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Streikierių Uniją Atmetė'
Kompanijos Pasiūlymą. j Kauno, kad Lietuvos pr ezi-| Socialdemokratais.

BOLŠEVIKAI DALYVAU
JA RINKIMUOSE TIK 

PASIPELNYTI.

Solidariška streikierių kova 
privertė darbdavius nusileis

ti ant 5 nuošimčių.—
New Bedford, Mass. Po 

24 sąvaičių atkaklios strei
kierių kovos prieš nukapoji- 
mą algų ant 10 nuošimčių, 
audinyčių savininkai su pa- 
gelba valdžios atstovų ir ar
bitražo komisijos patiekė 
streikieriams kompromisą, 
sulyg kurio numuštas algas 
sutiko pakelti ant 5 nuošim
čių. Šis kompromiso pasiūly
mas buvo pavestas New Bed- 
fordo audinyčių septynių 
unijų tarybai nubalsuoti. 
Balsavimas įvyko pereitą 
panedėlį ir keturiais balsais 
prieš tris nubalsuota atmes
ti darbdavių pasiūlymas.

Kapitalistų bernai vertė 
taikytis.

Šį klausimą pirmiausia 
balsavo New Bedfordo Au
dėjų Taryba pereitą pėtny- 
čią, dalyvaujant 27 delega
tams, kurie nusprendė visą 
dalyką pavesti septynių uni
jų tarybai, be rekomendaci
jos. Kapitalistinė spauda ir 
kunigai darė didelį spaudi
mą. kad darbininkai pasi
duotų išnaudotojams ir pri
imtų 5 nuošimčių algų nuka- 
pojimo pasiūlymą tuojaus, 
vienok jie savo tikslo nepa
siekė. Streikieriai jau 25-toj 
sąvaitėj savo kovos už būvį 
yra pilni pasirįžimo ir ener
gijos kovoti iki galutinos 
pergalės.

Pikietrvimas stiprus.
Pikietavimas eina sistema- 

čiai ir stropiai, nepaisant, 
kad policija piketuojančius 
žiauriai persekioja. Pereitą 
sąvaitę buvo areštuoti du pi
ketai: Germaine Madeiros 
ir Joseph Pacheco ties Page 
Mill dirbtuve. Ypatingai 
stiprios pikietų linijos būna 
ties audinyčių vaitais prie 
Cove kelio ir Bonney st. pu
sėje.

Gyvaus darbštumo parodo 
audėjų organizatorės Jose- 
phine Kaczor ir Sadie 
Reisch. kurios visuomet stro
piai darbuojasi, teikdamos 
informacijas streikierių šel- 
pėjams ir už tai tankiai nu
kenčia nuo policijos perse
kiojimų.

Finansinė parama gausi.
Pereitą sąvaitę gauta gau

si parama sumoje $510.00 
per Elizabeth Glendover 
Evans ir Margaret Shirtlief.1 
iš Bostono.
ūpas geras.

KARŠTA SMALA IŠTEPS 
STREIKLAUŽį.

Kenosha, Wis. Allen Ho- 
sieiy kompanijos pasamdy
tas streiklaužys Harold Hen
ri riekson patyrė, kad pavo
jinga užimti streikuojančio 
darbininko vietą. Važiuo
jant automobiliu namo, ketu
ri maskuoti vyrai pastojo 
jam kelią ir įsimetę į savo 
automobilį nusivežė kur tai 
tvartan, bet streiklaužys ne
žino tos vietos, kadangi jam 
akys buvo užrištos. Ten jis 
buvo išrengtas ir išsmaluotas 
karšta smala. Smaluojant 
jam buvo pastebėta, kad ši
tokią bausmę jis gauna už 
niekšingą paveržimą teisin
go žmogaus vietos dirbtuvėj.

WORCESTERIS SUKELS 
$2,500 LIETUVAITĖS 

MOKSLUI.
P-lė Albina Osipavičiutė, 

Worcesterio lietuvaitė, kuri 
pasižymėjo pasaulinėje olim
piadoj kaipo plaukimo čem
pionė, dabar jaučiasi pilnai 
užtikrinta gauti kolegijos 
mokslą, kuomet ji užbaigs 
vidurinę mokyklą, North 
High School. Tą užtikrini
mą jai padarė miesto svečių 
priėmimo komitetas, kuris 
paskutiniame savo susirinki
me išdirbo pienus sukelti 
§2,500.00 fondą Osipavielu
tės mokslui kolegijoj. Jai 
taipgi suteikiama teisė pasi
rinkti tokią kolegiją, kokią ji 
pati norės.

I

dentas Smetona paskelbė d e-1 -------------
kretą, kuriuomi įsteigiama IŠSTOJO IŠ KOMUNISTU 
tam tikra Taryba pagelbai PARTIJOS. NEAPKESDA- 
Voldemarui šalies įstatymus MI SKALDYMO UNIJŲ, 
kodifikuoti. Taryba turėsian-1 
ti tik juridinę galią.

Fašistų išvaikytas ------
vos Seimas per 7 metus savo 
gyvavimo neparupino įstaty
mų kodekso, tad iki šiol da
bartiniai kariumenės teismai 
veikė taikydami senosios 
Rusijos, Napoleono, Kuršo, 
Vokiečių ir Lietuvos įstaty
mų kodeksus.

s Lietu-™™*

KATALIKŲ SUSIVIENIJI
MAS TEISMAN.

Rymo Katalikų Susivieni
jimas patrauktas teisman ir 
Susivienijimo turtas New 
Yorko valstijoj tapo užareš- 
tuotas. Bylą užvedė to paties 
Susivienimo kuopa iš Brook- 
lyn, N. Y.

“Drauge” tūlas J. P. Ma
čiulis praneša, kad jis kalbė
jęs su skundžiamosios pusės 
advokatu, iš kurio patyręs, 
kad byla gali baigtis turto iš
dalinimu tarpe narių. Esą, 
Susivienijimas neturėjo čar
terio ir nelegaliai vedė biznį 
New Yorko valstijoj.

Kunigas Apkaltin
tas Begėdystėj.

Bažnytinis teismas pasmer
kė jį už negražius pasi

elgimus.
Fairfield, III. Čionai baž

nytinis teismas pasmerkė 
Belleville miestelio metodis
tų bažnyčios kleboną kaipo 
kaltininką už “didelę begė
dystę” ir “nekunigiškus pasi
elgimus.” Jis buvo skundžia
mas tiesiog už nemorališku
mą. bet pavyko šį užmetimą 
sušvelninti kitokiais žo
džiais, kurie reiškia beveik 
tą patį, kaip ir nemorališku
mą.

BYRD VYKSTA TYRINĖT 
PIETINI ŽEMĖS AŠIGALI.

Pasižymėjęs lakūnas Rich- 
ard E. Byrd atsisveikino su 
New Yorku ir Bostonu, iške
liaudamas su savo ekspedici
ja tyrinėti pietinį žemės po
lių. Į toliausias pietų ledines 
juras jis išplauks iš Califor- 
nijos, šį ketvergą. Vežasi ke
turis orlaivius, daug šunų ir 
įvairių pagelbininkų.

ŠVEDIJA VAIŠINO AME
RIKOS LAKŪNUS.

Kopenhagoj buvo iškil
mingai priimti ir pavaišinti 
“Greater Rockford” orlaivio 
amerikiečiai lakūnai Hassell 
ir Cramer. Jų kelionė oru ne
pavyko ir buvo priversti nu
sileisti Greenlandijoj.

AREŠTAVO 65 AKTO
RIUS IR VEIKALO 

AUTORĘ.
New Yorke tapo areštuota

I ^<11 V. V k_71111 VI1 , *

Pas streikierius Mae West autorė teatralio 
___ _____  ir jeigu jie tik veikalo “Pleasure Man,” 
stipriai laikysis, nėra abejo- taipgi areštuota visa artistų 
nes. kad streikas bus pilnai £™Pė iš 64 ypatų ir orkest- 
laimėtas.___________________ros muzikantai. Areštas jvy-

*__________  | ko pirmąją perstatymo naktį
15 METŲ MERGAITĖ JAU kaiP.tik užsibaigė spektaklis. 

UZ ANTRO VYRO. . .
Kansas City, Kan. — Šio- \v 

mis dienomis čia kėsinosi nu
sižudyti Hazel Carroll, 15 
metų amžiaus mergaitė. At
gaivinta ji paaiškino, kad 
negalinti sugyventi su savo 
vyru. Pirmu'kartu ji buvo iš
tekėjus turėdama vos tik 13 
metų amžiaus, bet pagyve
nus 6 mėnesius persiskyrė. 
Dabar ji turi 15 metų ir jau 
su antru vyru nebegali sugy
venti. Tai bent “progresas.”

Kaltinami už dalyvavimą 
“netinkamos rūšies" persta

me.

RADO DIDELI BRAVORĄ. 
Areštuotas John Stankus 

už degtinę.
Holbrook priemiesty, miš

ke policija užėjo 100 galionų 
munšaino bravorą ir rado 10 
bačkų degtinės, taipgi areš
tavo John Stur.kus (gal Stan
kus?), kurį tuo sykiu užklu
po tame namely.

Gitlowas atakuoja viską ir 
perša bolševizmą.

Spokane, Wash.. buvo pra
kalbos komunistų kandidato. 
į vice-prezidentus, žydelio: 
Benjamino Gitlovvo, kuris!

Berlynas. Pastaromis die- niekino lygiai republikonus, 
----- is išstojo iš Komunistų demokratus, socialistus, teis- 
Partijos du žymus veikėjai. 
Kronenbergas ir Albrechtas. 
Jie abu yra Leipcigo miesto 
tarybos nariai. Albrechtas, 
be to, vra pirmininkas Vo
kietijos Raudonosios Buvu
sių Kareivių Sąjungos. Issto- . .. .
damas iš komunistų partijos, kapitalistus ant bolševikiškų 
jis pareiškė, kad taip pada- pamatų, 
ręs todėl, kąri negalėjo pa
kęsti partijos korupcijos ir 
smurto priemonių, kurias ko
munistai vartoja prieš kitaip 
manančius žmones. Kaipo! ______ ________ _______
pavyzdį, jis paduoda komu- agentūra praneša, kad profe- 
nistų pasielgimus per pasta-j sorius Simon Askenasai, žy- 
raji V okietijos dai bo unijų mus Lenkijos žydas istori- 
kongresą Hamburge. Sako. kas. bus nauju Lenkijos at- 
nuo šio laiko aš pareinu į so- stovu Tautų Sąjungoj. Jis 
cialdemokratų partiją, kuri jau yra atstovavęs lenkus 
yra ištikimiausia, didžiausia Tautų Sąjungoj dar prie Pa- 
ir įtakingiausia politinė \ o-' derevskio valdžios. Kuomet 
kietijos proletariato kovos dešinieji tautiečiai Lenkijoj 
organizacija. paėmė valdžią į savo rankas,

Vokiečių komunistai šį Al- Askenasai tapo atšauktas iš 
brechto pareiškimą skaito Genevos, kadangi prieš jį 
sau dideliu smugiu, kadangi buvo varoma prieš-žydinė 
jis buvo labai populerus jų agitacija. Taigi, žymesni po- 
veikėjas, geras organizato- niškos Lenkijos viršininkai 
rius ir raudonųjų kareivių są-yra išsigimę lietuviai, arba 
jungos galva. žydai, o savo kraujo vadų ji

Taipgi nutraukė ryšius su neturi.

7-TOS DIENOS ADVEN- ižym®ta: ka^ Amerika galinti 
TĮSTAI UŽ BLAIVYBĘ.

taryboj atstovas Hindenbur- Springfielde buvo konfe- o-p Ank-žtnini Sileziirn. Įrencija 7-tos.dienos adventi- Cet jįki7Tudu nriies

COOLIDGE’AUS SŪNŪS 
VOS NEUŽSIMUŠĖ.

New Haven. Conn., susi
kūlus automobiliams, tapo 
sužeistas Amerikos prezi
dento sūnūs John Coolidge. 
Jis važiavo į darbą guberna
toriaus Trumbull automobi
liu ir pats valdė vairą, o šalę 
jo sėdėjo šoferis, tuo tarpu 
pasitaikė susitikti su kitu au
tomobiliu. kuriuo važiavo 
tūlas Wilfred Veno, ir įvyko 
nelaimė. Policistas nuvilko 
Coolidge'uką ir šoferį į poli
cijos stotį, kur teisėjas paka- 
mantinėjęs juodu paleido, 
įsakydamas vėl ateiti laike 
tyrinėjimų. Jei kaip, tai prez. 
Coolidge’us butų likęs be pa
skutinio “nasledninko.” 
Anais metais jo vienas sūnūs 
mirė nuo užnuodintos kojos.

Anglija Planuojanti Pult 
Suvienytas Valstijas.

muš ir kalėjimus. Sakė, kad 
komunistai dalyvauja rinki
muose ne todėl, kad prave
ri us savo politiką balsavimo 
keliu, bet tikslu paskleisti 
raudonojo biznio propagan
dą ir sukelti revoliuciją prieš

Taipgi nutraukė ryšius su 
komunistais ir susidėjo su so
cialdemokratais kitas žymus 
komunistas, Zvvoka. miesto

ŽYDAS ATSTOVAUS
LENKIJĄ TAUTŲ 

SĄJUNGOJ.
Varšuva. Žydų telegrafinė

■ ■ ■
AMERIKA ATMETĖ ANG

ELUOS IR FRANCUZIJOS 
LAIVYNO SUTARTI.

Vokietija žiuri į tai, kaipo į 
karinių jėgų skilimą ir numa
to užpuolimą ant Amerikos.

Washingtono valdžia at
metė Anglijos ir Francuzijos 
taip vadinamąją “nusigink
lavimo” laivyno sutartį, kuri 
buvo paruošta busimai visuo
tinojo nusiginklavimo konfe
rencijai ir prisiųsta Amerikai 
pasirašyti. Amerikos milita- 
ristams labai nepatiko toji 
sutartis, kadangi ji buvo tai
koma ne nusiginklavimui, 
bet sustiprinimui Anglijos ir 
Francuzijos karinių spėkų 
ant jūrių taip, kad kilus ka
rui, tos šalys butų galinges
nės už Ameriką ir sykiu pa
sauliui atrodytų, buk jos yra 
“nusiginklavę.” Tai buvo 
Europos militaristų skymas 
apsukti Amerikos militaris- 
tus, kurie, tečiaus, suprato 
savo sėbrų pienus ir pasiprie
šino. Amerikos valdžia pa
siuntė gana aštraus tono at
sakymą, pažymėdama, kad 
sulyg tos sutarties Anglija ir 
Francuzija ne tik nesumaži
na savo laivyno spėkų, bet 
gudriai jas apsaugoja savo 
naudai. Atsakymo notoje pa-

apriboti tiktai tokius savo 
: laivus, “kurie yra pritaikinti 
jos ypatingiems reikalams,”

► savo 
didžiausios svarbos laivų ir

ge. Aukštojoj Silezijoj.
Tą patį padarė dar du ko-‘<tų. savos rūšies religiškų fa- 

vietos darbininkų tarybos už prohibiciją 'visais gan- laivvnn’>rfnti< tam
nariai, Firma ir Bach. Jie pa- mais krikščioniškais budais.” • • i b ’ i • \metė komunistus ir perėjo.! j“o nrt už Pk^Xno SaS
socialdemokratų partiją, taip ję.OOO mylių padaryti toki'įtinka ir am toliaus svamy- 

ti laivyno apribavimo sutar
tis. bet, esą, jokiu budu nesi
duos pastatyti save keblioj 
padėty.

Anglijos ir Francuzijos su-

munistu vadai Niurenberge, natikų kurie pareiškė stovi i l iaivV ™vietos darbininkų tarybos uf p^b!cfją paliks po senove) po visą salj
nariui Firma ir .Tip na. .. i.„; 1-^

gi išleido savo pareiškimą.1 
kuriame apgailestauja, kari i 
komunistai savo kovos takti
ka tik skaldo darbininkų uni
jas. Sako, mes žiūrime Į tai

mažos vertės pareiškimą.

LENKAS PASIKORĖ 
KALĖJIME.

Springfieldo kalėjime pa
kaip i kriminali nusikaltimą siko'rė |ulas FrankJ Nilk-je. u^7bXšiuloma “ribuoti 
Visa, Vok1»tim.Harh,ninl<u>wicz ,j Hojyoke miestelio, [didesnius karinius laivus, ap-visai Vokietijos darbininkų1 
klasei ir todėl atsišaukiame i 
visus savo komunistinius 
draugus, prašydami juos ko-: 
koti prieš tokį darbininkiškų 
spėkų skaldymą.

Taigi, komunistų judėji
mas pradėjo smukti dideliu 
smarkumu. Rimtesni jų vei
kėjai ir nariai pamatė, kad 
darbo klesos gerovei dirbti 
galima tik vaduojantis pro-į 
tu, o ne įkaitusiu upu.

Pasikorimui virvę pasidarė iš 
lovos baltinių. Nilkievvicz 
yra vedęs vyras. 58 metų am
žiaus. kalėjiman pateko, ne
galėdamas užsistatyti kauci
jos $5.1)00, kaltinamas už ko
kius tai didelius prasižengi
mus.

Beda Dėl Kunigo
i i

ANGLIJOS LAIKRAŠTI
NINKAI ATVAŽIUOJA 

BOSTONAN.
Ne\v \ ork'an pribuvo ketu

riolika Anglijos žurnalistų, 
kurie žada išbūti šioje šalyje 
tris mėnesius ir aplankyti vi
sus didesnius miestus. Se
kančią sąvaitę jie atvyks Bo
stonan ir išbus čionai dvi 
dienas. Tikslas jų yra susipa
žinti su šios šalies žmonių

Klebonas paliko $60,000, bet 
nežinia kam jie priklauso.
Pittsfield, Mass. Čionai 

[teisėjas Arthur Robinson tu
ri nemažai galvosūkio dėl 
milžiniškos sumos pinigų, 
kuriuos paliko miręs airišių 
kunigas Thomas C. O’Con- 
nor. Net $60,000 yra likę ant 
jo bankinių knygučių. Miru
siojo klebono turto administ
ratorius įteikė teismui petici- 

gyvenimu ir abelna padėtim, ją išspręsti kam tie pinigai 
i&ctr a -------------- Ipnklauso. kadangi juos savi-

-ri t AITLIAVO UŽ 4 ME- nasi buvusi kunigo gaspadi- 
TŲ SAULĖS UŽTEMIMĄ nė ir dvi brolio dukterys iš 

Maine Universiteto profe- Anglijos, žmonės kunigams 
šoriai išskaitliavo kad 1932 pinigus duoda vis ‘Dievui 
metų 31 rugpiučio bus saulės ant garbės, bet jie tankiai 

‘ . kurio vidurinis būna “veiniui ant naudos,

APSIVEDĖ JAPONIJOS
KARALAITIS.

Japonijos sosto įpėdinis 
Chichibu apsivedė su buvu
sio Amerikai Japonijos am
basadoriaus dukteria Setsu-J 
ko Matsudaira. ”* ’ ____ i(]
tokis atsitikimas Japonijos kelias pereis nprNoX" \n- nes. kaip matot, prisieina po 
istorijoj, kad karalaitis ausi- gHjos valS pilna ’ ‘ ' ' ”jrrnvtic
vestų su mergina be jokio užtemimas matysis 
titulo. tono. * 9

m • • J * f"Tai pirmas užtemimas,

; saulės trismu- tampytis ir visokių 
ir ii' Bo- nesmagumų -urėti vis už tuos 

i-dipvišku<" kunigo pinigus.

I

glijoj ir Francuzijoj kapita
listinė spauda reiškia didelį 
apsivylimą. Vienintelis ten 
džiaugsmas esąs tik Wash- 
ingtono ponų pažadėjimas, 
kad Amerika ir toliaus dar 
mielai svarstys “nusiginkla
vimo” sutartis, taipgi, kad ir 
ši šalis noriai priims jas, jei
gu, žinoma, sėbrai militaris- 
tai nebandys kaip nors ap
sukti Amerikos, darydami iš 
tokių sutarčių naudą vien tik 
dėl savęs.

BERLYNE DŽIAUGSMAS 
DĖL LAIVYNO SPĖKŲ 

SKILIMO.
Nors Vokietijos valdžia 

oficialiai bando laikytis be- 
partyviai didžiųjų valstybių 
“nusiginklavimo” klausime, 
bet diskusuojant Amerikos 
atmetimą Anglijos ir Fran- 
euzijos sutarties, politikie
riai tenai turi gardaus juoko. 
Esą tokis karinio laivyno 
spėkų skilimas sutrukdys 
tarptautinių skolų išrišimo 
klausimą ir atidės ant toliaus 
galutiną nuosprendį, kiek 
Vokietijai išpuola mokėti už 
karines reparacijas. Liberalų 
laikraštis “Boersen Courier” 
sako, kad toje Francuzijos ir 
Anglijos sutartyje slepiasi 
kas nors daugiau, negu Wa- 
shingtonui buvo pasakyta. 
Sako, toji “nusiginklavimo 
sutartis” tikrenybėje yra An
glijos prisirengimas atakuoti 
Suvienytas Valstijas.

BOMBOS NESUNAIKINS 
VOKIEČIŲ VALSTYBI
NIO NAMO SKLEPĄ. 
Berlynas. Vokietijos val

džiai dabar statomas namas 
turės tokį skiepą, kad jo ne
įveiks nei bombos nei sun
kioji artilerija. Manoma, kad 
tokia “tvirtovė” daroma ap
sisaugojimui nuo galimų 
monarkistinių sukilimų arba 
“raudonųjų” riaušių. Esą 
nors tokio pavojaus dabar vi- 

’sai nėra, bet tai reikalinga 
dėl abelno saugumo. Namas 
statomas šalę senosios kan
celiarijos ant Wilhelm gat
vės ir lėšuos 3,000,000 vokiš
kų markių. '

ginkluotus iki 8 colių šovi
niais, bet palikti visą komer
cinį laivyną ir lengvesnius 
skraiduolius su 6 colių šovi
nių kanuolėmis. Amerika sa
vo notoje nurodo, kad kilus 
karui, komercinis laivynas 
greitu laiku gali būti apgink
luotas kanuolėmis, o skrai
duoliai su 6 colių šovinių ka
nuolėmis ir dabar yra vienas 
iš geriausių karinių įrankių 
ant jūrių. Kadangi Anglija 
tokios rūšies laivų turi labai 
daug, tai kariniame atsitiki
me Amerika jau butų daug 
silpnesnė už ją.

Beveik tas pats yra ir sub- 
marinų klausime. Atmestoji 
sutartis apribuoja tik tokius 
submarinus, kurie vra virš•J

600 tonažo, o turinčius po 
600 tonų arba mažiau, palie
ka neapribuotas. Amerika 
savo notoje pažymi, kad ir 
600 submarinai yra galingi 
kariniai įrankiai, - kuriuos i 
taip pat reiktų apribuoti, jei
gu tikrai butų einama prie 
nusiginklavimo.

Tokis Amerikos reagavi
mas į Anglijos ir Francuzijos 
sutartį sukėlė žymaus nėra-' 
mumo militaristų sferose ir.me tapo apkaltinta už laiky- 
gavo didelės publikacijos mą savo namuose svaigalų, 
kaip šios šalies, taip ir Euro-j J teismabutį ji važiavo savo 
pns spaudoje. Ypatingai An- automobiliuni vertės $3.000.

j SULAIKĖ OPEROS DAI
NININKĖS BAGAŽĄ.
Ganna Walska, paskubu

si turčiaus Harold McCor- 
mick pati, operos daininin- 

' kė. grįžo iš Europos su 15 dė- 
'žių bagažo, kurį New Yorko 
1 muitinyčios viršininkai sulai
kė, reikalaudami užmokėti 
pilną muito mokestį. Ji par
sivežė drabužių ir kitokių 
brangumynų vertės $2,500,- 
000 ir norėjo išsisukti nuo 
muito mokesčių pamatuoda
ma tuomi, kad ji esanti Pary
žiaus gyventoja, o ne Ameri
kos.

BUTLEGERKA VAŽIAVO 
TEISMAN $3,000 AUTO- 

MOBILIUM.
Portland, M e.—Ponia Ma

ry Oliver. augštesniame teis-
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KELLOGGO PAKTAS IR 
LIETUVA.

^mAtono« valdžios oficio- 
“i Aidas” viena- •

J imu jų straipsnių 
c: ^zofuoja apie Kelloggo 
“ razina” taiką ir bando įti- 
t-r’nti Lietuvos liaudį, kad 
' ' esąs “didelis žingsnis pir
ui n” apsaugojimui žmonių 
n’ o karo ateity. Be kitko ten f 
sakoma:

"šiandien Paryžiuje daugiau
sia kalbama apie Amerikos 
Jungtinių Valstijų užsienio mi- 
nisterį Kelloggą, kūno antikari
nį paktą didžiosios valstybės 
pasirašo.

"Taip anais metais Į Pary žių 
atvažiavo Jungt. Amerikos Val
stijų prezidentas, taip šiandien 
yra atvažiavęs jų užsienių rei
kalų ministeris tais pačiais tik-, 
slais — stiprinti taiką pasauly- ■ 
je, apsaugoti žmones nuo bai-Į 
siu karų.

"Įdomu pastebėti, kad didžio
sios taikos idėjos ir norai eina 
iš naujojo pasaulio — iš Ame- 
kos."

Reikia pastebėti, kad taip 
anais metais Amerikos prezi
dento, taip dabar Kelloggo 
misijos Paryžiuj, visai nebu
vo karų naikinimo tikslu. 
Tikrenybėj tai buvo Ameri
kos stambaus kapitalo pa-’ 
siuntinybė Europon apsau-i 
goti savo interesus tenai, už-, 
tikrinti išsikolektavimą savoi 
didžiųjų paskolų kariaujam I 
čioms valstybėms ir. paga- 
liaus, numatyti naujas rinkas 
tokiems magnatams, kaip

kėjusiai “amžinai taikai." 
nauja karinė katastrofa gal 
atrodys stebuklu, bet pažan
giajai visuomenei, kuri semia 
sau išminti iš darbininkiškos 
spaudos, tokis Įvykis nebus 
jokis stebuklas, o tik iš anks
to numatytas imperialistų žy
gis.

