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KARINES SKOLOS 
SMAUGIA FRANCUĄ

ZEPELINO KOMANDAN- 
TAS NORI GAUTI 

$14,000,000.
Planuoja padirbti keturi* to
kiu* Zepelinus nuolatinei 
kelionei per vandenyną.
New York Hugo Eckener, 

iš Vokietijos atskridusio Ze- 
pelino komandantas tikisi, 
kad jo dabartinė kelionė pa
gelbės sukelti Amerikoje 
$14,000.000 Įsteigimui nuo
latinio orlaiviais susisiekimo 
per Atlantiką. Jis planuoja 
padirbti keturis tokius dide
lius Zepelinus, kuriais gali
ma butų saugiai gabenti dau
giausia pašto siuntinius, sy
kiu, žinoma, ir pasažierius. 
Orlaiviai kiekvienas atsieitų 
po $2,000,000, o priėmimui 
jų stotys lėšuotų $6,000,000.

PRAŠO PARLAMENTO 
UŽTVIRTINTI MELLONO 
IR BERENGERO SUTARTI

Kiek laiko atgal, Francu- 
zija buvo atsikreipus prie A- 
merikos valdžios, prašyda
ma panaikinimo arba suma
žinimo jai karinės skolas, 
bet Amerikos bankieriai pre
zidento Coolidge’aus lupo
mis atmetė jos prašymą ir 
pasakė, kad skolų nepanai
kins. Sekantį gi metą artinas 
laikas Francuzijai atsilygin
ti Suvienytoms Valstijoms 
$400,000,000 už karines 
reikmenis, paliktas pasibai
gus pasauliniam karui. Už 
šią skolą Francuzija turėjo 
mokėti Amerikai 5 nuošim
čius palūkanų. Tuo pačiu sy
kiu, Francuzijos valdžiai ne
siseka išgauti nustatytus Vo
kietijai milžiniškus reparaci
jų mokesčius, jeigu kiek iš
gaudavo, tai užlaikymas 
francužų armijos Reino sri
tyje suėsdavo, o valstybės iž
dui pinigų nelikdavo.

Amerikai atsisakius pa
naikinti skolas, Francuzija 
dabar jaučiasi keblioj padė
ty ir nežino, kas daryti. Pre
mjeras Poincare numato vie
nintelę išeitį, tai, kad Fran
cuzijos seimas užtvirtintų 
taip vadinamą Mellon-Be- 
renger ir Caillaux-Churchill 
sutarti, sulyg kurios visos 
paskolos Įeina Į abelną karo 
skolą ir palūkanų mokestys 
susimažina iki 2 nuošimčių. 
Užtvirtinus šią sutartį, Ame
rikoje butų galima pardavi
nėti Vokietijos bonus taip, 
kaip nustato siūlomasis Da- 
weso plano pakeitimas Vo
kietijos karinėms reparaci
joms atmokėti.

Francuzijos politikieriai ir 
spauda labai plačiai gvil
dens skolų klausime atnau
jintus pasitarimus Poincarės, 
Churchillo ir Gilberto, kurie 
laikė savo posėdį pereitą 
sąvaitę. Pas Churchillą ir 
Gilbertą, Anglijos kanclerį 
ir generalį reparacijų ągen- _ _ j _
tą, lankėsi J. P. Morganas, PRIEŠ KARO LĖKTUVŪS. 
kurio daugiausia yra prisko- Boeblingeno aerodrome ties 
lintų amerikoniškų dolerių, Štutgartu rugsėjo 18 d. buvo 
ir jie turėjo pasitarimus, 
kaip geriau butų galima iš
lupti iš Francdzijos skolas. 
Sprendžiama, kad jų nutari
mai liečia ir sumažiną Vo
kietijai karinių mokesčių, 
kadangi jau nėra vilties išsi- 
kolektuoti tiek, kiek buvo 
nustatyta 1924 metais.

Žudo Balsuotojus 
Nikaraguoj.

Sukilėliai kovoja prieš 
atžagareivių smurtą.

Washingtone gauta prane
šimai. kad pastaromis dieno
mis Nikaraguoj nužudyta 
keletas piliečių buk tai tero
rizavimo tikslu, kad nelei
dus jiems balsuoti ateinan
čiuose rinkimuose. Ten da
bar neva tvarką prižiūri A- 
merikos kareiviai, gindami 
dešiniuosius atžagareivius 
kovoj su Įtekmingais libera
lais. Maištinkas Sandino su 
savo būriais kalnuose viš te
beveikia smarkiai, nuveik
damas visas kareivių pastan
gas ji pagauti. Nesenai iš 
Sandino stovyklos paliuo- 
suota keletas belaisvių, kad 
jie grįžę Į provinciją perser
gėtų piliečius visai nebal
suoti lapkričio mėnesĮ, nes 
užtai bus baudžiami mirčia. 
Kadangi net Amerikos ka
reiviams suteikta teisė bal
suoti Nikaraguos rinkimuo
se. tai veikiausia tik jie su 
atžagareiviais ir balsuos.

RevoliuciĮa Prieš 
Bolševikus.

Sukilę vabtiečiai paėmę val
diška* įstaiga* ir užvaldę 

du miestu.
i Chisinau, Ruanunija. Asso- 
ciated Press žiniomis, perei
tą nedėldienį uĮiubežyj pasi
pylė pranešimai apie Ukrai
nos valstiečių 
prieš bolševikų valdžią, 
nios sako, kad j ’ : ’ 
liečiu būriai u 
kas Įstaigas, t 
du Ukrainos rr 
ki ir Orte. Kari 
pasiųsta nuslc 
ciją, bet valst: 
kareivių atakas, 
muose kariuomenės ir sukilu
sių valstiečių šimtai žmonių 
tapo užmušta ir sužeista.

Siunčiama daugiau ka
riuomenės, ktg i dabar jau 
randasi kelyje Į revoliucijos 
vietas, ir Sovietų valdžia de
da pastangas nuveikti revo- 

_______ _ liucionierius, panaudojant 
Po kelių metų naudojimo,; visas karines įmones, 
valdžia atsiima juos atgal. 
Prokuroras Sargent Įrodė, 
kad vidaus reikalų ministeris

VANDERBILTO AINIS 
BALSUOS UŽ SOCIA
LISTŲ KANDIDATUS.

Garsiosios Vanderbilto 
šeimynos narys Įstojo Socia- 

’• Į listų Partijoj. Jis yra Frede- 
jrick Vanderbilt Field, 23 m. 
amžiaus, palikuonis arba ai
nis kadaise buvusios stam
baus finansieriaus, William 
H. Vanderbilto. Savo vieša
me pareiškime apie prisidė
jimą prie socialistų, Field sa
ko balsuosiąs už Norman 
Thomasą Į Amerikos prezi
dentus, taipgi, kad esąs pil
nai įsitikinusiu socialistu. 
Grįžęs iš Europos, jis manęs 
remti demokratus, bet įsigili
nus į partijų programus ga
lutinai pamatė, kad Socialis
tų Partija progresyviškiau- 
sia visoje šalyje.

DAR VIENAS ALIEJAUS 
SKANDALAS.

Sinclair Consolidated Oil 
kompanija prarado savo ne
legaliai padarytą kontraktą 
išnomuoti valdžios aliejaus 
šaltinius Wyoming valstijoj.

NELAIME “STEBUKLĄ- I 
DARIUI” LIETUVOJE.
Viename teatre, Kaune,' 

"stebukladariui” Pilkauskui ■ 
beeksperimentuojant Įlindo1 
nugaron dalgė ir taip skau-1 
džiai sužeidė, kad jis vei-

KUNIGAI RUOŠIASI 
NAIKINTI BEDIEVIUS.

RUSIJA PERTVARKO 
KARIUMENĘ.

SSSR, kariumenėj daro
mos didelės reformos, kurios 
Įsigaliosiančios spalių mėne
si- .

Naujas reformų Įstatymas 
duodąs labai didelės teisės

revoliuciją 
_• Ži- 

ginkluoti pi- 
žėmė valdiš- 
Įipgi užvaldė 
■estus. Zater- 
tiomenė buvo 
minti revoliu- 
lečiai atmušė 

Susirėmi-

TROCKIS JAU PROFE
SORIAUJA.

1

Fall tą kontraktą padarė ne- ,T ,
legaliai, todėl jis dabar tapo' Berlyne gautomis is Mask- 
panaikintas. Tai vis kapita- vos žiniomis, ištremtasis bol- 
listams parsidavusių vai- _ va< x 1
džios viršininkų darbeliai, 
kurie parodo, kad tik darbo 
žmonių atstovai, Socialistų 
Partijos kandidatai, gali ap
saugoti Amerikos visuome
nę nuo panašių šmugelių.

patapęs profesorium Alma 
Ata universitete, ten kur jis 
dabar randasi ištrėmime. 
Universitetą esą bolševikai 
Įsteigė vien tik dėlto, kad Į 
davus jam profesoriaus už-| 
siėmimą. Universitete ran-Į 

PAŠALINO IŠ KUNIGYS- dasi 50 studentų. Pastebėti-; 
TĘS UŽ TEISYBĘ. i na, kad apie Trockį spauda 

Memphis, Tenn. Kunigas 
D. A. Hipps tapo ekskomu
nikuotas ir išmestas iš kuni
gystės už jo teisingą išsireiš
kimą, kurio negalėjo pakęsti 
presbyterijonų dvasiški vir
šininkai. Kun. Hipps kartą 
išsireiškė taip: “Jeigu musų 
miesto presbyterijonų dva- 
siškijoj žmogus viešai stotų 
ginti teisybę, tai jam galva 
butų nukirsta.”

kiausia mirs. Pilkauskas esąs' JURGIS KIBILDIS NUSI
SKANDINO. •

Lawrence upėje buvo jieš- 
koma lavono Jurgio Kibil- 
džio, kuris galėjo nusiskan
dinti, jeigu kur nesislapsto. 
Spalio 17 d. jis paliko namie 
raštelį, kuriame nusiskundė 

Paprastai nesisekimu gyvenime, atsi-

žinomas kaipo Lietuvos faki- 
ras “Hamid Bey.” Eksperi
mentas buvo toks: jis nuogas 
atsigulė ant plikų dalgių aš
menų su 15 pūdų akmeniu 
ant krutinės, o du iš publi
kos pakviesti vyrai mušė į 
akmenį kūjais. P 
jam šie bandymai pavykda- 'sveikina sut’ėvais ir su ta 
vo, bet šį kartą nepasisekė diena dingo be žinios. Rašte- 
tinkamai atsikvėpt, tad rau-'ly pasakyta: “Aš pats sau 

esu didžiausias priešas. Ban
džiau, bet tikslo nepasiekiau. 
Sudiev, motin, Olga, Anto- 
neta, Alfonsai ir tėveli.” Jur
gis yra tik 24 metų amžiaus 
baigęs Northeastem Univer
sitete elektrikos inžinieriaus 
kursą. Gaila, jeigu toks jau
nas ir pamokintas vyras atsi
ėmė sau gy vybę.

Vėliausiomis žiniomis, po
licija gavo informacijų, kad 
kas tai matę Jurgį Bostone 
ant Scolay skvero. Dedama 
pastangos patikrinti šias in
formacijas ir manoma, kad 
jis yra dar gyvas.

menys kiek atsipalaidojo, ir 
dalgė jj skaudžiai sužeidė.

Nužudė Pikietuo- 
jantį Streikierį.

Negras nušovė jj už trukdy
mą streiklaužiauti.

Scranton, Pa. Glen Alden 
Coal kompanijos deimantų 
kasykloj darbininkai perei
tą pėtnyčią išėjo Į streiką. 
Kova su streiklaužiais atkak
li. Pereitą panedėlio rytą vie
nas streiklaužys negras nu
šovė unijistą piketuotoją, 
Steve Papinchak, 24 m. am
žiaus. Negras areštuotas tei
sinasi, buk piketuotojai bu
vo pastoję jam kelią, einant 
streiklaužiauti, ir todėl jis 
vieną jų nušovęs.

THOMAS SAKO. SMI
THAS ŽINO, KAD 

PRALAIMĖS.
Reading, Pa. Socialistų 

tankiai paduoda Įvairiausiu Partijos kandidatas kalbėda- 
žinių. Vieną sykį jis būna mas čionai Įspėjo piliečius, 
pabėgęs iš Rusijos, kitą sykį kad jie nemestų veltui savo 
žudomas bei mirštąs, tad,balsų už Smithą, kuris ir 
sunku žinoti, kaip ištikrujų pats beveik tikras, kad jis 
su juomi yra. nelaimės. Jis nurodė, kad

i " ______ j bažnytinis trustas labiau re-
pm iri ia imia Smithą, negu Hooverį,

' iiv MMfn m tečiau tas nereiškia jam lai-
UŽ NAMINĮ ALŲ IR mėjimą. Taipgi pažymėjo,

VYNĄ. į kad tik Socialistų Partija yra
Wellingtone policija darė liuosa nuo religiško fanatiz- 

I kratą Charles Prilgauškona-, mo ir religiją išskiria iš po- 
me ir išsivežė prisirinkę ke-j litikos.

