
Freotunrrata MMams; 
Aoazikojs .......... .. ............
Kkasdoj* ir Liatizvoje .....

PrsnaiMrata pasai asai*:
Anarikoje ............................ >1.26
Kanadoje ir Liatuvoja..........S1A0
Apskelbimų kalnų Klauskit lataku.

Krcipiaatiea su kokiais nors rsi- 
kaisis adresuokite

“KELEIVIS
255 Broad*sy, So.

No. 44

“KELEIVI*"
XUBB0 ĮMONIŲ LATgRAAna

Tclcphone;
So. Boston 506-51

Tdephooe:
So. Boa ton 506-M

SO. BOSTON, MASS., SPALIO-OCTOBER 28,1925 M.
‘Entsrsd as Seoond Clsis Matter’’ February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Masa, under the Act of Mareh 3 187*. Metai XX

Tarp Graikijos ir 
Bulgarijos kilo Karas

KELI BULGARŲ KAIMAI 
JAU SUNAIKINTI.

Bet įsimaišė Tautų Lyga ir 
įsakė į 24 valandas kariau

jančioms armijoms 
pasitraukti.

Pereitą sąvaitę Balkanuo
se kilo naujas karo gaisras 
ii* jau rodėsi, kad Europa vėl 
užliepsnos. Bet ačiū Tautų 
Lygos intervencijai, kivir
čas, rodos, bus likviduotas 
aDt vietos.

Triukšmas kilo dėlto, kad 
bulgani laisvanoriai ties De- 
mirnissaru pradėjo šaudyt i 
graikų pasienio sargybą ir 
užmušė vieną graikų kari
ninką. Kuomet kitas graikų 
karininkas išėjo su balta vė
liava, bulgarai šovė ir tą. Po 
to graikai ėmė šaudyt atgal 
ir užvirė mušis, kuris tęsėsi 
per 24 valandas. Bulgarai 
paskui iškėlė baltą vėliavą 
ir kova buvo pertraukta. 
Bulgarų vyriausybė atsipra
šė, kad šaudymas iš bulgaru 
pusės įvykęs “per klaidą.”

Graikų valdžia nusiuntė 
Bulgarijai ultimatumą, rei
kalaudama užmokėti 2,000,- 
000 francuzų frankų grynų 
auksu atlyginimo užmuštų 
šeimynoms, ir prie to da Bul
garijos valdžia turėjo viešai 
graikų atsiprašyti ir nubaus
ti kaltininkus, kurie pradėjo 
šaudyt. Laiko šitiems reika
lavimams išpildyt Graikija 
davė 48 valandas.

Išėjus paskirtam laikui, 
graikai pradėjo bombarduo
ti bulgarų miestą Petričą. 
Bombardavo jie ištisas 24 
valandas, paskui puolė grai
kų pėstininkai ir miestą už
ėmė. įtaikė bombardavimo 
25 žmonės buvo užmušti ir 
apie 15,000 pasiliko be pas
togės. Graikai užėmė iš viso 
240 keturkampių mylių bul
garu teritorijos. Sužeistų ga
na daug.

Bulgarų valdžia dabar 
kaltina graikų kariumenę 
plėšimais. Sako, Įsiveržę 
miestan graikai tuojaus pra
dėjo plėšti bulgarų krautu
ves ir namus. Gyventojai be
veik visi pabėgo, kuomet 
miestas buvo bombarduoja
mas, taip kad graikai dabar 
buvo pilni šeimininkai ir ga
lėjo dalyti kas tik jiems pa
tinka.

Be to da graikai išplėšę ir 
sunaikinę keliatą kaimų.

Nors Bulgarijos valdžia 
sutiko išpildyt graikų reika- 

bet graikai jau atsi-l 
sakė iš užimto miesto trauk-1 
tis. Tuomet Tautų Lyga nu
siuntė abiem pusėm ultima-i 
tuma ir pareikalavo, kad į

“Lietuvos Žinią” Re-!KRUV,NM^NC,WŲ I ietuvos Kalėjimuose 
diktorė KatargM. ' Ang,ų va! o,noJ ' L’1_V0S ^aieJimuose

f APSKELBĖ ŠUNIMS 
i KARĄ.

Belgrado žiniomis, Sla- 
viankos miestely, Kubanės 
apskrity, vietos komisaru 
sovietas apskelbęs šunims 
Įvarą. Priimta šituo reikalu 
sovieto rezoliucija tarp kita- 
ko sako, kad šuo esąs bužua- 
zijos palaikai, nes jis saugo-

| I
F“'ginaprivatin/nuosavv. 

kurioje 12: komunistų veikė- Įį® &,■ S.
jų yra kaltinama valstybės n. 
išdavimu. Vienas jų kalbė
damas viešam mitinge esąs 
pareiškęs, kad jau nebetoli 
esanti ta diena kuomet “ant 
Buckinghamo rūmų Londo
ne plevėsuos raudona vėlia
va, taip kaip ji dabar plevė
suoja ant caro rūmų Mask- 
voje.

Buckinghamo rūmai, tai 
Anglijos karaliaus pilis. Tai
gi tie komunisto žodžiai 
reiškia, kad Anglijos kara
liui ateis toks pat galas, koks 
atėjo Rusijos carui.

Prokuroras Travers Hum- 
phreys perskaitė ¥teb>me PLANUS,
daug ištraukų iš komunistų žinios, kad SSSR baigian- 
raštų. konfiskuotų per pas- ti sudaryti su Turkija sutar- 
kutines kratas, pabriezda- tį, jaudina Londono politi- 
mas vienoj knygutėj vietą, nius sluoksnius. Jie spėja, 
kur Leninas pataria komu- kad SSSR paremsianti Tur- 
nistams priimti šitokį obal- kiją prieš Angliją Mossulo 
si: “Ginkluokim proletaria- reikalu, o Turkija padėsian-t 
tą. kad apgalėjus buržuazi- ti SSSR suardyti Anglijos 
ją ’“ planus dėl jos laivyno bazės

Jeigu proletariato dikta- Juodosiose jūrėse.
turą galima butų įvykinti 
teisėtu keliu, tai agituoti už 
ją nebūtų prasižengimas, 
paaiškino prokuroras. Bet 
komunistai nori griauti ciri- 
lę valdžią ginklais, skelbia 
piliečių karą ir kursto prie 
riaušių kareivius. Tai esąs 
neleistinas kovos būdas; tai 
esąs valstybės išdavimas.

Laike šitos bylos komuni
stai įtaisė prie teismo de
monstraciją ir vienas jų įžei
dė policmaną. Jis buvo užtai 
areštuotas ir nubaustas $25. 
Užsimokėjęs pabaudą jis su
šuko: “Ateinančiais metais 
ant Westminsterio plevėsuos 
raudona vėliava!“

KOMUNISTŲ BYLA 
ANGLIJOJ.

Londone pereitą aąvaitę
f 
I

daktare Katargoj

JI ATSISAKĖ MOKĖTI 
PABAUDĄ.

Klerikalai kankina ją už ka
rikatūrą, pašiepiančią jų 

politikierius.
Iš Eitkūnų “Naujienos“[atsakė"šūviai 

gavo šitokią kablegramą: ; numalšinta,
“Lietuvo j reakcija stiprė-lužmušti ir keliasdešimts su- 

ja. ‘Lietuvos Žinių’ reti akto-’žeistų, tų tarpe 17 policiniu-! 
rė Bortkevičienė, už įdėji-įkų. 
mą i laikraštį Bistro ir Petru- ---------------- ■
iio kabinetų karikatūros, 
kankinama sunkiųjų darbų 
kalėjime. Kalėjimo sargai 
dagi atnešamų jai gėlių ne

įleidžia Įteikti. Socialdemo
kratai ir valstiečiai liaudį- . - A
ninkai aukoja bendrai. Ijau- J)el
kiama jūsų, amerikiečiai, 
balso."

Šleževičius i. 
grafuoja “Sandarai,” kad 

SSSR ARDO ANGLIJOS Felicija Bortkevičienė, ne
nuilstanti kovotoja už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomy
bę, tapo pasodinta katorgon 
užtai, kad neužmokėjo už
dėtos jai pabaudos. Klerika
lai uždėjo jai pabaudą už 
patalpinimą “Lietuvos ži
niose" karikatūros, pašie
piančios jų deiybas su len
kais. Bortkevičienė turės se
ilėti kalėjime visą mėnesi.

dideliame Uttungi kaime, 
dviejų priešingų tikybinių 
sektų fanatikai įtaisė de- 
mnnJrjni ia ii* t/im

Tikra Inkvizicija

vikų konstitucijai. Taigi šu
nis nutarta naikint kaipo 
valstybės priešus.

APIPLĖŠĖ IR IŠRĖDĖ 
KAZIRNINKUS.

Trįs ginkluoti plėšikai 
Brooklyne užpuolė 8 kozir- 
ninkus, kurie susirinkę slap
toj vietoj koziravo iš pinigų. 
Plėšikai atėmė iš jų $5.000 
pinigais ir auksiniais daik
tais, paskui liepė visiems 
išsirėdyti, kad negalėtų vy
tis, ir pabėgo.

I

monstraciją ir pradėjo tarp 
savęs muštis. Anglų policija 
pradėjo riaušininkus skirs
tyti, tuomet šie ėmė svaidyt 

„įakmenais į policiją. Policija 
is. Kada riaušės 
3 žmonės buvo

1

VOKIEČ1Ų NACIONALIS
TAI IŠĖJO IŠ VALDŽIOS.

Vokiečių nacionalistų par
tija atšaukė iš ministerių ka
bineto visus savo narius,: 
kartu pareikšdama savo pro
testą prieš Locamo sutartį, Į 
kuria Vokietija pasižada 

lietuvis. To nati ūžėio ii an-1 baugiau su r raiicuzija nebe- 
kariauti. Ministerių kabinę- 

i te buvo tris nacionalistai: 
f finansų ministeris Schlie- 

ben, vidaus reikalų ministe- 
i ris Schiele ir ekonomis mi
nisteris Neuhaus.

vedėjas Bražys 6 

puolė politiniu kalinių celes 
NNr. 75, 76, 77 ir 78, ir kai- 

Krikščioniiki budeliai išrė- šiojo kaliniams panosėn 
do politinius kalinius iki [brauningą, grąsindamas 

juos tenai sušaudyt. įsiver
žęs i celę Nr. 76 šilas budelis 
pagriebė Kalendrą už plau- 

, kų, išvilko jį iš celės, parmu
šė ant žemės, suspardė kojo
mis ir išsuko jam dešinės 
rankos nykštį. Po to 22 kali
niai buvo sugrusti karcerin 
—požemio urvan.

Sužvėrėjusi kalėjimo val
dyba tą dieną nedavė kali
niams nei pietų, nei vakarie
nės. Suviršum 80 žmonių, tų 
tarpe 15 moterų ir merginų, 
turėjo būt visai nevalgę.

Tai buvo 6 rugsėjo diena. 
Ant rytojaus gi, 7 ragsėjo, 
budeliai Bražys ir Lukoše
vičius su sargais išvedė iš 
karcerio į išeinamas vietas 
kalinius Alfonsą Lukoševi
čių. Kazį Preikšą, Joffę, 
Jurgį Stumbrį, Aiziką Lipsi- 
cą, ir išrėdytus ligi nuogo 
kūno kapojo na^aikomis, 
duodami po 35 iki 40 smū
gių kiekvienam.

Sumuštiems apžiūrėti dak- 
Įtaro neprileido.

Socialdemokratų frakcija 
Seimo visus šituos faktus 
surašė ir padavė teisingumo 
ministeriui interpeliaciją, 
klausdama jo:

1. Ar jam žinoma, kad 
sunkiųjų darbų kalėjimo ad
ministracija neteisėtomis in- 
stimkcijomis privertė politi
nius kalinius badauti?

2. Ar jam žinoma, kad 
rugsėjo 6 ir 7 koq>uso vedė
jas Bražys su kitais kalėji
mo tarnautojais žiauriai su
mušė politinius kalinius?

3. Jei žinoma, tai kas pa
dalyta ar daroma, kad nusi- 
kaltusieji kalėjimo viršinin- 

Ikai butų prašalinti ir pa- 
!traukti atsakomybėn?

Po interpeliacija pasirašė 
Seimo atstovai: Bielinis, 
Kairys, Purėnienė, Galinis, 
Plečkaitis. Markelis, Mar
kauskas ir Daukšys.

Socialdemokratai reikala
vo. kad interpeliacija butų 
p< ipažinta skubota, bet kle
rikalų balsais šitas reikalavi
mas buvo atmestas.

SOCIALDEMOKRATAI ) Korpuso ’
PADAVĖ INTERPELIA- 'rugsėjo sugauia sargų už- 

CIJĄ. ...............................................

nuogo kūno ir kapoja 
juo* bizūnais.

Tūlas laikas atgal Ameri- 
i kos spaudoje buvo pasirodę*

Audra nunešė 300 Ifr^ z;'T- kai|.Ka™? 
ikotorgos kalėjimo kaliniai 

Laminn {apskelbė bado streiką. IšMIU1UU« ! “Socialdemokrato” dabar
Pereitą nedėldienį vėlai.'gauname patirti, kad bada- 

___ ‘ —> politiniai kaliniai, pro- 
• baisi audra. Vienu tarpu jau i testuodami prieš kriksčio- 
’ rodėsi, kad visas miestas‘nišką kalėjimo vyriausybę, 

Kauno rele- bus nušluotas i jūres. Me-; kuri nežmoniškai juos per- 
džiai? teiefonų stulpai, tvo- i sekioja ir kankina.
ros ir iškabos tik braškėjo ir1 Politiniai kaliniai krikš- 
lužo. Daugiausia nukentėjo j čioniškoj Lietuvoj tapo su- 
netoli Bostono miestelis XVo- lyginti su kriminalistais. -Jie 
burn, kur audra nuplėšė nuo'.yra uždaryti į katorgos(sun- 

kiujų darbų) kalėjimą ir to 
kalėjimo viršininkas kleri
kalas Razminas tyčia daro 
viską, ką tiktai jis gali, kad 

•jų gyvenimą tenai apsunki- 
j nūs, nors daugelio jų bylos 
Ida nėra negrinėtos ir joks 
j prasikaltimas jiems da nėra 
prirodytas.

Sulyginęs politinius kali-

i vienas mokyklos stogą, nu
vertė bažnyčios bokštą ir nu
nešė daugybę kaminų. Ap-

, skaitoma, kad Bostono apie- 
linkėj išviso buvo nunešta 

‘300 kaminų. Nuverstas baž- 
i nyčios bokštas užgriuvo ant 
ugnagesių stoties ir sugrio
vė ją. Vienas automobilius 
ant gatvės pasitaikė po griū
vančiu bokštu ir buvo yisiš- nius su arkliavagiais ir plė-Kostan. Jusaitis norėjo 

nusižudyt-
IVaterbury, Conn.—Pe

reitą sąvaitę čia norėjo pasi-, 
daryt sau galą Kastantas' 
Jusaitis, 30 metu amžiaus' . - 5. ,
Įfetnvk. .To nati >toin ii J'laugiau su Francuzija nebe- 
žiojusį gazo paipą virtuvėj, j 
Pusgyvis jis buvo nugaben
tas ligoninėn, bet ir tenai 
pridarė visiems baimės ir 
sujudimo. Atsigavęs kiek 
nuo gazo. apie 2 valandą 
nakties jisai vienmarškinis.___
iššoko iš ligoninės per.lan-l 

įjosi bėgti. Sujudo 
visi foninės tarnautojai ir 
t ' 'fcjjko duota žinia po-j 
licijai, kad sugautų pabėgu
sį ligoni.

Bet nelaukdami pakol pri
bus policija, daktarai atsi
minė, kad ir jie patįs turi ko
jas, ir jie pasileido savo pa
či jentą vylis. Jusaitis iš pra
džių bėgo labai greitai, bet 
greitai privargo ir daktarai 
ji pagavo ant Riverside st. 
Basos jo kojos buvo supiaus- 
tydos ant aštrių akmenų ir iš
degintų anglių, kuriais yra 
išpiltas kelias prie ligoninės.

Kadangi Jusaitis išbėgo 
be drapanų, tik apvilktas SUKILIMAS LENKIJOS 
ilgais ligonbučio marški- 

. niais, tai tūli žmonės pama-
, vidurnakty net 
. nes manė, kad 

is.”
Jusaitis gyvena po No.

PER ATLAIDUS ŽUVO 
54 ŽMONES.

Londono žiniomis, Egipto 
mieste Tanta per mahometo
nų atlaidus Įvyko baisi ka
tastrofa. kurioj 54 žmonės 
žuvo ir daug buvo sužeistų. " 
Nelaimė atsitiko tuo metu, 
kaip policija darė kelią per 
susikimšusią ant tilto minią. 
Tiltas įlūžo ir šimtai žmonių 
sukrito i Nilo upę, kur 54 
maldininkai prigėrė. J tuos 
mahometonų atlaidus buvo 
suplaukę iš visų kraštų apie 
milionas maldininkų.

kai sunaikintas. Vienas 
žmogus buvo užmuštas. Edi
sono elektros kompanija bu
vo sustabdžius elektrą, nes 
bijotasi, kad sutraukytos 
vielos nepagimdytų kur gai
sro. Ant rytojaus miesto pa-

šikais, kunigų bernas Raz
minas atėmė jiems teisę pa
simatyti su giminėmis už 
stalo, o leido pasimauti tik
tai per dvejas grotas.

Be to, maistas kaliniams 
duodamas kuo biauriausis.

kraščiai, kur daugiau griebė 0 jei kas atsisako supuvusius
audra, išrodė kaip po karo: 
čia išneštas langas, tenai nu
plėštas stogas, kitur vėl ki
minas išbarstytas.

Audra atėjo net iš Alaba- 
mos valstijos, kur ji kilo po 
didelių karščių. Ji tenai už
mušė 17 žmonių.

daiktus valgyt, tas grūda
mas į kaceri po žeme: šiau
dai kaliniams gulėti niekad 
nemainomi, visai sutrinti ir 
pilni brudo: susirgusioms 
kaliniams medicinos pagal
ba neduodama; prie kiek
vienos progos krikščioniški 
budeliai nelaimingus belais
vius kolioja, spardo ir muša, j 

Negalėdami šitos inkvizi
cijos pakelti, politiniai ap
skelbė bado streiką, kaipo 
protestą dėl nežmoniško su 
jais elgimosi. Apskelbdami 
badavimą, jie padavė kalė
jimo viešpačiams sekamus 
reikalavimus:

1. Leisti kaliniams pasi
matyti su giminėmis už sta
lo, kaip ir pirma, bet ne per 
grotas; grąžinti teisė prižiū
rėti virtuvę ir kad kaliniai 
nebūtų baudžiami karceriu 
ar kitokiu budu už atsisaky
mą imti netikusius maisto 
produktus.

2. Imtis tinkamų priemo
nių gydyt valstybės lėšomis 
Stasį Drelingą ir Vincą Stes- 
ki.

3. Pagreitinti bylų tardy
mą ir jų nagrinėjimą.

4. Sutvarkyti baltinių plo
vimą ir paįvairinti maistą, 
nes pastaruoju laiku duoda
mas ris tas pats viralas pie
tums ir vakarienei. Pakeisti 
senus šiaudus ir čiužinius.

5. Grąžinti visas teisėtas 
iki šiol turėtas sąlygas ir kad 
jos nebūtų bet kurio valdi
ninko keičiamos.

Dėl šitų menkų reikalavi
mų kaliniai turėjo kelias 
dienas badauti.

Bet šiomis dienomis kalė- 
Žmogžu- gyvenu su kitu vyru, tai ji .limo valdy ba pasižvineju dr 

turėjo porą gerų rėksniu didesniaiij žvėriškumais.

GAI” DINAMITO.
Vienas Detroito “obivate- 

lis,” Petras Subčik vardu, 
pora mėnesių atgal pabėgo -------- v — --------v .......
nuo pačios. Dabar jis išsiil- Petkus buvo apskundęs ko- 

!go ir sugrįžo atgal, bet pati 
i jo jau neįsileido. Subčik su- 
Ipyko užtai ir nutarė savo 
“prisiegai“ atkeršyt: jis pa
kišo po jos namu gabalą di
namito ir išsprogdino jį. 
Ekspliozija apgriovė namą 
ir bemaž ko neužmušė mote
riškę. Policija Subčiką suga
vo ir patupdė, už grotų. Da
bar jis pastatytas po $50,000 Petkus susipyko su savo pa- 

! kauci jos. 1

KUN. PETKUS PRAKIŠO 
BYLĄ.

Brooklyno lietuvių kun.

munistų “Laisvę” už apšmei
žimą jo garbės. Jis reikala
vo iš jos atlyginimo, rodos, 
$100,000. Savo skunde jisai 
sakė, kad dėl Įlipusio “Lais
vėj“ šmeižto jisai neteko pa
rapijoj vietos, neteko daug 
pinigų ir turėjo pakelti-labai 
daug nesmagumų. Tečiaus 
teisme išsiaiškino, kad kun.

TURKAI PRIIMA NAUJO 
STYLIAUS KALENDORIŲ

Turkai padarė d a vieną tę jį bėgant 
{žingsnį linkui vakarų Euro- persigando, 
Ipos idėjų. Jų valdžios pa-, tai koks “špuka;

. .{skirtoji komisija kalendo- J
24 valandas abiejų pusių ka-;riui sutvarkyti, nutarė pri-Į 1079 Bank rt‘ Jis vi a vedęs 
retviai pasitrauktų atgal į imti vadinamąjį Gregori- ir turi pora vaikui Jo pati 
savo pozicijas, o kilusį gin- jaus- kalendorių, kurį dabar spėja, kad jis bandė nusižu- 
cą įsnsti taikos keliu. . * ” * * ‘ - * '
dvi pusės su tuo sutiko ir tuo 
budu naujo karor gaisras, 
bent laikinai, tapo užgesin
tas ant vietos.

MASKVOJ AREŠTUOTA 
80 KOMISARŲ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad tenai areštuota 80 ko
munistų valdininkų, kurie 
pavogė iš miesto iždo $330.- 
000.

Abi- vartoja visa Europa ir Ame-'dvii turbut dėl suirusios svei- 
rika. Beto, turkai Įveda 24, katos. Tūlą laika jisai buvo 
valandų laikrodį. * * ‘_ »

NUSIŠOVĖ KINIEČIŲ 
GENEROLAS.

Nankingo mieste buvo ap-, 
suptas gen. šing Tse-Lien. 
Nenorėdamas savo priešams: Rugsėjo 12 d. Anglijoj 
gy vas pasiduoti, jisai nušo-'1'..... 1 u..
vė savo pačią, užmušė savo 
sugulovę, o paskui pats nusi- laiku bedarbių buvo 1.191,- 
švvė. .

be darbo; paskutinėmis die
nomis buvo pradėjęs dirbti 
mašinšapėj, tečiaus dirbti 
jam buvo sunku, nes nuola
tos sirguliavo.

KALĖJIME
Spaudos žiniomis, sukilę 

didžiausio Lenkijoj kalėji
mo Kiekiuos kaliniai. Suki
limą pradėjo 20 kalinių, ku
rie nužudę juos vedančią į 
darbą sargybą. Vėliau jie 
paliuosavę dar 200 kalinių, 
kurie pradėję smarkią kovą 
su policija ir kariumene. 
Susišaudant užmušta 30 
žmonių.

rapijonais pirma negu “Lai
svė“ ji apšmeižė. “Laisvė" i 
gi iš savo pusės teisinosi, 
kad ji prieš kunigą nieko 
neturinti, tiktai parašiusi ką 

i apie kun. Petkų kalbėjo pa- 
rapijonų susirinkime buvusi 
jo gaspadinė. Todėl prisai- 
kintujų suolas pripažino 
“Laisvę” neprasižengusią 
prieš įstatymus ir išteisino 

Ją. Kunigas tuo budu pralai
mėjo.

-

TRAUKIA PAČIĄ TEIS
MAN, KAD VAIKŲ 

NETURI.
Tūlas Charles Peterson 

(’hicagoje užvedė teisme by
lą prieš savo pačią, kad ji

LIETUVIAI SUMUŠTI 
KLAIPĖDOS RIN

KIMUOSE.
Žinios apie rinkimus į 

Klaipėdos Seimelį rodo, kad 
gy ventojai to krašto pakry
po vokiečių pusėn. Nes į Sei
melį išrinkta daugiausia vo
kiečių. Iš lietuvių bus, ro
dos. tiktai vienas atstovas. 
Tai yra nesmagi lietuviams 
žinia, bet prie to privedė 
Lietuvos kunigu politika. 
Klaipėdos žmonės pasipikti
no klerikalų reakcija ir bal
savo už vokiečius.

I

buvo 1,418,000 žmonių be 
darbo. Metai atgal šiuom

BANKININKAS NUŽU
DYTAS.

Montreal mieste. Kana
doj. pereitos subatos rytą lo-! neturi vaikų. Bet jo pati sa
voj buvo atrastas nužudytas, ko, kad čia ne jos. bet jo pa- 
bankininkas Charles Ber-!ties kaltė, nes kai ii pirma 
nard su žmona.
tižiai nesusekti.