Apie Lietuvos atsinešimą 
rlinkui Kelloggo pakto, tas 
pats laikraštis taip komenta- 
ruoja:

“Lietuva, kaip maža valsty
bė, drauge su visa eile už ją ir 
didesnių valstybių nebuvo pa
kviesta šiandien Paryžiuje iš
kilmingai Kelloggo paktą pasi
rašyti. Bet mes esame Įsitikinę, 
kad ši paktą pirmiau ar vėliau 
pasirašys visos valstybės ir kad 
Lietuva iš kitų tarpo neišsi
skirs ir nebus išskirta. Lietuva 
daugiau pasitiki teisingumu, ne 
ginklu. Teisingumas ir tarptau
tiniuose santykiuose pradeda 
vis labiau ir labiau Įsigalėti, nu
stumdamas ginklus Į antrą vie
tą. Tiek Tautų Sąjungos paktas, 
tiek Kelloggo paktas yra išėję 
iš teisingumo idėjų. Ir vienas ir 
kiras paktas tautų sugyvenime 
reiškia po didelį žingsnį pir
myn. To akivaizdoje ir musų 
maža tauta gali jaustis apsau
gota. ir Į savo ateiti ramiau 
žiūrėti."

Žinant visas kapitalisti
nių šalių groboniškas užma
čias. ir žinant, kad dabarti
nė Kelloggo iškepta "amži
na taika” yra vien tik naujas 
imperialistų skymas sustip
rinimui savo spėkų, galima 

Lietuva gali

I

b jaustis taip apsaugota, kaip 
likuti aTn Parako dėžės sėdintisro nukamuotų žmonių, 

dar galima išsunkti paskuti- 
nis turtas. Todėl visai nėra 
nuostabu, kad tokie “norai 
eina iš naujojo pasaulio.” 

Toliaus “Lietuvos Aidas” 
rašo:

“Musų ministeris pirminin
kas ir užsienių reikalų ministe
ris prof. Voldemaras, kalbėda
mas didžiuliame ūkininkų suva
žiavime, taip pat prisiminė ir 
šią dieną, kurią Paryžiuje di
džiosios valstybės pasirašo Kel- . 
loggo paktą. Lietuvai tik gali jhzmo idėją ir už ją kovojo, 
būti naudos, jei visas pasaulis. Vėliaus atėjo karinių aud- 
taigi ir maža Lietuva bus nuo rų ir perversmų laikai. Įėjo 
karų apsaugota. Jei karo bijo madon kruvinieji diktatoriai, 
labai didelės ir galingos valsty- Tuomet ir “Laisvė.” persi- 
bės. turinčios daugybes žmonių 
begales turtų ir moderniškiau
sių ginklų, tai mažos valstybės. kų nelaimei, o savo 
visa to neturinčios, juo labiau 
turi taiką branginti. Žvangina
mas ginklais joms negali jokios 
naudos žadėti, bet gali tik amži
ną prapultį užtraukti.

Lietuva karo niekam neskel
bė ir neskelbs puolimo tikslais.: §awbę 
Užpulta, ji žinoma, turėtu viso- v- 
mis savo jėgomis gintis. Bet ir 
užpuolimo galimybių šiuo tarpu 
nėra, jei Lietuva bus susitvar
kiusi Viduje ir nesiduos provo
kuojama. Ir Lenkija dabar gin
klais Lietuvos nesutriuškintų. 
Taikos pasiilgimas visame pa
saulyje dabar yra toks didelis, 
kad niekas negali drįsti karą iš
provokuoti. Tai yra mintys vi
sų Įžymių politikų ir karo žino
vų. Pasaulis vis labiau ima ti
kėti taika. O tikėjimas stebuk
lus daro.“

Čia tur būt jau nei pats 
“L. A.” netiki, ką sako. Jeigu 
taikos pasiilgimas visame pa
saulyje butų toks didelis, tai 
militaristai visose šalyse 
šiandien nekeltų taip augštai 
galvas. Nėra jokia paslaptis, 
kad karo laivynų statyba ir 
ginklavimasis didžiosiose 
kapitalistinėse valstybėse ei
na pilnu smarkumu, kaip 
ėjęs. Na, o jei tikėjimas ste
buklus daro, — kaip sako 
Smetonos oficiozas, — tai 
stebuklai gali būti tokie, kad 
bile dieną pasaulis vėl gali 
suliepsnoti karo ugnim. Tai 
bus ir “stebuklas” tik, žino, 
ma, ne visiems. Militaristų 
apmulkintai liaudžiai, įsiti-

žmogus: jei parakas ne
sprogs. tai jam nieko neatsi
tiks, o jeigu sprogs, na. tai iš
neš į padanges’.

KAS “LAISVEI” DABAR 
SVARBIAUSIA.

Buvo laikai, kada "Lais
vei” rūpėjo darbininkų gero
vė, darbo klesos išsiliuosavi- 
mas iš kapitalistinės siste
mos. Tuomet ji skleidė socia-

i- r
l t

tuo didžiausiu prietikiu, apie^ 
kurį pasakoju.

"Blauzdos storos, kaip arbū
zai ir aptemptos pančiai o mis, 
kurių galai ^..raityti viršuje ke
lių. Sijonėli padalkos per pusę 
pėdos nepasiekia kelių...

"Kaip jau sakiau, mano akys 
nuslinko jau žemiau pilvo, at
sidūrė palei kulnis ir paskui vėl 
palengva pr.i :• o kilti augštyn. 
Nagi, žiuriu, kad manu taiki
nys. nežinau kokiu tai išroka.i- 
mu, besirengdamas kelionėn, 
užmiršo užsidėti neužmirštamą
sias. o be jų visą savu privatinę 
nuosavybę iš.-tatė ant parodos...

"Vėdyklių nešiejami debesiai 
pradėjo darytis tiršt«>iu. tam
sesni ; atmosfera pradėjo sun
kėti. kaip prie.*, kokią audrą. 
Man jau reikėjo apleisti trauki
nį. bet apie tai užmiršau. Nors 
mano akiniai Įvairius daiktus Į 
dikėiai padidina, pritraukia, bet 
aš automatiniai pradėjau po kl- 
šenius grabaliotis ir jieškoti pa-' 
didinamo stiklo. Mat. jau žmo-, 
gaus tokia prigimtis: jeigu ge
rai matai, tai nori dar geriau 
matyti. O kuomet jau visai arti 
prisiartini. tai nepasitenkini 
matymu, bet nori ir paliesti.’’

“Patriotai jokiu budu ‘savo tokia pasaka, kad karinis 
tautu žiams nevari? „isvės tei- štabas vienas ėjo užimti Kau
gių. jų nesmaugia ir nežudo, ną, be armijos, nes apie 
Užimdami aukšta- ir atsako- armiją nesakoma nieko. Kas 
ming..- vielas jie rūpinasi sa- 
lies ir tautos gerove. l**t ne sa
vu a&iiieiiiiu„.s reikalais.

"Tų ir kitų visų ypatybių Cal- 
!es nebeturi. Jis ne patriotas, 
bit Meksikas gyvent" ų bude
lis- Jis vadą aitrią Katalikų 
Bažnyčiai k vą. kareiviai ir 
agentai ąrti 20U ku:.igų nužudė. 
Tūkstančiu.- uatuiiką jo liepia
mi kareiviai sušaudė arba pa
korė. Ir tik už tai. kad tie žmo
nes šaukiasi laisvės, kad reika
lauja teisės melstis ir Dievą 
garbinti.

“Ne iš kokio savo patriotiz- 
m.i tas budelis pasitraukia. Tai 
daro dėl siaučiančios šaly be
tvarkės ir tk-l ekonominio šalies 
suirimo. Jis verčiamas pasi
traukti. Kitokios išeities iam 
nėra.

"Angliški laikraščiai tai ži
no, tik užtyli. Patrioto pavadi
nimas jam nebūtų prisegamas, 
jei jis protestantus žiauriai 
smaugtų taip, kaip šiandien 
smaugia katalikus."

Matot, sulyg kuniginė.*, lo
gikos, Calles butų geresnis 
patriotas, jei jis “piotestonus 
taip žiauriai smaugtų, kaip 

^šiandien katalikus smaugia,” 
o dabar jis esąs "budelis.” 
Faktas gi yra. kad Meksikoj 
nieks nesmaugia nei katali
kų nei kitokios sektos žmo
nių, už garbinimą Dievo, 
o vien tik vartojama ata
tinkami budai suvaldyti tuos, 
kurie laužo konstitucinius 
šalies įstatymus. Prezidentas 
Calles gi pasitraukia iš prezi
dentystės todėl, kad einant 
konstitucijos įstatymais jis 

•jau negali pasilikti preziden- 
i tu ant kito termino. Jeigu 
“Draugas” viso katekizmo 
nežino, jis bent turėtų žinoti 
dešimts Dievo Įsakymų, kur 
yra pasakyta "nemeluok”!

I
s

nusimano bent kiek kariume- 
nės sudėtine, tokių kvailys
čių nebandys pasakot. Kari
nis štabas be savo annijos 
neis kariauti. Tokias pa
sakas gali rašyti tik “Darbi
ninkas” neprotaujančioms 
davatkoms, bet protaujanti 
visuomenė iš tokios “Dar-ko” 
pisorėlių logikos, gali tik 
gardžiai pasijuokti.

Atgijimas Po Audrų 
Ir Perversmų

Visuomeninis gyvenimas “gazietų” propagandos ir šu- 
ir veikimas gali maž daug ly- kavimų, kad dar nesą taip 
gintis dabartinėms vėtroms. blogai, kaip atrodo, bolševi- 
ir audroms gamtoje. Užeina Į kų spėkos susmuko netik A- 
baisųs uraganai, išdrasko, ” '' ; *”””*
miestus, išvarto medžius, iš
blaško gyventojus padaryda
mos milžiniškus nuostolius ir 
nuklodamos savo kelią gy
vasčių aukomis. Kyla sumiši
mas ir neramumai žmonėse j 
ne tik tenai, kur nelaimė ■ 
Įvyksta, bet ir tolimesnėse' 
vietose. Prigimties instinktas 
savitarpinės pagelbos, užuo-I 
jautos, i ‘

merikoj, bet abelnai visur. 
Suprantama, gudragalviai 
savo eiliniams nesiliauja 
dumti akis. Jiems tikrinama, 
kad tai esąs komunistų “kris- 
talizavimasis,” o ne žengi
mas į grabą, ir nėra abejo
nės, kad gerų norų visuome
nės dalį jie dar išnaudos 
savo tikslams.

, Vėliausios žinios iš Vokie- 
sujudina visus. Bet uj;os par(X|Ot kad ten žymus 

praėjus ilgesniam laikui po. komUnistų darbuotojai jau 
nelaimes įvykio, nutilus aud-' itraukė iš Komunistu Par- 

ir nusidėjo su socialde- 
įmokratais. Rimtesni komu
nistų veikėjai ir nariai, ku- 

(į’iems ištikrujų rupi darbo 
j klesos gerovė, kitaip ir nega- 
i Įėjo padaryti. O tai yra pa
tvirtinimas, kad žalingas ko
munistų judėjimas jau priėjo 
galą liepto ir Vokietijoj.

Reiškia taip atsitiko, kaip 
iš anksto numatė patyrę ir 
darbininkų klesai atsidavę 

i tikri jos kovotojai veteranai 
i—socialistai. Ir dabar, kuo- 
j met taip atsitiko, mes nema- 

bolševikiškos diktatūros Ru-,t0.n}e.r^a^° džiugautis neigi 

■■■ ■ - ---- - suklydėlius. Mums gaila tik
tų nuostolių darbininkų kle-

KIEK “LAISVĖ” NUSIMA
NO APIE BOLŠEVIZMA-

Brooklyniškio “raudonojo 
biznio” organo, “Laisvės,” 
redaktorėiiai tapkiai rašo 
tai. ką jie patys nežino. Mi
nint rugpiučio 30 d., kaipo 10 
metų sukaktuves nuo pasikė
sinimo ant Lenino gyvybės, 
"Laisvė” sako:

"Tos dienos neužmirš viso 
pasaulio darbininkai, kurio (?) 
revoliuciniu vadu ir mokytoju 
buvo Leninas, 'žiaurus ir gud
rus priešas žinojo, kur taikė’— 
sako 'Pravda.' — taikė širdin 
proletarinio vado, širdin ir gal
von darbininkų klasės. »

' žmogžudvs Kaplan buvo pa- -. 
siųsta., nužudyt Leninų vžnde 
sumuštos, bet dar nesunaikin- ; 
tos senosios tvarkos — genero
lų. kapitalistų, kunigų, dvari
ninkų ir tt. Jie buvo desperaci- į 

joj. šie norėjo vėl atsisėsti ant 
liaudies sprando pagelba baisios 
zmoiržudvstčs... ••• s « » ei* Ii joj, skaudžiai atsihepeant ,

Ištikrujų gi. tai buvo dar-'darbininkų ne tik tose šalvse,/’». , .. * ..
basne kokių kapitalistų įga- bet ir kituose pasaulio kraš- kuriuos tuiejo pei nesti 
iioto žmogžudžio, bet kairio- tuose. Kilo daug vadų, kurie aciu p^suo^Hdusio proto pa- 
jo esero, i 
moters. “Naujienos” 
lalyke duoda editorialą ir

sugnauto gyvenimo ir, su 
atatinkama parama bei pa
stangomis, pavyksta viską iš 
naujo atsistatyti, kai kada 
net tobulesniais pamatais.

Lyginai taip būna ir drau
gijiniame žmonių veikime, 
kuomet karinės audros ir 
perversmų sūkuriai išdrasko

► spėkas. 
Kaip žinoma, pereitas Pasau
linis Karas ir jį pasekusios 
revoliucijos tartum baisioji 
vėtra buvo išdraskiusi darbi
ninkų spėkas. Įsigalėjimas 
sijoTir“ fašMnio^iva'lo 5t£' niekinti buvimus draugus -

NENUORAMOS VĖL 
ŠTURMUOJA SUSI

VIENIJIMĄ.
Bolševikiškas elementas 

kelia naują triukšmą SLA. 
organizacijoj. Atkandę dan
tį pereitame Susivienijimo 
seime, jie dabar bando pasi
naudoti beskiriant naująjį 
iždininką į mirusiojo iždi
ninko Tarno Paukščio vietą. 
Nors jie gerai žino, kad savo 
peršamojo Gerdausko ne
praveš. tečiaus, skandalini- 
mo tikslu dabar varo agitaci
ją. kad kuopos rašytų rezo
liucijas ir verstų Pildomąją 
Tarybą paskirti iždininku 
Gerdauską. Tuo pačiu sykiu, 
kita Susivienijimo narių da- 
:is Sargybos Komiteto ragi
nama gaminti panašias rezo
liucijas. kad Pildomoji Tary
ba Gerdausko neskirtų.
Naujienos" apie tai štai 

kaip atsiliepia:
"Bereikalingas triukšmas! 

Sulig SLA. kcnstitucija, iždi
ninko skyrimas yra pavestas 
Pildomaiai Tarybai ir jokios 
rezoliucijos šitą tvarką pakeisti 
negali. Jeigu komunistai kursto 
SLA. nariu> terorizuoti organi
zacijos viršininkus ir tuo budu 
trukdyti atlikimą pareigos, ku
rie konstiucija yra uždėjusi Pil- 
d majai Tarybai, tai argi ir 
rimtoji SLA. narių dalis priva
lo pamėgdžioti korr.uni.'tus?

"V;>i žinome, kad. kilus triu- 
kšmui svetainėje, tvaiką yra 
lengviau atsteigti ne tada, kai 
ramioji publikos dalis ima 
šaukti ant triukšmadarių, bet 
kai ji tyli ir palieka juos nu
malšinti pirmininkui. Tokios 
pat taisyklės reikėtų laikytis ir 
šitame dalyke.’’

vertųsi ragožium, pradėjo 
skleisti bolševizmą darbinin- 

pilvo
naudai.

Dabar atėjo bolševizmo 
susmukimo laikas, ir "Lais
vei” jau nėra kas rašyti apie 
idėjas, tad ji susirado temų 
apie merginų "privatinę nuo- 

' £’... Ir taip. “Laisvės” 
Nr. 222, rūgs. 17, vienas jos 
redaktorių. Švenčion iškis,
rašo:

"Dabar aš noriu papasakoti 
apie savo prietiki, kuris buvo 
daug didesnis ir su baisesnėmis 
pasekmėmis, negu išvyst; pur
vinas pančiakas.

“Man pasitaikė važiuoti gar
siuoju New Yorke Cauarsie 
traukiniu...

“Atsisėdęs pradėjau dairytis, 
žvalgytis, kaip sakoma, šaudy
ti akimis. Savo akimis šoviau 
tiesiai. Žvilgsnis atsimušė neti
kėtai Į taikini (cielių). Tai buvo 
ji. Savo sėdynę, kaip ir aš. pa
sidėjus ant kompanijos suolo, 
sėdėjo išdidžiai ir skaitė koki 
tai žurnalą...

"Apžiūrėję.' visą viršų, savo 
akis ir dar akiniais pabalnotas, 
pradėjau leisti žemyn.

“Kaklas ilgas, plikas ir visas 
miltais apibarstytas taip storai, 
kad jau nieku budu negalima 
Įmatyti purvų. Krūtys augštos. 
didelės ir pusiau nuogos. Mano i 
akys automatiniai pradėjo leis- ■ 
tis žemyn. Atsidūrę ant pilvo ii-' 
gai nesilaikė, nes ten nieko ypa
tingo negalima buvo pastebėti.

“Bet štai, akių fokusas susi
koncentruoja jau biskį žemiau 
pilvo. Čia jau ir susiduriau su

šlemėkams ir revoliucijos ža
gintojams. Gaila tiek daug 
žalingai praleisto laiko, kuris 
suteikė kapitalistų klesai 
progos labiau sustiprėti ko
voje prieš rimtus darbinin
kus. Taigi gaila, kad tas davė 
progos visokiems fašisti
niams gaivalams iškelti auk
štai savo smakišką galvą dar
bininkų nenaudai.

Vienok nereikia nusiminti. 
Kas buvo, tai buvo. Mes da
bar esame po audrų ir per- 
persmų naujo darbo prieš
aušryje. Lieka tik vienas — 
rankioti protaujančią darbi
ninkiją ir iš naujo budavoti 
darbininkų kovos tvirtoves 
naujais pamatais. Po skau
džių lekcijų visuomenė bus 
labiau prityrus ir pajiegs at
statyti savo idėją taip, kad 
panašios audros daugiau ne
sugriautų. Kiekvieno susi- 
pratusio darbininko, kiekvie
no rimto veikėjo DABAR 
yra pareiga imtis už naujo 
darbo, stiprini socialistų 
kuopas nariais ir veikimu. 
Kalbinkim i musų eiles nu
puolusius dvasioj bolševikų 
pasekėjus, neduokime rudyti 
darbininkiškiems noragams, 
nes dirvonai ir taip jau pikt
žolėms sužėlę!

M. Balandėlis.

ir tai ne vyro, bet vaduodamiesi daugiau įkai- 
šiame turiu upu, negu šaltu protu, 

suskaldė darbininkų sąjun- 
ouikiausiai įrodo, kad musų'gas, sugriovė unijas, įtikinę 
bolševikėliai ne tik nieko ne
įmano kitais gyvenimo 
klausimais, bet ir apie savo 
bolševizmą ne ką težino.
"Naujienos” sako:

“Kairieji socialistai 'revoliu
cionieriai vargiai kada nors tu
rėjo kokių reikalų su genero
lais. kapitalistais ir panašiais į 

elementais. Jie buvo kraštutinė 
revoliucinė partija, su kuria 
bolševikai buvo sudarę bloką 
Rusijos Steigiamam 
(1918 m.). Tos partijos vadą. 
Mariją Spiridonovą, bolševikai 
juk statė kandidatu į Steigia
mojo Seimo pirmininkus (prieš 
dešiniųjų eserų kandidatą, Vik
torą čemovą). Tos partijos at-į 
stovai da ir po Steigiamojo Sei
mo išvaikymo dalyvavo liau 
dies komisarų taryboje, t. y 
valdžioje, kartu su Leninu 
Trockiu ir kitais boLševikų ly 
deriais.

“Brooklvno komunistų orga
nas nežino net to, kad asmuo, 
šovęs Leniną, buvo ne vvras. *.' 
bet moteris — jauna mergina. - 
vardu Dora Kaplan.

"Kodėl ji kėsinosi nužudyti! 
bolševikų vadą? Todėl, kad bol
ševikų valdžia tuo laiku (vasa
rą 1918 m.) jau žudė kairiuo
sius socialistus revoliucionie
rius 1

"Po Brest-Litovsko taikos su 
Vokietija pasirašymu, kairieji 
eserf.i pasitraukė iš sovietų 
valdžios ir perėjo opozicijom 
•Jie žiurėjo į tą taiką, kaip į kra
što ‘pardavimą’ kaizeriškai Vo
kietijai ir pradėjo atkakliai ko
vot prieš bolševikus. Norėdami 
suardyt bolševikų sutartį su 
vokiečiais, kairieji eserai, kaip 
žinoma, metė bombą į kaizerio. 
ambasadorių von Mirbachą Ma- Į 
skvoje. Kuomet gi bolševikai ’ 
ėmė teroro priemonėmis slo-! 
pint savo buvusiųjų sėbrų, kai- ATVA*„iniA . AHČR 
riuju eseru, bruzdėjimą, tai šie ATVAŽIUOJA LAIKRAS- 
atkreipė ginklą ir prieš pačius TININKAS VITKAUSKAS, 
bolševikus, iš to ir kilo Doros “Lietuvos Žinios” praneša, 
Kaplaniutės pasikėsinimas kad vyksta Amerikon vienas 
prieš Lenino gyvybę.

“Savo laiku Naujienos’ griež- ir poetų, Leonas Vitkauskas.
tai pasmerkė tą kairiųjų eserų Sako, jis atvažiuoja čionai gutis’’ žymiai įdomesnis už 
žygį, nes terorui jos bendrai ne- studijuoti žurnalistikos. Vit- praeitus jo leidinius. Apsčiai 
pritaria ir laiko visai pragaiš- kauskas yra buvęs “Šiaulių yra originališkų skyrių ir 
tingu dalyku revoliucijai, kuo- Naujienų” redaktorium ir - -
met revoliucinės frakcijos ima 
viena antrą naikint bombomis vo persekiotas ir įkalintas, 
ir revolveriais. Tečiaus teisin- Sykį net bomba buvo įmesta 
gumas reikalauja pažymėt. kad redakcijos kambarin. Jis yra 
tą žiaurią ir kruviną tarpusavi- pasižymėjęs savo gausiu ra-

mažiau apsišvietusias prole- 
tarijato minias, kad tobulas 
ir laipsniškos evoliucijos So
cializmo mokslas turi būti 
pakeistas ir pavaduotas tero- 
rišku greitos revoliucijos ir 
diktatūros darbu. Rusijos 
revoliucija jiems buvo geras 
Įrankis tada patraukti savo 
pusėn nepribrendusią visuo
menę. Ir jie savo tikslą buvo 
dalinai pasiekę. Bet tai vis 
dėjosi dar nenurimusių aud
rų periode.

Dabar gi, audroms nutilus 
ir dienai išsigiedrinus, kitaip 
dalykai atrodo. Pasaulinės 
revoliucijos klausimas jau ne 
tik nėra dienos klausimu, bet 

j jau atidėtas šimtmečiams. 
Rusijoj bolševizmas pakeis- 

i tas stambiųjų žemvaldžių 
aristokratizmu, geriausieji 
Rusijos gamtiniai šaltiniai 
ilgiausiems metams pavesti 
eksploatavimui svetimų šalių 
kapitalistams. Garsintas bol
ševikų “darbininkiškas ro
jus” Rusijoj, virto baisiu 

’! skurdu, ir žiauna priespauda 
Įbiednuomenei. Visi tai jau 
žino, žino ir patys bolševikai, 
nepaisant raudono biznio

NAUJI MELAI APIE 
PLEČKAITJ.

Lietuvos gudragalviai val
donai Plečkaiti vaitoja kaip 
koki baubą gązdinimui liau
dies. Matomai tuo pačiu tiks
lu Berlyne buvo paskleista 
žinia, buk Lietuvos demar
kacijos linijos sargyba suga
vo slapta perėjusį Plečkaičio 
karinį štabą, kuris esąs suor
ganizuotas Lenkijoje ir ėjęs 
nuversti Smetonos valdžią.

Šv. Juozapo gazieta “Dar
bininkas” iš tos skiedros pri
skaldė vežimą ir savo davat
koms jis štai ką informuoja:

"Plečkaitis ir kiti Lietuvos 
išgamos buvo apmokami lenkų 
ir jie padėjo lenkams smaugti 
Vilniaus lietuvius; padėjo užda
rinėti lietuvių mokyklas, paso
dinti į kalėjimus lietuvių veikė
jus. svietiškius ir dvasiškius, ir 
jeigu dabar Plečkaitis su savo 
štabu ir ‘armija’ žygiavo Į Kau
ną, tai jis ta darė su lenkų ži
nia ir gavęs užtikrinimą, kad jo 
žygius Lenkija parems jėga. 
Bet. jeigu žinios teisingos, kad 
štabas areštuotas, tai matyt 
Lenkija nesuspėjo pagalbos pri
duoti arba gal lenkai jau nebe
norėjo šelpti ištyžusios Plečkai- 

! čio ‘armijos- ir pasiuntė į Lie
tuvą."

I Kur “Darbininko” priro- 
idymai, kad Plečkaitis esąs 
apmokamas lenkų pinigais? 

