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EUROPOS MILITARISTAI ™ ~ 
RENGIASI PRIE KARES
LAIVYNO SUTARTI JAU 

SEKA KITI PLANAI.

Anglija stiprina laivyną, 
Francuzija armiją.

o

Kuomet Amerika atmetė skinamų 
Prancūzijos ir Anglijos lai
vyno sutarti, neva taikomą 
nusiginklavimo tikslui, ir 
kuomet pasaulinė spauda 
plačiai ją numaskavo ir pa
smerkė, tai iš tos sutarties 
niekas neišėjo, o militaris- 
tai pradėjo kitokius planus 
daryti. Paryžiaus spaudos 
viena dalis tvirtina, kad 
Anglijos ir Francuzijos sky- 
mas apsukti savo sėbrus lai
vyno sutartimi, dabar jau 
visiškai palaidotas: bet li- 
erališkesni laikraščiai nu

rodo, kad jis tik laikinai su
trukdytas. Esą pasaulis dar 
užgirs apie tai vėliau.

Tų dviejų šalių militari- 
nės spėkos, su savo vyriau
sybių užgyrimu, dabar jau 
daro naujus planus, sulyg 
kurių Francuzijai suteikia
ma teisė stiprinti karines 
spėkas ant sausžemio, arba 
armiją, o Anglija tuo pačiu 
sykiu gauna privilegiją di
dinti ir pasilaikyti savo ga
lingumą ant jūrių, arba stip
rinti laivyną. Tas daroma su 
strateginiu išrokavimu, kad 
jeigu Francuzija turėtų ir 
gana dideli savo laivyną, tai 
vistiek ji negalėtų konku
ruoti Amerikai arba kitoms 
šalims, karui iškilus, o armi
jos sudrutinimas jai naudin
gas iš daugelio atžvilgių. 
Tuo pačiu gi sykiu, Anglija 
turėdama dideli laivyną, 
gali netik už save, bet ir už 
savo sėbrus kariauti ant jū
rių. Todėl ateityje Anglija 
nesipriešinsianti Francuzi
jos ginklavimuisi ant saus
žemio. Už tai Francuzijos 
militaristai pritaria anglų 
planams turėti šarvuočių di
desni skaičių, negu ameri
konai jiems pasiūlė kadaise 
Genevoj.

Nuo šių pamatinių dės
nių nepasitrauksią nei ang
lai, nei jų militariniai sėbrai 
franeuzai. Ar tai viešai, ar 
slaptais keliais, jų diploma
tai bandys eiti prie užbriež- 
to tikslo. Kai kurie karo 
ekspertai, tečiaus, spėja, 
kad be Amerikos pritarimo 
niekas iš to neišeis, todėl 
bus bandoma kaip nors pa
tenkinti ir Amerikos milita- 
ristų norai. Žinoma, tas vis
kas bus daroma varde “nu
siginklavimo,” kad žmonės 
tikėtų, buk karo spėkos su
mažintos. o tikrenybėje jos 
butų kaip buvę, arba dar di
desnės.

Metai XXIII

Badauja Kalėjime 
UŽ Bedievybę.
Little Rock, Ark., kalėji-

bai madoj arklių reisai ir j
laižvbos už juos. Maskvos; ... -

• bolševikai šiomis lenktynė-1me ran“a®1. \orko lais-
mis interesuojasi labiau, ne-į varnams Charle> bmith. ku- 
gu proletarine politika, o rl ,cl(?nai fanatikiska val-KAS SUĖDA ŽMONIŲ

TURTĄ.
Kiek Francuzijai rupi nu-—o---------- ---------- ------

siginklavimas, gali būti aiš- šis biznis, žinoma, naciona- 
ku iš nesenai paskelbtų jos.lizuotas, ir bolševikų val- 

lėšu sekantiems džia iš to daro gerus pini- * _ - - I • * * . •

laižybų paprotis pasiekė 
augščiausio čukurio. Visas

lizuotas, ir bolševikų val-

metams laivyno ir armijos 
reikalams. Bus išleista 2,- 
640,009,000 frankų arba 
biski daugiau kaip $100,- 
000,000 užlaikymui esančių 
laivų ir statymui naujų. Se
kantiems antriems metams 
bus išleista daugiau staty
mui naujųjų karinių laivų, 
negu užlaikymui jau esan
čių, nes statybos programoj 
Įeina vienas ^šarvuotis, šeši 
naikintojai ir 11 submarinų. 
Reikės išleisti virš 100.000,- 
000 frankų statymui naujų 
laivų.

Kitas ekstra bilionas 
(apie $39,000,000) bus iš
leista palaikymui ir stiprini
mui armijos. Ši padidinta 
suma yra reikalinga palai
kymui naujai perorganizuo
tos kariuomenės, kur apmo
kami kareiviai turi ištar
nauti po 7 metus ir palaiky
mui didelio skaičiaus afi
cierių josios valdymui. 
Daug pinigų taipgi bus iš
leista fortikacijoms arba 
druvietėms rytiniame fron
te.

Francuzijos gyventojai 
taksomis turės sumokėti 
apie 45,000,000,000 frankų 
sekančiais metais, ir dides
nė tų mokesčių dalis bus su
naudota vien karinėms iš
laidoms, paliekant tik apie 
4,500,000,000 frankų minis
terijoms ir apmokėjimui ci
vilių valdininkų. Štai kodėl 
darbininkai turi skurdžiai 
gyventi, o valdžia negali pa
gerinti žmonėms būvio, be
veik visus gyventojų pini
gus suryja besotis armijos ir 
laivyno smakas.

Riaušės Prieš Žy
dus Vengrijoj.
Budapešto vengrų stu

dentai pakėlė riaušes prieš 
žydus užpuldami juos gat
vėse ir mušdami. Daug jų 
sužeista. Pogromai kilo iš 
priežasties priėmimo uni
versitetan žydų daugiau, 
kaip penktą nuošimti. Stu
dentai pasiuntė apšvietos 
ministerijai protestą, reika
laudami suvaržyti žydų pri
ėmimą universitetan.

Pasekmė šių riaušių buvo 
ta, kad keturi universitetai 
Įsakyta uždaryti, o parla
mente kilo ginčas, kuris pa
sibaigė iššaukimu dvikovon 
atstovo Dr. Fabian ir viduji
nių šalies reikalų ministeri
jos sekretoriaus Belą Sci- 
tovszky. Areštuota 140 
žmonių.

gus, nepaisant, kad tai yra 
“buržuazinis pabūklas” ir 
kad jis skaudžiai atsiliepia 
ant žmonių kišeniaus.

BUCHARINUI ŽADAMAS 
“VILKO BILIETAS.”
Rusijoj išėjo plačion vie

šumon atkakli kova tarp 
Stalino ir Rykovo. Keturi 
žymus komunistai, Rykovo 
ir Kalinino draugai, tapo 
pašalinti iš vietų Maskvos 
komunistų organizacijoj, jų 
tarpe vyriausias sekretorius 
Mandelštamas ir Morozas. 
Kreivai žiūrima ir Į Bucha- 
riną dėl jo simpatijų Stalino 
opozicijai. Manoma, kad 
Bucharinas bus pašalintas iš 
komunistų internacionalo 
pirmininko vietos, kurią jis 
turėjo nuo tada, kuomet Zi- 
novjevas buvo nuverstas 
ištremtas.

džia Įkalino už laisvamany- 
bę. Protestuodama.' prieš 
neteisėtą mintie.' ir žodžio 
laisvės varžymą, jis kalėji
me paskelbė bado streiką.

Charles Smith buvo nu
baustas užsimokėti $25.00 
pabaudos už atrastą laisva
manišką literatūrą jo vado
vaujamos ateistų organiza
cijos ofise, bet atsisakius 
mokėt piniginę bausmę, jis 

įtapo Įkalintas. Pažangioji 
visuomenė labai pasipikti
no tokiu nekuituriniu Ar- 
kanso teismų pasielgimu. 
Žymaus publicisto moteris 
E. Haldeman-Julius atva
žiavo net iš Giarard, Kans., 
ir pikietavo kalėjimą nešina 
užrašus: “Kodėl Arkanso 
valstija neigia laisvojo žo
džio teises?” ir “Kodėl 
Charles Smith negalėtų sa-

VANZETTI BUVĘS NE
KALTAI NUŽUDYTAS.
Anglų kalba magazinas 

“Outlook and Indepen- 
dent” talpina aprašymus 
apie žmogžudystę ir apiplė
šimą Bridgevvatery, kuriuo
se išteisinamas nužudytas 
anarchistas Bartolomeo 

| .Vanzetti, o visa atsakomybė 
už tai suverčiama ant tūlo 
Frank Winkus-Silva. Kapi
talistinė spauda, matomai, 
nori išprovokuoti dar dau
giau žmonių, kurie jiems 
trukdo išnaudojimą darbi
ninkų.

I

I
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Lietuvių Lenkų 
Derybos.

Lapkričio 3 d. Įvyksta 
Lietuvos ir Lenkijos dery
bos Karaliaučiuj. Lenkų de
legacija busianti ta pati, ku
ri ir pirmiaus dalyvavo de
rybose su lietuviais. Pirmi
ninkaus ministeris Zaleskis, 
o patarėju bus Holuvvko.

SLAPTA SOVIETŲ SU
TARTIS SU VOKIETIJA.

Vokiečių socialdemokra
tų organas “Vorwertz” pa
tvirtina žinias, kad Sovietų 
Rusija padariusi slaptą su
tarti $u Vokietija ginklavi
mosi reikalais. Sako, Junke
rio firma gaminanti Sovie
tams aeroplanus. Čekoslo
vakijos seime atstovai pa
reiškė, kad Vokietija gink
luojasi Rusijoj, kuri esanti 
Vokietijos karo sandėlis.

STUMIA FRANCUZIJĄ IŠ 
VIENOS SKOLOS J KITĄ. 
Amerikonai siūlo pinigų at
mokėti seną skolą Amerikai

Amerikos bankai per 
olandų ir britų tarpininkus 
davė Prancūzijai keletą pa
siūlymų paskolinti jai pini
gų, kuriais galėtų sumokėti 
Suvienytoms Valstijoms 
pribrendusią 400 miiionų 
dolerių skolą už karines 
reikmenis.

AMERIKA NEPRIPAŽINS RUSUOS, 
JEI HOOVERIS PREZIDENTAUS

BOMBA APDRASKĖ J TĘS DABARTINĘ POLI- 
STREIKLAUŽIO TĖVĄ. TIKĄ, IKI NEUŽMOKĖS 
Kenc»ha, Wis. Spalių 25 

d. sprodo bomba po peanu- 
tų ir popkornų vežimėlių, 
kuris priklausė John Blan- 
chardui. Sprogimas ji ap
draskė ir išdaužė artimes
nių namų langus. Blanchar- Amerikos prezidentu, 
do sūnūs streiklaužiauja Al- 
len A. kompanijos megstu- 
vėse, kur darbininkai strei
kuoja jau kelintas mėnuo.

ZEPELINAS IŠLĖKĖ 
ATGAL VOKIETIJON.
Vokiečių milžiniškas or

laivis Graf Zeppelin išvyko 
atgal i savo kraštą, pripildy
tas pasažieriais, prekėmis ir 
pašto siuntiniais. Iš Lake- 
hurst, N. J., išskrido tik po 
vidurnakčiui pereitą pane- 
dėli, 1:54 vai. ryte, o 6:30 
vai. jau buvo kelionėje virš 
Atlantiko vandenyno. Tar
pe pasažierių ir dabar ran- 

_,_7 ______ ................... i viena moteris, tūla
la.’ jeigu jis taip tą butų jsi-ĮClaire Adams, iš Conners- 
tikinęs?” pilie, Pa., taipgi keletas A-

; menkos laivyno aficierių.
Komandaotas Eckener tik
rino, kad Europos pakraš- v
čius jie pasieksią ketverge. Lavonas nušauto berniuko

kyti, jog ‘Dievas yra šmėk-!dasi

MEKSIKOS KATALIKAI 
NUŽUDĖ TAUTIŠKĄ 

KUNIGĄ.
Guadalajaroj nužudytas 

senelis, tautinės bažnyčios 
kunigas, Ochoa, 70 metų 
amžiaus. Trys maskuoti vy
rai, įsiveržę jo bažnyčion, 
pagrobė brangesnius daik
tus, o pati seneli kunigą pri
vertė su jais eiti už miesto, 
kur jis tapo subadytas pei
liais. Meksikos tautinė baž
nyčia tapo įsteigta apie me
tai atgal, kuomet katalikų 
vyskupai paskelbė valdžiai 
streiką. Kadangi tautiški 
kunigai pildo konstitucijos 
Įstatymus, tai rymiečiai fa
natikai juos persekioja.

Vaikai Papildė 
Žmogžudystę.

Rokas ir Miškinis areštuoti 
už nušovimą savo jauno 

sėbro.
Nashua, N. H. Policija 

areštavo tūlą Krank Rokas, 
14 metų vaikėzą, ir kitą 10 
metų amžiaus, Joną Miškinį 
(Miškingi, kurie kaltinami 
apiplėšime krautuvės ir nu
žudyme Adomo Gudavi
čiaus (Goodvitch), 9 m. 
amžiaus, jų sėbro, kuris buk 
dalyvavęs sykiu su jais plė
šime, bet vėliaus žadėjęs iš
duoti jų negerus darbus.

■ uusauiu utri uiunO
[atrastas prie bažnyčios, o 

PABĖGO APSIVOGĘS nusikaltėliai suimta mokyk- 
SOVIETŲ VALDININKAS Joj, kur iš sykio jie bandė 

Angoros Sovietų preky- užsiginti. \ ėliaus Rokas 
bos atstovas su pinigais pa- prisipažino, kad jis paleido 
bėgo Į Paryžių ir dabar ten 
buržujiškai gyvena. Bolše
vikų valdžia prašo Francu- 
zijos ji išduoti, bet jų pra
šymas nepildomas.

šūvį, nuo kurio Goodvitch 
parkritęs ir daugiau jau ne- 
atsikėlęs. Jie turėjo net ke
lis revolverius, pavogtus iš 
tūlos krautuvės.

SENŲ CARO SKOLŲ.
Washingtone Hoover’io 

politinių reikalų vedėjai pe
reitą pėtnvčią paskelbė, kad 
jeigu republikonų kandida
tas bus išrinktas sekančiu 

tai 
šios šalies dabartinis nusi
statymas linkui Rusijos bus 
tęsiamas ir toliau. Sovietų 
Rusija negausianti Ameri
kos pripažinimo iki nesutiks 
apmokėti senąsias caro sko
las.

Šis pareiškimas padary
tas sąryšy su General Elect- 
ric kompanijos kontraktu, 
kuriuomi Sovietai užpirko 
reikmenų už $22,000,000, 
kas sukėlė kalbas, buk 
stambieji biznieriai privers 
valdžią greitoj ateity at- 
steigti diplomatinius ryšius 
tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Rusijos.

Hooveris ir seniau yra pa
skelbęs savo nuomonę kas- 
link atnaujinimo ryšių su 
Rusija. Tuomet jis sakė, 
kad kai kurie žmonės tikį 
Įsteigimui Washingtone So
vietų ambasados kaipo ati
darymui kelio prekybai, — 
o prekyba, esą, negali plau
kti ekonominėj tuštumoj. 
Jis Įrodinėjo, kad politiniai 
atstovai neišriš ekonominio 
klausimo; tam reikalinga 
ekonominiai ryšiai, reika
lingas atsteigimas veiklaus 
produktyviškumo ir užtik
rinimas investmentams, gi 
pamatas šitiems dalykams 
turi būti padėtas Rusijoj.

Hooveris sakosi puikiau
siai nusimanąs apie Rusijos 
padėti, nes turis gyvų infor
macijų, surinktų dar tais lai
kais, kuomet jis buvo pašal
pos teikimo administrato
rium.

MORRIS SIGMAN RE
ZIGNAVO.

Tarptautinės moteriškų

DU COLIAI SNIEGO 
NEW YORKE

Syracuse ir New Yorko
centre pereitą pėtnvčią pa- drabužių darbininkų unijos 
sirodė pirmas sniegas. Apie- prezidentas Morris Sigman 
linkės buvo nuklotos snie- rezignavęs iš savo vietos, 
gu. Vemon miestely prisni- New Yorko žiniomis, jo re- 
go du coliu storumo, taipgi zignacija yra iš priežasties 
Pompey Hill ir Brewertone nesusipratimų su unijos 
buvo dikčiai prisnigę. vykdomuoju komitetu.

i

PERSKRIDO AMERIKĄ 
BE SUSTOJIMO.

Monoplanas “Yankee 
Doodle” spalių 25 d. atskri
do Į Los Angeles iš New 
Yorko be jokio sustojimo.

Kerta Lietuvos 
Miškus.

Ekonominis spaudimas 
Lietuvos krašte privertė 
Voldemaro valdžią išpar
duoti Lietuvos miškus, ker
tant be pasigailėjimo ir atsi
žadant nuo sumanymų juos 
atauginti. Miškai kertami 
visoj Lietuvoj ir nepalygi
namu gausumu eksportuo
jama svetur. šįmet pirmai
siais 6 mėnesiais užsienin iš
gabenta 127.300 tonų miš
ko, kuomet pernai per tą pa
tį laiką buvo išvežta 82,230 
tonų. Daugiausia medžių 
parduodama Vokietijai, ku
rion eksportuota net 96,200 
tonų.

SEKANTIS “KELEIVIO” EKSPLODUOTAS KEL- 
NUMERIS išeis viena diena MAS SUGRIOVĖ NAMUS.

Kelionė ėmė 24 valandas ir jėliaus tikslu, kad pranešti 
55 minutes. rinkimų pasekmes.

Taipgi užmušė merginą. 
Marietta, Ga. Penki šim- 

, tai svarų parako čionai iškė- 
ilė i padangę, apie 600 pėdų 

. augščio, dideli medžio stuo- 
BALSUOTI LAPKRIČIO 6 DIENAI bri- kur.is k>™lamas žemyn

UŽSIREGISTRAVO 43,000,000

14,000,000 DAUGIAU. 
NEGU PEREITAIS RIN

KIMAIS.
Labai pasidauginęs moterų 

balsuotojų skaičius.
VVashington. Associated 

Press surinktomis skaitlinė
mis, šimet Amerikoj užsire
gistravo 43 milionai vyrų ir 
moterų, kurie turi teisę bal
suoti Amerikos prezidento 
rinkimuose lapkričio 6 die
ną. Palyginus su 1924 m. 
rinkimais, dabartinis bal
suotojų skaičius yra dides
nis arti 14 miiionų, negu bu
vo pereitame prezidento 
balsavime. Apskaitliuoja- 
ma, kad 15 nuošimtis užsi
registravusių piliečių neda
lyvaus rinkimuose, kaip tas 
paprastai jau buvo daromą 
Kg šiol. Dėl vienokių ar ki- 

Pla- prezidentas Saporito pabė-j amžiaus, su panele Novena tokių priežasčių apie tiek 
nuojama” siųsti Amerikon go ir slapstosi. Žmonių mi- Smith. Jie bandė apsivesti piliečių nepasinaudok bal- 
delegatus. kurie bandys su- nios prie uždaryto banko’Bellevillėj, bet ten moteris savimo teisėmis rinkimų 
grąžinti joms ištvirkusius sielvartauja dėl savo Įdėlių j“laisnių” sekretorė atsisakė dienoj. Vienok atėmus ir ši 
vyrus. pavojaus. duoti leidimą. nuošimti, šimet balnotoji?

...... . .sugriovė namo stogą ir už
skaičius busiąs apie 6,500,- 16 m. mergaitę, tuo
000 didesnis negu 1924 m. Sykiu besimokinančia muzi- 

Įdomus apsireiskimas yra kos
tame, kad užsiregistravusių
jų tarpe pasireiškia žymiai 
padidėjęs moterų skaičius. 
Politikieriai ir valstijų vir
šininkai abelnai tiki, kad 
nuo moterų priklausys nu
tveriantis balsavimo spėkų 
į balansas. 1

PASKUTINĖJ VALAN
DOJ IŠGELBĖTAS NUO 

ELEKTROS KĖDĖS.
Huntsville, Tex. J. R. Sil- 

Ver, jaunas galvažudys iš 
Kiekviena vaTsti- Hansas City buvo pasmerk

ia parodo stebėtiną moterų tas mirti elektros kėdėj. Vis- 
registracijos pakilimą. Ma- Jau bu\o pilnai priruos- 
noma, kad didesniuose mie-^a įvykdymui mirties baus
tuose balsuojančių moterų mes, bet paskutinėj valan- 
bus tarp 35 ir 45 nuošimčių f’°J sis teismo nuosprendis 
viso balsų skaičiaus. Tiktai [al)? pakeistas amžinu sun- 
mažesniuose miesteliuose kiujų darbų kalėjimu. 
& nuošimtis nebus taip di-j pASIgAIGg LATVIJOS 

Darbininkams piliečiams SEIMO RINKIMAI, 
būtina pareiga balsuoti rin- Paskutiniais rinkimų da-
kimų dienoj ir paduoti savo viniais, i Latvijos seimą pra- 
balsą už tikruosius darbo ėjo 25 socialdemokratai, 
klasės kovotojus, Socialistų Ūkininkų sąjungos atstovų 
Partijos kandidatus, dd. išrinkta 16, kitų gi grupių daly 
Norman Thomasą ir James daugiausia po 1. po 2. ’ '
H. Maureri, ir už visą sočia- keletas grupių yra gavę po soj valstybėj renkamos nu
ilstų tikietą. 4 ir 5 atstovus. * kentėjusiems šelpti aukos.

I I

REVOLIUCIJA PERSIJOJ
Konstantinopolio žinio

mis", Persijoj pasireiškė re
voliucinis sukilimas, kurio 
nuslopinimui valdžia imasi 
karinių priemonių ir mobili
zuojanti kariuomenę. Suki
limai paliečia daug miestų.

i

LENKIJAI BĖDA SU PA
LIKTOMIS PAČIOMIS.

Lenkijoj randasi virš 10,- 
000 moterų ir 30,000 vaikų, 
kurių vyrai tėvai išvažiavę 
Amerikon vedė kitas pačias, 
o paliktomis savo šeimyno- ką Bostone ant Hanover st., 
mis nesirūpina. Lenkijos žinomą kaipo Kirst l'nion 
valdžia nežino kas daryt su Bankers Union, Ine. Jos tuokė Edvvard James, 88 m. 
tomis gyvanašlėmis, f

BANKA UŽDARYTA; 
PREZIDENTAS PABĖGĘS

Valdžia uždarė italų ban- 18 IR 88 METAI SUĖJO 
Į PORĄ.

Edvvardsville. III.,

MUŠTYNĖS MEKSIKOS 
SENATE.

Karštus debatai Meksikos 
senate privedė senatorius 
prie kumštynių. Senatorius 
Montoga kirto žandan Va- 
lenzualai ir ištraukęs pišta- 
lietą taikėsi šauti, bet kiti 
prie to nedaleido. Posėdis 
baigėsi didžiausiu trukšmu.’

susi-

delegatus, kūne bandys su- nios prie uždaryto banko’Bellevillėj, bet ten moteris savimo

GRĘSIA BADAS.
Bucharesto pranešimais. 

Besarabijoj, ypač pietinėj 
/•«./, šimet didelis neder- 

Tikpius, kuris gręsia badu. Vi-

4

S
fI t1



No. 44. Spalio 31 d., 1928.2 KELEIVIS ■

0. APŽVALGA
TEMriiMAS KONSTITUCI
JOS ANT BOLŠEVIKIŠKO 

KURPALIO.
“Laisvės” plunksnagrau- 

žis švenėioniškis ir pati re
dakcija užsimerkę šaukia, 
kad esą sulyg SLA. konstitu
cijos taisyklių, i mirusiojo 
iždininko vietą turi būti nu
skirtas bolševikų pageidau
jamas žmogus, kuris rinki
muose yra gavęs daugiau 
balsų, negu kiti kandidatai. 
“Naujienos” Įrodė, kad SLA. 
konstitucijoj nėra tokios tai
syklės, kuri leistų nekompe- 
tentiškiems kandidatams už
imti SLA. viršininko vietą. 
Kilo ginčas dėl to paragrafo 
ir “Naujienos” sekančiai su 
komentarais ji paduoda:

“Sekantis narys, gavusis lai
ke rinkimu daugiausiai balsu, 
jei yra kompetentiškas. turi 
pirmybę užėmimui tokios vie
tos.”

“Konstitucijoje nepasakyta, 
kad sekantis kandidatas ‘užima’ 
vietą, o tik pasakyta, kad jisai 
‘turi pirmybę užėmimui’ vietos. 
Ir šitas konstitucijos pasaky
mas dar yra apribotas žodžiais: 
■jei yra kompetentiškas.' Vadi
nasi. konstitucija ne duoda se
kančiam nariui, gavusiam laike 
rinkimų daugiausiai balsų, tei
sę užimti pasiliuosavusią virši
ninko vietą, bet tiktai daro ji 
pirmesnių kandidatu i tą vietą, 
negu kitus asmenis. Tečiaus ir 
šitą pirmybę tasai narys turi 
tiktai tiek, kiek jisai bus pripa
žintas kompetentisku urėdui, 
kuris reikia užpildyti. Jeigu ji
sai nebus pripažintas kompe- 
tentišku. tai jo kandidatūra vi
sai atpuola.