STREIKAS LYNNE.
Lynn, Mass. Lion Shoe 

Bonkoseesąra^kompanijosčeverykųdirbtu- 
dę kai kur tik biskį alaus ant vėj sustreikavo 65 “kate- 
dugno, taipgi išsivežę porą riai.” Streikas Įvyko pereitą 
galionų vuogų skystimo. Pa-subatą. Manoma, kad prie 
siroMo, kad policija vieton jų gali prisidėti visi tos dirb- 
gaudyti tikruosius butlege-'tuvės darbininkai, 400 išvi
rius, pradėjo persekioti ne- so, jeigu nepavyks greit susi
kaltus žmones, areštuodami taikyti. Streiko priežastis 
net už tokios rųšies gėrimus,'yra kompanijos atsisakymas 

------------ j kaip naminis “alus” bei vuo- mokėti tokių algų, kokias nu- 
NELEIDO CARO PAVEIK- gų sunka, padalytus vien sa-' statė valstijos arbitracijos 

SLO NEI ANT MUILO. ; vo šeimynos naudojimui, (taiyba.
Leningrado bolševikuose 

kilo skandalas dėl caro pa- ■ 
veikslo ant muilo, kuris bu
vo dirbamas valdžios fabri- 

vų su tėmytojais. Visi jie ke. Protestas prieš tai pri- 
konstatavo. kad rukai visiš-jvertė komisarus sunaikinti 
kai paslėpė nuo lėktuvų že- prieškarines formas ir su- 
mę. Jokių trobesių, nei apy- Į stabdyti muilo dirbinius su

SVARBUS IŠRADIMAS 
RIES KARO LĖKTUVUS.

padarytas bandymas dribti- 
nu budu sudarytais rūkais 
neleisti lėktuvams matyti že
mę ir pasirinkti vietą nusilei
dimui. Šis išradimas laiko
mas labai svarbiu, nes jis 
duotų galimumo apsiginti 
karo metu nuo lėktuvų už
puolimo. Chemiška tų rūkų 
sudėtis išbandyta ir pripa
žinta nekenksminga. Bandy
me dalyvavo keliolika lėktu-

GITLOWAS BUVO DIN- ✓ ii Į/noii iixi\y .
GĘS KAD PASIGARSINTI. Įetą tuščių bonkų nuo alaus, 

Amerikos komunistai bu- ” vJno» .° j-, i j
vo praradę trumpam laikui paskelbė is to (.Kielę,
savo kandidatą Į vice-prezi- ”auj^ną. 
dentus, ir paskelbė, kad jį 
kukliuksai pavogė. Vėliaus 
jis atsirado, bet spaudoj bu
vo gana dėl to pasiskanda- 
linta. Sakoma, kad Gitląwas 
tyčia buvo pasikavojęs, kad 
tuomi gauti sau pasigarsini- 
mo.

f

JŲ SPAUDA RINKIMUS 
VIEŠAI SKAITO KOVA 

UŽ KRISTŲ.

Žada tuojaus paskandinti vi
sa* kita* religine* sekta*.
Metodistų vyskupas Ja- 

mes Cannon iškėlė aikštėn, 
kodėl Demokratų Partija da
ro netolerantiškumo užmeti
mus kitoms partijoms ir jų 
kandidatams. Jis nurodo, 
kad tuomi dvasiškija sten
giasi sukelti katalikų pilie
čių tarpe kitiems primetamą 
neapykantą prieš ne savo 
plauko kandidatus. Jeigu lig 
šiol Demokratų pasekėjai 
nevartojo neapykantos prieš 
kitų sriovių kandidatus, tai 
dabar jie kunigų yra verčia
mi taip daryti.

Cannon sykiu paduoda 
faktus, kaip dvasiškija jau 
dabar rengiasi naikinti visus, 
kas tik nepritaria jų klerika- 
liškiems tikslams ir neremia 
Romos juodojo trusto. Pa
vyzdžiui jis paduoda ištrau
kas iš kun. Lewis J. OHern 
redaguojamo laikraščio Mis
sionary, kur redakciniame 
straipsnyje, viešai skelbia
ma, kad ši rinkimų kampa
nija už Smithą tikrenybėje 
yra kova už Kristų, turinti

Balutį Pasitiko Tik
Širvydiniai.

Smetonos atsiųstasis Lie
tuvos atstovas Amerikai B. 
Balutis buvo priimtas New 
Yorke su labai mizerha va- reikšmės visame Romos in- 
kariene. Net Sirvydas, išva- temacionalo pasauly. Esą, 
žiuojant iš Amerikos, turėjo " 
didesnes išleistuves. Susirin
ko tik “vienybiečiai” ir kele
tas pašalinių asmenų. Balu
tis sakėsi atvažiavęs panau
jinti santykius tarpe Ameri
kos ir Lietuvos lietuvių. Taip 
jam Įsakė Lietuvos fašistai. 
Smetonos diktatūrai priešin
ga Amerikos lietuvių spau
da, minėdama toki menkos 
rųšies priėmimą naujo at
stovo, pažymi, kad tik Įvyk
džius demokratinę valdžią 
Lietuvoj, tuos santykius gali
ma butų panaujinti, bet ne 
dabar, kada fašistai Lietu
voje persekioja visokią lais
vę, daugiau negu caro val
džia.

kiekvienas šios kampanijos 
žygis yra derinamas su evan- 
gelijomis ir todėl raginama 
visus katalikus remti Demo
kratų kandidatą Smithą.

Kitas kunigų laikraštis, 
Catholic Union, tiesiog pasa
ko, kad kunigai jau yra pri- 
siruošę išnaikinti taip vadi
namas bedieviškas sektas 
tuojaus, kaip tik Smithas 
taptų išrinktas prezidentu. 
Sako, protestonai Amerikoj 
dabar pasilaikė tik todėl, 

j kad ši šalis esanti protesto-I

linkės nebuvo galima įžiūrė
ti. Bandymas laikomas pil- 

Narkomvojenmorui (kariu-.na’ pasisekusiu, 
menės ir jūrių komisariatas), 
kuris gauna teises atleisti iš 
kariumenės, kada tik ras rei
kalinga.

Panaikinamas iki šiol bu-

nužudyto caro atvaizdu.

UGNIAKALNIS VEIKIA 
SMARKIAU.

LENKŲ SOCIALISTAI 
VIENIJASI SU AMERI
KONAIS SOCIALISTAIS.

Detroite buvo Lenkų So- 
Pranešimais iš Honolulu, cialistų suvažiavimas, kuris

pastaruoju laiku ėmė stipriai nutarė, kad lenkai socialistai 
vęs traukimas burtų: kariu- veikti Kilauea ugniakalnis, Įstotų Į Amerikos Socialistų 
menėn bus šaukiami vili be Havajų salose. Mokslinin- Partiją. Balsavime tik vienas 
išimties sveiki jaunuoliai, kai įrodinėja, kad tiršti ir balsas buvo priešingas. Susi- 
Už tai tarnyba sutrumpina- gausingi ugniakalnių durnai vienijus su amerikonais, ža- 

atmosferoj užstoja saulės dama pradėti energingą rin-ma visais metais.
Karo viršininkai gauna di- spindulius ir dėlto būna šal- kimo vajų už socialistų kan

džios teises. . tas oras ant žemės. didatus i valdiškas vietas.

HOOVERIS GĄZDINA PATRIOTUS 
SMITHO “SOCIALIZMU”.

PAJUOKIA ŽADAMA ,mu svaigalų valstijos mono- 
FARMERIAM PAGALBA Poliu’
Agitavo už “šiurkštaus indi

vidualizmo” sistemą.
New Yorke, Madison Gar- tiesioginiu, ar netiesioginiu 

den arenoj, republikonų kan- budu pirks, pardavinės ir nu-

loma farmeriams pagelbos 
t programa ką reiškia, tai ji 
(reiškia tik tiek, kad valdžia

didatas Hooveris paleido statys kainas visų ūkio pro-' 
savo smarkiausias kanuoles dūktų. Hooveris matomai su- 
prieš Smithą, vadindamas > galvojo, kad geriausia Smi- 
politiką “socialistine” irpir- thą supliekti galima Įgąsdi- 
šdamas Republikonų parti- nimu patrijotų, buk Smithas 
jos užgirtą taip vadinamą nori Įvykdinti Amerikoj so- 
“šiurkštaus individualizmo’ cializmą. Kapitalistų kandi- 
sistemą. Kritikuodami '>mi-datai visokių nesąmonių iš- 
tho pasakytas kalba< •> lieJa viens Prieš bpt ši‘ 
kė, kad Smithas nori prohi- tuo atžvilgiu nei vienas jų 
biri ją pakeisti prtrri.. vir.ė; - nėra geresnis.

JAUNAS ŽMOGŽUDYS 
HICKMAN PAKARTAS. 
Jis buvo žiauriai nužudęs 

12 metų mergaitę.
San Quentin kalėjime, 

Californijoj, pereitos pėtny- 
čios ryte, tapo pakartas Wil- 
liam Edward Hickman, pa
smerktas mirtin už nužudy
mą 12 metų mergaitės Ma- 
rian Parker. Jis tą žmogžu
dystę papildė pereitų metų 
gruodžio mėnesy, pasibaisė
tinu budu sužalojęs mergai
tės lavoną, norėdamas išgau
ti daug pinigų iš turtingojo 
jos tėvo. Prieš pat pakorimą 
buvo Įteikti afideivitai, kad 
Hickmanas yra nenormalio 
proto, ir kad jis esą pats mir
siąs bėgyje poros metų, te
čiaus valdžia to nepaisė.

PAPUOLE KALEJIMAN, 
KURI JIS PATS STATĖ.

Bluefield, W. Va. Mūri
ninkas D. Roach. pasmerk
tas už Įtariamąją žmogžudy
stę. pateko Į miesto kalėji
mą, kurį jis pats kadaise sta
tė. Jis kaltinamas bandyme 

1 nužudyti savo 5 metų vaiką.

niška ir viršininkai didžiu
moje buvo vis protestonai, 
bet jie kaboję kaip skęstan
tis žmogus nusistvėręs už 
šiaudo. Minimas laikraštis 
tvirtina, kad “jeigu katali
kas bus išrinktas prezidentu 
rytoj, tai tas skęstantis žmo
gus, pavidale protestonų sek
tos. tuojaus nugarmės Į dug- Mna.

Liberalės spaudos atstovai 
lankėsi pas kardinolą Hayes 
Nevv Yorke patirti, ką jis 
mano į tokius jo kunigų pra
nešimus laikraščiuose. Kaip 
paprastai, pažangesni žmo
nės kardinolui nėra pagei
daujami svečiai, todėl jis dėl 
jų “nebuvo namie,” bet jo 
pagelbininkai šv. Petriko ka
tedroj, sakė, kad kardinolas 
neturįs nieko atsakyti į me
todistų vyskupo Cannon pa
stabas. Kardinolo gi sekreto
rius ir katedros rektorius, 
neva nieko nežinodami apie 
tai. gavo kopiją Missionary 
laikraščio ir patikrinę rado, 
kad tokie pareiškimai tame 
laikraštyje tikrai yra tilpę. 
Taigi. Romos dvasiškija ne 
juokais ruošiasi prie kitos 
šv. Baltramiejaus nakties. 
Bet tas nelengva jiems bus 
pasiekti šioje šalyje ir veltui 
jie užkaitė puodą, kuomet 
voveris dar šakose.
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t KELEIVIS

ii ARZVALGA D
ŽMOGŽUDYS KAZARI- 

NAS BEVEIK IŠTEI
SINTAS.

Byla kapitono Okulič-Ka- 
zarino Lietuvoj pasibaigė 
beveik išteisinimu šio kari
ninko žmogžudžio už nušovi
mą beginklio L. Noreikos. 
Jis priteistas tik vieniems 
metams tvirtovės. Iš “Lietu- 
v A do” aprašymų, byla 
t vusi tik “pretekstas princi- 

>’ liam klausimui išspręsti,” 
-tekiais atvejais ginkluotas 

šistas karininkas gali nu- 
uti beginklį žmogų.
Kai jau žinoma, šią žmog

žudystę Okulič-Kazarin pa
pildė 28 d. gegužės viename 
Kauno restoranų, kurbeka 
zyruojant, kylo ginčas ir jis 
fašistiniame pasiutime palei
do net 6 šuvius į Noreiką. 
Kaip skaudžiai Noreikos 
mirtis atsiliepė į jo šeimyną 
ir tėvus, matyti iš jų kalbos 
teisme.

Ponia Noreikienė, klausi
nėjama, pasakė, kad ji apie 
liūdną įvykį sužinojusi na
mie, kai atvykęs naktį p. Ba
nevičius ją prikėlęs iš lovos 
ir pranešęs, kad su jos vyru 
atsitikusi nelaimė. Gyvenusi 
iš lėšų, vyro uždirbamų. Mė
nesiui mananti esant reika
linga žmoniškai pragyventi 
su šeimyna 1000 litų. L. No
reika palikęs tris vaikus, ku
rių du jau mokosi gimnazi
joj.

L. Noreikos motina, 77 m. 
senutė, verkdama pasakoja 
savo nelaimę. Gyvenanti že
maičių Kalvarijoj, mėnesiui 
reikalinga apie 100 litų. Tarp 
teismo ir senutės kyla toks 
dialogas:

—Ar turi turto?
—Turėjau turtą — sūnų. 

O jei turi litą — turi ir turto.
—O žemės?
—Ir ubagas turi žemės.
Akyvaizdoje to, atėmu

siam gyvastį šeimynos ir mo
tinos globėjui, ir dar tokiu 
žiauriu budu užpuolant be
ginklį žmogų, fašistinis Lie
tuvos teismas priteisė tik vie
nus metus tvirtovės! Juk tai 
reiškia žmogžudžio išteisini
mą ir didesnį paskatinimą 
karininkams šaudyti civilius 
žmones ir ateityje.

tarpu Lietuvos piliečiai bėga 
svetur duonos kąsnio j ieškoti, 
iš kur labai retas begali grižti.