1 Jokių įrodymų nepriduoda, 
.tik klebonišku tonu begėdiš-

Seime

. ■

I

KUNIGAI NORI, KAD 
PROTESTONAi BUTŲ 

SMAUGIAMI.
Chicagos kunigų gazieta 

, "Draugas" išliejo savo tulžį
• ant Meksikos prezidento 
' Calles už tai. kari dabartinė
Meksikos valdžia ten apkar
pė Rymo trusto agentų na-, 
gus. suvaržant jiems kišima-' 
si Į šalies politiką ir naciona-' 

dizuojant nejudinamąjį baž-, 
nyčių turtą. Kadangi tokiems jiv ____ .
'pat\ark\ maras katalikai ku--^j šmeižia tą žmogų todėl.
• nigai ten griežtai pasipnesi- jjs seniau buvo kaulas
■ no ir suairitavo savo pasekė-............ • •
ius į ginkluotus sukilimus ' 
prieš šalies Įstatymus, tad 
Meksikoje pastaiuoju laiku 
nemažai pralieta kraujo ko- 

jvoje su Rymui ištikimaisiais 
j sukilėliais. "Draugas” apie 
;tai nutyli, bet iis kunigišku
• gudrumu šitaip aiškina:

Kas 'kai?. atalikiškuose 
iaikrascitrise ž:i as apie katali
kų vargus Meksikoj. tas gerai 

žino, kaip yra didelis Calleso ‘pa- 
triotizmas.’ Antai :r Rusijos bol
ševikai gali pasigi_____ _ ,__ ____
riotizmu." kada jie gina nuo giavo užimt Kauną. Ar gali 
priešų Rusijos imas. būt kas nors kvailesnio kaip

I

i

gerklėje klerikalams, kada 
jie su policija valdė Lietuvos 
seimą. Sapaliojimai apie 
“smaugimą Vilniaus lietu
vių” taipgi purvinas melas. 
Lygiai toks pats melas yra ir 
apie “armijos” žygiavimą 
užimti Kauną. Žinia apie su
ėmimą lenkų karinio štabo 
Lietuvoj, tuojau buvo užgin
čyta. Tą užginčijimą pats 
“Darbininkas" patalpino. 
Tad kokiems galams taip be-, 
gėdiškai meluot, buk Pleč- 

•rti savo ‘pat- kaitissu savo ‘ armija" žy-

nę revoliucijos dalyvių kovą< šytojavimu veik visiems laik- 
iššaukė I^nino vadovaujami raščiams, nepaisant kokiai 
bolševikai. sriovei jie priklausvtu. čion

“Maskvai ir jos pasekėjams j atvykus, jam prisieis persi- 
butų tad geriau užmiršti kaip (tikrinti, kad rašytojams, kaip 
galint greičiaus tą nelaimingą j jr kitokių profesijų Žmo- 
rugpiučio 30 dieną, nes jii pri- nėms, bandymas “eiti su vi

sais” gerų pasekmių neduo
da.

mena pasauliui amžiną bolševi
kų gėdą: terorą, kuriuo jie pa
žemino ir subiauriojo 
revoliuciją!

"Doros Kaplaniutės
Leniną buvo įspėjimas 
kiškiems diktatoriams. Bet. de
ja. jie jo nesuprato..."

Rusijos

šūviai j 
bolševi-

SENIS SKINDERIS GAST
ROLIUOJA SU PILKA.
“Vienybė” praneša, kad 

artistas Pilka pasiėmė talkon 
104 metų seneli Skinderį ir 
naudos jj savo gastrolėse. 
Jeigu jis sugebės padalyti iš 
jo artistą, tai bus žingeidi 
kombinacija.

jaunesnių Lietuvos rašytojų NAUJAS MARGUTIS.

j” redaktorium ir 
užtai dabartinės valdžios bu-

Naujas Vanagaičio “Mar-

juokelių, taipgi pora dainelių 
su gaidomis. Tik pirmoji dai
na kaž kaip išėjo: nežinia, 
kur jos pradžia. Jeigu tai hu
tų tęsinys iš pereito numerio, 
turėtų būt pažymėtas.
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Ka* skaito ir ražo, 
Tas duonos nepraio. i

©
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I Kas nieko neveikia, 
i To niekas nepeikia.

Brooklyno Kriaučių Reikalai

BROOKLYN, N. Y.
Ar V. Černauskas ištikro 

streiklaužys.
Pas Brooklyno kriaučių* 

kilo kalbos, kad kadaise bu
vęs delegatas V. Černauskas 
dabar nuėjęs i Akermano 
dirbtuvę streiklaužiauti. 
Kaip ištikrujų dalykas buvo 
tai aš, kaipo tos dirbtuvės 
darbininkas, čionai nors 
trumpai paaiškinsiu.

Šį pavasari prasidėjus siu
vimo “sezonui.” Akermano

ia. Reikia pažymėti, kad jei
gu šitaip butų pasielgęs kitos 
partijos žmogus, ne komuni
stas, tai “Laisvėje” butų 
kiekvieną dieną pilna apie 
tai, bet dabar tyli ir dar vei
kiausia teisins Černauską.

Beje, reikia duoti papeiki
mas ir dabartiniam mus 
kriaučių delegatui F. Vaitu
kaičiui. Nežiūrint kad ir ne
buvo ten oficialis streikas ir 
kad tie prosytojai buvo savo 
įrankius išsinešę iš tos dirb
tuvės, vienok delegatas turė-

firma, pryšakvje su bolševi- jo žinoti, kad tie žmonės ku
kuojančiu prosytojų užveiz- vojo už didesnį duonos kąs- 
da K. Juodaičiu, numušė vi- nį ir geresnes sąlygas ir ne- 
siems prosvtojams po 3 dole- reikėjo duoti pasus tokiems 
rius algos. “Sezonas” dar tik čemauskam ir kitiem, kurie 
ką buvo prasidėjęs ir prosy- skverbėsi tenai dirbti, atim- 
tojai jautė, jog kitur darbas darni duonos kąsnį iš senų 
negalima bus gauti, tad suti- darbininkų. Bet, kaip girdėti, 
ko dirbti už numuštas algas, tai delegatas net stengiasi 
Tečiaus darbininkai turėjo teisinti Černauską. Mat ko- 
viltį, kad prasidėjus pilnam munistai sako, kad Vaitukai- 
darbui, jie atgaus tas numuš tis dabar yra tik jų įrankis— 
tas algas. įėjus darbui pilnu- gali būt ir teisybė. L. 
moję ir prasidėjus, taip sa
kant, “bizi”, ėmė prosytojai 
tartis, kad laikas jau atgauti 
tas numuštas algas. Firma ta
tai dažinojus ėmė daryti 
spaudimą ant prosytojų, o la
biausia ant tų. kurie agitavo 
atgauti algas. Spaudimas bu
vo daromas toks jau nepa
kenčiamas, kad žmonės jo
kiu budu negalėjo dirbti ir 
turėjo mesti darbą. Nuėjus 
prosvtojams į unijos ofisą ir 
paaiškinus dalyką, unijos 
viršininkai pareiškė, kad to
je firmoje streiką unija ne
gali skelbti, nes ji yra pada
riusi su unija sutartį ir uni
jos viršininkai gali tiktai su
taikyti. Pradėjus daryti tai
ką, firma tuojaus sutiko atei
tyje nedaryti tokį spaudimą 
ant prosytojų ir sutinka pri
imti visus į darbą, išskiriant 
tris: vieną lietuvi ir du italus 
(mat tie trys bųjro aktyviš- 
kiausi atgavimui numuštų 
algų). Kada šitaip, tai prosy
tojai susitaria negrįžti į dar
bą tol, iki susigrąžys visUs 
iki vienam; matydami, kad į 
jų vietas niekas neis, o tuom 
tarpu ir gerų prosytojų be 
darbo jau nesiranda, tad fir
ma turės visus grąžinti.

Tečiaus. ne sulyg Akerma
no prosytojų vilčia dalykai 
įvyko, černauskas, išgirdęs 
tą visą dalyką, meta savo 
real ėstate biznį ir vieną 
utarninko iytą pasiima nuo 
lietuviško delegato pasą 
(nors tą dirbtuvę kontroliuo
ja ne lietuvių, bet žydų dele
gatas) ir pasikalbinęs dar 
kelis italus prosvtojus nudū
mė pas Akermaną dirbti. Na 
ir, žinoma, diena po dienai 
tampa užpildytos senų jų pro
sytojų vietos naujais prosy- 
tojais su bolševiku Čemaus- 
ku pryšakvje, o senieji, 
“kontrevoliucionieriai.” lie
ka išmesti už dirbtuvės var
tų. Pralaimėję viską, senieji 
Akermano prosytojai išsi
skirstė į kitas dirbtuves, o du 
paskutinėmis dienomis su
grįžo atgal.

Tai ve kaip yra dalykai su 
tuo V. Černausko “streiklau- 
žiavimu,” • apie, kurį mus 
kriaučiai taip daug dabar 
kalba. Dabar kyla klausimas 
ar Černausko šitoks pasielgi
mas yra streiklaužiškas ar 
ne? Į šį klausimą štai ką aš taip toliaus. 
turiu atsakyti: Iš oficiališku- 
mo Černausko toks elgėsis 
nėra streiklaužiškas, bet mo
rališku žvilgsniu žiūrint, tai 
yra pirmos rųšies streiklau
žiškas. Ir šitą pripažins kiek
vienas 
nežiūrint kokių jis pažiūrų savo šapos. O komunistai, 
butų. Žinoma pats Čemaus- kaipo geri “revoliucionie- 
kas ir kiti pigios sąžinės ko- riai.” mokės pateisinti kont- 
munistai, stengiasi meluoda- rektorius, sakydami, kad da
rni išsisukinėt, bet tai yra pa- bar labai prasti laikai. Tokia 
prasta komunistų demagogi- juk komunistų taktika.

nį ir geresnes sąlygas ir ne-

turi įsitėmyti, tai Buivydo Į dėl plėšrumo, ir siunčia krik- 
“manievrus.” Jis sykį dide-’ščionis vienus prieš kitus 
liame susirinkime šaukė, kadjskerstis. Ir da atsiranda j;iU- 
nemokėti nei vieno cento nuolių, kurie iš liuoso n .rd 
duoklių, nes unija dabar.eina i tas skerdyne*. Taigi, i 
esanti musų močeka. Sakė,' karas yra pekla, o žmonė>. 
kaip unija buvo musų motiNstojanti iš liuoso noro i tokius 
na, tai mes jai mokėjom, o'karus, eina į peklą. Kitokia 
dabar neremkit. Girdi, ratel- peklos, sako, mes nežinom, 
ninkai, žydų pakalikai ir če- Neveltui Amerikos Rev</iu- 
batlaižiai norį išlupti musų'ei jos Dukterų Sąjunga 
paskutinį centą. Buvo jam nutarė nekviesti jo už ka ne
pastebėta, kad unija privers toją ir ragino kitas pa : i - 
mokėti. Jis gi atšovė: “aš esu tiškas draugijas daryti tą ; 
bordirektorių narys ir žinau, 
kad niekas neprivers." Pa
sekmėje to Newark, N. J. 
skyrius jau keturi metai, kaip 
nemoka ir niekas jo nepri
verčia. Taip tas demagogas 
mulkino visuomenę, o dabar 
pats patekęs į pirmininko 
vietą, turės susidurti su tais 
darbininkais, ir ką jis jiems 
galės pasakyti? Kur jo priža
dai — nauja unija, 25c. są- 
vaitėj mokestis, kriaučiams 
žadėta? Kur pagaliaus jo 
akys — kaip jis išdrįs prieiti 
prie tų žmonių?

Prusininkas.

aailKdUKY, lunn. ^ako, mažai uždirbi irdar 
Kunigas gerai išgarsino “Ke- bori pinigų iš manęs. Prasi-

BROOKLYN, N. Y. 
Leidžia kompanams balsuoti 

susirinkimuose. Buivydo 
demagogija.

Paskutinis lietuvių kriau
čių 54 skyriaus susirinkimas 
buvo labai neskaitlingas, nes 
tyčia nebuvo gerai išgarsin
tas, kad išrinkus užrašų sek
retorių savo plauko. Tokiu 
budu atėjo apie 30 narių su 
visais kompanais ir raštinin
ku išsirinko^ekampį. Jiems 
buvo pastebėta, kad kompa- 
nai neturi tiesos dalvvauti su- 
sirinkime. o dabar jiems net 
balsuoti leidžiama. Kurie 
prisipažino kompanais, buvo 
pašalinti, bet tik baigiantis 
susirinkimui, o kiti dar ne
prisipažino. Buvo įtartas vie
nas bordirektorių narys ir 
vice-pirmininkas, bet kaipo 
komunistams, jiems pasisekė 
užsiginti. Toliau, sekė keli 
atsišaukimai, kūne tapo pri
imti. Po to buvo išduotas ra
portas New Yorko Bendro? 
Tarybos ir bordirektorių.

Raportuota, kari New Yor- 
ke kriaučiai dabar taip “bi- 
zi," kad yra priversti dirbti 
septynias dienas į sąvaitę. Tą 
pati pareiškė ir skyriaus d e- 
legatas savo raporte. Esą už
ėjo tokia darbymetė, kad tū
los dirbtuvės turėjo sustoti iš 
priežasties stokos darbinin
kų.

Pakeltas klausimas kom- 
pano žugždos. Mat žugžda 
buvo padėtas po bausme 
$3.00 dar prie senos valdy
bos, kada jo kompanija tvė
rėsi. Jai leista susitverti su ta 
išlyga, kad už astuonių sa
vaičių Žugžda turi apleisti tą 
šapą. Dabar, kaip parodė ra
portai. buvo geriausia proga 
tą tarimą išpildyti, kadangi 
tūlos dirbtuvės turėjusios su
stoti iš priežasties stokos dar
bininkų. Bet kas tau! Bolše- 
vikėliams unijos viršinin
kams nėra laiko kriaučių rei
kalais rūpintis, nes vieniems 
dabar rupi Fosterio rinkimų 
kampanija, o kiti turi “au- 
zas” ir kambarius taisyti. 
Kol sąjungiečiai buvo lokalų 
viršininkais, tai “Laisvė” kas 
dien ištisas špaltas prirašy
davo, kad darbininkai mėto
mi laukan iš šapų, kad patai
kaujama kontraktoriams ir

Progresyviai veikia, tik ko
respondentų stoka.

Nuostabu, kad iš musų ko
lonijos nesimato žinučių, tar
tum čia nebūtų jokio progre- 
syvio judėjimo. Visgi čia 
randasi daug lietuvių, kurie 
moka rašyti ir. rodos, galėtų 
šį tą pabrėžti i darbininkiš
kus laikraščius, jeigu nebūtų 
pas juos apsileidimo. Prie to 
reikia kaltinti musų draugi
jas, kad savo metiniuose su
sirinkimuose neišrenka spe
cialių korespondentų, kaip 
kad daro lietuvių organizaci
jos kituose miestuose. Tiesa, 
So. Bostono “Lašinių Bend
rovės” organe laiks nuo laiko 
pasirodo žinelių iš musų 
apielinkės, bet ten būna tik 
niekinimai pažangesnių lie
tuvių, kas niekad neduoda 
gerų pasekmių.

Gana gerai gyvuoja čionai 
D. L. K. Vytauto Kliubas, 
prie kurio priklauso visokių 
pažiūrų žmonės. Kliubas tu
ri nuosavą parką su puikia 
svetaine šokiams; vasaros 
laike rengia pasilinksmini
mus kiekvieną subatą ir ne
dėldienį. Žmonės remia kliu- 
biečius. Ypač gerai nusisekė 
ir davė gero pelno paskutinis 
Kliubo piknikas. Nieko ne
gelbėjo nei špitolninkų “Dar
bininko” šmeižtai bei nieki
nimai Kliubo įstaigos. Net 
pats vietinis klebonas varė 
agitaciją tarpe jaunimo, kad 
jie nevažiuotų ant bedievių 
kempės ir nedalyvautų musų 
parengimuose, bet ką jie ga
vo iš to? Žmonės tik labiau 
pasipiktino iš tokio rymiokų 
zvambrinimo.

Apart vasarinio parko, 
Kliubas 
mieste.
pergeriausia, bet vis tiek mes 
turime kur susirinkti nors lai
kraščius pasiskaityti. Turim 
užsiprenumeravę “Keleivį,” 
“Sandarą,” “Amerikos Lie
tuvį,” “Darbininką” ir vieti
nį anglų kalba “The Lowell 
Sun.” Pirmą vietą užima 
“Keleivis.” o čia gimusieji 
jaunuoliai daugiausia skaito 
“Sun.”

Aš manau, kad Kliubas tu
rėtų labiau pagerinti savo 
veikimą, Įvedant daugiau 
kultūrinio darbo. Čia gimu- 
siems reikia duoti daugiau 
žinojimo apie lietuvystę, o 
ateiviams — amerikoniško. 
Tai butų naudingas darbas.

Artinasi žiemos ilgi vaka
rai. Negalima taip veltui leis
ti laikas. J kambarį atsilanko 
daug žmonių. Kiti tiesiog pa
sisako esą lietuviais ir galėtų 
priklausyti prie Kliubo, jei 
tik butų kas daugiau lavina
ma.

deda ginčas, na ir tuojaus 
grąsinimai areštuoti už ne- 
užlaikymą. Taip daugeliui 
pasitaiko. Panašiai areštuo
tas Stasys Valaitis. Teisėjui 
Valaitis skundėsi, kad moti
nai nuo jų atsiskyrus, širdu- 
kė visai pablogėjo ir dabar 
jai visko maža.

Korespondentas.

leivi.” Moters areštuoja 
vyrus.

Rugsėjo 16 d. šv. .Juozapo 
parapijos kunigas Vaškelis 
pasakė* tokį keiksmų pa
mokslą, kokį retai kada pasi
taiko išgirst'. Kad keikė, tai 
keikė! O ką gi taip keikė? 
Na gi •‘Keleivį,” ir už tai, 
Kad jis teisybę rašo. Turbut 
jegamasčiui teisybė nepatin
ka. Išrodo, kad jegamastis tą 
dieną nebuvo geram upe, 
kad Dievo namuose galėjo 
taip bjauriai burnoti. Visus 
Keleivio” skaitytojus pa- 
...... j į pragarą, kuriam ir 

pats netiki. Ale turbut jega
mastis turės pirmas į tą vietą 
eiti, nes ir jis skaito “Kelei
vi.” jeigu žino, kas yra jame 
parašyta. Pas fnane paklaus- 
tum, kas rašoma brostvinin- 
kų organe “Darbininke,” pa
sakyčiau, kad nieko nežinau, 
nes to šlamšto neimu nei į 
rankas. Kur yra protas musų 
doros mokytojų, jeigu jie pa
tys doros nepripažįsta?

Per tą jo keikimą daugelis 
davatkų ašaras liejo, bet rim
ti vyrai pilvus susiveržę juo
kėsi, sakydami: “tai kvailas, 

i -j r.kaip avinas!” Visi jo tarnai ku red.,Rinkimų kaimo, Gar- katPlikai skubinosi Jket 
evos parapijos, Manampo- išlIi,.btuvės> kad tikgreiėiin 

les apskr Turėjo .70 metu -Keleivi" nusipirkti, 
amžiaus. Amerikoj įgyveno į Jeigu kuris negauna ..fcelei. 

.įietuvo\hko P,at! vio," tai būna liūdnas visą 
ir dvi dukterys, Amerikoj Į 
gyvena jotikra sesuo Onaf Sykisasitinkusavodraugą 
Staciokiene, pas katrą ats,- j • gak ko taj nu].<£ 
buvo laidotuves, su patama-Į(tes? Atsako ka(| į 
vimu grabonaus Jono Stepą- nusipirkti -Keleivio." Sakau, 
nausko. \ elionis buvo palai- prenumeruok. Aiškinasi, kad 
įlotas Onos Staeiokienes le- negabs nes parapijoj prigu- 
somis ant gražių anglų kape lis pj jei kjt kį užtė. 
mų. be bažnytinių apeigų. kiŠ€biuj, tai’gaučiau 
A. a. Martynas buvo getas n i-Jį^čiažyt" Aš patarčiau je- 
doras žmogus. gama sčiui įsitemyti šiuos

Taipgi mirė Vincas Bra- dievobaimingus žodžius:
_ e ’ Alkaną papenėk, trokštan-

gos. Paėjo iš^Lietuvos: Lž-Įčius pagirdyk, “Keleivius” i 
namus priimk. Taipgi di
džiuosius Dievo prisakymus: 
Palaiminti, kurie persekioji
mus kenčia, nes jie apturės 
dangaus karalystę. Palaimin
ti. kurie “Keleivį” skaito, nes 
jie tikrai pragaro nematys. 
Amen.

Nubaudė už girtumą.
•Jonas Delmokaitis gavo 

nuo teisėjo 40 dienų “atlai
dų” kalėjime už girtumą ir 
muštynes. Mat, žmogelis pri- 
sikaušė degtinės ir norėjo sa
vo moteli primušti: paleido į 
ią pilnu tomeičių kenu. Jeigu 
butų pataikęs, gal butų ir už
mušęs. -Jo moteris dirba dirb
tuvėj ir šeimyną užlaiko, o 
jam kalėjimas tai paprastas 
dalykas. Nesenai tupėjo 90

ti
Darbai.

Darbai eina pusėtinai 
Brocktone. Patyrusiam siau- siuntė 
eiui atvažiavus čionai nesun
ku darbas gauti.

Draugijų santikiai eina 
normališkai, jokių triukšmų 
nebegirdėti. Tas, žinoma, eis 
visiems į sveikatą.

A. Kireilis.

SCRANTON, PA. 
Mirė du lietuviai.

Rugsėjo 1 d. mirė Marty
nas Vaičiūnas, išsirgęs su 
viršum 5 metus, prieglaudos 
namuose. Žmogelis turėjo 
pakelti daug vargo iki aplei
do šj pasaulį. Paėjo iš Suval-

MONTELLO, MASS. 
Liet. Piliečių Draugijos su

kaktuvės ir kiti dalykai.
Rugsėjo 15—16 dienose 

atsibuvo Lietuvių Piliečių 
Draugystės 25 metų sukaktu
vės.

šeštadienio vakare buvo 
šokiai, jaunimo atsilankė ga
na skaitlingai ir pelno pada
rė.

Sekmadienį, 16-tą rugsėjo 
buvo surengtas puikus pro
gramas. Kalbėtoju buvo kvie
stas adv. Bagočius iš Bos

tono, bet nepasirodė, nežinia 
lel kokių priežasčių. Publika 
vis klausinėjo, kodėl Bago- 
žiaus nebuvo?

Kalbėjo miesto majoras 
Bent ir maršalas Boyden. 
Lietuviškai kalbėjo Lietuvių 
Metodistų ministeris Peter 
Palšis. Naujų narių priėmi
mas buvo nupigintas, tai į 
draugystę įstojo apie 30, ku
rių pusę sudaro čia augęs 
jaunimas. Prie Piliečių Drau
gystės mėnesinės mokestys 
50c. Į mėnesį. Nariai už tai 
gauna 10 dol. laike ligos per 
6 mėnesius, o per sekančius 
6 mėnesius po 5 dol.

Narys, išsirgęs metus ir 
mokantis mėnesines,gaus po
mirtinę du šimtu dolerių.

Apie 4 vai. prasidėjo spor
tas. Pryzai buvo sukalėdoti 
iš krautuvninkų. Buvo daug 
getų dovanų, kurias perkant 
’-eikėtų brangiai pamokėti.

Draugystė turi virš 3 šimtų i gos. Publikos buvo prisirinkę 
narių ir virš 3 tūkstančių do-Įdikčiai.

Lai būna jiems rami Ame- dienų už panašius prasižen-lenų ižde.

i 
i

zaitis po ilgos ir sunkios Ii-į

barių kaimo, Vilkaviškio pa-i 
rapijos, ir to paties apskri
čio. Amžiaus turėjo 55 m. 
Amerikoj išgyveno 25 m. Ve
lionis Vincas buvo geras ii 
doras žmogus. Paliko savo 
žmoną, sūnūs ir dukteris di
deliam nuliudime. Jis mylė
jo skaityti knygas, labiausiai 
laikraštį “Keleivį.” Prigulė
jo prie Lietuvių Tautinės 
Bažnyčios, tad ir buvo palai
dotas su bažnytinėmis apei
gomis ant Lietuvių Tautinių 
Kapinių, su patarnavimu 
vyskupo Gritėno. Vyskupas 
pasakė įspūdingą, gražų pa
mokslą prie velionio karsto.

Laidotuvės buvo iškilmin-

i

I

"kos pilka žemei? amžinai Gal dabar kiek prasi-
teismais ištraukė ’^^is!

m į jos nustota virs šimto na- . . . - - - ’ rių, o su i______ ______
virš 5 šimtų dol. Dabar tie 
“draugučiai” gailisi už savo 
pragaištingus darbus, ir dau
gelis nori grįžti atgal i drau- 
gystę.

Patartina monteliečiams 
užsiprenumeruoti “Keleivį.” 
Vakarai jau daros ilgi ir nuo
bodus. o antra, kad “Kel.” 
vra vienatinis pažangus lai
kraštis visoje Naujoje Ang
lijoje.

Daugelis manęs klausia, 
ar da “Keleivis” neina į Lie
tuvą. man rodos, ne. (Pakol 
kas, dar neina.—Red.). “Ke
leivį” visuomet galima užsi-

•t*

Bačių Juozas. blaivys.
Dar vienas gavo “džėią.”
Vladas Navakauskas buvo

DOVER-FOXCROFT, ME. , lejSgj0 nubaustas užsimokėti
Farmerin varsaiFarmerių vargai. Į.$35 pabaudos, bet negalėjo 

“Keleivio” Nr. 38 korės-Į užsimokėti, tad policija nu- 
pondencijoj iš Farmingtonjvežė jį i New Haveno apskri- 
Me. tūlas Antanas Pečkis sa- čio kalėjimą atsėdėt už tai. 
ko, kad vasaros laike ten -Jis irgi nubaustas už girtuok- 
kompanija moka nuo 30c. iki barimą ir mušimą pačios. Ne 
50c. už 100 svarų pieno, o tik savo pačią, bet ir policis- 
žiemą už tiek pat mokama ta gerai aplamdė, kuomet at- 
nuo 70c. iki $1.00. Rodosi ėjo jo areštuoti. Spyrė poli- 
Farmington yra dar arčiau cistui Į krutinę ir sudraskė 
prie Bostono, negu Dover-1 marškinius. Policistas, maty- 
Foxcroft, į kurį visas Maine damas, kad geruoju nieko 
valstijos pienas vežama* bet nebus, da\>'paragaut savo 
čionai dar mažiau mokama, i “med icinos/ kuri labai “pa

Į$35 pabaudos, bet negalėjo

nuo 70c. iki $1.00.

Dabar patys kria učiai 
spręskit, jeigu tokiame dar- 
bvmetės laike žugždos baus
mė likviduota, tai reiškia, jis 
pasilieka vėl pilnas bosas, ir 
ateinanti pavasarį galės vėl 

sąžiningas žmogus, išmesti pusę darbininkų iš

leivi visuomet gailina ujgsi- ,. — ——„krprenumeruoti pas A. Kireilj, š,.*„v2sa.rt mokėjo tik $2.00 maeijo. a pnbuvo poli-
- -- -- - -- -- uz 3.< riebumo pieną Su- cijos vezrnia:*. musų karzygis

prantama, *tai nėra užtekti- jau negalėjo paeiti, bet poli- 
7 *. . '.o-'—taKaina.Jista-nusivilko ji pusg.vvi i 
kurią kompanija lupa nu'’|kolė.'.mą.
vartotojų. * *" * • -

Sunkus farmeriams pragy- 
venimas abelnai, o šįmet 
ypatingai, nes nesiliaujami' 
lietus viską pūdo. Nors ką ir 
užaugini, tai kol suvalai, taip 
•sugadina, kad pusės vertės 
netenka. Supudė daug šieno 
ir vasarojaus. Nežinia, kaip

572 N. Main st., Montelio, 
Mass. Ten pat galima užsira-' . . .
šyt ir “Naujienas,” kurias R31.’.. Palyginus su 
jau Įsileidžia Lietuvon.