"Ir kuomet konstitucija nu
stato aiškiai šituos dalykus, 
tai ‘Laisvė’ turi drąsos per akis 
tvirtinti, kad SLA. konstituci
joje esą pasakyta lygiai taip, 
kaip rašė jos švenėioniškis i Ar 
ji mano, kad Amerikos lietuvių 
publika neturi jokios nuovokos 
apie organizacijų tvarką? Be
veik kiekvienas žmogus šiandie 
priklauso kokiai nors draugijai, 
o daugelis net ir ne vienai. Ir 
jeigu draugijoje yra tokia tvar
ka. kad pasiliuosavusią virši
ninko vietą ‘užima sekantis 
kandidatas, gavęs daugiausia 
balsų.’ tai visi žino, ką tai reiš
kia. Prie tokios tvarkos, užpil
dant pasiliuosavusią vietą, nie
ki nereikia daryt, kaip tik pa
kviesti sekanti kandidatą (žino
ma. jei tok? kandidatas yra), 
kad jisai tą vietą užimtų.

"Norėdama apgauti savo 
skaitytojus, ‘Laisvė.’ be to. už
tyli tą faktą, kad SLA. konsti
tucija paveda ‘tuščios vietos 
užpildymą’ Pildomojoje Tarybo
je pačiai Pildomajai Tarybai. 
Apie tą kalba ištisa eilė para
grafų konstitucijoje. Tad be 
Pildomosios Tarybos nutarimo 
niekas negali pasiliuosavusią 
vietą užimti. ‘Laisvė.’ išpešusi 
keletą žodžių iš konstitucijos ir 
dėdama Į juos tokią prasme, 
kuri visiškai prieštarauja šitam 
konstitucijos patvarkymui, at
lieka sąmoningą falsifikaciją. 
Ar tai gražu ?”

publikonai. kurie ten visuo-”; 
met kiek labdaringesnius le- 
gisl a t u ro j pro j ektus^ krikšty
davo socializmu. vjin’uiAai •*i**»,«4v>a ' ” •
New Yorko valstijoj, Smi-' 

ithui gubernatoriaująnt, ne-į 
padaryta jokių socialistinių 
reformų. Ne lix. kad ten nėra 
nei ženklų socializmo, bet 
dargi anais mi lais is legisia- 
turos tapo išmesti visi žmo
nių išrinkti atstovai socialis
tai už pastangas palengvinti

■ darbininkams būvi. Tuomi 
I Smithas nusiplovė jam už

mestą repulhikonams kaiti-
; nimą.

Prie progos reikia pastebė
ti. kad tuomi abudu kapitali
stų kandidatai parodė, jog 

'viską, ką jie sako, nėra jų; 
originališki sumanymai, bet, 
vis kitų jiems patiekti. Reiš
kia. jie net protauti >avysto- 
viai negali.

Socialistų Partijos kandi
datai drg. Thomas ir MaurerĮ 
atvejų atvejais yra numaska- 
vę Smitho taip vadinamus 
nacionalizacijos pažadus. 
Tai kas. kad demokratai ža
da Įsteigti vandenjėgius 
elektrai gaminti po valdžios 
konti-ole. arba zuparo išdir- 
bimą farmeriams taip pat 
valstybei kontroliuojant, jei
gu jie neduoda jokio užtikri
nimo apsaugoti žmones nuo 
oelnagrobių. kurie tuos ga
minius pardavinės monopo
liniu budu. Juk tik pelnagro- 
biška dirbinių distribucija ir 
nulupa vartotojams devy
nis kailius. Kapitalistų ber
nai nei vienas šių peinagro- 
bių nepadės Į keblias sąly
gas. kadangi jų pinigais rin
kimų kampanijos finansuo
jamos ir jų reikalams vė
liaus išrinkti kandidatai turi 
atitarnauti. Nacionalizavi
mas gamybos ir prekių par
davinėjimo yra galimas tik 
Socializmą Įsteigiąs, ką gali 
padaryti tik darbininkų kla- 
-ės valdžia. Socialistų Parti
jos. kandidatai, o ne tokie 
Kinai, kaip Hooveris ar Smi- 
has. kurie žodi Socializmą 

vartoja tik kaipo baubą gąs
dinti šimtaprocentinius pat
riotus.

MIZAROS DIDELĖS 
PASTANGOS.

davo socializmu, o faktiškai j

kad šios šalies teritorijoje yra 
per daug gyventojų. V adinasi, 
buvo visai kitokia priežastis, 
dėl kurios Amerikos plutokrati- 
ja paskelbė karą Vokietijai, o 

‘tik jau jokių budu ne dėl gy
ventojų skaičiaus daugumo.

"Francuzija kodėl kariavo? 
Juk ji visuomet bėdavoja. kad 
žmonių turi per mažai, o ne per
daug. Jeigu i dalyką žiūrėti iš 
to taškaregio. tai kam-kam. o 
Francuzijai tai jau tikrai rei
kėjo susilaikyti nuo karo.

Rodei kapitalistai lenda į Ki
niją? Ar tuo tikslu, kad išmuš
ti, sumažinti tos šalies gyvento
jų skaičių? Ar dėl to iie daro 
intervenciją i vidujinius Kini
jos reikalus? Nieko panašaus. 
Jie nori kontroliuoti tą šalį, tos 
šalies marketus. tos šalies mi
neralus. jos gelžkelius.

"Jeigu pasaulyje perdaug 
žmonių ir dėl to kyla karai, tai 
kodėl Italijos diktatorius Mu
solinį reikalauja iš Italijos mo
terų. kad jos dar daugiau gim
dytų? Kode! Italijoj už dideles 
šeimynas duoda dideles dova
nas? Juk Musolinį jau išleido 
ukazą. kad apie vidurį šio 
šimtmečio Italijoj turi būt bent 
60 milionu gyventojų.”

Randasi dar ir kita šio 
medalio pusė. Kitos lųšies 
kapitalistų bernai rašytojai 
gąsdinimu nori padauginti 
gimdymą. Apie tai "D." ra
šo:

“D-ras Ruczinski daro išva
dą. kad šiaurės Europa ein2 
prie mirties. Radangi tasai pats 
gimdymų mažėjimas pasireiš
kia kaip Francuzijoj. taip Ang
lijoj. taip ir Vokietijoj, tai tos 
šalys neturi ateities, 
mokytasis daktaras 
kad jo pranašystės 
greitu laiku, 
šimtmečius, 
mečiu procesas.

“Aiškus dalykas, kad ne 
taip ‘velnias’ baisus, kaip ji ma- 
levoja. Kaip nėra didelio reika
lo susirvpmti dėl tariamojo gy
ventoją skaičiaus pertekliaus, 
taip nėra reikaV rr.uš’i trevogą 
dei tariamo o mažėjimo. Bet 

,mes norėtume pasigauti D-ro 
Kuczyr.-ico argcmer.tu- ir pa-; 
kišti juos tiems ponams, kuriei 
tvirtina. kad karai kyla de! gy-Į 
ventejų pertekliaus.

"Karai bu-. k oi bu
tai. Kol sauja uykadir 
roliuos milžir. s.’^s 
sol pas.pe -.; 
tuos djrkadu 
i kokir.

M
<* 

i” ’ prostitučių 
kuriuos karžy- 

'riškai atlikęs to rašinio au-į 
torius M. R a. laikraščiai 
pašiepia tokius erzinančius* 
raštus ir jų autorių, pažymė-t 
darni, kad juonri esąs ne kas 
kitus, kaip M. Kasmla. arba 
R. Mizara, kuris nesenai ba
ladojosi po Argentiną, ir ma
tomai, turėjo ’good tijne" 
ant bolševikiško "ščioto.” 
Neturėdami ką sakyti prieš 
tokius teisingus užmetimus, 
“Laisvės” redaktoriai apie 
tai rašo;

“Draugas M. R—a atliko la
bai naudingą darbą, išt irdamas 
prostitucijos klausima Argen
tinoj. Darbas tikrai vertas pa
stangų.”

Eiti įm) prostitucijos na- 
I mus ir didžiuotis tuomi, iš- 
cikrujų, reikia gerti pastan
gų, ir turbut tokių, kokias tik 
bolševikai šiame darbe gali 
turėti.

j Argentinoj,
It

I
I 
i k > 

Redakcijos Atsakymai;
J. Paskoris. — Ne visos 

moterys yra taip blogos. Ku
rios neremia socialistų, tai 
parodo savo nesusipratimą 
darbo klasės reikaluose, ir 
korespondencijomis mes jų 
neišmokinsim, tad neapsimo
ka nei vietos gaišinti. Malo-t 
nėkit rašinėti žinutes apie 
lietuvių padėti ir veikimą ju- į 
su kolonijoj.

*

■ri-'

žinoma, 
nesako, 

šsipildys 
Jisai kalba apie

r.es tai yra šimt-

SOCIALIZMAS
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PADĖKAVONĖS DIENA 
UŽ BEDARBES.

Prezidentas Coolidge iš- 
,-ido metinę proklamaciją, 

kad Amerikos gyventojai 
Padėkavonė? Dienoj, lapkri
čio 29 d., butų dėkingais už 
gerbūvi" agrikultūroj, in- 
ustriioj ir komercijoj, arba 
ž išteklius, kuriuos buk tai 

. .iri ūkininkai ir fabrikų dar- 
ikai, bei už pelną pirkly- 

Republikonai net savo

BAISUS 
KAPITALISTAMS ŽODIS.

Republikonų kar • iaras 
Hooveris pereitą -ąvaitę 
New Yorke o b<>rr.bą
prieš demokratus. •• a<>inda-. 
mas Smitho platforrr^ą 
listine. Tuojaus vistK>-a did-į 
lapiuose pasipylė < Tižia->:o-!

Socia-
> >cia-

pri- 
pa-

Rumunijoj 36 darbininkai 
nuteisti kalėti nuo 5 dienų 
iki 10 metų už Įtariamąjį 
konspiravimą prieš valdžią. 
Viso buvo teisiama 69. bet 
33 išteisinti.

NEPAPRASTA TOM EITE.
Edvvardsville, III., nuskin

ta viena tomeitė. sverianti 
vieną svarą ir 14 uncijų.

Voldemaras Veltui 
Glosto Savo Politiką 

_______
Smetonos dešinė ranka < 

Voldemaras turėjo pasikal- 1 
bėjimą arba interviu su Lie- I 
t u vos laikraščių atstovais, 
kuriems jis visą savo politiką 
bandė užglostyti taip, kad 
atrodytą, jog visi Smetonos 
valdžios žygiai tik geriau
siais nuopelnais nukloti. 
“Lietuvos Žinios,” tečiaus, ! 
minėdamos tą pasikalbėjimą 
parodo, kad dalykai kitaip 
stovi, negu Voldemaras juos 
piešia. Sako, kaip ir visuo
met p. Voldemaras teigiamai 
Įvertina Tautų Sąjungos Ta
rybos sesijos išdavas. Dabar, 
pasak p. Voldemaro,. Vil
niaus klausimas esąs daug 
geriau suprastas Taryboje, 
ir prijautimas Lietuvai esąs 
didesnis Tarybos narių tar
pe.

Jei susipažinti su tuo, ką 
paskutiniuoju laiku rašo už
sienių spauda apie Lietuvos 
Lenkijos ginčą — tai p. Vol- 
lemaro pareiškimas atrodo 
pernelyg optimistiškas.
Voldemaro kalba Tautų Są 

jungoj neįtikino dalyvių.
įsikišdama Į musų bylą su 

lenkais “trečiųjų valstybių 
reikalus” Tautų Sąjungos 
Taryba nedaug teparodė Vil
niaus klausimu “supratimo,” 

. i Latvijos ministerio Balo- 
1 ižio pareiškimas dėl Liepo- 
Įaus Romnų geležinkelio 

i verčia labai paabejoti, kad 
labar Lietuva turi daugiau 
prijautimo. Dėl Liepojaus 
3omnų geležinkelio Latvija 
iaikosi griežtos pozicijos, ir 
Tga p. Voldemaro kalba 
Tautų Sąjungoje, matyti, ne
galėjo Įtikinti dalyvių.

Derybos Karaliaučiuje 
busią benaudės.

Tolesnės derybos su len
kais yra paskirtos Karaliau-

čiuje š. m. lapkričio 3 d. Za
leskis netiki tam, kad dery
bos duotų teigiamų vaisių. 
Tur būt, ir musų ministeris 
pirmininkas yra tokios pat 
nuomonės.

Todėl kyla klausimas: kas 
bus toliau? Einant Tautų Są
jungos priimta rezoliucija 
deryboms Karaliaučiuje ne
pavykus — prasideda tiesio
ginė Tautų Sąjungos akcija 
tikslu “trečiųjų valstybių” 
interesus apginti.

Tokiu budu Lenkijos Lie
tuvos ginčas bus perkeltas i 
visai kitą plotmę ir taps tarp
tautinio veiksmo objektu.

Visa tai neleidžia mums 
prisidėti prie gražaus p. Vol
demaro optimizmo dėl musų 
užsienių politikos.

Nesidžiaugia spaudos 
“laimėjimu.”

Paliesdamas vidaus poliii-

Skaitytojų Pastabos
Fašistinis teismas Italijoj 

pasmerkė mirtin komunistą 
Michelle Della Maggione, 
kuris ir tapo sušaudytas, ne
paisant, kad Italijoj mirties 
bausmė jau 40 metų kaip pa
naikinta. Bolševikams dabar 
bus lengviau ant širdies, nes 
jiem labai nepatinka tokie 
kaliniai, kurie pasprunka 
gyvi iš kalėjimo. Anais me
tais. kuomet Lietuvoj poe
tas Butkų Juzė tapo paleis
tas iš kalėjimo, tai “Laisvė” 
ji tuojaus už tai apšaukė 
buržuaziniu nukrypėliu.

“Vienybė” praneša, kad 
bolševikų popiežius Bimba, 
tas didelis privatinės nuosa
vybės priešas, jau nusipirko 
sau palocių. Anais metais, 
jo prisiega J ieva nusipirko 
net už keletą šimtų dolerių 
siūbą, brangius kailinius. 
Tai vis reiškia bolševikinė 
kova prieš buržuaziją, arba 
naikinimas kapitalo.

Dalias mieste. Tesąs val- 
į nijoj, kaip ant juoko pasi- 

___ ___ monar-
c-histai, o jų vyriausis vadas 
pareiškė, kad dabar jau at
ėjęs laikas Amerikai kara
lių pampinti. Miesto vyriau
sybė buvo jiems net davus 
leidimą mitingą laikyti vals
tybinėj auditorijoj, tik pilie
čiams užprotestavus tą lei
dimą atšaukė. Tur būt jie 
ruošią Fordui sostą, kurį

J

i

KAS VEDA PRIE KARO.
Parsidavę kapitalistams 

mokslininkai gana dažnai fi- 
lozofuoja. kad karai kyla iš 
priežasties per didelio žmo
nių prisiveisimo. Esą reika
linga laiks nuo laiko nuleisti 
žmonių kraujas, išsižudyti, 
kad vietos butų daugiau ant 
žemės. Taip argumentuoja 
John Bakeless, Harold Cox, 
Raymond Pearl ir kiti buržu
aziniai plunksnagraužiai. 
“Darbas,” šiuos argumentus 
paminėjęs, gana vykusiai su
muša juos Į dulkes, pastebė
damas, kad:

“Jeigu kariaujama, kad gy- 
vtnt'du perdaug, tai kodėl ka- 
riavo 
Tikos

mis raidėmis žodžiai 
lizmas. Socializmą- 
lizinas Ultra-patriotai. 
publikonų šalininkai, 
siuntė Hooveriui galybė.- . 
sveikinimų už tai. o jų spau
da tvirtino, kad Hooveris 
tuomi gausiąs sau beveik vi
sus piliečių balsus rinkimuo
se. Esą tai buvo pataikyta 
pačion demokratų širdin. 
Kas gi fanatiškiems patrio
tams gali būti baisesnio už 
Socializmai Kunigai ir kapi
talistai juk Socializmo la
biausiai bijo ir kovoja prieš 
ji visomis pekliškomis galy
bėmis, o dabar čia. ve. toks 
Smithas ims ir padarys Ame
rikoj Socializmą!

Tečiaus visas tas skanda
las greit išsiaiškino ir patrio
tai nusiramino. Smithas savo 
prakalbose Bostone tuojau 
nusiplovė rankas nuo Socia
lizmo. Paprasta amerikoniš
ko mužiko kalba jis įrodė, 
kad Socializmą Hooveris ne 
pats sugalvojo, bet jam jį

i’!" I y
inkimų propagandoj be jo- 
. ,- gėdos drįsta skelbti, kad 
abartinė republikonų val

džia aprūpino žmones, anot 
i ų žodžių, vištomis puode, 
:jtomobiliais kieme, nuosa- 
vais namais ir tt. Juk tai di
džiausias pasityčiojimas iš 
tų šimtų tūkstančių bedar
bių ir streikierių. kurie alka
ni ir nudriskę kovoja už bu
ri kasyklose, audinyčiose ir 
i-.ur. Naujosios Anglijos au- 

rinyčiose dar tik pora sąvai- 
ių praėjo, kaip darbininkai 

priversti buvo po keliolikos 
mėnesių grįžti Į darbą nu
muštomis algomis. Kasyklo
se maineriams kapojamos 
algos, verčiamas paskubos 
darbas, griaunama unijos. 
Pastaromis dienomis Scran- 
tone unijistas pikietas kom
panijos nusamdytų streik
laužių tapo mirtinai subady
tas peiliu. Teismai užversti 
bylomis streikierių, kurie 
energingai kovoja policijos ■ 
persekiojami už duonos kąs
ni išbadėjusioms šeimynoms. ’ 
vaikučiams. O tas viskas juk '

i 
na-1

Ir,

Amerika? Juk net Ame-
kapitalistai nesiskundžia,Jpadovanojo New Yorko re-
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kos klausimus p. VoMęm..|^\mXiko„i4i 
ras sustojo ties susisiekimo 
ministerio Čiurlionio atsista-'^', —• ----- - -
tydinimu. Nors p. Voldema
ras ir pasakė, kad spaudos 
atstovai gali būti patenkinti, 
jog ministeris atsistatydino 
dėl ginčo su spaudos orga
nais, bet mes vis dėlto mažai 
galime pasidžiaugti tokiu 
spaudos “laimėjimu.”
“Geležinis Vilkas” ir “Baltas Lenkija jam siūlė porą me- 

Žirgas.” tų atgal.
Apie slaptų organizacijų 

veikimą Lietuvoje p. Volde
maras spaudos atstovams ga- 

l Įėjo pranešti tiktai, kad “Ge
ležinis Vilkas” esąs sporto 
organizacija, bet ar “Baltas 
Žirgas” esąs užregistruotas 
n. Voldemaras nežinąs. Dėl 
Vilkaviškio Įvykių p. Volde
maras galėjo tepasisakyti 
viena, kad tai buvęs chuliga
nizmas tik demokratiško 
(sic.?!) pobūdžio, nes chuli- gyvuliai dėlto turi stipti? 
ganai mušė visus lygiai, be; 
tautybės, tikybos i 
skirtumo.

Taryba tikrai bus Seimo 
vietoj.

Iš Amerikos imponuo
tais miežiais šeriamos kiau
lės Vokietijoj pradėjo stip
ti. Todėl importas tapo už
gintas tūlam laikui, o Bre
meno uoste sulaikyta apie 
20,000 tonų šių miežių išty
rimui. Ar dabar gali būti 
nuostabu, kad amerikiečiai 
nuo miežinės duonos neten
ka dantų ir nuplinka, jei net

ir Ivties1 Ponia E. Vileišienė, atvy
kusi iš Vilniaus tikslu pa
rinkti aukų našlaičiams, jau 
susitiko kiek su opozicija 
per “Tėvynę.” Primetama 

Baigdamas savo praneši-j jaį susidėjimas su kataliku 
mąp. Voldemaras paaiškino. Federacija ir 35 nuošimčių 
kad sukurtoji Valstybės Ta-;iš surinktų aukų skyrimas 
įyba savo sąstate be juristų'Federacijai. Pati vilniečiu 
turės dar ir “interesų atsto-• atstovė sakosi, kad jos 40 
vus t. y. prekybininkus.; metų darbas lietuvių kultu- 

I pramonininkus ir tur but!raivrapagristasvientautv- 
dvasininkus ir tuo patvirtino jr tikyba, o nuošimčiu 
musų numatymą, kad Vals-įkyrima ji užginčina. Ei- 
tybės Taryba bus patariama. nant su katalikais, visos lie
sis organas, kuris aVtos Lie-.tuvių visuomenės parama 
tuvoje Seimą, apie kurio su- sunku bus gauti, net geriau- 
šaukimą p. Voldemaras nič 
nieko nepaminėjo.

i Pasibaigė streikas dokų 
i darbininkų Australijoj, kuris 
' buvo apėmęs visus uostus. 
' Laike streiko buvo daug su- 
. sikirtimų tarpe streikierių ir 
streiklaužiu.

/ *

šiam tikslui, nes katalikų vi
sokios lašininės bendrovės 
sukėlė žmonėse dideli ne
pasitikėjimą.

Komunistų Fosteriui pa
vyko tapti areštuotu Dela- 
ware valstijoj. Gitlouo to
kie norai neišdegė ir dėlto 
raudonieji biznieriai buvo 

i nubudę. Ot, dabar, tai kas 
kita — jau proga “terorais” 
šūkauti ir aukų reikalauti. 
Bėda tik, kad tas amžinas 
aukų kaulijimas net kant
riausiems bolševikų pasekė
jams daėdė iki kaulo.

Pruseika per “Laisvę” de
juoja. kad Buknio raportas 
parodo vajaus nepasiseki
mą. Sako, jau pusė mėnesio 
praėjo, o pinigų kaip nėr, 
taip nėr. O tai vis dėlto, kad 
esą perdaug vajų būna, tad 
ir pasekmės “diametraliai 
priešingos.” Laimė dar, kad 
tokiuose atvejuose iš Mask
vos senvičiai pagelbsti.

Kalakutas.

Senovėj visi didesni mies- 
, tai turėjo vartus. Karo metu 
.vartus laikydavo užrakintus. 
Dabar pro visus vartus gali
ma laisvai važiuoti. Tik su
tinkant gerbiamą svečią, 
miesto vadovybė jam įteikia 
raktus. Tai prisiminimas se- 

!novės laikų, kada miestai 
būdavo uždaryti vartais.

X

I

-GERESNIS .KURAS

JUOKITĖS Iš 
AUDRINGO ORO!

Išdžio’ inkile drapanas viduje, su 
cesu. llrapaną hžinvintejas išris 
skalbimą dienos didžiausi klausi
mą—nnmieje. viešbuty, restoran- 
te. įstaigoje. Su automatiškai nu
statyta šiluma, drapanos pilnai 
išdžius j kelias minutes, gatavai 
prosinimui—bus baltos, švariai- 
kvepančios ir sterilizuotos. Ištir
kite—
Kreipkitės prie vietos feso kom
panijos. kad pademonstruotą van
dens šildymo, kepinto, stubos šil
dymo, valgią šaldymo ir kitokius 
vartojimos GESO—GERESNIO 
KIRO.
Prietaisai, kokią tik norit, galinta 
pirkti sa visai mažu jmokėjimu. 
o likusius galėsit užmokėti ant 
parankią išlygą.

Dėl naudo* Naujosios Anglijo* 
žmonėms, apart šia, yra atspaus
dinta eilė paaiškinimą apie geso 
industriją Naujejoj Anglijoj. 
Juose yra interesingą faktą apie 
GESO — GERESNIO KURO — 
svarbą j ir biznyje.

dedasi prie dabartinės re-' 
publikonų valdžios, prie da
bartinės Coolidge’aus 
skelbtos “gerbuvystės. 
dar norima, kad darbininkai 
už tai butų dėkingi! Argi tai 
ne begėdiškas iš varguolių 
pasityčiojimas?

f
I
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Kas skaito ir ražo, 
Tas duonos aepraio.

1
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Kas nieko nereikia, 
To niekas nepeikia.

k7e.i, N f vo ir nei atsakymo ______
Bobų vasara sugadino komu- BrOORl^ūO Kri(lUČiU Reikalai

[žandą perkreipė ir kaip su-
‘riko: Matote, draugai! mus

nistiškų agurkų raugimo 
sezoną.

Spalio 18 d. atsibuvo ko
munistų "labai svarbios” 
prakalbos. Tai buvo rinkimų 
kampanija, arba komunistiš
kų agurkų raugimo politiš
kas rabaksas. Tikrai neži
nau, ar ten buvo atsilankę 
tik “Aido Choras” be publi
kos, ar choro visai nebuvo, o 
tik “publikos” 41 asmuo. 
Apie tai paaiškinsiu pabai
goj korespodencijos.