“‘Dabartiniu laiku, kuomet 
darbai gerai eina ir gaminių pa
daroma daugiau, nebu pernai ir 
užpernai, ‘laimingiausioj’ pa
saulio šaly Jungtinėse Valstijo
se. arti 8 milionų bedarbių! Ir 
kasmet jų daugiau randasi. 
Taip yra ne vien todėl, kad žmo
nių priauga, bet ir todėl, kad 
mašinos — išradimai kasmet 
tūkstančius nuo darbo paliuo- 
suoja. 0 likęs be darbo, arba iš 
kitu pašalpos turi jieškoti. ar
ba žudytis.

“Akyvaizdoje to. visgi randa
si ‘geraširdžių,” kurie sako, ne- 
valii likt bevaikiais ir mažavai- 
kiais.”
Tokiais “geraširdžiais” 

lig šiol buvo žinomi daugiau
sia kunigai, kurie, patys ne
galėdami būti legališkais tė
vais, susiriesdami agitavo 
iš ambonų ir per savo spau
dą, kad parapijonai “veistųsi 
ir platintus?’ be jokios rybos. 
Mat, jiems rūpėjo turėti 
skaitlingiausią savo buriučių 
pulką, kad pragyvenimas be 
darbo dvasiškijai butų užtik
rintas ant visados. Todėl ir 
nenuostabu buvo girdėti ku
nigų tokie plepalai. Tečiau. 
kuomet atsiranda tokių “ge
raširdžių” taip vadinamųjų 
“liberalų” tarpe, tai dalykas 
jau nepakenčiamas, ir “Tė
vynės” sandarbininko pasta
ba jiems yra vietoj. Baigiant 
savo straipsni, jis gana tei
singai pažymi, kad:

“Jei tūlas tėvas Įstengia iš
maitinti ir užauginti didelę sei
mą. tai ir tas dar jo nepateisi
na. nes jo užaugusieji vaikai, 
ar jie mokinti ar nemokšos, tu
rės jieškoti sau vietos, kad pel
nytis duonos kąsni. Nūnai dar 
bai už pinigus perkami. Dėl 
darbo pragyvenimo silpnesnis 
(biednesnis) atstumiama šalin, 
o galingesnis, prasimušęs, jo 
vieną užima.“

nepasidavė. Ji dar vis ginasi, 
kad jos šapoje darbas einąs, 
nors visi žino, kad tai niekas 
daugiau, kaip tik bk»fas. Beje, 
jinai bandė siųsti darbą Į Det
roitą. bet ir ten musų unija su
laikė jos darbą, ta.p kad ji ir 
Detroite nieko nepešė.

“Tečiaus ir gaišdama ta fir
ma nori kuo labiausia Įkąsti 
Amalgameitų uniją. Dabar.ji 
vėlei kreipėsi prie teisėjo 
Gehrtz. prašydama jo aprube- 
žiuoti skaičių piketuotojų. Mat 
dalykas tame, kad nors musų 
unija steigia savo šapą. bet Ad
lerio šapos pikietavimas eina, 
kaip ėjęs. Tas firmos savinin
kus be galo nervuoja. Ir štai 
kodėl jie užsimanė naujo in- 
džionkšino prieš piketavimą. 
Unija ginasi ir mano, kad ji 
laimės, nes čia kalbama apie 
ramų piketavimą ir apie gyni 
mą paties piketavimą principu. 
Vis tik. kaip ten nebūtų su ta 
firma ir jos liūdna ateitim. Mil 
uaukee’s siuvėjų domė kol kas • 
sukoncentruota savo locno su
manymo vvkinimu.”

Mums svarbu yra pažy
mėti steigimas Mihvaukėj 
amalgameitų šapos. Nors 
kuomet tokis didelis darbas 
eina daugiausia per bolševi
kų rankas, nėra abejonės, 
kad jie gali ir sau šiokią to
kią naudą pasidaryti iš to ir 
neužsitainavusios garbės UUMUU caai» tu 
perdaug pasisemti, bet tai ’ rašto, “Keleivyje 
juk yra paprastas bolševikų žymėta i. 
“komišinas.” Džiuginantis į “Laisvės” _______ „ _
faktas yra tame, kad unija tilpo, bet dargi visi vardai ir 
šiame atvejuje dar sykį įro- pavardės jo autoriaus, taipgi 
do save kaipo nepavaduo- su visais jam priklausančiais 

/‘kreditais.” Literatinė vagy
stė gi skaitosi tik tada, kuo
met raštai naudojami iš ki
tur, neminint iš kur paimti ir 
kieno parašyti. Taigi. “Lais
vės” peckeliams geriau tiktų 
mulams • dantis lupti, o ne 
apie etiką kalbėti, nes šiuo 
atžvilgiu jiems dar reikėtų 
daug kas pasimokinti bent 
vakarinėje pradžiamoks
liams mokykloj.
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misę politiką į pirmykščio ka- 
pitahr.rno vėžes — t > kapitaliz
mo. kuris Europoje gy vavo aš- 
tuoooiiktarae šimtmetyje. Ar
šesni 'komunistiško eksperi
mento’ fiasco sunku sau ir i.*i- 
va.Mluoli!...”
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MELUOJA IR GALO 
NEUŽMEZGIA.

“Keleivis” bcsenai apžval
goje įrodė, kad “Laisvės” 
redaktoriai paliko be temų 
ką nors rašyti apie darbinin
kų reikalu ir todėl jie savo 
skaitytoju, peni šlykščiais 
raštais apie merginų “priva
tines nuosavybes.” Tas Broo- 
klyno komisarams labai ne
patiko ir jie bent kelintą sy
kį nevykusiai aiškinasi dėl 
talpinimo tokių blevyzgoji
mų. Pastarajame "Laisvės” 
numery vienas jos "pamoc- 
ninkų” dar žioplinu šį daly
ką mini. Ji> sako: .

. “ ‘Keleivis’ be leidimo persi
spausdino iš ‘Laisvės’ beveik vi
są d. švenčioniškio feljetoną 
apie ultra-sufragistiškų moterų 
madas. Tokia praktika, kaip 
perspausdinimas raštų be leidi
mo iš kito laikraščio, vadinasi 
literatinė vagystė ir ‘Keleivio’ 
Maiki reikėtų už tai pasodinti i 
kriminalistų suolą.”

Faktas yra, kad perspaus- 
■ dinant citatas to "Laisvės” 

„ _ ” buvo pa- 
ne tik tą dieną ir 

nr., kuriame jis•t

šiame atvejuje dar sykį įro- pavardės jo autoriaus, taipgi

jamą darbininkų įrankį ko
voj su išnaudotojais. Įsteigi
mas unijos šapos duoda 
skaudų Adlerio kompanijai 
smūgį ir sykiu parodo rank
pelniams. kad kiekvienas 
darbininkas privalo priklau- 
-yti unijai.

GIMDYMO KONTROLES 
KLAUSIMAS.

Keletą metų atgal, gimdy
mo kontrolės klausimas A- 
™arikoje buvo gana plačiai 
diskusuojamas. Žymi veikėja 
M rgaret Sanger tuomet bu
vo teismų persekiojama už 
skleidimą literatūros šiame 

laušime. Dabar šis dalykas 
veik užmirštas, tartum gim
ei; mo kontrolės klausimas 
jau butų išrištas, arba gimi
mų aprybavimas butų val
džios jau legalizuotas. Gal 
taip yra todėl, kad žmonės 
dabar jau prakytrėjo ir be 
kitų patarimų moka aprūpin
ti savo asmeninius reikalus, 
žingeidu vienok pastebėti, 
kad ir dabar kai kas rūpinasi 
gimdymo kontrolės reikalais. 
Taip, “Tėvynės” nr. 40, spa
lio 5, vienas jos sandarbi- 
ninkas lyg ir polemizuojant 
su “Vienybe,” rašo:

‘‘Anais metais ‘Vienybėj’ vie
name savo rašinių prasitariau 
linkui Lietuvos valdžios, kad jei 
ji (Lietuvos valdžia) nesumano 
kaip savo piliečius pragyvenimu 
aprūpinti, lai plečia žinias gim- 
gymo valdymo.

Ant to pasipylė protestai. 
Kaip tai esą galima tokiam rim
tam laikrašty, tokias mintis 
reikšt, kuomet lietuvių nesą 
perdaug. Buvo net nurodyta 
kaip su menka alga dideles 
šeimas galima išmaitinti. Vie
nam numery kas tai, po moti
nos slapyvardžiu, drąsiai parei
škė: “Mes turim darbuotis, kad 
kodaugiausia vaikų gimtų”
(‘Vienybės’ No. 43, 1926). Tuo ji vis dar nuduoda, buk unijai ji

SMŪGIS ADLERIO KOM
PANIJAI.

Milwaukėj amalgameitai 
siuvėjai, kovodami prieš Ad- 
lerio firmos paskelbtą lo
kautą, Įsteigė savo dirbtuvę 
vardu “The Amalgamated 
Clothing Workers Milwau- 
kee Plant.” Kaip “Darbas” 
praneša, atidarymas šios 
dirbtuvės Įvykęs i d. spalių. 
Tuo tarpu skubiai buvo ga
benama iš Chicagos paskuti
nės mašinos, kad viskas butų 
sutvarkyta moderniškiausių 
budu. ‘‘Darbas” apie tai ra
šo:

“Kaslink pačių streikininkų, 
kurie žino, kad jiems teks dirb
ti naujai Įsteigtoje šapoje. tai 
nėra reikalo nei pasakoti, koks 
yra jų ūpas. Jie supranta, kad 
tai bus didžiausias kovos Įran
kis prieš David Adler and Sons. 
Jie žino, kad tai yra garantija, 
jog Mihvaukee pasilaikys uniji
nės sąlygos, nepaisant nieko. 
Dar daugiau: jie supranta, 
kad Įvykinimas to sumanymo, 
savos šapos steigimas labai ir 
labai atsilieps Į tolimesnę uni
jos kovą. Darbdaviai daug kar
tų pamislys, pirm negu jie pa
skelbs Amalgameitų nariams 
lokautą.

“Pačioj Mikvaukee’j ir kituo
se miestuose, kur gyvuoja mu
sų organizacijos, susidomėji
mas steigiamąja šapa yra dide
lis. Bendrasis darbininkų judė
jimas taip pat susidomėjęs tuo 
Įvykiu.”

Išnaudotojų uparumas, te
čiaus, parodo, kad jie velyk 
galą gauti, bet pasiryžę ne
nusilenkti darbininkams. 
Adlerio kompanija graibosi 
už visų galų, bet unija visur 
užkerta kelią. Toliaus apie 
tai kriaučių organe rašoma:

‘‘Kaslink Adlerio firmos, tai

BOLŠEVIKŲ KONCESI
JOS UŽSIENIŲ KAPI

TALISTAMS.
Sovietai pagamino naują

planą koncesijas teikti už-; 
sienio kapitalistams, pave-’ 
dant jiems netik stambiąsias 
šalies pramones, bet ir vie
šuosius miestų aptarnavi
mus. Vyriausioji koncesijų 
komisija prašo pas užsienio 
kapitalistus pradžiai Įnešti 
bent 400 milionų rublių, o už 
tai jiems prižadama mono-į 
polinė teisė, kuri apsaugos' 
nuo konkurencijos. “Naujie-1 
nos” apie tai atsiliepia taip:*

"Pasirodo štai kas. I konce-:
■ • * Isijų programą, kuriame eina: 

kalba apie komunalių (mieštoj 
valdomų) .Įmonių išnuomavimą 
užsienių kapitalistams, sovietų į 
valdžia Įtraukė šešias dešimtis' 
didžiausiųjų SSSR miestų. Tarp 
jų randasi ir Sovietų Sąjungos 
sostinė Maskva, ir buvusioji 
Rusijos Petrapilis (dabar vadi
namas I^ningradu). ir Kijevas, 
ir Odessa. Charkovas. Tiflisas, 
Taškentas. Rostovas prie Dono. 
Vladivostokas. Novosibirskas, 
fįverdlovskas ir tt. šitie did
miesčiai tai Sovietų Sąjungos 
pramonės ir politikos centrai. 
Tai yra vietos, kuriose yra su
sikoncentravęs Rusijos prole
tariatas.

“Įmonės, kurias bolševikai 
nutarė pavesti privatiniam ka
pitalui išnaudoti, yra šitokios: 
gatvekariai. gazo dirbtuvės, 
elektrikos stotys, vandentie
kiai. skerdyklos, kanalizacijos 
Įtaisymai ir tt...

‘‘Kadangi konkurencijos ne
bus. tai koncesininkai galės lup
ti iš gyventojų kokias norės 
kaina* už savo Įmonių patarna
vimus arba produktus. Valdžia 
net neišsiderėjo sau teisės po 
tam tikro laiko atsiimti atgal 
tas koncesininkams atiduotas 
Įmones. Vietoje to. ji skubinasi 
užtikrinti užsienių kapitalis
tus. kad koncesijos busiančios 
nepaprastai pelningos, nes mie
stai augsią ir pareikalavimas 
įmonių gaminių ir patarnavi
mų nuolatos didėsiąs...

"Po vienuolikos metų ‘socia- 
listiškos statybos.’ vadinasi, 
bolševikai pasuko savo ekono-

NAUJAS BRAZILIJOS 
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS.