Vyskupas lankysis.
Lietuviai metodistai užsi- 

kvietė vyskupą Andersoną 
ant spalio 7-tos dienos. Man 
teko girdėti vyskupą Ander
soną kalbant, tai yra puikus 
laisvamanis. Pamenu jo vie
ną išsireiškimą apie tai, kas 
yra pekla. Pekla, anot jo žo
džių, tai yra šių laikų karai,

bus ir su bulvėmis. "i
Jurgis Tumosa.

Moters pradėjo persekioti 
savo vyrus.

Pa> mus dabar tiesiog ma
da virt<> areštuoti vyrus neva 

(už neužlaikymą pačių. Mote- 
rėlė> taip pradėjo persekioti 
savo vyrus, kad net jau sar
mata 1 Vyras parneša visą al
gą. atiduoda sirdukei, o jei- 
y.; kada paprašo kokio cen

tai jo žmonelė supyksta.

MONTREAL, CANADA.
Klebonui išleistuvės su neti

kusiais valgiais.
Rugsėjo 16 d. buvo suruoš

tos išleistuvės Montrealo lie
tuvių klebonui. Pats klebo
nas suagitavo savo parapijo
mis, kad jie surengtų jam 
šias išleistuves, veikiausia 
norėdamas pasipelnyti, kad 
susirinkus sau nors ant tikie- 
to į Suvienytas Valstijas. Sa
kė, kad važiuosiąs Chicagon. 
Per porą savaičių prieš tai, 
vis ragino parapijonus iš sa
kyklos, kad jam surengtų iš
leistuvių vakarienę. Taigi, 
kai’štesni parapijonai tuoj 
sušaukė mitingą ir nutarė, 
kad kiekvienas, norintis da
lyvauti išleistuvių vakarie
nėj, užsimokėtų dolerį įžan
gos.

Bažnyčios tarnai ir davat
kos landžiojo pas visus žmo
nes su tikietais, rinkdami pi
nigus vakarienei. Neatsiliko 
nuo šio darbo ir parapijos 
kūmutės. Kadangi agitacija 
ėjo, taip sakant, bendru fron
tu, tai pavyko surasti nema
žai tuščiagalvių, kad vos 
spėjo tikietus duot ir dole
rius kolektuot. Mat, agitato
riai vis baugino, kad gali 
pritrukti tikietų ant pabai
gos.

Pagaliaus sekmadienio 
pavakary prasidėjo ta išleis
tuvių puota. Suvažiavo mo
terėlės su savo dukrelėmis, 
taipgi pribuvo ir vaikinų, nes 
jie tikėjosi gausią progos ge
rai užkąsti ir prie mergelių 
prisiglausti. Tik vargšai ap
siriko. ne? netikę valgiai su
gadino organizmą. Labai 
keistos rųšies buvo tie val
giai : kiaušinienė maišyta su 
muštarda, šutintos bulvės su 
tumeitėm ir po stiklinę mun- 
šaino prie kiekvieno svečio 
pastatyta ir dar klebono pa
laiminta. Bet toks “navat- 
nas” mišinys neatatiko para- 
pijonų apetitui, tik pilvus jų 
sugadino. Iš šitos priežas
ties svečiai ir į namus, išdū
mė anksčiau, negu reikėjo. 
Mat, kiekvienas skubinosi 
greičiausia gaut kur nors pi
pirų, kad tik skilvį nurami
nus. Sporteliams jau nerūpė
jo nei merginos, nei bobelės, 
nes ir juos ta pati nelaimė 
patiko. Taip visi išbėgiojo 
namo, dolerius dvasiškam 
tėveliui palikę. Bijūnėlis.

DAUG GELBSTI 
NAMŲ PATOGUMUI. 
Apšildvk gyvenam, kambarį 
geminiu radiatorium. Gėrėkitės 
smagia atvira ugnimi, kuriame 
tik kambary norite. Turėkit šiltą 
garažą šaltame ryte ir paleiskit 
karą lengvai. Ištirkite šiuos geso 
parankumus.
Prietaisai, kokią tik norit, galima 
pirkti su visai mažu įmokėjimu. 
o likusius galėsit užmokėti ant 
parankią išlygą.
Kreipkitės prie vietos geso kom
panijos, kad pademonstruotą van
dens šildymo, kepimo, stubos šil
dymo. valgią šaldymo ir kitokius 
vartojimus GESO—GERESNIO 
Kl.RO.
Dėl naudos Naujosios Anglijos 
žmonėms, apart šio, yra atspaus
dinta eilė paaiškinimą apie geso 
industriją Naujojoj Anglijoj. 
Juose vra interesingą faktą apie 
GESO —GERESNIO KI RO — 
svarbą jusą namuose ir Biznyje.

GERESNIS KURAS

užlaiko kambarį 
Tiesa, vieta yra ne-

Su darbais blogai.
Darbai čia eina labai pras

tai. Iš kitur atvykus, darbą ir 
už pinigus negalima nusi
pirkti. Didžiosios medvilnės 
audinyčios ir verpinyčios iš
sikraustė į vakarines valsti
jas, dabar tik “bildingai” 
stovi tušti. O kitokių išdir- 
bysčių čionai nėra perdau- 
giausiai. Kitur taip pat ma
mai dirbama. Darbininkų 
unijos pakrikę. Bosai kaip 

įnori, taip elgiasi su darbinin
kais.

Rinkimų klausimas.
Pas mus dabar mada dau

giausia kalbėti apie “faitus.” 
Na, kažin, kad vietoj “faitų,” 
mes verčiau apkalbėtum apie 
ateinančius rinkimus į prezi
dentą. Kaip žinoma, yra ke
turi kandidatai: socialistų 
Norman Thomas, bolševikų 
Fosteris, republikonų Hoove- 
ris ir demokratų Smithas. 
Dabar kaip sykis butų laikas 
aptarti, kodėl mes turėtum 
balsuoti už socialistų kandi
datą, kuris yra darbininkų 
reikalų gynėjas, o ne už ka
pitalistų bernus.

Kliubo Narys,

I
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RYTŲ TEISMAI
Rytų šalies žmogui Vaka

rų teisė rodosi visai nepapra
sta ir nesuprantama. Rytų 
žmogus negali sau Įsivaiz
duoti nieko baisesnio už pen
kis arba dešimt metų kalėji
mo.

Rytuose viskas papras
čiau: plėšikui nukerta ranką, 
galvažudžiui — galvą, išda
vikui išduria akis.

Kuomet kerta ranką, tai 
labai skauda, bet tas skaus
mas nesitęsia taip ilgai, kiek 
sėdėjimas kalėjime, — sa
koma Rytuose.

Jei prisižiūrėti teismų 
Mongolijoj ir Abisinijoj. Mo- 
rokoj ir Siame, tai reiktų pa
sakyti. kad Rytuose daug 
dažniau išteisina negu Vaka
ruose. nors bausmės, musų

Kinijoj nieko nėra lengviau, 
kaip rasti toki žmogų, kuris 
sutiktų mainytis savo likimą 
su mirtim pasmerktu žmogų-j ir apskaitliavę. 
mi. Kiekvienas elgeta sutik-! mes isikastum 

už šimtą

baigos kentėsi pragare. Bet 
jeigu tu priimsi sau kaltę už 
europiečio užmušimą, tai aš 
liepsiu tave nužudyti. Aš —■ 
ponas visų tikinčiųjų ir už tai! ---------
pažadu tau amžiną rojaus vienodai svetingas: jis neda- 
gyvenimą.

Nusikaltėlis "su džiaugs
mu” priėmė tą pasiūlymą ir 
po kelių dienų buvo nužudy
tas.

v

Sliselburgo Kalėjimo 
Paslaptys ==

Už ką sodino tvirtovėn?
Šliselburgas buvo visiems

ŽEMĖS ŠILUMA.
AR ŽEMES PLUTA ATŽA

LA, AR DAROSI 
ŠILTESNĖ?

Musų žemės viduje visur 
yra degantįs karšti akmenai. 
Tas pastebėta kasant anglis 
arba darant tunelius. Kuo gi-

supratimu, daug skaudesnės^ lįau kasamasi i žemės vidu-

—Alou. Maike!
—Sveikas, tėve! Kaip ei

nasi?
—Iki šiol, vaike, dar nebu

vo taip biogai. Bet aš bijau, 
kad ateis blogas čėsas. jei 
Smithas praluzys per elekše- 
nus.

—Kodėl tu
Jei < 

didatas nebutu

paties j 
nereikia.

—Dievas pinigų niekam 
nedalina, tėve. Aš tau aiškiai 
pasakiau, kad popiežius tokį 
atsišaukimą padarė Į visus ti
kėjimus ir iš to jis mato sau 
naudą.

—Noser, Maike. popiežius 
bet pasakyk 

dabar tu man. už ką tu vo- nia dviejų liudininkų,

rĮ, tuo augštesnė temperatū
ra tenai randama.

* Tyrinėtojai yra pastebėję 
_. kad jeigu 

mes isikastum i žemės gi lu
tų numirti už šimtą svarų mą apie 25,000 pėdu, tai ras- 
sterling-ų. -Jo šeima geriau į tum tenai temperatūrą 200 
galėtų gyventi iš tų pinigų, laipsnių, centigrado rųšies, 
negu iš jo uždarbio. Pas mus Įkarščio. O Įsikasus 50.000 
mirtis reiškia galą viskam,-metrų gilumon. rastum net 
Rytuose — pradžią. Rytų i 800 laipsnių karščio. Kai ku- 

\i žemės kraštuose.
'kaip Yellovv stone Parke. (A- 
Įmerikoje). Larderelle ugnia- 

• (Tuscani-

Dievo ir jam pinigų žmogus nesibijo mirties to- riuose'gi 
dėl, kad tikisi patekti Į skais-’" 
tų gyvenimą po mirties.

Arabijos teisėjas pasmer- kalnių distrikte 
kia žmogų mirtim už tokį nu- j?j)» b- Bath. Anglijoj, karš- 
sikaltimą. kuris mums rodo- tis žemės viduje dar dides
ni smulkmena. Bet jis nepasi
tenkina Įrodymais, kurie 
mums rodosi 
Kaltės Įrodymų reikalauja-

, ma-

viduje dar didės

manai, kad
taip bus. jei demokratų kan- pinigų nenori,

__________________________ j išrinktas A- ’ '
menkos prezidentu. tuosi. ar už katalikų Smithą.jčiusių nusikaltimą savo aki-

—Musų prabaščius taip kuris žada atiduot mums p - — ...
sakė per pamokslą is ambo- degtinę ir saliunus atidaryt, suomet pasitiki.

***“ TkZ-.Z"! T U /"k/’.vr.vl __ ___ “ _ 1“

—Jeigu jis tik sakė taip, o 
faktais neįrodė, tai dar ne
reiškia. kad taip jau ir bus.

—Yes. vaike, jis ir faktais

ar už bedievį HooverĮ?
—Tėve, aš nebalsuosiu nė! 

už Smithą, nė už HooverĮ. aš! 
balsuosiu už socialistų kan

as ir faktais didatą. Normaną Thomasą. 
priparodė. kad next prezi-kuris dai bininkų žmonių pa-į 

statytas. Už jį turi balsuot vi
si darbininkai piliečiai, nes 
jo kandidatūrą remia geriau
si Amerikos piliečiai ir mo-į 
kyčiausi profesoriai.

—Ai ges nat. Maike. Jūsų j 
socialistas saliunams prie-l 
šingas. jis degtinės neduos.

<lenta> turi būt Smithas.
—O kokie gi tie faktai?
—Faktai yra tokie. Maike. 

kad Smithas yra katalikas, o 
kiti kandidatai bedieviai, 
masonai, parmazonai ir kito
kie nedaverkos. O tai daug 
znočija. vaike, ba kaip kata
likas bus prezidentas, tai ir Aš balsuosiu už kataliką, ku- i 
Dievas padės Amerikai, o jei ris duos degtinės. Ir musų 
koks nevidonas bedievis už- prabaščius per pamokslą lie- 
ponavos. tai visokiom koro- pė balsuoti už kataliką. O į 
nėm Dievas užleis šitą kon- jūsų socialistas vis vien ne- 
trą. laimės.

—Tai tu manai, kad prie —Nesvarbu, kad sociaiis- 
demokrato Smitho butų ge- tai gali nelaimėti šiuose rin-! 
riau. negu prie repubiikono kimuose, tėve, bet svarbu yra 
Hooverio? parodyti kapitalistams, kad
__Yes. Maike. Hooveris vra ir darbininkai yra susipratę, 

protestonas, tai Dievas jam Kuomet kapitalistai pama-Į 
nepadės, nes jo popiežius ne 
bagaslovys.

—Religijos atžvilgiu, tėve. bijos perdaug išnaudoti
nesiskiria vargšus, žinodami, kad kurią 

savo iš
naudotojus gali pasiųsti šu
nims šėko piauti. O jeigu 
darbininkai balsuos tik už 
demokratus ar republikonus. 
tai kapitalistai visuomet

tys, kad daug piliečių bal
suoja už socialistus, tuomet'

nis.
Žemės šiluma via dvejo- 

pakankami. pos rųšies. Taip vadinamoji 
akmenų šiluma, esanti arti 
žemės paviršiaus, nepaeina 
nuo primityvės degančios 
medegos. kuri randasi žemės 
viduryje, ir iš kurios visa 
musų žemė yra susidariusi. 
Pirmosios rūšies šiluma paei
na nuo išsisklaidymo nesu
skaitomų radiumo atomų, 
kurie randasi akmenyse ant 

Teisėjai tvirtina, kad žemės paviršiaus. Tyrinėto
jai surado, kad šitos šilumos 
mainymasis negali būti Įro
dymu, buk musų žemė darosi 
šaltesnė. Iš viso ko pastebė
ta, kad metai iš metų žemė 
darosi vis šiltesnė.

Antrosios rųšies žemės vi
duje esanti šiluma yra 30 
milionų sykių didesnė už tą, 
kurią mes gautumem iš visų 
dar neiškastų anglių.

Laikas iau esąs netoli, 
kuomet inžinieriai rimtai su
sirūpins, kaip tą milžinišką 
viduržemio karštį sunaudo
jus žmonijos naudai. Italijoj 
ir Californijoj jau yra Įsteig
ta ugniakalnių jiegos stotys, 
iš kurių gaunama didelė nau- 

Įsteigus daugiau tokių

Hooveris niekuo ________  . _
nuo Smitho: ir vienas ir kitas dieną darbininkai 
garbina tą pati Dievą.

—Nausa. Maike. Musų 
prabaščius sakė, kad tik vie
nas Smithas yra dievobai
mingas. o Hooveris yra be
dievis. todėl ir pats popiežius spausdarbo klesą. 
nori, kad Smithas išgrajitų.

—Aš tau pasakysiu, tėve. £aJ.v^- Bėgsiu 
kad popiežius dabar išleido 
aplinkraštį, kuriuo atsišau
kia Į visas tikėjimų sektas, 
prašydamas visų susivienyti 
Į vieną bažnytinę uniją. Rei
škia. jis ir protestonus skaito 
lygiais katalikams, jeigu taip 
širdingai juos šaukia Į savo 
šeimyną.

—Nausa. Maike. popiežius 
Į šventą tikėjimą visokių be
dievių nepriima. O jeigu po
piežius taip butų padarę-, tai ilgus metus 
jau bus tikrai sudna diena.

—Niekus kalbi, tėve. Pa
saulis dėlto nesugrius, čia tik 
popiežiau.- bizniškas apsuk
rumas. Jis sugalvojo šitokiu 
buriu pasipinigaut.

—Šarap. Maike. kad rėšiu 
tau. tai net dantys išbarškės. 
Šventas tėvas juk re pirm »o, 
ir prilygint jį prie žydo, tu, 
negali- Jis gauna pinigų nuo bako už 390 milionų rubliu.

tus buvo smarkiai plaktas Novikovui palengvinimo, bet 
rykštėmis, tampytas ant kan- prašymas liko be vaisių. Tik 
kinamujų krėslų ir tt. Nega- carui Povilui paėmus karu- 
lėdamas pernešti kančių, nu- ną, Novikovui buvo paleng- 
tarė nusižudyti ir dėl to per-'vintas sėdėjimas, o vėliaus 

- .................. visai paleistas. Jis grįžo savo
dvaran, bet jau be energijos, 
išeikvotas, nesveikas ir apsi
vylęs. Iš anksčiau buvusio 
Novikovo beliko, anot musų 
poeto, “griaučiai be sielos.” 

Karininkas Krečetovas 
taip pat buvo aukšto mokslo, 
plačių užsimojimų ir gilaus 
proto vyras. Jis aukščiau vis
ko statė žmoniškumą ir žmo
gaus asmenybę. Būdamas 
priešininku bet kokio smur
to, jis nesutiko ir kariumenėj 
tarnauti ir dėl to išėjo atsar
gom Dirbo kulturini darbą 
ir plačiai buvo žinomas lite
ratūroj. Jis, kaip ir Noviko
vas. stengėsi šviesti liaudį ir 
per apsišvietusią liaudį siekti 
geresnio, tobulesnio gyveni
mo. Prieš tokius Krečetovo 
norus ir sumanymus griežtai 
buvo nusistatę tamsos apaš
talai — popai ir valdžios šni
pai. Todėl jis buvo suprovo
kuotas, nuteistas katorgon ir 
atvežtas Sliselburgo tvirto
vėn.

Štai neskaitlingi Aštuonio
liktojo amžiaus atstovai tų 
grupių, kurie sėdėjo Šlisel- 
burge. Tai tik yra trupiniai 
nuo viso to, kas buvo Aštuo
nioliktame amžiuje.

Devynioliktojo amžiaus 
pradžioj buvo pastatytas 
naujas kalėjimas, kuris vė
liau vadinosi "senuoju kalė
jimu.” Apie ji kalbėsime ki
tą kartą. A. Kalvariškis.

rė skirtumų nei dėl pažiūrų 
Įvairumo, kilmės ar visuome
nėj padėjimo. Visiems lygiai 
atidalydavo dideles geleži
nes duris ir visus prispausda
vo prie šaltų muro sienų. 
Taip buvo su caro žmona Eu- 
dokija Lopuchina, karališ
kuoju Jonu Antanavičium, 
caro Aleksiejaus Michailo- 
vičo dukterimi, atsiskyrėliu 
Kruglovu. mokslininku Novi
kovu, kulturininku Krečeto- 
vu ir su daugy be kitų.

Eudokija Lopuchina buvo 
caro Petro žmona. Dėl nesu- 
gyvenimo cara^ buvo ją nu
siuntęs vienuolynan. Pasi
mirus Petrui, sostą užvaldė 
Ekaterina I. Ši karalienė bi
jojo nuvainikuotosios Lopu- 
chinos ir dėl to nusiuntė ją 
tvirtovėn. Tvirtovės komen
dantui buvo duotas Įsaky
mas laikyti Lopuchiną griež
čiausioj priežiūroj ir jos bu
vimą tvirtovėj paslėpti. To
dėl ji buvo padėta Į slaptą 
kazematą, kur be gaujos 
žiurkių ir parazitų, daugiau 
nei gyvo vabalo nesimatė. 
Bet Lopuchinos laimei sostas 
atiteko jos sūnėnui Petrui II. 
Caras su didžiausiu džiaugs
mu sužinojo, kad jo senutė 
bobutė yra tvirtovėj ir reikš
damas jai didelės pagarbos, 
paėmė ją vėl Į caro dvarą. 
Bet Lopuchina jau buvo se
na, kazemate sveikata buvo 
aplamdyta, nebejautė džiaug 
smo ir pasaulio malonumų ir 
dėl to pati pasitraukė vienuo
lynan.

Kitoks buvo karališkojo 
.Jono Antanavičiaus likimas. 
Jo nieks nebeišėmė iš kaze
mato ir 1756 metais nešte iš
nešė. Jis gyveno slaptame 
kazemate, su nieku negalėjo 
susisiekti, neleista buvo jam 
nei žodžio niekam pratarti.

Dar Įdomesnis atsitikimas 
buvo su “paklydėliu” Krug
lovu. Kruglovas buvo giliai 
religingas žmogus. Bet jis 
manė, kad žmogų negalima 
esą priversti jėga tikėti ir 
melstis. Lazda varomas po
terių nekalbės. Jis išrodinė- 
jo, kad paklydėlius reikia ne 
smurtu, kalėjimais, kardu ir 
ugnimi versti pasitaisyti, bet 
gy vu žodžiu, Įtikinimais, pa
vyzdžiais, kaip ir pats Kris
tus darydavęs. Be to, Kruglo
vas nesutiko su kai kuriomis jas, buvo žinomas visoj Ru

sijoj. Jis rinko istorines rusų 
ir kitų tautų žinias, stengėsi 
Įkurti savo gimtinėj universi
tetą ir tt. Tuo reikalu nekar
tą lankėsi net pas pati carą 
ir kitus aukštus caro valdi
ninkus. Stengėsi labai šviesti 
liaudį ir dėl to norėjo kurti 
liaudies apsišvietimo mokyk
las ir kit. Jis tikėjo, kada tik 
apsišvietusi tauta sugebės su
kurti dideles visai žmonijai 
vertybes ir bus vadovu ki
toms tautoms. Jo obalsis, 
kaip tas musų garbingas tau- 
J-.J sako, buvo: “knyga, 
lyra ir žagrė.” Dėl šio veiki
mo jis buvo areštuotas ir nu
teistas 15 metų katorgos. JĮ 
butų nuteisę mirti, bet ka
dangi jis buvo kunigaikščių 
giminės ir kilmės, tai suma
žino iki 15 metų, kad duotų 
progos pasitaisyti, apgailėti 
savo nuodėmes.

Novikovą pasodino i tą pa-

sipiovė su variniu kryžium 
gerklę. Bet žudymamis nepa
sisekė, jis liko išgelbėtas. Po 
to, būdamas labai silpnas ir 
silpnai veikiant sąmonei, iš
davė žvalgybai paslaptis 
apie kitus savo bendramin
čius. Bet atsipeikėjęs atšau
kė savo parodymus sakyda
mas, kad tai yra netiesa ir 
kad bijodamas Dievo baus
mės atšaukia savo parody
mus. Už tokį atkaklumą vėl 
buvo kankinamas ir paga
liau nuvežtas ir Įmestas kaze
matam čia nebetikėdamas Į 
šviesesni ry tojų, nutarė badu 
numirti. Per 13 dienų neėmė 
maisto, o — keturioliktąją ir 
vandens nebepriėmė. Todėl 
tvirtovės komendantas išsi
rūpino iš senato leidimą ati
daryti kazemato duris ir ap
žiūrėti kalini. Kalinys buvo 
negy vas. Kūnas jo slapta pa
laidotas. Čia tenka pastebė
ti, kad kazemato langiukai ir 
durų skylės buto tokie maži, 
kad nebuvo galima matyli 
kas darosi viduje.

Tokio pat likimo sulaukė 
ir kunigaikštis Golicinas. Go- 
licinas pirmas drįso pasiūlyti 
konstitucijos projektą ir tuo 
apkarpyti despotiškąją caro 
valdžią. Užtai buvo pasodin
tas kazematan. Kai Golici
nas buvo nuteistas mirti ir 
mirties bausmė pakeista iki 
gyvos galvos katorga ir kai 
jis aiškiai pamatė savo poli
tinio veikimo nepasisekimą, 
taip tarė: “Stalas buvo pri
ruoštas, bet pakviestieji sve
čiai pasirodė neverti jo: ži
nau. kad aš busiu auka to ne
pasisekimo. Tegul jau taip 
bus: aš kentėsiu už tėvynės 
gerovę, man jau neilgai beli
ko gy venti, bet tie, kurie ver
čia mane verkti, paskui verks 
patys.” Golicinas patekęs i 
tokias baisias gyvenimo sąly
gas. teišbuvo vos tris mėne
sius. Kaip jis pasimirė — ne
aišku. Septynioliktojo am
žiaus kalinių paminėsime dar 
mokslininkus visuomenės 
veikėjus — Novikovą ir ka
rininką Krečetovą. Jiedu vie
nas ir antras buvo gilaus pro
to žmonės, plačių pažiūrų ir 
didelių užsimojimų;

Novikovas, kaip moksli
ninkas ir visuomenės veikė-

mis. Bet jų įrodymais ne vi- 
Labai daž

nai deda prie liudininko lie
žuvio įkaitintą pinigą. Jeigu 
ant liežuvio įkaitintas meta
las palieka nudegintą žymę 
— reiškia — liudininkas me
lavo.
žmogus, kalbąs tiesą, nepa
bijos mėginimo ir seilės ap
saugos liežuvi nuo nudegi
mo. nes metalas pridedamas 
tik trumpiausiam laikui —se
kundei, 
melavo, 
pasidar 
nyks 
giamas.

Mirties bausmė, po kurios 
j galvažudžio kūnas liekasi 
neliečiamu, nelaikoma bai
sia. Bet niekas nenori likti 
be galvos, todėl kad žmogus 
aname pasaulyje negalės nu
slėpti. jog jis galvažudys.

Abisinijoj suriša jieškovą 
ir atsakovą iki tol, kol bai
giamas tardymas. Suriša tik da 
vienodos lyties asmenis, 
dei. jeigu moteris___r— . ~ -
vyrą, tai ji privalo pristatyti nuomonių, kad anglis yra 
teismui tokį vyrą, 1__ — " “ 7
tų būti surištas iki baigsis dėl deginimo, ir esą tik neci- 
tardymas. Skolininką ir kre- vilizuotus žmones butų gali- 
ditorių laiko surištus iki tol, ma i’ ’ ’ h
kol jie nesureguliuoja pini- taip naudingos medžiagos, 
ginius reikalus. Abisinijoj 
negali būti nusmerkti mirtin 
■ ;u žm< nes už vieną ir tą patį 
nusikaltimą. Jeigu nusmerk- 
tas nekaltas, tai galvažudys 
uali šaukti apie savo nusikal- 

itimą vidury gatvės. Jo nie- 
jkas nelies — nusmerkirtras 
Į įvykdytas.

