 E. Broadvvay. So. Boston.

H TeL Richmond 141*

Dr. David W. Košei
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai 

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo 
ir Odos Ligae

VALANDOS:
Nuo 8 iš ryto iki 8 vakare 
Tai-pat ir šventadieniais 
321 Hanover Street 

BOSTON, MASS.

Telefonas 4112-W.

Or. L Sna-SMMSktt
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedėliomis Nuo 10—12 diena
705 N. Mala SL kamp. Broad St.

MONTELLO, MASS

v
IIPradžia 2 vaL po pietų ir tfsis iki 12.

CYPRUS HALL
10 l’rospect St, Cambridge.

' Prie Centrai Sųuare)

Gerbiami vietos ir apietinkės Lietu- 
vtai:— Jums žinoma, kad pasibaigus 
vasaros metui balių dar nebuvo. Šitas 
• ii.-as balius bus labai smagus.
G ra jis gera orchestra, net 6 y patas.

Linksminsitės visi, nes orchestra 
grajis visus naujausius šokius Lietu
viškus ir Angliškus. Kiekvienas norė
kite šokti kaip užtrauks smagus mu- 
-il-antai. Taipgi bus visokių gėrimų, 
valgių ir visko kas tik reikalinga sve
čių patenkin-.mui. Todėl užkviečiame 
visus smagiai laikų praleisti ant šito 
baliaus. Jžanga kiekvienam prieina- 

Kvieč'a Komitetas.

Telefonas So. Bostou 23W. 
NAUJAS LIETUVIS 

DENTISTAS

Dr. St. A. 6ALVARISII
N Ofiso valančius:

Nuo 9 iki 12 ryte, nuo 1:311 
............................ ........................

DR. J. MARCUS II
LIETUVUKAS GYDYTOJA8

KAMGI BĖDAVOT—
Kad galima papirkti 3 šei

mynų moderniškas namas 
su naujausios mados Įtaisy
mais; atskiros šilumos, kieto 
medžio grindys, iš priekio ii 
užpakalio piazai. labai dide
lis kiemas, galima būdavot 3 
karų garadžius ir randasi la- 

j vietoj, prie gra- 
Kaina tik $12,- 
daug

Pl- LIET U VISKAS GYDYTOJA8 
Specialistas sekretnų ir chroniš

kų vyrų ir moterų ligų.
18 Pzrmenter St, Boston, Maao. 

(Prie Hanover St)
Tel. Richmond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedčldieniais iki 4 vai. po pietų

nuo 1:3©— 
5:30 dienų. Nuo 7—9 v a kare. 
Nedėliotais pagal sutarties.

520 E BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

I

_ _ _ i
BUO 7 iki 8 vakare /

107 Summer St, * 
LAWRENCE, MASS. į

▼BLEFO N AB W

MEDICINOS DAKTARAS 

C. J. NIKOLAITIS 
Valaadee: us 2 iki 4 po plotų.Dabar policija šaukia vi

sus žmones, kurie buvo pas
kutiniais laikais apiplėšti, ir 
klausia, ar ne tų pačių pikta- lįf~ažFo{ 

zaus parko. ______________ ___ ______
600. venas daug daugiau . 1FTIIVIAMą
Turi būt parduotas greitai LIETUVIAMS DAROSI 
dėl tūlų priežasčių. Kreipki- DAUGIAU PARANKUMŲ 
tės pas (48) j So. Bostone lietuviai įsigijo

TITUS P. GREVIS daug namų, todėl jiems reikalin- 
395 Broaduay. So. Bostonu ga visokių dalykų jų pataisymui 

Tel. So. Boston 2340. , ir pagražinimui. Seniau lietuviai
---------------------------------------------------- j Turėdavo daug nesmagumų, nes 
ant pardavimo ar išKan 1>N- j svetimtaučiai tankiai nenori mu- 

VOJI.MO Narna.' >u Štaru :: penkiais , . , .
kambariais. 151 P Street. Kreipki-1 žmonėms tinkamai patarnau
tos: 16S C st, So. Buston. Mass. ! ti. • ‘

Dabar tų nesmagumų jau ne
bus. nes atsidarė gera lietuviška 
geležinių daiktų krautuvė ir ten 
galima gaut Visokių geležinių 

į tavorų; Visokių įrankių (tulšių), 
' Maliavų. Aliejaus, Varnišio, 
j Stiklo. Zovieskų. Spynų, Visokio 
olasterio. Cemento.