Įvykis buvo Millerio sve
tainėje. Pirmininkas, atida
lydamas susirinkimą, aiški
no priežastis nepasekmingo 
mitingo. Girdi, anglai šiam 
vakarui buvo paėmę svetai
nę, bet jiems svetainė tapo 
uždaryta, tai kada žmonės 
pamatė, kad svetainė dėl jų 
uždaryta, tai mes, girdi, iš- 
nomavom ją tik ant greitųjų, 
kad žmonės nebūtų suvilti. 
Nieko panašaus! Bolševikai 
taip visuomet “blofina.” 
kuomet publika neateina Į 
jų pramogas. Net ponas Pru- 
seika pirmininką supeizojo 
už toki pareiškimą. Prusei- 
ka sako, kad pirmininkas 
neteisingai išaiškinęs nepa
sisekimo priežastis. P. sura
dęs bent keletą priežasčių. 
Pirma, tai “bobų vasara,” 
oras buvęs per gražus, todėl 
žmonės neatėję. Antra tai 
kad žmonės, girdi, rokuoja- 
si perdaug apsišvietę ir sa
ko, kad iš prakalbų nieko 
negalį pasimokinti. Kitaip 
sakant, žmonės jau supranta.

i sukando, kumštis sugniaužė,

visi ignoiuoja ir Į musų gana 
teisingą pasiūlymą visai nie
ko neatsakė! Na, o “Naujie
nos” net ir apmokėti gauną!

Iš karto Bimba sakė, kad 
jie “dėl principo” kapitalis
tų kandidatų negarsina, bet 
paskui išsiplepėjo, kad jų pa
siūlymą mainais garsintis 
vieni kitų kandidatus visai 
ignoravo. Kapitalistai atme
tė jų bendrą frontą!

Na dabar Choras. Pakvie
čia padainuoti. Sustoja veik 
visi žmonės i būreli ir dai
nuoja visokiais balsais. Tiš
kus sėdėdamas šalę devin
tojo “Laisvės” redaktoriaus 
Siurbos, klausia: “Na. tai 
kul tas Choras, kad pati pub
lika nuėjo dainuoti?” Gavo 
atsakymą, kad Choras nuėjo 
dainuoti, o tik publikos neat
silankė. Tat Tiškaus buvo at
bulai suprasta...

Rinko aukas. Rinkikai su
skaitė S14. Bet girdi tiek ma
žai, kad sarmata pagarsinti. 
Bet vienas davė “sudžestiją” 
kad paskaitytų iš antro galo; 
tuomet žydiškai surasime 
$41. Taip ir padarė. Šitaip ir 
užsibaigė komunistiškų 
agurkų rauginimo sezonai 

A. P. Serbas.

WORCESTER, MASS. 
PrigeruBK) lietuvio laido

tuvės.
Spalio 13 d. surado sken- 

■vosvms.v, jsav. rtulio .Jono Seilin lavona.
kad komunistai žmones tik kuris nusiskandino Worces- 
mulkina, o ne šviečia ir todėl terj0 Quansigamont ežere, 
į jų parengimus jau neina. Savo laiku “Keleivy” apie jį

BROOKLYN, N. Y.
Šis ir tas apie kriaučius.
A. Bubniui būnant delega

tu, o S. Indriuliui sekreto
rium, komunistai kalnus 
versdavo ant jų, kad esą jie j 
neradikališki, pataikaują 
kontraktoriams, neužtarią 
darbininkus, leidžią nuo ka-[ 
valkų dirbti, ir pataikaują ■ 
Joint Boardui. Tai šitie ko- 
komunistų "faktai,” o ypa
tingai dabartinės valdybos, 
buvo kasdieninė maldelė. 
Na, o kaip dabar unijos ofi- 
są valdantieji komunistai el
giasi? Jie pataikauja kont
raktoriams dar labiau, negu 
pii-miau. Pavyzdžiui, komu
nistai užėmę unijos ofiso 
vietas ir norėdami pasirodyti 
save radikalais, tuojaus nu
baudžia ant $25 kontrakto- 
rių Kaspercką, bet pamatę, 
kad iš to nieko nebus, vėl 
prašo Kaspercką, kad jis at
eitų i Pild. Tarybos posėdi, 
nes esą jie nori jam bausmę 
dovanoti. Na ir dovanojo tą 
bausmę. O kaip su Beržiečiu 
ir kitais kontraktorais? Juk 
jie jaučiasi dabar didesniais 
carais, negu bent kada jie 
buvo. Gi kavalkinis darbas, 
prie dabartinės valdybos, šį 
sezoną išsiplėtojo pilnumoje, 
nes mažai jau liko lietuviškų 
dirbtuvių, dirbančių nuo ne- 
dėlių. Na, o musų “radikališ- 
koji” unijos dabartinė valdy
ba, kuri prieš rinkimus 
kriaučiams visko prižadėjo, 
netik kad nieko neveikia 
orieš kavalkini darbą, bet 

•dar juokus pasakoja: girdi
•Jeigu prakalbose norima kas buvo rašyta. Tikra jo pravar- dabar labai “bizė" dirbtuve-1 kys,
išmokti, tai reikia eiti ten,; 
kur kalba sąžiningi kalbėto
jai, o ne toki bloferiai, kaip 
komunistai. Pruseika labai 
jaudinosi, prašydamas pini- 
gų-almužnos. Jo susijaudini
mas buvo nemažesnis, kaip 
kalėdojančio prabaščiaus. 
Tik pinigų, pinigų ir pinigų. 
Sakėsi esą gana riestai, nes 
“Laisvė” netekus jau net 
2000 skaitytojų. Ar tai ne 
bėda: žmonės “Laisvę” meta 
skaitę; į prakalbas irgi nesi
lanko — tikra velniava! ¥

Kalbėjo ir Bimba, kuris Daugų miestelio, 
pereitais metais "runijęs” turėjo 38 metus. Paliko se- 
ant “driskius atomey,” bet šerį. Paliko moterį Lietuvoj 
kad balsus suvogė, tai nebu
vo išrinktas. Šiais metais “ru- 
nija” ant “asamblymano.” 
Prašė visų balsuoti. Už ko
munistus, mat, gali balsuoti 
ir nepiliečiai taip, kaip ne
būdamas advokatu gali “ru- 
nyti” ant District Attorney, 
kaip pernai pats Bimba da
rė.

Bimba pasakojo, kad ko
munistai dalyvauja labai 
smarkiai streikuose. O kiek 
jie, dalyvaudami streikuose, 
“gero” pridirbo, tai ir su- 
skaitliuoti sunku: Mainerių 
uniją apgriovė: audėjus su- 
demoralizavo: paskui kur 
ten daugiau gyrėti labai se
kėsi. Bet kaip sustreikavo 
New Yorko exspresmanai, 
tai buvo tokia pasiutus tarpe 
jų vienybė, kad komunistai 
jokiu budu negalėję ten sa
vo snapo įkišti, ir neturėję 
progos pasipinigauti — aukų 
.parinkti, nes streikas greitai 
užsibaigė. Na. kas-kas, bet 
“Naujienos” ir Grigaitis tai 
bent atsiėmė! Manau, Gri
gaitis tą naktį nei miegoti 
negalėjo. Labiausia tai, kad 
“Naujienos” garsina Repub
likonų ir Demokratų kandi
datus. Bet Bimba per savo 
žioplumą štai ką išsiplepėjo. 
Mes, girdi, pasiuntėm ko
munistų garsinimus į kapita
listų laikraščius, kad jie gar
sintų mus kandidatus, o mes 
pasiūlėme garsinti Republi
konų ir Demokratų kandida
tus. Bet, girdi, kapitalistų 
laikraščiai mus visai ignora-

dė yra Jonas Seilius. Pasku- se, tai nieko negalima daryti, 
tiniu laiku jis dirbo prie re- o kaip užeis bedarbė, tai ta- 
zervuaro, Rotland. Mass., da viską, esą. sutvarkysim, 
kur tiesė tuneli i Bostoną dėl 
vandens “paipų.” Vietomis 
darė 400 pėdų gilumo. Gal 
žmogui nuo oro spaudimo su
simaišė protas, ir todėl jis 
pasiskandino ežere. Vande
ny išbuvo 10 dienų, tapo at
rastas kuomet vanduo jį iš
kėlė. Tapo palaidotas mieste 
kapinyne, gražiausioj vietoj, 
15 d. spalio. Velionis paėjo 
iš Vilniaus rėd., netoli nuo

Amžiaus

Beje, vienu dalyku ši val
dyba daugiau pasižymėjo už 
senąją, tai duoklių ir ases- 
mantų rinkimu iš narių. Or-

ganizaci jai tas vra geras da
lykas, Lc-t atsimenant tų 
žmonių pirmesnes kalbas 
prieš duokles, tai lyg nejau
ku darosi, geros akys
durnų nebijo, > prisigerinti 
unijos centro virsi ............
šie vyrai labiau nori, negu 
kas kitas.

i .* *
i Komunistas A. Babraus- 
kas, besirūpindama^ komu
nizmu, susirgo proto ilga ir 
dabar yra patai--os name. Gi 
patys komunistai kalba, kad 
jie savo tarpe turi dar kelis 
kandidatus į beprotnamį, tai 
Moc., Braz., 
ištikro kriaučių 
muose tėmijant Kampio el
gimąsi, atrodo, kad jis neuž
ilgo ten atsidurs.

♦ ♦ *

Jeigu bent kokiam laikraš-l 
tyje būna kas nors parašyta 
apie Amalgameitų Uniją, 
tai L. Pruseika tuojaus ima 
gvoltu rėkti per “Darbą,” 
kad esą “ardo Amalgameitų 

'Unijos vienybę.” Bet kuo^ 
met “Laisvė” nuolatos puola 
Amalgameitų organizaciją, 
tai Pruseika tyli ir svajoja 
apie žalmargės veidrodį. 
“Laisvėje” spalio 3 dieną 
yra tilpęs straipsnis antgal- 
viu: “Kur eina Amalgameitų 
Rubsiuvių Unijos narių mo
kami assesmentai?” Ten 
biauriaisiai purvinama A- 
malgameitų Unija irpuldo- 
ma jos narių dvasia. Vienok 
Pruseika prieš tą Bimbišką 
straipsnį per “Darbą" nė žo
džio netaria. Bet ką jisai sa- 

, kuomet tie straipsniai 
“Laisvėje” veikiausia telpa 
po Pruseikos direktyva. Ne
noromis reikia pasakyti ne
išmanėliai tie Amalgameitų 

; centro viršininkai — laiko 
■ apmokamą savo tarpe unijos 

griovikas. Pasvirkalnietis.

su trimis vaikučiais vargin
gam gyvenime. Taipgi ir jis, 
žmogelis, vargo visą laiką.

Povilas Petronis.

PITTSBURGH, PA. 
Moteris 110 metų senumo.
Pietinėj miesto daly mirė 

moteris 110 metų amžiaus. 
Jos vardas Antanina Krata- 
vičienė, gimus Lietuvoje, at
vykus Į Jungtines Valstijas 
20 metų atgal, gyveno sykiu 
su savo dukteria Frances 
Marculkonis.

Seredoje Kratavičienė dar 
interesavos pamatyt didi ji 
Los Angeles zepeliną. kuris 
skrido virš Pittsburgho mie
sto: išėjus pavaikštinėti po 
gatves su savo dviem anū
kais, vėliaus parvykus j na
mus, pradėjo dejuot, buk tai 
pavargus, o už valandos ra
do ją mirusią. J. V. Kiaušas.

CHICAGO, ILL.
Dėl vogimo pinigų iš laiškų 

Lietuvos pašte.
“Keleivy” buvo minėta 

apie dingimą piyiigų, kuriuos 
žmonės siunčia Lietuvon pa
prastais laiškais. Aš siunčiau 
keletą sykių Įdėjęs Į apdrau
stą laišką ir tai pražūdavo. 
Pašto valdininkai atplėšia 
laiškus, pinigus išsiima, o 
ant kampo užrašo, kad “laiš* 
kas netvarkoj” ir pasiunčia 
Caskirton vieton. Toks dar

ąs yra atliekamas Kybartų 
pašte. Patartina lietuviams 
būti atsargiems. J. J.

bažnyčion. Geda butų taip žino, kad visuomene politi- 
elgtis, o kunigas tyli apie kierių neapkenčia?
tokius savo davatkų darbe- 3) Jei Hooveris nusuko 

badaujančių Rusijos žmonių 
šelpimo pinigus 1922 m., tai 
kur darbiečiai buvo, jei tylė
jo iki šiam laikui?

4) Pasakykit, kieno glo- 
bon pasiliko LSS. $30,000?

5) Kiek Karosienė ir kiti 
darbiečiai gauna algos i są
vaitę už savo misijas?

Reporteris.

l liūs.
Kita vėl moterų ir mergi

nų daktarka nesenai pada
rė nelegališką jaunai mer
ginai ape raciją. nuo kurios 
mergina mirė, o daktarka 
buvo areštuota ir sėdi kalė-

/ 
munšai-

ininkams iki teismo-
Nesenai viena 

nierka savo vyrą pasodino 
kalėjiman. o pati tuo laiku 
užsiimdinėjo su kavalie
riais. Išėjęs iš kalėjimo vy
ras pamatė, kad moteris jau 
nepataisoma, tai paliko ją ir 
nuvažiavo savais keliais. 
Moterėle jau nejauna ir tu
rėtų kiek nors protą vartoti, 

Kampi. Na Tr kad taiP negerai daryt. Su- 
susirinki- siPras vėliau, kuomet jau 

bus pervėlu. Skarmalius.

i bonas apsimalšino, o • Ke
leivi” dar pašventino, ir vis
kas buvo gerai. Reiškia savo 
ekstra prisakymą tuomi jis 
pats sulaužė.

Kitą savo prisakymą pats 
klebonas sulaužė per vasaros 
karščius, kuomet jam nusi
bodo “smokintą šolderį” 
griaužti, ir užsimanė skanios 
zupės. Tam jis pasišaukė 
jauną gaspadinę. dėl kurios 
ir skandalas įvvko su klie
riku.

< • Skandalas Įvyko, kuomet

KEARNY-HARRISON, N.J.
Parapijonų naujas Mai- 

žiesius.
Nesenai pas mus atvyko 

naujas Maižiešius. Ne tas, ką
žydus vedė iš Egypto, bet to-; 
kis, ką atrado “paklydusius” ■ 
lietuvius tarpe Jersey pelkių 
ir Passaic upės. Jis išdavė 
dešimts savo prisakymų:

1) Aš neturėsiu nuosavos 
gaspadinės, tik retkarčiais 
parsitrauksiu svetimas.

2) Neminėkit vardo mano
prie meilios Elenytės. ... .. ------1 .. ..o. i i- • klierikas savo vakacijas Jei-

3 > Atminkit sekmadieni do pas kleboną viena OT- 
atnesu dešimtinę bažnyčiai. žu sekma(!ienj<’ jie(iu

4) šenayokit mano bobą važiuoti j b įj J
vyskupą. 1 - - - - ' -

5) Nesimuškit. nes tai ma
no profesija, ką liudija “fai- 
tas” su klieriku.

6) Nesvetimoteriaukit, nes 
tik man tas leistina.

7) Neskriauskit savo tar
nų. nes aš pats jiems algas ! 
užlaikau.

8) Nešnekėkit teisybės 
apie tai. kas Įvyksta kleboni
joj-

9) Nepavydėkit man. kad 
gražioji Elenytė lankosi Į 
mano miegruimį.

10) Nebūkite jaučiais ar 
ožiais, nes jus esate avinai, o 
<avo vilnas pavasary atneš
kite man nukirpti. Jei kuris 
pavirsit i ožį, tam nei dan
gun. nei pragaran kelio ne
parodysiu.

Prie 10 prisakymų pridėjo 
dar pasmerkimą už skaity
mą “Keleivio,” o kalėdoda
mas persekiojo parapijonus 
už tai. Vienas parapijonas 
paaiškino, kad jis “Keleivį” 
perkąs nuo laikraščių par
davėjo, tūlo žydelio. Klebo
nas užpuolė vargšą žydelį, 
kuris tečiaus suprato kaip 
reikia padaryti gešeftą su 
jegomasčiu, ir įspaudė jam 
porą doleriukų. Tuomet kle-

važiuoti i byčius ant "good 
itime,” bet pasisuko Elenytė 
i ir koks tai kipšas privedė 
(juos prie dueliaus lentomis. 
(Kautynėse jegomastis pats 
save labiausia apmušė, o 
klierikas, kaip bailus zuikis, 
pabėgo iš klebonijos, palikęs 
visus savo “forničius" ten. ir 
prisiglaudė prie vienos mie- 
laširdingos parapijonkos. 
Jegomastis už ši mielaširdin- 
gą parapijonkos darbą, išme
tė ją iš davatkų susaidės. 0 
klierikui vyskupas pasakė, 
kad jis yra zuikis, todėl ne
gali būti juodu varnu. Taip 
tai atrodo musų klebono 
skandalas iš mano filozofis- 
ko taškaregio.

K. H. Parapijonas.

BRIDGEPORT, CONN. 
Darbiečių prakalbos.

Spalio 14 d. kalbėjo dar- 
bietė Karosienė, pirmininka
vo J. J. M. Jis yra nuolatinis 
darbiečių pirmininkas. Pir
miausia perstatė muzikan
tus, po darbiečių komanda, 
kurie sugrajino Internacio
nalą, Marselietę ir lietuvišką 
klumpakojį. Vadinas, visus 
tris pagerbė. Pirmininkas J. 
J. M. pareiškė, kad muzikos 
daugiau nėra; ką turėjom, 
tai atidavėm, o dabar kalbės 
Karosienė. Karosienė prade
da deklamuoti. Išgiria muzi
kantus, išgiria Rusijos Sovie
tų valdžią, nuverkia, kad A- 
merikoj darbininkam strei
kuoti negerai, jeigu ne dar
biečiai vadovauja. Išpeikė 
Hooverį. Hooveris yra re- 
publikonas, neteisingas; nu
sukęs 1922 m. Rusijos ba
daujančių šelpimo pinigus. 
Smithas demokratas irgi ne
geras, — streiklaužys. Socia
listų kandidatas i Suvienytų 
Valstijų prezidentus irgi ne
geras. Esą Thomas užgvrė 
Coolidge'aus administraciją, 
tik Amerikos Darbo partijos 
kandidatai, Fosteris ir Gitlo- 
\vas, tai “good.” Sako, bal- 

: suokit už juos: bet tuomet 
laikraščiai rašė, kad Gitlo- 
was “kidnapintas” Arizonos 
valstijoje. (Niekas nebuvo 
“kidnapinęs” Gitloxvo; jis 
tyčia slapstėsi pasigarsinimo 
tikslu. Red.) Toliaus kalbė
toja išpeikė girtuokliavimą, 
kad pinigus žmonės prage
ria. o darbiečiam neaukau- 
ija: patarė mesti gerti, bet 
aukuoti darbiečiam komuni- 
'stam. Šiais žodžiais užbaigė 
savo prakalbą. Pirmininkas 
prašo sumesti aukų. Publika 

isumenė $5. Publikos buvo 
40. Seniau susirinkdavo apie 
400. J. R. prašo balso. — ar 

galima duoti klausimą. Pir
mininkas sako, galima. J. R. 
sako: “Kalbėtoja baria gir
tuoklystę, bet darbiečiai ją 
platina: kada tik būna dar
biečių parengimas, tai ir 
laksto su bonka, ir siūlo, — 
ar nenori fašizmo? Kam tad 
reikia žodžiu barti, o darbais 
platinti. Kalbėtoja atsakė 
pati nežinodama ką.

Buvo duota ir daugiau 
klausimų, bet pirmininkas 
ir kiti bolševikai kėlė triukš
mą ir neleido liuosai išsireik
šti. Pagaliaus pasakyta, kad 
kalbėtoja turi “treiną” pa
gauti, ir greit išdūmė per 
luris su krepšiuku.

Kadangi bolševikai truk
do klausimus statyti susirin
kimuose, tad nors per spau
dą aš klausiu Karosienės ir 
itų darbiečių šių dalykų:

1) Už ką Leoną Trockį 
taip nubaudė, kad jam nei 
galėjime vietos nerado, bet 
r.ugrudo Sibiran pas baltas 
meškas?

2) Kuomet darbininkai su-

Meilės dievaitis veikia tarp 
Pittsburgho dainininkių.
Meilės dievaitis gana sėk

mingai darbuojasi tarp 
Pittsburgho Lietuvių Dai
nos ir Meno žvaigždžių, ir 
aš bijau, kad tai tik nereikš
tų mums dailės mylėtojams 
nuostolius, arba blogus me
tus.

Teko sužinoti, kad North 
Sides dainininkė Rožė Lu
košiūtė apsivedė su Jurgiu 
Kaspučiu iš Bridgeville, Pa., 
bet tai da mes vis nenusimi- 
nėm, turėdami daugiau dai
nininkių, — raminome sa
ve: turime dar Eleną Lelio- 
niutę. turim Marijoną I.ie- 
putę, tad manėm dar galė
sim pasitenkint nors tuo- 
dviem. Tečiaus pasijuntam, 
kad jau ir tuodviejų neten
kami; meilės dievaitis atima 
ir jas iš musų tarpo. Išgir
dome, kad ir Elena Lelio- 
niutė apsivedė su Pranu 
Kartavičium iš DuBois, Pa., 
o Marijona Liepiutė apsive
dė 16 d. spalio su Jonu Mi
lerių.

Musų jaunos dainininkės 
džiaugiasi atsiekusios tiks
lo — apsivedusios ir gražius 
vaikinus gavusios, bet mes 
dailės ir dainų mylėtojai ne
galim džiaugtis tokiomis 
naujienomis. Vistiek mes 

įlinkim mus jaunoms daini- 
Įninkėms daug laimės šeimy- 
ininiam gyvenime.

- , .. . , . . j Elena Lelioniutė nors pa-
nėse valstijose, dabar irgi myiėjo vaikiną ir šeimynini 
yra pakrikę ir jų vadai dau-'gyvenimą, bet nemano skir- 
gumoje nieko geresnio ne- nei su numylėtomis dai-

Pasidarbuokite ož 
THOMAS IR MAŪRER.
Lietuvos Socialistų Sąjun

gos kuopoms, nariams ir 
simpatizatoriams.

Draugai!
Jungtinių Valstijų prezi

dento rinkimų kampanija 
artinasi prie galo. Lapkričio 
6 dieną jau Įvyks balsavi
mai. Visi žinome, kad šiose 
varžytinėse dėl valdžios tik
rumoje dalyvauja tik dvi 
stambiosios kapitalistines
partijos — Republikonai ir! 
Demokratai — ir viena jų 
bus laimėtoja. Kitoms parti
joms patekti į valdžią vil
ties nėra.

Darbininkų jėgos politi
koje šiandien yra silpnos. 
Amerikos farmeriai, kurie 
pirmiaus dar turėjo stiprias 
ir energingas politines orga
nizacijas kai kuriose vakari- i 

yra^pakrikę ir jų vadai dau-'gyVenimą, bet nemano skir- 

suranda, kaip ginčytis, ku
ris esąs didesnis farmerių 
“draugas,” Republikonų 
Hooveris, ar Demokratų 
Smithas.

Šiuose rinkimuose jau 
nebėra ir to susitarimo tar
pe miesto ir sodžiaus darbo lapkričio, LMD. Svetainėje, 
žmonių, kurį matėme 1924 
metais, kai Progresyvių 
kandidatu buvo nabašnin
kas senatorius La Follette, 
kurį rėmė ir socialistai. Šį
met Socialistų Partija eina i 
rinkimus skyrium, išstačius kio'"^^0,'ž^dfe 
drg. Norman Thomasą lcan- kad parodžius ...
d.datu 1 prezidentu* ir drg. suomenej, kokjais plakatais 
J a mes H. Maurerj į vice
prezidentus.

Musų kandidatam 
progos 
cialistų 
šiuose 
skleisti 
padėti 
prasti, 
jieirts,

nomis. Nors ruošdamosi 
prie vestuvių ir būdama la
bai užimta prisirengimu 
orie šeimyniško gyvenimo, 
bet priėmė pakvietimą nuo 
SLA. 3-čio apskričio dai
nuoti apskričio vakare 11 d.

142 Orr st. Butų gerai, kad 
ir kitos dainininkės sektų 
Lelioniutės pėdomis.
Kokiais plakatais pas mus 

garsinami parengimai.
Šiuomi paduodu dalį to- 

. į žodį, 
lietuvių vi-

garsina savo parengimus 
pas mus Pittsburghe neku- 

nėra rios draugijos ir tūla para- 
So- pija, kuri save vadina “tau- 

tikslas tiška.”

LOWELL, MASS 
Moterėlių ištvirkavimai.
Pas mus yra keletas lietu

vių moterėlių, kurios prisi
kalbinę sau burloku- kava
lierius, turi su jais gerus sai
kus, o savo šeimyna?- palie
ka “Dievo valioj.” Viena to
kia .net penkių vaikų motina 
užsiimdinėja su tulu kaca- . . .
pu, kuomet jog vyra- išeina streikuoja, tai kokiu įsroka- 
dirbti, o šventadieniai tą ‘darhio™; ki« nnlit.iš. 
patį daro, išleidus: vyrą

v:mu darbiečiai kiša politiš
kas iltis; juk patysdarbiečiai

būt išrinktiem, 
vyriausias 

rinkimuose yra pa- štai tas plakatas:
savo idėjas miniose,1 “Baluis Maskarados”
darbininkams susi-i “Rengia dėl naudos šven- 

Mes turime parodyti to Jurgio Parapija. Bus do- 
kad kapitalistinės v^nos dėl gerausu epsiredu- 

partijos yra tiktai lobininkų su ir bus dėl prasčiausiu, 
ir pelno gaudytojų partijos, taigi malonėkit visi seni ir 
iš kurių darbo žmonės nega- jauni atsilankyt ji šita pui- 
li nieko gero tikėtis. Mes ku balu. Bus doudamos do- 
privalome atkreipti darbi- vanos gyvu ir negyvu. Bus 
ninku ir visų protaujančių1 puikimuzike ir bus skanu 
žmonių akį j tą faktą, kad 
privatinio kapitalo viešpa
tavimas. kuių gina Republi- rams 50 c.” 
konai ir Demokratai, neša 
milionams beturčių ne 
“prosperity,” bet nedarbą, 
skurdą ir rytojaus neužtik- 
rinimą.