Prieš kaią Konstantinopo
ly buvo nužudytas europie- 
• is. -Jis buvo nužudytas sulto
no įsakymu, bet sultonas ne
norėjo išduoti europiečiams 
ikro jo galvažudžio ir diplo

matinių santikiu dėliai nega
lėjo palikti nusikaltimą ne
nubaustu.

Sultonas įsakė atvesti iš 
kalėjimo pas jį vieną kalinį, 
turis buvo m smerktas kalėti 
k i gyvos galvos.

Mano stmau — tarė sul- 
onas kaliniui. — tu labai nu- 
-ikaltęs prieš mane, bet aš 
au galiu uteikti didelę ma
ne v: ; užjaus kalėjimas 

neišgelbės tave nuo to, kad 
’tu po mirties ligi amžių pa-

•Jeigu liudininkas 
tai jis išsigąs, burna 
s sausa, seilės pra- 

ir nudegimas neišven-

pravoslavų dogmomis (nepa-
* Už 

ir 
1775 metais atvežtas šlisel-

menis. To-stočių butų galima apsieiti be keičiamomis tiesomis), 
is skundžia anglių. Daug randasi tokių

Ve^
J oi doonnimn ir psa tik neri- '*nK0s ir KOJOs OUvO 1 ete

—Tu. vaike, vėl susukai:
1 aš pas 

prabaščių ant rodos. Gud■ 
bai!

Iki pasimatymo, tėve!

KAIP GREITAI KELIAU
JA ŠVIESA?

Chicagos universiteto fizi
kos profesorius Albert A. 
Michelson patikrino, kad 
šviesos greitumas yra apie 
186,284 mylias i valandą. 
Bandymai buvo daromi per 

_ s. pakol pasisekė 
išviesos greitumas tikrai nu
statyti.

Lietuvos laikinoji sostinė 
Kaunas Įsteigtas apie 1030 
m., bent tokiu vardu pava
dintas prieš 900 metų.

Prieš karą Rusijoj p-1 m*' 
tus būdavo parduodama ta-

žiais apkaustytos. Kalėjimo 
išteisinti už naikinimą komendantui’ buvo duotas

,toks Įsakymas dėl Kruglovo 
laikymo: “Padėti Į ‘torų’ sky- 

TRIUKŠMO PRIEŽASTIS, 'nų.'šalia kurio nebūtų nei
, tarno nei šiaip nieks nevaiks- 
čiotų. Taip jau užbarikaduo
ti langus ir duris, kad pas ji 

į niekas negalėtų Įeiti ir jokių 
į ryšių jis neturėtų. Reikia pri- tietis 
statyti prie jo durų atsargų ir 
budrų sargybini, kuris saugo
tų. kad prie Kruglovo nieks 
neprieitų ir jis nesumanytų 
pabėgti, maistą kasdien pa
duoti, bet su Kruglovu nei 
žodžio nekalbėti, kitaip bus 
sunkiai baudžiama.”

Toks režimas ir kalinimas 
Kruglovui pasirodė sunkus ir 
nepakeliamas. Todėl nešte- ti kazematą, kur kadaise sė- 
bėtina. kad daugelis kalinių dėjo, kentė ir mirė Jonas An

tanavičius.
Jis tuoj pajuto visą kaze

mato baisybę. Po kurio laiko 
ėmė sunkiai sirgti, ypač pil
vo sloga. Maža tegalėjo val
gyti. Net caro valdininkas, 
lankydamas tvirtovę, atkrei
pė dėmesį Į jo blogą padėji
mą ir menką sveikatą ir krei-

Istorija Su Ragais.
Da nesenai buvo tie laikai, 

kuomet vakarinėse valstijo
se Amerikoje ganėsi nesu
skaitomi tūkstančiai raguotų 
galvijų, kurie pirmu kartu 
buvo atvežti čia 1521 metais 
iš Ispani jos, iš pradžių jie čia 
labai gerai veisėsi ir buvo ne
išsemiamos mėsos šaltinis. 
Bet su laiku jie perdaug iš
augo i ragus ir greitas kojas, 
o pernffažai Į mėsą. Ir prak- 
tiškasai amžius padarė tiem 
raguočiams galą. Šiandien 
“Laukinius Vakarus” su 
“kauboisais,” kurie tuos ra
guočius gaudydavo, galima 
tiktai kintamuose paveiks
luose pamatyt. Tikrenybėje 
jų beveik neliko. Ir kad bu
simos Amerikos kartos neuž
mirštų. jog kitą syk jaunoji 
Amerika tokiais galvijais 
gyveno, šį mėnesį federalė 
valdžia nutarė likusius tų ra
guočių surinkti ir laikyti po 
tinkama priežiūra veislei, 
taip kaip Yellowstone parke 
yra laikomi taurai (bizonai). 
Bet po ilgo jieškojimo su
rinkta tik 20 karvių ir 3 bu
liai. Tai bus “raguota me
džiaga” Amerikos istorijai.

ORLAIVY UŽSIMUŠĖ
3 ŽMONES.

Californijoj, netoli Oak- 
lando miestelio, pereitą są
vaitę nukrito orlaivis su 3 
žmonėmis. Visi užsimušė.

patys nusižudydavo ar badu 
numirdavo. Taip badu mirė 
caro Aleksiejaus Michailovi-

Tai buvusio Kanados genėral- čio duktė, kuri buvo pasodin- 
gubematoriaus Byngo paveiks- ta tvirtovėn už palaikymą 
las. šiomis dien mis jis buvo pa- ryšių su Lopuchina. Toks pat 
skirtas Londono policijos komi- likimas ištiko ir Kruglovą. 
sionierium. ko partamont* ki-' Jį tvirtovėn atnešė jau gė
lo didelis triukšmas. Parlamento rai prikankintą. Prieš atve- 
atstovai jam priešingi. žant tvirtovėn jis kelis kar- pėsi pats j carą prašydamas

Vėl bandys plukdyti laivą 
“Nancy.”

Jau antri metai kaip Nan- 
tasket pakrašty stovi penkių 
stiebų burinis laivas “Nan
cy,” audros Į krantą išvary
tas. Visą laiką žmonės eida
vo jo pasižiūrėti, užsimokė
dami tam tikrą Įžangos mo
kesti. Taip laivas stovint ant 
vietos gal būt daugiau pelni- 
jo, negu plaukiodamas. Bet 
dabar jau ruošiamasi jį pluk
dyti. Tai jau bus antras toks 
bandymas, o jeigu ir dabar 
nepavyktų, tai kapitonas 
parduosiąs j j New Yorko 
viešbučio kompanijai, kuri 
padarys iš jo plaukiojantj 
kabaretą.
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Known bondholders, mortgagee', 
and othėrs seeurity holders, holding 
1 per cent, or more of totai amont of 
t>onds, mortgages, or other securities 1 
—None»

By J. G. Gegužis. Publ.
Sworn to and subsenbed before me

Septetu ber 29, 192K
Roman Vasil. Justice of the Peacc.
My Comni. Exp. Oct. 11. 1929

patikrinimui, kad butų vis
kas teisinga.

“Mėlynieji įstatymai” 
jau veikia.

Waterbury jau pasirodė 
Blue Law. Vieną nedėldienį 
buvo areštuota 10 vyrų. Ge
rai d<^*, kad ne lietuviai, bet 
Romos “vieros” italai.

Reporteris.

Į ramiai miegoti kaip ir prieš 
saliunų uždarymą. Kaip tik 
'saliunus uždarė, tuojaus tie 
gaivalai “apsišvietė” ir ėmė' 

į mokinti svietą “komuniz-1 
mo.” Praseika-Bimba visų WATERBURY, CONN. 

.pirma turėtų apšviesti.savoJAtvažiavokomp. Pekramka*. 
Boston. “vaiską, - —..

jpi-io Įritu

NAUJAUSI LIETUVIŠKI i 
REKORDAI COLUMBIA

INTERNAT10NAL PATO CO.

o paskui siektis 
prie kitų.

Tautininkų piknikas.
2 d. šio mėn., tai yra, ne- 

Įdėlioj, CvpressHills darže 
I; ‘ ..................
'piknikas, < 
1104 metų senuko pagerbi- 
mui. J. Skinderis, kuris nese- 

■nai atvažiavo iš Lietuvos, 
BROOKLYN, N. Y. .r}ors jau į94 metų' bel a£°* 

do gana stiprus žmogus. Dar 
Kriaučių piknikas. Tautinin- matyti, netingi ir su mergi

noms pašokti.
! Buvo prakalbų, sveikini-

Waterburin atvažiavo 
kompozitorius Mikas Petrau
skas ir apsistojo pas Petrą 
Devenį. Šią žiemą užsiimsiąs i 
rašymu muzikos srityje. Jo

atsibuvo ' tautininkų-fašistų antrašas dabar yra: 144 Wil- 
Jurgio Skinderio, low st., Waterbury, Conn.

Reporteris.

kų piknikas. Komunistų 
manevrai.

Rugsėjo 1 d., subatoje, . Skinde’riui’ir buvo pri-
sibuvo kriaučių 54 skyriaus, jmta rezoliucija Vilniaus at- 
A. C. W. of A. piknikas, gavimo reikalu. 
Klasčiaus darže. Žmonės rin-, — -
kosi labai lėtai; tik vakare 
prisirinko kiek daugiau. Vie-' 
nok išviso žmonių atsilankė 
gana mažai. Iškarto rengėjai 
buvo net nusiminę, nes atro-

Piknikuose buvęs.

“Vilnis” džiaugiasi Kel- 
loggo “amžinos taikos” pak
tu, kad jis galįs atidaryti A- 
merikai duris į Rusiją. Sako: 
“tai butų bent vienas geras 
dalykas iš tos sutarties.” Ot, 
jums ir faktas, kad bolševi
kai eina išvien su kapitalis
tais. Kelloggas pasidarė ko
munistams jau artima gimi
nė.

RACINE, WIS. 
Laiškas redakcijai.

Gerb. “Keleivio” Redak- 
dė, kad galės būti ir nuosto- cija, malonėkit suteikti man 
lių. Bet kai vėliau susirinko 
daugiau žmonių, rodos, galės 
dar keli doleriai atlikti. 
Kriaučių unija tai yra di
džiausia Brooklyno lietuvių 
organizacija, bet i savo pa
rengimus visai nenori lanky
tis. Tai yra negerai. Jeigu re
miate kitų organizacijų pa
rengimus, kuriose da-gi dau
gelis nepriklausote, tai savo 
parengimus visuomet turėtu
mėt paremti — skaitlingai 
atsilankyti.

Komunistų “manevrai.”
Nors žmonių ir nedaug te- gu kas nesirūpina, tai tik 

buv'o atsilankę ir rodos* ture- 50—60 metų seneliai, ir tai 
jo būti didžiausias sutikimas, ne visi. Iš sykio kunigai buvo 
bet į pabaigą piknikas pasi- sužvejoję jaunimo dalį i sa- 
darė gana neramus. Keletas 
akis užsipylusių “komunistu- 
kų” pradėjo skerečiotis ir 
jieškoti priekabių prie pik
niko dalyvių. Pirmiausia te
ko pastebėtį kai tūlas komu
nistas, prisikabino prie V. 
Paškevičiaus ėmė plūsti, ru- 
pužiuoti ir grąsino dagi mu
šimu. Bet tuo tarpu pribuvo 
daržo savininkas. Paskui ki
tas žmogus paėmęs tą ne
praustą sutvėrimą už rankos 
ir nusivedė toliau. Kiek vė
liau vėl tūlas Jokubonis, ko
munistų “darbuotojas” pri
sikabino prie S. Indriulio, 
buvusio duoklių sekreto
riaus, ir vos nekilo rimtos 
muštynės. Jokubonis prade- man yra gerai žinomi, 
jo rėkti, kad jį Indriulis užsi
kabinęs. Bet arčiau stovėju
sieji viską matė ir Jokubonis 
pats vos negavo lupti. Mat,1 
Indriulis praeitą metą pirmi
ninkaujant kriaučių susirin
kime, Jokubonį nustūmė nuo 
pagrindu. Todėl jis dabar 
jieško priekabių prie Indriu
lio kad “atsilyginti.” J jų tar
pą dar ir vėl įsimaišė tas 
pats visas apsiseilėjęs, apsi- 
biauriojęs M. ir vėl visokiais 
nešvariausiais žodžiais ėmė 
plūsti Indriulį ir Kairį.

Kitas incidentas buvo jau 
kiek didesnis, nes čionai 
buvo susikibimas su svetim
taučiais ir čia nekurie gavo 
•gana skaudžių “grašių.” Šio
se muštynėse dalyvavo lietu
viai ir italai, bet kadangi 
pradžios nemačiau, tai neži
nau kurie kaltesni. . _ ................

Kaip matote, tai Prūsei-’ L. 27. _ . ZI22_L_ 2_22.rf-----
kos-Bimbos vaiskas, atlikęs susirinkime rugsėjo 7 d. nu- 
manievrus Baltimorėje. d a- tarta surengti f eras prieš 
bar, jau pradėjo “maniev- užgavėnes. Tam darbui iš- 
ruoti” Brooklyne. Gal jau rinkta komisija iš 12 narių, 
rengiasi prie “revoliucijos.” Taipgi nutarta panaikinti 

’ Reikia pažymėti, kad Bro- narių pomirtinius mokesčius, 
oklyno kriaučiškieji komuni- Dabar Kiiubas pomirtines iš- 
štai yra prohibicijos pro-mokės iš iždo $250, o nariai-na — rodos, jau tikrai juos 
dūktas. Jeigu saliunai nebu- turės mokėti mėnesinių mo-1išnaikins. Bet butlegerio be 
tų uždarinėti, tai daugelis iš * 
jų, jei ne visi, ir po šiai die
nai saliunuose muštųsi, vaik
ščiodami gatvėmis nakčia 
rėkautų ir neduotų žmonėms

vietos atsakyt ekskursantui 
Pijui Bukšniui, kuris aprašy
damas savo įspūdžius iš Lie
tuvos, sako, kad kaimiečiai 
Lietuvoj nesirūpina politika 
ir šalies valdonais. Aš esu ti
kras, kad jis kalbėjos su ko
kia davatka, ar kunigo gas- 
padine, tai jos turbut jam 
taip ir aiškino. Dabar Lietu
voj žmonės daugiau supran
ta, ka< ko vertas, negu kada 
nors seniau; o ypač jaunuo
menė labai susrupinusj šalies 
valdonais ir visi skaito laik
raščius bei atsišaukimus. Jei-

vo tinklą, tverdami pavasari
ninkų ir ateitininkų kuopas; 
bet kaip tik jaunimas pama
tė. kas jie per vieni, tuoj pra
dėjo bėgti iš kuniginiu orga
nizacijų ir stoti i pažanges
nes partijas — socialdemo
kratų bei valstiečių liaudi
ninkų. Jeigu kurie dar ne
priklauso prie šių organiza
cijų. tai vistieK joms prajau
čia.

Man Lietuvos padėtis yra 
geriau žinoma, negu ponui 
Bukšniui. kuris ten buvo tik 
trumpą ekskursijos laiką, o 
aš Lietuvoj užaugęs ii- vos tik 
metai kaip atvykau iš Lietu
vos, tad visi šitie dalykai

Nuobodi ir įkiri pasidarė 
ta bolševikų spauda. Kokį jų 
laikrašti nepaimsi į rankas, 
vis rasi tą patį: vajus, aukos, 
Šerai. Pasibaigia “Vilnies” 
vajus, tai prasideda “Lais
vės,” o po “Laisvei” eina 
“Darbininkių Balso” vajus, 
ir taip vis kartojasi, kaip už
burtas ratas. Nebereikalo 
žmonės kratosi nuo bolševi
kiškų gazietų.

“Raudonasis Artojas” de
da V. A. Kriščiūno laišką iš 
Škotijos. Laiške sakoma, kad 
jis pats ir daug kitų Škotijos 
lietuvių norėtų vykti Rusi
jon, bet nežiną, ar ten jiems 
bus gerai, kadangi neturįs 
“tikru žinių” apie Rusiją, 
nors “patyrimų gauna iš 
‘Vilnies’ ir kitų Amerikos 
bolševikiškų laikraščių.” Jei
gu jis skaito “Vilnį”, tai ži
nių apie Rusiją gauna užtek
tinai, bet matomai toms ži
nioms jau netiki ir patys bol
ševikai.

Su aukšta pagarba,
Joe Jobnson.

SEATTLE, WASH.
Jaunas lietuvis distrikto 

prokuroras.
Vietiniai anglų laikraščiai 

gražiai aprašo, kaip Pennsyl- 
vanijos lietuvio mainerio sū
nūs pasekmingai baigęs tei
sių mokyklą patapo Suv. 
Valstijų valdžios distrikto 
prokuroru. Jo vardas Tony 
Savage, bet laiškelyje su iš
karpa, kurią mums prisiuntė 
“Keleivio” skaitytojas, pažy
mėta tikra jo pavardė Sala- 
veičikas. Jam pripažįstama 
dideli gabumai, kaip teisių 
moksle, taip ir atletikoj.

4

Z. Angarietis savo straips
ny “Komuniste,” rugpiučio 
1 d., š. m., rašo, kad tuo lai
ku, kuomet Lietuvoj liaudis 
kilo prieš fašizmą, bolševi
kai ne tik nepagelbėjo, bet 
dar buvo užėmę anti-revoliu- 
cinę poziciją. Taip bent darė 
dalis komunistų partijos na
rių. Kapsukas turėtų pasižy- 
mėt šį faktą kaipo medžiagą 
savo rašomajai istorijai apie 
“Sovietų Lietuvą.”

“Darbininkas” rūgs. 25 d. 
š. m. laidoj išdidžiai daro iš
vadžiojimus apie Smitho kal
bą, kurią jis pasakė Oklaho- 
ma City. Be kitko “D.” sako: 
“Smithas patarė šaltai svars
tyti tokius pav. klausimus, 
kaip farmerių, darbininkų 
elektrizacijos etc.” Jeigu čia 
nėra paties “D.” redakto
riaus prasimanymas, bet tik
rai Smitho išsireiškimas, tai, 
ištikrujų, reikia ne tik šaltai, 
bet ir labai šaltai jį svarstyti. 
Žinant kaip Lietuvoj darbi
ninkai buvo elektrizuojami, 
tai geriaus, kad mes Ameri
koj tokios elektrizacijos nie
kad nesulauktum!

PASTABOS

į

JUOZAS BABRAVIČIUS. TENORAS.
. 12 Inch $1.25.

(Karvelėli. 
(Riaukia Sau Laivelis.

10 75c.
160341- (Aguonėlės.

(Kur Bakūžė Sananota.
16t*35F (Tykiai. Tykiai Nemunėlis Teka.

(Visur Tyla.
160361 (Bernužėli Nes’voliok.

< Ne Margi Sakalėliai.
KAZYS J. KRIAUČIŪNAS. TENORAS

1,r 7 ,< SU ORKESTROS AKOMPAN.
1611)21- (,\< Bernužis Bernužėlis (Komp. A. Vanagaičio). Liaud. Daina 

<0i. Broliai Broleliai ,Komp. A. Vanagaičio).
OPEROS ARTISTĖ. LIUDA SIPAVIČIŪTĖ, CONTRALTO,

SU ORKESTROS AKOMPAN.
1610.,r i Kad Gėrėm Midų Alų. Liaudies Daina

(Oj Kas? (S. Šimkaus).
LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ.

(Panemunės Gegutė—Polka.
(Spr< gsta Medžiai, Dyksta žolės—Polka.

COLUMBIA LIETUVIŲ ORKESTRĄ.
i Zanaviku Prašmatnybės—Polka.
( Dzūku Dzyvai—Polka.

NULLO RO.MANI i ORKESTRĄ.
(Ramona—Valcas (Mabel Wayne) 
(The Seashore—Valcas

KELETAS PAŽYMĖTINŲ rekordų PAIMTŲ Iš musų 
PILNO KATALOGO.

10 75c. (A few seleeted Records from the General Catalogue) 
16096F (Trys Sesutės—Duetas. K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas

("Valia Valužė”—Duetas. K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 
16101E (Levendrėlis .................. Kastancija Menkeliuniutė, Soprano

(Dzūkų Bernucis..........Kantancija Menkeliuniutė. Soprano
16092E (Neveski Vaikine. K. Menkeliuniutė, Soprano su Ork. Akomp.

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

Columbijos Orkestrą
Liaudies Orkestrą 
Liaudies Orkestrą 
Tautiška Orkestrą 
Tautiška Orkestrą 
Tautiška Orkestrą 
Tautiška Orkestrą

16104F

161n5F

12083E

WATERBURY, CONN. 
į Iš L. N. P. Kliubo veikimo.

L. N. P. Kliubo laikytame

’ “Vienybė” ir dabar dar 
kedena kailį “Sandarai.” Re
tas yra jos numeris, kad ne- 
įgnvbtų Pronckui. Aš saky
čiau, kad tai jau ne džentel- 
moniškas darbas.

Pastaruoju laiku valdžia 
pradėjo smarkiau persekioti 
butlegerius. Areštuoja, bau
džia, o geltonlapiai skandali- 

' zvo imi
j išnaikins. Bet butlegerio be 

kesčių po 75c. vietoj 50c. To- pirštinių nepaimsi. Daug yra 
liaus nutarė, kad butų dvi (vietų, kur spynos uždėtos ant 
knygos narių sąrašui ir mo- priešakinių durų, o per užpa- 
kesčių priėmimui. Taipgi su- kalines biznis eina, kaip ėjęs, 
grąžintos mokesčių knygutės' . Stepas Gulbinas.

New York, 
Rugsėjo 26. 1928.

Direktoriai paskelbė 
kvartalinius dividendus ant še
šiasdešimt (60c.) centu už šėrą. 

•Common Stock šios Kompa
nijos, apmokami Lapkričio 15, 
1928. Common Stockholderiams, 
kurie bus ant rekordo, baigiant 
biznį Lapkričio 1, 1928.

Čekiai bus išsiuntinėti. Trans- 
ferių knygos nebus uždarytos..

OWEN SHEPARD, 
Vice-President & Treasurer.Liaudies Daina

Liaudies Daina

Liaudies Daina

Polka

Polka

Liaudies Daina

PAJIEŠKOJIMAI
Jiį.-kau Vincento ir Pranciškaus 

Petrausku is <;aruz<li.i miestelio ir švo- 
Aut. Barlesš*. KAZ. BUTKUS 

V. O. Box 52, Rumford, Me

■treškau Petro Gribšos iš Gribžinų 
kai&jo. • J. LIUTIKAS

P. A. I5ox 52, Run-.ford, Me

J ieškau brolio Motėjaus Lebednin- 
ko gyvena Utica, N. Y. Sesuo Katrė 
Ješkelevičienė

K. JESKELEčIENĖ
r, J. Kaulaiėia, R. F. 1). 2. Spruce st., 

Rumford, Me.

Pajieškau save moteries Ulijonos 
Riešutauskienės ir vaikų: Jono, Anta
no ir Izabelės, laitai noriu su* žinoti, 
malonėkit atsišaukti (41)

JONAS R1EŠUTAUSKAS 
5 Belgove Terrace, Glebe st., 

Beljshill, Senti and.

\Valtz Pajų skau broliu Jono ir krano Ku- 
minj4ų. Ruklaukė-. kaimo, Stačiūnų 
vaksifc. Šiaulių apskr.. Kauno gub Fra- 
nač gyveno Westvil!e, III., Jonas. Iter- 
b'j Conn. Yra svarbus reikalas jš Lie- 
rtuv os.’ Kas apie juos žino, malonės 
pranešti. arba pats lai atsišaukia.

Wm. KAM1NSKY (41)
.“,(ickU’alr.ut st., Newark, N J.

(Tosca—Valcas ....................
16093E ( Gaidžio Polka.....................

(Lėtutė Polka........................
16O97E (Jaunimo Polka.....................

(Žemaičių Polka....................
16O98E (Aukštaičių Polka.................

(Zanavykų Polka.................
16O94E (Viena Mergytė—Valcas ...

(Mergužėlė. Eikš Pas Mane-
16O95F (Lietuviu Hymnas.................

(Noriu Miego—Polka............
16100F (Polka...................................

(Lietuvaitė Polka..................
16O99E (Lietuvos Himnas................

(Persiskirimas su Tėvyne.
16088F (Lietuvoj Mados. Antanas Vanagaitis su Orkestros Akomp. 

(Pas Draugą Julių. Antanas Vanagaitis su Orkestros Akomp.
16090F (Aiškinti Polka.................Jonas Youngaitis, Harmonikų Solo

(Algyte Polka ....'..........Jonas Youngaitis, Harmonikų Solo
16085E (Vanagienė Polka. (A. Vanagaitis). A. Vanagaitis su Ork. Ak. 

Orkestros Akomp. 
Tautiška 
Tautiška
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška

Pajieš' au giminių Juozo. Mateušo ir 
Agotos Virbickų vaikų, jų tėvai paėjo 
iš Trilaukių kaimo, Pajevonio vals
čiaus, Suvalkų gub. Tėvai jų’senai mi
rė. bet jų vaikai yra kur nors Ameri
koje ar Kanadoje. Kas apie juos žino, 
malonės pranešti, arba pats lai atsi
šaukia. VV. COOK (42)

19 Sehool avė., tValtham, Mass.

.... Lietuvių 
. ...• Lietuvių 
. ... Lietuvių 
. .. . Lietuvių
. . .. Lietuvių Tautiška Orkestrą
-Polka. Liet. Tautiška Orkestrą 
. ... Lietuvių Tautiška Orkestrą 
.... Lietuvių Tautiška Orkestrą 
.. .. Lietuvių Tautiška Orkestrą 
.... Lietuvių Tautiška Orkestrą 
. Kazys J. Kriaučiūnas, Tenoras 
. Kazys J. Kriaučiūnas, Tenoras

Lipeika Antanas, jryvenęs Litch- 
fn-<1, Conn. Nuo 1924 m. jo gyveniniu 
vieta nebežinoma.

S a.iubs Juozas, apie :;<t m. 1925 m. 
gyveno Pennsylvanijos valstijoj, jau 
penki metai kaip giminės Lietuvoje 
jokių žinių iš jo negauna.

I.ithuanian < onsulate l.cncral
15 l’ark Ko», New York..N. Y.

■ .
APSIVEDIMAL

Pajieškau apsivedimui draugės, 
merginos arba našlės be vaikų, tarp 
30 ir 35 metų amžiaus. Meldžiu atsi
šaukti tik tos, kurios norite apsivesti. 
Su p:rmu laišku prisiųskit paveikslą, 
kurj reikalaujant sugrąžinsiu. Aš esu 
IV metų amžiaus, paprastas darbi
ninkas, blaivas ir mylintis švarų gy
venimą. r. i.iots

1J 17 W. VVashington Blvd., 
Chicago, III.