Gavome pirmąjį numerį 
‘Garso,” kuris yra Susivieni

jimo Lietuvių Brazilijoj or
ganas. Redaktorium pasirašo 
A. Zauka. Įžanginiame strai
psnyje savo tikslą jis pažymi 
taip:

“ ‘Garsas’ stengiasi būti kiek
vieno darbininko lietuvio ge
riausiu draugu. Jis gins jų rei
kalus. tieks reikalingu, naudin
gų patarimų. Talpins straips
nius pašvęstus darbininkų lie
tuvių išeivių reikalais: kaip 
kultūriniam, taip ekonominiam 
pagerinimui.”
Adresas: Rua Ribeiro de 

Lina, Nr. 75. Laikraštukas 
keturią puslapių. Spauda, 
kaip ir visų kitų Pietinės A- 

. merikos lietuviškų laikraš
čių, sutepta ir neaiški. Tur 

' būt ten neprieinama geresni 
spaudos įrankiai. «
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JUOKITĖS IŠ 
AUDRINGO ORO!

Išdžiovinkite drapanas viduje, su 
^esu. Drapanų l>žk>vintojas išris 
skalbi*') dienos didžiausį klausi
mų—nareieje. viešbuty, restoran- 
te. įstaigoj*1. Su automališkai nu
statyta šiluma, drapanos pilnai 
išdžius į kelia* minutes, gatavai 
prosinimui—bus baltos, švariai- 
kvepaUėios ir sterilizuotos. Ištir
kite...•
Kreipkitės prie vietos geso kom
panijos. kad pademonstruotų van
dens šildymo, kepimo, stabos šil
dymo, valgių šaldy mo ir kitokius 
vartojimus GESO—GERESNIO 
KURO.
Prietaisai, kokių tik norit, galima 
pirkti su visai mažo įmokė j imu. 
o likusius galėsit užmokėti ant 
parankių išlygų.

Dėl naudos Naujosios Anglijos 
žmonėms, apart šio, yra atspaus
dinta eile paaiškinimų apie geso 
industrijų Naujojoj Anglijoj. 
Juose yra interesingų faktų apie 
GESO — GERESNIO KURO — 
svarbų jūsų namuose ir niznyje.

RYKŠTĖMIS PLAKA V AL-1 
ST1EČIUS RUSIJOJ.

Nenuostabu, kad toks 
Bimba arba kiti jo akli pase
kėjai nesiklausto gyventi 

| Rusijos ‘‘rojun.” Pasirodo, 
kad ten netik vargas žmo
nėms gyventi, bet komunisti
niai diktatoriai net rykščių 
bausmę įvedė. “Lietuvos Ži
nios” paduoda atsitikimą, 
kur buvo nuplakta 300 vals
tiečių. Štai toji žinia:

“Visos SSSR laikraščių re- 
daktarių suvažiavime žinomas 
komunistas Molotovas patvirti
no žinias, kad ties lževskio fab
riku, Votiakų apygardoj, turė
jusi vietos baisi smurto ekze- 
kucijai — vietinė valdžia rykš
tėmis išplakė 300 valstiečių.

“Pirma valstiečius plakė ties 
mokykla, paskiau prie gaisri
nės. Tie. kurie geruoju neatėjo, 
buvo atvesti ir išplakti. Daugu
mas plakamųjų nesipriešino ir. 
bijodami didesnių bausmių, pa
tys guldavusi ir duodavosi plak
ti.

“Užsienių spauda dėl to pa
žymi, kad komunistai ir fašistai 
vieni iš kitų mokosi valdymo 
metodų: komi n temas buvęs pa
vyzdžiu fašistų tarybai, o fašis
tų fasces-rvkštės — komunistų 
egzekucijomis.”

Važiuokite, tavorišėiai 
bolševikai Rusijon, — mato
me, kaip ten gerai vargdie
niams gyventi po diktatūros 
batu! O jeigu įdomaujate ži
noti, kaip saugu žmogui yra 
vaikščioti 
gatvėmis, 
apie tai rašo pats bolševikų 
laikraštis “Pravda”:

“Vladimiro gub. fabriko ‘Ko
munistinis avangardas’ bendra
buty išdaužyta 3.000 stiklų lan
guose. Chuliganai dažnai darę 
pasikėsinimus žaginti moteris. 
Vakarais moterys išeiti į gatvę 
tegalėjo. Praeivius chuliganai 
tepa degutu ir žmonių atmato
mis. Gyventojai terorizuoti, nes 
komunistinė milicija bendrauja 
su chuliganais.”

Rusijos miestų 
paskaitykit, ką

-GERESNIS KURAS

No. 43. Spalio 24 d.,

kiek mes turime nuostolių ir 
kaip kenčia nuo to musų uos
tai, ypač Liepoja.

Nesutikimų priežastis ir jų 
pasekmės.

Prie šių nesutikimų Lietu
vą ir Latviją privedė Tautų 
Sąjunga, kur Lenkijos užta
rytojai, pamatę, kad Lietu
vos pozicija Vilniaus klausi
me stiprėja, pasirūpino su
kiršinti Baltijos kaimynus 
Lietuvos nusilpninimo tiks
lu. Reiškia, Tautų Sąjungos 
politikieriams savo užgaidas 
pasiekti dalinai pavyko. Te
čiaus, kuomet Lietuva dabar 
paskelbė Latvijai {Hekybinį 
smūgį, gal būt ji permainys 
savo nusistatymą, arba, ant
ra vertus, gali toki pat muito 
karą paskelbti ir Lietuvai. 
Spėjama, kad tokie Lietuvos 
diktatorių nesutikimai su 
kaimynėmis šalimis gali pa
likti ją be draugų. Chicagos 
“Naujienos” daro išvedimą, 
kad galų gale Lietuvai pasi
liks tik viena Vokietija su 
kuria dar nėra suirę ryšiai. 
Tuomet priklausys nuo Vo
kietijos malonės, ar leisti 
Lietuvai gyventi, ar ne. Dėl 
šios priežasties, desperacijos 
verčiama, Smetonos valdžia 
žada pasirašyti karinę sutar
tį su Sovietų Rusija, jeigu 
paskleistos žinios apie tai 
yra teisingos.

KUOMET Š1AUCIA1 
DUONĄ KEPA

Yra priežodis, kad blogai 
uomet būna, kai duonkepiai 
oatus siuva, o šiaučiai duoną 
tepa. Tuomet ir vienų ir ki- 
:ų darbas eina ant margio 
uodegos. Lygiai taip atsitiko 
r taip vadinamiems laikraš
tuko “Sveikatos Kultūros” 
leidėjams, kurie, matomai, 
yra gerų noi-ų žmonės, bet 
:masi ne savo darbo — laik- 
•aštį leisti. Antrasis “Sveika- 
.os Kultūros” leidinys tie
siog barbariškas redakciniu 
itžvilgiu. Apie tai tūlas Buk- 
svočius “Laisvėje” gana cha
rakteringai atsiliepia sekan
čia pastabėle:

“Lietuviški ‘natūralisto’ B. 
Lusto mokiniai išleido antrą sa
vo evangelijų sąsiuvinėli. Pir
mas leidinys buvo užpildytas 
bevertėm skystom teorijom. 
Bet jisai buvo tiek geresnis už 
antrąjį, kad ‘Sandaros’ zeceriai, 
bestatvdami ištaisė jo autorių 
bezgramotnus rašinius. Auto
riai nusistebėjo, pamatę savo 
vardus po ‘svetimais’ atrodan
čiais straipsneliais. Mat, kada 
zeceriai juos išvertė i lietuvių 
kalbą (iš kalakutiškos, dzūkiš
kos ir kitokios), tai autoriai jų 
nepažino. Jsakė daugiau zece- 
riams nesikišti Į jų bezgramot- 
numą. tai šis leidinys išėjo visai 
netaisytas: klaidos ant klaidų, 
šlykštus žargonas. Nei vieno 
sakinio nėra taisyklingai para
šyta. Tasai pats žodis viename 
sakinyje vienaip parašytas, o 
kitame kitaip. Net pikru darosi 
kiek pažiurėjus. Jeigu patys re
daktoriai jų ‘Kultūros’ nemoka 
lietuviškai rašyti, tai bent pasi
samdytų ką nors kitą jų ‘raš
tus’ išprosyti.”

Tikėjimas, kad teisybė yra 
musų pusėje nėra taip svar
bus, kaip žinojimas, kad mes 
?same teisybės pusėje.

Lincoln.

LIETUVA DVIGUBAI PA
DIDINO MUITĄ LAT

VIJAI.
Paskelbė muito karą už rė

mimą lenkų.
Chicagos Tribūne Pręss 

Service praneša iš Rygos ži
nią, kad Lietuva paskelbė 
Latvijai muito karą, padidi
nant tarifą ant 100 nuošim
čių. Latvija už siunčiamas 
savo prekes Lietuvon turės 
tžmokėti du syk tiek, kiek 
buvo mokama iki šiol. O tas 
padaryta todėl, kad Latvija 
Vilniaus klausime dedasi su 
lenkais ir Lietuvos neremia.

Iš priežasties šio Lietuvos 
žygio Latvijai bus nuostolių 
apie $250,000 per metus, c 
jei nepavyks susirasti . kitų 
rinkų Latvijos prekybos ba
lansas duos jai didelį defici
tą.

Voldemaras atakuoja Lat
viją dėl jos politikos Vil
niaus klausime, nurodyda
mas, kad jos užsienio reikalų 
ministeris Balodis padeda 
lenkams, reikalavimu atida
lyti geležinkelio komunika
ciją tarp Vilniaus ir Liepo
jos. Belodis yra buvęs Lat
vijos ministeriu Lietuvai.
Ką Balodis sako apie Liepo- 

joc-Romnų gelžkeiį ir 
sutartį su Lietuva.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad Latvija patenkinta 
Ženevos rezultatais, ir pa
duoda sekantį Belodžio pasi
kalbėjimą su vienu kores
pondentu:

Pasikalbėjime su “Seg.” 
korespondentu Latvijos už
sienių reikalų ministeris p. 
Balodis palietė Latvijos san
tykių su Pabaltijo valstybė
mis klausimus ir Lietuvos 
ginčą su Lenkija.

Apie pasimatymą Ženevo
je su Voldemaru p. Balodis 
:aip pasakė:

—Su prof. Voldemai-u su
sitarėme susitikti Ženevoje ir 
asmeniškame pasikalbėjime 
išaiškinti visus mus domi
nančius klausimus. Tečiaus, 
pasakęs Tautų Lygoj savo 
prakalbą, prof. Voldemaras 
išvažiavo iš Ženevos. Aš kal
bėjausi su kai kuriais Lietu
vos delegacijos nariais. Jųl 
nuomone, iki sausio 16 d., 
kada Latvija, pagal priimtą 
įstatymą, turės vykdyti mak- 
simalinį tarifą ir taikyti jį ir 
Lietuvos prekėms, prekybos 
sutarties klausimas tuo ar ki
tu budu bus sureguliuotas.

Apie Liepojos Romnų ge
ležinkelio problemą p. Balo
dis taip pasakė:

—Tautų Lyga pripažino, 
kad Lietuvos-Lenkijos kon- 

i flikte turi būti imama dėme
sin trečiųjų valstybių intere
sai. Šis Tautų Lygos prisipa
žinimas Latvijai yra svarbus 
konkretiškas pasiekimas.

Jeigu Karaliaučiaus kon
ferencija neduos laukiamų 
rezultatų, šį klausimą svars
tys ekspertų komisija, kuri 
dalykų stovį ištirs vietoje.

Čia Tautų Lyga laikėsi Ly
gos pakto paragrafų, kurie 
Tautų Lygai duoda teisę riš
ti visus klausimus, surištus 
su taikos palaikymu. Toliau 
pakte numatyta, kad visi 
Tautų Lygos nariai prižada 
užtikrinti laisvą susisiekimą 
ir tranzitą, priimant dėme
sin specifinius reikalus vals
tybių, nukentėjusių nuo ka
ro. Šie paragrafai yra juridi
nis pagrindas šiai problemai 
spręsti.

Be to, “Ryto” korespon
dentui Gabriui, p. Balodis 
tuo pačiu klausimu Ženevoj.buvo 81 metų amžiaus. De- 
pasakė: niją buvo pabėgus tuo jaus

m — — — — * . a . * * ■ • • • « * *

WALSH BANDO TAR
NAUTI DVIEMS PONAMS. 
Socialistų kandidatas Lewis 

numaskuoja “Visuomenės 
kandidatą.”

Socialistų kandidatas i A- 
merikos senatorius, Alfred 
Baker Lewis, paskelbė atvirą 
laišką demokratui David I. 
Walsh, pašiepdamas jo pasi- 
vadinimą “visuomenės kan
didatu.” Sako, aš norėčiau 
žinoti, kurią visuomenės da
lį jis atstovauja. Visoms 
žmonių klasėms Walsh nega
lįs tarnauti. kadangi darbda
vių ir bankierių reikalai grie
žtai skiriasi nuo darbininkų. 
Kapitalistai, samdydami 
darbininkus, nori mokėti že
miausias algas, o darbinin
kai nori, kad jų alga butų di
desnė. Taigi, tarnauti tuo pa
čiu sykiu “velniui ir Dievui” 
yra negalimas daiktas.