Skatinkime tad darbinin
kų minias protauti! Ir ragin
kime jas pareikšti savo 
troškimą geresnės ateities 
balvasimu už 
Partijos kandidatus, kurie 
yra ne tik nuoširdus darbi
ninkų klasės reikalų gynė- gia dideli dainų muzikos ir 
jai, bet, šioje rinkimų kam- margumynų vakarą, kuria- 
panijoje, ir — vieninteliai 
socialio teisingumo ir visuo
meninės pažangos atstovai. 
Juo didesnis skaičius balsų 
bus paduotas lapkričio 6 d.
už Thomasą ir Maurerį, tuo tė, smuikininkas Petras Ra- 
greičiaus taps išblaškytos manauskas; klesiškų šokių 
tos miglos, kuriomis stam- šokikės, Povilioniutė ir Pliu- 
biojo kapitalo tarnai apdu- kiutė; pijanistė Milda Vir
inė akis 
masėms. • l _

Taigi, draugės ir draugai, daugiausiai čia gimę jau- 
pasidarbuokite kuo kas ga- nuoliai. Korespondentu, 
lėdami už Socialistų Parti
ją ir jos kandidatus!

LSS. Pild. Komitetu. kit Savo Draugams Skaityti JĮ.

puikimuzike
.užkandžiu ir saldu gėrynių, 
'įžanga Moterims 25 Vy-

Pas mus Pittsburghe ga
na dažnai pasitaiko tokios 
rųšies plakatų, kuriais kry- 

. žiavojama mus lietuviška 
j kalba ir turbut nedaro gar
bės nei toms parapijoms bei 
draugijoms, kurios tokiais 
plakatais garsina savo pa
rengimus.

Socialistų SLA. 3-čias apskritys ren
gia didelį vakarą.

SLA. 3-čias apskritys ren-

me dalyvaus žymiausios 
dainininkų ir muzikantų 
spėkos, kaip tai: daininin
kas Aleksandra Sadauskas; 
dainininkė Elena Lelioniu-

dirbančiomsioms bickiutė. Viso programe da
lyvaus apie 22 dalyviai.

“Keleivis” Jūsų Draugas. Patar-



4 KELEIVIS

Maikio su Tėvu
V

I —Niekus tauški, Maike. mai jokių velnių nerado, pel- 
Raštas šventas sako, kad ku- no nepadarė, ir vėl atgal na- 
nigams nevalia būti leibe- mo pardūmė. Taigi ir kuni- 
riais. ,gas Daknys galės pasekti

—Jei nenorės dirbti, tai. * 
galas jo negriebs; parsibala-l 
dos atgal, kaip bolševikui 
agentai parsibaladojo nieko 
nepešę. Juk ten nesenai va
žinėjo kun. švagždys, lygiai 
tokiais pat tikslais, bet mato-

Švagždžio pėdomis.
—Ką mačija, vaike, aš su 

j tavim šiandien vistiek nesu- 
, sikalbėsiu. Einu pas savo su- 
Isiedą gal jis man duos pen- 
i kinę, jeigu dar nepragėrė. į 
I —Good bye, tėve 1

Sliselburgo Kalė
jimo Paslaptys

—Tegul bus pagarbintas, suras būdą ir kelius be baž- 
Maike! nyčių ir be ambonų. Graiki-į

-—Sveikas, gyvas, tėve! įjos filisofai mokytojai, kaip!
—Nevermai su savo svei- Sokratas ir Diogenas, moki-l 

kas gyvas, bet atsakyk man no žmones keletą šimtmečių 
ant amžių amžinųjų amen, ylar pirm Kristaus gimimo

—Argi tau iš to bus ge-, nenaudodami nei bažnyčių' 
riau? " j nei ambonų, bet paprastuose

—Ne man, vaike, ale mu- susiėjimuose, o jų mokslas 
sų vierai bus geriau. Prabas-' suteikė naudą žmonijai, už, 
čius per pamokslą bažnyčioj ką ir šiandien jų vardai lai-į 
Įsakė, kad visi parapijonai komi pagarboj ir jų brangus 
dabar tik katalikiškai svei-1 pamokinimai tebepildomi po, 
kintusi. ba taip ir ponas Die 
vas nori.

—Ar tai 
sakė?

—Tu. unevote. nevesk ma
ne į piktą dvasią, bet atsa
kyk, kaip aš liepiau. i

—Doras žmogus, tėve, nie
kad neveidmainiauja, tad ir 
aš. būdamas liuosas nuo 
prietarų, religiškomis nesą
monėmis neužsiimu.

— Bet aš. vaike, noriu, kad 
ir tu nors šiandien pasirody
tum kataliku ir prisidėtum 
su penkine prie švento dar
bo.

—Prie kokio švento dar
bo?

—Prabaščius. vaike, liepė, 
kad visi parapijonai po pen
kinę sudėtų ir dar iš savo pa
žįstamų po tiek iškolektuotų 
pastatymui Dievo namo.

—Juk Dievas, anot kuni
gų. gyvena danguje, tai jam 
nereikia čionai jokio namo.

—Ar gi tu. vaike, nesu
pranti, kad Dievo namas tai 
yra bažnyčia šventa?

—Aš suprantu, bet ir taip 
jau perdaug tų bažnyčių pri
statyta.

—šarap. tu bedievio ka-' 
valke, ba dar gali skradžiai apsaugos 
žemę nueiti už tokias blevyz- tuo labiau, kad ji pateks ku- 
gas. Penkinės reikalingos, ba 
mes norim pastatyti lietuviš
ką bažnyčią ten, kur jos iki 
šiam čėsui nebuvo.

—O kur gi taip?
—Argentinoj, vaike! Ten 

bolševikų agentai nesenai 
trankėsi ir velnių daug pri
veisė paleistuvių namuose, 
tai musų vyskupas iš Buffalo 
ant spešel nusiuntė kunigą 
Daknį. kad jis tuos velnius 
iškasavotų, bet tam reikalin
ga bažnyčia rait avei.

—Jokių velnių nėra, tėve, 
tai negali jų būti nei Argen
tinoj. Bažnyčias kunigai sta
to sau biznį daryti ir žmones 
mulkinti.

—Maike. kibą tave zlidu- 
kas apsėdo, kad tu taip 
pliauški! Bažnyčia yra reika- asaba jau nuvažiavęs toli- 
linga Dievui garbinti! O mon šalin ir laukia pinigų 
kaip gi kunigas gali mokinti bažnyčiai statyt? O ką jis tu- 
žmones, jei nebūtų bažny- rėš daryti, jei mes pinigų ne- 
čios ir ambonų pamokslam duosim?
sakyti? 1 —Tegul sau eina sveikas

—Kas nuoširdžiai nori dirbt ant fazendų kartu su 
žmones dorovės mokinti, tas visais žmonėmis.

iai dienai.
I —Tai ko jie. vaike, moki-l

viskas, ką jisai no. tie pilazopai?
j —Mokino, kaip reikia gy- 
’ venti. kad žmonės butų tobu
li. naudingi viens kitam. So- 

. kratas mokino klausyti sąži
nės balso, gyventi dorai, to
bulinti jausmus ir protą. 
Diogenas naikino veidmai
niškumą ir fariziejiškumą, 
be paliovos tikindamas žmo
nes nedangstyti savo sielos 
netyrumo nei išeiginiais dra
bužiais, nei turtu, nei vieš
patavimu. nei pasididžiavi
mu savo žiniomis bei moky
tumu.

—Tas viskas. Maike. gal 
būt gerai, bet mums dabar 
reikia lietuviškos bažnyčios 
Argentinoj, ba ten nuvažia- 

i vęs kunigas Dakni< neturi ką 
veikti. O bedievių Brazilijoj 

• priviso labai daug. Girdėjau 
i kad ten dar sukasi irtas Kas

tantas Norkus iš Lietuvos ii 
kitokie pabėgėliai, kurie no
ri išnaudot darbininkus, 
kaip bolševikų agentai ten 
darė. Duok. šen. greičiau 
penkinę ir bus užbaigtas 
kriukis.

—Penkinė darbininkų ne- 
nuo išnaudotojų:

nigam, kurie žmones išnau
doja nei kiek nemažiau, kaip 
bolševikų agentai. Žmonės 
tik patys save p 
goti nuo išnaudotojų, neduo
dant jiems nei vieno cento.

—Maike, jei tu nebūtum 
mano vaikas, ir jeigu aš ne
bijočiau pono Dievo, tai. 
anėst tu gad. aš tave tuojaus 
ant vietos nujiednočiau. ha 
tu mane išvedi iš kantrumo.

—Nereikia karščiuotis, tė
ve. Šaltai ir rimtai apgalvok 
viską, ką aš sakiau, o pama
tysi. kad tai tikra tiesa.

—Kad tu kur galą gautum 
su tokia savo tiesa, vaike. 
Kaipgi tu sau vokuoji, ar tai 
ne griekas neduoti nieko ku
nigui. kuomet tas dvasiška

(Tęsinys)
tuoj atidarė du-1 

ryse langelį ir ėmė rėkti: 
“Jei šauksi, tai busi suriš
tas.” Minakovas i tai jam at
sakė: "eik po velnių barba
re!” Popovas ir Miškinas pa
laikė jo protestą. Be to. Po
povas pareiškė, kad reika
lauja mirties sprendimo 
Įvykdymo.

Minakovą 
žiauriai sumušė, 
tiek neperstojo dainuoti ir 
lar buvo girdėti jo balsas 2 
dieni. Trečią dieną viskas 
nutilo. Pasirodė, kad jis pa
skelbė bado protestą. Po še
šių dienų badavimo, kalėji
mo administracijai įsakius, 
gydytojas norėjo prievarta 
papenėti Minakovą. Bet Mi
nakovas. norėdamas būti nu-j 
eisiąs mirti, drožė ranka ka- bėTdė 
ėjimo gydytojui veidan. 
Nuo tos dienos jis pertraukė 
badavimą. Jo reikalavimus 
iš dalies patenkino.

Po savaitės buvo teismas
i r nuteisė ii mirti.
Į Jis 
| mirties
Kalėjimo tarnautojai per tą 
laiką įtikinėjo jį paduoti ma- 
onės prašymą. Bet jis nuo 
visų malonių atsisakė. Tada, 
rngsėjo 6 dieną žandarai iš
vedė jį nužudyti. Eidamas 
pro draugų kamerų duris 
sušuko: “Sudiev draugai, 
mane veda nužudyti." Bet į 
ai jam nieks nieko neatsa
kė. Toks draugų apsileidi
mas padarė jiems patiems 
■kaudžių nemalonumų.

Mmakovą nužudė. Netru
kus po jo mirties politiniams 
prižadėjo duoti rašomąsias 
enteles ir leisti kamerose 
užsiiminėti rankų darbais. 
Pažadus negreit teišpildė. 
Kalėjimo gyvenimas ėjo to
liau savo keliu, tik prie viso, 
dar prisidėjo skaudus atsi
minimas žuvusio draugo.

Vos praėjo viena savaitė, 
tuoj kilo naujas sąjūdis. Ad
ministracija įsakė tarnauto
jams vienose kamerose nu
imti ventiliatorius ir skląs
čius. .Mat tų įrankių pagelba 
nusižudė pamišėlis Klimen- 
ko.

Bendro protesto ir bend- 
os kovos reikalas darėsi vis 

daugiau ir daugiau būtinas. 
Kitaip negalima buvo begy
venti. Bet susitarti bendrai 
tovai buvo sunku. Susisieki
mas — neįmanomas. Dauge- 
’is net vilčių neteko įvykdyti

jei numirtų nepasimatęs su 
savo motina, parašyti brolio 
vardu jai laišką ir pasakyti, 
kad jis negalėjo pergyventi 
visų paniekinimų ir Įžeidimų 
ir mirdamas ape ją galvojo.” 

Pirmą dieną Kalėdų jis 
Įvykdė savo sumanymus. Kai 
Įėjo kameron prižiūrėtojas 
Irodas, jis paėmė lėkštę ir 
metė. Už tai jį suraišiojo ir 
baisiai mušė. Kalėjimo sie
nose pasigirdo nežmoniškas 
klyksmas. Buvo girdėti: 
“Teiskite mane mirti... Bau
skite... tik nemuškit!" Visas 
kalėjimas persipildė neap
sakomų kančių: šaukė kan- 
ikinys, šaukė iš širdies skaus
mo ir jo draugai.”

Po inkvizicijos Miškiną, 
vos gyvą, perkėlė i kitą ka
merą. Nakties metu jis pa
beldė ir pranešė draugams 
savo nuotykius.

Kaliniai laukė teismo ir 
sušaudymo. Kai sausio mė
nesio 26 dieną apie 8 valan
dą ryto pasigirdo salve šovi- 

, , . . mas, kaliniai striktelėjo iš iš
laukė dar visą sąvaitę gąsčio, bet niekam nekilo 

>prendimo vykdymo. abejonės, kad tuo striktelėji- 
mu ir širdies virpesiu paly
dėjo paskutinį kartą savo 
draugą Miškiną.

Vėliau buvo gautas toks 
jo teisme parodymas: “Ma
ne vadino Ij>olitu Miškinu. 
Esu politinis kalinys, pravos
lavas, 37 metų amžiaus: to
liau klausiant, paaiškinu, 
kad gruodžio mėnesio 25 
dieną 7 valandą vakaro tik
rai mečiau su lėkšte i prižiū
rėtoją. Lėkštė buvo ant mano 
lovos. Kai mane prižiūrėto
jai tardė, pareiškiau, kad no
riu būti nuteistas mirti. Aš 
mesdamas lėkštę nenorėjau 
Įžeisti prižiūrėtojo, bet norė
jau surasti priežastį, dėl ku
rios bučiau nuteistas mirti.

Priežastys, kurios mane 
privertė jieškoti mirties bau
smės, trumpai tariant, yra 
tokios: “1. išlyginti tą blogu
mą, kuris yra pasėka mano 
dalyvavimo pabėgime ir ku-* 
ris ne dėl nuo manęs priklau
sančių priežasčių palietė vi
sus politinius kalinius: 2. pa
daryti Įtakos, kad butų žmo
niškai išrištas kalėjimų klau
simas; 3. pajuokos ir pasity
čiojimai iš manęs, kad aš. 
girdi, paskutiniu laiku elgę
sis gerai dėl to, kad Įsibaidęs 
Minakovo mirties Sprendimo 
vykdymo; 4. parodyti, kaip 
elgiamasi su politiniais kali
niais ir kaip to reikalauja 
krikščioniškoji dora t. y. pa
rodyti to viso priešingumus.” 

Po to, kai aš mečiau lėkš
tę, mane žandarai suraišiojo 
ir mušė net tada, kai surai
šiotas ant grindų gulėjau; 
dėl aiškesnio vaizdo pridedu 
pluoštelį barzdos plaukų, ku-

«

I

surakino ir
Bet jis vis

gali apsisau- kada nors bendrą protestą. 
: Prie tokių priklausė ir pats

I
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K. V1DUUS.

vyras; su 
o kol kas.

I 
I

i

bėgk. (Magdė išeina. Klebonas vėl imasi pini
gus skaityti).

(Uždanga)
Antra Scena.

(Tas pats klebono kabinetas. Valanda vėliau. 
Klebonas minkštame fotely, gale rašomojo 
stalo varto žurnalą. Girdėtis durų varpelis, 
kiek vėliau įeina Jurgis.)

JURGIS.— Zakristijonas sakė, kad klebonas nori
te mane matyti.

KLEBONAS (Nepakeldamas nuo žurnalo akių).— 
Jau daugiau kaip valanda, aš geidžiau ir lau
kiu tavęs.

JURGIS.— Gaila, kad taip ilgai laukėt. O geidulys 
, tai tikrai graužiantis kirminas.
KLEBONAS (Vis dar nepakeldamas akių).—Mes 

. būdami klierikais, taip su klebonais nekal
bėdavom !

JURGIS.— Kita gadynė aušta.
KLEBONAS (Įsmeigęs akis i Jurgį, galva linguo

damas. ironiškai).— Jurgių gadynė!
JURGIS.— Tik ne Baubinų.
KLEBONAS (Rimtai).— Aš nepatarčiau tamstai 

būti per daug arogantišku. Tamsta turi žino
ti. kad ir už seminarijos sienų klierikai yra 
verčiami būti mandagiais savo viršininkams.

centų Dievo garbei, tai pradeda derėtis. Na.' 
tai jau ne. su Dievu nesiderėsi. Nori malonių 
gauti — mišias užpirkti — tai mokėk dešimt 
litų.

Miškinas. Bet netikėtai Po
povas pastebėjo, kad pas 
Miškiną bręsta koki tai savo
tiški planai. Apie tai Popo
vas taip rašo: “.Jis (Miškinas 
A. K.) vis daugiau ir dau
giau pasikalbėjimuose su 
manim ima kreipti dėmėsi Į riuos išrovė žandarai.

Dėl įžeidimų ir tyčiojimosi 
reikia pacituoti tokius pri
žiūrėtojų pasakytus išsireiš
kimus: “Jei tau nepakelia
mas gyvenimas, tai pasikark 
ir tada tegu tave velniai su
daužo.” Smulkiau išdėstyti 
dalyką Miškinui nebuvo lei
sta.

tai, kad jis mato iš tokio ne- 
nakenčiamo padėjimo, kuris 
jo žodžiais betariant, išnie
kina žmogaus vertybę, vieną 
išėjimą — tai mirtį.”

Kalėdų naktį Popovas su 
Miškinu visą laiką šnekėjo. 
Apie tą pasikalbėjimą štai 
kaip Popovas rašo: “Tai bu
vo vienintelis pasikalbėji
mas per visą musų pažintį. 
Jis kalbėjo apie savo šeimy
ną ir ypatingai apie motina. 
Iš to pasikalbėjimo as suži
nojau. kad jis labai myli sa

mane,vo motiną. Jis prašė

l'

/

(Tolinus bus)

Didžiausias apkurtėlis yra 
tas, kuris nenori girdeli, o 
ne tas kuris negali girdėti. * 

Herbert.

(Tąsa)

KLEBONAS.— A. Baubinai, niekas negali supra
sti ką šiandien kunigas turi panešti. Vienas 
Dievas temato, ką mes kenčiame. Žmonės vi
siškai pradeda Dievą pamiršti. Seniau, būda
vo visokias aukas nešdavo; ar gimęs ar miręs 
be mišių neapsieidavo, o dabar tik retkarčiais 
aukų tepasitaiko. Gyvenk, tu žmogus, jei no
ri. iš valstybinės algos. Na, o dar yra ir tokių 
gaivalų, kurie ir šitą šaltinį bando atimti. 
(Piktai). Bedieviai, Baubinai... žmonės be
dieviais išvirto.

BAUBINIENĖ.— Pragaras jų laukia, tėveli bran
gus.

KLEBONAS.— Beabejo, jie degs pragare už to
kias nuodėmes. (Pats sau). Tik kol dar jie 
degs, mes turime gyventi; o tai yra svarbu.

BAUBINAS (Nedrąsiai).— Ką, tėvelis patarsi da
ryt su Jurgiu?

KLEBONAS.— Jurgis yra mokytas 
juom reikia atsargiau apsieiti;
duok dešimt litų mišioms, kad Dievas jam 
protą pataisytų. Bet Jurgiui apie tai neprasi
tark. (Baubinas nuleidęs galvą, nusiminęs 
stovi). ;

BAUBINIENĖ (Patylomis).— Kogi Stovi kaip 
senas stuobris? Duok dešimt litų. Matai, kad 
reikia mišias užpirkti. |

BAUBINAS (Taipgi patyloms) — Kad iš viso te- JURGIS— O jeigu jie nemato reikalo tokiais būt? 
turiu tik dešimtinę; neliks nė kitiems rei- KLEBONAS (Piktai).— Tai neverti sutono gar- 
kalams. (Balsiai i kleboną). Gal tėvelis, pa-' bės!
lauktum poros litų. Tik aštuonis teturiu. Jk RGIS.— Mažai tame garbės.

KLEBONAS— Tai visada taip. Paprašyk keletos KLEBONAS— Baubinai, tamsta krypsti iš tik
rojo kelio, ir jeigu gerai nepažinčiau tamstos 
tėvų, tai dar šį vakarą praneščiau seminari
jos valdybai apie tamstos elgimąsi; tik man 
gaila tamstos senos motinos.

BAUBINIENĖ (Patylėjus).— Na. duok-gi ir ei- JURGIS.— Jeigu ne motina, nebūtumei turėjęs 
nava. Ko čia deriesi, kaip su žydu. | progos klebonas su manim taip kalbėti.

BAUBINAS (Krapštydamas kišenes, tyliai).— KLEBONAS (Tyliai).— Perkietas mano dantims 
Paskutinį centeli!... Negali žmogus per metus 
nė stikleli alaus išsigerti. Tik duok ir duok.1
(Duoda klebonui dešimtinę).

KLEBONAS (Linksmiau).— Matai, o sakei, kad 
dviejų litų trūksta. ' (Grūmoja Baubinui).1 
Baubine, neužrustink Dievo!

BAUBINAS.— Tėveli brangus! Maniau nors kiek KLEBONAS._
užkąsti. Kelionė tolima, o motina sakosi, kad 
nė duonelės neįsidėjo.

KLEBONAS (Užgniauždamas pinigus).— Tai 
niekis. Galite truputį papasninkauti. Dievui 
garbė yra reikalingesnė. Kristus net ketu
riasdešimt dienų pasninkavo norėdamas svie
tą nuo pragaro atpirkti, o judu negalite nė į 
pusdienio pakentėti. (Į Baubiną). Poterius 
tu juk moku žinai, kad viena iš septynių di
džiųjų nuodėmių, yra apsirijimas. į

BAUBINIENĖ (Nedrąsiai).— Tai ką*tėveli bran
gus. su Jurgiu padarysime?

KLEBONAS.— Važiuokite namo. Aš dar šiandien 
arba ši vakarą Jurgį pamatysiu; žinau ką aš 
su juo padarysiu.

BAUBINIENĖ (Baubinui patylomis).— Ar aš 
tau nesakiau?! i

BAUBINAS.— Tai eiva, motin. j
BAUBINIENĖ.— Tai jau eisiva. (Bučiuoja kle

bonui alkūnę). Sudiev, prabašteli. t
BAUBINAS (Bučiuodamas klebono ranką). Su- KLEBONAS (Ramiai).— Gal ir ne. bet tėvams tai 

diev. ,
KLEBONAS (Nekantriai).— Keliaukite, keliau

kite... (Baubinai nuleidę galvas, lėtai išeina. JURGIS (Liūdnai).— Kaip bučiau laimingas, kad 
Durys užsidaro. Klebonas valandėlę šipsoda- 
masis mąsto). Reikės žmones skriausti... Cha,' 
cha. cha. (Juokiasi). Tai asilas, tai tikras 
veršis! Na. ne brolau; jei tu neimsi, tai bus
kas paims. Ko žmonės reikalauja, tą turi duo- KLEBONAS (Padėdamas ranką ant Jurgio pe- 
ti; na, o veltui, niekas nieko šiais laikais ne
duoda. (Rimčiau), čia ne išmaldos, žmogus 
reikalauja Dievo malonių ir už jas noriai duo
da. tik reikia mokėti kaip paimti... Kokia čia 
skriauda? Jeigu žmogus serga, jis šaukiasi 
daktaro, ima gyduoles ir už tai moka pinigus. JURGIS.— Aš to nejaučiu. Aš žinau tik tiek, kad 
O jeigu jis užsigeidžia dangaus malonių, tai 
jau dykai turi gauti?... Jis taipgi turi užsi
mokėti. Ne, ne. nieko už nieką... Nori nusi
kratyti kūno skausmų — moki pinigus; nori 
įsigyti Dievo malonės — taip pat turi užsi
mokėti. Kokia čia skriauda? Palauk, bičiuli, 
kaip pereisi seminarijos šerengą. kitaip tu
kalbėsi. Užgrūdins ten tave, kaip ne vieną iš JURGIS.— Tai nėra joks šmeižtas, tik susiprati
mus užgrudino. Greitai pamirši svieto skriau
das. kaip pamatysi vieną kitą litelį. Džiaug
sies. kad žmoneliai neša, nes skylių atsiras 
galybės ir pas tave. O koliai dar tas bus. tai 
reikės tau gerai užpipirinti. kad žinotum kaip 
pridera klierikui užsilaikyti, (šaukia). Mag- 
duk. Magduk! (Įeina Magdė). ,

■ KLEBONAS.— Pasakyk zakristijonui, kad jis pa
lieptų klierikui ateit pas mane. 