(Lietuviškas Džiazas Ant. Vanagaitis su
16086E (Lietuvaitė Polka........... '...........Lietuviu

(Polka Marcelė............................... Lietuvių
16087E (Kregždutė Polka........................... Lietuvių

(Trimola Polka............................... Lietuvių
16089F (Polka Karolka............................... Lietuvių

(šaulių Polka...............................  Lietuvių
16068F (Neverkit Pas Kapą. .

(Tykus Buvo Vakarėlis.

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

. “Aido” Choras iš Brooklyno. N. Y. 
. “Aido” Choras iš Brooklyno, N. Y. 

16067E (Važiavau Dieną-Sirpsta Noksta Avietėlės. ..
(Vakarinė Daina...............................

E-4362 (Kur Upelis Teka............................
(Viltis..............................................

E-7025 (Noriu Miego...................................
(Plaukė žąselė..................................

16009F' (Oi Mergelė.......................................
(Stasys.............................................

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

16012F (Kur Bakūžė Samanota..................
(Vilniaus Kalneliai...........................

16016F (Leiskit Į Tėvynę............................
(Litai (Lietuvos pinigai)................

16023F’ (Aš Išėjau I Girelę..........................
(Vai Varge. Varge............................

16037E' (Kada Noriu Verkiu........................
(Ant Ežerėlio..................................

16038F (lakštingalėlė..................................
(Aguonėlė.......................................

16040E’ (O Kai Aš Pas Močiutę Buvau........
(Eina Garsas Nuo Rubežiaus.........

16041F (Mes Be Vilniaus Nenurimsim........
(Girtuoklio Daina............................

16044F (Kalinio Daina..............................
(Mano < Jimtinė.............................. •.

16048F (Išgėriau Septynis...........................
(lopšinė..........................................

Jonas 
Jonas 
Jonas 
Jonas

“Aido” Choras 
“Aido” Choras 

Butėnas, Baritonas 
Butėnas, Baritonas 
Butėnas, Baritonas 
Butėnas, Baritonas 
... Jonas 
... Jonas
... Jonas 
... Jonas
... Jonas 

.... Jonas
... Jonas

........ Jonas Butėnas 
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George Masilionis
377 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Rekordus Columbia. gamina geriausių musų dainorių. kaip tai. Miko 
ir Kipro Petrausko. Babravičiaus. Butėno, Vanagaičio, Menkeliuniutės 
ir daugelio kitų musų artistų, taipgi chorų ir kvartetų.

Rekordu^ siunčiam i visus miestus Amerikoje. Persiuntimą apmo- 
kam kurie perka nemažiau kaip 6 rekordus.

Rekordu^ siunčiam ir i Lietuvą, Kanadą. Angliją. Argentiną. Rusiją 
ir i Vito d - Bet pirkėjas turi prisiųst už persiuntimą $1.25. 1 Kana- 
da už sfi « iki 12 R<*ordų.

•p. prisiųst ]»er Money Orderį, kartu su užsakymu.

Kur randasi toji moteris, kuri buvo 
atsišaukusi pajieškojimu apsivedimo 
reikalu iš Habana, Cuba. Mano laiškai 
grįž >, malonėk priduot gerą adresą. 

M. Z.
Gordonsville, Minn.

Pajieškau merginos apsivedimui ne 
jaunesnės is metų ir ne senesnės 25 
metų. kad butų gražaus kūno sudėji
mo. šviesiaplaukė, linksmaus budo. Aš 
t>stt 25' metų, turiu gerą darbą, gyvenu 
pasiturinčiai; esu laisvamanis, mylin
tis šva;ų gyvenimą, (keistina arčiau 
šušiptfcžinti laiškais ir paveikslą, kurj 
pareikalavus, sugrąžinsiu.

... MR A. PEČINIS
7H‘Porfar st., Montreal, Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos ne 
s-et'.bsnčs kaip 2X metų amžiaus. Pa
geidauju. kad mergina turėtų nema
žinus kaip ?15,<hio. Augštumo kad bū
ti, apie 5 pėdų ir 5-6 colių, apie 135-- 
I (O svarų sunkumo, gelsvais plaukais. 
As turiu vertės Real Estate apie $70.- 
900. Su pirmu laišku pageidaujamas 
ir paveikslas, o jei ne susitaikinsime, 
lai paveik-la sugrąžinsiu. Atsišaukit.

AUŠROS KNYGYNAS (41 ,
3210 So. Halsted st.. Chicago, III. 

. Pajieškau draugės apsivedimui, vi- 
’dlit’nio amžiaus, našlės ar gyvanašles; 
esu geras vyras, pamokintas, esu vidu
tinio amžiaus ir turiu vidutiniškas są
lygas. Protingai moteriai butų neblo
gas gyvenimas. Pajieskojimas teisin
gas P KŪRINAS (41)

P. O. Rox 2I.’>, Garwood, N. J

Pajieškau merginos apsivedimui,
ne jaunesnės 25 iki 35 metų, turi būt 
tikinti ir kad turėtų turto; aš----
metų, b įznytinis, turiu $4,000 
sybę. Malonšs susipažint.

KAPI.OSKA PRAŠAU
R- ”, Pentvater.

esu 36 
nuosa-

(41)

Mich.

REIKALAVIMAI
KEIK M.ING \ (,ER \. ŠVARI MO

TERIS ar mergina nuo 3R iki 4S metų 
į gerus ir svarius namus uz pdną šei
mininkę. \ ieta ant visados užtikrinta 
protingai ir kiek apsišvietusiai mote
riai. Namuose tik viena vpata. Klaust,

E. Z. (41)
132Westst, Westvillc. III.

Pykai siunčiame dėl rūkančių prabą 
puikaus tabako. Kreipkitės pas mus. 
Etrropa Ikaik Co., 57 l>cy Street, 

New S ork. N. Y.

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI

Juodgalviai, rud
galviai ir gclton- 
galviai. Prisiun- 
čiu j visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO. 
BENPOR AITIS
5?0 Wil«on St.. 

K ąierbury, Conn.
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Humoristika
ŽEMAITIS IR ČIGONAS.

Sutinka kelyje čigonas žemai
tį ir klausia ji: — Sveikas, po
neli. a ko vašac darytum, jei rytą 
atsikėlęs karalium botum ?

Žemaitis:— Vo kon. sosied.

PRIGAUTAS BOSAS.

I

I
I

! lašinius su taukais jėsčio e ont 
į šiaudų m g.ilėčio! Vo kon ponalis 
' darytum karalium pastojęs?
į Čigonas:—A. por.aii. šimtą litų 
; pasigriebęs dumčiau kur kojos 
neša.

KODĖL Aš SO- l 

CIALISTĖ? į 

Ką sako anūkė buv. Austri- i 
jos imperatoriaus.

Elzbieta A’indišgrete. duk
tė princesos Stefanijos, anū
kė buvusio Austrijos impera- 
loriaus Pranc iškaus Juozapo, 

!buvusi princ žiu- u<-. dabar 
•i:.-:skyrusi nuo šeimos, r.uo 
ui? mujų savi ■ .b augų, gyvena 
su antruoju savo vyru Vieno
je (Au-trijoj; » ii atsidavusi

- 'ei... •. ’.n.ikratijos

SERVUOTI ŽMONES. 
Šiandien jau tokia gadynė. 
Gal padarė ją degtinė. 
Kad visi nervuoti tapo — 
Nuo Pilypo ik: Step>.
Jei pas draugą ką paklausi. 
Tai. žiūrėk, jau jį užgausi:
Jei nei žodžio nesakysi. 
Tai nervus jam suardysi.
Paprašyk pas pačią cento.— 
Gausi titulą driganto; 
O paimk pas ją neprašęs. 
Greitai busi susipešęs.
Pasiklausk pas žmones kelio.— 
Nesakys meilaus žodelio. 
Tik patrauks pečiais supykę. 
Ir gali dar gaut per plikę.
Nešk klebonui “ant bažnyčios.” 
Jei mažai — tai pasityčios; 
Jei paaiškint dar mėginsi 
Tai nervus jam sugadinsi.

Bosas: Jonai, tu esi didelis me
lagis. Vakar aš tau daviau visą 
dieną nueiti i uošvės šermenis, 
šiandien tavo uošvę susitikau 
ant gatvės.

Jonas: Aš jums nemelavau. Aš 
| nesakiau, kad uošvė jau mirė: aš 
Į tik sakiau, kad norėčiau būti jos 
šermenyse.

Į

Užeisi tik pas kaimyną.— 
Duoda jis tau snapso, vyno: 
Pabandyk tiktai negerti. 
Tuoj pradės tau kaili perti!
Taip nervuotas visas svietas. 
Kad sveikam jau nėra vietos 
Ar kur eisi, ar miegosi.
Vis nervus kam supeizuosi.
Reik jieškoti išėjimo 
Iš to nervu suirimo;
Reik juos būtinai taisyti.
Kad nebūt jie suardyti.
Patarimas mano tokis:
Kai supyksi—greitai juokis: 
Peštis niekam juk neverta.
Nes gyvename tik kartą.
Kai nervus koks velnias riausia. 
Gerkite vandens daugiausia: 
Visad su šypsą kalbėkit. 
Užgaut nieko nenorėkit.
Žmonės, mes — dalis gyvybės 
Motinos gamtos beribės; 
Visad stovim arti grabo.
Dėl Adomo to nelabo.

dirba 
naudai.

•Ji perėjo i socialdemokra
tiją ne dėl meilės <avo ant- 
•am vyrai Leopoldui IMzne-: 
kui. -Ji baisiai buvo pasipikti-l 
nusi savo klasės — aukšto-1 
sios poniio.- elgesiu. Ypač ją* 
-kriaudė visi jos giminės jai. 
išsiskyrus su pirmuoju vyru.: 
Tik socialdemokratija ją už-į 
stojo, palaikė jos pusę.

Ji sako: • Įvairiais -umeti-l 
mais galima prisidėti prie so-l 
cializmo. Galima būti socia
listu nuo pat gimimo dienos, 
vos tik išvydus dienos šviesą. 
Kai dėl manęs, tai aš turė
jau išeiti kietą gyvenimo mo- 
yklą. turėjau pajusti kartų 

bandymą savo gimimu ir 
jungtuvėmis, ka.- mane, taip 
sakant, privertė jieškoti sa
vojo kelio. Tai čia. tur būt, ir

MEII.Ė VISOMS.

Greit prabėga amžiaus laikas. 
Jei žmogus labai dar sveikas; 
O jei kas yra nervuotas.
Tas jau gyvas palaidotas.

Okus Poku<.

iVANDENS IŠVERS TAS TVENKINYS.

šis paveikslas r :r« 
vertė ties Cookeviiie. .

»
4
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Kaip Silpnos Nerviškos 
Moteris Sustiprėja FARMOS

ekstra Bergenas, ekstra;
i" akerių su budintais, didelis sod

nas apie 3O.) medžių, aukštoj vietoj, 
gera zem?. beveik visa dirbama, miš- 

< nedaug, netoli miesto, lietuvių apie- 
lin'-ėje. Kaina su mažu įmokėjimu 
š-on i.ej jeigu "casb.” tai da pigiau.

Kita tarma. 40 akerių su geresniais 
idinkais, kaina $9'10
Karma prie ežerų arba tarpe ežerų, 

'•> akerių geros žemė-, daug visokių 
i.’.'dinkų; Kaina

Norėdami pirkti ar mainyti, visada 
k/eipkitės pas mane. (42)

hiSEPH GERYBO, Scottville. Midi.

I

Jauskitės Geriaus. Atrodykit 
Jaunesnės su Tvirtais Nervais

i Jeigu tik žinotumėt—jų- nui-se, 
silpnakraujės moteris—kurio- vel
kate save dėl “nervų"--kaip <te>> . ■. < 
Tanlac padidės jūsų stiprumą svei
katą, jus nei >ninut<-- 'telaukė b -t'lu- 
mėt į aptieką gauti b'-.nką .-•<•- niū
kios gyduolė.-.

Mrs Dora R- nillard. - Bei!; r’v m, 
r. p. i. B(,x • A-

visa: nv. ršk:nau >r r -fi ėjau apetito. 
Galvos skausmai papaidydavo .tane i 
levą art kėlėt:; dienų ant s-, k :>. Nega
lėjau nei paprasto s., myninio du b-> 
dirbti. Dabar a- galiu kept. p'r..:t 
visu- kitus daii.us dirbti."

Tanlac yra liuosa- nuo kenk.-mingų 
,vaistų tain. "kaip geriama- vanduo — 
tik Gamtos gydančių toliu Aptieko- 
riai tai iino ir per past? uosius 10 
metų moterims ir vyrai.;- kur e.ns 

į reikia greito “atsizavimo." kad radė
jus juos snt kojų ir suteikus r.:< 'ją in
teresą gyvenime.

Taip pasitiki Tanla-.’u jo <li.’<j-ii. 
kad jie sugrąžina pinigus pare:kr,!t- 
vus. jei jums nepagelbės.

”n patvinusi Burgess upė iš
ryti šį tvenkinį lėšav $500.000.

PIGI M PARSIDUODA
Farma, 147 akeriai geros žemės, prie

> <i:.l "io vieškelio; pusė mailės į miestą, 
kambarių pilnai Įrengtas namas, č 

'Liti budinkai; visas derlius, visi įran
ki;. vežimai, mašinos. 6 kai vės. 2 ark- 
■ ai. visto-. Kaina už viską S3.00O. Įne
šti reikia Sl.tMiO. Turiu parduot tuo- 
jaus. Klauskit angliškai. (43)

ŠIRS. LEFC0WINS"
B">x 184. Saratoga Springs. N. Y.

VISKO PO BISKI. Tanlac
✓ 52 MILIONAI BONKV IšYARTOTA.

Žymios permaim - darosi 
šįmet lietuvių laikraščiu e- 

idakcijose. ‘‘Sandara: 
'miltino” i vakarus ir ten. vei
kiausia, jos štabas susidarys 
iš naujų žmonių. “Vienybė-" 
senis Sirvydas išvyko Lietu
von; jo sūnūs patampa da
bar vyriausiu “čyfu." o Va
laitis padėjėju. Tari a na- iš 
“Darbininko” rezignavo.

"Kelei
viui” redaktorių, dig. Xe- 
viacką. Viskas tas Įvyki ua-

vojo kelio, lai čia. tur būt, ir;
bu.-- tikriausia tiesa, kodėl aš-Staigi mirtis atėmė 
likau socialiste.”

Ji turi keturius vaikus: 
■ris sūnūs ir dukterį. 1-------
jauniausia — 16 metų, vy
riausia 
dabar Vienoje: pirmasis pa-j

i: inko artisto profesiją, ant-1 Nabagas Amenkt 
rasis inžinierius. <> tretysis Į?uv.10 zmogus pc medžiu 
automobilių šoferis. 1____
Stefanija studijuoja kalbų 
mokslus Šveicarijoj.

Elzbieta Vindišgretė 
pirmą syk buvo ištekėjusi 
tyro ne karalių giminės, 
užtai visu savo giminiu ji 
baisiai buvo niekinama. Gi . žė 
<ai įvyko įssisKyrimas. tai 
buvo didžiausias skandalas 
ir visos karališko- giminės iš
vėdinimas.

Bet ji su korespondentu ii- UiįT’ilgai be7i-
■ K]auSę vis dar neišmoko,

sočia-i ‘___ __ ___________I

GI 1XX L4C* . . - •

Duktė na.trumpu laiku. Tikra revo-

is sūnūs 24 metų. Sūnus |^axclJ°*e-
iiucija musų laikraščių ■

Duktė ^j° kantrumo. Susijaudi
nęs bara jis savo skaityti >jus. 

į kad jie pavirtę “stu įbririri’ 
■ir nemata io stoviu: raiste.

- Sako, i pikniką ne dauu kas 
”, atsilankė, o jei kurie ir ‘ėjo. 
-‘.Irai sulindo slapta per ";uiy- 

? nūs. per laukus, arba k-i kra
ne-

ir
už

• Iir

kaip reikia elgtis. i
i 

kad i 
‘“Vienybės”.

DIDELIS BARGENAS.
Farma 175 akerių. 90 akerių dirba

mi.-. lygios, be akmenų, gves juodže- 
inės; lo kambarių., geras namas; 2 
barnts. 7 kiti budinkai; 30 karvių, ku
rios duoda šimtą dolerių kiekvieną 
-ąvaitę; 3 arKlia'. vištų: įrankiai, ma
šinos. vežimai, visas derlius įvairios 
rūšies; farma randasi prie pieninkys- 
tės niie.-t?iiu, šalę geležinkelio stoties, 
•vair.a už viską Įmokei reik
Š3.0O0. Par.-iduoda dėl savininko ligos. 
Klauskite angių kalboj. (43»

MRS WOSBURN
Bax 273, Saratoga Springs, N. Y.

Nuga-Tone Teikia Sveika
tą ir Stiprumą

Ponas C'arence E. Vassty. Great 
Fails, S. C., yra labai dėkinga- už tai 

- - - Jis

1? \O>pa- patviirno Jis rašo iaiską :.-dirbinėto- 
Juoktis iŠ Jan,s Nuga-Tone sekamai: “Aš širdin

gai rekomenduoju Xuga-Tone kiekvie- 
ZinO- oam, kuris turi menką sveikatą. To

kiems žmonėms ji- ištikto pagelbės."
Virš pusė miliono žmonių surado, 

kad Xugą-Tone yra puikios gyduolės, 
nes jos grąžina sveikatą, >iiprunią, 
džiaugsmą, kuomet kitos gyduolės nie
ko nepagelbės, ir jų.- turėtumėt jas pą- 
har.uyti, jei esate silpna.-, turite trobe
lių su užkietėjimu vidurių, galvos 
kaudėjimą, svaigulį, turit prastą ape

titą. viduriai nevirškina, neveiklios ke
penis arba pūslės iri [ariją, negalite 
gerai naktį pasilsėti ir jaučiatės vi
suomet nuvargusiu. Jus galit gauti 
Nuga-Tone. kur gyduolės yra pardavi
nėjamos. Jei jūsų vertelga neturi jų 
stake. reikalaukit, kad jis užsakytų 
jų iš olselio vaistinės.

•Tėvynė" praneša,
seni Sirvydą, ‘ Vienvoes iFaiis, s.c .
•<:arša redzibatoriu,” buvo k’ -Vujfa-Tone jam yra padaręs, 

nutikęs priepuolis f- — ’n<>n’ kad k*kvieB“ pasinau3ot* į 
vykę atgaivinti, 
žmogaus nesveikatos, 
ma. negalima, bet nenoromis 
veržiasi klausimas — kaip 
jis galės būti kunigu, jei ne
bus užtektinai tvirtas nei at
sakančiai “kleboniškos” išsi
nešti.

AR JUS SUSIRAUKĘ?
Jeigu visada esate pikti, bandykit

Trinerio Karčiojo
I
I

I
i
i

no
:uris junti visai permainys. Su-irau- 
imai virs į švpsas. jus jausitės kaip 

nauja žmogus, šis patikėtinas skil
vio tonikas prašalins nevirškinimą, 
orietvarą, prastą apetitą ir galvos 
.*•; vsmus. Visose aptiekose. I>e] sani- 
saiio dykai rašykit pas Jos Triner Co.. 
1333 So Ashland Avė., Chicago. III. 

įdėkit 10c. už persiuntimo lėšas.

DYKAI SAMPALO KUPONAS

Afrikoj krikščioniškieji 
misionieriai tik tabaku prisi
vilioja laukinius žmones prie 

atalikų tikėjimo, bet kaip 
netenka tabako, tai sykiu ne- 
enka ir savo pasekėjų. Taip! 

nusiskundė nesenai sugrįžęs! 
x>ndonan vienas misionie-! 

"ius. Amerikoj kaip kur baž-j 
nyčiose Įvedama šokiai, mu-' 
inpikčiai ir kitokie triksai 

prisiviliojimui žmonių, bet 
niekas negelbsti. Jau kad ne- 
-iseka. tai nesiseka: nei A- 
merikoj.nei Afrikoj.

i

Vardas

Gatvė ir Nr. ...

Miestas__

Valstija ...REM-OLA
GYDO

HENOROJIDUS
(Raudonąja Gysla)
AKLIEJI. KRUVINIEJI. VIDURI
NIAI IR IŠLAUKINIAI HEMO- 

ROIDAI PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

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

žioo. kad REM-OLA išgydo hemc- 
roidas (pilės).

Rašykit laiškus reikalaudami dy
kai Gydymo Išbandymui. Gausite jį 
paprastame pakelyje.

HENRY TIIAYER & CO, INC. 
CAMBRIDGE. MASS.

... EI.

ATEITĮ IR LAIMĘ 
Atraskit su ‘‘Hindu Crystal”

per vaitus, 
mokėdami įžangos.

Turbut tie jo žmonės po 
medžiu yra apkurtę, ari. :• - 
supranta savo mokytoj ' : a-

ii 
i

Pasitvirtina Vokiečių filo- ’ 
-ofo Nieėės posakis, kad tūli 
žmonės per ilgai gyvena. 
Chicago.i tūla Vilhelmina 
lanke. 84 m. amžiaus mirė 

sumušta savo sūnaus Emili
jaus. kuriam nusibodo ją 
maitinti ir duoti prieglaudą. 
Tokie dalykai prie kapitalis
tinės tvarkos ne naujiena. 
Taip neatsitiks, kuomet žmo- 

susilauks socialistinės 
vėl gadynės, nes tada seneliai 

■bus tinkamiausiai aprūpinti 
:a-r maistu ir pastoge.

—Kažin, ar mano vyras myli 
mane, ar ne.

—Suprantama, kad myli! O 
kode! jis turėtų tau daryti išimti, aarne&i^džia'į 'savo S- 

reikalus. Nukrypsta 
iizmą:

"Bet aš turiu į.aprėžti, kad 
ne tik kaip motina aš turiu 
būti dėkinga socialdemokra
tijai. Iš tikro, kas mes būtu
mėm Austrijoj mes moterys, 
;ei nebūtų socialistų pastan
gų? Kiek iš musų turėjome 

ovoti gyvenime ir šeimoje? . 
• kuri partija padėjo mums 
įsivaduoti (emancipuotis>? ' 

Tik socialistai, ir čia aš kal
ti tik apie savo gimtinę.
"Kas mane <tebina, tai 

kad mes nedalyvaujam skait- 
ingiau socialdemokratijos 
-ilėse. Reikia tik pagalvoti, 
pavyzdžiui, kiek gera yra pa
dariusi moterims ir vaikams 
socialistinė Vienos miesto 
(administracija..."

Ji dabar tiek ; 
iirba Įvairų kultu;

DARBDAVYS.

MANDAGUS KAVALIERIUS.

—Ko. poniute, tokia nusimi
nus ?

—Nesenai palaidojau i amžiną 
atilsį vyrą.

—Ak, kaip užjaučiu tamstai! 
Ir ką gi tamsta manai toliau da
ryti ?

—Kad tamsta, būtumei man
dagus kavalierius, tai užuot ma
nęs klausęs, pats turėtum susi
prasti. ką tamsta turi dabar da
ryti...

LINKĖJIMAI.
Mokytojas: Sudie, vaikeli.

Linksminkis vasaros atostogų 
metu, bet ir proto daugiau igyk. 
kad grįžęs į mokyklą nesi pra
šytum asilu vadinamas.

Mokinys: Dėkui, ponas moky
tojau. už linkėjimus. Linkiu viso 
to gero ir tamstai.

KODĖL AŠ SOCIALISTE? 
dienos palinkėti: k?.c rik. 
kiek, mane pirštais rodo. Bet 
dėl visa to esu \ -ai rami, ka
dangi aš žinau :r aš aiškiai 
matau, kad tik per šiuo- pas- nija 
kutintuosius metus 
pradėjau gyven i.“

I “!

Teisėjas klausia vagi:
—Kuo užsiimi ?
—Ogi tamstai duodu darbo. 

Jei niekas nevogtu, tai jus. tei
sėjai. liktumėt be darbo, o pas
kui be duonos. Mat dar klausia...

. f

i

NETAUPUMAS.
Ūkininkas skundžiasi kaimy- 
i savo žentu. Kaimynas pata

ria dukteriai persiskirti. Ukinin- .Ji dabar tiek atsidavusi 
kas šaukia: .dirba Įvairų kulturini parti-

—Bet kraitis: mano duotas ni darbą, kad kitkuo rupin-' 
kraitis! tis nebelieka nė laiko. Jigy-'

Kaimynas; žentas gali sugrą- vai veikia sočiai -t j nes jau
dinti. nuomonės tai^e ir jaunuolių

Ūkininkas: Sugrąžinti, juokai! draugų grupėse. -Ji -avo pili 
padovanojo mankštoms 
■Raudoniesiems sakalams”, 
(jaunimo sporto organizaci
ja ). čia susirenka šventadie-.

Jis per vieną mėnesi ji surijo!
Kaimynas: Nejau? O kiek tu 

jam davei ?
Ūkininkas: Paršą ir dvi vištas. t

niais apylinkės jaunuoliai ir* 
praleidžią liuoslaiki žaizda-: 
mi ir sportaudami. |

Ji visad lanko partijos su- ' 
sirinkimus ir dalyvauja dis-j 
kusi jose net ir valstybinės, 
svarbos klausimus besvars-; 
tant.

Ji partijos narių tarpe ypa- 
tingai gerbiama, ir jei politi-j 
niai priešai ją kada užpuola, 
tai ypač smarkiai visi sujun-; 
da ją ginti.

“Taip, — sako ji, ir girdis 
Buržujus: Mano kaimynas tu-|įOs balse pašalpa ' — kartais' 
beždžionę, kuri taip protinga, ’aip toli nueinama, kad ma-J 

Aristokratas: Vienam atlikt; ja tas krautuve- "kur aš per- 
darbą už tris, tai nėra joks pro- Ru. suprantama, nei vie-’ 
tingumas, liet tikra beprotystė, pas i ‘

PROTINGUMAS.

i

i

i
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kad gali atlikti trijų vyrų darbą, no senieji dranga: boikotUO-1
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nebenori man nei labos ■.