LA FOLLETTE NEREMIA 
NEI REPUBLIKONŲ NEI 

DEMOKRATŲ
Jo duktė balsuos už Norman 

Thomasą, socialistą.
Nabašninko senatoriaus 

La Follette sūnūs atsisakė 
remti Hooveri ir neduoda 
pažadų remti Smithą. .Jo du
ktė, Fola, viešai pareiškė 
balsuosianti už Socialistų 
Partijos kandidatą Norman 
Thomas’ą. Jinai ir virš 300 
profesorių, rašytojų, daili
ninkų ir žurnalistų Įsteigė 
Nepriklausomą Norman 
Thomas’o ir James Maurer o 
Rėmėjų Sąjungą, kurioje Įs
tojo daug žymių amerikonų. 
Sąjunga išleido pareiškimą, 
kad piliečių balsai už socia
listus reikš didesnę industri
jos demokratiją ir didesnį 
ekonominį teisingumą, taip
gi protestą prieš karą ir.mi- 
litarizmą.

MIRĖ PAT! CARO ALEK
SANDRO III.

Netoli nuo Kopenhagos, 
Hvidoro pily, mirė buvusio 
Rusijos caro Aleksandro III 

’našlė, Marija Fiodorovna. Ji 

j niją buvo pabėgus tuo jaus 
—Viešoji Latvijos opinija po bolševikų revoliucijos, 

yra vienbalsė, reikalaudama Gyvenimas naikina paskuti- 
minėtų geležinkelių atidary- nes carų liekanas, kurioms 
mo. pavyko išsisukti nuo revoliu-

Jųs negalite įsivaizdinti, cijų^
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Ka* skaito ir rašo, 
Tm duonos neprašo. |®| AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Į®Į !

Į Windsory. Paliko našlę ir 
Itris dukteris.

BR1STOL, CONN.
Lietuvių gyvenimas ir darbai’o is dukteris.

Šis miestelis randasi tarp! Darbai ir kito* žinios.
New Britain ir Waterbury.| Darbai pas mtls iki šiol ei-l 
Rokuojama. kad jis turi 30 nagerai.Visosdirbtuvėsdir- 
tukstančių gyventojų ir auga ba pilną laiką. Ant farmų 
gyventojų skaičium greičiau-1 darbai beveik jau baigiasi, 
šiai už visus kitus miestus'bet užtai atsidarė mieste la- 
Conn. valstijoj. Pats miestas bako “warehous’ės” ir visos 
randasi klonyje, o per vidurį moterys ir sykiu vyrai gauna 
miesto eina gelžkelis, kas su-1 darbus. Prie tabako mokes- 
gadina riša jo išvaizdą. Gy-jtis maža: nuo 3 iki 5 dol. 

dienai. Į Hartfordą daugiau
sia yra privažiavuvių naujų 
žmonių, tai franeuzų iš Mai
ne, N. H., Mass., Vt. ir kitų 
valstijų. Atvažiavo šią vasa
rą ir keletas naujų lietuvių iš 
Lavvrence, Mass. Visi beveik 
dirba.

Biznierių lietuvių Hartfor
de mažai. Apart kelių gro- 
sernių ir mėsinių geriausia 
pasilaiko Jono G ižo duonke
pykla. Paskui dar yra lietu
vis agentas, kuris parduoda 
laivakortes, siunčia pinigus: 
užlaiko vyriškų drabužių 
krautuvę ir laikraščių agen
tūrą. Pas ji (177 Park St.) 
galima gauti kas sąvaitę 
"Keleivį” ir kitus laikraščius, 
paskui lietuviškų rekordų, 
kalendorių ir šiaip įvairių 
dalykų. Gerai pasilaiko dar 
vienas biznierius, fotografas 
Giedraitis. Yra viena aptieka 
Bajerčiaus. bet lietuvio dak
taro, tai nėra. Yra tik Dėks- 
nio įvairių gyduolių išdirbys- 
tė. Lietuvių, kurie turi savo 
nuosavybes, tai yra daug. Jie 
visi gerai įsigyvenę.

Žinių R-jas.

I

venamos gatvės labai siau
ros. Žmonės, tečiaus, švariai 
gyvena, nes stubos apsodin
tos medžiais ir visur žolė ža
liuoja.

Lietuvių čionai gyvena 
apie 50 šeimynų ir keletas 
pavienių; gyvena išsiskirstę, 
veik visi turi nuosavus na
mus ir daug yra pusėtinai pa
siturinčių. Veikimo veik jo
kio čionai nėra, išskiriant 
piknikus vasarą, bet ir iš tų 

kadangi 
o seniai

mažai būna pelno, 
jaunimo daug nėra, 
nesilanko.

Draugijos čionai 
sekančios: Lietuvių Nepri- 
gulmingas Kliubas, Visuo
menės Vyrų ir Moterų Drau- ■ 
gystė ir ŠLA. kuopa. Iš visų 
trijų geriausiai stovi Kliu
bas, kuris turi savo parką ii 
salę šokiams. Parkas randasi 
gražioj vietoj, šone miesto, 
ant kalnelio, bet iš priežas
ties mažo lietuvių skaičiaus, 
Kliubas nedaug turi pelno iš 
parko. Lietuviai veik visi yra 
fabrikų darbininkai, i biz
nius neina. Turime vieną lie
tuvi real estate biznyje, tai 
Franą Višniauską. Jis yra; 
geras žmogus, bet lietuviai! 
neremia saviškio, o eina pas j 
airišius, tartum pavydėdami' 
jam. kad bando pragyveni
mą daryti kitaip, negu dir
bant fabrike.

Darbai Bristoly eina gerai, 
jokios bedarbės pas mus ne
buvo, dirbtuvės dirbo dieną 
ir naktį, bet iš kitur atvažia- 
bus darbas gauti yra neleng
va. Yra labai daug franeuzų 
privažiavusių iš Kanados. 
Vermonto ir New Hamp- 
shire. Tiek privažiavo, kad 
gatvėse daugiausiai girdėti 
kalbant tik franeuziškai. Jie 
dirbtuvėse pigiai dirba, tai ir 
kitiems sunku gauti daugiau 
mokesties. Darbdaviams 
nauda iš to. ir jie dar labiau 
išnaudoja darbininkus.

Mažai Žinantis.

gyvuoja

HARTFORD, CONN. 
Jaunuoliu vakarienė.

Pasibaigus vasarai jau 
sidarė rudens sezono darbai. 
SLA. 124 kuopos jaunuolių 
skyrius Spalių 13 d., vokie
čių salėje prie Lawrence gat
vės, parengė vakarienę su 
muzikale programa. Įžangos 
buvo 1 d oi., bet užkandžių 
tai buvo užtektinai, taip kad 
kiekvienas užsiganėdino. 
SLA. choras padainavo ke
liolika dainelių, kurios irgi 
visiems patiko. Prakalbėles 
pasakė kuopos organizato
riai : J. Januškevičius ir B. 
Vedeikis; taipgi dar kalbėjo 
ir kiti. Visi linkėjo SLA. jau
nuolių kuopai išaugti ir bujo
ti, kad su laiku visi jaunuo
liai galėtų užimti senesnių 
narių darbus. Po užkandžių 
buvo šokiai, kurie tęsėsi iki 
vidurnakčiui.

Užsimušė lietuvis.
Spalių 15 d. bevažiuoda

mas automobiliu ant vieške
lio Windsor ir Windsor 
Locks užsimušė Aleksand
ras Padegimas. Sunkiai taip
gi susižeidė sėdėjęs automo- 
biliuje Adomas Juškevičius, 
kuris dabar randasi šv. Pra
no ligoninėj. Velionio Pade
gimo duktė Elena 4 metų 
amžiaus išliko nesužeista. Jų 
mašina prasilaužė pro tvorą 
ir atsimušus i griovį, apsi
vertė ir “draiveri” Padegimą 
užmušė ant vietos. Velionis 
buvo ūkininkas ir gyveno

at-

Iturįs. Aš jam patariau palai- 
Įkyti tą darbą savo vaikams, 
'kuomet jie pradės maine- 
Iriauti. Nieko man neatsakė, 
tik užsukę savo užpakalį Į 
kitą pusę.

Minėtuose darbuose dabar 
nigeriai varo genges už 15 
dolerių nuo jardo. Pirmiaus 
aš pats dirbau tokiuose dar
buose ir gaudavau 31 dol. už 
jardą. Mano apskaitliavimu, 
tie neišmanėliai nigeriai dir
ba už dyką. Jis turi dviems 
darbininkams užmokėti $11. 
o kur jo visokios išlaidos ir 

I įrankiai. Jeigu galėtų išimti 
kasdien po vieną jardą že
mės, tai vistiek pelno nelie
ka. žmonės dirba neapskaiG 
liavę ir nieko nesuprasdami 
apie darbą. Tokie žmonės tik 
tada supranta apie darbą, 
kuomet gauna mokestį ir pa
matę nuostolius, meta darbą, 
o į jų vietą ateina kiti tokie 
neišmanėliai ir taip dirba už 
dyką. O Book Run kompani
ja nepaiso, jos darbas vistiek 
eina. Vieni pameta, kiti sto- talistiškus laikraščius, kąsa- . ............J______________
ja, tad ko jai rūpintis, kad ko Hooveris ir ką, sako Smi- su šiuo Kliubu, naudokitės 
angliakasiai už dyką dirba? thas. Jie prižada mums vis- proga ir stokit į eilę su mu-

Žadėjau parašyti apie U. ką, kas tik jiems ant liežuvio mis. kad galėtum pasekmin- 
M. W. of A. uniją. Tai yra la- užpuola, bet mes gausim iš ių giau veikti, o atsitikus progai 
bai drūta unija, tik ne visa- tiek, kiek gavom iš pono galėtum išbalsuot lietuvį į 
dos. Ji drūčiausia būna mo- Coolidge’o, per aštuonerius į kokį nors miesto urėdą, 
kesties dienoj, kada prisiei- metus republikonų viešpata- A. L. P. Kl. koresp.

Adv. V. J. Pugheris, 
F. Baranauskas.

■nai spyrėsi žengti pirmyn 
kartu su klebonu po ranka, 
todėl ir užprotestavo. “Vys
kupas” tik palaiminimą iške
liaujantiems nuo kampo baž
nyčios galėjo suteikti. Labai 
prastai, kaip boba kur įsiga
li. Parapi jonas.

SOCIALISTŲ KANDIDA
TAI Į VALDIŠKAS VIE
TAS OHIO VALSTIJOJ.

Į Suvienytų Valstijų Pre
zidentus—Norman Thomas; 
į Vice-prezidentus — James 
H. Maurer.

Ohio valstijos kandidatai: 
Governor: Joseph W.Shorts, 
Dayton; Leit.-Gov.: F. Slus- 
ser, Mossillon: Sec’y Statė: 
Edna Hastings, Cleveland; 
Treasurer: Sidney Yellen, 
Cleveland; Att’y General 
Frank* W. Krehbiel, Dayton. 
Kiekvieno darbininko priva
lumas balsuoti už šiuos kan
didatus, nes darbininkai tik 
tuomet susilauks politiškos ir 
industrijinės demokratijos, 
kuomet išrinks savo partijos 
žmones, o pakol darbo žmo
nes balsuos už pinigų lordus, 
kapitalistų kandidatus, tol 
bus ilgos darbo valandos 
maža mokestis, bedarbės, 
karai ir visokios kitos nelai
mės. Petras Yurgelis.

NEW BRITAIN, CONN. 
Apsistojo veikimas.

Vasaros laike nebuvo to 
šventadienio, kad nebūtų ko
kis piknikas, ar šiaip išvažia
vimas. žodžiu sakant, būna 
visados “bussi,” bet rude
niui prisiartinus, visas judė
jimas lig apsistojo. Lietuviš
kų draugijų Sąryšys, tečiaus, 
nesnaudžia —šį-tą parengia. 
Rugsėjo 22 d. buvo surengęs 
balių piano naudai; pelno li
ko keliolika dolerių.

Dabar prasideda Sąryšio 
fėrai, kurie trauksis keletą 
savaičių. P. P. P.

Nuo Redakcijos: Ačiū už 
korespondenciją. Pageidau
jama, kad rašant žinutes, bu
tų vengiama maišyti skelbi
mus juose, nes skelbimai turi 
eiti per administraciją ap
mokamu budu, todėl redak
cija turi išbraukti, arba kar
tais visai negali tokiais raš
tais pasinaudot.

GRĮŽO IŠ LIETUVOS 
MARTINAS GAINA.

Gaina išvažiavo šį pavasa
rį į Lietuvą ir lankėsi Vil
niaus krašte, Valkininkų 
apielinkėje. Dabar jis grįžo 
atgal ir atėjęs į “Keleivio” 
redakciją, papasakojo gana 
liūdnų dalykų. Čia paduoda
me jo įspūdžius, maž-daug 
jo žodžiais.

Visa Valkininkų apielinkė 
baisiai nuskurusi; karo suar
dyti triobesiai teberiogso ne
atstatyti: viskas apleista,
žmonės gyvena dideliame 
skurde. Darbininkų padėtis 
baisi. Dirbantieji prie gelž- 
kelio ir kirtimo miško, gauna 
3 zlotus į dieną. Bet ir ten 
darbą gaut negalima. Lenkai 
visoje apielinkėje smarkiai 
kerta miškus ir veža į Lenki
ją. Geresnių medžiu jau veik 
neliko.

Lietuvius lenkai persekio
ja, ypatingai šunlenkiai šnai
ruoja ant lietuvių, daro viso
kių kliūčių. Bile pašnekesy, 
lenkai išdidžiai giriasi, kad 
Vilniaus kraštas, esąs, “na- 
sza ojezizna."