MAGDĖ.— Ar daugiau nieko? 
KLEBONAS.— Kol kas dar ne... Beje, atnešk tu 

man stiklą konjako. Ir pati įsipilk stiklelį... 
šiandien šventas Rokas. . t

MAGDĖ.— Tamstos vardo diena... Reiks gerai 
vakare išsiplėsti. Aš mėgstu tamstos vardu
ves. (Eina durų link). į

KLEBONAS.— Tu daug ko mėgsti, šelmi... Bėgk,

f

h

riešutas; pradėsim kiton dudon pusti, (švel
niau.) Jurgi, atmink su kuom kalbi. Tamsta 
matomai pradėjai niekinti Dievo valią. Tapai 
Dievo išrinktuoju, o tečiau Dievo balsas nepa
siekė kurčias ausis.

JURGIS.— Dievui visi esame lygus.
Klysti. Jurgi, kunigai yra tam

tyčia Dievo parinkti. Tai šventas pašaukimas!
JURGIS.— O sunkiai dirbąs dvaro kumetis ar tai 

tyčioms Dievo užmirštas. O gal prakeikimas? ' 
Patogi logika, nėra ko sakyti!

KLEBONAS.— Visi negali kunigais būti.
JURGIS.— Efrieve sergėk nuo tokios nelaimės. 
KLEBONAS.— Nuo kokios nelaimės?
JURGIS.— Nuo tokio kunigų skaitliaus. 
KLEBONAS.— Ne skaitliuje slaptybė. Jurgi.
JURGIS.—Tik jėzuitiškame apsukrume?... Aš taip 

senai maniau ir tamstai klebone už mano nuo
monės patvirtinimą, reiškiu padėkos žodi.

KLEBONAS.— Tai grynas bedieviškas sampro- 
protavimas. Stebiuos koks iš tamstos bus ku
nigas.

. JURGIS.— Greičiausia nė joks.
KLEBONAS.— Ar tai tamsta manai kunigu ne

būti?
JURGIS (Ironiškai).— Už tai gal pragaran neisiu.

•s.

tikrai suteiksi tokį gyvenimą, kurs bus tikru 
pragaru iki gyvos galvos.

mano tėvai bent kiek daugiau gyvenimą pa
žintu. Kad jie matytu nors tiek, kiek yra ma
toma tirštai miglotame ryte šviesa, jie manęs 
neverstu.

ties, rimtai).— žegnokis, vaike. Nelabasis 
apsėdo; jis tave prie pikto gundo... žegnokis. 
(Jurgis stovi giliai įsimąstęs). Pikta dvasia 
pradeda imti viršų ant tavo proto, tavo visų 
gerų jausmų.

manyje dega tiesos ir meilės jausmas, kuris 
lyg sakyte man sako, kad ne viskas yra šven
ta ir tyra po šita juoda skraiste. (Sugniaužia 
dešinę palą savo sutono).

KLEBONAS (Atšokdamas nuo Jurgio)— Jurgi, 
tu padūkai, kaip drysti šmeižti kunigystės 
stoną!

mas.
KLEBONAS (Piktai).— Ne. tai nesusipratimas, 

bet garmėjimas pragaro bedugnėn.
JURGIS—Keno?
KLEBONAS (Susijudinęs).— Kaip Dievą myliu, 

aš tokių kalbų nesu girdėjęs. Kas matė, kad 
toks jaunas vyras ir su tiek daug žadančia 
ateičia. galėtų šitokias nesąmones kalbėti. 
(Pats sau.) Tai tau ir gadynė, tai tau ir lai
kai!... Mes. klierikais būdami, nedrįsom nė 
akių nuo žemės pakelti, bijojom, kati musų 
žvilgsnis nenukristų ant nuodėmingo daikto, 
o šią gadynę seminarijos auklėtinis išdrįsta 
sau leisti net pragaro esme abejoti, o kitas 
gal jau bando pareikšti, kad ne viskas yra 
šventa kunigystėj!

(Bus daugiau)

<
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Visokios Žinios.
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IŠ KELIONES PER JŪRES.

KELEIVIS s
NAUJAS REKORDAS 45 

VALANDŲ KALBOS.
Berlyne tūlas aktorius 

“Parlatus” padarė naują re
kordą ilgo kalbė jimo be su
stojimo. Per 45 valandas jis 
kalbėjo visaip ir apie viską, 
vartodamas poeziją ir prozą. 
Kalbėjo Įvairių tautų kalbo- 

Komur.izmo diktatūros ban- mis, piadedant nuo moksliš- 
krotas. Pasigedo opozicijos, kų dalykų ir baigiant apie 

Susmuko visa SSSR. į arklių vogimu>. Po tokios ii- j 
Paskutiniuoju laiku ėjo Sos ka^bo-' 'Ištarai ekzami-: 

smarki kova Rykovo su Sta- "avo lr kad jo svei-
linu bei jų šalininkų. Ryko- ■kata norma‘e- 
vas buvo jau gavęs dviems; 
mėnesiams “atostogas.” Te-j 
čiau, nesulaukęs galo vaka- i 
eijų, Rykovas sugrįžo prie 
pareigų.

Tatai yra skaitoma Rvko- 
vo ir jo šalininkų nugalėji-

Lodzės tekstilės Įmonių 
darbininkų streikas, Lenki
joj, pasibaigė laimėjimu 5 
nuoš, daugiau algos, taipgi 
iškovota dalis algos už strei
ko laiką.

I

NUTEISTAS MIRTI PASI
AUKOJO MOKSLUI.
Nuteistas mirti Latvijos 

pil. Kiršteinas padavė pre-1 
zidentui prašymą, kuriame 
sako pasiaukosiąs mokslo

“America,” 
Vidury jūrių,

Spalių 2 d., 1928.
Šiandien jau penkta diena kambary taipgi buvo sudau- 

ant jūrių. Vakar prasidėjo laikrodis.
siausti audra ir šiandien jau pačią dieną is pat ryto 
jūrės dūksta kaip pašėlę. Di- gavom per radio ”S. O. S. 
dėlės bangos verčiasi per lai-, šauksmą. Žinia sakė, kad 
vo viršų. Vakar lošiant1 Vlenas laivas jau skęsta ir 
“shuffle board” ant laivo de-t£, eitai reikalinga pagalba, 
kio viena banga kaip davė!Tas labal nugąsdino moteris 
per laivą, tai suliejo visus ikijant musu laivo. Su kiekvie- 
marškinių ir pančiakų. Rei- nu laivo pasvirimu jos klykė, 
kėjo mainyti visas drapanas. ?es manė, kad ir mums bus 

įjau galas. Musų laivo kapito
nas nutarė plaukti skęstančio 
boto žmonių gelbėt, bet vė
liaus atėjo žinia, kad kitas 
garlaivis iš arčiau pribuvo 
jiems i pagalbą, todėl musų 
.“America” nuplaukė savo 
keliu.

Ant rytojaus, 4 spalių, ga
vom iš New Yorko žinia, 
kad tas laivas, kuris šaukėsi 
pagalbos, žuvo ir jo žmonės 
buvo susodinti i valtis. Pri
buvęs jiems Į pagalbą garlai
vis išgelbėjo 27, o iš viso jų 
buvo 44. Kas atsitiko su ki
tais 17 — nežinia, bet gali
ma spėti, kad jie žuvo.

Audrai praėjus, seredos 
vakare, 4 spalių, kapitonai 
iškėlė mums balių. Valgo
moji salė buvo išdekoruota 
beveik visi apsirengė forma- 
lėm drapanom, aš irgi užsi
dėjau tuxedo, ir prie muzi 
kos turėjom didelę vakarie
nę. Po vakarienės visi susi
rinkom Į “Sočiai Room,” kui 
orkestrai griežiant žaidėm 
iki 12-tai valandai.

S. Micheiscnas.

žyra daug indų, lempų ir ra
kandų, nors viskas buvo pri
rišta ir prirakinta. Mano

RYKOVAS NUGALĖJO 
STALINĄ.

Šiandien jau visai ant tie
kio negalima išeiti. Laivas 
vartosi kaip girtas — tai ant 
vieno šono, tai ant kito, tai 
vėl atsistoja piestu stačias. 
Didesnė žmonių dalis guli 
susirgę, bet aš da laikausi. 
Audra da nepraėjo, bet tolyn 
darosi vis smarkesnė.

Kelionė iki Bremeno truks j 
gal 10, o gal ir 11 dienų. Pir
ma laivas sustos Plvmouth’e, | 
Anglijoj; paskui Cher- 
bourg’e, Francuzijoj, ir tik 
ant galo eis i Bremeną. Iš 
Bremeno imsiu traukini per 
Vokietiją.

Kambarį ant laivo turiu 
gerą. Yra dvi lovos ir sofa. 
Su manim yra vienas bohe
mas. Lovos kas diena kloja
mos naujom paklodėm ir pa- 
duškos užvelkamos naujais 
užvalkalais. Kambary yra 
praustuvas ir tekantis van
duo. Yra taipgi vanios, ku
rias galima imti kas diena, 
bet i jas reikia eiti per kori
dorių. Kambary drapanoms 
yra šėpos su kabėkliais ir su 
veidrodžiais durįse, ir penki 
elektriški žiburiai, vienas 
“fanas” ir kitokie patogu
mai. Valgyt duoda gerai. 
Gali pasirinkti nuo menu ką 
tik nori ir kiek tik nori. Tam 
pusryčių ir pietų “veiteriai” 
neša aplinkui ant blėtų arba 
kavos, arba buljono puodu
kuose. Tarp pietų ir vaka
rienės tas pats. Po vakarie
nės būna koncertai arba šo
kiai “in the sočiai room.” o 
potam, jau apie 11 valandą, 
neša visokių senvičių, ku
riuos apnešę pastato ant sta
lo ir kiek kas nori, gali val
gyt. Jei kas nori kavos, arba
tos ar ko kita, tai irgi duoda. 
Prie kiekvieno valgio yra vi
sokių fruktų.

Turistų k lesa i yra bendras 
kambarys, kuris vadinasi 
“Sočiai Room.” Tai didelė ir 
puikiai išpuošta salė, kur yra 
knygynas, stalai, minkštos 
sofos ir krėslai. Žmonės per 
dieną čia skaito, rašo, lošia 
kortomis ar šiaip kalbasi. \ i- 
są laiką yra muzikos. Ant 
laivo kas diena išeina laik
raštis, kuris laike pietų vi
siems dalinamas. Žinios gau
namos per radio.

Viskas butų gerai, kad tik 
nesuptų taip baisiai. Štai, ir 
rašydamas ši laišką negaliu 
prie stalo nusėdėti — jau ke
lis kartus nulėkiau su krėslu 
Į kitą galą salės. Valgomam 

. kambary štalai aptverti apv- 
kraščiais, nes kitaip indai 
nulaksto. Ir tai da laivo vir
šininkai sako, kad “Ameri- 
ca" yra “the steadiest ship 
for its size”... Štai, užliejo 
visus langus. Bangos prade- , 
da kilti aukščiau laivo. Jau. 
ne bangos, bet stačiai kalnai i Buvo sustreikavę 200 La- 
auga ant jūrių. Vėjas griebia ke Erie kompanijos.anglia- 
tų kalnų viršūnes, išbarsto 
jas ir iš to darosi balti sūku
riai, kurie eina su vėju kaip 
pustomas sniegas žiemos 
laiku. Reginys labai gražus, 
tik galva svaigsta. 0 dar di
desnė pusė kelionės prieša
ky...

Seredoje, 3 spalių, buvo 
aršiausia diena. Laivas taip 
svyravo, kad žmonės lakstė

VOKIETIJA GINKLUO
JASI SOVIETŲ RUSIJOJ.

Pareiškimas Čekoslovaki
jos parlamento užsienių 

komisijoj.
-Po Čekoslovakijoj užsie- .

nių reikalų min. pranešimo reikalams ir tuomi nors da- 
apie Ženevoj ėjusius nusi- limi išpirksiąs savo kaltę.

- —-—------- k- ka(j jam butų
Įskiepyta lepra (prokaza). 

i Kadangi iki šiol dar nėra 
nustatyta, ar lepra yra už
krečiama, ar neužkrečiama 

___ i liga, tai prof. Snikeras da- 
Uždraudus po Versalės rys bandymus. |

[
“Keleivio” reporteriui lan-,» 

— kantis Stoughtone, žinomas »
lietuvis aptiekorius P. Jatu- ♦ 

Nebraska levičius pasisakė, kad jis ta- * 
kasierius po išrinktas i vietinį miesto » 

komitetą. Republikonai ji iš- ♦ 
l inkę; gavo 513 balsų. ;

t>:«
«

« « ♦

ginklavimo pasitarimus, de- Jis sutinka, 
batuose nacionaldemokra- 
tas Dr. Kramarž pareiškė, 
kad tos derybos — bergž
džias darbas, kol esanti So
vietų Rusija.

sutarties Vokietijai ginkluo- 
virinio ii rlaRot* (rinVliin-

jantis Sovietų Rusijoj.
Sovietai — tai Vokietijos 

karo sandėlis.

LENKIJOS SOCIALISTAI 
GINS PARLAMENTA

RIZMĄ.
Varšuvoj šiomis dienomis 

Įvyko Lenkijos socialistu — 
PPS. partijos konferencija, PABĖGO BANKIERIUS. : 

mu, kurie Rykovą rado rei-j^urj°je n^ai.ta b Lobaug^ntiį 
Kalinga tučtuojau pašaukti Statė
Maskvon.

Kad taip yra, rodo Ryko- 
vo kalbos. Taip Zaporožjoj 
jis pasakė:

“Susirinkimuose musų 
(komunistų) kalbos barba
riškos ir liaudžiai nesupran- 
amos. Diena po dienos mes 
.ebekartojame tą pati. Tas 
vienodumas ir nuobodulis i 
/ra pasekmė to, kad susirin
kimuose nėra priešininkų, 
nėra eserų, nėra mažumie- 
čių.”

Esą, jei susirinkimuose 
lalyvautų opozicinės grupės, 
Komunistai, mušdami jas, 
geriau galėtų sutvirtėti Rusi
joj-

į Darbininkų Žinios j 
i IŠ VISO PASAULIO, i I *____ -__ 1

Streikas šilko audėjų Pa 
tersone plečiasi ir eina stip
ryn. Dabar jau streikuoja 
apie 7.000 darbininkų. Darb
daviai norėtų taikintis ir pri
ima darbininkų reikalavi
mus. bet atsisako pripažinti 
uniją. Jeigu kova tęsis ilgiau, 
bus paskelbtas generalis 
streikas.

New Yorke moteriškų dra
bužių firmos galva Oscar F. 
G ra b žada atiduot savo tar
nautojams visą savo firmos 
bizni, kuris vertas apie $1.- 
000,000. Metų gale tą sumą 
išdalinsiąs keturiolikai savo 
darbininkų. tarnavusiems 
jam nuo 5 iki 8 metų.

Indianos angliakasių uni
ja ir kasyklų savininkai pasi
rašė sutartį po mėnesio dc- 
įy bų. Naujų algų kontraktas 
pakeičia senąją Jacksonvil- 
lės sutarti. Pagrindinė alga 
busianti $6.1 <1 ienai ir 91c.

'. tonui.
—

INTERNATIONAL WER CO.
New York,

Rugsėjo 26, 1928.
Board Direktoriai paskelbė 

kvartalinius dividendus ant Še- 
; šiasde.šimt (Goc.) centų už šėrą, 
ant Connnun Stock šios Kompa
nijos, apmokami Lapkričio 15, 
1928. Common Stock holderiams. 
kurie bus ant rekordo, baigiant 
biznį Lapkričio 1. 1928.

Čekiai bus išsiuntinėti. Trans- 
ferių knygos nebus uždarytos.

OWEN SHEPARD,
Vice-President & Treasurer.

tis viduje, ji dabar ginkluo- JATULEVIČIUS 1ŠRINK-
- - TAS MIESTO KOM1-

TETAN. .
Keleivio” reporteriui lan-

Lincoln, Neb., 
, i Banko 

kijoj ir pasilikti Pilsudskio Brinkman pabėgo su $11,- 
valdžiai opozicijoj. . 800 banko pinigų.

riKRA ŽIEMA PASIRODĖ 
TARP WYOMING IR 

COLORADO.
Iš Denver, Colorado, pra

nešama, kad 16 d. spalio 
miego pūgos, kaip tikros žie
mos laike, užklupo rytinį 
Rockv Mountain apygardoj,! 
oakraštv, nuo Cheyenne, i 
VVis., iki Pueblo, Col. Mon-’ 
;anoj siautė didelė sniego, 
ludra ir šaltis. Kai kuriose j 
vietose prisnigo gana daug,: 
>et pasekęs lietus sunaikino 
miegą. Vakarinėje Kansas 
valstijos dalyje ir Nebraskoj 
;aip pat pasireiškė šaltis, 
kuomet tik keletas dienų at
gal gradusninkas ten rodė 
net 90 laipsnių šilimos, virš 
sero. Tuo pačiu sykiu Chica
goj labai gražus oras, sie
kiant tankiai 87 laipsnius ši
limos.

i 
!

ŽUVO LAKŪNAS.
Pereitą seredą iš New- 

foundlando išskrido Į Angli-j 
ią mažu orlaiviu lakūnas; 
MacDonald, kuris norėjo 
kaip Lindbergas pasižymėti. 
Žygis labai drąsus, kadangi 
jo lėktuvas išimtinai mažiu
kas ir persilpnas atlaikyti di
džiąsias audras. Todėl jis 
veikiausia ir žuvo, kadangi 
praėjo daug dienų, o apie ji 
jokios žinios nebuvo.

NAUJAUSI LIETUVIŠKI 
REKORDAI COLUMBIA

JUOZAS BABRAVIČIUS. TENORAS.
12 inch $1.25.

............................ ...............................................

Kalendoriai;
* i

(■KAZIAI SI LIETUVIŠKI « 
i

— ir — i
visi kitokie »

I
Jau pagaminti — užsakymai išpil- * 
darni — visiems užsisakantiems t

' - |
I
Į

« » i♦ « ♦ i i i

domi — tįsiems 
siunčiam? dabar.

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

I žsakvmus siųskite: 
JON AS KERBI ĖJUS 

<»63 Fourth Street.
SO. BOSTON. MASS.

Statybos darbininkų unija 
Manchestery, Anglijoj, už
protestavo, kam tos šalies 
finansų ministeris Churchill 
tapo priimtas mūrininkų uni
jom Sako, tuomi. unija tik 
pastatoma visuomenės pa
juokai. Pataria grąžinti tam 
ponui Įstojimo mokesti ir iš
braukti ji iš unijos.

•7 ?

POTVINYS BOSTONO 
APIELINKĖJ.

Pereitos pėtnyčios naktį 
Bostone ir apielinkėj siautė 
smarki audra su dideliu lie
tum, nuo kurio patvino gat
vės ir namų skiepai. Gatvė
mis papluko upės iki klups
čių gylio ir sustabdė daug 
gatvekarių, busų bei auto
mobilių virš valandai laiko. 
Skiepai buvo užtvinę vande
niu visame Bostono mieste.

f

LENKIJOS TERITORIJOJ 
VEIKIA TERORISTAI.
Tarp Lvovo ir Stanislavo- 

vo ukrainiečiai teroristai bu-kasių Peoria, III. Streikavo 
protestuodami prieš vykdo- vo padarę ant geležinkelio 
maji unijos komitetą todėl, barikadas, norėdami iššaukti 
kad pastarasis suspendavo traukinio katastrofą, kuri te- 
penkis vietos unijos viršinin- čiau buvo išvengta, 
kus už skleidimą atsišauki
mų, kuriuose buvo kritikuo
jama Illinois angliakasių 
unijos vyriausybė.

BEPIGU TOKIEMS 
MOKINTIS.

Columbia, Mo. Automobi- 
_______ lių registratoriaus žiniomis,

1 VVelland kanale, Kanadoj, šĮmet Missouri Universiteto 
iš vieno galo į kitą kaip skie-sugriuvusios žemės užbėrė 475 studentai važinėja nuo- 
dros. Daugelis susižeidė, daug darbininkų. Vienas iš- savais automobiliais, arba 74 
Vienai moteriškei tapo įlauž- imtas negyvas, devyni sun- daugiau, negu pareitais me
ti 3 šonkauliai. Tapo sudau- kiai sužeisti, o kitų jieškoma. tais.

Liaudies Daina

Liaudies Daina

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI

J uodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
ėiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO.
BEN BUKAITIS
52» Wilm»a SU

Liaudies Daina

Liaudies Daina

G1002E (Karvelėli.
(Plaukia Sau Laivelis.

10” 75c.
16034E (Aguonėlės.

(Kur Bakūžė Sananota.
16O35E (Tykiai. Tykiai Nemunėlis Teka.

(V.sur Tyla.
16O36E (Bernužėli Nes’voliok. 

(Ne Margi Sakalėliai.
KAZYS J. KRIAL’CILNAS, TENORAS

10" 75c. SU ORKESTROS AKOMPAN. <
16102E (Aš Bernužis Bernužėlis (Komp. A. Vanagaičio). Liauti. Daina 

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

SU ORKESTROS AKOMPAN.
16103E (Kad Gėrėm Midų Alų. Liaudies Daina

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

16104E (Panemunės Gegutė—Polka.
(Sprogsta Medžiai, Dyksta žolės—Polka.

COLUMBIA LIETUVIŲ ORKESTRĄ.
161O5E (Zanavikų Prašmatnybės—Polka.

(Dzūkų Dzyvai—Polka.
NULLO ROMANI & ORKESTRĄ.

12933E (Ramona—Valcas (Mabel Wayne)
(The Seashore—Valcas

KELETAS PAŽYMĖTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš 
PILNO KATALOGO.

lo" 75c. (A fevr seleeted Records from the General Catalogue) 
lGo%E (Trys Sesutės—Duetas. K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas

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

(Dzūkų Bernucis......... Kantancija Menkeliuniutė. Soprano
!Gt'92P' (Neveski Vaikine. K. Menkeliuniutė. Soprano su Ork. Akomp.

(Ak. Myliu Tave. K. Menkeliuniutė. Soprano su Ork. Akomp. 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

Tautiška Orkestrą 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška
Tautiška Orkestrą

Polka

Polka

Waltz

MUSŲ

]Gu91 E (Suirusio Gyvenimo Valcas
(Tosca—Valcas .................

1G<»93F ( Gaidžio Polka..................
(Lėtutė Polka......................

16097F (Jaunimo Polka..................
(žemaičių Polka..................

16O98F (Aukštaičių Polka..............
(Zanavykų Polka..............

1 Gi 19-1E (Viena Mergytė—Valcas .. 
(Mergužėlė, Eikš Pas Mane

1G095F (Lietuvių Hymnas..............
(Noriu Miego—Polka........

1G1 WF (Polka.................................
(Lietuvaitė Polka...............

IG099F (Lietuvos Himnas..............
(Persiskirimas su Tėvyne.

IGOSSF (Lietuvoj Mados. Antanas Vanagaitis su Orkestras Akomp. 
(Pas Draugą Julių. Antanas Vanagaitis su Orkestras Akomp. 

p;< y'>i-’ (Vanagienė Polka. (A. Vanagaitis). A. Vanagaitis su Ork. Ak. 
Orkestras Akomp. 
Tautiška 
Tautiška
Tautiška 
Tautiška

Dykai siunčiame dėl rūkančių prabą 
puikaus tabako. Kreipkitės pas mus. 
Europa Book Co., 57 Dej Street, 

New York. N. Y.PAJIEŠKOJIMAI
I'.iji1 k.iu avo vyro Juozo Šato, kat

ras pnl.'-o nuo manęs 23 rugsėjo ir 
nežinau kur yra. Jisai kada gyveno 
Ncwark, N. J., gal ir dabar ten gvvo- 
na. Juozuii. ko mudviem reikia piktis. 
juk galim ir gražumu persiskirti b:? 
piktumo, juk aš tavęs nedaliu priversti 
kad su manim gyventum, tiktai man 
pasirašyk, o už divorsą aš pati užmo
kėsiu. O jeigu nori gyventi su manim, 
tai grįžk kaip greičiau, ir vėl viskas 
bus gerai. Katrie apie jį man pranešit, 
gausit knvgų už du doleriu

MAGDĖ ŠATIENE
123! Diamond avė.. Scratiton, I’a.

................... Columbijos 
................. Columbijos 
....................... Liaudies 
'......................... Liaudies
.......  Lietuvių Tautiška 
........Lietuvių — 
.......  Lietuvių 
.......  Lietuvių 
........Lietuvių 

•—Polka. Liet. 
........Lietuvių 

......... Lietuvių Tautiška Orkestrą 
.......  Lietuvių Tautiška Orkestrą 
.......  Lietuvių Tautiška Orkestrą 
... Kazys J. Kriaučiūnas. Tenoras
.. Kazys J. Kriaučiūnas. Tenoras

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Ant. Vanagaitis su 
...............  Lietuviu 
...............  Lietuvių 
...............  Lietuvių 
................ Lietuvių

(Lietuviškas Džiazas
1CO87F (Kregždutė Polka........

(Trimola Polka............
IG0S9E (Polka Karolka............

(Šaulių Polka..............
lboiiM (Neverkit Pas Kapą. . 