Amerikos Liciuviai! Jų- patarnausite dati" Lietuvos pa
žangai ir savo artimiems Lietuvyje naudingą malonumą su
teiksite, užrašvdami iems

KULTUOS ŽURNALĄ
POPULIARI MOKSLO. I ITERATVROS. MENO. ILIUS
TRUOTAS žl RN AI.AS.
Kaina metams: Lietuvoje 2 dol.,pusei metų 1 dol.
Amerikoje išdi -^ant metams 4 dol.. pusei metų 2 dol.

žurnalas tekia daug žinių apie mokslo ir technikos ste
buklus. apie kitu kraštu pažangos laimėjimus, visuomenės 
gyvenimo susitvarkymą ir kūrybą.
Užsakymus siu ■; g- -r. ■. įr.čiar.t pinigus paštu, bankų čekiais aa- 
ba įvertintuose . ..u,... Adresuokite -ekančiai:

KULTŪROS ADMINISTRACIJAI
Šiauliai, Dvaro gatvė Nr. 83, Lithuania.

Savo maža pa-tanga paremsi kultoms ir pažangos darbą.

ANTRAS TOM AS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO ISTORIJA
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią kriklčionybės, Kristų, krikščioni!) kilimą ir iisiplėti
mą. apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie ganų kinų- 
mongolų karo vadą Cingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.”

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
253 BROAD1V \Y, SOUTH BOSTON. MASS.

NORITE žinoti savo ateitį, kokią 
’ąins,* turėsite gyvenime? .Meilę. Ap
sivertimą. Bizni. Turtus. Justi norą ir 
aug kitokių dalykų. Klauskite stebė

tino •‘Hind-j Crvstal" bile kokį už
klausimą, o jis jum- atsakys Šitas 
‘Hindu Crystal" yra labai užimantis 
ir mystiškas daiktas šiandien. Bile kas 
gal: naudoti p > perskaitymo paaiškini
mų. Užsisakykite šitą Mystišką "Crys- 
talą", o atrasite savo ateitį ir laime ir 
busite užganėdinti. Kaina su paai-ki- 
-’inu tik sl.Oo. Prisiųskite tik 25e. pa
dengimui persiuntimo lėšų, o Sl.fiO už
mokėsite kaip aplaikysit savo namuo
se. Adresas: (41)

PRACTICAL SALES CO.
121!) N. Irving Are.. Desk. 13. 

Chicago, III.

Nuo Nesmagaus 
k *IR SKAUDAUS

PŪSLES
i Ištuštinimo
I Naudokite

Santai Midy
Parduoda visose 

aptiekose.

^4

Senovės Lietuvių Zinyeia

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Ypatingai dabartinė* krikščionybė* gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada Kalės aiškiai nuprasti Dievo būtinumų.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—$1.00; audimo apd. — $1.25. Pinigus galima siųsti popierini dolerį 
arba “Moncv Orderi " Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS. 253 Broadway, South Boeton, Mmm.

f
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IAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(f uo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

AMERIKOS ORO PAŠTAS.

KELEIVIS

Į \Vall Streetą kas diena ’■ , atneša daugiau kaip $24,-
- popierų. Oru tuos milionus ga- 

bet iie gali padaryt užpuolimą 
. Kad apsaugojus Wa!l Streeto 

'i; užlaiko ginkluotus sargus, 
kių sargu su karabinu. Kiti

7
mokėjo. Pas Vainauską ir 
Lukoševičaitę rasta 1,827 li
tai 50 cnt. ir grąžinti bankui. 

; Vainauską ir Lukoševičaitę 
' Kelmės nuovados taikos tei
lsėjas, kaip žinomus aferis-’ 
1 tus nubaudė po pusantių me
tų kalėjimo.

KAIP RAMUS KAUNAS.
Policijos rekordai parodo, 

kad nuo šeštadienio iki pir
madienio, t. y. per tris dienas' 
Kauno mieste policija surašė 
181 asmeniui protokolus, iš 
jų 90 protokolų už girtavimą 
ir triukšmo kėlimą.

SUŽEIDĖ ŽMOGŲ IR 
ARKLĮ.

Kaune lengvas automobi
lis pravažiuodamas pro šąli; 
sužeidė pil. Simanavičių ir jo! 
arklį.

uoo.ooo pinigu ir visokių 
beriant, plėšikai negali jų 
kuomet orlaiviai nusileidžia 
auksą nuo tokių užpuolimu 
Ir šitam paveiksle matote vi.- 
sargai sėdi orlaivyje.

LAIKRODĖLIAI
VERTĖTU susidomėti.

Tarp Pernavos ir Airioga- 
losyra vadinamas Kiršne- 
vės kalnas (rodosi plaukia 
ten Kiršnevės upelis). Kal
nas susideda iš žemesnio kal
nagūbrio, (gana plačios er
čios) ir kaip ir antro, aukš
tesnio laipto, kurs turi kalno 
viršūnės pavidalo.

Žemesnioje dalyje yra ka
talikų kapai, kur, kaip maty
ti iš paminklų, guli nemaža 
palaidotų numirėlių. Viršū
nėje riogso vienas vienintelis 
gana aukštas paminklas. Ta
me paminkle yra toks Įrašas:

NORĖJO PRATURTĖTI,
Šiaulių miesto gyventojas 

Evalt ts Povilas išgirdo iš 
kažkc kio pil. Blinkevičiaus, 
kad Faune esąs žydas, kuris 
nuo tikrų banknotų su pagal
ba įvairių medikamentų nu
kopi juo ia dar banknotų, ku
rie pasilieka tikrais. E vaitas j 
panoiėjo praturtėti. Rugsėjo; 
1 d.a’vvko- i Kauną ir apsi
stojo viešbuty “Bristol.” čia! 
surado Blinkevičių, kuris at-; 
vedė ą “meisterį.” Tuoj pa-j 
darė bandymą iš dolerio. Do
leris išėjo iš preso visai gerai 
pagamintas. Kad įsitikintų . . .
Evaltns ši banknotą nešioji, S. P- Ign&cv Bielski um. 27 
po bankus, kurie tvirtino, 
iog banknotas 
Norėdamas padalyti “bizni,” 
E vaitas skubiai nuvyko Pa
nevėžin pas savo draugą 
Chmieliauską ir papasakojo 
apie 
Evalto 
10,000 
damas 
išviso 
atvyko i Kauną pinigų kopi
juoti. Abudu apsistojo vieš
buty “Bristol” ir vėl surado 
tą patį “meisterį.” Rugsėjo 5 
dieną iš pat ryto visi trys pra
dėjo kopijuoti pinigus. Sute
pė 11,000 litų banknotus 
įvairiais skystimais sudėjo Į 
voką r visą tai sudėjo i me
dinį presą. Visą tai padarius, 
žydas jiems liepė laukti ko
kias 7 valandas ir tuomet jis 
grįšiąs iš miesto ir išimsiąs iš 
preso pinigus, tai pasakęs iš
ėjo. Evaltas su Chmieliausku 
šventi i pildė specialisto nu
rodymus, bet žydo .nesulau
kė. Dalydami kriminalinės 
polici os valdininkai viešbu
ty pat krinimą užtiko “fabri
kantu Išsigandę policijos 
E vaitas ir Chmieliauskas pa- 
sistvėrę stebuklingą mašiną, 
norėjo išsprukti, bet jiems 
nepavvko. Policijos valdi
ninką juos sulaikė, atidarė 
presą ir vietoj pinigų rado 
tik paprasto popierio pele
nus. o jų tikri pinigai liko ap
gaulingai žydo išnešti. Poli
cija išaiškino, kad “pinigų 
dirbėjas” yra žinomas aferis
tas Ve deckis Mauša.

i

sierp., 1842 r. v. ieku lat 72. 
esąs tikras. Szesč Twej pamięci!

negirdėtą naujieną, 
patariamas, išgavo 

litų pinigų, užstaty- 
savo namus, surinko 
14,000 litų pinigų ir

Vietos žmonės pasakojo 
man (1899 metais) ten besi
lankant, kad čia esąs palai
dotas kažin koks masonas, 
kurio kunigai Į kapus neįsi
leido. šis masonas buvo taip 
apylinkės žmonių mylimas, 
kad ji lydėjo tiek žmonių, 
kad visas vieškelis nuo Airio- 
galos iki Kiršnevės buvo pil
nas lydinčių, nors kunigai 
draudė tą numirėli lydėti.

Šiandien guli tas žmogus 
taip aukštai iškeltas, kad jo 
kapo paminklas viešpatauja 
ant visos čia gražios apielin- 
kės.

Pagalvojau sau: pamink
ąs suirs, drauge žus ir atmin
tis apie tą žmogų, kurį kažin 
kas ir kažin kodpl aukštoje 
pagarboje laikė.

Tad gal rastųs žmonių dar, 
kurie daugiau sugebėtų apie 
šį velionį papasakoti.

Vietos studentai arba ben- 
Irai susidomėję šiuc kalnu ir 
ažsipelnusio kapu, galėtų su
rinkti žinių ir jas paskelbti, 
tol jos dar visai neišnyko.

KALNAS PILNAS ŽMO
NIŲ KAULŲ.

Viešvienai, Telšių apskr. 
Viešvienų apylinkėj, Kveilių 
kaime yra labai susiidomau- 
tina vieta — “Alkos Kalnas.” 
Kalno pakraščiuose vandens 
išplautose duobėse randama 
žmonių kaulai. Jų yra labai 
daug suguldytų i eilę, atro
dytų, lyg butų kokie užmiršti 
Kapai. Be to ten randama 
Įvairių daiktų, kaip puodų ii 
kitų indų, matyti, iš gilios se
novės laikų, ir Įvairios for
mos suakmenėjusių augalų ir 
gyvulių liekanų. Vieni kalba, 
kad ant šito kaino kadaise 
buvusi bažnyčia, kiti sako, 
kad švedų kapinės, dar kiti 
—francuzų kapinės. Kaina? 
atrodo gražiai, bet yra labai 
apleistas: ganosi gyvuliai 
mindžioja žmonių Kaulus.

Ąš meldžiu kiekvieną skaitytoją 
šio laikraščio, kurie kenčia nuo 

Sub-Acute arua Muskulų Reumatin- 
mo. Strėnų Skau
dėjimo 1 Lumba
go), Padagros 
<(k>ut), parašyti 
man laišką, pade
dant savo vardą 
ir aiškų adresą, o 
aš prisiųsiu dykai 
Vieno Dolerio Ver 
t ės Bonką išban

,ir DIDIEJI LAIKRODŽIAI

ir

BURTININKAS.
Mažeikiai. Čia Vytauto pr. 

gyvena burtininkas Gembu- 
tas. Jis tur i nepaprastą gar
są, kaipo stebuklingas gydy
tojas, ir žmonės už kelių de
šimtų kilometrų važiuoja 
prie jo gydytis. Gydo jis žo
lėmis ir užkalbėjimais.

Reiktų pagaliau žemai
čiams suprasti ir nekrauti 
turtų žmonėms, kurie apie 
gydymą nieko nenusimano ir 
tik išnaudoja žmonių tamsu
mą.

TVARKO, BET NETI
KUSIAI.

Kaltinėnai. Musų miestelis 
iki šiol buvo neišbrendamas. 
Šių m-'tų pradžioje valsčiaus 
taryboje kilo sumanymas 
miestelį išgrįsti: kaimiečiai 
turėjo pristatyti akmenis, o 
miestelėnai sumokėti darbi
ninką ns už darbą. Buvo iš
rinkta komisija iš Solomono 
Grodr iko, Julijaus Budriaus 
ir Prano Ivanausko, kuriems 
buvo pavesta paskirstyti ir 
išrinkti mokesnius. Bei komi
sija mokesnius skirstydama 
žiūrėj9 ne i turtą, arba namų 
ir žemės ploto dydį, bet i 
žmogaus išvaizdą. Vienas 
žmogelis, paklausė delko 
taip nelygiai išdėstytas mo
kesnis, buvo komisijos nario 
iškoliotas ir pristatytas poli
cijai. O klausiant kito komi
sijos nario J. B. gautas atsa
kymas, kad teisybė danguje 
rasti tegalima.

Gaila, kad toks svarbus 
dalykas pavestas netiku
siems žmonėms.

ATSIRANDA PLĖŠIKU.
Ubiškė. Rugpiučio 5 d. 

ekmadieny, pačiame vidu
dieny, Ant. Sadausko vien
kiemy buvo atsilankę plėši
kai. Radę Sadausko žmoną 
. ieną pasilikusią namie, ėmė 
nežmoniškai ją mušdami ir 
kankindami, reikalauti pini
gu. Nieko negaudami, patys 
išvertė visus pašalius, bet 
nieko vertingo nerado. Išei
dami prigrasino kitą syk atė
ję, jei negaus pinigų, visus iš
mauti. Namiškiai, parėję iš 
bažnyčios, rado žmoną vos 
gyvą ant grindų begulinčią.

✓ •

VALSČIAUS PONAI 
SMARKIAI VEIKIA

Viduklė. Kasamas kelias 
Viduklės i Eržvilką pro 

» padalytas žmo
nėmis iškasti iki 1927 metų 
liepos m. 1 d.; neiškasusieji 
užsimokėjo pabaudą. Šiais 
metais valsčiaus valdyba su
manė tam keliui naują planą, 
būtent: pasukti jį pro Paupio 
bažnytkaimi, nes Paupio kle
bonas pavaišinęs Viduklės 
valsčiaus valdybą ir papra
šęs, kad pasuktų kelią pro 

riDTimiči IAI C4IIVA Paupio bažnytkaimį.
GIRTUOKLIAI SAU VA- Taigi, šįmet valsčiaus val-

LIAUJA. dyba išnaujo padalino žmo-
Seda. Nesenai vieškely rems kasti kelią, pro Paupio 

tarp Sedos ir Ylakių, Donau- bažnytkaimį ir neiškasu- 
skių k. piliečiai taisė tiltelį, siems deda pabaudas. Tuo 
Visi jie girti, stovi ant tiltelio tarpu kelias per Valdišką 
ir laukia atvažiuojant kokio mišką tebėra neiškastas, ma- 
keleivio. Sulaukę tuoj pašto- tyt, valsčiaus valdybos nuo- 
ja jam kelią ir be literio deg- mone, ten nesvarbu, 
tinės nepraleidžia, o jei lite- ----------------
rio neturi, tai pinigais, kiek NEBEBUS GIMNAZIJOS? 
iiteris kainuoja. Tokiu budu 
jie apiplėšė daug keleivių, 
keliavusių arkliais ir automo
biliais.

Labai negražus pasielgi
mas. Tokių darbų reikėtų 
vengti.

Paupjbuvo

t

Kražiai. Čia eina gandai, 
kad nuo ateinančių mokslo 
metų Kražių gijnnazija bus 
pei kelta i Kelmę ar Į Rasei
nius. Butų labai gaila, nes ne
besant gimnazijos, nusmuk
tų ir sumenkėtų ir pats mies
čiukas.

LENKŲ KARVELIAI 
LIETUVOJ.

Kriminalės policijos žinio-l 
mis. šiomis dienomis Taura-; 

ės apskr. sugauti du lenkų 
barinės žvalgybos karveliai, 

.; ženklais ir pritaisymais 
stams paslėpti. Esąs sugau-| 
> gyvas tik vienas karvelis, j 

lis buvęs labai išbadėjęs ii\ 
.•uvai’gęs. Toks, pat karvelis ( 
e?ąs sugautas ir Kukorai-. 
Juose. Vieną panašų karvelį 
nesenai nušovė medžiotojas 
: • ie Šiaulių.

SUDEGINO NAMUS IR 
PASIKORĖ.

šiomis dienomis Alytaus 
pskr.. Benckamų kaime, su- 

■ egė ūkininko Bariso vien- 
liemis.

Barisas, kuris nesantaikoj 
gyveno su savo sūnumi, Įtarė 
įdegime sūnų, apie ką pra

nešė policijai. Įtartasis suži
nojęs. kad jo jieško policija, 
i'uėjo miškan ir pasikorė.

l

I

SUĖMĖ SKURŲ LUPIKUS
Rietavas. Suėmė našlę Jo- 

montaitę - Paplauskienę-Ba- 
andienę iš Skabarų kaimo 
u 6 avių kogalvėmis ir kal
iais. Ji yra dviejų ūkių (virš 
50 ha.) ūkininkė, paeina iš 
garsios senovėj bajorų Jo- 
nontų giminės. Iš ko dabar 
<aimynai juokiasi, kad neno
romis teks kirsti išsigimu- 
iems bajorams i kaili.

Rugpiučio mėnesy taikos 
eisėjas nubaudė Labardžių 
<aimo avių, karvių ir kume- 
ių lupikus, du broliu Vaičiū
nu: vyresni pusantrų metų, 
o jaunesniji 1 m. kalėjiman, 
kaipo pačius prisipažinusius 
kaltais.

TRŪKSTA PIENINIŲ.
Stulgiai, Skaudvilės valse. 

Čia per 10—12 klm. arčiau 
nėra pieninės. Apylinkėje 
yra nemaža ūkininkų, kurie 
galėtų pristatyti labai daug 
pieno. Nesant arti pieninės, 
ūkininkai patys dirba svies
tą, surius, veža Į artimesnius 
miestus ir parduoda už pigią 
kainą. Įtaisius čia pieninę, i _______
butų uždarbio ūkininkams ir Į GRAŽUS PAVYZDYS 
valstybei. I iz i - r» ____________! Kelme. Pastaruoju laiku 
VIS DAR TIKI BURTAIS. ^rindžiamos akme-

c , , • t,,-- i., z.- ;nimis K račių ir Raseinių gat-
'r:l.a SP1??. Be to numatyta gyvulių

rinka perkelti iš Nemakščių 
gatvės labiau i miesto pašali, 
prie plento.

Tinteiių-Medsėdžių kaime 
gyvena burtininkė Kompi
nienė, kuri daugiausia gydo 
rožes užkalbėjimais.

Pirmiau
į prie jos tris sykius, kad api- 
! burtų sopamą vietą: ar sau
lei tekant ar leidžiantis, ir

t

pinigai pražudė
Renavas, Mažeikių apskr. 

Viena Mažaičių kaimo gy
ventoja, radusi kaž kur už
kampy daug ostmarkių bei 
i ūsų rublių, taip dėl to susi
krimto. kad net pamišo ir da
bar giedodama baksto po kai
mą.

AREŠTUOTAS VINCAS 
GALINIS.

Rugpiučio 28 d. 1 vai. nak- 
? iškrėstas Kaune Socialde
mokratų Partijos Centro Ko
miteto narys ir reikalų vedė
jas Vincas Galinis ir po to 
areštuotas.

i reikėdavo eiti NE VISU BURNOS PUT-

KANKINĖS DĖL GRA
ŽUMO.

Užbredumė, Sedos valse. 
Čia tvla kaimo panelė, no
rėdama išnaikinti saulės nu
degimą, nosj aptepė karbo
liu, nuo ko ši žaizda virto. 
Tada, vėl kažkam pasijuo
kus. Vaizduotą nosi apipylė 
rašalu, bet rašalas amžinai 
įsėdo į žaizdas — nei išplaut 
negalima. Kita panelė vėl 
naikindama strazdanas kaž
kokiomis žolėmis nusiplikė 
veidą.

i

Patikėtinas budintojas už $1.50
Radiolite $2.25

Kas paršus Ingersol! Yankee yra tarp 
laikrodėlių. Tas Inpursoj TYPE-T budin
tojas yra tarp laikrodžiu budintoju. Gražus, 
metalo reidas ir užvedama gumuote. Kitų 
kainos iki $4.50.

dymui mano Rheumatizmo Gyduo- 
bų. Aš noriu prašalinti Reumatiz
mą nuo kenčiančių savo lėšomis.Jųs 
pamatysite, ką gali padaryt Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Aš esu tikras, 
kad bus geros pasekmės ir jus patįs 
į tai įsitikinsite pirma, negu duosi
te man bent vieną centą. Nebandy
kit prašalint Reumatizmo per ko
jas ar odą su pagelta plasterių ar 
kitokių daiktų. Nebandykit išvilioti 
jį su Linimentais. elektra ar mag
netizmu. Nebandykit išvyt jį su už
kalbėjimu. Bet jus privalot jį pra
šalint. Jis yra kraujuje ir jus turite 
vyti jį laukan

Ir aš tikiu, ta darbą atliks Kuhn’s 
Rheurnatic Remedy. Reumatizmas 
turi išeit, jei jus pasiliuosuosit nuo 
skausmo ir kentėjimo. Mano gyduo
les panaikina skaudžius dieglius, 
muskulų gėlimą, gerklės sutinimą 
ir sąnarių sustingimą.

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

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

Acute arba Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, 
jog Reumatizmas gali būt prašalin
tas. ir mes nenorim uždirbt ant iš
bandymo. Išbandykit—tai viskas ko 
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad 
tas gelbsti jums, tuomet užsisaky
kite daugiau, kad dabaigus gydy
mą, o tas suteiks mums pelną. Jei- 
C“ baidymas negelbės, tai ant to ir 
užsibaigs. Mes nesiunčiame mažą 
buteliuką, kuris neturi vertės, bet 
siunčiame pilnos migros butelį. ko- 

’e Parduoda aptiekose vieną už 
dolerį, šis butelis sunkus ir mes tu
rime užmokėti Dėdei Šamui už per- 
siuntimą. Todėl jus privalot prisiųs
ti 25c. persiuntimo ir aupakavimo 
išlaidoms, o tuojaus aplankysite 
Vieno Dolerio Vertės Butelį dykai. 
1 rnmant nereikės mokėti nieko.

KUHN REMEDY CO., 
Dcpt. B. W.,

1855 Milrraukee Arą, Chicago, III.

INGERSOLL WATCH CO., Ine.
York Chicago San Francisco

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant musų populiarių laivų

Nepalyginamas švarumas ir pa
tarnavimas visose klesose.

iš New York j 
Kauną ir at?al 
(Pridėjus S. V. 
jeigu Taksus.) 
Trečia kl^są

Pinigus persiunčiam greitai ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hambūrg-Ainerican line
131 Statė Street BostonDruska Labai Tinka 

Skaudantiem Inkstam 
Kuomet Jums Nugarą Skauda

Plaukite Inkstus Kaip 
Plaunate Vidurius

pamiršta, kad inkstai, 
. . kai kada užsikemša ir 
■ vimo, o jei ne. tai skau- 

a inkstų vieta, skauda 
n u mutizmas, vaigis nėši

ai rūgsta. žmogus r.e- 
a kitokios bėdos pūslei 

. .h ,. inkstus laikyti veik- 
Pajutęs skausmą toje 

- irerti apsčiai vandens 
uk keturias uncijas Jad 

geros aplietos ir pa- 
saukštelį su vandeniu 

a j-r keletą dienų. Inkš- 
kuopuikiausia Ši gar- 

ada ta iš rūgščių vynuo- 
. įmaišyta su ’ithia. Ji 

puma rūgštis ir palengvina 
liavimus.
c .-kos nebrangios. Iš jų 

,. antis lithia vandeninis 
kvienas laikas nuo

ap!' korius pasakoja, jis 
d Salt s draskų žmo- 
suvaldyti inkstų b"- 

. dar nėra bėdoje.

j j nuirar:

"sKina.

v?’ ir p
Būtinai

f)'

RAI SRĖBTI.
Andrejavas. Girininkui i1C1 LdVdiiu UI ii . . ...

jokio atlyginimo neimdavo./’yiraciu važinėti be leidimo. 
Dabar jau beburia po du sy-įf. 1—J
kiu ir reikia mokėti po 5 litus l! 1 miesteli be antsnukių 
už abu kartu. ĮP35 mus galima. Jiems, ma

tyt, privalomi Įsakymai ne
taikoma.

Dabar jau beburia po du sy-, f*, kunigui palaidus šunis leis- 
kiu ir reikia mokėti po 5 litus l! 1 miesteli be antsnukių 
n? aKri L-ortu Ipas mus galima. Jiems, ma-

AFERA KELMĖS BANKE.
Lietuvos Ūkio Banko Įga- ---------- _ -

liotinis Kelmėje Steponka Žmonės nesupranta, kad 
Antanas pranešė policijai. r°žč kartais savaime išgyja ir 
kad nežinoma aferistė ap
gaulingu bud u išgavo iš ban
ko 2.000 litų. Sulaikyta afe
ristai Vainauskas Antanas ir 
Lukoševičaitę M*arijona. Iš
aiškinta, kad Vainauską esą 
iš Centro Liet. Ūkio Banko 
Kaune paskambino telefonu 
į Kelmės banką ir prašė pri- ir dabar jie nesiliauja, 
imti einamon sąskaiton indė- rugpiučio 15 d. Jonas 
Ii 8,900 litų sumoje ir tuos pi- kus. Janusas ir kiti užpuolė 
nigus išmokėti kažkokiai Lu- per Renavą einanti tūlą vai- 
koševičaitei Marijonai, ku- kiną, įtardami jį Į “Žemaitį” 
rios nurodė paso numerį, korespondenciją rašius. Vai- 
Kelmės bankas patikėjo ir kinas pabėgo, bet užtat kitą 
atvykusiai Lukoševičaitei iš- sykį jį žadėjo primušti.

negydoma, o Kompinienė 
tuo jų nežinojimu pasinau
dodama, daug litų sugraibo.

ĮSIGALĖJO chuliganai
Renavas, Židikų vai. Jau 

buvo rašyta apie Renavo 
chuliganus bei jų darbus. Bet 

Štai, 
Mit-

DERLIAUS NĖRA.
Pakruojis, šįmet ūkininką 

susirūpinę blogu derlium, 
nes vasarojaus visiškai, g; - 
ma sakyti, nėra; jei bus liga- 
ll. s? ruduo, tai dar pri? - 
links iš laukų pašaro, Ruc u 
oerlius mažesnis kaip vid 
rus. Užderėjo tik kviečiai.

if

VAGIA NEJUOKAIS
.Kretinga. Iš 22 j 23 <i.n 

piucio išvogta iš Feini 
i\r<3 indėli" 
35,000 litų gintarų.

I

u ir I
LIETUVĄ

PER BREMENĄ 
gnt didelio Vokiečiu laivo

COLUMBUS
arn.-. Kir»> -,o* Linijos 

laiv .'is
TIK V'IIONIAS 

IHEX \S
P os Trečiai

Tiktai 
niai 
ntus arba

H", Statė St Ikiston. Maaa.
NORI H GLRMAN

LLOYD y

i

NĖRA KITO TIESESNIO KEUO Į LIETUVĄ
ARBA IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ KAIP PER

KLAIPĖDĄ
------ : ANT :-------

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

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?
1) Nepertraukiama kelionė iš porto į portą
2) Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis
3) Lietuviškai galima susikalbėti su laivo aptarnautojais
4) Geras valgis ir mandagus patarnavimas
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
fi) išpildomi laivo orkestras. įvairus žaislai, šokiai ir tt.