Bet ateinančius iš Ameri
kos lietuvių laikraščius len
kų valdžia nepersekioja. 
Prieš išvažiuojant, sako, už
rašęs “Keleivį” giminaičiui 
Juozui Veličkai. Visą laiką 
jis gavo kiekvieną numerį. 
Velička ir jo kaimynai lau
kia “Keleivio,” kaip didžiau
sio svečio.Iki laikraštis perei
na per visų rankas, taip susi- 
trina, kad negalima nė rai
džių išskaityt. Vienok kuni
gai už skaitymą “Keleivio” 
ir tenai žmonelius skaudžiai 
bara ir liepia neskaityti. Gir
di, “už skaitymą tokių laik
raščių, gali atsiveri pragaras 
ir visi gyvi ten nugarmėti.”

FOUNTAIN, MICH. 
Kaltinant kitus, reikia ir 

savęs neužmiršti.
“Keleivio” 36 nr. tūlas 

Ūkininkas aprašo musų gy
venimą, nesigailėdamas kar
čių pipirų Žargonui ir Muzi
kantui už mėnulio šviesas ir 
kitokius “griekus.” Nieko 
nesakyčiau, jeigu musų mo
kytojas butų geresnių pavyz
džių žmogus, negu jo kalti
namieji “griešninkai,” bet 
kadangi taip nėra, tai noriu 
padalyti pastabą, kad smer
kiant už tokius dalykus kitus 
žmones, reikia nepamiršti ir 
savęs. Faktas yra, kad pats 
Ūkininkas užlaiko tokį pat 
“klioštorių,” kokį primeta ki
tiems. Kiti gi užmetimai, 
kaip moters aukštos kojos, 
tai visiškai nerimto pobūdžio 
ir tokių dalykų, rodos, ne
reiktų nei laiki-aštin dėti. 
Apie liežuvius irgi galima 
pasakyti, kad visi turi neblo
gus liežuvius nenaudingiems 

; apkalbėjimams. ir norint 
į naikinti šią ydą vienur, rei
kia ją naikinti ir kitur. Prie- 

įkabė prie vaikų už špygų ro- 
_________„„___ ’dymą ir “persekiojimą” pra- 

Su pirma šio mėnesio die-!«vių irgi nerimta, neštai juk 
čionai pradėjo nėra taip jau krimmališkas 

unuii pintą lama. Pirmiaus prasižengimas. Žinoma, to- 
^..P^izadeJ0 ve^ Cool^geįdirbo 3-4 dienas sąvaitėje..kie papročiai yra negeri ir 
politiką, taip pat paliks juos A1 Ri____________________ ■ ----- • •
tenai ir Smithas, nes jisvie- Xi i. 1

Gaunama Drabužiai Baltesni
Negu Kad Trinant Juos Gautum
BUKITE geri savo Jrabuz.„ 

rankoms ir sau! Prrmainv kii— rankoms ir sau! Permaina Uit > 
Rinso. Rinso paliuv-joja 
kaip magija. Išmirko čir:.' 
švariausiai. Sutaupo trit :i:.„ . 
virinimą.

Ir jus niekad nematėt ■. .t... 
baltumo, kokį Rinso išduoda Ir 
Lūžiai tiesiog žiba .Vestcbėtj.a, 
kad milionai vartoja ši saugu gra 
nuliuotą muilą.

Dei skalbiamų mašinų. Rn... 
yra tobuliausias! l>dirbčja: ; 
vadovaujančių mašiną, rekomer

• luoja jį. Gaukite didįjį naminį 
...•■kieta Rinso dabar nuo groserio. 
•iiims reikia tik Rinso—nereikia 
nei muilo šmotų, čipsų, nei pudrų. 
Pasekit lengvus nurodymus ant 
bakso. -Rinso

Granuliuotas muilas 
—išmirko skalbinius balčiau.

I
Norintieji darbuotis kartu

proga ir stokit i eilę su mu- I

kesties dienoj, kada prisiei- metus republikonų viešpata- 
na per langeli dolerius imti vimo. Darbininkai buvo j 
ir assesmentus kolektuoti, o smaugiami ir visos unijos j 
kas link pasiskundimo apie griaunamos; dar ir šiandien 
darbą, visuomet gauni toki Amerikos jurininkai laikomi' 
atsakymą: “Mes negalime Nikaraguoj, kur jiems nėra 
pagelbėti, geriaus pasijieš- jokio reikalo, ir tiesia tenai: 
kok sau kito darbo.” Tai vis- pamatą naujam karui. Hoo- 
kas, ką gali gauti iš uni jos veris juos tenai paliks, nes ji- 
ponelių. Senas Mainerys. <

SCRANTON, PA. 
Pagerėjo darbai kasyklose.

ta kasyklos <____  r___
dirbti pilną laiką. Pirmiaus prasižengimas. Žinoma, to-

MINERSVILLE, PA. 
Mainerių išnaudojimas.
“Keleivio” 38 num. esu ra

šęs apie tai. kaip čionai kom
panijos dabar išnaudoja an
gliakasius. o jeigu kas bando 
pasipriešinti, tuojaus išvaro 
iš darbo. Taip ir mane pati 
prašalino nuo kompanično 
darbo. Netekęs vietos, tą pa
čią dieną nuėjau pas pati 
darbdavį ir radau superin
tendentą. Paklausiau, už ką 
jie mane pašalino. Darbda
vys atsako: “Klausyk. Andy, 
drmiau kompanični maine- 
riai gaudavo dienos mokesti 
po 85.96 ir tik gulinėjo ap
linkui. bet dabar jie turi sun
kiai dirbti, o mokestis dabar 
yra $5.45, tad jeigu nori, ga
li grižti i savo darbą.” Pa
klausiau, ar man reikės dina
mitas sprogdinti ir eiti i pa
vojų. Atsakė, taip. Aš paste
bėjau, kad tokia mokestis 
yra tik kompanično “leibe- 
rio.” bet ne mainerio. Jis 
man atrėžė, “daryk, kaip sau 
nori.” ir pabaigtas kriukis, Į

Readingo kompanijos ka
syklose dalykai yra taip, kad 
kalerių drifte kasė trys gen- 
gės, tai dvejose gengėse 
žmonės uždirbo, o trečioj ne- 
perdaugiausia, todėl dvi su
stabdė iki neapribuoto laiko, 
o trečia dirba, bet uždarbis 
labai menkas.

Venus Book Mountain ka
syklose Red. kompanija bu
vo nukapojus mokesti ant 
$2.71. bet šiuom laiku jau 
pakėlė, vienok ant 7-to “fu- 
to” nepakelia. Panašiai daro 
ir žydinės kompanijos. Vie
na Book Run taipgi pasižy
mėjo panašiai, kaip Readin
go bosai. Vienoj gengėj ang
liakasiai daugiau uždirbda
vo, tai tenai darbą sustabdė 
neapribuotam laikui, ir ta 
pati kompanija išrendavojo 
nuo Readingo kompanijos 
žemę, ir dabar atidarė nau
jus darbus. Aš pats buvau 
gavęs tenai darbą. Nuėjau 
pasižiūrėti. Pažiurėjau, pa
žiurėjau ir klausiu, kokia 
mokestis. Atsako, $6.75 už 
jahlą, o Įrankius reikia savo 
atsinešti. Daugiau negalima 
padalyt, kaip $3.00 i dieną. 
Darbdavys paklausė, aras 
imsiu tą darbą. Aš jo paklau
siau, ar jis turi vaikų. Sako,

reikia stengtis juos panai
kinti, vienok vaikas yra vai
kas ir negalima tikėtis iš vai
ko to paties, kaip iš suaugu
sio protingo žmogaus.

Patarlė sako, “kiekvienoj 
<tuboj yra durnų.” Tad ar ne
būtų geriau dirbti ką nors 
rimtesnio panaikinimui musų 
netobulumų, vietoje didesnio 
kiršinimo ir kėlimo nesantai
kos tarpe kaimynų.

Dilgelė.
Nuo Redakcijos. Davę lai

kraštyje vietos abiems pu
rėms išsireikšti, šiuomi už- 
baigiam diskusijas. Mel
džiam rašinėti tokias žinutes, 
_____ __ , ______ o__ ir 

teisingai paduotos, tik gal jum? ir laikraščiui nekenktų

: $7.25 maine- 
, ir $6.15 “leiberiui.” 

Žmoneliai labai myli “nami
nę” maukti, tad šeimynose 
nebūna sutikimo, kyla bar- 

j niai ir muštynės. S. P. i 

darni darbininkams. Mes ge- HARRISON-KEARNY, N.J. 
rai žinom, kad mus niekas |_ ..... . ,
neišgelbės, kaip tik musu pa-' apie yyskup,;
ėių partija, kuri yra S«ia-' k“‘ pnpotkai.
listų Partija, todėl mes pri
valom balsuoti už jos išstaty
tus kandidatus.

J. S. Jarus. _________ l
CLEVELAND, OHIO i 

i Cievelando visuomenei.
Prabėgus keliems susirin

kimams, buvo viešai nutarta, 
kad pakviesti Cievelando lie
tuvius piliečius ir nepiliecius, 

idel prisirašymo į Kliubą. ku
ris jau gana senai gyvuoja ir 
jau gana atsižymėjęs politi- 

’ l koie.
Kad užganėdinus pirmųjų 

'narių reikalavimą, tapoper- 
«<.-. randasi keista šio Kliubo konstituci-

daug protestonų bažnyčių. • & Pa#al nauj3 konstituciją 
Aš dar niekur kitur nesu ma- Alevelando Lietuvių Piliečių 
tęs tiek daug šitų mulkinimo ..ubas nuo pirmos <lieiK»> 
įstaigų,—ant kiekvieno kam- j kepos,

BR1DGEWATER, MASS.
Istorijos žiupsnelis, namų 

atstatymas ir darbai.
Bridgevvateris yra senas 

miestas: žemė nupirkta nuo 
indijonų “čyfo” Ouseme- 
quen, 1649 metuose, o pats 
miestas Įsteigtas 1659 m. 
kartu su visomis apielinkė- 
mis, kaip West ir East Brid- 
gewater, taipgi ir Brockto- 
nu. Bridgewateris vis tebėra 
mažas miestukas, su 8,000 
gyventojų, o Brocktonas iš
augo Į dideli miestą, su 70.- 
000 gyventojų. Tečiaus yra 
šio-to svarbesnio ir apie mus 
paminėti. Taip, dabar čionai 
statoma Statė Normai School 
valstybinė mokykla, kuri yra 
pirmutinė visoj Amerikoj. Įs
teigta 1749 m. Čia yra gim
nazija irgi sena, taipgi gal 
kiek naujesnė seminarija. 
Namas turi virš 200 metų .se
numo. ir iki šiol jame gyvenoi 
žmonės.

Bridgewater

šai gyrėsi, kad ir ji Wall 
Streetas remia. Kaip Smi- 
thas, taip ir Hooveris reiškia 
didžiausios ištikimybės Wall 
Streetui. visai nieko nežadė

Kadangi dabartiniu laiku 
tiek daug žinių rašoma vi
suose laikraščiuose iš musų 
kolonijos, tai ir aš bandysiu 
pridėti savo ditkę, kaslink 
musų garsaus kumštininko 
klebono ir nepaprasto vysku- ___________________
po. Visos žinutės buvo gana kurios butų naudingos i

i
t

i

po stovi po dvi. Yra 111 pro- 
testoniškų bažnyčių, o kata-

, 1927 m. padarė du 
I skyrių; į pirmą skyrių yra 
priimama nariai su 50c. mė- 

o istoji-’likų vos viena ir ta mažiukė. mokesties,
Dirbtuvių yra gana daug. g™£

»
I. L. Whites didelėj šiušapėj 
dirba gal pora tūkstančių

šalpą ligoje po penkis dole
rius sąvaitėje, o pomirtinės

vili ‘/d iadl UvJi d U UI lY^Ld 11V1U 1^-11 • • 1 *
'darbininku: Lietuviu Kuopei J® J 'io1 nuo !’ala-

- - - - - (lojimui samdo vieną auto-i racijos avalų dirbtuvėj dir
ba apie 400. Faundrėj dirba 
koks šimtas. Taipgi randasi! 
plytnyčia ir keletas kitų ma-' 
žesnių dirbtuvėlių.

I. L. Whites šiušapėj trūk
sta darbininkų, tad kas norė
tų mokintis šio darbo, gali 
lengvai gauti, vpač jaunuo
liai. K. K.

CLEVELAND, OHIO. 
Kodėl reikia balsuot už so
cialistus, o ne už kapitalistų 

kandidatus.
Broliai lietuviai darbinin

kai, atėjo laikas kad ir mes 
turim stoti i darbininkų eiles 
ir kovoti už pagerinimą dar
bininkų būvio. Dabar ateina 
prezidento balsavimo laikas, 
tai ir mes turime progą prie 
to darbo prisidėti ir pagelbė
ti darbininkų draugams už
imti valdiškas vietas. Mes 
girdim per radio ir per kapi-

mobilių.
Antro skyriaus nariai mo- 

I ka po 15 centų į mėnesi, o 
mirusiam nariui taipgi sam
do vieną automobilių paly
dėt į kapus.

Dėl geresnio susipažinimo1 
su šiuo Kliubu ir jo darbuo
te, kviečiam visus šios šalie> 
piliečius ir nepiliecius prisi
rašyti ir su mumis darbuoti.' 
dėl visuomenės labo, o ne 
manyti, kad Kliubas suside
da tik iš girtuokliu ir gemb- 
lerių.

Lietuvių Piliečių Kliubas 
pagelbsti nepiliečiarri' - ' 
šalies gauti pilietybės lopie- 
ras.