RINKIMUOSE SUŽEISTA 
25 MEKSIKIEČIAI.

Laike rinkimų Meksiko.- 
mieste Jatirez kilo didelių 
muštynių tarp priešingų par
ijų šalininkų. Riaušėse bū
ro 25 žmonės sužeisti, kelia
tės iš mirtinai-
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E APŽVALGA B
AR BUS FORDAS LEN- ' 

KIJOS KARALIUM?
Žinios iš Italijos sako, kad 

tenai atvykę iš Varšuvos 
lenkai pasakoja, jog Lenki
ja gali virsti monarchija ir 
jos karalium gali būt arba 
Amerikos automobilių fab
rikantas Henry* Fordas, ar
ba Anglijos kunigaikštis 
York.

Respublika esanti geras 
daiktas kultūringai taurai; 
bet lenkai patįs valdytis ne
moką. Kraštas esąs turtin
gas, bet nėra žmogaus, ku
ris parodytų, kaip iš tų turtų 
naudotis, šalies finansai su
irę ir valstybė kas sykis 
brenda vis į didesnes skolas. 
Ateis laikas, kada jai ir sko
lintis niekas nenorės. Kas ta
da reikės daryli?

Rišant šitą klausimą Len
kijoj ir kilusi mintis, kad rei
kia respubliką panaikinti, o 
pakviesti iš užsienio karalių.

Ne visi lenkai šitokiai 
minčiai pritaria, bet monar- 
chistų skaičius esąs neipen- 
kas. Naujieji arba neo-mo- 
narchistai esą pasidalinę į 
dvi grupes: viena jų norinti, 
kad karalius butų kviečia
mas iš Anglijos, o kita norin
ti amerikono. Žiūrint iš tolo 
i Ameriką, Fordas jiems iš
rodo tinkamiausis kandida
tas, nes jis gabus biznierius 
ir galėtų pakelti Lenkijos 
pramonę.

Iš saviškių lenkai nenorį 
karaliaus rinkti dėl dviejų 
priežasčių: viena, jie neturi 
tinkamo žmogaus, o antra, 
jei savas butų pastatytas, tai 
kiltų pavydas, intrigos, ir 
Lenkija tada galėtų visai 
žlugti.

Tai tau ir paliokai. Pagy
veno keliatą metų laisvi, ir 
išsiilgo monarchijos bizūno!

kai nuo 5 iki 15 metų amžiaus, 
kurie mirga kur pakliuvo. Ber
niokai maitinasi vogimu, o 
mergaitės nuo 9 metų amžiaus 
parsidavinėja vyrams. Tai taip 
baisu, kad net širdis plyšta. 0 
juk tai turbut darbininkų vai
kai.”

Nejaugi komunistai sa
kys, kad ir čia “buržuazijos 
šmeižtas!”

“LIETUVOS ŽINIOS” TU
RI 15 BYLŲ-

Kauniškė “Lietuva” rašo: 
“Pirmosios nuovadas taikos 

teisėjas vakar nagrinėjo 15 j 
‘Lietuvos žinią’ redaktorės p. 
Bortkevičienės bylu. Dvi bylas 
sujungus, beliko 14. Vienoje 
byloje už straipsnį ‘Musų did
vyriai’ Įdėtą 1923 m. 150 Nr.. 
kuriame Įžeisti I gusarų p. ka
rininkai, priteista 3 paras na
minio arešto, vienas sprendi
mas dar nepaskelbtas, 2 bylu j 
(jų tarpe vienos jungtinės) ; 
sprendimai sustabdyti, nes 
Įžeidimus sutiko atšaukti, dvie
jose išteisinta, viena byla nu
marinta, 7 atidėtos.”

Mums, amerikiečiams, 
tiesiog nesinori tikėti, kad 
valdžia šitaip persekiotų 
spaudą. Amerikoje mes da 
nežinome tokio atsitikimo, 
kad valdžia trauktų atsako
mybėn kokį laikraštį, čia ei
na aitriausi komunistų laik
raščiai, kurie šios šalies įs
taigas ir valdininkus maišo 
su žeme, ir tai valdžia nie
kad atsakomybėn jų netrau
kia.

I

I

mui koki lengvą darbelį. Nes ir 
Kaune lengvai gyveno, su pa
nelėmis linksmai šokdavo per 
vakarėlius. Bet. nuvykus Fran
cuzijon. x isi buvo išskirstyti, 
ir pateko pas dideli ūkininką. 
Ten lengvo darbo negavo, o tik 
teko jam namu, laukų, žodžiu, 
berno darbas dirbti ir... paga
liau ir kiaules pašėlti. Tas labai 
nabagėliui nepatiko ir paraše 
tėvams laišką pilną apsivyli
mo, kad biauru ten gyventi; 
dirbti ir ypač tos neraliuotos 
kiaulės šerti. Prašo tėvus at
siųsti pinigų, kad tik greičiau 

ir parva-galėtų pasiliuosuoti
žiuoti.”

Šitokia pamoka 
ram” ponaičiui yra

“mand-
___ _____ w ne pro- 
šali. Jis dabar žinos, kad be 
darbo pyragai neauga.

SU KOKIAIS PONAIS ČI- 
ČERINAS PIETAUJA.
Štai, perskaitykit šią ži

nią iš Berlyno apie atsilan
kymą tenai komisaro čičeri- 
no:

“Vokiečiu užsienių reikalų 
ministerija čičerinui pagerbti 

I suruošė pietus, kuriuos be vy- 
| riausvbės atstovų, dalyvavo 

buvęs Vokietijos reichskancle
ris Buelowas, Vokietijos pra
monininku sąjungos garbės 
pirmininkas d-ras Sargas, Vo
kiečių visuotinės elektros bend
rovės (AEG) atstovas. Popie
žiaus atstovas Pacelli ir kiti.”

Tai ve, su kokiais ponais 
pietauja “darbininkų val
džios” atstovas čičerinas! 
Nuvykęs Berlynan jisai nėjo 
jieškoti “tovariščių” komu
nistų, bet atsidūrė fabrikan
tų ir kitokių buržujų tarpe. į 
Jis sveikinosi dagi su popie
žiaus ; _ 
reakcijos atstovu. Ir komu-1v. . . ic«aujw<iisiu»u. nviuu-.

Tuo tarpu kaip pažiūri į ■ nistų spauda prieš savo “ta- j 
etuvą, tai tenai valdžia, [varišča” čičeriną nei mur-i 
dos. nieko daugiau ir ne-

LIETUVIŲ VAIKAS 
GAVO $28,000.

“Naujienos” rašo,, kad lie
tuvių tėvų 11 metų amžiaus 
vaikas, Juozas Maskaliuniu- 
kas, kuris gyvena Chicagoje 
po No. 135 West 103-rd st., 
e no iš Chicago & Westem

diana gelžkelio kompani
jos čeki ant $28,000.

1921 metais Maskaliuniu- 
kas neteko vienos kojos kal
bamos kompanijos gelžkeiy. 
Teismas priteisė kompaniją 
užmokėti likusiam be kojos 
vaikui 28 tūkstančius dole
rių, bet kompanija apeliavo. 
Dabar aukščiausias Illinois 
teismas žemesniojo teismo 

‘nuosprendį patvirtino, ir 
kompanija buvo priversta 
^priteistą sumą sumokėti.
t •

Lietuvą, tai tenai valdžia, 
rodos, nieko daugiau ir ne
veikia, tiktai laikraščių re
daktorius tąso po teismus. 
Nejaugi ji mano tuo budu į 
sustiprinti savo poziciją iri 
gauti liaudies pritarimo sa
vo partijai?

SLEPIA SOCIALISTŲ 
PARTIJĄ.

Kauniškė “Lietuva” 220- 
tame numery įdėjo straips
nį apie latvių politines parti
jas, kurios dalyvaus ateinan
čiuose rinkimuose į Latvijos 
Seimą. Pirmutinę vietą tame 
straipsny užinia “krikščio
nių tautininkų” partija, kuri 
dabartiniame Latvijos Sei
me turi vos tik 4 atstovus (iš 
viso Seime yra 100 atstovų). 
Toliau seka kitų atžagarei- 
viškų partijų aprašymas. 
Paminėta net Latgalijos 
“katalikų partija,” kuri Sei
me neturi nei vieno atstovo 
ir Latvijos gyvenimu Jtelošia 
jokios rolės.

i Tečiaus apie socialdemo
kratus, kurie Latvijoj suda- 

• ro didžiausią pajėgą, Lietu- 
“Naujienos” išspausdino vos valdžios organas visai 

•laišką, kurį viena chicagietė neužsimena, tartum tokios 
i gavo nuo savo giminaitės iš partijos Latvijoje ir nebūtų. 
Maskvos. Pasiklausykit, ką Šitas faktas parodo, kad 
rašo bolševikų sostinės gy- “Lietuvos” ponams yra mie- 

’ventoja • i la tiktai tas, kas kvepia atža-
“Po biski dirbu. Nors aš esu ’ g^eivybe. O taip juk netu- 

i specialistė modistė ir turėčiau būti, nes “Lietuva yra 
skaitytis prie darbininku, bet leidžiama ne menų atzaga- 
mane skaito parasite, plėšia pinigais, bet.lygiai vi-
mokesčius ir už butą ima labai pilieciŲ nmkesciais, todėl 
brangiai. Tas dalinimas i kate- turėtų būti nepartine. 11 jei- 

gu ji pašvenčia 5 skiltis Lat- 
. tai negali- W atžagareivių reklamai, 

: tai ji neturėtų slėpti ir Lat- 
• Pabaudas lupa ant kiekvieno socialdemokratų parti- 

žingsnio. Jeigu ne taip perėjai
' gatvę — pabauda; ne taip įsi-
■ sėdai į tramvajų (gatvekarį) 

—pabauda; pavėlavai tarny
bon — pabauda.

“Prekyba daugiausia valsty
bės rankose, bet produktai ne 
kokie. Dabar, vasara (laiškas 
rašytas birželio 9 d.) mėsa tan
kiai papuvusi, smirdanti. Pri- 
vatiniems asmenims labai sun
ku prekiauti, labai spaudžia ir 
apkrauna dideliais mokesniais.

“Daug žmonių sėdi kalėji
muose, ar bėgioja gatvėmis be 
kąsnio duonos. Bedarbių yra 
mhionai. Gatvėmis vaikšto vai-

» . , . t- .J *

Į 
P

LIŪDNOS ŽINIOS Iš 
MASKVOS.

Naujienos”

mane skaito parazite, 
mokesčius ir už 1

gori jas yra neteisingas. 
“Kaslink laisvės,

m^nė prasižioti, reikia tylėti.

“Lietuvos” ponams yra mie- 
j la tiktai tas, kas kvepia atža- 
gareivybe. O taip juk netu- 
_ -k2_ • _____ UT _____ 93____

gu ji pašvenčia 5 skiltis Lat-

jos.

KAUNO PONAITIS KIAU
LES ŠERIA.

“Lietuvos” 220-tame nu
mery skaitome šitokj daly
ką:

“Su viena partija važiuojan
čių darbo jieškoti Francuzijon 
sumanė važuoti ir vienas Kau
no jaunuolis. Tai buvo sūnūs 
pasiturinčio tėvo, kurs turėjo 
nuosavus* namus. Jis galėjo be 
didelio vargo rasti Kaune dar
bo, bet panorėjo vykti Francu
zijon svetimo kaito žmonių 
pasižiūrėti ir gauti pragyveni-

PER ANKSTI APSI
DŽIAUGĖ.

Amerikos kapitalistų spau
doj pasirodė andai “žinia ” 
buk Vokietijos socialdemo
kratai padarę su komunis
tais “bendrą frontą” atei
nantiems rinkimams, šita 
“žinia” labai apsidžiaugė 
lietuvių komunistai Ameri
koje, nes jiems pasirodė, 
kad V okietijos socialdemo
kratai čia nusileido Mask
vai.

Bet “Naujienos” dabar 
paduoda iš “Vorwaertso” 
Berlino apskričio socialde
mokratų valdybos atsaky
mą komunistams, kuris turi 
išblaškyti visą mūsiškių “re
voliucionierių” džiaugsmą, 
štai ką vokiečių socialistai 
atsako į komunistų pasiūly
mą daryti bendrą rinkimu 
frontą:

“Mes atmetame veidmainin
gą siūlymą partijos, kuri per 
eilę metų laikė bendrą frontą 
su Vokietijos nacionalistais 
prieš socialdemokratinius dar
bininkus. Ne paskučiausias pa-' 
matas, delko mes ji atmetame, I 
yra taip pat ir santikiai Ko- Į anksti

munistų Partijoje. Komunistų j 
Partija beveik kas savaitė ir 
mažiausia kas mėnesis keičia 
savo vadus. Jeigu mes iš tiesų 
padarytume sutartį su dabar
tiniais jos viršininkais, tai mes 
neturėtume jokio užtikrinimo, 
kad tie viršininkai paliks savo 
vietose, iki praeis rinkimai. 
Naujas ganytojiškas laiškas iš 
Maskvos gali juos nušluot jau 
ryto. .Ar jų įpėdiniai tuomet 
laikytųsi pirmesniujų viršinin
kų padarytųjų sutarčių, apie 
tai tenka labai abejoti, žinant, 
kas pastaruoju laiku dėjosi 
Vokietijos Komunistų Partijo
je.

“Dėl tos suirutės ir pakriki
mo. kurie reiškiasi Komunistų 
Partijoje, mes turime pasakyti, 
kad apie bendrą ėjimą su ta 
partija šioje rinkimų kampani
joje negali būt nė kalbos.

“Nesąžiningą jos pasiūlymą 
mes griežtai atmetame.”

“Voruaerts.”

atsakymas tilpęs
M

LIETUVOS DARBININKAS

I

I
Turėdami savo i

Į valstybės vairą Lietuvos kle
rikalai nesigaili priemonių ir 
jomis nesivaržo, kad tik la
biau sustiprintų savo viešpa
tavimą. Naudodamiesi savo 
viešpatavimo tikslams įvai
riomis priemonėmis, kleri-' 
kalai pasirodo esą tikri iri 

lftWU8l ctagi yvpie- uolus savo mokytojų ir įkvė- 
agentu, juodžiausios pėjų jėzuitų sekėjai, jų obal- 

jsio — tikslas pateisina, prie-Į 
mones — geriausi įgyven-, 
dintojai. ; į

Bet, antra vertus, klerika-{ 
lai, matyti, nusimano, kad 
vien smurto priemonėmis, 
vien žiaurumais nebeilgai 
jiems gali pavykti viešpa-

Bendraujant ir dalyvaujant 
organizuotame gyvenime 
pakyla dai bilduko sąmonė, 
supratimas, kad jis lygios 
vertės asmuo, kaip ir kitas; 
darbininkas ima save gerbti, 
gauna energijos veiklumo, 
jis yra geram upe. Ir kada 
toksai darbininkas 4oja 
darban, tai padirba dau
giau. O musų tėvynėje kas 
daroma pakėlimui darbinin
ko susipratimo laipsi.io, pa
didinimui jo veiklumo, kul
tūros? Čia uždarė darbinin
kų organizaciją, o ten atida
rė vienuolyną; čia konfiska
vo bei nubaudė pinigai5 dar
bininkų laikrašti, o ten duo
dama pašalpa organizaci
joms, kurių priešakyje stovi 
atžagareiviai. Teisetumo 
jausmas slopinamas, ugdo
ma sauvalė, ir savinaudos 
interesas, įvesta mirties bau
smė. Visa tai slegia ir sunki
na ūpą ir gyvenimą. Kaž kur 
nusikosėjo klebonas — ir ta
po uždaryta Realinė gimna
zija. Pažangesnių pažiūrų 
liaudies mokytojai mėtomi, 
blaškomi, o tuo pat laiku 
steigiama mokyklos įvairių 
“tėvų” ir “seselių.” Antai iš
ėjo zakristijonas už bažny
čios vartų — ir tapo uždary
ti vieši susirinkimai atviram 
ore. Tuo budu duota galimy
bė nevaržomai plūsti politi
kos priešai bažnyčiose. 
Veiklesnieji darbininkai iš
tremiami iš gyvenamosios 
vietos. Arba primetama 
jiem? iš piršto išlaužti nusi
kaltimai, atiduodami jie į 
Viežių, Norvaišų ir kitų na
gus ir laikomi kalėjime... 
Kur žmoniškumas? Kur ar
timo meilė? Kur tobulybės, 
kurios žmogų-gyvulį daro 
tikru žmogum?

Negirtinomis priemonė
mis norima įskiepyti darbi
ninkams savo krašto gero
vės pamėgimą, išugdinti dar
bo našumą. Niekinamas, 
tamsybėje laikomas ir bau
ginamas Lietuvos darbinin
kas ar gali taip uoliai dirbti, 
kaip Anglijos darbininkas, 
kuris jaučiasi esąs savo ša
lies pilietis, šviesiai žiūrįs į 
ateitį? Ne, negali! Žmogus 
su prislėgta dvasia, tęs diena 
iš dienos savo gyvenimą, 
kentės ilgą laiką savo var
gus ir lauks gyvenimo galo. 
Bet kas užtikrins, kad tasai 
apakintas,; apkurtintas mil
žinas, perširdęs^ęims kada 
nors traiškinti Šašo parazi
tus!

Ir dėlto sakau visiąįfe, ku
rie bara darbininkus7^ ap
sileidimą, tingiijiavimą, 
šiurkštumą, vengimą/jarbo 
ir prievolių, visiems, kurie 
išaukšto su panieka žitffių 
darbininkus, sakau įspėjimo 
žodį: “Jeigu musų ponai, ir 
jus nuo. tilto spokgantieji 
taip dirbsite . darbininko 
šviesai ir gerovei,. kaip iki 
šiolei, tai Lietuva negali gy
vuoti.” Pirm barti, reikia pa
sistengti suprasti musų dar
bininką. O supratus jo pade- 

—' pagelbėti jam.
Laikas mesti poniškai — 

klebonišką samprotavimą, 
kad biednas skriaudžiamas 
privalo prašyti ponų malo7 
nes. Kas priklauso darbinin
kui, turi būt duota darbinin
kui!

Keleivis.

(l'ž šit, '•traip-nį būva konfiskuotos 
"Šešupės Kangos.“)

Ant Vilkaviškio plento, 
kur darbininkai dirba naują 
tiltą, kartą stovėjo didelis 
būrys dykaduonių, kurie 
jieškodami pramogos, žiop
sojo į duonos kąsnio vergus. 
“Piktumas ima bežiūrint į jų 
darbą,” kreipėsi vienas po
nas į čia stovinčią išsipuošu
sią draugę: “Tik pažiūrėk, 
kaip jie dirba: pusė dienos 
išeina, kol pastatys, kol įkals 
vieną polį. Žiūrėk, žiūrėk, 
Mariuką, kaip semia iš duo
bės žemes: kruta vos gyvi..."

Ir taip kalbėdamas, pilno
mis paniekos akimis žiurėjo 
išaukšto ponas į sulytus, su
šlapusius darbo žmones, ku
rie už tokį darbą gauna 75 
lietuviškus centus valandai 
(7 centai Amerikos pini
gais). Labiausiai tasai ponas 
pyko ant darbininkų iš pat
riotizmo: “Jeigu, girdi, taip 
mes dirbam, tai Lietuva ne
gali gyvuoti...” užbaigė savo 
šneką nuo tilto eidamas po
nas taip pakeldamas balsą, 
kad visi aplinkiniai girdėtų.

Iš kur ta neapykanta, ta 
panieka prie musų darbinin
ko? Iš kur ta drąsa taip iš
aukšto kalbėti apie rankpel
nį ir smerkti jį? Kokia ta 
Lietuva, jeigu ji žlugtų dėl 
to, kad niekinamas, surakin
tas darbininkas dėl 8-9 litų 
dienai nesineria iš kailio, 
kad biznierius gautų ne 100, 
bet 200 tūkstančių gryno 
pelno?

Čia kyla klausimas: delko 
Lietuvos darbininko darbas 
mažiau našus, negu Vokieti
jos, Amerikos? Lyginant 
įvairių šalių darbininkų 
darbštumą, bei jų darbo na
šumą, reikia paimti tų šalių 
kulturinį, politinį, socialį 
gyvenimą, visas aplinkybes, 
kuriose darbininkai gyvena 
ir jas palyginti su musų ap
linkybėmis. Palyginkime 
Lietuvą su Anglija ar Ame
rika. pasirodo, kad ten lyg 
kad kitas Dievas gyvena. 
Lietuvoje gyvenąs Dievas 
ruošia jos piliečiams tik 
“strošną sūdą”; pramanyta 
jiems daug nuodėmių, kurių 
kitose šalyse riei sapnuot ne
sapnavo. Jei skaitai laikraš
tį, knygą, klausai kalbėtojo, 
perki žagrę, balsuoji laike 
rinkimų, tai gali taip nusi- 
žeųgti, kad negausi nuodė
mių atleidimą, nebusi tinka
mai palaidotas, busi paliuo
suotas ii tarnybos, ir maža 
to, dar gali būti supažindin
tas su elektros veikimu į 
dirksnius. O vis taikei to, 
kad netinkamai balsuoji, 
kad nesi avelė, nelinguoji 
prieš galinguosius, neleidi 
jiems ramiai viešpatauti, 
viešai reiški žmogaus teises 
ir tt.

Lietuvos darbininkas rusų 
caro tvarkos išauklėtas, ne
apšviestas, neišlavintas, ne
gerbiamas, žandarų kumščia 
slegiamas buvo visą laiką 
stumdomas ir viliojamas į 
smuklę. Po karo rusų kalba 
tapo pakeista lietuviška, ir 
tiek; daugiau gi niekas ne
atsimainė. Valstietis darbi
ninkas po senovės negerbia
mas, niekinamas, po senovei 
jo kalba, ir net mintys suvar
žytos.

Kai žmogus yra daugiau 
apsiskaitęs, išmokslintas, 
kada jis daugiau protauja, 
svarsto, išmano, tada jis 
daug daugiau nudirba, negu 
neapšviestasis. Bet darbi
ninkas mėra kokis studentas, 
kuris gali valandomis sėdėti 
ir knygas skaityti. Darbinin
kas turi gyventi, uždarbiau- 

sakė, kad Lietuva ir paskolą i ti ir begyvenant lavintis, bu- 
Amerikai galėsianti atiduok tent: jam turi būti leidžiama

Šitas ;
“Vorvvaertso” 2 spalių nu
mery. Taigi pasirodo, kad 
lietuviškieji Maskvos para- 
pijonįs apsidžiaugė per

Klerikalu Reklama
rankose | literatūros dalykai, be abe-

mur!
Bet ar atsimenat, kaip tie 

demagogai rėkė prieš Angli
jos premjerą MacDonaldą, 

.kuomet Anglijos karalius jį j—~ 
pasikvietė anuomet pas save tauti. Todėl drauge jie pra- 
ant vakarienės 1 deda jieškoti ir kitų kelių,

Kodėl jie dabar tyli, kuo-: kuriais galėtų patraukti savo 
met jų lyderis bučiuojasi su' pusėn daugiau žmonių, ypač 
buržuazijos ir reakcijos at- j tų, kuine lengvai pasiduoda 
stovais? ‘ I bet kokiai efekto įtakai.

-------------- ■ Tokiems lengvatikiams 
MIRIMŲ SKAIČIUS LIE- pavilioti klerikalų liogerin, ;

TUVOJ EINA DIDYN. ypač svarbu besiartinant; 
“Lietuvos” pranešimu, per rinkimams į Seimą, priemo- j 

pirmą 1925 m. pusmetį mirė nej?£a-lėta
18,824 žm. jų tarpe 5,314 
vaikų iki 1 metų amžiaus. 
Pertą patį 1924 m. laiką mi
rė 17,587 žm., jų tarpe 4,107 
vaikai iki 1 metų amžiaus.

Vedybų skaičius per pir
mą pusmeti siekia 10,709, o 
per tą pat 1924 m. laiką 
11,527.

Giminių skaičius beveik 
nepasikeitė: per pirmą 1925 
m. pusmetį buvo 33,957, o 
per 1924 m. — 33,921.

i
I

“SPYGŲ REVOLIU
CIONIERIAI.”

“The Manchestęr Guar- 
aian,” Anglijos liberalų or
ganas, kalbėdamas apie či- 
čerino atsilankymą pas Hin- 
denburgą, sako, kad dėl ši
tos vizitos šiandien labai ne
smagiai jaučiasi Vokietijos 
komunistai, nes už toki pasi
sveikinimą su Hindenburgu

jojimo, turi nemažos įtakos 
dar nenusistačiusių jaunuo
lių pasaulėžiūrai.

Kad dar daugiau abitu
rientų patrauktų į šį fakul
tetą, klerikalų organas “Ry
tas” savo 200 num. rekla
muoja jį, kaip kad rekla
muodavo įvairias klerikalų 
iškilmes. Tam reikalui pa
renka keletą teologijos fa
kulteto dalykų ir afišuoja 

.juos studentams, netgi pa- 
t brėždamas, kad kituose sky- 
į riuos tokių kursų šiame pus
mety nesą. *

Kokie teologijos fakulte
to dalykai, kaip jie dėstomi, 
šiuo atveju mums nerupi. 
Čia pažymėtina tik faktas, 
kad klerikalai nepraleidžia 
mažiausios progos savo rei
kalams biznieriškai ofišuo- 
tis, skelbtis, kad tik darytųsi 
triukšmas ir jų darbo bei 
darbingumo įspūdis.