Ir abelnai visko, ko tik prie 
namų gali reikęfc. Beto, čia pa- 
galandam piuklus, peilius, žirk-! 
les. pritaikom raktus, taisom; 
vaikų keričius ir tt. Nupirktus ’ 
pas mus daiktus pristatome į i 
namus, nežiūrint kaip toli. Krau-, 
tuvė randasi tarpe I ir K stree-' 
tų. Vardas ir adresas krautuvės:: 
FLOOD SQ. HARDWARE CO.!

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

savininkai. Telefonas So. Boston' 
2700-M. (47) j

darių jie buvo užpulti. Ne- 
kurie juos jau pažino. Perei- j 
tos subatos vakarą tie patįs 
banditai apiplėšė vieną ap- 
tieką Roxburyje.

nia.

Muštynės kailinių unijos 
suvažiavime.

American House viešbuty 
pereitą sąvaitę atsidarė In- 
temational Fur Workers 
Unijos konvencija, kurioj 
komunistai pakėlė mušty
nes. Lermas kilo tada, kai 
konvencija 37 balsais prieš 
28 nutarė, kad šitoj unijoj 
komunistams nėra vietos ir 
pasmerkė Trockio vaiską, 
kuris New Yorko skyriuose 
kelia betvarkę ir bruka uni
jai savo komunizmą.

Kada konvencija pasmer
kė komunistų politiką ir va
kare užsidarė posėdis, apie 
porą tuzinų komunistų puolė 
šaukdami prie estrados, no
rėdami užimti pirmininke 
vietą ir laikyti savo mitingą. 
Bet kiti delegatai sulipo ant 
pagrindų pirma, ir kaip tik 
komunistai pribėgę norėjo 
traukti juos už kojų žemėn, 
jie pradėjo iš viršaus šven
tinti komunistams per pa
kaušius.

Nebuvo jau taip didelės 
muštynės, kaip didelis buvo 
komunistų riksmas. Ypač 
šaukė komunistų moterĮs ii 
mergos. Tečiaus matydami, 
kad jie mažumoj, vėliaus 
komunistai aprimo ir pradė-

> savo

ANT PARDAVIMO astuonių šeimynų 
mūriniai namai netoli Broad'vay, ga
ras, vaštubai. dišių klozetai ir atskiri 
toiletai. Kaina S17 00) Geras pirki
nys. H. FINSTEIN (48)
23 Har\ard St, Cambridge. Mass.

PARSIDUODA 3 šeimynų namas ant 
Tremont St.. arti Cambridge St. Rer.- 
dų neša $75 i mėnesį. Greitai parduo
siu už $6,400. J \V.

ĮSI Clark St, Cair.bridge. Mass.

i i

PARSIDUODA DU NAMU
Su visais parankuraais ir Įtaisy

mais. Kreipkitės tiesiog prie savinin 
ko; parduosiu pigiai. ( 48)

JOSEPfl TAURINSKAS
72 Sumner st.. Dorchester. Mass.

VISOKIAS FLUMBERIŲ
REIKMENIS

Sold Direct 2 U. • 
PARDUODAM TIESIOG JUMS
BOILERIUS. RADIATORIUS 
PAIPAS ir PR1TA1KINTOJUS

Geriausias tavoras pigiausia kaina. 
Tel. Haymarket 4100 ir 4101 

Boston Plumbing & Lighting 
Supply Co.

147 Portland St, Netoli No. Station.
BOSTON

lel. So. Boston 506-W J

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS :

LITUV1S DENTISTAS ;
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų < 

Nuo 2 iki 9 vak Į 
NEDfiLIOMIS: J 
iki J v. po pietų <

Seredomis iki 12 dienų. J 
Ofisas "Keleivio” name. ]

’ 251 Broadvav. tarpe C ir D SL < 
; SO. BOSTON. MASS. j

i 
i

i
I 
I 
I ;t 
t i 
I

SPECIALISTAS—PER 23 ME
TUS turi patyrimo gydyme ser
gančių: Kraujo ligomis. Ner
vų suirimu. Reumatizmu ir In
kstų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. Killory
3 TREMONT ROW. 
SCOLLAY SQUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON, MASS.