Dabar geriausia proga pri
sirašyti prie Cievelando Lie
tuvių Piliečių Kliubo. nes 
dabar yra tik pusė Įstojim'1 n 
užmoka daktaro aplikaciją- 

i ši maža kaina įstojimu tęsi- 
tik per kelis mėnesius.

nevisiems aiškiai supranta- bevertėmis polemikomis, 
mos, o ypač apie musų gar-; 
bingą vyskupą. Vyskupas tai 
yra tokia našlė'boba, dar ne
vedusi. turi gana gražią figų-1 
ra, gražiai nuaugus, gražaus 
liemens: aukšta, diktoka. o 
už vis puikiausias yra jos 
liežuvis. Net davatkos kalba 
apie jos puikų liežuvi: sako, 
rąžančius iki kelių, o jau tas 
jos liežuvis tai. Dievuliau, 
net iki žemės! Ji prisiplakė 
prie jegomasčio. Dabar lau
kiama, ar neatsiras naujas 
konkurentas, tai vėl bus fai- 
tas, gal dar didesnis, negu 
už Brooklyno mergą. Mato
mai, meilė užkariavo jego- 
mastį ir duoda jam visus pa
liepimus, taipgi padarė kle
bonui sekančius įstatymus, 
kuriuos turi pildyti, kad ne
nuvargintų savo griešno kū
no. 1) Nelaikyti mišparų ne- 
dėldieniais; 2) Trumpinti 
mišias ir pamokslus: 3) Pa
imti vargoninką, kuris tik su 
vienu pirštu moka dūduoti;
4) Kad’ niekados neįsakytų 
para p i jon a ms pasn in k a ut i, 
ba paskui pačiam reiks pas
ninkauti. Žinoma, šitiems įs- 
atymams visi parapijonys 
uri nusilenkti: katras žodį 
ars prieš, tai tokiam tuojaus 
iunčia “paslą” apznaiminti,: 

kad jau yra areštuotas.

LAWRENCE, MASS. 
Pranešimas.

LSS. 61 kuopos susirinki
mas Įvyks spalio 28 d., 1928 
m. Lietuvių Ukėsų Kliubo 
Svetainėje, 41 Berkeley st., 
Lavvrence, Mass., pradžia 1 
vai. po pietų.

Gerbiami draugai, malo
nėkit atsilankyti paskirtu lai
ku, nes bus daug svarbių 
reikalų apkalbėti. Ypač kas 
link priėmimo konstitucijos.

1 Taipgi malonėkit paragin
ti ir kitus draugus, kad stotų 
prie LSS. 61 kuopos. Laikas 
jau visiems stoti Į darbinin
kiškas organizacijas. Ne
klausykite provokatorių, 
darbininkų vienybės ardyto
jų. Daug kartų jie prirašo sa
vo spaudoj visokių nesąmo
nių ir klaidina darbininkus, 
drasko jųjų vienybę. Tiems 
“ponams” reikia pasakyti: 
šalin, darbininkų vienybės 
ardytojai! Mes stojam prie 
savo senų draugų, tai yra so
cialistų, kurie kovojo ir ko
vos už pagerinimą darbinin
kų būvio. Socialistas.

• •

Redakcijos Atsakymai
A. Paulaitis.,_ „___________ , __________ . Smithas

Pereitą nedėldienį. mato- veikiausiai nebus prezidentu, 
įai. buvo gerai susipykę, Taip spėja daugelis politikos 

Ikad net viešai per pamokslą 
klebonas pasakė: “Visi, ku- 

jrie čia esate, bažnyčioj, šian
dien galite po pietų eiti su 
šv. Vardo Dr-tės paroda, tik 

| viena ypata negali maršuoti, 
|k iri čia yra.” Matomai, ir ji-

žinovų.
A. Armonui. — Nieks ne

gali jums užgint protestuoti 
prieš žinią, bet kadangi tą 
žinią paduoda Ass’t Press, 
tad ir protestą reikia siųsti 
tai agentūrai.

“Keleivis” Jusą Draugas. Patar
kit Savo Draugams Skaityti Jį.

I
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jimo Paslaptys KETURIŲ AKTŲ VEIKALAS
K. V1DUUS.verkti; vėliau girdėjosi vis 

didesnis ir didesnis verks- 
mas ir, pagaliau nelaiminga- (Tąsa)
sis, prikankintas ligos, ilge-,GALIMS— Tee,au Us -vra sventa tiesa- Per am-
šio ir žiauraus likimo imda-' 
vo visu balsu verkti. Man šir
dį skausmas suspausdavo ir 
aš beveik pradėdavau kaitų. 
verkti; aš, tai keldavausi, tai 
vėl guliausi lyg norėdamas 
jam kuo padėti. Norėdavau 
susivynioti galvą i antklodę, 
kad negirdėti šauksmo, bet' 
niekur neradau ramumo.”

Ir taip slinko laikas, o poil
sio vis negalėjo rasti. Dieną 
vaitojimai ir verksmai lyg ir 
nutildavo^ bet miegoti vis 
tiek negalėjo, nes lovos pri
rakinamos prie sienos. Ser
gantieji guldavosi ant žemės. 
I gydytoją beveik nieks nesi
kreipdavo, nes jis režimo su
švelninti negalėjo. Taip jau 
ir vaistai buvo draudžiama 
pas kalinius laikyti. Mat ad
ministracija bijotiavo. kad

žius žmonija jautė savyje tą milžinišką Galę, 
per amžius ji tai Galei lenkėsi, jai šventna- 
mius statė, ją garbina, jai aukas davė, joje 
jieškojo paguodos, joje rado savo sielai ramy
bę. (Kieme girdėti linksmai krykštaujančio 
jaunimo alasas). Gana Jurgi mudviem ginčy
tis; gyvenimo vagos mudu nepakeisiva; ge
riau eikiva pas jaunimą. Pas mus šiandien 
pabaigtuvės.

—Alau, Maike! ■ gyvena. Ką dabar, šelmi, turi |
—Labas, tėve! atsakyti, a ?!
—Labas, nelabas, vaike, o —Iš to didelio debesio, tė

jau aš tau duosiu šiandien Į ve. bus mažas lietus. Aš tau 
kailį! . visados sakiau ir dabar sa- ■

—Na, jau na! O už ką-gi kau, kad visokių žmonių ran- 
taip? jdasi ir bedievių tarpe, betI

—Nevermai, už ką. Tik pas tamsiuosius parapijonus 
gulkis greičiau! į tokių skandalų būna kur kasi

—Tu vis su savo barbariš- daugiau. Gi šeimyniniai ne
ką taktika, kad tik bartis ir sutikimai tai privatinis daly- 
muštis. Ar-gi tu. tėve, nie- kas. Patarlė juk sako, kad 
kad nebusi civilizuotu žmo- nėra tų namų, kur nebūtų 
gum? -durnų!

—Aš tau anais čėsais sa- —Tu. icliaus šmote, čia 
kiau. kad man cibulizacijos man nori išsisukti neatsakęs 
neprikaišiotum, ba aš neval- i mano reikalavimą? 
gau nei cibulių nei česnakų. — Koki gi tu man reikala- 
o tau kaili išperti esu dabar vimą statai? 
jau gerai prisirengęs. Tai ne —Aš noriu žinoti, ar tu ir
žertas taip ilgai man sukti dabar sakysi, kad žmogus 
galvą bedieviškais tlumočiji- gali gyventi be bažnyčios ir 
mais, ir vis už dyką! be poterių?

—Kaip tai? I —Suprantama, kad gali.
~ * Jei atsiranda iš bedievių tar

po tokių, kurie pasižemina 
save visuomenės akyse, tai 
tas tik parodo, kad jie yra 
tamsus, negana apsišvietę ir 
nežino, kaip dori žmonės pri
valo gyventi. Yra daug tokių 

siu savo kalbą. Paklausyk, bedievių, kurie tik dėlto va- 
ką aš žinau apie tavo bedie- dinasi bedieviais, kad tingi 
vius, kurie gyvena be bažny- poteriauti ir nenori bažny
čios ir be kunigo. Dabar jau čion eiti, bet platesnės pa- 
negalėsi man nieko atsakyti saulėžiuros neturi. Jie nežino 
ir turėsi, ne kad loska. gaut savo pareigų ir nesistengia'n 
lazdų už monkinimą savo se- jų sužinoti, o todėl niekuo 
no tėvo bedieviškom bala- nesiskiria nuo paprastų fa-1 
baikoni. natikų. kurie skaitosi save ^a^ijai pareiškė, kad esamu

—Na. gerai, — pasakyk dievotai 
jau. katu turi omeny? neapsišvietę siaurapročiai.

—Yeser. vaike. Tu man 
vis šnekėdavai, kad bedie- kad tu už šitą bedievi neuž- 
viai geri žmonės, o aš dabar sistojai, o jau aš bučiau trau- 
sužinojau, kad jie yra baisus kęs tau per šonus, taip man 
laidokai, nenaudėliai ir grie- Dieve padėk. Dabar tik pasa- 
f'ninkai. Skersai strvtą atsi- kyk. kad žmonėms reikia ku- 
mufino viena bedieviška fa- nigų ir spaviednies, tai aš 
mile, kuri bažnyčion neina ir vėl busiu spakainas ant ilgo 
poterių nekalba, bet kaip čėso. 
tu sakai, cibulizuota vadina- —0 kokiem galam jų rer-'
si. o pereitą subatą tai dide- kia?_ 
lis skandalas buvo.

—O kas daugiau?
—Bus ir daugiau, 

daugiau, tuo blogiau. Vyras kius zdraicas. kaip tas mano 
pasigėrė ir sumušė savo bo- bedievis Susiedas? 
bą. o boba pašaukė policija. —Tokie žmonės, lygiai
ir vyrą sureštino. O kaip nuė- kaip ir visi kiti, tik patys sa- 
jo pas džiodžių tai viską iš- ve gali susivaldyti, o ne kas 
pasakojo, kaip jos bedievis kitas. Anot patarlės: “Kaip 
vyras nežmoniškai elgiasi, pasiklos, taip ir išsimiegos." 
Sako, pinigų neduoda, dre- Juos tik pats gyvenimas ^ali 
siu neperka, o pats visą pėdę išmokini, jeigu dar galima 
pas kūmutes praleidžia. išmokinti.

—Ar tai jau viskas? j —O tai vis daro jūsų be-
—Džeste minui, duok čėso dieviškos knygos, kurios iš- 

pabaigti. Vyras gi džiodžiui veda žmones iš kelio, 
pasakė, kas do paukštis yra — Ne, tėve. Faktas yra. 
jo boba. Sako munšainą par- kad tokios rūšies triukšma- 
davinėja. su kitais vyrais už- dariai ir tamsunai jokių kny- 
siima, namų neprižiūri ir jam gų neskaito: jeigu jie skaity- 
valgyt n* duoda, tai dėlto jis tų, tai šitaip nedarytų, nes 
ir pradėjo gert'. Irtai znoči- mokėtų tinkamai savo laiką 
ja bediev^kas gyvenimas: n praleisti ir galėtų pavyzdi::- 
tu man sakei, kad tik bedie- gai gyventi, 
viai yra cibulizuoti ir gražiai —Suk tave biesas, vaike,

—Tu, galgone, man vis 
pasakojai, kad žmogus gali 
gyventi be bažnyčios ir be 
kunigų, ar ne?

—Aš ir dabar taip sakau.
—Veide minut, tu kitaip 

man sakysi, kaip aš pabaig-

(Tęsinys)
Reikia pastebėti, kad kalė

jimas veikė ne vien tuos, ku
rie jame jaunatvę ir gyvastį 
praranda, bet ir tuos, kurie 
kalėjime tarnauja. Taip. Šli- 
selburge. pirmieji du komen
dantu iš proto išėjo: prižiū
rėtoją Irodą paralyžius už
mušė. kitas prižiūrėtojas nu
sinuodijo ir tt.

Kalėjimo administracija 
dėjo visas pastangas, kad ka
liniai negalėtų tarp savęs su
sikalbėti. Todėl jie dėdavo 
kalinius į tokias kameras, 
kurios būdavo iš viršaus,

' apačios ir šonų apsuptos tuš- 
įčiumis kameromis. Bet to- 

si radus daug kalinių, 
i to nusistatymo neišlaikė.

Naujasis kalėjimas buvo 
pastatytas prisilaikant pas
kutinių statybos išradimų. 
Bet jis buvo daug blogesnis 
už senąjį kalėjimą. Kameros 

; buvo mažos: 7 žingsniai ii- . .
igio, 5 — pločio: tamsios, vaistais kaliniai nenusizudy- 
drėgnos. Geležinės lovos bu-
vo prikaltos prie sienos ir Į Reikia pastebėti, kad kalė- 
dieną prirakinamos. Langai jimo administracija ypatin- 
buvo aukštai ir nepasiekia-gai bijodavosi kalinių savi
mi : palangės — nuolaidžios, žudybės. Jie tą su ypatingu 
Lango stiklas — družnas stropumu sekdavo. Taip, jie 
(matinis i ir nieko negalima kas vakarą žiūrėdavo kali- 
buvo per jį matyti. Todėl -niams į akis ir iš akių spręs- 

: daugelis saulės šviesą tematė davo apie kalinių sumany- 
:tik po 10 metu, kai tie stiklai mus nusižudyti; 
buvo pakeisti* paprastais. [Tninnėbi

Pirmuoju laiku kaliniai 
beveik negalėjo susikalbėti 
tarp savęs. Šaukti, baidytis 

(buvo uždrausta. Pagaliau, 
turint galvoj suirusius kali
nių nervus, ir nepatogu buvo 
baidytis. Be to. už baldymąsi 
buvo skaudžiai baudžiama. 
Bet reikalui esant reikėdavo 
pasibaidyti draugus. Taip 
pranešdavo vieni kitiems 
naujienas. O naujienos buvo 
tokios: vienas susirgo, kitas 

i pamišo, trečias smarkiai su
muštas. ketvirtas nusižudė ir
H.