O iš tikrųjų, padarę bend
rą išvadą, pamatysime, kad 

i tai tik tuščios bačkos dun- 
, dėjimas, kuris kelia didelį 
j triukšmą ir ardo žmonių ra
mybę, o savyje nieko neturi. 
Girdėdama tą tuščios kleri
kalų bačkos trukšmą, pažan-i 
gioji visuomenė betgi turi- 
atsiminti 
ne 1 
aptemdinti Ieng...__
tamsesnių žmonių sąmonė ir 
tuo pasinaudojant vėl taimė- 

; ti sau valstybės vairą 
i busimuosius rinkimus.

(“L. ž ”)

I

vasarą: čia mes matėme, visą 
eilę kongresų, kongresėlių, 
su visokiomis eisenomis, 
matėme tų “iškilmių” rekla
mavimą, kur už dalyvavimą i 
jose iš anksto buvo pripažįs
tami dideli nuopelnai “Die
vui ir Tėvynei,” na, ir, žino
ma, “vyriausiam vadui” Va
tikane.

Ir, reikia pripažinti, jų 
šitos iškilmės ir iškilos su
traukė didokus burius efek
tingų scenų mėgėjų, ir kam- 
ne kam galėjo sukelti orga
nizuotos jėgos įspūdį.

Tačiau ir kiekvienam rim-; 
čiau galvojant krikščioniui 
demokratui, tur būti, aišku, i 
kad visų šių pompų vaisiai: 
—muilo burbulas, — išsipū
tė, pakilo, gražiai spalvomis 
spindi, bet vėjas papūtė ir... 
nieko nebeliko.

Dabar, prasidėjus mokslo
• *< 1 •» ■ • _ _

įminti, kad jis keliamas 
be tikslo, kad juę.noiįma 

gvfctiRių ir

per

ĮI I 
r 
i 

jk^al'Aelbę^V’oSios getams, prasideda kitokios' 

socialdemokratus “revoliu- 
cinio idealo išdavikais.”

“Naujienos,” kurios pa
duoda šitą citatą, nuo savęs 
priduria šitokią pastabą:

“Pas komunistus, mat, turi 
didelę reikšmę paviršius, for
ma, žodžiai. Jie mano, kad re
voliucionierius yra tiktai tas, 
kuris nepripažįsta mandagumo

klerikalų reklamos, šiaip ar 
taip surištos su mokslų, šau- 

! kiamas ateitininkų kongre- 
! sas, vėl su bendromis komu- 
i nijomis ir kt. tolygiais 
“mokslo” priedais.

Daugiausia paramos kle
rikalų ateitininkijai duoda 
Lietuvos universiteto teolo
gijos fakultetas, kuris, be 

šmą ir rodo špyga.” i pasiėmęs sau ii* įvairius hu-
I manitarinus dalykus. Šitais 

Kitais žodžiais sakant,: humanitariniais dalykais te- 
komunistai yra “špygų revo-; dogams lengviau pavyksta 
liucionieriai.” Bet kada jų patraukti jaunuoliai abitu- 
komisaras bučiuojasi su rientai, ne^u įvairiomis “eg- 
Hindenburgu arba puotauja zegezomis,” kurių vieni kie

tais, tai tie “i 
riai” i 
pa^ąvoja.

A.UUO uuuiuagumo - -
taisyklių, Voliojasi, kelia triuk- ^Y^ai teologinių ..<IaI„ £ų,

ŽARIJOS
Buvau aną vakarą komu

nistų prakalbose. Priėjo prie 
manęs pasišiaušęs vyrukas ir 
sako:

—Užsirašyk velnį...
Aš nustebau: 
—Ar tai tamsta velnius 

pardavinėji ?
—Ne velnius, alia velnį, 

tokia gazata.
Pasirodo, kad tas “žama- 

tis” norėjo įpiršti man ko
munistų “Vilnį.”

Smaigas.

Kažin, kur dingo visi 
musų tautiški sumanymai? 
Pradėjus Lietuvos valstybei 
kurtis, buvo visokių projek
tų. D-ras Šliupas rašė, kad 
Lietuva galėsianti gaminti 
durpių tešlą popierai daryti 
ir iš baravykų gražaus pelno 
turėsianti. Buvo manoma ir 
iš varlių biznį padaryti. Tūli i

Amerikai galėsianti atiduo
Varšuvoj su lenkų biurokra- rikai teklauso; o atatinkama į ti žaliomis varlėmis, kurias laisvai bendrautis, kalbėtis, 
x x' ' “revoliucionie- šviesa, atrinkama kiyptimi amerikonai taip mėgsta. Da- rinktis j susirinkimus, aptar-

ir špygas kišeniuose dėstomi teologijos fakulte- . bar panašių iniciatyvų visai ti savus reikalus, kovoti su 
x. /ii •/••• 2— ..i I nemitria t • P rlarhrtavioia ir nonosiaite filosifijos, istorijos ir net j negirdėt. P. Pačesa. darbdaviais ir panašiai.

ti

PLĖŠIKAI SUMUŠĖ IR 
APIPLĖŠĖ KRAUTUV- 

N1NKĄ.
Rochester, N. Y.—-Du gin

kluoti banditai čia užpuolė 
žydelio Starskio • drapanų 
krautuvę ir sumušę jį iki są
monės nustojimo, apiplėšė 
jo krautuvę ir pabėgo. Už- 
puolimas buvo dienos laiku, 
antroj pusėj gatvės nuo 
Eastman Kodak Co. dirbtu
vės, iš kur žiurėjo šimtai 
darbininkų per langus.
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Kas nideo neveikia, 
To niekai nepeikia.

čiau, tai baugu ir pasakyt.1 po” keiksmas “Zelborai” užMONTELLO, MASS. Į( _
Kur eina pelnas, daromas Apie stalą apsėdęs būrys

purvinų vyrų traukia ka- 
zyrėmis, iš užkertės tuojaus 
išlindo pažibusiomis nuo

draugijų piknikuose?
Kuomet L. T. N. buvo su

rengtas 30 gegužės pikni
kas, 1 
ma “• 
draugovė negavo pelno iš to 
nei cento.

Rugsėjo 6 d. buvo L. Cho
ro piknikas, ir tame piknike 
komunistai leido munšainą į 
visas puses; už mažą toniko 
bonkutę ėmė jx) 75c. Choras 
iš to negavo nei cento.

Kiek teko patirti, tą šmu
gelį komunistai varo kad 
padarius pinigo, kuriuo bu
tų galima “atsilaikyti prieš 
užpuolikus.”

Išrodo, kad komunistai 
šmugelio keliu atsirado, iš 
šmugelio pasilaiko ir nuo 
šmugelio turės žūti.

Ateina lapkričio mėnuo, 
kuomet nominuojamos val
dybos stambiausių draugys- j 
čių — Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo ir šv. Roko Draugystės. 
Piliečių Kliubas išsisuko iš 
komunistinės giltinės, ir 
šiandien jame eina viskas 
tvarkiai. Tik šv. Roko D-ja 
da vis randasi po bolševiz
mo giltinės piuklu.

Tą draugystę reikia išgel
bėti,nominuojant tokius 
žmones, kurie tarnautų drau 
gystei, bet ne komunistų 
partijai.

Jei duosime komunistams 
da metus pavaldyti, tai iš šv. ijr .
Roko draugystės neliks nie- i!ur atvažiavusiam nėra sun- 
ko. Kas tuomet bus kaltas? |fe

Mano supratimu bus kalti: 
tie, kurie tuos pragaištingus 
viršininkus pastatys.

Nebūčiau priešingas kaip 
kuriems ir bolševikams, kaip 
tai Antanui Sereikai, bei A. 
Čereškai. Jiems butų galima 
pasitikėti, kad vadovaus 
draugystę švariai. Bet tokie, 
kai Kriaučiūnas ir Pagonas, 
tai vedė ir veda draugystę 
prie pražūties.

Šiais metais pirm. Pago
nas šaukė tris extra susirin
kimus, kad peerorganizavus 
draugystę, bet neleido na
riams apie tai diskusuoti, ir 
perorganizavimas nuėjo ant 
šuns vuodegos. Išleido pini
gų apie 150 dolerių ir p. Pa- 
gonas paskelbė, kad darbas 
nelegališkas.

Jei pirmininkas pridarė 
nelegąliškai nuostolių drau
gystei, tai jis turėtų atmokė
ti juosi draugijos kasą, arba 
turėtų apleisti draugystės 
pirmininko vietą.

' Montel ietis. >
' > 4

WATERBURY; CONN.
Darbininkai uždirba.mažai; 
Užsimušė \J. Bagdonavičia.

Spalio 10 d. užsimušė J. 
Bagdonavičia, Jis važiavo 
'Fonzlū pusėtinai įsitraukęs, 
privažiavęs skersgatvį grei
tai sukosi, vežimas apvirto ir 
Bagdonavičia užsimušė ant 
vietos. Tai vis mučelninko

tai buvo pardavinėja- ™unšaint° akimis apie 6 pė- 
‘naminė, bet minėta d« ,
ovė n™™ nelnn iš m bonka, panciakos nusmuku-

sios, sijonas purvinas, dvo
kia kaip iš kokio mėšlyno ir 
tuojaus pila į aprūgusį stik
lą savo mučelninką ir ragina 
savo kostumerius išsigert.

Pamačius tokią regyklą, 
žmogų šiurpuliai ima, o čia 

; tikrai “lietuviška” užeiga. 
: O kas tokias “švarias” vie
tas užlaiko! Ugi tikrai geri 
tikinti žmonės, kurie duoda 
ir ant bažnyčios ir kunigė
lius garbina ir keikia bedie
vius. Tai vis geri parapijo- 
nys.

Taipgi čia yra viena lietu
vė gyvanašlė, kurios dukrelė 
nepersenai sugrįžusi iš New- 
Yorko. Apie ją kalba visas 

! miestas. Kiek laiko tam at
gal ji buvo nuteista už “mie- 
laširdingus” darbus, dabar 
miestas negalėdamas kitaip 
su ja apsidirbt, atidavė į be
pročių namus. Ir tos mamytė 
gera katalikė ir tankiai myli 
su “tėveliais” pasibičiuliau- 
ti.

Girtų Waterburio gatvėse 
nesunku pamatyti, visur kur 
neisi, riksmai, o kai-kur ant 
keturių net vaikščioja.

Darbai eina čia neblo
giausiai, darbą gaut ir iš ki-

• i žai. Darbininkai neorgani- 
jzuoti, todėl elgiasi su jais 
Į kaip kas nori. Todėl Water- 
i būrio pažangiemsiems lietu- 
! viams reikėtų subrusti, 
■ susiorganizuot į unijas ir ap
sivalyt nuo to prakeikto gir
tuokliavimo. Svečias.

lawrence, mass.
Progresyvių Draugijų 

darbuotė.
Atėjus rudens sezonui, 

• pirmutinė pramoga buvo 
H Lietuvių Ukėsų Kliubo ba- 

■ liūs 3 spalių. Muzika buvo 
lietuviška, ir susirinkę kliu- 
biečiai ir jaunimas visi links
mai šoko ir kliubui buvo pel
no.

Spalių 12 d. Aušros Vartų 
I pašalpinė draugija minėjo 
savo 20 metų sukaktuves: 
buvo prakalbos, koncertas ir 
šokiai. Kadangi tą dieną bu
vo šventa (Columbus Day), 
tai prakalbos prasidėjo nuo 
3.00 po pietų, kalbėjo drg. 
S. Michelsonas, “Keleivio” 
redaktorius; vietinis d-ras 
Mikolaitis, ir Tautiškos Pa
rapijos klebonas, kun. S. 
Šleinis. Žmonių buvo pilna 
L. U. Kliubo svetainė ir pra
kalbos visiems patiko. Prie 
Aušros Vartų draugijos pri
sirašė ant vietos dvidešimts 
suviršum naujų narių. Kon
certą išpildė Tautiškos Pa
rapijos P. M. Choras. Buvo

pasekmės. Pas mus yra labai £uetų ir solistų. P-le T. Ke- 
daug kūmučių, kurios dau- ,lu!'e ir Ę‘ni.a ^Įlutiene^ su- 
giau nieko ir neveikia kaip dainavo duetą. Vargonimn- 
tik verda mučelninką, todėl ^as Tamulevičius sudai- 
jo galima gaut veik kiekvie- nav° solo. R. Černiauskaite 
»oj stuboj ir kiekvienoj vie- parode savo gražų balsą su
loj. Ypatingai yra viena la- dainuodama solo. Dakare 
bai pagarsėjusi fabrikante, i ^y0. so^iai- Šokikų buvo 
kuri gyvena netoli “jankių” tiek daug, kad net asla bras- 
kapinių. Ji užlaiko net spe- 1U^.Q pirmininkas M.
čialius jos mučelninko išgar-; . ■ ..
sintojus. Toji kumutė turi šoka, eitų apačion, 
Dėdėlės plauko su stebėtinai buvo vietos soKikams. 
rltrlolinia * *

noj stuboj ir kiekvienoj vie-

papinių. Ji užlaiko net spe
cialius jos mučelninko išgar-

dideliais ūsais senbernį, už 
jos’ mučelninko agitatorių. 
Jis vaikščioja po štorelius, 
restorantus ir kitas viešas 
.vietas ir visiems giria, kad jo 
gaspadinė išverda “stebuk
lingą” mučelninką. Jis taip
gi susiorganizuoja burius

ir p-nia Milutienė su-

. R. Černiauskaitė 
parodė savo gražų balsą su-

Kirmil prašė, kad-katrie ne
neš ne-

Birutės Kliūbas 22 d. lap
kričio rengia didelį teatrą: 
statys “Juozapas ir Zelbo
ra ir Paraono Sapnas.” Vei
kalas gana didelis ir įdomus, 
nes vaizduoja Egipto farao
no gyvenimą, o kad Egiptas 
x—=— j—j-—- tai ir si

jų yra labai 
juos vedasi pas savo gerąją į daug. Tarp jų jau žymią ro- 
gaspadinę “užsifundyti.” lę lošia ir žydų dievas Jeho-

girtuoklių ir seredoje, kada turėjo daug dievų, 
darbininkai gauna, “pėdę,” tame veikale jų

užsifundyti.” lę lošia ir žydų dievas Jeho- 
Mane, kaipo svečia, taipgi va, kurį šiandien garbina 
vieną kartą mučelninko krikščionįs. Įdomi “Zelbo- 
frentai nusitempė į tą gar- ros” malda prie meilės dei- 
singą vietą. Ir ką ten pama- vės. Taipgi įdomus “Juoza-

9
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'tai, kad “Zelbora” jį pabu-Į 
čiavo. “Paraono Sapnas” ir 
jo aiškinimas jau daugumui 
yra žinomas iš šventraščio. 
Jis parodo, kad seniau sap
nai Įabai didelę rolę lošda
vo, ir Maižius juos sudėjo į 
šventraštį.

Veikalas reikalauja daug 
prisirengimo ir lėšų. Birutie- 
tės surinko geriausius vaidy- 
las ir pritaikė kiekvienam 
tinkamas roles; knygutes iš
dalino vaidyloms pusė metų 
atgal, o dabar praktikos at- 
sibuna kas nedėldienis, ir 
tankiau; drapanos bus parū
pintos egiptiškos.

♦ ♦ ♦

L. S. S. 61 kp. rengiasi su
rengti įdomių paskaitų, ko
kių da čionai niekad nėra 
buvę. Už prelegentą kvies 
drg. S. Michelsoną, “Kelei
vio” redaktorių. Diena ir pa
skaitos tema bus pranešta 
vėliau. J. S.

SHENANDOAH, PA.
Vėl vienas išradimas.

šiomis dienomis Juozas 
Grigas kuris gyvena po Nr. ir MANO DVILEKIS PRIE | nės 
91V T1-. --------  .xt B koncerto.

Jeigu jau visi apie Babra
vičiaus koncertą rašo, tai 
leiskite, gerbiamieji, ir man 
savo nosį įkišti. Iš pat pra
džių pasisakysiu, kad aš 
aukštų mokslų South Bosto-

POLEMIKA IR KRITIKA
31 E. Lloyd st., sugrįžo iš į 
Washingtono užpatentavęs 
savo naują išradimą. Jis 
šiuom kartu išrado pagerini
mą prie elektrikinio proso. 
Su tuo pagerinimu bus gali
ma kontroliuoti prąso karštį

lės pradėjo šnabždėti: i redaktoriaus prierašas buvo 
“Baubia kaip jautis užsprin- [ padarytas, matoma, dėl to, 
gęs!” O jis mat tuomet darė, kad užkirtus kelią kitiems 
U___________________ 1 - • I.C A*___•____________ 1 .V* 1______ X?________

taip, kaip kam reikės, o ne- auV‘ų muamų oouui nosio- 
taip kaip dabar yra, kada n0 konsenratonjoj nesu bai- 
prosinant prosas įkaista ir F*8;bet ™ delt? aPle muz1' 
priseina svyčių uždaiyti, o K‘ruput.1 nusimanau, nes 
Uui atvZ \ veikia &a^e turėjau

MONROVIA, CALIF.
Žemės drebėjimas čia ne 
naujiena, bet sutikt lietuvį, 

tai naujiena.
12 spalio pas mus vėl bu

vo. didelis žemės drebėji
mas, susiubavo kalnų viršū
nės kaip kad medžiai nuo rakina. Tas labai paranku 
vėjo. Spalio 13 d. tie kalnai pieno i’ 
jau buvo apkloti sniegu lyg valkatos negali’ pieno nu
baltu patalu ir atrodė tikra nešti, 
žiema. Bet pusę mylios nuo’ 
tų kalnų Monrovia apielin- 
kėje išrodė kaip gražiausias 
pavasaris. Medžiai žaliuoja, 
kvietkos žydi, ūkininkai sė
ja laukus ir sodina daržo
ves. čia žiemos visai nėra, 
bet mes ją matome kiekvie
name jos apsireiškime ir ga
lim nueit į pusę valandos 
peksti pasižiūrėt, nes porą 
mylių nuo šio miestelio kal
nai baltuoja apkloti sniegu.

Monrovia miestelis labai 
dailus, klimatas malonus ir 
sveikas, žiemos visai nėra,

elektra TtidXti dvi-eilę armoniką ir polkadelrtrą atidalyti. , ^eJdavau j n*tas nFežiui
Šitas Gngo išradimas, sa- 

koma, busiąs labai parankus j 
ligonbučiuose prie operaci
jų, nes galima visokios šilu
mos turėti. Žiemos laiku ir 
automobiliams galima ap
šildymą įsitaisyti. (Tokios 
prietaisos, ką automatiškai 
kontroliuoja elektros karštį, 
senai jau yra ant rinkos.— 
Red.)

Apie 3 metai atgal J. Gri
gas išrado automatišką už
raktą prie pieno dėžių. Įdė
jus dėžėn kvortą ar daugiau 
pieno, dėžė prie durų pati 
užsirakina ir be rakto pieno 
jau negalima paimti. Tečiau 
padėjus tuščią, dėžė neužsi-

“crescendo” ir “diminuen-
do.”

Pirma ir aš nežinojau, ką 
tie “endai” reiškia, bet da-( 
bar matau, kad tai labai toliaus, tai jau ji neilgai ga- 
moksliški žodžiai. Jei tokius lės girtis apie “didelį” skai- 

__žodžius vartosi, tai žmonės 
nes tuojaus pamatys, kad tu nesi 

grinorius, ir šolderio tau ant 
stalo bile kaip jau nepadės.

Vadinasi, šiaip ar taip, o 
Babravičiaus koncertas vis
gi atnešė naudos. Jeigu, 
anot kritikų, patsai koncer- 
tas ir nepavyko, tai užtai jis besta musų munsainienai, ir 
iškėlė aikštėn kitus musų 
tautos talentus — didelius 
muzikos kritikus.

Muzikantas.

eandariečiams daryti pasta
bų J. Švitrai.

Jeigu “Sandara” laikysis 
sentautininkių dvasioje ir

čių sandariečių.
J. Pėža.

išvežiotojams, nes

į Kaipo muzikantas, aš p. 
' Babravičiaus nekritikuosiu.

Gana jau jį nuplakė muzi
kos ekspertai iš “Darbinin
ko” ir “Sandaros.” Taigi aš 
noriu truputį pakalbėti apie 
p. Babravičiaus “kritikus.” 

“Darbininko” muzikos 
specialistai apie patį p. Bab
ravičių atsiliepė taip, kaip 
bernas apie mergą, prie ku
rios jis norėtų prieiti, bet 
negali. Merga butų labai 
šauni, bet tiems bernams, su 
kuriais ji susideda, reikėtų 
ąžuoliniu kuolu nugaras iš
dirbti. Taip ir “Darbininko” 
pisčikai sako: Babravičius 
yra labai geras dainininkas, 
toks geras, kad geresnio jau 
negali ir būti; bet tie žmo- 

' nės, kurie rengė jam koncer- dentą ir į seimą.
tą, yra biaurųs sutvėrimai- ■ J. Švitra dar nesenai įsto

ST. PAUL, MINN. 
Lyg butų sprogus bomba.
“Keleivio”. num. 39 pasi

rodė žinutė, kurioj buvo pa- 
.a -•••••* * * ------------------------------------- ““V

tas tiek sujudino kai kuriuos 
lietuvius, lyg butų kas nors 
metęs bombą. Vieni pra
dėjo rėkauti, kad reik su
rasti kas tai parašė, kiti no
rėjo nekurias ypatas apmuš
ti, kiti vėl pienavo kad rei
kia patraukt teisman ir tt. ir 
tt.

Negaliu praleisti neper
sergėjęs tų žmonių, kurie su 
munšainu nieko bendro ne
turi. Ta žinutė juk visai ne
palietė visų lietuvių, bet pa-

GRINORIUS SKERE- 
ČIOJA.

Julius Švitra Sandaros or
gane peizuoja tuos sandarie
čius, kurie “bendro fronto” 
klausime, nerasdami vietos 
savo raštams “Sandaroje,” 
kreipėsi į svetimą spaudą. 
Švitra sako: Jeigu “Sanda- fiĮtė "tik tuos,'kurie iš tiesų 
ros” redaktorius netalpina; taip elgiasi, tad kogi čia rei- 
jų raštų, tai reikią kreiptis Retų įsižeisti. Kurie to biznio 
da į tris “pleisus,” būtent, į nevarot apie tuos nebuvo nė 
apšvietos komisiją, į prezi- kalbama, bet yra daug tokių,

kurie tuom užsiima, tad 
tiems ir buvo pasakyta tei-Matyt, gamta yra apdova

nojus J. Grigą geru protu iš
radimams daryti. Dabar, sa
koma, jis organizuosiąs koo 
peraciją ir kursiąs dirbtuvę 
prosams daryti, nes vienas 
pate neturi reikalingo kapi
talo, kadangi yra paprastas 
angliakasys.

Dabar C
griebtis už kito išradimo. konJert^kadaVrengė“^ 
Sakoma, kad planą jau turis Rie baisus žmonės? žinoma, 
sugalvojęs. Jis dirbsiąs • - - -
“džek-amerį” skylėms kalti 
akmenįse arba anglįse. Nors 
tokių mašinų yra jau poros

tokie biaurųs, kad stebėtis jęs j Sandarą ir, kaipo grino- sybė.
reikia, . kaip juos šventa že
mė nešioja I Juk nelabai se
nai per viešą mitingą South 
Bostone jie drįso protestuoi 
prieš šventablyvą kunigėlių 
valdžią, kuri Lietuvoje be- 

„. . x. dievius galabija! Ar galėjo
i”gas.._išeiti geras Babravičiaus

vasara taipgi nekaršta, per į ryšių, bet jos labai kenkia
X____ _________ _ •! _ j • TT?_____visą metą oras veik vieno

das. Skirtumas tik tame, kad 
dabartiniu metų laiku tan
kiai čia palyja ir visa gamta 
atrodo gražiau negu birže
lio ir liepos mėnesiuose. Čia 
nėra jokių išdirbysčių, nė 
fabrikų, todėl biednam žmo
gui čia atvažiavus apsigy- 
vęnt yra sunku. Lietuvį susi
tikt čia — tai didelė naujie
na. V. Černelii.