(Tykus Buvo Vakarėlis. . .
Ii oTi’(Važiavau Dieną-Sirpsta Noksta Avietėlės 

(Vakarinė Daina.........................................
1GO44F (Kalinio Daina.............................................

(Mano Gimtinė............................................

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

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

.. “Aido” Choras 
... “Aido” Choras 
... Jonas Butėnas 
... Jonas Butėnas

sri- Geo. Masilionis
377BROADWAY, SO. BOSTON,MASS.

Rekordus Culmnbia. gamina geriausių musų dainorių, kaip tai. Miko ir Kipro Petrausko. 
Babravičiaus B i', n' Vanagaičio, Menkeliuniutės ir daugelio kitų artistų, chorų, kvartetų.

Rekordus siuni sus miestus Amerikoj. Perkant virš 6 rekordus, prisiunčiam dykai.
Rekordus siur iam ! Lietuvą. Kanadą, Angliją. Argentiną. Rusiją ir į kitas šalis. Bet 

pirkėjas turi ;
kordų. Pinigus ge iau>ia

persiuntimą $1.25, Į Kanadą už $1.25 galima prisius! G iki 12 R->- 
prisiųst per Money Orderį, kartu su užsakymu.

Juozas Aleliunas, pajieškau pusbro
lio Stanislovo Ak-liuno, pirmiau gyve
no Chi'-agoje, dabar nežinau kur. Ma
lonės atsišaukti arba kas apie jį žino 
malonės pranešti.

JUOZAS ALELIUNAS
75 Sherman st.. Brockton, Mass.

KATRINA MAKRICKAITĖ. po vy
ru Palilionienė. pajieškau brolio Mar
tino Makricko. paeina iš Kėdainių ap
skričio. šiau'iu valsčiaus. Lievįkainių 
kaimo; « metai atgal, gyveno Detroit, 
Mich. Mielas brolau, meldžiu atsišauk
ti. arba žinantieji, malonėkite pra- 
nėšli. už ka busiu dėkinga. Turiu labai 
svarbų reikaia.

KOTRIN \ PALILOMENĖ
Calle E ragą 171. Avellaneda.

Buenos Aires, Argentina.

I'ajicškaii Petro Vilučio ir jo duk
ters Valerijos Vilučiutės; iš Lietuvos 
paeina Užpalių miesto, Utenos apskr ; 
gyven > ar gal ir tebegyvena South Bo- 
stitn. Mass. Taipgi pajieškaų Jurgio 
Duikčs — paeina iš Degėsių kaimo, 
Užpalių vaisė. Malonėkit atsišaukti, 
nes turiu dideliai svarbų reikalą, arba 
kęs apie juos praneš, suteiksiu atlygi
nimą.

N VI’ \I.UA Tl'MAMUTĖ
Wl-i S-». Rockvvel) st.. t’h'cago. III.

l’ajieskau ilrilos .lu<>z>> Sakalausko. 
\donio broli,, i; Panevėžio. Jau 20 me

tų kaip Amerikoj.
JUOZAS SAKAI \I\SKAS

Nailonai F’irevorks.
\Vest Hanover, Mass.

t'ajieškau Onos Šunskienės po tėva’s 
Vakoniutė. ir Petrą Li bėrio; abudu gy
veno Rrooklyn. N V. Paeina iš Katino 
gybernijos. Panevėžio apskričio. Rc- 
migah s raitas. Ere.šl ėliu kaimo. Mel
džiu atsišaukti, nes turiu svarbų rei
kalą.

Iln-i \ aloniutč-Liher*enč
So. i;.,rkweH t.. Cbirago, III.

Jak i >avi< iiiš Jonas. Ameri1 on 
h'.s prieš pas;,ulini karą. Niki 
praiFžios jokių žinių Lietuvoje 
na ti tieji giminės neturi.

Kaminskas iSmithj Antanas, 
kelių mėnesiu mi-ė Connecticut 
■r paliko ten šiokį tokį turtą. Velionio* 
ipčiiiniu arba giminių adresai Konsu
latui nėra žinomi. Sesuo buk gyvenan
ti Piltston. Pa., o k ti giminės Lietuvo
je kur tai apie demarkacijos liniją

S:n' evičius Ignas, Amerikon atvy. 
tęs |;m, m ir gyvenęs Ne\v Yorke ar 
kur tai apie Xew Y.-rka, dalyvavęs pa- 
sauliniam kare, buvęs Prancūzijoj su
žeistas ir is kąritr menės grįžęs apsi
gyvenęs Milwaukce. Wis. — jau keli 
metai kaip žmona ir kiti giminės gy
venanti Lietuvoje jokių žinių neturi

i , Paltanavičius arba Puitanavičius 
. Konstantas, Ameriken išvykęs prieš 
kara ir gyvenęs Lawrcnce. Mass.; nuo 
I92fi m. jokių žinių giminės nebeturi.

Drulis Antanas, kilęs iš Tvarkiniui! 
, kaimo. Garliavos vaisė., Amerikon iš- 
I vykęs 1901 ar 1905 metais. Nuo karo 
j pradžius vaikai jokių žinių iš jo nėra 
gavę. laibai susirūpinę.

I.ithuanian < nnsulate General
15 I'ark lt..w, Nvw V-rk, N Y.

pirm 
valst.

t 1 1

/I.UA
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Humoristika

MARIJONOS NELAIMĖ.
Marijonos akys menkos 
Neįžiūri net uzbono. 
O jaunikiai vis tik lankos 
Kalba dei ženatvės stono. 
Bet kai mato Marijoną. 
Neįžiūrint net uzbono. 
Padėkoja mamai, tėtei. 
Nežiūrėję net į klėtį. 
—“Marijona, dukra mano. 
Tarkimės apgaut jaunikį. 
Nors Jckubą kriaučiaus Žano 
Neišmanėlį tą plikį. 
Jei jaunikio neapgausi 
Jokio vyro juk negausi?’ 
Taip mama Mariutei tarė. 
Ir jos sutartį padarė. 
Asloje abi padėsim 
Adatą arti prie pečiaus 
Ir jaunikį pasikviesim. 
Tą Jokūbą Žano kriaučiaus. 
Tu sakysi, va. mamyte. 
Tenai adata matyti. 
Tu akyla, kad žinotų. 
Dėl ženatvės nedvejotų. 
Skirtą dieną štai už stalo 
Ir Jokūbas kriaučiaus Žano. 
Marijona rausta, bala. 
Apie adatą tik mano, 
štai ir motina prie žento 
Su alučiu besišvaisto. 
Tu žiūrėk, tenai, mamyte. 
Va ten adata matyti ’.
Mus Jokūbas džiaugsmu kyla. 
Kad pačiutę gaus akylą. 
Bet uzbonas. tas šėtonas. 
Su alum stale putojo. 
—Škac, bjaurybe, ot pagonas! 
—Ko ant stalo užrėplioiai ? 
Ir alkūne per uzboną 
Smarkiai tvojo Marijona. 
Akyloji Marijona 
Matė adatą asloje. 
O po nosimi uzboną 
Vietoj katino nutvojo. 
Mus Jokūbas pyksta, š 
Kad Mariutė nėr akyla, 
šukės asloj subarškėjo— 
žentui meilė išbyrėjo.

> r
PASIRINKIMAS MEDŽIO 

KARTUVĖMS.
4

Kartą Meksikoje sugavo du 
vagy liūs. kuriuos teismas nutei
sė pakarti, suteikiant jiems tei
sę pasirinkti tokį medį, kokis 
jiems geriausiai paliks. Korikas 
juos nusivedė miškan pasirinki
mui kartuvėms medžio. Priėjus 
prie aukštos pušies, didesnis va- 
gylis jau norėjo ją pasirinkti, bet 

:mažesnis sako: "Nebūk durnas; 
matai, kad mano kaklas plikas, 
tai labai skaudės, kuomet virve 
pradės smaugti." Eina tolyn. Ma
žesnysis pamatė jaunutę, žemą 
pušelaitę. apie poros pėdų augš- 
či). Jis ir sako: "Sustokim, štai 
tasai medis, ant kurio galėsite 
mus pakarti."

Korikas net nusistebėjo ir aiš
kina. kad ant tokio mažyčio me
delio negalima pakarti.

Mažesnytis tuojaus jam atša
li : "Tai niekis, mes galėsime pa
laukti k<4 įis užaugs."

i

AMERIKONŲ YDA.

Pilypas.

Be reikalo kuogreičiausia iš 
namų išvažiuoti kur nors ir užsi
minant grįžti atgal.

DŽIAUGIASI NAUJAIS POPIERINIAIS PINIGAIS

I

Amerikos valstybinės pinigu dirbimo Įstaigos engreiveris Ben- 
jarnin Harris. žiuri ką sakys, jo sėdintis bosas Alvin Hali ant 
paduotos jam nuotraukos naujų popieriniu pinigų, kurie bt - ’ a- 
žesni už dabar esančius.

Kunigų Ištvirkimai 
Su Vienuolėmis.

va. Dzivulskis neigia Žene- 
vievos parodymą ir kaltina 
ją, girdi, ne jis, bet ji rodžiu
si aktingumą ir sakiusi: “Ku
nigėli, tyliau, nes mus gali iš
girsti”...

Sesuo 
pasakoja, ____
ii aplankiusi ji serganti. (vuonj. Nors buldogas raitėsi 
Kunigas nuplėšęs nuo jos' * " ’*
vienuolės skarelę ir pasigul
dęs su savim lovon. Kun. 
Dzivulskis daro pataisą:

—Aš jos jėga nepasigul- 
džiau. bet kadangi ji sėdėjo 
Įabai nepatogiai, tai pasiū
liau prigulti...

O vienas kunigas prisipa
žino, kad kunigai su vienuo
lėmis gyvena, kaip vedusieji 
žmonės — visiškai reališkai 
ir apie joki mistišką iš vii-, 

jšaus palaiminimą nesą ir; 
(minties, 
i Paskutiniomis žiniomis iš 
: Varšuvos ( per Eitą), 12 d. 
'spalio jau padarytas spren
dimas šioj byloj. Kovalskis. 
kaltinamas už nedorovingus 
santykius su Plocko maria vi
lų vienuolyno minyškomis, 
nuteistas 2 metams ir 8 mė
nesiams pataisos namų, bet 
už kaucija tuo tarpu paleis
tas.

I 
I

MIRTINA KOVA ŠUNIES 
SU ŽALČIU.

Hattcesburg, Mich. Ed- 
v. ard Patterson išėjo žuvauti 
ir išsivedė buldogą, šunį, ku-. 
ui nžiMinlp virž ŠAŠifi bpiIh’

Gerkite Vandenį 
Jei Nugarą Ar 

Inkstus Skauda
1

rį užpuolė virš šešių pėdų 
Ženevieva toliau didumo žaltys, Barškuolis ir 
kaip vieną kartą įleido jam savo nuodingą gy-,

skausmuose, tečiau atkakliai 
puolė žalti ir perkando ji i 
dvi dalis.

1

Lunenbuige ant Proctor 
farmos išsiperėjo viščiukas 
keturiomis kojomis. Farme- 
rio moteris prižiūri ji labiau, 
negu mažą vaiką, kad tik už
augtų.
ITALIŠKI ARMONIKAI ~

Mes išdirbam 
ir importuoja
me visokių rū
šių rankomis 
dirbtas 
Itališkas 
Akordinas 
geriausias 
pasaulyje.
Art 10 f
metų gva-
rantųotos. Musų kainos žemesnės, ne
gu kitų išdirbėjų. Dykai suteikiam pa
mokinimus. Reikalaukit katalogo, ku
rį prisiųnėiam dykai. (-)

RUATTA SERENELLl & CO. 
1*14 Blue island ar. lipt. 31. Chieago.

f

Imkite Draskos Jei Jaučiate 
Skausmą Nugaroje Ar 

v silpnumą Pūslėje

Perdidc-lis kieki- riebiu valgių pri
gamina rūgščių, kuries erzina •»• per
dirba inkstus, taikąs imm> laiko iš
plauk inkstus, kaip plauji vidurius, 
kad prašalinus išmatas, kitaip gali pa
justi tvįlar.tį skausmą inkstų srity, 

ikaudėjima, 
__ r ~ 

o prie prasi" nro rautuatizmąs 
šlapumas bus neaiškus, pilnas

.-kausnią nugaroje, galvos 
viduriai bus rugstųs. liežuvis apvilk - 
’.as, 
gels. . ......
nuu-ėilų. kanaiai dažnai įsierzina ir esi 
ori versta- Keltis porų sykių per naktį.

Kad nugalėjus erzinančias rūgštis 
ir nuplovus šlapumu išmatas, gerkite 
daug vandens 0 iš aptieki*.- gaukite 
anie keturias uncijas Ja<: Salt.- drus
kų, imkite po arbatinį šaukšteli stikle 
vandens kas rytį pirm pusryčiu per 
keletą dienų ir inkstai pradės puikiai 
veikti, visi negalavimai dings.

Šios pagarsėjusios ūi uskr»* yra pa
darytos iš vynuogių rūgšties, citrinos 
sulčių ir lithia. Per ilgus metus jos 
vartojamos išplvviir.ui užsikimšusių 
•nkstu ir suetzintos pustės. Jad Sa’ts 
druskos nebtangios ir padaro malonu 
putojantį lithia-vandens gėrimą, kurį 
milionai vyrų-moterų geria laikas nuo 
taiko, kad išvengus rimtesnių inkstų 
ligų. Dėl sveikatos, got kitę daūig van
dens per dieną.

NUSTEBINTAS.
Mažas Kaziukas, kuriam tėvas 

parodo naujai gimusią sesutę, 
nustebintas sušunka:

—Ak’ vėl maža mergytė. 0 
tu. tėveli, žadėjai man arkliuką.

PASIRINKIMAS.

jo, —

PASITENKINIMAS Iš PYP- 
KORIAUS.

Pati: Aš norėčiau, kad tu liau- 
tumeis rūkyti.

Vyras: Bet tu turi žinot, kad 
visi žymus vyrai rūkė.

Pati: Tai prižadėk nerūkyti 
bent iki kol tu tapsi žymiu, o aš 
jau busiu patenkinta.

iomunistas. bepartyvis ir žy
das tariasi: kur jie norėtų būti 
palaidoti po mirties.

—Aš norėčiau, kad mane pa- 
gukiytų kartu su Lenino mauzo
liejum. — pareiškia komunistas.

Bepartyvis norėtų, kad jį pa
laidotu Aleksandro lavroje.

žydas vis tyli. •
—Na. o jus. —klausia 

kur norėtumėt gulti?
—Aš norėčiau, kad mane pa

guldytų kartu su Šone Ciperovi- 
čaite.

—Bet juk Sonė Ciperovičaitė 
dar gyva.

—Na. o aš ką? — Ar miręs?t

MAŽAS NESUSIPRATIMAS.
Vieno advokato raštininkas 

pasivėlino kartą i darbą ir atsi
prašinėja aiškindamos, kad jo 
žmona turėjus šią naktį sunkų 
gimdymą ir su pusryčiais užtę- 
sus. Advokatas maloniai priėmė 
io atsiprašymą, davė vyno butelį 
ir šimtą litų ir išsiuntė raštinin
ką namo jo vardu žmoną pasvei
kinti.

Dviem mėnesiams praslinkus, | 
raštininkas vėl pasivėlino ir pa
siaiškino. kad jo žmona turėjus 
sunkų gimdymą. .Advokatas vei | 
apdovanojo ir prašė sveikinti ( 
žmoną. Bet p<> kelių savaičių vėl ni Amerikoje ir nežinai, 
pasikartojo raštininko pasivėli-1 
n imas ir tas pats paaiškinimas. į 
Advokatas nebesuprasdamas da- . 
lyko ėmė klausinėti raštininko,; 
užpykęs:

—Ar tamstos žmona kraįikas. 
ar ką, kad kas mėnesį gimdo?

—Ne. ji yra akušerė.

NUSTEBINTAS GRINORIl S.

—Pasakyk man. ką reiškia “I 
Idon’t know.” klausia grinorius.

—Aš nežinau. — atsakė pabu- 
Advokatas vėl jvęs amerikietis.

—Tu nežinai? Taip ilgai gvve-

| VIENAM VERKSMAI. KITAM j 

JUOKAI.
Skęstantis: Gelbėk, gelbėk, nes

I aš nemoku plaukti!
’ Storžievis: Dabar tau išmokti 
yra proga nemenkesnė, kaip bile 
kada.

MARIJAVITU KUNIGU 
ŠYLA LENKIJOJE.

Lenkijos spauda jau visas 
•nėnesis, kai užimta maria- 
ritu kunigų byla, kurioj iški
lo tokių dalykų, dėl kurių 
»ieni už pilvų, o kiti už plau
kų tveriasi...
'—"Sekdamas bylą. — ra-j 

ąo “Kur. Czertvonv.” — tik 
’r girdi aukštas, iš malda
knygių paimtas, rodos, doro
ję skelbiančias kalbas, ii 
įreta to konstatuojami fak- 
ai. kuriuos aprašant rausta 
juodas rašalas”...

Teisme, kaip filmoj, defi- 
iuoja eilė kunigų, kuriems, 
iei tikėti jų skelbiamomis 
krikščioniško gyvenimo tai- 
yklėmis. — peklos ugnis ne
pakankamai karšta.

Dalis lenkų spaudos yra 
lidelė mariavitų priešininkė 
r palaiko katalikų pusę, te
kiau akivaizdoj tokių faktu 
ižsiduoda sau klausimą:

—O kokių dalykėlių iškil- 
ų. jeigu taip nuodugniau pa
krapštyti katalikiškają dva- 
ūškiją? Tur būt. ne vieną 
Macochą pasaulis pamatytu.

Rusų bažnyčia, girdi, žino 
Rasputinus. katalikų Maco- 
i-hus, mariavitų Kovalskius... 
o kiek jų slepiasi po šventa- 
olyvumo. ir dorovingumo 
skraiste?...

Štai iš to naujo “Dekame- 
rono” faktai.

Mariavitų gaiva arkivys
kupas Kovalskis. kaip teisme 
parodė liudininkai, lytiškai 
gyveno su seserimis vienuo
lėmis. Sesuo Brodovskaja 

I parodė, kad sesuo Silezija 
į viešai su arkivyskupu bu- 
čiuodavosi. naktimis eidavo 

. Kovalskio. cėlėn (kambarė- 
I lis vienam asmeniui 1. Arki- 
‘ vyskupas, kunigai ir seserys 
j kartu maudydavosi nuogi.

Sesuo Gosinskaja pasako
ja apie Kovalskio santykius 
su vienuole Kolumbija 17 
metų gražuole. Ji dažnai lan
kydavosi pas Kovalski ir 
skambindavo mandolina.

Teismas stengiasi išaiškin
ti. kokioj Kovalskis būdavo 
pozoj, kai sesuo Kolumbija 
mandolinos garsais.lepinda- 
vo jo klausą, t. y., ar jis gulė

davo, ar sėdėdavo? Tečiau 
j šiai abejonei išaiškinti liudi
ninkai nepadėjo.

Toliau, norėdami pasitei
sinti. vieni antrus išvelka 
aikštėn. Įdomi istorija kun. 
Pengausko.

Vieną kartą kun. Pengau- 
skui bandelininkas atnešė 
bandeles. Duiys ilgai neatsi
darė. Pagaliau, kai bandeli
ninkas buvo Įleistas, dar. ma-

lyti, nebuvo viskas, kaip rei
kiant, sutvarkvta. Įtartinai . -. . * • - įzirzėjo ir svyravo spinta. 
Pardavėjas, prisimetęs esąs 
naivus, paklausė kunigą:

—Drįstu paklausti, kokia 
jūsų ekscelencijos spintos 
muzikalumo priežastis?

j Kunigas tuojau paaiški
no:

—Spintą apstojo pelės, lo
dei aš uždariau ten katiną...

Bet netikėtai spinta atsi- 
larė ir bandelninkas buvo 
nemažiau už kunigą sužavė
tas reginiu gražiausios mo
ters kuri buvo palaidame 
taktiniame tualete...

—Oho! — sušuko nepra
šytas liudininkas. — tai juk 
,'isai ne katinas, o meili ka- 
ytė!...

Netrukus po to iš lupų i lu
tas pradėjo vaikščioti anek
dotas apie “kunigą Pengaus- 
\ą. bandelninką ir katytę.”

Bandelninkas. kaip tada, 
:aip teisme pasirodė “nai
vus” ir visą “istoriją" papa
sakojo nuo pradžios iki ga
lui...

Vienuolė šimkovskaia 
apie tą patį kun. Pengauską 
pasakoja daugiau pikantiš
kų dalykų. Taip vieną kartą 
ji ties-kun. Pengausko duri
mis išstovėjusi 2 vai., vis lau
kusi, kas iš kun. celės išeis. 
Pagaliau pasirodžiusi vie
nuolė — sesuo iždininkė:

—Ką jus čia ties durimis 
1 arėte, sesuo? — piktai pa
klausė iždininkė.

—O ką jus ten už dunj da- 
rėte? — atsikirto Šimkovs
kaia. Tolimesniame pasikal
bėjime vienuolė iždininkė 
prisipažino turinti su kun. 
Pengausku santykius, kaip 
su vyru, tik prašė niekam to 
nesakyti. Kun. Pengauskas 
esąs gražus, sveikas vyras, 
bet dažnai “suserga,” kad 
gautų progos pasimatyti su 
lankančiomis ji moterimis, 
kurias jis tada galis pagla
monėti...

O štai kunigas Dziavuls- 
kis, kuris turėjo santykius su 
vienuole Ženevieva. Ši sesuo 
—tikra gražuolė: jauna. lie
kna, tamsiaakė, skaistavei
dė.

—Vienąkart. — pasakoja 
ji, — mane Dvivulskis pabu
čiavo. Aš spjoviau jam akys- 
na. Kunigas tečiau ne tik ne- 
užsigavo, bet parvertė mane 
antdovos ir pradėjo plėšyti 
drabužius. Atsigavęs nuo 
audringos aistros priepuolio 
jis prašė nesakyti apie Įvykį 
arkivyskupui Kovalskiui.

Tečiau ši tuoj apie visa 
pranešė. Teisme sustojo ku
nigas Dzivulskis su ženevie-

I

AR ŽINOT, KAD—
Visam pasauly madoj Įvai

rios parodos. Paprastai duo
damos dovanoms tiems eks
ponatams, kurie gražesni. 
Dabar Anglijoj suruošta ori
ginaliausia iš iki šiol buvusių 
parodų: paskelbta, kad gaus 
didžiausią dovaną tas, kuris 
pristatys parodon biauriau- 
sią šunį. Jau esą pristatyta 
labai daug šunų, o vis atsi
randa, kad atgabena negra
žesnių. todėl dar negali duo
ti dovanos.

I

Vienas profesorius, ap
skaičiavo. kad žmogus per 
70 metų suvalgo 250 centne
rių duonos, 18,000 kilogr. 
mėsos, 12.000 štukų kiauši
nių. 30.000 centnerių bulvių. 
1.800 kilogr. vaisiu ir kit.

“Nuga-Tone yra geriausios 
gyduolė* nuo nervų ir 

kraujo ligų”.
Ponas \Viilie Rabb. Charlotte. N. C., 

atrašė laišką išdirbinėfcojams Nuga- 
Tone, ir tame laiške mini tokių dalykų, 
kurie gali pagelbėti ateinančiom gent- 
kartėms. Jis sako: "Prieš vartojimą 
Nuga-Tone. aš nebuvau sveikas nei 
vienos dienos, bet nuo vaitojimo jų. aš 
jauėiuosiu kaip naujas žmogus. Nuga- 
Tone yra geriausios gyduolės nuo ner
vų ir kraujo ligų, kokias tik aš esu 
vartojęs.”

Nuga-Tone atlieka panašų puikų 
darbą jau per metų ir jau yra pa- 
gell>ėjusios virs miliono vyrų ir mote
rų ir grąžinusios jiems sveikatą ir sti
prumą. Nėra geresnių gyduolių nuc 
prasto apetito, nevirškinimo, gasų vi
duriuose. raugėjimo, kepenų, inkstų it 
pūslės trubelių. nusilpimo svarbesnių
jų kūno organų, galvos skaudėjimo, 
svaigulio, chroniško užkietėjimo, silp
nu nervų, praradimo svarumo arba 
stiprumo, reurnatiškų skausmų, praste 
miego ir panašiu trobelių. Nusipirk) 
butelį Nuga-Tone ir pastebėki! pui
kias pasekmes, kurios pasirodys Į ke
letą dienų .Jus galit jų nusipirkti kui 
tik gyduolė- yra pardavinėjamos. Jei 
jūsų vertelga neturi pas save šlake 
reikalaukit, kad jis užsakytų jų is o! 
sėlio vaistinės.

Valgykit Viską Be
Baimės Nevirškinimo
Ar yru daug valgią, kurių negalite 

valgyti — iš baimės trasų, vidurių iš
pūtimo, pilvo ur vidurių skaudėjimo?

Ar turit? apsilenkti su savo mėgia- 
nais valgiais — kuomet kiti juos su 
aaeitenkinimu valgo?

Tai yra ženklas, kad jums reikalin
ga Tanlac! Per daugiau kaip 10 metų 
Tanlac sugrąžino sveikatą tūkstan
čiams žmonių, kurie pirmiau irgi tu
rėjo vengti savo mėgiamų valgių, kaip 
kad ir jus darote.