Olympia Theatre BuiMing 
Room 22

Patarimas dykai tik per paskirtų 
laikų.

Ar nebus tik ir čia lietuviai?
Bostono dienraščiai pa

duoda žinią apie kruvinas 
muštynes ateivių namuose 
Arlingtone. Vienas vyras 
tapo paplautas. Jo pavardę 
anglų laikraščiai paduoda 
kaipo Dominic Masite, kas 
gali būt Dominikas Masaitis. 
Jis gyveno Arlingtone po 
No. 78 Decatur st.

Kitas vyras peiliu suba
dytas dabar guli ligoninėj._________
Anglų laikrašty jis pavadin- jo’ taisyti sutaršytas 
tas James Bruzzese, kas vei- čiuprynas.
klausia bus Brazys ar Bru- Bostono konvencija buvo 
žas. Jis yra kaltinamas nu- sušaukta tikslu suvaržyti ar- 
žudyftu pirmojo, todėl prie ba panaikinti komunistų 
jo šono ligoninėj, stovi poli- siautimą New Yorko jungti

nėj taryboj su generaliu me- 
nedžerium žydeliu Goldu 
priešaky. New Yorko lokalai 
NNr. 1, 5,10 ir 15 esą komu
nistų politikierių rankose ir 
jie baigia tą organizaciją te
nai demoralizuoti. Kad šitai 
pragaištingai komunistų 
propagandai padaryti galą, 
buvo sušaukta nepaprasta 
konvencija, ir ji nutarė, kad 
komunistus reikia šluoti iš 
unijos laukan.

CITY POINTE 
rių namas, su 
vieta dėl krautuvės, g 
linkėj prie Colurr.bia Road.
500, $2,300 -nešt: 
KRAUTUVĖ ir 
lamas, vieta dėl 
šioj vietoj netoli mariu. Kaina S." OOo

J.. . A. ■“
361 VV. Broad"a y. Sa. Boston. Mass.

4 šeimynų. 20 kamba- 
itaisymais elektriką, 

geriausioj apie- 
'. t!K $12.-

2 šeimynų kampinis 
garadžių. sveikiau-

IVAŠ

SiutiiAnt 
Orderio 

Siutus ir over- 
kotus siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir iš
prašius m e. 
SIM0KAIT1S 
344 Broadway.

2-ros lubos 
&). BOSTON, 

MASS.

PARSIDUODA ant vės Bu-
Jernė ir Grosernė Lietuviu ir svetim
taučių apgyventoj vietoj. Lajai gera 
proga manantiems stot t.jki biz.nĮ. 
\P’e geresnių vietą nėra nieko svajot 
Biznis išdirbtas per ilgus metus. Su 
bizniu sykiu parsiduoda ir trokas. 
Žodžiu sakant, ateik ir dirbk arba b A 
ant savęs bosas. Norintieji galėtų 
yirkti ir su 2 šeimynų namų ir sykiu 
>u dviejų karų garadžiu Kaina priei
dama kiekvienam Kreipkitės pas sa
vininką: P. N." (47)

184 1) Streeet. So. Boston. Mass.

ei jos sargas, kad jis nepa
bėgtų.

Policijos surinktomis ži
niomis, pas Masite-Masaiti 
pereitą nedėldienĮ buvo sve
čių ir visi daug gėrė. Pasigė
rę jie išėjo laukan ir pradė
jo koki tai “geimį” lošti. Čia 
kilo ginčas tarp namų savi
ninko Masite ir jo svečio 
Bruzzese, kuriedu nuo senai 
jau turėjo viens ant kito pik
tumą. Žodis po žodžio priė
jo prie kumščių, o paskui 
abudu griebėsi už peilių ir 
pradėjo vienas kitą badyt. 
Pasekmė buvo tokia, kad 
Masite-Masaitis buvo pa
plautas, o Bruzzese-Brazys 
dabar guli sunkiai sužeistas.