SCRANTON, PA.
Pekloj gyvena ir nori da 

“peklinių knygų.”
Malonu man bus pasida

linti su “Keleivio” skaityto
jais tuo, ką esu matęs ir pa
tyręs Amerikoj bevaikščio
damas per 25 metus tarp lie
tuvių ir platindamas apšvie- 
tą, knygas ir laikraščius. Te
ko matyti daug nesmagumų. 
Apvažiavau Amerikoj dau
gelį miestų ir miestelių, teko 
susitikti su gerais ir blogais 
žmonėmis. Ilgiausia gyvenu 
Scrantone, tad čia esu visko 
daugiausia ir patyręs. Da ne
senai teko užėjti į vieną lie
tuvių stubą, kur buvo prigu
lę girtų pilni kampai su nu
daužytomis nosimis. Mun- 
šainės galionas stovi ant 
stalo. Pasiūliau knygų pirk
ti. Vienas iš kampo atsilie
pė : “Ar turi pasaką apie 
Virbaliaus Magdę?” O ant
ras klausia: “O Peklinę kny
gą ar turi?” Atsakiau, kad 
jau geresnės Peklos nerei
kia, kaip jūsų stuba. Žiuriu, 
kad išlenda iš kito kamba
rio girta boba, kokių šešių 
pėdų ūgio, kaip Šatrijos Ra
gana, palaidais plaukais, ir 
jagriebus man už pundo 
cnygų sako: “Ką čia turi?” 
Atsakiau, kad knygos. Sako, 
mano burciingieriams knygų 
nereikia; gali eit sau į kitą 
stubą. Paėmęs knygas lei
dausi greitai per duris.

Bočių Juozas.

c

Prie progos reikia pašte-rius, gal nežino, jog tie san- Prie progos reikia paste- 
dariečiai, kurie kreipėsi į bėti ir tą, kad didžiuma mu- 
svetimą spaudą, iš kalno ži- sų miesto lietuvių apseina 
nojo, kad vaikščioti prie Ei- švariai, elgiasi kultūringai, 
nošiaus, o nuo Einošiaus turi gražius namus ir drau- 
prie Kaipošiaus, tai bergž-1 gingi žmonės. Bet yra ir to

kių, kurie lietuvių vardą že
mina. Tėmyjanti*.

džias darbas. Juk ir pats J. 
Švitra sako, kad “Sandaros” 
redaktorius dirba po apšvie- 
tos komisijos priežiūra.

Tas grinorius kursto San
daros viršūnes braukti tuos 
sandariečius lauk iš Sanda
ros, kurie išreiškė savo nuo
monę dėl “bendro fronto” 
svetimoj spaudoj. Ir kaip 
matyti iš “Sandaros” redak-

kad ne! Ot, jeigu koncertą 
butų surengę vyčiai pobaž- 
nytiniame skiepe, tai butų 
buvę kas kita! Tas reiškia, 
jog kitą sykį p. Babravičius 
turi kreiptis pas vyčius ar 
pas kokią nors švento Cipri- w ______ _
jono juostos su devyniais cjjos prierašo, tai jau Šanda- 
mazgais susaidę. įros viršūnės ir rengiasi prie

Tai tiek apie “Darbinin-; to. Bet kodėl J. Švitra ir 
į “Sandara” nekėlė triukšmo, 

iš “Sandaros” kai dar nesenai nekuric san-

KAM TAS BURNOJIMAS?
Tul ;3 Julius Švitra pra- 

pliurpė “Sandaroje” visu sa
vo burnos nešvarumu prieš 
J. Sekį ir Joną Pėžą, kurie 
išsireiškė per “Keleivį” už 
bendrą sandariečių ir socia
listų veikimą.

Įniršęs ant šitų dviejų san
dariečių, kad jie drįso be sa
vo načalstvos leidimo kreip
tis su savo raštais į socialis
tinį laikraštį, Švitra kolioja

žmogaus sveikatai. Viena 
yra operuojama vandeniu, 
tai darbininkas padirbęs 
prie to grąžto tuojaus gauna 
reumatizmą. Kita operuoja
ma suslėgtu oru. Nors jos 
abidvi labai greitai daro sky- į *les akmenise ir kietose ang-1 
lįst, bet išdirbęs apie pora 5?ej,° d? t0^?us-J - 
■U darbininV 
džiovos auka ir uz kelis do
lerius palydi savo sveikatą, 
kurios nei už kelis tūkstan
čius negalima nusipirkti.

J. Grigo planuojama ma
šina bus varoma vėju ir pati 
dulkes naikins, šitą jo išra
dimą busią galima vartoti ir 
kituose darbuose, kur yra 
daug dulkių.

Išradimų Grigas sakosi bet ir pažino, kad dainium- bar keliamas triukšmas vien 
turįs suplanavęs gana daug, kas buvo susinervavęs, ko dėlto, kad tūli sandariečiai 
tik jam to ištekliaus vis negalėjo pastebėti nei publi- išreiškė kituose laikraščiuo- ■ 
trūksta. Ir šitiems dviem iš- ka, nei anglų laikraščių re- i se savo nuomonę apie veiki* 
radimams išėjo penki metai porteriai, žinoma, ‘ 
laiko. Prie to, kaip jis i \ _ _ ........ M
prisieina persirgti baisiau- riečiai, tai šitų silpnumų pas politikai, tai nebūtų reikėję cialistų Išpera.

Jie dariečiai buvo gana tamp- socialistus visokiais keiks- 
ir riai susirišę su reakcionie- mažodžiais. Jis vadina juos

(už amerikiečius muzikos kri- 
! tikus. Amerikiečiai aprašė 
i p. Babravičiaus koncertą la
bai smulkiai, ir nepastebėjo 
pas dainininką nei vienos 
klaidos. O “Sandaros” mu
zikos ekspertas tuojaus pa
rodė pirštu, kur Babravi
čius suklupo. ___ Ir_____________ _____ ____
ekspertas netik parodė Bab- darai” nesvarbu buvo kad ir 
ravičiaus klaidas dainavime, principų peržengimas, o da-

riais korporantais? Tie kor- _____________ _______
porantų rėmėjai tuomet promitavusiais ir organiza- 
biauriojo musų vienminčius ciniai nusmukusiais pdliti* valstiečius liaudininkus ir kięriaįš,”? ir sako;; kadbįrti 
net pačią “Sandarą” bandė fej ^ikTa žm^
kreipti atžagareivių pusėn, I RUj būti be Srdies, be jaus- 
k.. mų, bį sąžinės.

Komunistus jisai vadiną 
“socialistų išperomis,” nes 
jie pirma prigulėjo prie so^ 
cialistų organizacijos.

Bet jeigu kokius degene
ratus vadmti “socialistų iš
peromis” vien dėlto, kad jie 
kitą syk buvo prisidėję prie 

istų organizacijos, tai 
ts Švitra turi būt “so- 

_ ------- , nes ir jis
j tiems sandaneciams kreiptis sakosi prigulėjęs prie socia-

yra nekultūringas 
Jis yra da didesnis

bet jus tylėjote ir kitiems 
sandariečiams trukdėte tuos 

“Sandaros” j ponus atakuoti. Tada “San-

i

“visais žvilgsniais nusikom-

■ <■

metai porteriai, žinoma, jeigu mo budus. Žinoma, jei priė sočlaliu. 
sako, koncertą butų rengę sanda- . Sandaros vairo butų tinkami jr pats 

iečiai, tai šitn silnnnmn r»as'nnlitilcai fni nehutn
siąs smegenų laužymo ligas 
ael žmonijos gerovės.

: A. J. Baniiauskas.

Rėd. Atsakymai
f

dainininką nebūtų buvę. j _ ____
Šitas koncertas neišėjo Į svetimą spaudą, kaip jiems listy. 

kaip reikėjo da ir dėlto, kad nereikėjo kreiptis per perei-. gvitra 
p. Babravičius nepasiklausė tą suvirš 10 metų. I žmogus. Jis yra

Švitra beskerečioda- keikūnas, ,negū komunistai 
jjg jokio pamato ir be jo
kios gėdos šmeižia tą idėją, . y i _• . 1 • •

“Sandaros” ekspertų, kokios j J. f * 
dainos koncertui geriausia mas apie “lengvatikius” 
tinka. Iš viso jo programoj sandariečius kažin delko ra-___o___________
buvo tiktai viena Miko kom- so “Sandaroje,” kad koks už kuria kovoja viso*pasau- 
pozicija, o čia, mat reikėjo ten Kučinskas “priėjo prie «
visą vakarą Miko dainomis tekio supratimo, kad jeigu 
išpildyt, nes ir pats Mikas būt socialistu, tai reiltia 
taip daro. . j žmogui būt be širdies, be

Frank Speroski.—Mes jau 
esam porą kartų aiškinę, 
kad tas daktaras, kuris sako
si išradęs vaistą nuo reuma
tizmo, gyvena Austrijoj, ir . „ ____ ______ w___ - ______
jo vaistai Amerikoj da neži-| Žinoma, menko mokslo jausmų, be sąžinės!” Aš ma-nepraustaburnis Švitra drįs-

lio susipratę darbininkai 
Socialistinis Internacionalas 
šiandien turi apie 20,000,000 
organizuotų narių. Ir toks

nomi. Jei tamsta ir galėtum žmogus šitokių dalykų nepa- nau, kad apsišvietę sanda- ta sakyti, kad socialistu gali 
jam laišką parašyti, tai jis stebės, čia, mat, reikia žino- riečiai 'benori matyti savo būti tiktai “be sąžinės ir be 
__ — 2— ? • — * A? 1 »V5 • zz V •• t S • Vj «• •• w“crescendo,” organe tokių raštų. Šitaip

M • ___Y___L? -__ 1 — Ali-___ •- -Irt!
vaistų tamstai nesiųs be pi- ti, ką reiškia “crescendo,” organe tokių raštų. Šitaip 
nigų; iš kalno gi nei mes, nei “diminuendo” ir “falseto” rašyti galima tik apie plėši- 
tamsta negalim žinoti, kiek balsas. O ką tu, žmogau, ga- kų — žmogžudžių gaują, o 
jam reikėtų nusiųsti. Todėl Ii apie tokius dalykus žinoti, ne apie legalę politišką par-
prisieitų pirmajam rašyti ir ^nebaigęs South Bostono tiją. Galima kritikuoti kitos 
klausti, kiek jiš norėtų. Bet konservatorijos ir negavęs partijos principus, taktiką ir 
mes vistiek netikim, kad per. bent trijų diplomų? I pasielgimus remianties fak-
laišką galima butų gauti tin- į Atsimenu, girdėjau vie- tais, bet ne purvinomis kojo-

t

širdies” žmogus.
Už Šitokį piktžodžiavimą 

Švitra turėtų-būt išmestas iš 
visų pažangių darbininkų 
organizacijų, jeigu jis kur 
prie tokių priklauso.

Darbininkas.mes vistiek netikim, kad per. bent trijų diplomų? I pasielgimus remianties fak-
laišką galima butų gauti tin- Į Atsimenu, girdėjau vie- tais, bet ne purvinomis kojo- 
kaipų vaistų. Reumatizmo nam koncerte dainuojant tos mis lipti į kitų sąžinę. Po J. 
yra visokių rūšių, ir ligonio konservatorijos diplomuotą Š. raštu “Sandaros” redakci- 
Įeištyręs joks daktaras ne-!mėnulį (merginos vadinasi ja padėjo prierašą, kad tos 
gali žinoti, kokių jam reikia “žvaigždėmis’7). Pradėjus rūšies rastų daugiau netab nuteistas kalėti nuo 12 iki 

jam balsą kelti ir leisti, žmo-ipinsianti. šitas ‘^Sandaros”119 metų.

neištyręs joks daktaras ne-!

Pereitą sąvaitę iš valstijos 
kalėjimo pabėgo plėšikas 
Myron L. Smith, kuris buvovaistų.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

i

Valstybė- Italijoj gražinama Vidar- 
amžių valdžios forma.tai Aš.”

«

(Francuzų karaliaus Liud
viko XIV posakis.)

Lietuvos buržuazinė spau
da pilna nusiskundimų, kad 
LenKijoj labai persekioja-

—Sveikas tėve ’
Kur taip skubini uždusęs?

—Bėgu, vaike, pas kairi 
šoblę gadąsti.

—O kam ją galąsti? Ar 
važiuoji Į Valparaisą bulvių 
skusti?

—Ne bulvių į Valparaisą 
skusti, ale ant vainos reikia 
riktuctis. Juk tu turbut skai
tei gazietose, kad bolševikai 
užmušė Lietuvos pasiuntinį 
„etdli Maskvos...
uz 
neto]

—Taip, skaičiau.
—Taigi Lietuva dabar tu

rės Apšaukti vainą bolševi
kams.'

—Kas tau sakė?
—Čia, Maike, nereikia ne: 

sakymo; čia pats turi supra
stu Ar atsimeni, kaip anais 
metais Serbijoj buvo užmuš 
tas Austrijos kunigaikštis: 
Austrija tuojau apšaukė 
Serbijai vainą, i kurią pas 
kui Įsimaišė kitos karalystė 
ir kilo rišo svieto vairia. 
Taip ir dabar gali bu£ Perei
tą naktį aš ir užmigt negalė
jau, kaip pradėjau mislyt, 
kaip lietuviškas vaiskas eis 
ant Maskvos.

—Nusiramink, tėve. Tarp 
Lietuvos ir Rusijos karo ne
bus. Lietuva perdaug maža 
valstybė, kad drįstų kabintis 
prie Rusijos.

—Dovydas, vaike, irgi bu
vo nedidelis, ale su Dieve 
pagalba patiesė milžiną Ga
lijotą.

—Šiandien tokių stebuklų 
nėra, tėve. Šiandien kas di
desnis ir galingesnis, tas ir 
viršų ima.

—Jei tu taip kalbi, Maike, 
tai tu nieko nežinai. Prieš 
Lietuvos galybę Rusija nie
ko negiliuoja, ba už Lietuvą 
stoja šventas tėvas ir visas 
katalikiškas pasaulis.

—Klysti, tėve. Šventas tė
vas nėra Lietuvos draugas 
Kada lenkų generolas Želi
govskis užpuolė ant Lietu
vos ir užgriebė Vilnių, tai 
šventas tėvas tą grobį palai
mino ir pripažino, kari Vil
nius dabar turi prigulėti 
Lenkijai. Matai, kad šventas 
tėvas irgi galingesnio pusę 
palaiko.

—Vistiek, vaike, Dievas 
Lietuvos neapleis, ba Lietu
vos valdžia yra krikščioniš
ka.

—Caro valdžia, tėve, irgi 
buvo krikščioniška, bet kada 
ji pradėjo karą su japonais, 
tai japonai jai taip davė į 
kailį, kad ji vos tiktai nesu
griuvo.

—Matai, vaike, tu ir pats . 
pripažįsti, kad mažutė Japo
nija sumušė didelę Rusiją. 
Tai kodėl Lietuva negalėtų ; 
jos sumušti ?

—Japonija, tėve, nėra to- ;

kia mažutė, kaip Lietuva. 
Japonų yra apie 50 milionų, 
o lietuvių tiktai apie 2 milio- 

(nu. Kągi tokia saujalė žmo- 
I nių galėtų prieš milžinišką 
Rusiją padaryti? Tą gerai 
supranta ir pati Lietuvos 
valdžia, todėl ji nekuomet 
nedrįs pradėt su Rusiją ka- 
o. Pagalios, ar verta butų 
riti į karą dėl vieno žmo
gaus?

—Tai priklauso nuo to, 
vaike, kas tas žmogus buvo. 
Jeign jis buvo cicilistas ar 
šiaip koks bedievis, tai žino
ma, kad dėl tokio neužsimo- 
.a daryt vainos. Aš sakysiu, 
eikėtų da pasidžiaugt, kad 
•edievį užmušė. Ale jeigu 
pasirodys, kad tas užmuštas 
mogus buvo kunigas, tai 
nes, lyčiai, tuojaus siųsim 
sietuvos prezidentui prašy
lą, kad apšauktų Rusijai 
rainą. Aš vienas  ̂vaike, ap- 
;iimu su savo vaisku Mask
vą paimti, jei tik Lietuvos 
.aidžia prisius mums šipą Į 
Lietuvą parvažiuot. Jes, 
Maike, tu da pamatysi, kaip 
misų tauta pagarsės.

—Nebūk juokdarys, tėve. 
Jeigu tau reikėtų iš Kauno Į 
Maskvą nueit, tu da nežino- 
um i kurią pusę reikia eiti.

—Jes, Maike, tu čia teisy
bę pasakei. Apie tai aš ir ne- 
lamislinau.

—Taigi pirma, negu eiti 
int Maskvos, aš tau patar
iau nueiti į vakarinę moky
klą ir pasimokyti geografi
jos, kad žinotum nore kurioj 
rasėj Maskva stovi.

—Tai ačiū tau už rodą, 
Maike. Eisiu geografijos pa
simokinti.

I

RYTAS.
Jau saulytė motinėlė
Iš aukštybių sosto
Siunčia savo spindulėiį
Ir žemelę glosto.

Jau laukuose piemenėlis 
Rageliu traliuoja
Ir pilkasis vyturėlis 
Padangėj plasnoja.

Kelkis, kelkis artojėli.
Jau saulutė šviečia
Ir j darbą paukštužėliai 
Čiulbėdami kviečia.

Juk jau rytas, tad j darbą 
Kuo veikiausiai stoki.
Ir purendamas žemelę
Sau naudos jieškoki.

Nardts.

mos tautinės mažumos. Kad 
tai tiesa, niekas neabejoja. 
Bet kademai tyli, kad Lietu- 

i voj tas pats dedasi. Mes ži
nome daugybę faktų, kada 
buvo draudžiama darbinin
kų susirinkimuose kalbėti 
savo gimtąją kalbą ir polici
ninko verčiami kalbėti “val
stybine” kalba.

Dar 1924 m. Jonavoje Ž. 
U. D. Prof. S-gos susirinki
me policininkas uždraudė 

• drg. Markeliui kalbėti įrasiš- 
j kai ir reikalavo kalbėti lietu
viškai, nors nė vienas darbi
ninkas jos nesuprato, šiais 
metais gegužės 1 d. mitinge 
Panevėžyje draudė kalbėti 
žydų kalba drg. Šerui. Kau
ne vienas III nuov. polic. vir
šininko padėjėjas kelis sy
kius uždraudė kalbėti lenkų, 
žydų ir įrašų kalbomis, štai 
rugpiučio m. 25 d. “Sočiai 
demokrato” redakcijoj įvy
ko kartonažo darbininkų su 
surinkimas. Dalyvavę polici 
ninkai uždraudė kalbėti ru 
siškai ir reikalavo, kad vi 

» sais dienotvarkės punktai 
■ pranešimai butų daromi til 

lieturių kalboj, kurios veil 
visi darbininkai nesuprato. 
Susirinkimas pasipiktinę 
tokiu biauriu policinink< 
reikalavimu priėmė proteste 
rezoliuciją:

“1925. VIII. 25 d. korto 
nažo darbininkų susirinki 
me policijos atstovai reika 
lavo, kad visais dienotvar 
kės punktais butų darom 
pranešimai tik lietuvių kai 
ba. Užklausti policininkai 
kokiais įstatymais remiasi 
statydami tokius reikalavi
mus, vienas iš jų atsakė, kad 
jis jokiu Įstatymu nesire 
miąs, tik savo valia tai da 
rąs. Reikia pastebėti, kad ii 
dalyvavusių apie 30 darbi 
ninku ir darbininkių nė vie
nas nemokėjo lietuvių kal
bos ir tik 2-3 ją šiek tiek su
prato.
. Kadangi šis policininke 
reikalavimas yra pasityčio
jimas iš žmogaus prigimtie; 
bei garantuotų konstitucijos 
kalbų laisvės ir mindžioji
mas elementariškiausių de
mokratizmo principų, susi
rinkimas reiškia griežčiau
sią protestą ir reikalauja 
atatinkamų valdžios įstaigų 
parėdymo, kad tokių polici
ninkų daugiau nesiųstu į su
sirinkimus ir nusikaltusius 
patrauktų atsakomybėn.

šią rezoliuciją pasiųsti 
Seimo socialdemokratų frak 
cijai ir vidaus reikalų minis- 
tenui.

Svarstant šią rezoliuciją 
policininkas užprotestavo ir 
iškilmingai pareiškė, kad 
apie policiją negalima kal
bėti, nes policija kaip tik ir 
esanti valstybė. Vis dėlto re
zoliucija buvo priimta, bet 
už tai policininkas uždarė 
susirinkimą ir išvaikė darbi
ninkus, net grąsino pašauk
siąs policijos rezervą.

“Krikščioniškoj” Lietuvoj

i
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t* . - -■ policijos sauvaliavimai pa
siekė to. kad verčia žmones 
kalbėti laja kalba, kurios jie 
nemoka ir nesupranta.

Darbininkas.I 
I 
I 

I 
I

I

MOTERIS NUKRITO NUO 
PENKTO AUKŠTO.

Moteris vardu Elsie Nieve 
N e v Yorke išsilenkė per 
langą pažiūrėti kas dedasi 
ant gatvės, ir netekus lyg
svaros nukilto nuo penkto 
aukšto žemėn. Ji užsimušė 
ant vietos.

ŽARUOS.
Nesenai laikraščiai rašė, 

kad popiežius Įspyrė pan- 
tapliu Lietuvos kunigu dip
lomatams i užpakalį, kada 
tie norėjo su juo pasimatyt.

Dabar gi skaitom, kad 
lenkas šiaučius pasiuvo po
piežiui naujus pantaplius. 
Lietuvos diplomatai, bukit 
atsargus!

Fašistų valdžia Italijoj 
nutarė galutinai sugriaut* 
žmonių atstovybę ir grąžint 
viduramžių tvarką.

Dabar Italijos miestai i: 
kaimai renkasi vietinę sav< 
valdžią palįs, iš vietini: 
žmonių. Fašistai gi nuta-, 
rė tokią tvarką panaikinti 
•Jie nutarė įvesti “podestų’ 
sistemą.

“Podestu” valdžia gyva
vo Italijoj viduramžiuose 
Žodis “podesta” reiškia tok 
viršininką. kurį miestui ai 
kaimui atsiunčia centro vai 
ižia, nesiklausdama vietos 
gyventojų sutikimo. Tai vrz 
bjauriausia diktatūra, koki: 
galima įsivaizdinti. Liaudi 
Ha balso jau neturi. Ji tur 
ik klausyti ir pildyti, ką ja 
iepia “podesta,” o šitas “po 
lesta” vėl daro taip, kaij 
Įam diktuoja centro valdžia 
Dabai* šita centro valdži;
ra juodašimtis Mussolini.

Romoje irgi nebus žmoni; 
enkamo majoro. Miešti 
aldys iš viršaus paskirta 

gubernatorius su dviem vi 
e-gubernatoriais. Šita “šv. 
raicė” turės sau da 80 pata- 
ėjų, kuriuos skirs valdžio 
iripažintosios organizaci- 
os, tokios kaip komercijos 
>utas, bankininkų asociaci- 
a, profesorių asociacija ii 
oms panašios organizaci 

jos.
Įvesdami šitą viduramžių 

varką, fašistai aiškina, kad ! 
račių žmonių renkamoj 
raidžia esanti nepraktiška 
es ji brangiai atsieinanti, 
inkimų laikais tarpe žino-1 
■ių kilą daug partinių gin- 
ų ir tt.

Popiežiaus Valstybė
Šiemet sukanka 55 met. Dievo vietininkas viešpata- ^Francui. 8 mil. fr.); Popie- 

raip išnyko nepriklausoma vęs; per 700 metų popiežiai zius gavęs pasiskolinti 50 
bažnyčios Valstybė, popie- ‘ • > • • <•- • ■>—
ių per vienuoliką šimtų me- 
y valdoma. Bažnyčios Vals- 
ybė gyvavo nuo 756 ik 
870 m. i V . ’ . ’ 
riais; 19 amžiaus pradžioje 
valstybės plotas siekė 41 
ūks. ketvirtainiškų kilomet- 
ų (per 4 mil. hektarų) su 3 
nil. gyventojų, bet 1859 m. 
lopiežius nusigyvenęs betu- 
ėjo 12,803 ketv. kil. su 700 
ukstančiais gyventojų.

Su Rymu buvo dar šie di
lieji miestai: Bolonija, Fe- 
ara, Raveno ir uostas čivi- 
a Vekia. Sulyg 1849 m 
konstitucijos popiežius, kar- 

’.inolų renkamas, valdė šalį 
>er jo skiriamą kardinolą 
valstybės sekretorių (pirma 
is ministeris). Greta minis- 
erių tarybos buvo Valsty 
'ės Taryba susidedanti ii 
monių (dvasiškių ir pašau 
iečių) su patariamuoju bal 
u. Buvo dar lygu parlamen- 
as — konsulta, kurios vie- 
įas-ketvirtadalis buvo kuni 
*ai popiežiaus skirti, o tris 
etvirtadaliai iš žmonių pa 
iulytų tarpo. Valstybė.— 
^dalyta į 10 delegacijv 
:ardinolų — delegatų ir ar- 
ivyskupų valdomų; delega- 
ijos — Į gubernijas, guber- 
latorių valdomas. Prie gu
bernatorių buvo provincijų 
eimeliai 6 metams cenze 

budu renkami. 1862 m. vals- 
ybė turėjo pajamų 29 mil., 

( >išlaidų 73 mil. lirų; skolų
—550 mil. lirų.

Popiežiaus civilinis lapas 
(alga) 3 mil. Kariumenės 
15670 vyrų. Universitetai su 
4 skyriais buvę 6 miestuo
se^*?).