Ponas U'illiam Marteli, 15 Harriet 
St . Pavtucket. R. I. sako: "Mano virš- 
cinimas buvo toks silpnas, kad per še
šis mėnesius gyvenau ant tostų ir 
iiaušinių. Tanlac be- sustojimo pageri
no padėtį ir as užaugau 22 svarus.”

Jeigu jus kenčiate nuo nevirškinimo, 
rasų, kvaitulio, galvos skausmų, prie- 
■vario ar neveikliu kepenų — duokit 
nrogą Tanlac pagelbėti jums! Pirma 
vonka tankiai šutei Mm reikiamą pa- 
gelbą.

Tanlac yra geri, tyrus vaistai, pa- 
laryti iš sakia, žievių ir žolių, kurie 
•ra pripažinti Jungt. Valstijų Farma- 

kopejos. (laukit iu nuo savo aptieki- 
linko šiandien. Pinieai bus sugrąžinti, 
jei jie jums nepagelbės.

Tanlac
52 MILIONAI BONKV Iš VARTOTA.

Vienas pačių pavojingiau
sių vandeny gyvenančių su
tvėrimų yra rykliai. Tai mil
žiniško dydžio žuvys. Kai 
kurie yra 19 metrų ilgio ir 
sveria iki 8.090 kilogramų. 
Turi jie tokias dideles žiotis, 
kad žmogų laisvai jose talpi
na.

Kai kuriuose vandenyse yra 
tokių žuvų, kurios išeina Į 
krantą jieškot maisto.

Pirmutinė elektros gami
nama mašina išrasta 18311 
metais.
I

i

VISU ŽINIAI
Už visokios rūšies smulkius pasi- 
garsinimus. kaip tai: pajieškoji
mus apsivedifnų, įvairius praneši
mus. pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpini 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
"Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir uz pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodi.
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieskojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Naktiniu* 
PŪSLES 

Silpnumą at 
Inlutų 

Skausmą 
Tuojaus 
palengvina 

Santai Midy
Nepavojingas

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laiko*

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Crcomu’sion. sušvelnintas kreozo
tas kuris yra priinanas vartoti. 
Creomul-ion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apirrta odą ir sulaiko 
gemalu augimą.

Iš '. su žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

I»

lengvina ir gydo nžnoodyt* pMa* 
ir sustabdo įrntaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis 
susigeria j kraują ir tuomi sutab- 
cio gemaly augimą.

Creorr. jhion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, šalto, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turisčių 
be-idrn veikimą su kvėpavims. Jis 
yra labai geras de! sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“rlu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
ju'tj šalčio ar kosulio nepalengvin- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)— _ — —

CREOMULSION

r * i
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(fuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

VELNIAS APSĖDO
BURTININKĄ.

Degučiai, Zarasų ap. Čio
nai, netoli Degučių, Reisti- 
niški į kaime sentikis Part- 
novas užsiimdnėjo burtais, 
bulei t: iš karvių pieno atė
mimu ir kit. nedorybėmis. 
Vien jam tikėjo, kiti netikė
jo. šį metą jį buvo apsėdęs 
velni is ir taip sukraipė, kad kad apylinkėse tiek daug pri 
jis visus prie jo prisiartinu-1 snigę, kad susidaręs visai 
sius laikė už velnius ir pul- žiemos vaizdas.
davo kuo papuolė mušti, I Kaune buvo pasirodę? 
rėkdamas, kad jį velniai sniegas, tečiau labai maža, 
apipuolė. Žmonių pastango- Telšių apylinkėj naktį; 
mis j’.s buvo surištas, ir koks spalių 3 dieną iški lto pirmas 
tai kitas burtininkas jį ištai- sniegas ir išsilaikė lig prieš- 
sė, o batiuškos jis arti savęs piečių ant namų stogų. Greta 
neprisileisdavo ir vadinda
vo jį licipierium.

Dabar apylinkės ūkinin
kai j<) labai bijo, kad jis ko 
blogc jiems nepadarytų ir 
nežinojo, kur tuo reikalu 
kreipeis.

Todėl ir kreipiamės per 
spaudą ir prašome padaryti 
tuo reikalu kvotą, ar joje ne
paaiškėtų kas per vienas tas 
burtininkas ir nuramintų 
apylinkės gyventojus.

L ‘

NEPAPRASTAI DIDELI 
POTVINIAI SUNAIKINO 

UKIUS.
Panevėžys. Iš rugsėjo 25 

d. į 25 d. lijo čia ištisą dieną 
ir naktį, nenustojant dau
giau taip 24 vai. Rugsėjo 27 
d. tel o keliauti per Pušalotą 
į Jon iškeli t. y. į šiaurę nuo 
Pane rėžio. "Pravažiavus ke
lius kilometrus nuo Panevė
žio, prasivėrė pasibaisėti
nas reginys. Vieškelio vie
noje ir antroje pusėje tyvu
liavo tiesiog banguojąs di
džiules ežeras. Tik kur ne 
kur kyšojo sausumoj so
džių ir vienkiemių trobe
siai. arba šiaip jau žaliavo 
salėk. Pievos, pūdymai, ga- 
nyklcs, dar nesuvežtų kvie
čių. laukai, vasarojus — vis
kas apsemta. Išvartytos 
kviečių gubos, nenunokusių 
linų galvelės kėksojo tarp 
banguojančios erčios. Nu
šalę. pajuodavę bulbienojai 
dar didžiau skurdino reginį. 
Ir šitaip su mažomis per
traukomis iki Pušaloto.

I
!

Ginteliškė. Rugsėjo 23 d. j

LIETUVOJ PRASIDEDA 
ŽIEMA.

Iškrito sniegas. Naktimis 
šalnos.

Iš Šiaulių mums praneša 
ma, kad spalių 1 d. ten pasi
rodė sniegas, tečiaus greit iš
tirpo. Temperatūra dieną 
buvusi arti nulio.

Iš Joniškio gauta žinių

visai dar žalių medžių lapų 
jis atrodė perankstyvas ne
lauktas svečias.

Iš visur gaunama žinios, 
kad naktimis žymiai nukrin- 
tanti temperatūra ir būna 
šalnos, kurios vietomis sulai
kiusios žydėjimą žirnių. Ūki
ninkai biją, kad bulvių neap- 
snigtų.

ŽMONĄ NUŠOVĖ IR 
PATS NUSIŠOVĖ.

Krekenava, Pan. apskr. 
Rugsėjo 21 d. Krekenavos 
valsčiaus sekretorius Edm. 
Punzevičius, grįždamas iš 
Panevėžio į namus, kelyje 
peršovė savo žmoną ir pats 
nusišovė. Jis labai mėgda
vęs įsigerti ir tuomet buvęs 
įsigėręs. Tą dieną jis pralai
mėjęs teisme bylą. Nusišovi- 
mo priežastys dar neišaiš
kintos, bet manoma, kad 
dėl nesutikimo su žmona, 
kurią buvo vedęs dėl pinigų. 
Savižudys sakydavosi pažį
stamiems. kad jis esąs blo
gas žmogus.. Prieš porą me
tų yra tarnavęs kriminalėje 
policijoje.

automobiliaus 
nelaimė.

Tirkšliai. Nesenai Balėnų 
Ginteliškės klebonijos ber-jkaime įvyko su p.
nai ėjo riešutauti. E 
pro laukuose pastatytą dar
binę užuodė "samagonkos” 
tvapą ir užsukę atrado visą 
blėkinę nuo kokios 10 literių 
lilną to skystimėlio. Išmetę, 
riek reikia, kas nuėjo riešu- 
auti, o kas atsigulė “pasil
sėti.” Vieną iš jų P. Baužins- 
ri temstant rado laukuose 
au be žado. Parvežė klebo- 
įijon, gaivino, bet veltui. 
Vargšas atidavė Dievui du
sią. Padal ius skrodimą, ve- 
ionis palaidotas Ginteliškės 
;apų atitvertoj kertėj dėl 
‘prakeiktųjų.” Fanatikai ne- 
įešė grabą pro kapų vartus. 
)et kėlė per aukštą akmenų 
vorą. Girdi, galima kapus 
ižteršti.

MIRTIS NUO “SAMO- 
GONKOS”

Eidami! Jazdausko autom-ibiliu. Va-
1*9 • 1 ?___- .žiuojant visu smarkumu au
tomobilis dėl kaž i:r <ių prie
žasčių puolė ravar ir sudu
lo. šoferis sunkiai sužeistas: 

esą išlaužti du šonkau
liai ir išdaužtas pety >. Važia
vusieji 2 darbininkai liko 
>veiki, tik iš smarkumo tapo 
:oli numesti. Gal būt. kad ne- 
aimės priežastis — pergrei- 
as važiavimas: musų keliais 
važiuoti po 50—kilom, į 
alandą ir dar sunkvežimiu 

pavojinga, o nukentėjusis 
oferis mėgdavo tokiu grei
tumu važinėtis. Nuostolių 
□a d a ryta apie 150o litų.

ŽMOGŽUDYSTĖ.
Rugsėjo mėn. 19 d. rytą 

Jargždų girininkijos eigu- 
vs, eidamas vieškeliu Gargž- 
iai-Kuliai. ties Armoniškiais 
>astebėjo šalia vieškelio už- 
nuštą nepažįstamą vyriškį. 
Jžmušlojo kaktoj kirvepen- 
e buvo padalyta didelė žaiz- 
la, nuo kurios jis, matyti, ir 
nirė. Užmuštojo lavonas bu- 
o įmestas pelkėn. Užmuši- 

ne kaltinamas nepažįstamas 
yriškis, kurį tas pats eigu- 
ys matė nusikaltimo vietoj 
įeišlendantį iš kupsto šieno. 
Eiguliui užklausus, kur jisei- 
įąs. nepažįstamasis pareiš
kė. kad jis einąs iš Platelių į 
Gargždus jieškoti sau bend- 
Iradarbio miško darbams.

Policija , stengiasi įtaria
mąjį sulaikyti.

i

IŠVYKO J RUSIJĄ 70 j Senam tautos darbuotojui i 
ŠEIMŲ. d-rui Vaideikiui Palangoj;

Joniškis. Išdalinus pernai ministerių kabinetas paskyrė 
Plakių ir kitus dvarus ir atė-.pensj ja 
mus iš ten gyvenusių rusų že-1 " '__________
mes, pastarieji likome jokioj Jokubave Kretingos ans 
gyvenimui šaltinio. Todėl Kretingos aps.
viską parsidavę rugsėjo 11 d. atK'a,T^a pašto agentūra, 
apie 70 šeimų išvyko į Rusi
ją-

BIRŽIEČIAI SUSIRŪPINĘ 
ANKSTYVA ŽIEMA.

Biržai. Paskutiniu laiku 
labai atšalo oras. Rytais esti 
šalnos. 1 dieną spalių 6 vai. 
vakare snigo sniegas. Gy
ventojai labai susirūpinę, 
nes laukuose dar visas vasa
rojus tebestovi.

I

PASIRODĖ MASKUOTI 
PLĖŠIKAI.

šiomis dienomis Kelmės 
valsč., šližiškės kaime neži
nomi nusigrimavę piktada- 

...Novė išlaužė pas A. Kureš- 
:avo šeimininkę. Priežastis Juškienę, ją sumušė ir pa-! 
ame, kad nabašnir.kė nusto-1 reikal.avo Jitų, bet jai,
jusi su juom draugavusi, i nesitikus duoti, patys susi-'. 
>isakiusi už jo tekėti ir pra-/"a<^° “ i^j°- 
lėjusi draugauti su čepiškės’ 
naujakurio sunumi. Giliai i 
užgautas tokiu neištikimu-’, , . „ - ■> , .
mu, Paltarokos meilės iaus- os Regių dvare dėl
mudraskomas, peršovė mie-,tuo tarl,u neisaiskintos prie-" 
gančiai šeimininkei galva ir za?_ie?71.rast? Pasikomsi pil. 
pats dingo nežinia kur. Bet ,u sauskait^’ 
jo kelių dienų pats atvyko.amziaus-
Tirkšlių policiją ir prisipa

žino padaręs piktadarystę.

NUŽUDĖ IŠ MEILĖS.
Pikeliai. Šių metų mušėjo 

25 d. Čekiškės dvaro centro 
įžvedis Paltarokas nušovė

I

PASIKORĖ.
I šiomis dienomis Baisoga-

I

ANTISEPSOL

i 
I

i

REM-OLA
GYDO

HEMOROJIDUS
(Raudonąja Gysla)
AKLIEJI. KRUVINIEJI, VIDURI
NI M IR IŠLAUKINIAI HFMO- 

ROIDAi PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

pagelbėjo ir išgydė kitu.* per 17 m.
Paklauskit savo aptiekorių. Jis 

žino, kad R E M-OL A išfiryoo hemo- 
roides (pilea).

Rašykit laiškus reikalaudanr dy
kai Gydymo Išbandymui. Gausite jį 
paprartame pakelyje.
HENRY TIIAYER & CO, INC. 

CAMBRIDGE. MASS.

Verpiamoji mašina išrasta 
Anglijoj 1730 metais.

KALĖDŲ EKSKURSIJA 
J LIETUVĄ

Puikiausiu Grcitlaiviu

AQUITANIA
Gruodžio-December 5-ta dieną

SUIMTI DEGTINDARIAI.
Leiviškiai, Šilalės vai. Po

licija atvyko pas šio kaimo 
ūkininką Petrą Aukštkalnį 
jieskot “cukrinės” dirbimo 
prietaisų. Kaip tik tuo laiku 
jo sūnūs su savo draugu F. 
Žymančiu kur tai miške bu
vo užimti skystimėlio virimu. 
Namiškiai, pamatę atvyks
tant policiją, bėgo jiems pra
nešti. kad pasisaugotų. Poli
cija tai pastebėjusi, sekė pas
kui bėgantįjį ir, žinoma len
gvai surado miškely prie 

‘bravoro” minėtus vyrukus 
bekurstant ugnį. Aukštkalnis 
turėjo šautuvą apsigynimui 
ir mėgino bėgti, bet nebespė
jo nė pabėgti, nė paleisti šū
vi. kaip abudu degtindariai 
pateko į policijos rankas, su 
visu “bravoru” ir ginklais.

KAIP ATRODO ZANA
VYKUOS DERLIUS.i
šią vasarą spauda mėgo H 

girti Zanavykijos derlių. Iš- 
tikrujų kviečiai ir vasarojai 
daugumoj Žana vyk i jos vietų 
atrod ? gražiai. Bet neilgai 
buvo skirta zanavykams gra
žiais savo javais džiaugtis. 
Daba • visai kitoks vaizdas, 
ypači ai vidurio ir šiaurės Za- 
navylijoj. Dabar nemaža 
yra v etų, kur kviečiai sudy-' 
gę s.ovi rikėse. Vasarojus 
jau trečia savaitė kaip mirk
sta, d augumoj vietų nupjau
tas. Žemesnėse vietose žmo
nės g.ėbliais graibo iš van
dens avižas. Daug dobilų 
atolo matosi supuvusio. Bul
vių laukuose daugiausia pli
ka žemė. F 
blogo bulvių derliaus neatsi- "ablavos.” Tytavėniškiai ir 
mena. Linų geru retai mato- apylinkės valsčiai tarėsi pra
si. Panašiai ir ‘su daržovė-! syti valdžios, kad ateitų į pa- 
mis. i galbą ir sudalytų didžiulę

Ne retai sutinkama žmone-Į“ablavą.” nes gali vilkai iš- 
lių, kurie dejuoja, ka jie pa- Pjauti jų visus gyvulius.

PRIVISO VILKŲ.
Tytavėnai (Raseinių ap). 

Tytavėnų apylinkėj priviso 
daug vilkų, kurie netik nak
timis, bet ir dieną piauna 
gyvulius, o vakarais miškuos 
vilkai griežia maišus. Ne
skaitant mažųjų gyvulių, bet 
vien arklių papiovė apie šim- 

Zanavykai tokio tą. Nieko negelbsti daromos

lių, kurie dejuoja, ką jie pa
tys žiemą valgys ir kuo gyvu
lius maitins. Bulvių neder
lius \pač atsilieps i biednuo- 
menę.

NELAIKU PIETUS.
Šit lėnai, (Šiaulių apskr.). 

Į Šiaulėnų paštą atėjęs kar
tais Tenorėdamas turi laukti 
pusvalandį ar daugiau kol 
gaun žyminį ženklą, nes pa
što iršininkas nevisuomet 
laike pašto atidarymo esti 
joje. Tai jis klebonijoj pie
tauja, tai savo reikalais kur 
vaiki to, o žmogus lauk kol 
pareis.

STOKA SANITARIJOS.
Vilkaviškis. Tekanti per 

niestą upė Vilkija dar nuo 
įepamenamų laikų nebuvo 
,’aloma. todėl ir prisirinko i 
)ilna įvairių išmatų. Be to, 
tai kurie paupio gyventojai 
ie tik visas šiukšles upėn me- 
a, bet ir iš išeinamųjų vietų 
šmatasupėn nuleidžia. Taip 
)at galima pastebėti primė- 
vtą upę visokių stipusių gy- 
ulių: šunų, kačių, vištų ir 

<it.. kurios pudamos duoda 
įemalonų kvapą." Ar tai hi
gieniška ?

Tektų susirūpinti ' miesto 
valdybai, ar kitai kuriai įstai
gai ir uždrausti teršti upę vi
sokiomis išmatomis, o nepil- 
lant to, tinkamai nubausti.

Tad neįdomu, kad vilka
viškiečiai vasaros metu taip 
lažnai serga, kurių susirgi- 
nų priežastis yra upė, o ne 
tur tai šuliniai.

UŽPULDINĖJA DIENOS 
METU.

Mažeikiai. Rugsėjo 17 d. 
i ienos laike prie turgavietės 
rys peštukai apdaužė p. P. 
J. iš Daubarų kaimo. Nuken- 
ėjusis, norėdamas užpuoli
us pabaidyti, bėgdamas šo- 
ė į aukštą, bet tie vis vien 

įpkulė jį ir subadė peiliais. 
VIušeikos suimti ir perduoti 
■caro komendanto žinion.

NUNUODIJO NĖŠČIĄ 
MERGAITĘ.

Telšiai. Nesenai Telšiuose 
buvo palaidota mergaitė, ku
ri, norėdama išvengti gim
dymo, kreipėsi į tūlą bobelę, 
prašydama tam vaistų, bet 
nelaimei, užgėrus duotų jai 
vaistų, nusinuodijo. Minėta 
bobelė jau nuo senai užsiim- 
davus panašiu “liekoravi- 
mu," kas valstybės įstaty
mais griežtai draudžiama. Ji 
dabar areštuota ir jai gręsia 
didelė bausmė už dviejų gy
vybių nužudymą.

ŽMOGUS-ŽVĖRIS.
Renavas. Židikų vai. Vie

name apylinkės kaime yra 
žmogus, kurs verčiasi gyvu
lių lupimu. Su savo aukomis 
jis elgiasi nepaprastai žiau
riai, taip kad patys gyvuliai, 
iam pasirodžius, tampa ne
ramesni, nujausdami savo 
kankintoją. Sykį lupikas, 
kaip pats kitiems pasakojasi, 
nulupęs visai gyvą šunį, gal
iai cypiantį nuo skausmo. 
Kada šuo buvo nuluptas, ir 
ai jis dar šokinėjęs, tebebu
vęs gyvas. Ar bereikia di
lesnio žmogaus sužvėrėji
mo? Tokį žiaurumą nereiktų 
>alikti nenubaustą.

PAKĖLĖ ALGAS.
Vilkija. Rugsėjo mėn. 22 

d. valsčiaus tarybos posėdy
je buvo svarstoma 1929 m. 
sąmata, kurioje buvo numa
tyta pakelti algą sekretoriui 
ir jo padėjėjui. Šis klausi
mas sukėlė tiek daug ginčų, 
kad rezultate to viso atsista
tydino tarybos pirmininkas 
Pranas Bulota, motyvuoda
mas atsistatydinimą tuomi, 
kad savivaldybei reikia rū
pintis išbristi iš skolų, o pas
kui jau kelti algas. Tečiau 
toks pirmininko protestas 
narių nesujaudino, algas nu
tarta padidinti.

TVIRTAS 100 METŲ 
ŽMOGUS.

Šiulenai. (Šiaulių apsk.). 
Šiaulaičių kaime yra žmogus 
apie 100 metų amžiaus Pabi- 
jonas Bačiulis, kuris turi apie 
pusę ha. žemės ir. neturėda
mas savo arklio, pats su ro
gutėmis išsiveža mėšlą, susi
veža su šliūžėmis javus ir 
šieną ir pats vienas išsikulia 
spragilais; be to senukas 
daug pasakų žino ir mėgsta 
pasakoti.

iš New Yorke stačiai į 
o iš ten getžkeliu i Kauną

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

leisite ilgus žiemos vakarus (riminių ir draugų būryje.
Ekskursiją veda žinomasis visuomenės darbuotojas 
Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Viršininkas

p. Pijus Bukšnaitis.

Užsisakykite vietas ir klauskite paaiškinimu ar
čiausioje musų agentūroje, arba rašykit mums:

CUNARD LINE
Lithaanian Dpt.

BOSTON, MASS.

Vėlesni išplaukimai iš New Yorkn:

BERENGARIA ... Gruodžio 14. Sausio 4

MAURETANIA ... Sausio 11, Vasario 16

AQITTAN’IA.................... Vasario 1. Kovo 1

Nugarą, lumbago, 
reumatizmui 

geliant

Red Croc« ink
stams Ulei stė
nai Gaunama 
’ įsose aptieko- 
.-c. (iaminta 
j o h n s o n ir 
Johrson. 
rirunsy. k 

\V/

Jaučiasi perai ant nugaras

VALSTYBĖS TARYBOS 
NARIAI.

Valstybės Tarybos pirmi
ninku paskirtas p. Šilingas ir 
nariais: prof. Roemeris. p. 
Kalnietis, p. Masiulis, p. Cip
lijauskas: keturi nariai dar 
nepaskirti.

DEGTINĖ IR PEŠTYNĖS.
Pavidauja, Eržvilko vai. 

Musų jaunimas skęsta tam
sume ir alkoholy. Visi geria 
kiek galėdami cukrinę, o įsi
gėrę daužo langus ir vienas 
kitam rfosis. Nežiūrint į tai, 
kad policija du slaptus bra
vorus suėmė, “cukrinės” ne
trūksta.

PALEISTAS STUD A. 
KAMINSKAS.

Rugsėjo 15 d. iš Telšių ka
lėjimo paleistas A. Kamins-I 
kas. buvęs nuteistas už daly ! 
ravimą sukilime prieš dabar
tinę valdžią. Jis išsėdėju pus
antrų metų kalėjime.

P. SIDZIKAUSKAS PAS1 
RAŠO SUTARTI SU 

AUSTRIJA.
Berlynas. Lietuvos minis- 

teris Vokietijai ir Austrijai 
p. Sidzikauskas išvyko i V - 
na pasirašyti Lietuvos A u-- 
rijos prekybos sutartie'.

PALEISTAS 18 VARNIŲ
Iš \ amių koncentrac: ' 

stovyklos paleistas iš ’ -
čių Kalvarijos kilęs Jam 
bas valstietis liaudini!^ 
Dar Varnių koncentr 
stovykloje yra palikę • '■'> 
valstiečių liaudininkų.

NĖRA BTO TIESESNIO KELIO I LIETUVĄ
ARBA IŠ LIETUVOS | AMERIKĄ KAIP PER

KLAIPĖDĄ
----- ; ANT :------

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivu per Klaipėdą prie da
bartiniu aplinkybių yra malonus ir visai keleiviu nevargina. 
KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?

1) Nepertraukiama ketior.ė iš porto j portą
2) Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas salio
3) Lietuviškai galima susikalbėti sa laivo aptarus ule jais
4) Geras valgis ir mandagus patarnavimas
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
S) išpildomi laivo or kęst ros, įvairus žaislai, šokiai ir tt.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mnsn populiariu laivą

Nepalyginamas švarumas ir pa
tarnavimas visose kle«ose.

z-v iš New York j 
9 įį 1 • f Kauna ir at»al 
f I I “X (Pridėjus S. V.

K'KI Taksus.) 
Trečia klesa

Pinigus persiunčiam greitai ir 
žemomis ratomis.

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

Hambirg-Ainericaii Line
131 Statė Street Boaton

Iš IR I

LIETUVĄ
PER BREMENA 

ant didelio Vokiečiu laivo 
COLUMBUS 

ar»a anais shmi Linijos 
laivais

TIK ASTUONIAS 
DIENAS 

Puikios kajutes Trečiai 
Kiršai—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

65 Statė St., Boston. Mass.

NORTH GERMAKLLOYD/

<

F
I

I

I

KAINOS 
IŠ KAUNO: 
Trecia Klesa

$125
Valdžios Tas

Ekstra

: KAINOS
Į KLAIPĖDĄ 

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

$122.00 
Į abi pusi 203.50

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

“ESTON1A” ............................Lapkričio (Nov.) 15
“POLONIA” ............................. Gruodžio (Dec.) 4

Su Jvairiom* Žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą ar į Bendrovę

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDO E STREET. NEW YORK. N. Y.