2 STUBOS 1’0 S0300.
Tik ką užbaigtos 2 stulas po 2 šei

mynas, su visokiais naujos mados 
įtaisymais. Štymas. elektra, abiej 
piazai ir vieta dėl garadžiaus. P<> 5 
kambarius. Vieta gera Netoli nuo šv. 
Kryžiaus kapinių. Maldene. Mass 
Įnešimo reikia po ?15<Ki. De! ir.forma- 
:ijų matyk ar rašyk: (47)

VINCENT B. AMBROSE
425 Broadwiv, Tel. S. B. 1607.

PARSIDUODA 2 ŠEIMYNŲ 
ir bučerne Aš turiu du nurru, 
pažiūrėt, kuris geriau patiks 

134 W. 6-th St,

Namas 
galėsit 

(48) 
So. Bosi na. Mass.

< ■

LSS. kp. nariams.
Ateinančios pėtnyčios va

kare, lapkričio 27 d. “Kelei
vio” ofise Įvyks kuopos su
sirinkimas. Visi draugai ma
lonėkite dalyvauti, nes yra 
yra būtinas reikalas galuti
nai aptart apie rengiamą 
perstatymą. Dalyvaus ir 
Cambridge’aus draugai, to
dėl 60 kp. draugai padėkit 
kitus reikalus Į sali ir pėtny
čios vakare būtinai dalyvau-

I

TEL. EMPIRE 7365 V

DR. F. MATULAITIS |
Ultravioletinė šviesa i

Diathermia J
322 HOLBROOK AVĖ.. S

DETROIT, MICH. S
ADYNOS: «

12-2, 6-8 X

Užpuolimas Brightone.
Pereitą nedėldienio vaka

rą Brightone buvo toks atsi
tikimas. Į Cummingso aptie- 
ką ant kampo Brighton avė. 
ir Islington st. inėjo švariai 
apsirengę tris vyrai ir vienas kit visi susirinkime, 
jų tuojaus atkišęs Į savinin
ką revolverį liepė pakelti 
aukštyn rankas. Tas paliepi
mą išpildė. Tuomet plėšikas 
įrėmė jam revolverį į nugarą 
ir stumdamas liepė jam eiti 
į užpakalį. Tuo tarpu pro ša
lį važiavo motorciklium po- 
licmanas ir dirstelėjo į ap- 
tieką per langą. Pamatęs, 
kas tenai darosi, policmanas 
tuojaus sustojo ir puolė į ap- 
tieką per užpakalines duris. 
Tenai jis susidūrė su bandi
tu veidas veidan ir atkišęs 
savo revolverį liepė plėšikui

Kp. Sekretorius.
I

Ties katalikų bažnyčia 
Lynfielde kliuksai aną naktį 
sudegino kryžių. Tai yra i 
perspėjimo ženklas. (
įWSSX3«SS3SSS36SSK3WS3SS^

Tel. Soutb Boston 4000

Dr. J. Landžias Seymoiir l
LIETUVIS GYDYTOJAS

381 Broadway, So. Booton, Maze. į 
Ant antrų lubų

VALANDOS:
Nuo 9 ryte flū 9 vakare.

į

l ž

a a?

Nuo Skausmu
krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndieglio. užsigavimo, 
įtempimo, štyvumo vartok

Severa’s 
Gothardol.

Tai naminis linimentas greitai 
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo 
neuralgijos skausmus-

Kaina S0 ir 60 centai.

W r SFVFRA CO 
( f DAR RAPIDS. IOWA
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VIENAS Iš DAUGELIO 
BARGENV 

South End Hardware 
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 Furoisų paipų 

Pigiausia kaina.
Pilna Eilė Langams Stiklų 
VISOKIŲ PENTŲ IR GE

LEŽIES REIKMENŲ 
Dykai Pristatome Vietiniam 

SOUTH END HAKDWAKE CO.
1095 WASH1NGTON ST., 

192 Shawmut Avė. 
BOSTON, MASS.

Prie Dover st, Elevat. Stoties 
Tel. Beach 5353 

DIDŽIAUSIAS GELEŽIU ŠTORAS 
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS.