Kaip atsirado popiežiau* 
valstybė?

Dar 4 amžiuj Rymo vys
kupai buvo įgiję daug že
mių, dievobaimingų krikš
čionių užrašytų. Vyskupams 
sutvirtėjus, iš tų žemių išau
go Bažnyčios Valstybė. Nors 
visos tos žemės buvo Rymo • •••• , • • • imperijoj, imperatoriai nesi
priešino užgrobti nei po
piežių politikai; 8 amžiuj 
buvo suklastuotas raštas, 
kuris skelbė, jog impera- i 

į torius Kastantinas Did. do
vanojęs popiežiui visą Itali
ją, o savo pasaulinį sostą 
perkeldinęs Konstantinopo- 
lin (Bizantijon), nedrįsda- i 
mas ten karaliauti, kame <

tuo suklastuotu raštu patei
sindavo svetimų žemių už
grobimus; per 700 m. daug 
buvo išlieta kraujo, Popie- 

su ilgais protar- žiams įsigeidus suvalyti vi- • - * ' w • • • • • •

Nuėjau aš kartą Į kepyklą. 
Vusipirkęs duonos norėjau 
au išeiti, bet tuom tarpu į 
ridų įėjo sulinkusi senelė, 
tuirios veidas buvo panašus 
suvytusį obuolį, o plaukai 

—pilki, kaip pelenai. Žiū
rint į jos drabužius išrodė, 
tad ją nesenai apdraskė šu
les — taip ji buvo apdris- 
tus. Aš valandėlei apsisto
tu ir nustebęs žiurėjau Į ją. 
Mano galvoje bujojo mintis, 
tad jai daug geriau butų gu- 
ėti grabe, negu gyventi to- 
tiame skurde.

—Ko nori, boba?—šiurk
ščiai paklausė ją žydas.

—Duok man tą bulkelę, 
tą ant lango stovi — papra
šė ji keistu, lyg iš požemio 
šsiveržusiu balsu, ir, spaus- 
lama prie krutinės ranką 
sunkiai atsikosėjo.

Žydas padavė jai bulką.
-Kiek? —i ” 

nelė.
—Dvidešimt penki centai.;
—Ai jaugtu, už tokią ma-į'Padanges debesėliai 

žytę bulkelę ir tiek daug Šilkasparniai plauko, 
orašai — derėjosi senelė ir, O as. laisvės pasiilgęs, 
išvyniojusi iš pajuodusios! Laisvės tik ir laukiu, 
nosinės suglamžytų centų i . . .. .
oundelį, padavė žydui, kurs 
suskaitęs pinigus, tarė:

—Ui, kui* dar penkiolika 
centų? čia ne risi pinigai: 
bulka kaštuoja dvidešimt 
penkis centus.

—Aš neturiu daugiau... 
už tokią mažą bulkelę...

—Tu neturi pinigų — aš 
neturiu bulkos, — pertraukė 
jos kalbą žydas ir, grąžinda
mas jai pinigus, norėjo atim
ti bulką.

—Palauk, žyde! Ką tu da
rai? — sušukau aš, didžiai 
susijudinęs ir užmokėjau 
žydui penkioliką centų.

Žydo akys nušvito, tary
tum jis buvo aukso maišą 
pametęs ir vėl netikėtai su
rado. Senelė griebė mano

Kalėjime.
t

Aš atskiltas nuo tėvelių, 
Brolių, seserų, 

paklausė se- i Pro kalėjimo langelį 
Vis liūdnai žiuriu.

Ei, sargai jus kietaširdžiai, 
Į Budelių šimtai. 
Jus delko maųe uždarę 

Laikot nekaltai?
I Apžiūrėki! mano širdį, 

Jos visus kampus— 
Pamatysit kad nė lašo 

Nuodėmės nebus!

Tai delko mane troškinai 
Jus drėgnuos urvuos,

Ir neduodate krūtinei 
Atsikvėpt laukuos.

Kur laisvai sau skraido 
I paukščiai

Ir drugių pulkai,
Kur siūbuoja aukštos pušys 

Ir žali beržai;

ranka ‘no ėdama U pabu- Kur lėlos ba,1«o»
„ šnabžda po karklus 
Kur baltveidis Nemunėlis 

Liejasi ramus...
Vytautas Montvila.

čiuoti, bet aš pasitraukiau į 
šalį, pajutęs begalinę gėdą.

Kas dėl to kaltas?
Vyt. Montvila.

• sas avis vienon arijon, paga
linus 16 amžiaus protestan
tai Įrodė tariamojo dovano- 

: jimo melagingumą. (756 m. 
popiežius tikrai buvo gavęs 
iš f rančų karaliaus Pipino už 
karališkąjį vainiką daug že
mių, atimtų iš longobardų, 
bet* tų dovanojamų raštų 
■iandien nebėr, nes patys 
popiežiai tyčia juos sunaiki
nę, kad galėtų savintis visą 
Italiją: dovanotųjų žemių 
sienos buvo neaiškios, todėl 
dldavo nebaigiami karai).

Popiežių Valstybės istori
ja yra nepaliaujami karai su 
mperatoriais, norėjusiais 
>avergti amžinąjį miestą. Ir 
^ymo bajorai nekartą išvy- 
lavo popiežių ir savotiškai 
niestą valdė (1143 m. 1308 
—77 m. 1434 m.). Popiežių 
Zalstybės silpnumo priežas- 
is,tai plati giminė (popiežių 
raikai). Valstybėj buvo An- 
ones uostas, kuriame leista 
ą). Valstybėj buvo Anko- 
įos uostas, kuriame leista 
gyventi dėl gešefto žydams, 
urkams, o graikai net savo 
*erkvę turėję. Buvo ginklų 
’abrikas ir kiti “gerumai” 
taip ir kitose pasaulinėse 
valstybėse. 1848 m. 14.5 
mil. pajamų 4.5 mil. ėjo pro
centams mokėti. Politiškų 
prasikaltėlių (norėjusių nu
versti kunigų valdžią) nu
žudyta apie 200 per kelius 
metus. Popiežiaus ministe- 
riai vyskupai buvo revoliu- 
eijonierių žudomi, kaip Ru
sų caro gubernatoriai, o pa
čiam Tėvui Šventajam yra 
tekę 1848 m. bėgti iš Rymo 
moteriškais rūbais persida
rius nuo sukilusių žmonių.

Italų tauta 19 amžiuje 
stengėsi sudaryti vieną ne
priklausomą valstybę su Ry- 
no sostine. Tam priešinosi 
caimynai austrai ir francu- 
zai, kurie valdė italų žemė
mis.

Popiežiai patys būdami 
italais taipgi norėjo 
suvienytos nepriklauso
mos Italijos, bet popiežiaus 
valdomos. Popiežiai nemo
kėjo atsistoti priešaky Italų 
tautos išvadavimo; matyda
mi negalėsią patapti Italijos

mil. fr., iš loterijos pelnęs 
750 tuks. f r. Bet Dievas ne
padėjęs savo vietininkui ka
riauti: mūšy prie Kastel Fi- 
dardo 4 tuks. kareivių su 11 
armotų pateko italams į ne
laisvę, 20 rugsėjo 1870 m. 
italai pralaužė amžinojo 
miesto sienas, Pijus liepė iš
kelti baltą vėliavą, pats už
sidarė šv. Angelo tvirtovėj, 
o laimėjusios Italijos perga
linga kariumenė užėmė Ry
mą. Popiežiui iš jo valstybės 
bepaliko Vatikano ir Late- 
rano ramus ir už miesto 1 vi- 
lę (vasarą kardinolams gy
venti). Algos Italų karalius 
apsiėmė mokėti popiežiui 
po 3U mil. lirų, bet ligšiol 
nė vienas popiežius iš skirtų 
pinigų nėra nė cento paėmę. 
Buvo padarytas plebiscitas 
(žmonių balsavimas). Tik 
200 balsų tesurinko popie
žius, o apie 150 tukst. balsa
vo už padarymą Rymo jung
tinės Italijos sostine. Vienas 
beliko popiežiui džiaugs
mas: tai 1869 metais
pripažintas jo neklaidingu
mas, ir apie 12 mil. petrapi- 
nigio, Vatikano kaliniui kas
met sukrapštomo iš viso pa
saulio tikratikių. M. U.

(“L.U.”)

Nors žvalgybos kankini
mais ir buvo Įbauginti Ute
nos darbininkai, tečiaus nuo 
pereito rudens pasireiškė 
darbininkuose aktingumas 
ir noras dėtis vėl Į organiza
cijas. Prieš keletą mėnesių 
tapo Įkurta socialdemokratų 
organizacija ir žiežirbinin- 
kų skyrius. Darbininkų or
ganizacijoms vietos admi
nistracija neleidžia legaliai 
veikti. Apskr. viršininkas 
sistematiniai neduoda leidi
mų susirinkimams. Pasta
ruoju laiku buvo kreiptasi Į 
apskr. virš, prašant leisti pa
daryti susirinkimus VIII. 15 
d. s. d. organ. ir VIII. 16 
žiežirbininkų skyriui. Ap
skrities viršininkas atsisakė 
duoti leidimą todėl, kad at- 
sakomingais asmenimis pa
sirašė policijos priežiūroj 
laikomas drg. Dovidavičius 
ir “nepilnametis’’ Motiejū
nas (jam 19 metų). Tokiu 
budu Utenos ponai leidžia 
savo Įstatymus ir savo nuo-i V V Ii Od v V ĮIULT

karaliais, popiežiai .persime- žiura atima pilietines teises, 
te savo tautos priešininku Teismas jien^ tisai nereika- 
pusėn — kvietėsi franeuzus ijneas...įgas.

VIII. 16 d. policininkai at
ėjo batsiuvio Vyšniausko 
butan. Ten randasi darbi
ninkų organizacijų raštinės. 
Sekmadieniais draugai atei
na atsiimti laikrašti ir užsi
mokėti nario mokesnį. Radę 
keletą žmonių, policininkai 
paskaitė už nelegalų susirin
kimą, nors ne tik jokio susi
rinkimo nebuvo, bet ir nepa
našu Į ji. Girdi, daugiau kaip 
6 žmonės į vieną rietą nega
li susirinkti. Sustatė"proto
kolą ir daro kvotą patraukti 
atsakomybėn už nelegalų su- 
surinkimą. Kaltina 11 žmo
nių. Jų tarpe 7 partijos bei 
“žiežirbos” nariai, kiti gi 
pripuolamai atėję užsisakyti 
ar atsiimti užsakyto batsiu
viui darbo.

Matyt, Utenos policija, 
atsiminusi garbingos savo 
pirmtakunų praeities laikus, 
jieško progos gauti naujų 
didvyrių vainikus. Bet tie 
vainikai gali atsirūgti...

Uteniški*.

L

I ir austrus gelbėti pasaulinę 
popiežių valdžią. Ryme bu
vo Įdėti francuzų kareiviai 
popiežiaus sostui gelbėti. 
Bet 1870 m. Francijos impe
ratorius Napoleonas III pa
skelbė Vokiečiams karą ir 
turėjo atšaukti iš Rymo sa
vo kareivius. Francuzų ne
bepalaikoma žlugo Bažny
čios Valstybė, išgyvavusi 
1114 metų. Piusas 9-tasis 
šaukėsi į Dievą ir pasaulį 
gelbėti jo sostą prieš italus, 
ėjusius iš Pjemonto į Rymą. 
Italai patriotai turėjo 40 tuk. 
kareivių Pjemonto karaliaus 
ir didvyrio Garibaldžio ve
damų; Pius 9-tasis —20 
tūkstančių, bet išvesti mūšio 
laukan galėjo tik 8 tukst 
pėstininkų, 350 jotijos ir 24 
armotas. Popiežiaus armijoj 
buvo daug visokių parėjimų 
(300 lenkų) ketverius metus 
prisiekusių tarnauti už 400 
skudi (1600 vok. markių). 
Įdomu pažymėti, jog popie
žiaus kareiviai net penkta
dieniais valgydavę su mėsa! 
fdispensas dėl karo priežas
ties). Popiežiaus armijos va
du buvo francuzų genęro- 
las de La Morisjeras; Piusui anksti rytą prie sentikių ka 
9-tam kariauti prieš italus pų, karo teismo nutarimu ta- 
padėjo rišo pasaulio katali- po sušaudyti du pagarsėję 
kai, net badmarių airių tauta čia banditai — plėšikai Mar- 
atsiuntusi 1 mil. f r. aukų cinke vičius ir šiško.

SUŠAUDĖ DU BANDITU.
Ukmergėje rugsėjo 21 d.
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Taip, Naujosios Anglijos Žmonės
Didis Biznis yra Saugus su Jums

Jums patartina pasirinkt geriausia

India ir Ojion

W. S. QUINBY COMPANY New York BOSTON Chieago
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daugiausiai parsiduodanti Kava Nau
jojoj Anglijoj. Dauginus kaip 20,000 
Naujosios Anglijos pirklių yra gatavi 
išpildyt reikalavimus žmonių, kurie 
nori Geriausios, ir kurie per patyrimą 
sužinojo, jog La Touraine vardas 
visados atstovi kokybę. kuri .vra aiški, 
pasitikėtina. nesimainanti.
Kaip seni draugai, arbata ir kava losią 
labai svarbią dalį gyvenimo linksmybė
je. tad kaip jų nepaisyt.
Ir. arbata ar kava, kaip ir draugai—

Jus rasit Naujosios Anglijos kokybe kiekvienam puoduke
La Touraine Arbata ir Kava yra įkūni
jimas tos Naujosios Anglijos dvasios, 
kuri yra musų vadovė visuose išsivysty
mo laipsniuose.
šituose gėrimuose mes įkorporavome 
tiek kiek žmogui išgalima padaryt, tas 
tradicijas, tikslus ir ambicijas, kurios 
padarė Naująją Angliją garsia.
Naujosios Anglijos žmonės stebėtinai 
puikiai atsiliepė. Kiekvienais metais rei
kalavimas auga vis didyn ir didyn. ir 
yra neužginčijama, kad La Touraine

YRA TIEJI BIZNIAI,IKRAI LAIMINGI
ARBA TOS YPATOS. KURIŲ GYVENI
MAS PRASIDEDA NAUJOJ ANGLIJOJ.

ČIA YRA TRADICIJOS, KURIOS, JEI JŲ 
PAKLAUSYSI, NUVES KIEKVIENAME 
VYSTYMOSI LAIPSNY PRIE PASISEKI
MU. TRADICIJOS RŪPESTINGUMO IR 
TOBULUMO. TRADICIJOS KOKYBĖS. 
PER TRIS ŠIMTUS METŲ TOS TRADICI
JOS YRA DALIM NAUJOSIOS ANGLIJOS 
KAIP KAD JOS AKMENUOTOS PA
KRANTĖS IR MEDŽIAIS APAUGĘ UPE
LIAI.
Praeityje Naujoji Anglija praturtėjo per gerus pa
tarnavimus: todėl pasaulis įvertino jos darbą; todėl 
kad niekad nestokuojantis gabumas piisitaikyti in- 
dustriališkai prie permainų, kurios yra neišvengia
mu rezultatu, laiko ir progreso. Tiesa, tos.permainos

.*■

laTourdine
1____zr _

su karakteringu
Yankių sumanymu, pasiryžimu, ji visada tuojaus su-
kartais ja privertė apsisto 

sigriebė ir vėl greitai žengė į prieki.
Jokiam pasaulio krašte jus nerasit daugiaus paten
kintu ir geriau* namais apsirūpinusių žmonių kaip 
Naujoj Anglijoj — žmonių, kurie prasigyveno prisi
laikant tų aukštų idėjų, kurios padarė Naująją Ang
liją gaišia. Ir jokiam pasaulio kampe jus nerasit 
tvirčiau įkurtų biznių ir puikesnę jauną gentkartę 
pasirengusią įstot tėvų vietoje ir varyt biznį tolyn.

Naujoji Anglija gali teisingai didžiuotis savo Simais 
ir dukterimis. Po jų sofizmo paviršiaus guli jaunos 
širdys ir plaka harmoniškai su senom tradicijom — 

ir inteligentiškais protais, kuriems moderniškas 
mokslas priduoda jautrų supratimą ir sveiką spren
dimą dalykų, kurie metu bėgyje pražydės vis didė
jančiai garbei Naujosios Anglijos.
Todėl Naujoji Anglija turi visko tikėtis iš ateities. 
Nes, jos praeitis yra tas žibintuvas, kuris nusvies jos 
kelią į ateitį. Jos principai pergalėjo visas kliūtis, ku
rios galėjo atsirast per tris šimtmečius. Karaktorius 
ir progresyviška dvasia jos žmonių yra tokie, kad 
Didelis Biznis, kuris sudaro savo valdymo budus taip 
kaip Naujoji Anglija reikalauja, yra saugi su jais.

i

La Touraine Arbata ir Kava
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ĮVAIRIOS žinios
SLAPTA NUŽUDĖ 5 SO- 
CIALDEMOKRATUS.

LENKIJA VISAI JAU 
BANKRUTUOJA.

Čcheidze, Csreteli ir kiti 
prapuolė be jokios žinios. 
Gruzinai kaltina Maskvą 

žmogžudyje.
Visi turbtii atsimena, kaip 

caro laikais Rusijos ir užsie
nio spaudoj nuolatos skam
bėdavo šeneidzes, (. eretelie 
ir kitų gruzinų socialdemo
kratų vaidai. Tai buvo tie 
laisvės kai žygiai, kurie vedė 
smarkiausią kovą prieš care 
valdžią. Jų kalbos pasaky
tos Durnoje pasiliks Rusijos 
istorijoje.

Kur gi dabar pasidėjo tie 
šaunus kovotojai už laisvę? 
Kodėl šiandien jų balso nie
kas neginti?

Nesigirdi šiandien apie 
juos eteito, kad jų jau nebė
ra. Bolševikai juos suėmė, 
uždare kalėjiman ir paskui 
slapta nužudė.

Taip sako Gruzijos social
demokratų partijos Centre 
Komitetas, kuris paskelbė 
viešą paklausimą Maskvos 
valdžiai apie minėtuosius 
kovotojus. Kiek laiko atgal 
bolševikų valdžia paėmė Ce- 
reteli, čcheidzę ir kitus gru
zinų socialdemokratų vadus 
iš Tiflizo kalėjimo ir išvežė 
juos neva į Suzdalio kalėji
mą, Rusijos gilumom Te
čiaus į Suzdalį jų neatvežė. 
Todėl Gruzijos socialdemo
kratų Centro Komitetas ii 
klausia Maskvos budelių:

“Kada, kur ir už ką jų- 
juos nužudėte? Jus išdangi- 
not juos iš Tiflizo neva į 
Suzdalį. Tečiaus Į Suzdalį 
jus jų nenuvežei, ir kada jv 
giminės ir draugai pradėję 
apie juos klausinėti, tai jus. 
Maskvos valdonai, atsisakoi 
duoti bent kokių paaiškini
mų apie juos ir tylit.

“Alės turime faktų, kad 
jus juos slapta sušaudėt. 
Taigi atsakyt jus, Rusijos 
budeliai, atsakykit prieš viso 
pasauįio proletariatą, už ka 
jus nužudėt penkis žymiau
sius socialdemokratus, tuos 
šviesiausius ir šauniausius 
kovotojus už darbininkų pa- 
liuosavimą?”

Kartu su Čcheidze ir Ce- 
reteli buvo nugalabytas Če- 
chišvili ir du kiti.

Laukiama svetimų valsty
bių intervencijos. Monopo

liai atiduodami užsienių 
kapitalistams. Parduo

dami geležinkeliai.

Lenkų spauda praneša, 
kad Lenku finansine nadė- 
tis
1,

kuria* i»? nekliuvo, ir pabė- 
gūsių iš savo tarnybos.

Turiu pasakyti čia prie 
progos, kad musų atstovybė 
Paryžiuje daro visą, ką gali, 
kad palengvintų emigrantų 
padėti ir išrūpintų jiem? 
žmoniškas sąlygas, kur gali
ma, o kur negalima, duoda 
galimybės nelaimingiems ir 
ypač nelaimingoms mergai
tėms sugrįžti Lietuvon.

Nurodyti bent 
baisiai padėčiai, 
kliuvo musu

dek tiek tai 
į kui ią pa- 
emigrantai 

iFrancuzijoj, duokime žodį 
-7—-v------ Į patiems emigrantams, štai 

•...,ča!p .?-01O2^US;' .Wel«as pareiškimų musų Kalbama apie svetimų va|'-j emigrantu, užprotokoluotų 
tybtų intervenciją. Kalba-. awį„.wi parvįiuj 
ma, kad busrąs pakiltas|šie „3^^" kb;!i vai. 
Tautų jungos iin-nsų^tĮĮn į įįpraį nUpįe; 
komisaras. Kandidatu mi-i - 
nimas vienas anglų finan
sininkas.

Lenkų finansų ministeris 
Grabskis imasi nepaprastų 
žygių ekonominei katastro
fai pašalinti. Jis paruošė 
projektą, kuriuo visi valsty
bės monopoliai bus atidų©-: 
ti užsienio kapitalistams I 
kaip užstatas už užtraukia- { 
mą paskolą.

<1 
< -

aiz- 
ir tikrai nupiešia tą 

i padėtį, kurioj yra musų emi- 
igramai Francuziioj, ir mes 
Įdedame keletą jų ištisai, 
į Vladas Baronas, gimęs 
j Vilniuj, gyvenęs Kaune, ve- 
Įdęs; žmona ir vaikas liko 
{Kaune; pareiškė štai ką: 
j “Laikau nesulaužęs kont- 
i rakto, kadangi jame parašy- 
jta, kad darbininkai bus tal
pinami į atskirus kambarius

y r r

Spaudos žiniomis, Lenkų * 
finansų ministeris Grabskisi 
reikalausiąs iš seimo plačių 
įgaliojimų druskos, tabako 
ir spirito monopoliams iš- 
nuomuoti. Monopolių nuo
mos reikalu į Varšuvą jau 
vra atvvke Angliios, Olan- 
dijos ir nei Amerikos kon
sorciumų atstovai.

Kalbama, kad užsienio 
kapitalas bus Įleistas ir į 
Lenkų geležinkelių ūkį.

Lenkų bankų ir firmų 
bankrotai įgauna katastro- 
fingo pobūdžio. Didžiausią' 
bankrotą, kokį bendrai pa
žįsta bankrotų istorija po 
karo, paskelbė Varšuvos 
“Bank dla Handlu i Prze-' 
myslu.” Su juo turėjo san
tykių beveik viso pasaulio 
finansistai. Užsienio kredi
tų suma tam 
kianti 10 milionų švara 
sterlingų. Dabar į Varšuvą 
susirinko to banko kredito
riai ir tariasi 
nuostolių atlyginimo.

Galutinai bankrotą pa
skelbė ir Brunovviczo ban
ko namas, kurs taip pat tu
rėjo dauef užsienio kredito.

Elta.

TROCKIS PRANAŠAUJA 
ANGLIJAI IR AMERIKAI 

REVOLIUCIJĄ.
Anglų, spauda rašo, kad 

Trockis parašęs, apie Angli
ją naują knygą, kurioj pra
našaująs,;' Kad anksčiau 
Įvyksianti revoliucija Angli
joj,- o’- paskum Jungtinėse 
iVįlstijose. Ir tų revoliucijų 
ikaltininkas bus ne Maskva, 
jo WaII streetąs (Amerikos 
[finansų centras) Nevv Yor- 
'ke.

Trockio nuomone, Angli-? 
jos. pramonę, finansus ir 
diplomatiją vedančios iu 
iyarkančios Jungtinės Vals
tijos. Joms reikalinga savo 
prekėms naujos rinkos, to
dėl jos ir kreipiančios dau
giausia dėmesio Į eksporto., 
šalis, ‘ o ypač Angliją, kuri 
.esanti rimtas Amerikai kon
kurentas. Jungtinės Valsti
jos neva rodančios noro Eu
ropai padėti, stabilizuoda- 
mos jos finansus, bet tas no
ras pasibaigia Europoj iliu
zijomis. Pažadėdama, atsi
sakydama ir grasindama A- 
merika pavergianti savo 
skolininkus Europoj ir tuo 
kurianti pagrindą Europos 
revoliucijai. Jungtinės Vals
tijos kooperuojančios su An
glija, bet ta kooperacija 
esanti paremta dideliu an
tagonizmu, kurs sudarysiąs 
rimtą tarp tų dviejų valsty
bių konfliktą ir tada kilsian
ti revoliucija Anglijoj, o vė
liau ir Jungtinėse Valstijo
se. i

. _A:.Ja: ...
•nuaus gyveno Broohyne. N. 

priįr-rrys 
ar yri 
apie

Si!

i • Kad jis gali padaryt dėl kitu 
tad padarys ir dėl Jus.

S! e bet mas Linimentas 
pagelba nuo reumatizmo, neural
gijos, skaudėjimo, strėnų diegu
liu, skaudančios nugaros, sustin
gusių ir skaudančių musulų.

Company, Phelps 
County, Camp 12. 
žio apsk;-., io.. uvos 
vėlės parapijos, Pavašakių 
Jis pats arba kas žiia> 
pranešti.