Union Trut Btd*.. I’ittsberrh. Pa.
315 So. Dearborn Street, Chieago. IlKnois.

ANTRAS TOMAS (DOMIOS KNYGOS 

PASAULIO ISTORIJA 
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

Romos imperiją, joe demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybė#, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą čingis 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 .... 12.25.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, M ASS. »
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I Tyrinėja neteisingai užre
gistruotus balsuotojus.
Republikonai suorgani- ___

zavo komitetus, kurie tyri- 4 lapkričio?Malta 
nės registraciją visoj valsti- je 40 prospect st 
joj ir nedaleis balsuoti Mass. Kalbės 
tiems, kurie klastingai užsi- —ii- “

Vietinės Žinios i
%__________________________

Republikonų ir Demokratų Socialistai atmušė kapita
listų kampaniją.

Pereitą nedėldienį South sakomingus viršininkus už 
' ‘ tai nubaus kalėjimu. Tyri

nėjimas kilęs iš priežasties 
susekimo, kad demokratų 
šalininkai buk tai užregis
travę daug beteisių balsuo
tojų. Esą tik viename mieste 
vra net 5000 tokių nelegališ- 
kų užrašų. Kitose valstijose 
buvo užregistruota net šu
nų. papūgų kačių ir laivų 
vardai.

prakalbos.
Pereitos seredos vakare, 

Lietuvių Svetainėj, So. Bo
stone, buvo savos rųšies šu- 
į-um-burum arba republiko
nų ir demokratų prakalbos 
apie rinkimus, 
kalbėjo už 
“Darbininko” 
Kneižiukas vanodamas kai
lį savo davatkoms, tartum 
jos butų kaltos už demokra
tų nepasisekimus politikoj. 
Garantavo, kad Rymas ne- 
atsimufins Amerikon, je: 
Smithas taptų prezidentu, 
todėl nereikią bijotis už jį 
balsuoti. Hooveris esą liettb 
vių neprietelius, tik Lenki
jai gero daręs. Kažin kaip 
jam iš kalbos išėjo, kad re
publikonai net moteris ’ šu- 
trumpinę. Tvirtino, kad ii 
demokratai yra šmugelnin- 
kai ne menkesni už republi- 
konus, todėl reikią balsuot 
už demokratus. Keletas da
vatkų jam užtai paplojo. Ki
tas ypatingas demokratų 
kalbėtojas buvo tūlas ang
las advokatas. Jis sakė spy
čių angliškai apie tai, kaip 
vaikučiai auga, eina į moky
klas ir tt. Apgailestavo, kad 
negalįs to papasakoti lietu
viškai ir dar labiau apgai
lestavo, kad jis kalba už ki
tą kalbėtoją, o ne už save. 
Pabaigoj užtikrino, kad ir 
lietuvių parapijonų vaikai 
galės būti Amerikos prezi
dentais, jei Smithas laimės. 
Gavo ir jis biskį aplodis
mentų nuo tų. kurie turi vai
kų. ir kurie jų neturi.

Už republikonus lietuviš
kai agitavo advokatė Pui- 
šiutė-Šalnienė, tvirtindama, 
kad Hooveris yra geriausias 
kandidatas į Amerikos pre
zidentus. tik bėda esanti 
tame, kad lietuviai perdaug 
maino savo politines pa
žvalgas, bėgiodami nuo vie
nos partijos prie kitos.

Pabaigoj gavo progos pa
sakyti keletą žodžių drg. V. 
Ambrozaitis. Aprybuotu 5 
minutėm laiku jis tečiaus te- 
pajiegė tinkamai pašiepti 
abidvi kapitalistines patil
ti jas, įrodydamas, kad taip 
Hooveris, taip Smithas nie
ko nauja žmonėms nesu
teiks. Patarė piliečiams ati
duoti savo balsus už tikruo
sius darbininkų užtarėjus. 
Socialistų Partijos kandida
tus. Publika jam už tai gau
siai paplojo.

Kalbėjo keletas kitų kal
bėtojų iš abiejų pusių, ang
liškai. Nieko žingeidaus jie 
nepasakė. Be prakalbų buvo 
šioks toks muzikalis progra- 
mėlis ir vėliau rodyta pa
veikslai, kaip ir kur Hoove
ris po pasaulį vandravojo. 
įmonių atsilankė viduti
niai. daugiausia nepiliečiai.

Čemery*.

Pirmiausia 
demokratus 

štabo narys

Bostone. Lietuvių Svetainė
je, įvyko socialistų prakal
bos apie busimus Amerikos 
rinkimus. Kalbėjo dd. F. J. 
Bagočius, J. G. Gegužis ir 
advokatas Burack'as, kurie 
nuosekliai atrėmė kapitalis
tinių kandidatų kampani
jas, įrodydami, kad darbi
ninkų klasė nieko gera ne
gaus nei iš Hooverio, nei iš 
Smitho. Taipgi ragino pilie
čius paduoti savo balsą už 
Socialistų Partijos kandida
tus, dd. Norman Thomasą ii 
H. Maurerį, kaipo vienati
nius teisingus darbininkiš
kos visuomenės užtarėjus, 
kuriuos šiandien remia ga
na didelis skaičius žymių 
amerikonų profesorių ir 
šiaip pažangiųjų veikėjų.

Drg. J. G. Gegužis tinka
mai pašiepė taip vadinamas 
besišle jojančias vuodegas. 
kurios, mainydamos politi
nes pažvalgas, bėginėja nuo 
vienos partijos prie kitos, ii 
dar drįsta kitiems primesti 
neva panašius darbus. Tai 
labai atatiko nekuriems re- 
publikonų kalbėtojams, ku
rie pereitą sąvaitę gynė ka
pitalistų reikalus toje pačio
je svetainėje.

Žmonių susirinko virš 
200, ir visi atydžiai klausėsi 
šių įdomių ir naudingų pra
kalbų. Reporteris.

’.Huži*, “Keleivio” L>\.
rašė balsuotojų sąraše, o at- jr j. Urbonas, iš Laurence.

POLITIŠKOS PRA- 
KALBOS.

Nedėlioję, 3 vai. po pietų, . - --£- ; ;
* - v svetainė- J35 Couniham atmete policis

. Cambrid- t0 Hudyjimą, kad sulyg kva- 
• J. G. Ge- l)o burnos jis paskaitė gir- 
’ Leidėjas tu areštavo tūlą Bishop. 

Areštuotasis nubaustas $20 
Angliukai kZlbės Soc’.’Parti- ^4 važiavimą, bet ne 
jos sekretorius draugas Alf- uz glltumą.
____ Ina . _____ • --------------------------------------- -

Alkoholio kvapo neužtenka 
įrodyti girtumą.

East Cambridge’uje teisė-

red B. Levu. Pamarginimui; 
bus programas: muzikos iri 
dainų. Norintieji išgirsti ti
krą teisybę apie Amerikos 
politiką, ateikit ir sužinokit. 
ko susilauks Amerikos dar
bininkai po šių rinkimų.

Kviečia L. S. S. kuopa.

Naujas mėnraštis.
Vietos nejudinamojo tur

to biznierius A. J. Kupstis 
sumanė leisti vaizbinės lite
ratūros pobūdžio mėnesinj 
laikraštuką, kuris jau ran
dasi spaudoj.

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

Tel. South Boston 1662 — 1373.

“Margučio” redaktorius 
bus Bostone.

Artistas Antanas Vana
gaitis. “Margučio” redakto-i 
rius. neužilgo bus Bostone. 
Kartu su pianistu M. Jozavi-

Pirmas sniegas.
Pabaigoj pereitos savai

tės oras pusėtinai atšalo ir 
buvo pradėję snigti. Snie
gas pasirodė pereitą pėtny- 
čią, du sykiu. — laike pietų 
ir pavakary. Visuose Bosto
no apielinkės miesteliuose

IŠSIRANDAVOJA
FORNIt IUOTI K AMBARIAI delei 

švarių vaikinų arba merginų, gražia
me name, patogiausioj vietoj City 
Pointe. Kreipkitės pus A . h. Rimkus. 
278 K St.. arta Broadwuv. Su. B įstoti, 
Mass.

tu jiedu suteiks, damų. mu-;biskį Ksni 
zikos. ir prakalbų koncertą.; ‘ ®_

rųšies j 
____ mieste. Mutual Insurance Kom- 

girdėję Vanagaičio t Pf^jai gręsė patekimas į 
o dabar f -.........

išgirsti ji buvo plačiai

Tai pirmas tokios 
koncertas musų 
Esam į 
dainas, ir juokus, o dabar 
turėsime progą i _ 
sakant naujos mados pra
kalbas. Tema prakalbų — 
sekretas.

Kartu su pp. Vanagaičiu 
ir Jozavitu dalyvaus dar ke
letas kitų artistų iš Mass. 
valstijos. Koncertas bus ne- 
dėlioj. gruodžio 2 d., 1928 
m., Municipal salėje, So. 
Bostone. Prie progos pri
minti. kad “Margutis” jau 
su “marškiniais," arba su 
vilkeliais. Frenta*.

Smithas nusiplovė rankas 
nuo “socializmo.”

Pereitą seredą Bostone 
lankėsi Demokratų partijos 
kandidatas į prezidentus Al. 
Smith ir sakė “spyčių" kriti
kuodamas republikonų kan
didatą HooverĮ. Ypatingai 
daug kalbėjo apie primeta
mą jam socializmą. Smith 
įrodinėjo, kad jis nėra nei 
kiek didesnis socialistas už 
buvusį Amerikos preziden
tą Rooseveltą, arba toki, 
kaip Charles Hughes bei ki
tus kapitalistų bernus. Ku
nigų sufanatizuota atžaga
reivių minia ir davatkos 
skaitlingai pasitiko Smithą 
Bostone ir kėlė toki didelį 
entuziazmo trukšmą. kokis 
tik buvo suteiktas 1896 m. 
Bryanui. kuris anais metais 
pakratė kojas nuo persival
gymo, tuojaus po garsios 
evoliucijos bylos. Minios 
kimšaty daug motetų sužei
sta. pargriuvus po besibru
kančiųjų kojomis.

Pažymėtina, kad Smithas 
kalbėjo trumpais sakiniais, 
taip sakant, paprastosios 
liaudies žodžiais. Jis taip 
darė veikiausia, kad pasiro
dyti labai artimu paprastie
siems piliečiams, ir kad pa
sigauti sau jų prielankumą. 
Žadėjo įsteigti vandenjė- 
gius elektrai gaminti, kas 
esą suteiktų pigesnę šviesą, 
nacionalės valdžios kontro
lėje. Bet kad iš to kiltų kon
kurencija ir gal bankrutas

f

PARSIDUODA 2 N AM AI PO 6 šei
mynas. Beachmont, prie Revere Beach, 
labai pigiai ir su mažu įnešimu. Pirki
nys geras, navininkas išvažiuoja, todėl 
parduoda pigiai. Agentai neatsišaukit. 
Norint platesniu žinių klauskite. (45) 

AUGUSTAS
II Dudiej >treet. Ro.xbury. Mass. 
Telefonas dienomis. Highland 94X9 

Vakarais, Ilighland 1422.

ANT PARDAVIMO 
SO. BOSTONE 

Nepaprastai gera proga įsigyti 
gerą kampinį namą bizniui. Kam
pinis namas, krautuvė ir du kam
bariai prie krautuvės. Dvi šeimy
nos virš krautuvės po 4 kamba
rius Namas visai naujai pertaisy
tas. Kaina $6,500.
Trijų šeimynų medinis namas, 
4-4-4 kambariai, gesas. elektras, 
skalbynės, pijazai. Kaina $5,500. 
Savininkas sutinka mainyti ant 
farmos, apie 20 arba 25 akerius 
žemės kur yra arba galima laiky
ti karves.
Geras biznio kampas City Pointc. 
Šešių šeimynų mūrinei namai, be- 
kernė ir krautuvė. Labai geroj 
kaipo bizniui taip ir gyvenimui 
vietoj. Kaina $25,000 Sutiktų 
mainyti ant neblogo dviejų šei
mynų namo.
Y ienos šeimynos, šešių kambarių 
namas, elektias, maudynė, šiltas 
vanduo. įnešti reikia tik $400. 
Kaina $2,40*), lengvcs išlygos.

I BVRBEKNĖ IR I’OOLRL'LMIS. 
Vienintelė tokia įstaiga didelėj. 
Lietuviais apgyventoj vietoj. Bos
tono priemiestyje. Parsiduoda pi
giai, Kreipkitės tuojau

PRIEINAMI ALSIA PROGA 
KIEK VIEN AM INSL'RANCE 

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

PARŪPINT PINIGUS dėlei mor- 
gičių ant namų jr tarmų, Bostone 
ir jo apielinkėse.

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

UŽLAIKAU TAIPGI IK LAIVA- 
KORCIŲ PARDAVIMO IK PINI
GŲ SIUNTIMO SKYRIUS.

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

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinei namai su 
visais įtaisymais. Kaina $10.500.

NORTH W()Bl'RN, MASS. 
Devynių kambarių medinis namas, 
tik lo metų senumo >ralima varto
ti vienai arba dviem šeimynom, su 
visais įtaisymais, išskiriant šilu
mą, ir 4.000 pėdų žemės, vištinin- 
kai ir t p. Kaina $4J><M».

HAKDU ARE KRAI TI VĖ 
South Bostone ant Bretaduay. irę- 
ras ir senai išdirbtas biznis. Par
siduoda pigiai.

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

Visais reikalais galima kreiptis 
YPATIŠKAI, LAIŠKU ARBA 
TELEFONU.Spaudui 

kati 
šioj 
au- 

pra- 
bet 

dar po antra tiek sumokėti 
padengimui deficito.

resyverio rankas.
i rašoma, 

kokiame atvejuj. tai 
kompanijoj insišiurinę 

i tomobilistai netik gali 
rasti savo apdraudą.

$100. nupirks namą: 2 šeimynų ir 
.toras; f stre f. S<». B >st<>ne; kiemas 
- automobiliams, ga-as. elektriką, fur- 
lesas. netoli mokyklų ir bažnyčių.
r.. Freedn’an. IS Tremonl st.. Km. 928, 
Boston. Mass.

PYRSIDIODY PI IKI S MAHO- 
• ANY PI A N ».S už šuto. Atsišauki: 
įedėliurnis ai ba po 6 vaL vakarais.

J. BART<>L (46)
7 Codir.an I4.il „i... Razbury, Mass. 

lef Roxbury 8723-M.
I

OFISO VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

Lietuvis OptonetnstasTelefonas 41284

medicinos daktaras

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

nuo 7 iki 8 vakare
107 SUMMER STREET.

LAffRENCE, MASS.

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

J. L. PAS AK ARNIS. O. D.
447 Broadway. So. Boaton, Maaa

Mizara nežinojo ką kalba.
Aną nedėldenį Lietu

vių Svetainėje buvo bolševi
kų prakalbos, kurias sakė 
“Laisvės” zeceris Mizara. 
Žmonių atėjo nedaug, bet ii 
tie nieko gero neišgirdo, tik 
turėjo gardaus juoko iš kal
bėtojo, kuomet pasirodė, kad 
jis kalba pats nežin<xlamas 
ką. Pavyzdžiui, ragindamas 
prenumeruoti Argentinoj iš
einančią kokią ten gazietą, 
sakė: “draugai, užsiprenu- 
meruokit šį laikrašti, nes kai
na jo labai maža — tik trys 

i doleriai už sąvaitę." žmonės 
j pradėjo garsiai juoktis viso
je svetainėje, o Mizarukas 
nei nesuprato,.kodėl jie juo
kiasi. Apie rengėjų skelbia
mus “naujus gyvenimo klau
simus” nieko nekalbėjo, net 

; apie streikus nieko nesakė, 
tik agitavo už raudonąjį biz
nį rinkimų priedanga. Kal
bėtojas iš jo prastas ir nuo
bodus. Pabaigoj, kuomet 
publika jau skirstėsi namo, 
kas tai priminė Mizarai. kad 
atitaisytų savo kalboj pada
rytą klaidą dėl prenumera
tos kainos. Raudonuodamas 
jis prisipažino, kad trys do
leriai kaina yra ne už sąvai
tę. bet už metus. Buvo ren
kamos aukos. Kas penktuką, 
kas dešimtuką sumetė jam 
dėl silkių ir kelionės atgal į 
Brooklyną. Dalyvis.

i

Jauna studentė pagimdė 
vaiką mokykloj.

Saleme High Schoolėj 
viena 17 metų studentė pa
gimdė vaiką pirm laiko. Už 
tai tapo areštuoti du dakta
rai. kurie jai gelbėję išeiti iš 
bėdos nelegališkos operaci
jos budu. Kaltininku nužiū
rimas tos mokyklos vienas 
footboio jaukto narys.

Pasikorė Kazlauskas 
kalėjime.

Jonas Kutra, arba Kaz
lauskas. apie kurį pereitam 
■‘Keleivio” numery buvo ra
šyta. nusiųstas ant Deer Is- 
land salos “pakutavoti” už 
pinigų dirbimo šulerystes, 
pasikorė ten kalėjime, pe
reitą sąvaitę. Rado jį pasi
smaugusį diržu, kalbant ant 
durų. Sakoma, kad jam pro
tas susimaišė, kuomet suži
nojo. kad New Jersey vals
tijoj yra išimtas prieš jį ki
tas varentas ir jis vėl bus 
areštuotas už tuos pačius 
prasikaltimus, kuomet pasi
baigs jam priteisti 6 mėne
siai nelaisvės šiame kalėji
me.

Lietuvės vyras lenkas gavo 
metus “atostogų.”

Cambridge ir South Bosto
no lietuviams gerai žinomas dabartinėms elektros gami- 
Juozas Szczuka. sulenkėjęs nimo privatinėms kompani- 
lietuvis, nuvažiavo metams'joms, tai nieko neužsiminė, 
“atostogų" ant salos. Mat šis Jis matomai yra tikras, kad 
garsus lenkų vadas. Kosėjus- kompanijos žino, jog tokio 

pavojaus niekad nesusi
lauks, tad nebuvo reikalo 
nei minėti apie tai.

*■ 9 
kos draugystės lyderis ir len
kiškų kliubų bei“domow”| 
šėrininkas netik kad nedavė 
užlaikymo savo moteriai, ge
rai lietuvaitei, bet dar apkū
lė ją. Už sumušimą “magary
čioms" teismas priteisė $50 
pasimokėti. Louisos, jo mo
ters, advokatu buvo Bago- 
čjus, o pakutavojančio “pro- nių, mielių 
szepano" — Croninas, žino
mas lenkų užtarytojas.

Kadangi Bostono ir apie
linkės teismuose būna daug 
įdomių, o tankiai ir pamoki
nančių bylų, tad “Keleivio” 
redakcija prašo savo kores
pondentų prisiųsti teismų ži
nias, arba iškarpas iš vietinių 
laikraščių.

I

Surado nusiskandinusio 
Kibildžio lavoną.

( baries upėje, arti Aliau 
gatvės, policistas patėmyjo 
pluduruojanti skenduolį, 
kuris vėliau tapo pripažin
tas nusiskandinusio lietu
vio .Jurgio Kibildžio lavonu. 
Kišeniuje atrasti jam adre
suoti laiškai patvirtino, kad 
tai yra tas pats jaunuolis iš 
Laurence, apie kūno dingi
mą buvo rašyta pereitam 
“Keleivio” numery.

Automobilių patikrinimas 
nepriverstinas.

Mechaniškas automobiliųProtestuoja už kenkimą 
pardavinėti apynius ir 

mieles.
Tūlas Lynch laiko apy- 

ir tam panašių i sis motorinių vežimų regist- 
ra(_()rjus

patikrinimas šioje valstijoje' 
iki pabaigai sekančio mene-' 
šio reikalingas, bet ne vers-’ 

! tinas, sako Parkeris, nauja-

daiktų sankrovą ant Dor
chester gatvės, So. Bostone, 
bet policija nuolat ten sto
vi ir baido kostumerius. 
Pardavėjas Įteikė augštes-

Suffolk apskrities teis
muose bylos yra užsivilkę 

_ . |po mėnesių. Išviso ran- 
niajam teismui skundą prieš dasi 13,750 bylų, kurias tu- 
vietinės policijos nuovados rėš spręsti prisaikinti teisė- 
»■» 1 m t C n Lr 71c yv o I o ' y .» , C * 1 7 1 • * •viršininkus. Sako, jis parda-'jai. šįmet bylų skaičius pa- 

*"1’ J J ..> 2,600 virš pereitų
Į fll'l II.

vinėjąs apynius tik virimo didėjęs 
tikslui. 'Ifticin.

I»

I KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta 

nūs. kaip vyrus, taip ir moteris ar 
nerg-nas is Lietuvos į Kanadą. Mano 
tatarnavimas yra sąžiningas, saugus 
treitas. Mano patyrimas laivakorčių 
liznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie, kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi 
įoms, taip ir visiems keleiviams pa 
'upinu geras apsistojimui vietas Ka- 
įadoje. Mano patarnavimas ir kainos 
aivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
įgentų Dėlei platesnių informacijų 
•'isad kreipkitės pas mane šiuo adresu

ALENANDER S. LEW1S 
Tourist Agent

745 Mindsor St, .Montreal,
P. Q- Canada.

(-)
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and FILLING STATION
Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIHTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė..

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

t

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas vengriškų. kraujo 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gidoma 
jei reikalas. 

261 Hanover St, Boston, Room
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

ir

7.

I SPECIALISTAS NERVŲ « 
! KRON1SKŲ LIGŲ PER SU- 
I VIRŠ 25 METUS. VISOS GY- 
; DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ

PINAMOS KIEKVIENAI Ll- 
GAL GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQL'ARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLOG, 

ROOM 22 
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare. 
ŠVENTADIENIAIS: aso 16 Ud 
1 dieną.

Tel. So. Boston SM-W.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

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

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.
Broad*ay, tarpe C ir D St, 

SO. BOSTON. MASS.

r
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SOUTH END 
HARDWARE CO. 

Ginkite Didelius Sargelius
MES IŠPIRKOM DU 

DIDELIU STORU
Hanover Hard^are Company. Ha- 
nover St. ir S. J. Beckmth Compa- 

nv. Bostone.
VISKAS BI S PYRDI OI \ M |»|. 

GINTAI NUO 25% IKI 50%.
$2.50 DeLoxe Flat YVhite Paint 1.59 
Doprint Interior Gh»s Paint $2.73

Ivory. Tan. Buff. G ra y, Blue. 
Green and M hite.

Englrih baltas enamel. $1.95 
£>.00 flroro varnišius. $2.50 
Shellar. orange ir baltas $2.75 
Sunkios galvanizuotos pelenų

bačkos. ....................................$1.69
Asbesto* cementas ir pipe covering 
F u mace ir Stove paipns, Langams 
stiklai už žemiausią kainą.

šimtai kitų bargėnų.
Vietinis pristatymas dykai.

Visa* tavoras gvarantuotas 
arba pinigai sugrąžinami.

South End 
Hardware Co.

1095 WASHINGTON ST.
BOSTON, MASS.

Tel. Hanmek 6105—6106.

zal. 
Kai.
Kai.

i
i

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

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

M ARTI N W A LILIS 
1854 Dorchester avė.. 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

DR. MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurge*

Valandos: 10—t; *—• 
Sekmadieniais: 10—• 

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483

n
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IDR. LANDAU
32 CHA M BERS ST- BOSTON. 

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

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

LAIDOJIMUS 
kuriuos paveda' 
mano prižiurėji-' 
mui, visuomet1 
būna patenkintu 
ir sutaupina g»- 
rokai pinigų.

Mano kaina1 
visiems ir visur^ 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius 

162 Bmadnay. So. Boston. Mass. 
Residence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-W.

'-------- ■- ■— - - ' —

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarlu't 3390

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

Tel. South Boston 8820
Residence University 1468-J.

S. H PuSiute-Shillni
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
866 Brosdmay, So. Boatoa, Mass. 

Room 2.

Lietuviška Aptieks
Mes užlaikome visokią Vaistą 

ir Aakaą
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikom Dielių iš Lietnvoa. 
Patarnavimas kuoreriaasias. įvai
rios šaknys, partrauktos ii Lietu
vos. Vaistų prisiunriam ir 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj 
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

per

f

Teleforaa Siti

sta
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedėliomis pagal auaitarimą.
T05 N. Main St kamp. Broa* St.

MONTELLO, MASS.

Dr. A. Goraai-Ga K

R. J. VASIL
409 BROADVAY. ROOM 4,

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

KRAUTUVES.
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
NAMUS. FORMŠIUS, KRAU

TUVES ir tt.
Apdraiidžin gvvastį ir sveikatą. 
PADARAI VISOKIUS DOKU- 
MENTI S kaip čia. taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai.
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės. R. J. VASIL
409 Broad*ay, So. Boston, Mass

*

v

DR. LANDŽIUS-SEYMOUR 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9 VAL. RYTO IKI 9 VAL. VAKARO. 
.373 BROADMAY. KAMPAS E IK BROADWAY, 

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

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

MEŠKOS MOSTIS (Groblew«kio)
Sustabdo skausmą ir užgydo žai flUs be 
skausmo j 2 ar 3 dienas. Kaina SOe.

GROBUE3VSKI & CO, l’lymouth. Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai"
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