r

: 26-tas Mėtinis Į

Į BALIUS! !
► RENGIA LIETUVIU UKfiSŲ DRAUGIJA PADĖKAVONES <
► (THANKSG1V1NG) DIENOJ ]

! 26 Lapkričio-Nov., 1925 ;
► Prasidės 5 vai. vakare ir trauk, is iki 12 valandai nakties. <

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
► Kampas E ir Silver Sts, So- Boston. Mass. ,
( Lietuvių Ukėsų Draugija kvie. a visas ir visus a.silankyti į šį ir.i- < 
Į nčtą Balių ir praleisti laiką lin ;smai. Kviečiame kaip vietinius (
► taip ir iš apielinkčs. Grajįs visieirs ffrai žinoma Alfonso Žvingilo <
J Orchestra. <
► P. S. Šiame baliuje bus duodamas 5 dovar.oos: i) auksinis laikrodė- < 
! lis: 2) auksinis žiedas; 3) auksinė plunksna; 4) sidabrinė taurė; 5) J
► $5.00 auksu. Tad visi pasistengkil • būti ir gauti šias dovanas. <
, Tik nepamirškite dienas, Lapkr ;io 26, Thanksgiving Day. (
► Kviečia visus L. U. DRAUGIJA. J

!

J

Tą pasakys jusu lietuviai kaimynai apie fornišius pirktus 
iš Hollis Fornišių Kompanija.. Pas daugel; lietuvių šeimy
nų Didžajam Bostone jus atr..sit, kad sūnys perka pas mus, 
todėl, kad per daug metų jų tėvai buvo musu patenkinti. 
Jus galit su mumis lietuviški i kalbėt ir išaiškint tikrai ko 
norit. Mes padėsim jums pasirinkt tinkamiausių fornišių 
dėl jūsų namų žemiausiomis kainomis. Musų krautuvė pir
mutinė pradėjo pardavinėti amalinius pečius jau 
pirm 10 metų, šimtus pečių pardavėm lietuviams nuo to lai
ko. Jie tebenaudoja juos ir dabar ir kitiems rekomenduoja. 
Didelis pasirinkiaum Visko, kas reikalinga namuose ir virtj- 
vėje. Mes visada trokštame patenkinti jus su kokybe ir kai
na; todėl didžiuma Bostono lietuvių gyventojų yra musų 
patenkinti kosttuneriai.
Kiekvienas daiktas pirktas iš musu yra gvarantuojamas. 
taipgi ir dirbtuvės, kurioje padaryti.

Nuo 1900 jūsų geriausias Fornišių Storas.

B. CANNER

HOLUS FURORE COMPANY
791 Wasftin«on Street. BOSTON

33S Broadway. SOUTH BOSTON. Mase.

I r

Lietuvis Optometristas

■n Išegzaminuoja akis, priskiria 
B akinius, kreivas akis atitiesiaa 
S ir amblyopiškose (aklose) aky- 
S se sugrąžina šviesą tinkamu 
B laiku.
Šj J. L PASAK ARN18 O. D.
K 447 Breadvay, So. Bootoa. Maao

1 Tel. South Boston 3520
I Residence University 1463-J. 1

: S. HPi
: LIETUVI M0TERI8 !

ADVOKATO
! 364 Broadsrąy, So. Beatos. Misi ] 
• Room 2. <

tt-Shalta

PLUNKSNAS, Pakus, Paduikas. 
Patalus, Kaldras ir visokias lovų 
įrėdmes, parduodant pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausia sande
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdini m<.
Pas mus gausite 
tikras europiškaa 
plunksnas ir pa
kus.

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

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

Dr. Med- LEO J. PODDER iš Fetrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odon. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chambcrs SL, BOSTON, MASS.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Je:gu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm SL, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknųnuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, nuo. užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
’igų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 

j jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausias daktarus 
per telefonų uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 

| taupyt pinigus, tai ateikite į APT1EKĄ po numeriu
! 100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

T _ T_ T _ I _ i LT 
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PERSIKĖLE Į NAUJĄ VIETĄ

1 P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABOR1US

Suteiki* geriausj patarnavimą. Reikale 
kreiptis.

$ OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
2 820 E 6th St-, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W.