Marcijona Višniu uskaitė,
985 Ferr.hili avė., Per.«,it. U<. i

Pajieška j pusbrolio Jor.o Karnicko, 
Dičiunų kaimo, Pušaloto parap., Pas
valio apskr; girdėjau kad seniau gy
veno Philadelphia, Pa. Turit, Iriai 
svarbų reikalą, malonės atsmaukti 
greitai pats arba kurie apie ji žino 
meldžiu pranešti jo adresą. ■< ;»> 

Kotryna Palionaitė-Balkevičienė 
28u2 W. Pershing Rd., <h:cug>>, Iii

JUOZAS GRAŽULIS
175 E. 22-nd St., Bayonne. N. .1.

’ <-..'./.i k.'it'ii stosi,---įai ko-.
!• :<. >ims bilda. Kad dar že-.;£jXLūuk ji., yra 
:n?i būrų tos “gulyklos,” bet pats. j<i a.
dabar visa smarvė nuo ark-'^{įiap“*įska 
iių traukia į viršų. Prašėm i dėkingas.
\ isi, kad (i kambariuką, 

atsise kė ir nutarėm iš
eiti, c nuo darbo visai neat- 
sisakėm. Ant farmų nesutin
ku eiti. Tegul duoda mani 
darbą ar fabrike ar kasyk-' 
iose. Buvau ir Anglijoj iri 
Vokietijoj, bet niekur tokioj 
darbininkų užlaikymo ne-į 
mačiau. Jeigu man duotų j 
tiarbą, lai sumokėsiu konto
rai ją kontraktą. Be to norė
jau žmoną atsiimti pas sa
ve.*’

Simonas Oronovas, 27 
lietų, gimęs Vilniuj, gyve

nąs katra?, pareiškė štai ką:
“Išėjau iš vietos, kad ne

buvo kur gyventi. Paguldė 
rklydėj, kur stovėjo 12 ark

lių, aukštai ant palapinių. 
:‘aisus oras, smarvė nuo 
mėšlo, arkliai naktį žvengia, 
•paruoši, neužmigau kad ir 
>a vargęs buvau. Darbas 
linkus bet bučiau kentėjęs, 
i aip pat ir valgis visai nepa
kenčiamas: visuomet šaltas: 
pritrupinta duona rūgščiam 
vandeny. Išeidamas žinojau, 
ka nepildau kontrakto, bet 
".K-tu- nebūčiau galėjęs išgy
venti. Sutinku ten pagrįžti, 
ar kur kitur dirbti, jei duos 
kambarį gyventi. Kaltu sa
vęs nepripažįstu.”

šitie pareiškimai komen- 
•arų nereikalauja. Lai būna 
jie įspėjimu visiems tiems, 
kurie yra jau pakėlę spar
nus lėkti už jūrių marių.

Yra dar viena skaudi ir 
opi šies emigracijos pusė, 
Kurios negalima praeiti tyla. 
Yra daug jaunų, dargi nepil
namečių mergaičių, kurias 
.aip pat be jokios atodairos 
verbuojamos ir gabenamos 
<vetur be jokios globos. Man 
.eko susitikti iš pradžių Pa
ryžiuj, atstovybėj, paskui 
maukiny tarp Beriino—Kau
no su tokiom dviem emi
grantėm, jau grįžtančiom 
Lietuvon. Buyo tai Akoloni- 
a Stadolnikaitė ir p. Gužai- 

.ė. abidvi iš Šančių, jos buvo 
pakliuvę taipgi i baisias są- 
ygas, iš kurių galėjo ištruk- 

.1 tik musų atstovybės rupes
niu. Iš kokio pavojaus jos iš
truko, nei jos pačios dar ne- 
iino. Viena jų man naiviai 
pasakė, kad ji gal blogai pa
dariusi, kad nepriėmusi 
’viejų ponaičių siųlymo iš- 
ipti iš laivo Havre čia pat 
palikti. Al s n paaiškinus, kad 
:ai greičiausiai buvo “balto
kos vergijos” (traite de 
oianches) agentai, kurie bu- 
.ų jas pardavę į paleistuvys- 
,ės namus, kur Į pietų Ame- 
iką, Tokiją ar kur kitur, ne

laimingos ko neapalpo.
“L-va.”

_ X<

I

As, Marcijona Vib;;i;n;M<aitė, 
jieškau savo t -,o Jono Višuluus' • 
dirbo 19U9 m. Haekicy i'l.eins II,»■ 

Wisconsir>, Vi 
Paeina is Panev 

va.sviaus, Kag 
ienkiein 
nuloi'.ėkite 

(-)

Kuomet žmogus rašo toki dėkin
gą ir Įvertinanti laiškų pas “Doc” 
Barrett, kuri čionai cituojam. 
Tas gal reikšti tik vieną dalyk; 
—kad mes esam pagelbėję iarr 
arba jo artimiems, kuomet kiti 
to negalėjo.

•'čia buvo atsitikimas, kur medi- 
kalė profesija buvo visai pra
puolusi link jos padėties ir nuo
sprendis buvo, kad ji turės bul: 
raišu. Bet po jūsų gydymo i>er 
mėnesi laiko (su Dox Linimen- 
tu) jos padėtis taip pagerėjo, ko 
negalima buvo tikėtis. Raišti, 
kuri ji buvo priversta nešioti, 
numetė ir dabar dirba kasdiena 
ir kuogeriausiai vaikščioja. Man 
tas atrodo vos galimu daiktu, ir 
aš noriu, kad jus žinotumėt, jog 
dol iurą visados tasit vietą mano 
šeimynos širdyse.” •

Su visokiais linkėjimais,
(Pas.) DAN1EL P. L1NEHAN 

North Adams, Mass.

po kelis žmones. Mane pa
guldė arklydėie. Jei bučiau 
ilgiau pagyvenęs, butų para
zitai suėdę, ir bučiau džiovą 
gavęs nuo smarvės, nuo mėš
lo, nuo arklių prakaito. Ne
tikiu, kad franeuzų sanitari
nės taisyklės leistų darbinin
kus taip užlaikyti. Su tokiu 
valgiu negalima gyventi prie 
taip sunkaus darbo — nuo

• tamsos iki tamsos. Rytą šal- i
* tas valgis ir suvis mažai. { 

šeštadienį iš ryto mėsa visai 
smirdėjo. Patys francuzai 
darbininkai pauostę raukė
si. Tokiomis sąlygomis nesu
tinku toliau dirbti. Važia
vau norėdamas atsiimti ir 
žmoną pas save, bet pama
čiau, kad tai visiškai negali- 
ma. Jei kalbėti apie nuosto
lius, tai man padal ė dar di
desnių nuostolių: mano svei
kata nusilpnėjo nuo menkobankui sie

ti- - * valgio, ir dabar dar kultinę
. - . .. - tebesopa. Esu tikras, kad vi-

UciriAU K.xvClltO*| • , "* • i - /->
i <lel »a<la^nL r "ff Cpriau

* * buvau užlaikomas vokiečiu
nelaisvėj.”

Viktoras Januškevičius, 
48 metu, gimęs ir gyvenęs 
Kaune, našlys, duktė likusi 
Kaune, arty ko Francuziion 
su žentu, pareiškė štai ką:

“Atvykau i Francuzija 
dirbti kartu su savo žentu 
Stepu Simu. Taip mus užra
šė kontoroje Kaune ir antrą 
kartą laive pakartojo, kad 
kartu dirbsime, bet atvažia
vus i Paryžių mus atskyrė, o 
kai aš nenorėjau skirtis, tai 
kaž koks lenkas mane iško- 
liojo: ‘milcz Litwin, swinska 
morda? Atvykau i farmą 
penktadieni, penktą valan
dą; buvau baisiai išvargęs, 
bet pristatė malkų kapoti iki 
sutemos.’ Ant rytojaus pri-

N
“NAUJAS AMERIKAS” 

TAI TIKRAS PRAGARAS.
Atsirado agentų, kurie 

vilioja Lietuvos žmones į 
Francuziją. Ko tik musų 
žmoneiiams nežadama. Jus, 
girdi, uždirbsite ten daug 
pinigų, pyragus valgysite, 
vyną gersite, gyvensite, kaip 
ponai. Merginoms jie sako: 
“Jus ten šilkuose šnabždėsi- 
e, gražias skribelaiteš dėvė
kite. poniomis busite.”

O musų žmonės, vienas xJ(.vj«uz> Kh-
kitam pakartodami, dar pri- j kėlė 4 vai., liepė išvalyti ar- 

Jklidę, paskui šieną iškrovėm 
ir vėl malkas kapoti pristatė 
ir dirbom iki 8 vai. iki pus
ryčių. Pusryčiai menki: sū
rio šmočiukas, zupė be mė
sos su makaronais ir keptas 
obuolys. Paskui išėjom kvie
čių sėti, iki 2 vai. Pietums 
davė silkės šmočiuką, kva- 
są, vėl zupė su makaronais ir 
truputi faselių. Po pietų zu
merio išpylėm 6 maišus ir pa
grįžę namo, vėl malkas ka- 
pojom. Vakarieniavom sute
mus prie lempos: žuvis smir
dėjo; išgėriau kvaso ir atsi
kėlęs nuo stalo viską išvė
miau. Vienas, be žento, bijo
jau toliau pasilikti. Nuo to
kio valgio ir darbo galima 
ir galas gauti, pačiam vie
nam svetimoj šaly. Taigi ir 
išėjau.”

Franciškus Aušruotas, gi
męs 1893 metais Vilkaviš
kyje, gyvenęs 'Vilkaviškyje, 
vedęs, turi žmoną ir dukterį 
Vilkaviškyje, pareiškė štai 
ką: j.,

“Maistas .. visai - nekoks, 
mėsa pasmirdusi, netinka
ma vaisyti. Aš. darbą pratęs 
dirbti, Het ne tokiame užlai
kyme. Lova ir čiužinys nuo

leda, dar pagražina, ir gan
ias pasklido po Lietuvą, 
kad atsidarė dabar “naujas 
Amerikas” — Francuzija. 
Ar reikia todėl stebėtis, kad 
iš visų Lietuvos kampų ėmė 
plaukti žmonės Į Kauną — Į 
amigracijos biurą Laisvės 
Alėjoj 59 ? Čia kasdien stovi 
nuikai žmonių, — praeiti 
negalima. “Companie Trans- 
atlantiųue,” verbuojanti 
musų žmonės, jau rengiasi 
įsisteigti skyrius visoj Lietu
voj.

Dvi musų emigrantų bei 
emigrančių partijos po 600 
asmenų jau išsiųstos per 
Klaipėdą — Havre’ą. Viena 
jau pasiekė Francuzija, kita 
yra kelyje.

Piimosios partijos žmonės 
jau spėjo paragauti jiems 
žadėto... rojaus, bet tikreny
bė jiems parodė, kad tai, jei 
ne pragaras, tai bent labai 
sunkus ir kartus gyvenimas.

Man teko atsitiktinai susi
durti Paryžiuje, musų atsto
vybėj, paskui traukiny, ke
lionėje į Lietuvą, Kelioliką 
tų musų nelaimingų emi
grantų bei emigrančių, neiš-, 
laikiusių tų baisių sąlygų, Į

i

I

I

Pajieskau brolio Ignaco Nucvi.os ir 
sesers Monikos, Užvenčio parapijos.« 
Apie pirm 20 metu jryveno Spring- 
fiela, iii. Turiu svarbą reikalą, malo
nes atsisaukt pats arba kurie 
juos žino teiksis pranešt:. (

TIIOMAS ‘.NORVILAS
101 Boulevard avė., Diekson Cit r>., , . a.

Pajieskau brolio Ambraziejaus Jan
kausko; 1912 m. jis išvažiavo iš Ško
tijos į Ameriką, paeina i., Mariampo- 
lės apskr.. Gudelių valsčiaus ir kaimo. 
Malonės atsisaukt arba kas apie jį 
žino teiksis pranešti jo adresa. (45) 

TIIOMAS YENKAUSKAS
4 Rosendale PI., Blantyie, Scotland.

I
I
t

Pajieskau JUOZEPINOS BUDRE1- 
KIENĖS, po tėvais Gredraiėiutės, iš 
Lietuvos Kauno j?ub., Raseinių apskr., 
Gurų kaimo, 1916 metais vieną nedėl
dienį išėjo į bažnyčią anksti

i

i
i
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GAUNAMAS JUS APTIEKOJE
X

Arba pasiusk 50c. už bonką išbandymui,
Earrett Liniment Co., Ine.. 25 Huntington Avė.. Boston.

3E

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

25 kambarių hotelis su visais forni- 
tiais, dviem automobiliais, 7 pasažie- 
riij Locomobilas ir Kudsonas, 4 gara- 
džiai, 4 namai su 9 lotais žemės. Gera 
uždarbio vieta, galima įstot j bizni su 
20 tūkstančių. Kaina 50 tūkstančių.

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

PARSIDUODA fa.rr.ia su 5Ai 
riais žemės, 
gerais namais, ant didžemio kelio tar
pe Chester ir Philadeinhia, Pa. Gali
ma Įeiti su 1<» tūkstančių dolerių, aš 
paliksiu mortgičių 15 tūkstančių. No
rint daugiau informacijų kreipkitės: 

ANTANAS ŽEMAITIS (46) 
Printz Hotel, Essington, Pa.

ANTRU KARTU ATSIŠAUKIU J 
AMERIKOS LIETUVIUS.

Gerbiamieji! Kurie gera: prityrėte 
ir suprantate kas yra vargas papuolu
siam į nelaimę atsišaukiu į Jus visus 
ir prašau parašyt man laišką ir pa- 
skubėt su pagalba.

Kiek pirmiau buvau ats.šaukęs taip
gi, bet buvau priverstas tą vietą ap
leisti ir jokio atsakymo senu adresu 
negalėjau gauti. Todėl jeigu kurie se
nu adresu rašėt, malonėkit pasigailėt 
ir parašyt antru kartu, nes ant pir- 

KS. MA-KAkelio.
mažą

Kaperio Almer.daris, Gale 14—1 i 
La Vodega, Habana, GUBA, 

laiškų negavau.
___ ____ ______ ake-
puikioj vietoj, su dviejais mutinio adreso

i

FARMOS

AT YDA LIETUVIAMS 
MUZIKANTAMS.

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

PARSIDUODA KARMA, 36 ekeriai 
i miško, puiki ganykla, pusė dirbamo 
j iauko, 30 vaisinių medžių, dvi karvės, 
I bulius, arklys, 7 kambarių namas ir 

įr šimtas vištų. 
: Turim parduoti, neš esam seni ir ne- 
i galim dirbti, pats esu koliekas, arti 
j •■ega'iu. Mums farma kainavo $3200, 
i parduosiu už mažiau. (45)

MR. SAMUEL RODWEI.L*
R. F. D. Bcr. 132, Oxford, Mass.

mano namų ir daugiau nesugrįžo. i es
gu-.gyva malones atsisaukt! pati, aroa 
jeigu kas apie ją žino malonėkit pra
nešti už ka busiu didei dėkingas.

’ A. BUDELI K A
30 Broadvray,' So. Boston', CAasi.

PASTABOS.
Einu anądien South Bos

tono Brodve ir matau: Tris 
vyrai atsistoję ties buvusiu 
Saltic Statės korporacijos 
}fisu rimtai kaž-ką svarsto, 
;C-ood inoming!” sakau. 
Ar galima pasiklausyti, 

įpie ką čia kalbatės?”
“Šiur,” sako, “Čia viešas 

reikalas. Mat, Baltic Statės 
korporacija užsidarė, tai 
manom tverti Atlantic Brid
že Bendrovę ir statyti per 
jūres tiltą tiesiog iš South 
Bostono i Klaipėdą.”

Aš jiems pritariau, kad 
tai daug geresnis sumany
mas, negu brooklyniečių 
Lietuvos Toiletų Bendro

vė.” C i bukas.

Pąjiėškau dėdės Aleksandro Dežuls- 
kio,'girdėjau kad seniau gyveno Pr.i- 
ludęlphia, Pa. Iš Lietuvos, paeitia js 
Šiaulių miesto. Turiu labai svarbų rei
kalą; jis-pats malonės atsisaukt arba 
kurie apie ji žino meldžiu pranešti jo 
adresa. ’ < 45)

JULIONA BERNOTIENĖ
39 W. 15-th st.,' Eayonne, N. J.

PAJIESKAU VAIKINO, kuris my
lėtų eit ant farmos gyventi ir norėtu
mėm, kad jis butų musų augintiniu— 
paveldėju. Mes vaikų neturim, farma 
verta 310,000, žemė visa dirbama. 80 
akrų, su gyvuliais ir padarais. ?«Ies 
užrašysim tą farmą ir atiduosim di
dus tinkamam žmogui. Gali atsišaukti 
ir ženotas su mažai vaikų.

Aš taipgi esu Real Estate ir tunu 
nardavimui visokių farmą pigių ir 
brangių, kokių tik kas nori, su gyvu
liais ir be gyvulių, ant pigiausių iš- 
■.nok esčių Už 40 akrų $3,00o. Bažny
čia ir mokykla ant vietos, miestas ne
toli, prie gerų marketų, apielinkej 
gyvena 450 lietuvių. (45)

KAZIMIERAS ZVIRGDAS
R. 1, Box 57, FOUNTAIN. MICH.

‘f 9

i APSIVEDIMAI
Pajieskau apsivedimui merginos 

nuo 17 iki 24 metų amžiaus, mananti 
vestis ir mokanti angliškai. Meldžiu 
rašyti ir paveikslą prisiųsti, tik tas 
kurios tikrai mano vestis. .T. B. L.
282 Evergreen avė, Brooklyn, N. Y.

Pajieskau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 25 iki 35 metų. Aš 
esu vaikinas 35 metų, turiu gera dar
bą ir užsilaikau gerai. Meldžia 'atsi
šaukti, atsakymą duosiu kiekvienai. 

S A.
193 G.and st, Box 108, Brooklyn.N.Y

Pajieskau apsivedimui merginos 
arba našlė* be vaikų. Aš eąu vaikinas 
15 metų. Norėčiau‘apsivesti su darbi- 

____ __________ ___  ninke. Norinčios su manim susipa- 
suži’ioti ar jis dav gyvąą Kas iint rašykit laišką ir prisiųskit pa» 
nafonėki* nraneiti ii4 ir* hticiit veikslą, kurį ant pareikalavimo su- 

į gražinsiu. Malonėkit paduot teisingą 
jadresa. J P.
j 301 Baltimore Street, Dayton, Ohio.

PAJ IEŠKOJIMAI
Paj ieškau Vilimo Burinsko, paeina 

?, Sasnavos miesto, Mariampolės ap
skričio. Malonėki atsišauki at-ba kas 
inot kur jis randasi praneškit, už ką 

busiu dėkinga.
MARIJONA BURTNSKIENĖ

418 Court st., Elizabetb, N. J.

Pajieskau tėvo Prano Praspaliaus- 
' •), paeina iš Kuršėnų miautelio, Šiau
lių apskr.. 13 metų atgal gyveno 
North Amc;ica, We«iviile, Ll. Aš no
rėčiau r " G JL JL. 
žinot malonėkit pranešti, iii ką buriu 
dėkingas. Antanas PrašgaIi*B»kaa.

Mižaiėin kaimo, Radviliikio val«č., 
Šiaulių apskr., Lithuania.

z*

FARMOS!
Visokios farmos parskluMa pigiai 

New Jersey valstijoj, prie t u rūdynų 
miestą ir prie vandenio. Mes tarime.*' 
visokių farmų ant pardavimo, kokių I 
tik norėtumėt. Klauskite: <47) !

ANTANAS MARKŪNAS IR i 
JOKŪBAS KĖLA 1

Bo ' 41. SergeantyiUe. N. J. į

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

GRAŽI FARMUKĖ PARSIDUODA
Brocktone. prie pat Hospitolės, Stu- 

ba 5 kambarių, 2 didelės barnės ir kiti 
budinkai, gražių vaisingų medplių, 
žemės apie 3 akeriai. Priežastis par
davimo, savininkas mirė. Kreipkitės 
prie administratoriaus. (14)

ANTANAS ŽADEIKIS
23 Clark St., No. Abington. Mass.

| LONGINAS BUINIS
t 120 Hebeter Avė., Cambridge. Mass.1 x : i - • a •• *

| P4RSHHJ0DA LAIKRODŽIŲ
I
! geroj vietoj biznis, 
į Parsiduoda dėl savi
I 
t

KRAUTUVE
Per daugelį metų išdirbtas reikalas, 

' , tun gerą vardą. 
________ ___ savininko nesveikatots 

ii- turi būt greitai pąrddotas Kreip
kitės šiuo adresu: ■ (44>
854 Bank St., WATERBURY, CONN.

. ■ *-------------r-.......... ■ ' /.

FARMA parsiduoda
75 akrų ant Statė Road, tik 5 minu- j 

tas važiuot iš miesto, 10 kambarių ' 
namas, 2 bamčs, 5 kiti budinkai, 111 
ąaivu galvijų, 2 arkliai, vištą, įran-Į 
kini, mašinerija, vežimai, derlius vi- I 
sokūs rūšies, pieną paima po 10c. už 
kvortą. Kaina už viską $4,500. į mo
kėt $1,500. Turi būt parduota greitai. 
Rašykit angliškai. (44)

MRS. MHITNEY
Box 184. Santara Springs, N. Y.

PARSIDUODA FARMA
106 akrai su gyvuliais, 7 mailės nuo į 

N-.shua, N. H. Kaina $3,200. Sutinku į 
mainyt ant namo. A. DYMŠA (44)

R. F. D. Ne. 1, Brookline. N. H.
—  --------------------- . -- -

Parsiduoda Balandžiai.
Lietuviški, su

I šukom, verstiniai > 
balandžiai visokh) ' 

; spalvų. Ant or- ’ 
derio prisiunčia I 
į visas dalis Su- ) 
vienytų Valstijų. 
Su užklausimu I

V rašykit laiškus, j 
(44)

GEORGE BENDORAITIS
520 M'ilson St, H'aterbury, Geno.

RIMBAS
Mėnesinis juokų ir satyros žurnalas 

jau gatavas. Prisiųskit dešimtuką ir 
graušit vieną numerį. Prenumerata 
$1.00 metams. . (44)

•RIMBO” ADMINISTRACrjA
3 Bateman 'Pface

SO. BOSTON,<3fA8R.
----------------------------------------------------------------------------------------

Pagarsėję nuo Galvos akandė- 
jiMo MILTELIAI, turėtų būt 

Kiekvienuose Namuose.
Suskaudėjus galvą, paimk vie- 

ą ir greitai pagelbės.
25c. už 12. Siųsk 23c. įtampoms

URBA TREJANKA.
Gera, svarių šaknų, 35c.

URBA LITHUANIAN 
DRUGMFG.CO. 
826 Bank Street, 
Waterbury, Conn.

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

DAVATKĖLIŲ SMUTKAI. vienas piktadarys pradėjo 
Kiek vargšelės Mariam- šaudyt ir sužeidė‘šeimininko 

padėjo sunui Liudvikui Koją, o pa- 
" ' paspruko. Atsipeikėję 
sužeistasis su policininku

polės davatkėlės 
vargo, kiek kalbų prikalbę- 'lYsv J 
jo, kiek pribėgiojo ir netgi ic:. .
prisikeikė, kol išvažiavo Į i nor.eJ9 vytis, bet durys buvo 
Sidlavą. Nuvažiavus irgi ne 
pyragai. Purvo iki kelių, lie
tus, nei kur pasidėt, ir už 
trejeto valandėlių, nesuspė
ju- nei papoteriaut, turėjo 
vargšės grįžti.

Sugrįžus Maiiatripolėn, iš 
stoties pasiuntė prabašėiui 
žinią, kad jisai jas pasitiktų, 
su visa ceremonija, netgi 
varpais skambindamas. O 
prabaščius tik ranka numojo 
ir net gi jokios žvakutės baž
nyčioje neužžiebė. Musųšid- 
lavietėm tas labai nepatiko, 
kad sulig jų noro prabaštėlis 
nepagerbe. Taigi klausi
mas? Ko tos keliauninkės 
jieškojo: Dievui ar sau gar
bės? Pamiršo davatkėlės, 
kad Dievas maldą geriau iš- į . * .
klauso tylią, ir nužemintą, ’ daug daiktų ir ginklų, 
bet ne triukšmingą, kad visi Į _ ---------------
matytų ir varpais skambinu ŽMOGŽUDYSTĖ. 
r4- Biržai.—Biržų apskrities
____ „ ~ ~ ' Gulbinu kaime pas vietini 
JUOKINGAS ĮSTATYMAS ūkininką V. Benediktą šio

mis dienomis rastas negy
vas Biržų gyventojas B. Me- 
jeris, kuris buvo atvykęs i tą 
kaimą su prekėmis. Jisai 

nauja, nemoka jokių mokės- prašėsi pernakvoti, bet ry
čių (tikima). Bet leidžiant į tojaus ryte jis buvo rastas 
minėtą įstatymą jie pamiršo nebegyvas.
parašyti, kad jis jų nemokė-. ---------------
tų ir “šlužbą” pabaigęs, nes i MOTINA NUNUODIJO 
kaip tik “išmeta” iš “ponys-1 
tės,” tai reikalauja už visą 
laiką sumokėti — 
pabauda. O ką, ar ne Juokiu-;
gas Įstatymas?

užrištos. Reikėjo ilgai šauk- 
jtis ligi pažadino šeiminin- 
: kus.
į Rytojaus dieną rasta pa- 
! mestas čemodanas su poli- 
įciiiinko pinigais. Paimta 
I brauningas, šeimininko 500 
' lt. ir drabužių.