KAINOS 
IŠ KAUNO: 
Trečia Klesa

$125.
Valdžios Tax 

Ekstra

KAINOS 
Į KLAIPĖDĄ 

Trečia KL $107. 
Į abi pusi $181. 
Turistine 3 klesa 
(arba btn usia II kl.) 

$122.00 
Į abi pusi 203.50

IŠPLAUKIMAI LAIVU IŠ NEW YORKO:
“ESTON1A”............................... Spalių (Oct.) 6.
“POLONIA” .................... Spalio (Oct.) 27

Sti įvairioms žinioms Kreipkitės į J i etos Agentą ar į Bendrovę

BALTIC AMERICA LINE
« BR1DGE STREET. 
Unton Trnt Bldg .
315 So. Dearborn Street.

NEW WRK. N. Y. 
Pittsburgh. Pa.

Chicago, lllinois.
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Vietinės Žinios
Socialistų prakalbos Miesto 

Sode.
Pereitą sekmadienį po pie

tų Boston Common sode atsi
buvo anglų socialistų prakal
bos, kur tarp eilės kalbėtojų 
kalbėjo ir kandidatė i guber
natorius Mary Donovan 
Hapgood. Publikos buvo 
apie 500. šalę socialistų buvo 
prakalbos ir komunistų. Pub
likos pas komunistus nebuvo 
nei pusės, kiek pas socialis
tus. Komunistai savo kalbė
tojus mainė tankiai, bet vis 
tuos pačius. Gal norėjo paro
dyt. kad jie turi daug kalbė
tojų. Kapitalistų jie r.ekriti- 
kavo, o socialistai tai buvo 
ant galo liežuvio. “Socialis
tai net indžionkšinus išduo
da prieš darbininkus,” me
luodami šaukė komunistėliai. 
Tokiam melui, matyt, netikė
jo nei jų davatkiškai spanga 
publika, kuri ten vėpsojo. 
Tegul jie tą savo raudonąją 
minią “šviečia” tokiais “per
lais.” tai darbininkų judėji
mui bus geriau, nes ir mul
kinami komunistų pasekėjai 
susipras ir paliks juos.

Raulinaitis.

Suėmė Juozapo Budriko 
užpuoliką.

Trys jauni plėšikai buvo 
užpuolę Juozapo Budriko 
avalų taisymo šapą ant 150 
Portland st., Cambridge. ap
musiji ir atėmę $100 pabė
go. L žpuolikai Įėję jo šapon 
veikė, matomai, sulyg nusta
tyto plano. Vienas jų, įrėmė 
Budriko pašonėn revolverį, o 
kitas jį smaugtinai nustvėrė 
už galvos ir laikė, kuomet 
trečiasis išėmė iš dėžutės pi
nigus. palikdamas tik smul
kiuosius per neapsižiūrėji
mą. Smaugikas dar kirto Bu
dnikui keletą sykių į veidą ir 
apkvaitinę jį visi pabėgo. Po
licijai tečiaus pasisekė vieną 
užpuolikų sugauti ir tikimasi 
kitus du suimti taip jau. Pa
gautas yra tūlas Daniel Sum- 
ner, vietinis bomelis, kufį už
pultasis pažino kaipo trečią
jį, ėmusį pinigus iš dėžės.

Rakandų apmušinėtojai 
paskelbė streiką.

Laikytame susirinkime pe
reitos pėtnyčios vakarą. Ra
kandų Apmušinėtojų Unijos 
53 lokolas paskelbė streiką 
nuo sekančio panedėlio. 
Streikas jau buvo nuspręstas 
kiek laiko atgal, bet tik da
bar jis tapo paskelbtas, ne
pavykus susitarti su fabri
kantais. Unija reikalauja pa
kėlimo mokesties nuo $1.25 
iki $1.37* 2 i valandą. Strei
kas paliečia 20 dirbtuvių ir 
virš 300 darbininkų. Strei- 
kieriai laikė savo susirinki
mą pereitą subatą ant 3 
Boylston place aptarimui sa
vo kovos su išnaudotojais.

Rado dvi dideles kar- 
čiamas.

I Blaivybės agentai Bostone 
užklupo dvi vietas, kur alus 
ir kitokie svaigalai buvo par
davinėjami pilnu smarkumu, 
tartum anais laikais, kuomet 
apie blaivybę nieks nei ne
sapnavo. Kostumerių buvo 
pilna ir visi be jokio rūpesčio 

’ ‘, kieį. tik jų “dusia” 
Policija svaigalus

Prigėrė mokindamas pačią I 
važiuoti.

_____  . _ Ralph Carthy, mokinda- 
bažnyčiose iš sakyklų varė mas pačią važiuoti auto- 
smarkią agitaciją už panai- mobiliu, įvažiavo atbulas į 
kinimą sportinių žaislų sven- Chestnut Hill rezervuarą, 

ir prigėrė. Automobilis Įkrito 
vandenin, kuomet moteris 
neteko kontrolės. Moteris iš
gelbėta, o vyro tik lavoną 
policija išėmė iš vandens.

Kunigai nori uždrausti spor
tinius žaislus nedėldieniais.

Pereitą nedėkiieni kunigai A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Tel. South Boston 1662 — 1373.
Jaunas lietuvis pasižymėjo 

ir gavo $500.00.
Rugsėjo 30 d., 10:30 ryte. 

Bostone nuo Charlestovno 
tilto išplaukė lietuvis vaiki- traukė, 
nas Julius Jesionis. 15 metų norėjo, 
ir 5 mėnesių amžiaus, lenkty- konfiskavo, karčiamninkus 
niuodamas su mergina Eva suėmė, o kostumeriams visgi 
Morrison, 29 metų amžiaus, nieko nedarė, tik paliepė eiti 
kuri yra žinoma kaipo Nau- savais keliais.
jos Anglijos čempijonė plau- Viena šių vietų buvo ant 
kikė, jau šešis kartus nuplau- 52 South Market gatvės, ant- 
kusi ligi Boston Lights (13 rame angšty. o kita ant 62 
mailių), o musų Juliukas dar Summer st. Areštuota trys 
nei kartą taip toli nebuvo vyrai ir išgabenta du trokai 
plaukęs, bet puikiai atsižy- svaigalų. Areštuotieji yra Jo- 
mėjo. Netik atsižymėjo, bet seph Sugar. iš Revere; Jo- 
ir garsią čempijonką pralen- seph Miller. iš Lynno ir Bjar- 
kė. palikdamas labai toli. Je- me Bjonstad. iš Chelsea. Ant 
sionis nuplaukė 6 mylias ir So. Market st. rasta šimtai 
galėjo dar toliau plaukti, o bonkų geriausio kanadinio 
mergina čempijonė nuplau- ėliaus ir keliolika galionų 
kė tik 3 mylias ir “sustoki- degtinės. Apie 30 vyrų gir- 
no,” pailso ir sušalo, nes die- tuokliavo tuo laiku, kaip bū
na buvo šalta ir vėjuota: 
vanduo buvo šaltas 60 laips
nių. o vėjas putė plaukikams 
iš šono, taip kad labai trukdė : 
plaukimą.

Kaip tik pradėjo plaukti, 
tai musų Juliukas tuoj ėmė 
viršų, ir ko tolyn, vis daugyn. 
Mes manėm, kad Miss E. , 
Morrison tik manevruoja, ty- , 
čia užleisdama iš pradžių. 
Bet Jesionis laimėjo plauki
ko čempijono vardą ir dar 
$500.00. nes tiek buvo su
dėta iš abiejų pusių.

Julius Jesionis yra netur
tingų tėvų sūnūs. Tėvas Ju
lius Jesionis yra senas, vi
siems žinomas, barzdaskutis. 
jo barzdaskutykla randasi 
ant 26 W. Broadvvay. So. 
Boston. Nors tėvai abudu yra 
nemokinti, bet sūnų leido Į 
aukštesnę mokyklą ir sykiu 
lavintis plaukime. Juliukas 
ir dabar lanko Boston Com- 
merce School. kurioje jam 
gerai sekasi.

Jeigu tėvai butų turtinges
ni ir išgalėtų leisti Juliuką 
toliau lavintis netik plauki
me. bet ir aukštesnę mokyklą 
lankyti, tai tikrai galima bu
tų laukti, kaip tėvams, taip 
ir visiems lietuviams, pagar
sėjusio plaukiko, ką ir eks
pertai plaukikai tvirtina.

Bostono miestas davė už- 
dvką du laivelius, ir savo at
stovus sekti šias lenktynes, 
taipgi davė kavą ir “senvi- 
čius” dėl visų, kas tik važia
vo. Raulinaitis.

Kaip pabėga Deer Island 
kaliniai.

Visokius budus kaliniai 
vartodavo pabėgimui nuo 
Deer Island salos, bet niekas 
nežinojo, kaip jiems pavyk
davo dasigauti anapus srau
naus ir didelio ploto van
dens. Paskutinis pabėgėlis, 
Francis Sadowski. tą paslap
tį išdavė. Pasirodo, kad jis 
plaukimui naudojo didelius 
pieno blėtinius kenus. Gal 
būt tą patį darė ir kiti. Poli
cijai nepavyko Sadowski su
gauti.

Radio trustas pralaimėjo 
didelę bylą.

Prof. Fessenden, vadina
mas “moderniško radio tė
vas.” išlaimėjo savo bylą, ku
rią buvo užvedęs prieš 8 pa

tadieniais. Jie Įsakė savo pa- 
rapijonams per rinkimus bal
suoti už suvaržymą sportinės 
rųšies pasilinksminimų, ka
dangi iš to jiems nėra jokio 
biznio. Esą. sporto promote- 
riai gauna sau pinigų iš šitų 
žaislų, o bažnyčiai iš jų nėra 
jokios naudos. Kad pridengti 
savo pavydą, kunigai neva 
Įrodinėjo svarbumą dešim
ties “Dievo Įsakymų." ku
riuose, girdi, pasakyta, kad 
šventą dieną reikia švęsti. 
Sako, jeigu mes nepildysime 
šio Įsakymo, tai ir kiti Dievo 
Įsakymai eis velnio}).

Parsiduoda ant Okšino
Subatoj, Oct. 6 d., kaip 3 vai. po pie

tų. 209 Second st., So Roston. 2 šei
mynų namas. 9 ruimai, gesas, toiletai.

Ed*ar«i Hopkius, Auetioneer.

PARSIDUODA RESTAURANAS
Gera vieta ir geras biznis tam, kas 

netingi dirbti. Jei pirkėjas neturėtų 
patyrimo, sutinku išmokinti Kurie no
rėtų eit į tokį biznį, gera proga. Dau
giau nebus garsinta, nes turiu parduot 
greitai ir gana pigiai, be ageplo. Ma
tyk savininką.
268 Broadwa»a. So. Boston, Mass.

SO. BOSTONE
Trijų šeimynų medinis namas
4-4-4 kambariai, ge.-as, elektras, 
skalbvnės, pijazai. Kaina $5,500. 
Savininkas sutinka mainyti ant 
farmos apie 20 arba 25 akerius 
žemės, kur yra laikomos arba ga
lima laikyti karves. Norintis mai
nyti kreipkitės tuojaus.
Puikus kampinis namas, krautuvė 
ir 9 kambariai, gera ir parankiau
sia biznio vieta. Kampas E ir 
Fifth streeto, So. Bostone. Kaina 
$5,500.
Trijų šeimynų medinis namas ar* 
Sixth street. netoli E st. 4-4-4 
kambariai, gesas, elektras, skal- 
bynės. Visas pertaisytas iš vidaus 
ir iš lauko. Kaina $4,600.

BARBERNĖ IR POOLKl IMIS. 
Vienintelė tolia įstaiga didelėj. 
Lietuviais apgyventoj vieUij. Bos
tono priemiestyje. Parsiduoda pi
giai, kreipkitės tuojau

PRIEINAMI ALSIA PROGA 
KIEKVIENAM 1NSLRANCE 

Inšiurinu ir ant išmokesčio (Tik 
Mass. valstijoj) Automobilius, 
forničius, namus, stiklus, sveika
tą, gyvastį ir tt.

Kur grybai auga.
Kadangi dabar daugelis 

žmonių važiuoja grybauti, 
tai manau, kad bus kai kam 
naudingi mano pereito ne
dėldienio patyrimai miškuo
se. Buvau Blue Hill giybauti. 
bet ten dabar grybų nėra. 
Radau tik keletą lepšių ii 
pienių. Tada pasukau per 
Stoughtoną, Pearl streetu į 

riams. Čion blaivybės agen-jCantoną. Pavažiavus šiuo 
‘ > nepaprastą inci-ikeliu apie pusantros mylios, 

‘ - po.dešinei randasi plotas iš- 
iančiojo stiklą i kirstų miškų, kur dabar nau 
tirti, kodėl ji jug namus pradėjo statyti, ii 

ten tai tikra giybija. Radau 
labai daug gražių kelmučių, 
kurie auga aplink kelmus. J 
valandą laiko pririnkau ju 
devynes galybes. Miškinis.

Moteris iškrito iš važiuojan
čio automobilio.

Nancy Mullen iš Everetl 
sunkiai susižeidė, kuomet j 
iškrito ant Parkvvay iš va
žiuojančio automobilio. Be 
sėdint prie durų kažkaip du
rys atsidarė ir nelaimė Įvyko. 
Tas gali pasitaikyt bile kam 
tad šis Įvykis yra perspėjimt 
būti atsargiems su durimis.
Lietuvių Demokratų Kliuba: 

silpnai organizavosi.
Pereitą nedėldienį Lietu 

vių Svetainėje, So. Bostonu 
Įvyko pirmas susirinkimas 
suorganizuoti vietinį lietuvių 
demokratų kliubą. kad pa
gelbėjus išrinkti Smithą A- 
merikos prezidentu. Žmonių 
atėjo labai mažai. Kneižiu- 
kas susiriesdamas agitavo 
už demokratų kandidatus, 
bet nebuvo kam klausytis jo 
.“pamokslo.” Prisirašė apie 

taupinimo Įjyg nariai. Nekurie eidami 
oficialiai pasibaigė jš svetainės tik juokus krėtė

ir keliolika galionų
sustoki- degtinės. Apie 30 vyrų gir-

vo ablavos.
Ant Summer st. tai jau bu

vo tikras senovinės mados 
saliunas. su visais patogu
mais ištroškusiems kostume-

tai turėjo i
dentą. kuomet vienas jų at
ėmė iš gerianč 
degtinės, ištirti, 
smirda lyg gazolinas, ta deg
tinė ekspliodavo ir sužeidė 
jo ranką.

Užsidaro dirbtuvė.
Naumkeag Cotton kompani
ja. Salėm miestely, uždaro 
savo dirbtuvę keletai sąvai- 
čių iš priežasties virš produk
cijos. Išnaudodami darbinin
kus. kapitalistai pagamina 
tavoro daugiau, negu reikia, 
ir tuomet išmeta darbininkus 
ant gatvės, nepaisant, ar jie 
turės iš ko pragyventi. >

___  i

Gavo per galvą geležine 
lazda.

Tūlas Henry Yelovitz, 
Roxbury. buvo užpultas iš 
netyčių nežinomo vyro, kuris 
smogė jam geležine lazda 
per gaivą ir parmušė jį be 
žado. Užpuolimas nebuvo 
apiplėšimo tikslu, kadangi 
pinigų ir šiaip brangumynų 
iš parmuštojo neatėmė.

PARSIDUODA N AMAS 4 šeimynų.
2 storai ir 1 garadžius. ėvimas geras, 
parsiduoda pusdykiai. JOS CONT1
657 Main Street. H aitham. Mass.

So. Bostone. 2 šeimynų, už $1,500, 
elektriką ir nekųurie įrengimai.

115 West Fifth st. Aspinwall 8177.

So. B<»tone vienos šeimynos. $88, 
ištuoniu ruimų, neku'ie įrengimai 
69 Goid st. A-pmvvall K177.

PARSIDl ODA KOSTI MERSKA 
su visais naujausios 

įrengimais; 2 siuvamos maši- 
1 prosinama. Priežastis pardavi- į 

savininkas ’uri kitą biznį. Par- j 
pigiai, atsišaukit greit Savi- 
galit matyti tarpe 6- 9 vaki-

Kriaučių šapa.
Tiadns
TOS
■no
b-.oda
ninką
rais. 214 W. 5-th si.. So. Boston. Mass.

I

PARSIDUODA PIGI Ai BARZDA-
SKl TYKLA. tirštai lietuvių anzyven- Į 
toj vietoj. Biznis jyeras. epzistuojan- ; 
‘is nuo 18 metų. Priežastis pardavimo; Į 
savininkas apleidžia miestą. Kreipki- Į 
tčs laišku bei ypatiškai sekančiu adre- j 
su: P. ZABLACKAS. (4«> I

112*’ I.awrence st, Law rence. Mass. I ___________________________________i
PARSIDUODA KRAUTUVĖ

(Butcher Shop) ir 2 šeimynų Na
mas. ant gero kampo: prieinama kai
na, turi būt greitai parduotas. Klaus
kite “Keleivio” ofise. (40)

I KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta- 

nus, kaip vyrus, taip ir moteris ar 
nerg-nas iš Lietuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie, kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
noms, taip ir visiems keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų. Dėlei platesnių informacijų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu

ALEXANDER S. LĖKIS 
Tourist Agent

745 H'indsor St, Montreal. 
P- Q, Canada.

Lietuvis Optonetmtis

(-)

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinis namas su , . . ..
Trijų šeimynų
5-6-6 kambariai
Kaina $10.000

visais įtaisymais. Kaina $10,500. 
medinis namas 
su įtaisymais.

Dviejų šeimynų medinis namas 
5 ir 7 kambariai su visais įtaisy
mais ir vienas lotas žemės dėlei 
namo. Kaina $11,500.

ARL1NGTON
Naujas dviejų šeimy nų namas 
5-5 kambariai ir dviejų karų gara- 
džius su visais įtaisymais, kaina 
$12^500. Savininkas sutiktų mai
nyti ant farmos apie 10 akerių 
arba ir mažiau, kur yra laikomos 
arba galima laikyti karvės.
Hard»are Krautuvė South Bosto
ne ant Broadway. senai išdirbtas 
biznis, parsiduoda pigiai.

Telefonas S) 214
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 Iki 8 vakare 
107 SUMMER STREFT.

LAVVREN'CE, MASS.

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų. kraujo 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Room

ir

7. 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

F

PAKUl’lNL PINIGUS dėlei mor- 
gičių ar.t namų ir farrnų, Bostone 
ir jo apielinkėse.

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

UŽLAIK AI TAIPGI IR LAIVA- 
KORČU PARDAVIMO IR PINI
GŲ SIUNTIMO SKYRIUS.

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

Turiu dauK'bf NAMŲ. KARMŲ 
IR BIZNI į ant pardavimo ir mai
nymo, kurių čia negalime sumi
nėti

Visais reikalais galima kreiptis 
YPAT1ŠKAI, LAIŠKU ARBA 
TELEFONU.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto ikj 9 vai. vakaro.

t

Tel. Sn. Boston 50<-W.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 

iki 1 ▼. po pietų
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 Broadmay. tarpe € ir D St,
SO. BOSTON. MASS.

šaltas oras.
Pereitą savaitę Bostono 

apielinkę atsakančiai papur
tė šaltas oras. Buvo manofia. 
kad tikrai bus sniego. Gra- 
dusninkas kartais rodė 57 
laipsnius šalčio. Lovvellio ir 
Lexingtono gyventojai sako, 
kad ten snigo. Concorde bu
vo lietus su kriuša. Bet Quin- 
cy tiesiog stebėtinas dalykas 
atsitiko. Tūlo Anthony Zot- 
Itoli obelis, gausiai davusi 
vaisių, vėl gražiai pražydėjo. 
Kaimynai stebisi tokiais 
gamtos prajovais.

Pasibaigė dienos šviesos
taupinimas.

Dienos šviesos 
laikas < 
pereito nedėldienio 2 vai. ry- Jį tokio "kTerikVlų”mešk7škc 
te. Laikrodžiai jau atsukti patarnavimo demokratams 
vieną valandą atgal. i Sako, butų buvę geresnės pa-

—yy---------  į sėkmės, jei šituo reikalu bu-
Automobilių vagys prade-kreiptasi prie vietinio Lie

jo plėšti žmones ant kelio !tuviy piliečių Kliubo. 
apie Braintree ir Weymonth. Dalyvis.

I
I

Subankrutijusio Hanover Hardware 
Storo Stakas Už Puse Kainos.

t

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

J. L. PASAK ARNIS. O. f).
447 Broadvay, So. Boston. Mass t

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRONIŠKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS G Y- 
PUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQUARB 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 Iki 
1 dieną.

I
I

L

Telefonas 5112.

Oi. A. 6onnan-GimiBkB
LIETUVIS DENT1STAS

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

Nedėliomis pagal susitarimą.
T05 N. Main St. kamp. Brosd St.

MONTELLO, MASS.

DR. LANDAU
32 CH AM BERS ST, BOSTON. 

Gydo Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

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

DR. M. M. KAPLAN
Specialistas

Kraujo ir Veneriškų Ligų
132 Boylston St.. Boston, .Mass.

Valandos 11—3. Tel. HANcock 1480

I 
| 
I

Atveža labai daug vyn
uogių.

Nuo to laiko kaip Ameri
koje užviešpatavo “blaivy-- 
bė,” vynuogių naudojimas' 
dikčiai pakilo. 1919 m. Cali- 
fornia pagamino tik 20,090 
tonų vuogų, o šiais m eta i > 
vynuogių gamyba tenai šie- 
kia virš 1,000,000 tonų. Vie
na dvyliktoji dalis jų teks 
Bostonui. Dabar jau atveža
ma čion 150,000,000 svarų. 
Proporcionaliai padalinus, 
išeina po vieną bačkutę vyno 
kiekvienai šeimvnai.

--------- ------
Balsavimo raštinės bus 

atdaros iki vėlai.
Vėliausiu miesto tarybos

Šimtai galionų
SHERWIN-WILLIAMS 

ir Briggs-Maroney
Shawmut 

Pentas 0.29
• ia yra du goriausiu 1
peniu d-1 vidaus ir MUM U®®"* 
is lauko vartnjimai. 
Pure linseed oil pen
iai visose spalvoje. 
Per pasta ir tel< toną 
orderiai nepriimami, 
žema kaina 
išpirkta.

Reguliarė 
kaina 
$4.00. 

nes tokia
tuolaus viskas bus

I Itf ‘/UVU UZiVClly* ĮJI Ivu O ą d”

dio korporacijas, ir gavo.£2»-patvarkymu nustatyta, kad 
500,000 už naudojimą io iš- balsavimo raštinės, “polis,” 
radimų. Jis buvo reikmdvęš rinkimų dienoj, lapkričio 6, 
$60,000.000 Fessenden vrfl butų atdaros iki 8 vai. vaka- 
70 metų amžiaus, gyvena re. Pirmiau balsavimas pasi- 
Newt'»m*.. baigdavo-1 vai. po pietų.

Slate Surface
STOGAMS MĖDEGA 

$1.98 roli* 
Raudonas ar Žalias 

1')š ketvirtainių pėdą rolėje, su
pakuoti su ■. mintis ir cementu.

Reguliare kaina $2.75
\ukštos Rąšies

Mekanikų Įrankiai 
l’iukh-i. Obliai. I^vels, Plaktu
kai. Kirveliai. Bit Bracęs. Rak
tai. Kaitai. >< r<>«draiveriai ir tt.

UŽ I 2 KAINOS

Labai Daug Reguliario 
$3.00, $3.50, $4.00 

VARNIŠIAUS 
UŽ $1.86 GAL.

Tie lotai susideda iš Kauri. Bo- 
varco ir dauc kitų augštos rūšies 
išdirbimų.

Vienas Lotas Reguliario 
$2.50, $2.75.

VARNIŠIAUS
UŽ $1.17 GAL.

Tiktai 5-galionų kenai
Čia geras pirkinys.

Pelenam Bačkos
$1.69

Reguliare kaina $2.
Sunkiu plieną galvanizuoti. 6 v. 
formos ramsčiai, plieno viršus ir 
apačia.

TŪKSTANČIAI kitų 
didelių bargenų.

I

SOUTH END HARDWARE C0.
-21095 VVASHINGTON ST.. BOSTON

NF»R OOVf ° ST FL STOTION

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—J; S—S 
Sekmadieniai*: 10—S

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8-481
I

Į PARKWAY AUTO SEKVICE į
anrf 4’11 I INt. STtTION I

I 
I 
I 
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and KILLING STAT1ON
Studrbakcr Karu Agentūra, taip
gi ger>ausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITMTIS
415 Old Colony Avė..

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

Dorchester Clothing Shop
Siutus. Overkotim siuvame ant 
užsakymo, štymu valome ir pro
tiname. Taipgi siuvame naujus 
kailinius ir permodeliname se
nus, nes turim tam tikras ma
šinas.

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

MARTIN HALLLJS 
1851 DorcheMer avė., 

Dorehestcr. Mass.
Tel. Columbia 3240

I
I

I

Tel. South Boston M20 1
Reaidence University 1463-J. 1

S. FL Puiiiūte-Shallni
LIETUVĖ MOTERIS !

ADVOKATĖ į
$46 Broadway, So. Boaton, Kasa. ;

Room 2.

Lietuviška Aptieka
Mes silsi kome visokią Vaistą 

ir šakną
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gą ligą, kosulio, patrūkimo, ete. 
Taipgi užlaikėm Dielią iš Lietovos. 
Patarnavimas kuogeriansias. įvai
rios Šaknys, partrauktos iŠ Lietu
vos. Vaistą prisiunčiam ir per 
paštą. Musą Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

IM SALĖM STREET.
BOSTON, MASS.

I
I

R. J. VASIL
409 BROADHAY. ROOM 4. 

SO. BOSTON. MASS.
Parduodu: NAMUS. FARMAS, 

KRAUTUVES.
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
NAMUS. FORNIšIl S. KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžia gvvastį ir sveikatą. 
PtDARAI VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kreip
kite* R. J. VASIL
409 Rrnadwav. So. Boston. Mane

A

V
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DR. LANDŽIUS-SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VALANDOS: 9 VAL. RYTO IKI 9 VAL. VAKARO. 
373 BROADHAY. KAMPAS E IR BROADtfAY. 

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

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

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

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

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

GROBLEHSK1 & CO, Plymouth. Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai“

t f I1 fl