Įdomu, kad piktadariai 
užpuldinėjo tik policininkų 

į kambarius, kitų visai nekliu- 
idė.

SUGAVO PLĖŠIKUS.
Alytus. — šiomis dieno

mis kriminalės policijos val
dininkams pavyko sulaikyti 
miške ties Alytum 3 plėši
kus, kurie ilgą laiką terori
zavo vietinius gyventojus. 
Darant kratą pas juos rasta

Antnemunis. Pas mus išė
jo naujas juokingas Įstaty
mas. Kada išrenka viršaitį, 
tai jis per visą laiką, kol tar-

SAVO VAIKĄ.
1924 m. pradžioj Januš- 

dar n* su kynų dvaro (Kėdainių aps.) 
! gyventoja p-lė E. J., 20 me- 
’ tų amžiaus, pagimdė pavai
nikį kūdiki. Neturėdama ga- 

NUS1ŽUDĖ KARO INTEN- i limybės jį išauginti, kalba- 
r.» kin-imnc xzavrv>x:ixr ma p.jė savo motinos pade

dama tą kūdikį nunuodijo. 
Bet tatai netrukus buvo su
sekta ir nusižengėlės likc 
patrauktos teisman.

Nesenai jų dviejų byla bu
vo nagrinėjama Kariuome
nės Teisme. Kūdikio motina 
tapo pasmerkta 2 metams 
ir 8 mėnesiams sunkiujt: 
darbų kalėjimo, o jos moti
na, kuri Įkalbėjo savo duk
teriai nužudyti kūdikį, tapė 
pasmerkta 10 metų sunkiujv 
darbų kalėjimo.

Šiomis dienomis toji byla 
buvo nagrinėjama Vyriau
siajam Tribunole, kuris Ka 
riucmenės Teismo sprendi
mą patvirtino.

KAUNO MIESTO IR AP 
SKRITIES VIRŠININKO 

BYLA.
Šio mėnesio Kauno Apy

gardos Teisme buvo nagri
nėjama Kauno miesto ir ap
skrities viršininko p. Mor
kaus byla, kurį socialdemo 
kratų partija buvo patrau
kusi atsakomybėn už Lietu 
vos profesinių sąjungų cent
ro biuro Įstatų neregistravi- 
mą. Kauno Apygardos Teis 
mas socialdemokratų parti 
jos skundą atmetė.

DANTUROS VALDININ
KAS.

Kaunas.—Naktį Į 16 rug
sėjo dieną čia nusižudė karo 
intendantūros valdininkas 
K. š. Nusižudymo aplinky
bės tokios:

Rugsėjo 15 d. K. Š. nuėjo 
atlankyti Į Žaliąjį Kalną sa
vo brolį karininką. Pasišne
kučiavęs su broliu ir pasipa
sakojęs, kad ketinąs netru
kus vesti ir jau susitaupęs 
tam reikalui 2000 litų, K. Š. 
vėlai naktį grižo namo per 
Žaliąjį Kalną. Grįžtant p. 
K. Š. netikėtai užpuolė du 
plėšikai. Kad ir gerai gynė
si p. K. Š.? bet plėšikai atpio- 
yė jam kišenius, sumušė, su- 
žeidėJpeiliu ir pasiėmę pini- 
jtąldingo tamsumoj. Nelai
mingasis gulėjo kelias .va
landas be sąmonės ir atsi
gavęs šiaip taip sugrįžo pas 
brolį. Brolis arkliais parvežė 
sužeistąjį namo. K. Š. buvo 
labai nusiginęs, nes visos jo 
ateities viltys sugriuvo.
.'K. š. brolis kitą dieną nu
ėjęs atlankyti nukentėjusi 
rado jį nusišovusį.

f

PLĖŠIKAL
Akmeniai, Kučiūnų vals., 

Seinų apskričio. — Šis kai
mas yra prie pat demarka
cijos linijos. Naktį iš rugsė
jo 9 Į 10 d. nežinomi plėši
kai užpuolė ūkininko Balt
raus Pakutkos sodybą, Įsi
veržė Į kambarį, kur gyveno 
pasienio policininkai. Nera
dę jų namie, (mat, jie buvo 
sargyboje) paėmė gumini 
apsiaustą, pinigų ir dvirati. 
Jš čįa nuvyko į kitą ūkininką 
Adomą Pakutką. Įėję į kam
barį, kuriame miegojo pasie
nio policininkas, paėmė jo 
čemodaną su revolveriu ir 
700 litų. Išeidami užrišo du
ris. Paskui Įlipo per stogą 
(klėtin). Ten miegojo kitas 
policininkas, su šeimininko 
sunumi. Iš čia paėmė šeimi
ninko sermėgą su 500 litų ir 
bandė sprukti atgal. Netyčia 
padarytas triukšmas pažadi
no miegančius. Šiems paju
tus, kad kaž kas subildėjo,

UŽSIMUŠĖ.
šakiai.—Prieš kelias die 

nas šakių apskrities gyven 
tojas Mackeliunas su save 
žmona važiavo į Šakius. Nu 
važiuojant nuo didelio kal
no arklys nuvertė juos f 
griovį. Mackeliunas užsimu 
šė, o jo žmona sunkiai su
žeista.

IŠVAŽIAVUSIŲ FRANCU 
ZIJON LIETUVIŲ 

VARGAI.
Negalėdami savo “bran 

gioj tėvynėj” pragyventi 
Lietuvos darbininkai prade. 
jo važiuoti Francuzijon duo 
nos jieškoti.

Per rugsėjo mėnesį j Fran 
euziją išvažiavo dvejomis 
partijomis apie 900 įvairią: 
profesijų, daugiausia žemės 
ūkio darbininkų, kurie tikė-

r
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^ftUNO-ALEKSOTO PER DIDELIS MANDA-
ŽULIKŲ ŠAIKA.

Aleksoto gyventojai neri
mauja ir skundžiasi, kad jų 

miestvje slapstydamos 
Įl-Jko daug žuiikų, be

• abejo jų visa šaika. Ji esanti 
susidariusi 
bausmes i 
kaitimus, 
žuiikų ir šiaip iš miesto iš- 
tvirkusio elemento. Jų vieni 
prisilaiko pas ištvirkusius 
asmenis, pas vietinius vagi
lių Informatorius, kurie juos 
pas save prilaiko ir slepia 
jų jieškant, nuo jų gauna ii 
pinigų ir maisto. Jie patys, 
kaip yra nekartą pastebėta 
eina dažnai i aludes, geria 
gerai valgo, o nevaikščioja 

.niekur darban. Tamsoj nuo
šaliais takais vaikščiojant, 
jie užkabinėja praeivius.

Jie jau išdrįsta ir viduty 
Aleksoto tilto apie 10—Ii 

i vai. vakarais prie praeivių 
prisikabinėti ir užpuldinėti.

, Vienam kieme vienas jv
.aiku sužino- prisilaikė pas ~ —

josi tenai rasti uždarbio ir 
uždirbti skatiką-kitą juodai' 
dienai. Vos spėjo pinra par
tija pasiekti Francuziją ir' 
skirtą darbininkams darbo prie... 
sritį, atsistojo prieš musų prisilai!- 
darbininkų akis didžiausia ' 
išnaudojimo šmėkla, šeši 
lietuvių darbininkai iš išsiųs
tos pirmos partijos negalė
dami pakęsti Frar.euzų pa
tiektų darbo sąlygų sulaužė 
pasirašytus kontraktus ir pa
bėgo. Dauguma darbininkų 
skundžiasi menku valgiu ir 
labai sunkiu darbu. Dauge
lis pirmosios partijos darbi
ninkų atrašo savo gimdyto
jams, 
gams, 
vykti

tija pasiekti Francuziją h

GUMAS.
Kaunas.—Rugsėjo 18 pri- t 

buvo karo ligoninėn aviaci
jos dalies kareivis, kuriam 
A. Šančiuose viena mergina 
peiliu padarė 2 galvoj ii- 1 

‘ ‘ Užklaus
tas, kodėl davėsi panelei 
pjaustyti, nukentėjęs atsa
kė, girdi, mandagumas ne
leidęs prieš moterį rankos 
pakelti.

i iš atkasėjusių palei akį žaizdas, 
už Įvairius prasi-
iš dar nesugautų

pažįstamiems, drau- 
ir ypač norintiems 

i Francuziją, kad pa
tys žinotų ir kitiems papasa
kotų kokios baisiai blogos ir 
nepakenčiamos darbo sąly
gos. Dėl to ateina Į Įvairias 
valdžios Įstaigas daug žmo
nių prašydami kad butų su
stabdytas išvežimas darbi
ninkų Į Francuziją.

Paskutiniu I
jus apie sunkias darbo sąly
gas ir pačių darbininkų ra- ______
šytis pradėjo visai nedaug:,L. prikibo einant per kiemą 
kur pirma prie imigracijos i žodžiais susikirtus d. L. pa- 
biuro negalėjai atsimuštu šaukė nolicistą. šiam pavy- 
žmonių, tiesiog minia stove-: ’ *................ r
jo, dabar vos keletas stab
čioja, o ir tie patys abejoja 
ar bevažiuok Taigi jei Fran- 
euzijoj bus noro darbinin
kus išnaudoti, Į ten nebeva
žiuos nė vienas darbininkas.

vieną sargie
nę gyvanašlę, išsiuntusią vy- 
ją Francuzijon. Jis prie p.

SOCiALDEMOKRATU 
INTERPELIACIJA.

Socialdemokratų frakcija 
Įteikė Teisingumo rniniste- 
riui interpeliaciją dėl Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimo ad
ministracijos žiauraus elgi
mosi su politiniais kaliniais, 
ir buvo svarstomas tos inter
peliacijos skubotumas.

Balsuojant kademų bloko 
balsais interpeliacijos sku- • 
botumas atmestas.

'■ ko pagauti tą žuliką tik ryt 
dieną ir nugabenti I nuova
dom šis prisikabinėto jas. 
pasirodė, jau buvo buvęs ka
lėjime. Jam esant nuovadoj 
pradėjo eit užtarėjai ir lan
kytojai. Matyt, tes aleksotiš- 

; kės “chebros” sėbrai buvo.
Bet jis kaž kokiu budu sa- 

! ko paskui ištrukęs ir pasakęs 
■ p. L. tarnaitei, kad tu, girdi, 
1 pasakyk savo ponui, kad aš 
į ji vis vien peršausiu.

Yra ir daugiau panašių at- 
i sitikimų.

ORLAIVIS SUŽEIDĖ 35 
ARKLIUS.

Netoli Dvinsko šiomis die
nomis Įvyko nelaimingas at
sitikimas. Keleivių aeropla
nas buvęs priverstas nusilei
sti vietoj, kur ganėsi kariu- 
menės arkliai. Sužeista 35 
arkliai, kurių dalis kariu-' 
menei dėl to jau nebetinka. 
Krašto apsaugos ministerija 
šaukia aerobendrovę tieson.

NE DŪŠIŲ IŠGANYMAS 
RUPI, BET POLITIKA.
Šiomis dienomis Ukmer

gėje lankėsi vyskupas Kare
vičius. Pasitikimas buvo ne 
koks: ant kelio niekur nebu- 

. vo jokių vartų, jokių organi
zacijų ir šiaip žmonių pasi
likti buvo nedaug. Darė kiek 
įspūdžio tik išstatyti iš abie
jų pusių gatvės Į bažnyčią 
kareiviai. Bažnyčioje vysku- 
paf Karevičius pasitiku
siems pasakė pamokslą, ypa
tingai skatindamas tverti ir 
dėtis i visokias klerikališkas 
brolijas bei organizacijas ir 
kad per busimus rinkimus Į 
Seimą butų renkami tik tų 
organizacijų nariai... Vysku
pas ruošia tikinčiuosius ne 
dangun, bet Seiman.

__________

■
I

visą užgriuvusią žemę. Tu 
po pusvalandžio buvo sut ąs
ąs. Iškasus dar buvo kiek 

gyvas, bet netrukus numirė.

AUKSINIS RUDUO.

5^.
BLANKIAUSIAS 

KELIAS

RADO PAVOGTUS BAŽ
NYČIOS KIELIKUS.

Anąsyk buvo rašyta, kad 
Mariampolės bažnyčią ap
vagiant du kielikus išnešė. 
Rugsėjo 24 d. policija suė
mus vagis Birkevičių ir Sa- 
muolį iškvotė, kad tiedu kie- 
likai maišelyje sukišti ir že
mėje užkasti prie vieno va
gies namų Kęstučio gatvėje. 
Nurodžius vagims paslėpi
mo vietą, kielikai tapo at
kasti ir bažnyčiai sugrąžinti, 
□ prasikaltėliai patraukti at
sakomybėn. Už toki darbą 
gręsia didelė bausmė.

KARININKAI VAŽIUOJA 
1 UŽSIENI MOKYTIS.
Francuzijon, eiti aukštuo-į 

sius karo mokslus, važiuoja! 
9 karininkai, čekoslovaki-1 
jon — 1 ir Bulgarijon — 1.

GYVAS PALAIDOTAS.
Smalininkai. (Kalvarijos 

vals., Mariampolės apsk. j. 
Siame mėnesyje smėlis už
griuvo ūkininką A. Matule
vičių. Atsitiko taip: Matule
vičius iš vieno kalno vežė 
prie remontuojamo Kalvari
jos tilto smėli. Iš šios vietos 
jau nuo senai buvo imamas 
smėlis, todėl pats kalnas bu
vo iškasinėtas Įvairiomis pa
kriaušėmis. Jis, privažiavęs 
prie vienos vietos, kur buvo 
giliai iškasta i šoną, pradėjo 
imti smėli ir tuo tarpu ky
banti viršuje pakriaušė griu
vo, ir užkasė ji storu žemės

Ruduo, trečias metų sezo
nas, ir Gyvenimo Ruduo, yra _ 
dailus, bet jie reikalauja 
specialus priežiūros. Darži
ninkas ir ūkininkas turi 
gamtos produktus saugot 
nuo peraugime, nes peraugę sdjos' 
jie greitai sugestų. Taip i; 
tie, kurie yra pasiekę Gyve 
nimo Rudeni turi atsargiai s-: t:. . . • • juor.e laivu

Sekanti išplau -.i.", ai 
Laivas “ESTON!A“ 
Laivas “ESTO-N1A" 

(j Lietuvą an 
Jau laikas 
ietuvą ant Kati?

Kainos laivakorčių 
keliu vandeniu: 3 kiesa 
si tiktai $!8i. Antra 
abi pusi tiktai $24-1.51

BALTIS Ad Eiti 
9 Brc&dvvay 

.•vreipi:i .ės u

laikytis atsiekto stovio vir
šūnėje. Trinerio Kartusis 
Vynas yra jų geriausias i 
draugas. Jis išvalo vidurius.! 
atgaivina kraują ir priducdajĮ 
visai sistemai gyvumo. Jus 
jausitės stebėtinai gerai ir; 
ATRODYSIT taip kaip jau
čiatės. Jūsų aptiekorius ar 
pardavėjas turi Trinerio 
Kartųjį Vyną, jei ne, tai ra
šykit pas Joseph Triner 
Company, Chicago, Ui. Nuo 
rudeninių šalčių Trinerio 
Cough Sedative yra geriau- 

sluoksniu. Subėgę žmonės šia pageiba, — išbandykite, 
nežinojo kurioje vietoje jis sujungę su Trinerio Cold 
užgriūtas ir pradėjo kasinėti Tabletais!

ITALIŠKI ARMONIKAI
Mes išdirbant ir importuojame vi
sokią rūšių rankomis dirbtas Ita
liškas Akordinas geriausias pa
saulyje. Ant 10 metų gvarantuo- 
tos. Musų kainos žemesnės negu 
kitų išdirbėjų. Dykai suteikiam 
pamokinimus. Užtikrinant jus, 
kad galėsit grajint ar.t mus di
džiosios Arntoni/os iš r.otų pasi
praktikavus apie -1 mėnesius. No
rint pilnesnių informacijų rašykit 
angliškai. Dykai prisiunciam ka
talogą paprašius.

RUATTA SERENELLI CO.
81” Blue Island Avė., Dept. 30

CHICAGO, ILL.

Uz vis
Geriaasis
Rukį
Girtis

I
i Dr.HUMPHREYS’ i
66 f, į

i'

For- Grip, uenza

Pasirodžius pirmam ženklui 
šalčio—imk Dr. Humphreys 
“77”. Išvarys šaltj. Pasek
mingas prieš Gripą. Patar
ti.-a turėt “77” jus namuose. 
Prieš šalt; ir Gripą “77” pa
gelbsti per 30 metą.

At DruggUt* 30 cente.
HUMPHREYS- HOMEO. MEDIČI N E CO. 

156 V/itiam Strect. New Yock

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
Tai vie>>»nlt’ė linija, kanos laivai re 
^uliariškai per ištisu; metu.- jsl to
lia stačiai su laisvosios D:,.;rL»'o val-

. s portą, TAIP AKU KLAIPfe- 
!K)S, kad laivas, an-. 3 H. New

uis beveik ; psčln 
ties is ')a.ixiy> i 
vi--.-v, : .i<tie- t.c- 
ekst;;-, kasėjų.

Ne* Yoi'ko:— 
: ! apkr. 

dzin, 
ut Kalt <14 > 

namislyti ir rer-’n i

; Yo.-ke atveža
Tėvy.-ię—Lietuvi 

. ‘ ai t;» 
š laivu be j

i
I

/ Kiuiį i-a; VISU 
$11'7: 1 uLi |>U-

•-

C

SO. BOSTON, MASS.

$2.25.

I

I

iš New Ycrko 
j Kauną ir atgal 

(Pridėjus S. V. 
jeigu 'faksus.)

KORTĖS NUMUŠTA

„Plauk po Amerikos Vėliava *

Nupiginta ten ir atgal kelione

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Eremen ar Cherbourg

džiaugsite.? er\iu 
•uDtinm maistu dideliu 
i kaina, jei plauksite I 

puikiu laivu Statės l.<
valdo Suvienytu 

je valdžia.
planuojate Kalėdas 

gal'tr nuv:.žinoti 
tautiečiais puikiu 
............. su ^penate 

ekskursija, po astneiuška 
• ~ kuris

ypatiskai prižiuręs jusu pato- 
;. Žiūrėkite kad gautumėte pilna-: 

intormacijas šiandie nuo savo laivu*

NORTHSSRMAN
LLOVD

LAIVAKORTĖS j abi pusi 
NUFTG1N ro.Vl’S KA1NOMIS

Į LIETUVĄ 
PER BREMENĄ 

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

32 Broad'vsv, New York. 
arba pas vietos

Uivyiią 
Amerika

O j«
Tėvynėje.
su savo
"America”. lapkričio 28.
Kalėdine ekskursija, po ....... 
vadovyste Mr. Joseph Beikovitz, 
pats ypatLkai prižiuręs jusu 
gumu: .

^5 korėtų agento, arba pas Į ABI PUSI LAIVA

NAU/AgMOKSLO
KNYGA

Tėvynės Mylėtoji; Draugija vėl parūpino gražų mokslišką vei
kalą PASAULIO ISTORIJA, parašytą garsaus anglo raštininko 
AVELLSO. Išvertė V. K. Račkauskas, kalbą prižiūrint penkiems 
gerinusiems Lietuves kalbininkams.

Štai tik trumpa sąiraaka knygos turinio: Kur yra žemė ertvė- 
je; Pirmieji gyvuliai; Pasaulio amžius; Kaip išsivystė Įvairios gy
vulių veislės; Kaip gyvybė ant žemės atsirado: vandeniuose ir 
sausumoje; Pasaulio klimato atmainos; Kodėl gyvybė nuolat kei
čias; Milžiniškų ropliu gadynė ir atsiradimas pirmųjų paukščių; 
Nauja žinduolių gyvulių gadynė; Atsiradimas smegenų: žmogaus 
gadynė; Pirmieji žmonės ir jų darbai; Pirmieji žmonės Europoje; 
Pirmosios mintys, filosofija ir tikėjimas; Žmonių rasės; žmonių 
kalbos: arijų, semitų ir kitų; Pirmosios civilizacijos: Pirmieji mie
stai; Jūreiviai ir pirkliai; Raštas; Dievai ir žvaigždės; Baudžiava, 
vergija, socialinės klesos ir laisvieji žmonės; Žydų raštai, Biblija 
ir pranašai; Ariją tautos ir priešisteriški laikai; Aleksandro Di
džiojo karaliaus gyvenimas ir darbai; Aleksandrijos mokslas ir re
ligija. Iš to trumpo parašymo matote kaip pilna ir Įdomi PASAU
LIO ISTORIJA yra. Virš 70 paveikslų tekste. Apdaryta. Kaina su 
pasinntimu ..............................  r...

Siųsdami pinigus adresuokite sekančiai;

KELEIVIS
255 Broadway

T
NAUJAS VEIKALAS

ALENUTE i

KAINA
Aht musų tri-šriubir.ių laivų 

Resolule, ileliar.ee 
Aihert liailin 
Deutsehlar.d

ir ant populianskų vienodais 
kambariais laivų C’eveland. 
VvestphaHa, Mount Ciay, ir 

Thuriag-ą.

Išplaukimai kas savaitę
Dėl sugrįžimo leidimu ir ki
tų informaciją klauskit pas 
vietos agentus

United Afflericaa Lmes
(HcrnEJtt t--c) j- - : Servicc vzith

Bamijnr? Aiaericas line
131 Statė SU Boston. Man.

KN YGOS:
iš Lietuvos

Koperatyvinė kr.ygų . leidimo, 
bei laisvo švietimo darboi'Laetu- 
voje KULTŪROS BENDROVS 
siūlo amerikiečiams lieiaviMęs 
savo gražių ir turiningą knygą ■ 
Lietuvos kainomis. Knygų surit- ' 
šą paskelbsim vėliau.

L’žsisakykit iliustruotą, me- 
nes'.nj-’poouleratis moksio žur
nalą ”KULTLR1.” 
Kaina metams Amerikoj ir už
sieniuose $3, pusei metų $1.50 
Lietuvoje metams 20' litą, pu- i 
sei metų 12 litų.

Adresas:
KULTŪROS BENDROVĖ 

DVARO GATV. 24, 
ŠIAULIAI. Lii’lIUANIA. , , 

r t
------------  —:---------------------,------------------

Tai yra 2-jų aktą. 3-jų paveikslų drama, iš re31io šią dienų gyvenimo
“...Jaunas literatūros mėgėjas, p. Steponaitis, pabando duoti musų • 
scenai dar vieną veikalą (jisyra parašęs keliatą), kuriame atvaiz
dina tarp mergelės ir jaunikaičio tyrą meilę, piktų žmonių kėsin
tą, bet nepajėgtą sugadinti...” “Vienybė.“

šis veikalas lengvas lošimui ir šiaip pasiskaitymui. Kaina 2rc.
l'žsisakykit tuoj. ‘

LITERATŪROS DRAUGIJA
312 BROADIVAY SO. BOSTON-, MASS.

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

25c. ir oOc. baksiusAJ

<5rt‘i/KELLOGGS?h^

TASTELESS CASTOR OIL

Fot BIUOUSNESS

BEECHAM’S 
PILLS »

—---—‘ , —y

KORTOS! KORTOS!
No. 1. Laimč3 Spėjimo Kortos 

gerai žinomos Madame Le Nor- 
mand, garsios mystiškos francuzčn 
moters, kurios pranašavimai tur
tingiems ir biedniems, karaliams 
ir kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kaladė šitų kortų su 
paaiškinimu, kaip Įspėti laimę, tik 
$1.00.

No. 2. Suženklintos Kortos, j ku
rias žiūrint iš užpakalio galima 
pasakyti kokia korta yra. Jos yra 
vartojamos garsiausių magikų ir 
kazirninkų. Kaina už kaladę
paaiškinimu, kaip jas pažinti tik 
$1.50.

No. 3. Suženklintos kortos 
resnio išdirbimo Kaina su paaiš
kinimais tik $2.25.

Mes gvarantuojam užgančdini- 
mą arba sugrąžinam atgal pinigus.

s«

Jei Nori Žinoti į<;
Kas rtedasi Lietuvoje, plačiame •' ' 
pasaulyje,, ore ir ant vandenų; J 1 
l:::ip gyvena artimieji kaimynai, «> 
koks tų gyvenimas ir kultūrinis J J 

Skaityk ‘Trimitą”;
Jame rasi visa trumpai, aiškiai 
ir visįen.s suprantama kalba pa-' 
rašyta: apie naujausius išradi
mus, įvairiausius nuotikius Įvai
riu tnut’.i ir žymesniųjų žmonių 
Įvai.'ose epochose, gražiausių 
paveiksiu tiek iš lietuvių, tiek ir 
kitų tautą gyvenimo, žinių, 
straipsnių svarbiausiais dienos 
klausimais, daug gražių apysa
kų žymesniųjų lietuvių ir kitų 
Liūtų rašytoji:, Įdomiausių įvai
renybių, juokų, poilsio valandai 
ir aaug-daug naudingų pasiskai- 1 
tymų.
' Trimitas” vienas turtingiausių 
«r pigiausią lietuvių laikraščių. 
Eina kas savaitę ketvirtadie
niais, knygos formato 32-48 pus
lapių.
Prenumeratos kaina šių metų 
antram pusmečiui: 
Lietuvoje—6 litai. 
Užsieniuose—t kj dol.

‘‘TRIMITO” adresas:
Kaunas, Laisvės Al 26 Nr.

pc- I

isdengimui persiuntimo lėšų ir pažymėk kokio nu- J
užmokėsi, kai aplaikysi kortas savo.?

(II>

CHICAGO, ILL.

r
>
i

?' Prlžiųsk tik 25c. pade
merio kortų nori, o likusius pinigus užmokėsi, kai 
nsr.iuocc. Adresas:

PRACT1CAL SALES CO.
1219 NORTH IRVINO AVĖ, DepL 200,

f

I

ileliar.ee


Vietines Žinios
MASSACHUSETTS VAL

STIJOS L. S. S. KON
FERENCIJA.

\\wUliniz> Iri lankričio u,augų ir uruugių, nui'iv 
Cambridge aus protesto mi- ‘Kdemo name 2d5 Bro- h j ^jo aukayo

adway, So. Bostone, 1 > a an-, Lkrtu’vos laiJvėį kovoto.
dą po pietų nyks sios valsti- i 
jos LSS. konferencija. p y * Kabošienė $3 00, j

Yra labai svarbių kiausi-1 Važiekas $2.00. Po $1.00: 
mų, kuriuos konferencija o. Geigus. A. Beliauskas. J. 
„ 2-> apsvarstyti ir išrišti. Ramusevičius. F. Dobravols- 
Beto, konferencija turės su- kis, J. Žilionis. A. Gedrimas.

‘. ir nustatyti musų t. Sunduk, L. Seikinis, J. 
darbuotės pianą. Taigi svar-, Valantėjus, J. Kairaitis, L. 
bu, kad kiekviena kuopa at- Jokeius. B. Kleivis, V. Anes- 
siųstų savo delegatus. ta. K. -T. Sidabras, P. Vais-

Kiekviena kuopa gali de- gauskas. K. Valeckienė. J. 
leguoti po 3 savo atstovus su Tamošiūnas. S. Zubulis, D. 
sprendžiamuoju balsu. Dau- ’ Karuckas. R. Valeika, M. 
-------- 1- j.i-------x.- — . _x_ 'siankėnas. B. Znvikienė, V.

* A. Vismontas, M. Venslaus- 
. kas. J. Lapinskas, S. Pocius. 
įPr. Plekavičia, J. Putramen- 
jtas, J. Beleckevičia. F. Biti
nas. K. Kilkus, J. Rudis ir 
St. Kešis. Po 50c. — J. Bat- 
vinskas. M. Dekielienė, O. 

1 Lukšienė. V. Vištėjunas, J. 
{Adomaitis. J. Nemeiksitė ir 
P. šarka. Sykiu $41.50. 
Smulkiu $10.29. Viso svkiu 
$51.79. ‘

turės

tvarkyti

Į
i

t I

Cambridge’au* protesto 
mitingo atokaita.

2ėmiaus skelbiami vantai 
tų draugų ir draugių, kurie 

'aus protesto mi-

'Vyra* praloiė pinigus, pati 
, užgriebė laimėtojo ploščių.

Lanka.' vardu A Zienčak 
. nuėjo pas savu pažįstam i ■ 
Chelstsi ir jiedu susėdo ka- 

i ziruot iš pinigų. Zienčak iš- 
I lošė $S.25, bei užtai be ploš-. 
. čiaus turėjo pareiti- $eimi-, 
įlinko pati užgriebė , jo ap- Į 
siaustą ir pasakė, kad neati-; 
duos jo pakol Zienėak nesu-. 
grąžins jos vyrui išloštų p»- 

; nigų.
į

pau gali dalyvauti su pata
riamuoju balsu.

Taipgi yra kviečiami 
draugai ir iš tų kolionijų, 
kur nėra LSS. kuopą. Geisti
na, kad konferencijoj butų 
bent vienas draugas iš kiek
vienos kolonijos, priklau-; 
sančios LSS. VI-tam ra jo-; 
nui.

Konferencija atsidarys ly
giai 1 valandą, todėl geisti
na, kad paskirtu laiku visi 
draugai butų jau susirinkę.

J. A. Valeika,
LSS. 71 kp. rašt.

Norį gaut ii pačios 
10,000 dolerių.

Tūlas David Baker Bosto
ne apskundė teisman savo 
pačią užtai, kad būdama 
mergina ji pažadėjusi duoti 
jam $10,(M>>, jeigu jis ją ves 
už pačią, -lis ją vedęs, o i j sa
vo prižado neišpildžiusi. 
Taigi jis dabar per teismą 
reikalauja iš jos pažadėtu 
pinigu.

JQS TAIPGI A1HTUMCTE PAS MUS 
Jeiga apie Nas daugiau žiotumet

Mea r—m, kaip vadina, Didžiausia* Forniiių Storas, 
—mos neužimam 5 ar 7 lubas, mes neturim brangiu 
elevatorių, mes neeikvojam tūkstančius dolerių 
brangiems prietaisams, puošiančioms grindims ir 
sienų papuošalams, mes neeikvojam tūkstančius ap- 
sigarsmimams kas dieną ir sąvaitę, bet musų rūpes
čiu yra, kaip ktiopigiausiai paimti iš jus už fornišius. 
kuriuos perkat iš Hollū Forniiių Kompanijos, ir kad 
parduoti jum* tvirtą, ilgai laikantį ir geriausios rū
šies tevorą. Tėvai ir protėviai daugelio lietuvių šei
mynų Didžiojo Bostono pirko fornišius iš šito storo 
ir jie visados buvo pilnai pasitenkinę tais fornišiais, 
todėl ir jus perkate pas mus ir jūsų vaikai ateis 
pas mus.
Mes suprantam ir kalbam lietuviškai.
Didelis pasirinkimas visko. ka< reikalinga virtu.ėję. 
Kiekvienas daiktas pirktas iš mnsy yra gvarantuojamas. 
taipgi ir dirbtuvės, kurioje padaryti.

Nuo 1900 jūsų geriausias Fornišiu Storas.

B. CANNER

TEL EiLPIRE 7366 §

| DR. F. MATULAH1S H 
N Cltrarioletla* kvleu X č 
j Diathemia v '»

C 
z' 
v»
S

s c c

į 32* HŲLBBOOK AVĖ.. 
£ DETROIT, MICH.
N t U YNOS;
»♦ 12-2. 6-8

TtLEFONAS 1C37

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MiKOLAITIS
Valaatoa: ■*• J iki 4 pu piut*, 

nuo 7 iki 8 vakar*

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

J J Tel. Richmond UI* *

c Dr. David W. Rasei
Kalba Lktudikal Ir Ru^ikai 

GYDO CHRONIŠKA* IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi -Moterų ir Vyrų Semi- 
ir Odi»> Liga*

\ ALANUOS:
Nuo 8 iš ryto iki 5 vakare 
Tai-pat ir šventadieniai;: 
321 Hanover Street 

BOSTON. MASS.
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□R. J. MARCUS 
LIETI .'VISKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St., Boston, Maita. 
(Prie llauovvr St.)

Tel. Richuiviid 608. (-)
Valandos: Nuo «♦ ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais ik: 4 vai. po pietų

PADŪKĘS PUSTELNIN- 
KAS PERŠOVĖ 3 ŽMONES

Prie Sturbridge kaimelio, 
netoli Worcesterio, gyveno 
60 metų amžiaus pustelnin- 
kas John Brown. Netoli jo 
namų pas farmeiį Holdeną 
buvo darbininkė Mary Tif- 
fany, kuri turėjo 17 metų 
amžiaus dukterį. Pustelnin- 
kas Į tą merginą įsimylėjo ir 
atėjęs šį panedėlĮ pas farme- 
rį vėlai vakare pasakė, kad 
jis norįs pasiimti ją į savo 
namus. Farmeris tam pasi
priešino; merginos motina 
taip pat pasipriešino. Pustel- 
ninkas padūko. Pagriebęs 
šautuvą, kurį buvo su savim 
atsinešęs, jisai šovė farme- 
riui i galvą. Sena darbininkė 
puolė į kampą, kur stovėjo 
farmerio karabinas, ir sučiu
pus ji spėjo sykį iššaut į pus- 
telninką, bet nepataikė. Tuo 
tarpu pustelninkas šovė į ją 
ir ji krito. Jauna mergina 
norėjo padūkėlį nuginkluo
ti, bet jis ją atstūmė ir šovė 
tris kartus į ją. Farmerys bu
vo užmuštas ant vietos, o se
na jo darbininkė su savo 
duktere buvo sužeistos. Pus-! 
telninkas išbuvo prie jų su 
karabinu visą naktį ir liepė 
tylėti. Sužeista mergina ban
dė kelis kartus pabėgti, bet 
pustelninkas kiekvieną sykį 
leido į ją šūvį, ir ji tapo da 
daugiau sužeista. Apie 6 va
landą iš ryto pustelninkas 
prasišalino, ir tuomet mergi
na. visa sukruvinta ir vos 
gyva, iššliaužė laukan ir da- 
sigavus prie artimiausių kai
mynų pasakė, kas atsitiko. 
Tuojaus buvo duota žinia 
policijai, bet kada ši nuvyko 
pustelninką areštuoti, jis nu
sišovė.

t

Harvardo universitete kal
bės du Anglijos socialistai.

Harvardo Laisvas Kliu
bas pakvietė kalbėt 3 dar-. 
biecius, tų tarpe du Anglijos 
socialistai — Hendersoną ir 
Smithą. Piiinasis kalbės uni
versiteto studentams ketver-. 
ge, o antrasis pėtnyčioj.

Viena moteris nužudė kitą. *
East Bostone šj panedėlĮ 

buvo nušauta italė Rosa 
Trosi, penkių vaikų motina. 
Ją nušovė kita italė, būtent, 
Rosa Condia, 26 metų mo
teris ir 2 vaikit motina. 
Žmogžudystės priežastis da 
neišaiškinta. žmogžudė 
areštuota.

ATSILANKĖ PETRAS 
BARTKEV1ČIA.

“Keleivio” redakcijon pe
reitą sąvaitę atsilankė Pet
ras Bartkevičia ir daug geru 
dalykų papasakojo apie 
Brocktoną. Sulyg Bartkevi
čiaus žinių Brocktone darbai 
pradėjo eit gerai, žmonė.- 
gyvena gražiai ir turtingai 
ir biznieriai daro gerą biznį, 
iš stambesniųjų biznierių 
esama Petras Vaičiūnas. M. 
Abračinskas ir Boston Sales 
Company. Bostono Sales Co. 
esanti ten jauniausia, bet tu
rinti labai sugabius ii* darbš
čius vedėjus, užlaikanti la
bai gerus tavorus, ir daranti 

_ gerą bizni. Dabar jau sulau- 
sandarie- kė iš New Yorko labai gra

žiu Marškinių. Kaldrų ir ki

BOLLIS FURN1TURE COMPANY
791 IVashiniton Street BOSTON 

338 Broaduiay. SOUTH BOSTON, Mass.

Tol. So. Boston 5<’.6-W

DAKTARAS
A. L KAPOČIUS

L1TUV1S DENTISTAS
VALANDOS; Nuo 9 iki 12 dienų 

Nuo 2 iki y vak 
NEDĖLIOJUS: 
iki 1 v. po pietų

[ Seredumis iki 12 diena. 
[ Ofisas "Keleivio” name. 
► 251 Broadnav. tarpe C ir D 
; SO. BOSTON. MASS.

r

“Sandara” meluoja.
Į “Sandara” 42-ram savo 
'numery rašo: “‘Keleivio’ 
redaktorius Michelsonas ne
šioja ypatingos rūšies aki
nius. Kada jis sako prakalbą 
ir jį publika nušvilpia, tai 
jis per savo akinius visą 
publiką mato 
čius...” ...................................

Tai yra grynas “Sanda-‘ tokio tavoro Kalėdoms, 
ros” melas. “Keleivio” re
daktoriaus publika da nie
kur nėra nušvilpus. Syki 
jam kalbant kilo lermas. bet 
tą lermą kėlė ne publika, o 
keliolika sandariečių berne
lių, kuriuos jų “generolas” 
iš kalno buvo tam tikslui su
organizavęs.

Dėl šito laukinio sanda
riečių pasielgimo publika 
taip pasipiktino, kad ji pa
reikalavo surengti protesto 
mitingą prieš juos. Ir kada 
sekančią sąvaitę įvyko pro- geležinių daikt 
testo mitingas, triukšmada
riai buvo kuo aštriausia pa
smerkti.

Kam gi tada “Sandara” 
ris kartoja savo melą, buk 
“publika nušvilpė ‘Keleivio’ 
redaktorių?” Juk South Bo
stono publika gerai žino, 
kad tai yra netiesa.

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimu gydyme ser
gančių: Krauju ligomb*, Ner
tų suirimu. Reumatizmu Ir la- 
k»tų ir puslėa ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. Killory
3 TREMONT ROW, 

SCOLLAY SUVARĖ 
Skersai Hanover Street 

BOSTON, MASS.
O!y rnpia Theatre BoiMiog 

Room TZ
Patarimas dykai tik per paskirtu 

laiką.

Policmana* užmušė moterį. $4000 duoda $4000 gryno 
pelno Į trejus metus Įdėjus 
Į murini namą su 3 krautuvė
mis ir 6 šeimynomis, geroj 
vietej arti Broachvay, So. 
Bostone: prekė $17,000 ir 
lengvos išlygos.
Duonkepykla (bakery > $u 
krautuve ir visais Įrankiais, 
mašinerija* trokais ir tt. di
delis biznis daromas per 
daug metų; taipgi 8 šeimynų 
namas 
lauka 
venta 
Kaina $23,000; $7,000 Įneš
ti ir lengvos išlygos.
LITHŪANIAN AGENCY 

361 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

Važiuodamas automobi- 
lium pereitos subatos vakarą 
ant Massachusetts avė.. 
Cambridge'uje. policmanas 
Linehan " užvažiavo ant se
nos moteriškės, kuri ėjo su 
savo vyru skersai gatvės. 
Moteriškė tapo užmušta, o 
ios vyras sužeistas. Policma
nas buvo areštuotas ir 9 lap
kričio bus jo byla.

PARDAVIMAI.
eina sykiu, gera ip- 

ir gera tirštai apgy- 
lietuvių apielinkė.

i

st.

j

PARSIDUODA 5 kambarių narnas 
su štoru. Visai pigi kaina. Kreipkitės: 

168 C St- So. Boston, Mass.

Telefonas 6112-3V.

Or. A. €orman-6umauskas
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS;
Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—5 i>o pietų
Nuo 6—8 vakare

Nedėtomis Nuo 1D—12 diena 
*05 N. Main St. kamp. Broad SL

MONTELLO. MASS

c c c c 
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s
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Lietuvis Optometmtas »
0
8

Išegzaminuojtr akis, priskiriu S 
akinius, kreivas akis atiticaiau K 
ir amblyopiškose (aklose) aky- [Jj 
se sugražinu avies* tinkama w 
laiku. 3
J. L. PAiAKAKNlS O. b. $ 
447 Broadvay. Su. Bostua. Mase į3
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Telefonas So. Boston 2360. 

NAUJAS LIETUVIS 
DENTISTAS

Dr. St. *. GALVARISKl
Ofiso valandų-.;

Nuo 9 iki 12 ryte, nuo 1:30— 
•*>:30 dieną. Nuo 7—9 vakare. 
Nedčliomis pagal sutarties.

520 E. BROAD* AY.
SO. BOSTON, MASS.

Bargenai Real Estete
6 šeimynų narna*: ?15<I,> metinė 

randa £75<k). So. Bostone.
storas ir 5 šeimynų narais S25V? 

metinė randa; $7,750 So. Bost-mv*.
3 šeimynų mūrinis namas; $528 me

nė rar.da; $4,250 So. Bostone.
2 šeimynų namas Rokbury. randu 

275 per nimus; š21*>0, Įnešti $-»*«•. 
Ke.ndus galima pakelti. Maži pirmi 
imokėjimai. T- G. t ONNOLLY 

;n Court st-. Boston. Mass.
Tel Main 0780.

LIETUVIAMS DAROSI 
DAUGIAU PARANKUMŲ

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

Dabar tų nesmagumų jau ne
bus. nes atsidarė gera lietuviška 

ą krautuvė ir ten • 
galima gaut Visokių geležinių 
tavorų; Visokių Įrankių (tulšių)J 
Maliavų. Aliejaus. Vamišio. 
Stiklo. Zovieskų. Spynų. Visokio! Nau, 
plasterio. Cemento.

Ir abeinai visko, ko tik prie
namių gali reikėt. Beto, čia pa-! 
galandam pinklus, peilius, žirk
les, pritaikom raktus, taisėm į 
vaikų keričius ir tt. Nupirktus l 
pas mus daiktus pristatome i 
namus, nežiūrint kaip toli. Krau
tuvė randasi tarpe 1 -t K stree- 
tų. Vardas ir adresas krautuvės: 
FLOOD SQ. HARDUARE CO.

6.J6 Broad'vay. So. Boston.
J. Greviškis ir A. J. Alekna

1 savininkai. Telefonas S>. Boston 
! 2700-M. (17)

♦

TIKRAI NORI PARDUOTI
CambriJge’uj. 2 rtub {k> 3 šeimy- 

:-us, su visais įtaisymais. At-kiros ši- 
lumor. .-'••ktros šviesos ir atej' pija; 
zai. Labai dideli kiemai, apsodinti 
gražiais medukai;. Vieta graži pri • 
IIur.>n Av<-. K.’iki^insHigUe su

VINCENT lt. AMBROSE t tij 
12'> Broad*ay. Tel. So. Bo.-to:: l'?)..

PVRSIIH'ODA "Diring room” 
iji * imtu fornišiai padaryti ir' 

'Vainų: ni.sižio. <-!-!>
17 't in'ield St, So. lk»tc». Mass.

t
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Nori gaut $5,000.
Tūla Mrs. Louise Benag- 

lia apskundė telefono kom
paniją reikalaudama $5,000 į 
užtai, kad ji, Renaglia, įnėjo 
i telefono būdą telefonuot ir 
budos duris taip užsidarė, 
kad ji per kokią valandą ne
galėjo išeiti.

GERAS PIRKINYS
Dorchesteiy, 6 šeimynų na
mas su Įtaisymais, 28 kam
bariai.
§1900 i metus.
labai daug. Galima budayo- 
ti 3 namus arba turėti puikų 
daržą. Vieta gera. Parsiduo
da pigiai. Reikia žmogaus su 
>4000.

Vincent B. Ambrose
425 Broad way.

Tel. S. Boston 1607.

Įtaisymais, 28 kam-
Randų nesą virš

Žemės yra

VIENAS Iš DAUGELIO 
BARGENŲ 

South End Bardware 
Company

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

Lengvos Peien. Bačkos $1.25
DIDELIS BARGENAS 

$7.00 Vertės, Florence 
Oil Heater tik $4.98.

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

čius .............. ....... $4.50
Pečių ir Furnisų paipų

Pigiausia kaina. > 
Pilna Eilė I
VISOKIU PENTU IR GE- 

LEŽIES REIKMENŲ
Dykai Pristatome Vietiniam

SOUTH END BARDWAXE CO.
1095 WASH1NGTON ST. 

192 Shawmut Avė. 
BOSTON, MASS.

Prie Uo-.’er -i_ E>vat. Stotie“ 
Te!. Beach 5353 

DIDŽIAUSIAS t.EI.EžJV ŠTOKAS 
PIGIAUSIOMIS K UNOMIS.

angams Stiklų

I

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

S. N. Puišiute-Shallna j
LIETUVE MOTERIS !

ADVOKATE I
M6 Broad way, So. Boatoa. Maaa. j

Room 2. <

PLUNKSNAS. Pūkus, Paduškas. 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų 
jrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arbu -rašykit 

^Didžiausis rande
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinim*-

. Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pa
kus.

Europon Feather Co.
25 Lowell Street-. Boston, Mass.

Vdet APSAUGOS BRITVA
AutoStrop Kuri Pati Išgalanda

Raznr V,SAS PRIRENGIMAS $1.00 ir $5.00
rr Parsiduoda visose britvų krautuvėse

44
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Severos Šeimyniškas Gyduoles.
Jos yra atsargiai sutaisytos ir ja- rekomenduoja visi, kurie 
jas yra vartoję, už gerą jų veikimą ir teisingą kokybę. Var
tojant laiku, daugelis sulaikė pavojingas ligas prašalindami 
icreikalingas išlaidas ir kentėjimus.

Yra reikalingas pasirenkant apsakančius vaistus Jūsų 
ligoms. Tūkstančiai patenkintų šeimynų rekomenduo-

i DR. H. M. LANDAU
$ Specialistas K roniškų ir SekrctntJ Ligų. Reumatizmo ir Krauju Ligų. 
| 32 CHAMBERS ST.. Tel. Ha) markei 1136 BOSTON, MASS.
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SEV El« >S ANTISEII OI.
Antiseptišku .«udėti*M: vietinia'ii 
vartojimui. Plovimui burnos, gur- 
guliavimui nuo dvokiančio kvap'1. 
■skaudamos gerklės, užkimimo 
dantų smegenų skaudėjimo.

Kaina 35 ir 50 centų.

SEV EROS REGU Ll ATOKI U S.
Skystis (Tonikas) gydymui abcinų 
funkcionalinių ligų, ypatingai mo
terims. kaina $1—5.

SEl EROS ESKO.
Anliseptiska mostis. Šutai /ta 
prašalinimui nicžėjinio ir kitų O’a-s 
suerzinimų (iritacijų)

Kaina 50 centų

•r

i

I

SEVEROS BALSAMAS.
(Severą’.-. Cough Balsam). Priim- 
nas ir geras gydymui kosulio, pa
einančio nuo uždegimų koserčs, 
užkimimo ir mėšlunginio kosulio.

Kaina 25 ir 50 centų.
SEVEROS GOTHARDOL

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

SEVEROS PILĖS
Nuo prietvario. galvos skaudėji-i 
mo. svaigulio, ir nuo tulžies nesvei
kumu. paeinančių nuo užkietėjimo eriniu 
viduriu Kaina 25 centai.

st v eros ESOKKA
Brangintinai vidurių itiniuliat”- 
riu.-- ir palšuos.jojantis tonikas, ku
ris sustiprina ir atgaivina vidurių 
veikmę. Rekomenduojamas s?- 
niems. jautriems ir pradidantiems 
pasveikti žmonėms. Sis vaistas 
ypatingai gerai pritaikytas nuo 
blogo skilvio virškinimo, tulžies 
nesveikumu ir nesveikų virškini
mo organų. Kaina 75c. ir $1.50.

SEVEROS NERVOTON
!r Nervoton Tablets. Tai skysčio :r 
Tabletu sudėtinė, rekomenduoja
ma palengvinimui dirksnių nuvar- 

i ir namiego, paeinančio nuo 
nerviškumo. Kainu $1.25.

<1
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Bandykit gaut A p tiekoj c. W. F. SEVERĄ CO., Ccdar Rapids, Iowa.
fl -I ■- -fr.. -fr—i.m p i į

Dr. Med. LEO J. PODDER ii Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST- Cor. Chamlnrs St., BOSTON, MASS.

>

į Siutai Ant 
į Orderio
? Siutus ir O’-cr- 
5 kotus siuvame 
> nnt užsaky ti’.*, 
į visokiomis ma- 
| domis. Taipgi 
j taisome ir iš- 
? protiname.

1
S1MOKA1TLS 
344 Broad* ay, 

2-rcs lubos

SO. BOSTON. 
MASS.

Lietuviškai • Lenkiška Aptieka
Jeigu norit- teisingų vaistų žcir.omis kainomis, tai visada ateikite 

ant lw Salėm St.. kur rasite visokių naminių vaietų. šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo uzsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nu-ilpnėjimo strėu’i. kraujo valymu:, nuo uždegimo plau
čių. nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų Dielių iš Lietuvo. ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime knogeriuusiai. jtasaukiame geriausius daktarus 
per telefonų užilyka. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite i APTIEKA po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

t

£ Tel South Boston 4!H'*(

J Dr. J. Landžius Seymour
|
J 351 B.-uad";1'. So. Boston. Mass.

LIETUVIS GYDYTOJ \s

Ant antrų luti 
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki Ii vakare.

PERSIKĖLĖ į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia geriau*į patarnavimą. Reikale malonėkit 
kreiptis.

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