Knygos buvo duodamos 
*ios: biblija, kai kurios baž
nytinės ir keliolika pasauli
nių knygų, žinoma, popų ir 
caro agentų percenzuruotų. 
Maitino blogai. Pasimatymų 

į nebuvo, pasivaikščioti leis- 
įdavo — 20 minučių. Rašo
mosios medžiagos nedavė. 

I Kamerose buvo iškabintos 
! taisyklės. Už šių taisyklių 
peržengimą smarkiai buvo 

I baudžiama ir net mirti tei
siama.

Kaliniai nekartą adminis-

I

! JURGIS.— Gyvenimo vagos keist nereikia, ji pati 
nuolatos keičiasi, nežiūrint, ar mes to norime 
ar ne. Bet melus, kuriuos mes bandome ki
tiems įkalti, norėdami, kad ir ateinančios kar
tos juos kartotų, mes turime naikinti iš žmo
nijos tarpo... (Abudu eina laukan).

(Uždanga)
Antra Scena.

(Galinio kiemas. Bernai, merginos rugiais ap
sikaišę linksmai bruzda. Jurgis su Galiniu 
nuošaliai stovi prie tvoros.)

PIRMAS BERNAS (šaukia).— Visi į krūvą! Ei
kit šian, mergaitės, visos šian. Bernai taipgi, 
eikite visi; ką nors sudainuosime. (Visi buria
si į krūvą. Dainuoja):

Mes rugelius nusipiovę
Ir į eilę atsistoję 
Uždainuosim sau linksmai... 
Alų ir midutį mauksim, 
Išsigėrę garsiai šauksim.

kas o— 1 o 
minučių žiūrėdavo dežuruo- 
jąs per volčoką (durų lan
giuką) i kamerą tikėdamasis 
užklupti besiruošiant žudy
tis, ar ką kitą veikiant. Visas 
toks sekimas.
mas, 
akis,

kurie skaitosi save oracijai pareiškė, kad esamu 
b bet taip iau yra režimu yra nepatenkinti, kad 

(be žmoniškų knygų, pasima- 
—Tai ščėstis tavo, vaike. D'mų. oro ir šviesos negali 

gyventi ir gyvenimas yra ne
pakenčiamas. Bet pareiški
mai likdavo be vaisių ir tik 
erzindavo kalėjimo tarnau
tojus. Ypatingai jie pykdavo, 
jei kalinys kalbėdavo apie 
r^ytykabnių vargus, o ne apie 
sava. Kaliniui buvo atsako- 
rsa: "kalbėk savo reikalu, 
nedrįsk kalbėti apie kitus, 
čia kitų nėra.”

Dienos ir naktys ėjo. o ra
mumo vis nebuvo. Daugelis 
sirgo drugiu, slogučiu (koš
marui. galiucinacijomis ir tt. 
ir dėl to dieną ir naktį girdė-, 
davusi šauksmai, klyksmai ir 
vaitojimai. Suprantama, kad 
tokiam? padėjime užmigti 
negalima. Vienas kalinys 
taip apibudina miegą: “Tai 
buvo ne miegas, o teisingiau 
sakant, ilgas ir sunkus sap
nas su dažnomis pertrauko
mis. Kas tai toli nuolat verk
davo. Pradžioj būdavo ne
gausingas. su pertraukomis, 
balsas; matyti, kankinys 
pradėdavo ir vėl perstodavo

Į —Tai paganska macis iš 
tavęs, vaike, ir gana! Kaip 

ir kuo gi tu galėtum suvaldyti to-

šiuo čėsu tau pasisekė išneš
ti sveiką kailį, bet aš tave pa- 
gausiu kitą syl į. Dabar ’i1* 
sau sveikas!

—Sudiev, tėv?!

nepasitikėji- 
ciniškas žiūrėjimas Į 
labai erzindavo kali

nius ir ardydavo, ir taip jau 
silpnus kalinių nervus.

Toks, bendrais bruožais 
tariant buvo naujame kalėji
me kalinių gyvenimas.
Kovos už geresni gyvenimą.

Toks gy venimas žudė jau
nas gyvybes viena po kitos. 
Kaliniai tą matė ir jautė. Jie 
matė nuolatinius pamišimos, 
nusižudymus ir be laiko mi
rimus. Suprato, kad ir juos 
ne kitoks likimas laukia. To
dėl nutarė imtis griežčiaučių 
kovos priemonių ir tuo iško
voti geresni gyvenimą arba 
žūti.

Koks buvo kalinių gyveni
mas ir kokia nuotaika, gali
me spręsti kad ir iš tokio ka
linių pasikalbėjimo: “Aš pa
vydžiu tiems, — beldė Miš- 
kinas i duris. — kurie buvo 
nuteisti mirti ir pasigailėti. 
Taip pat pavydžiu ir jums, 
Radionai. Jus turite morali
nės teisės atsisakyti nuo pa
sigailėjimo ir reikalauti mir
ties bausmės įvykdymo. Aš 
tokios teisės neturiu, bet jei
gu toliau bus taip barbariš
kai elgiamasi, ar priversiu 
Juos teisti mane mirti.”

Popovas pasiūlė Miškiniui 
susitarti su kitais kaliniais ir 
pareikšti bendrą visų kalinių 
protestą. Bet susitarti nebu
vo galima. Popovas ir Meški
nas buvo atskirti nuo kitų 
kalinių; iš vienos pusės žan
darų kamera, iš kitos — pa
mišėlio Orončiko. Bandy
mas susikalbėti su kitais ka
liniais vis nesisekė ir buvo 
kelis kartus žandai-ų patė- 
myti nubausti. Popovui su 
Miškiniu dar bebandant su
sisiekti su kitais kaliniais, 
pradėjo belsti į sieną Mina- 
kovas ir pranešė, kad jis pats 
nutarė pareikšti protestą. Jis 
sakė: “Kiti kaip nori, taip 
tegu daro, o aš tokiose sąly
gose daugiau gyventi nebe
galiu: arba iškovosiu su 
draugai pasimatymus, kny
gų. tabako, susirašinėjimą su 
namiškiais, arba mirsiu.” Po 
to. iis pradėjo dainuoti reikš
damas tuo protestą.

I (Tolinus bus)

jo džiaugsmas, jo jaunos sielos virpėjimas, 
jo meilė, jo neapykanta, net patsai jo širdies 
plakimas yra rūstybė Dievo, yra kerštas, yra 
mirties bausmė!... Kerštas ir mirties bausmė 
už tai. kad jo jaunoj krūtinėj gyvybė virpa 
visoj savo grožėj; kerštas ir mirties bausmė 
už Ui, kad jis išvydo saulutę tekant niekeno 
nekviečiamą ir niekam neprieštaraujant. Ko
kia ironija... Koks kvailas pasityčiojimas iš 
gamtos surėdymo! (Galiniui). Ir tu vadini 
tai žmogaus dvasios prakilnumo diegų, vadi
ni jo tikrinio jausmo versme?.. Geriau sa
kyk, kad tai yra gyvybei mirties dekretas!

SENELIS (Besiartindamas).— Atsiprašau, po
naičių. atrodo, kad musų jaunimas juodu ma
žai tedžiugina.

GALINIS.— Priešingai, esava labai linksmus pa
kliuvę i jo tarpą.

SENELIS.— Taip ir turėtų būti, nes dar ir patys 
* gyvenimo prieangy tebesate.
JURGIS— O tečiau mudu jau daug gyvenimo 

purvų išbraidę.
SENELIS.— Nesveikas manymas. Tokiame am

žiuje keliai dar rožėmis nukloti. Dar.nepaži
note jaunystės. Jaunystė, mano mieli jaunuo
liai. yra pilna sparnuotų svajonių šaltinis; ji 
tiki i mintis ir į tų minčių galę pakeisti visą 
realybę.

SENELIS (Tęsia).— Jaunuolis mano, kad su jo 
pradžia visas pasaulis turi būti pradėtas; vi
sas pasaulio likimas tik nuo jo tepriklauso. 
Tečiau gyvenimo popiečiai atėjus tie patįs da
lykai pradeda rodytis visai kitoje šviesoje. 
Pasirodo, kad visos pergyventos dienos turi 
tiktai istorišką vertę. Visi jaunuolio planai, jo 
sapnai, pageidavimai bei troškimai, pačiame 
gyvenime, mažai įtakos teturi. Pasirodo, kad 
pats gyvenimas daugiausiai priklauso nuo 
aplinkybių, nuo likimo ir nuo daug, daug įvai
rių nuotikių. Ir juo ilgiau žmogus gyveni, juo 
arčiau tas taškas atrodo, nuo kurio savo jau
nystėj. su tokiu atkaklumu, vilčia ir nekant
rumų. tikėjais pereiti visą pasaulį. (Užsiko
si)... Aš taip pat buvau pilnas pasiryžimų. 
Bet... l>et mano svajonių karalija kas kart ma
žėja... Geriau eikime pas jaunimą. (Visi eina 
į grįčią).

GALINIENĖ (Staiga iš grįčios išeina ąsuotį ir 
puoduką nešina).— Mauksite, jus mano kar
velėliai ; mauksite ir šauksite, štai jums ir mi- 
dutis. (Duoda artimiausiam vaikinui ąsuotį).' 
Pašlapinkite suskirdusias lupeles, juk ne juo
kais ištroškote rugelius beguldydami. Gerki-' 
te. mano balandėliai, o aš pati bėgsiu gaminti 
užkąsti. (Eina atgal į grįčią. Jaunimas pilasi 
iš ąsuočio ir geria, juokauja, bruzda).

SENELIS (Artindamosi iš būrio prie ąsuočio).—1 
Duokite ir man saikelį išsimesti. Senam mi-' 
dutis taipgi reikalingas. Tuojaus atvėsusią 
širdelę pakutena.

MERGAITĖ (Bėgdama artyn ąsuočio).— Na. kur 
čia jau nekutens, turi pakutenti. Duokite šią 
puoduką. Senelis neturi ilgai laukti. (Įpylus 
duoda seneliui), štai. šia. gaivink dėduk šir-1 
dėlę, tik nesutingk. mes norime pašokti suk-' 
tinį.

SENELIS (Išgėręs, rankove šluostydamasi lu-' 
pas).— Pagrosiu aš jums daugiau negu suk
tini... žaiskite. vaikučiai, pakol dar širdys1 
karštos, pakol dar gėlės žydi, 
pajusite, kad jau saulutė vakarų link slenka, 
gėlių .žiedai prasideda gaubtis.

MERGAITĖ.— Bijok Dievo, ką senelis kalbi? Dar t 
beveik rytas, o tamsta jau apie saulėleidį 
mums šneki, žinai, kad dienos dabar ilgos. 
Dar mes nespėjom įsismagint... Verčiau pa
skambink mums suktinį. (Daug balsų šau-* 
kia): Suktinį, dėduk, sudrožk mums suktinį! 
(Senelis skambina. Jaunimas kimbasi 
ir linksmai šoka).

SENELIS (Skambindamas dainuoja).—
Tupi katins ant šiaudų... 
Kožnas j ieško sau mergų 
Tra-lia-lia. tra-lia-lia. 
Bus ilgainiui veselia.

(Jaunimas juokiasi, kliaga. Senelis 
užsikosi. Nustoja skambinęs).

MERGAITĖ.— O jatus tu mano! Musų 
apsirgo... Duokite greičiau puoduką, 
iš ąsuočio duoda seneliui), šia dėduk, dar vie
ną saikelį. Laikas ir vėl stygas patempti; gal KLEBONAS (Lyg kad nustebęs).— Kokios pa
jau nuvargote? | ~ ----

s.

(Uždanga)
TREČIAS AKTAS.

Pirma Scena.
(Klebono kabinetas. Ant stalo sukrauta ke
liolika dėžių su pinigais. Klebonas žarsto ir 
skaito smulkių pinigų krūvą).

Ne po ilgam KLEBONAS (Rimtai).— Ot. tau ir gadynė!... 
Niekad šv. Rokas nebuvo taip liesas, kaip šį
met... 0 maniau, kad susirinks nemažai. Ir 
oras kaip tik nusitaikė: žmonių susigrūdo di
džiausios minios, pilni kampai pritvino. Bus, 
sakau, gražaus pinigėlio! Na. o žiūrėkite tik 
kiek besurinko... Vieni centeliai, kur-nekur 
litelis žybso. (Patylėjęs). 0 jus miliniai žvė
reliai. kada aš jus atvesiu į paklusnybės ke
lią?! (Girdisi durų baladojimas. Ant pinigų 
staiga užmeta laikraštį). Įeik. (Įeina nedrą
siai Baubinai). « •

KALBINAI (Abudu kartu).— Tegul bus pagar
bintas...

KLEBONAS (Nė nedirstelėjęs). Per amžius. 
(Kilsterėjęs akis). A. Baubinai?.. Na. o kas 
juodu čia atvijo, ir dar tokiu laiku. Kodėl ne
klausėte pamokslo?

j poras

sunkiai
I

senelis BAl BINIENĖ. Atėjova pas dvasišką tėvelį la- 
(Įpvlus b*’ svarbiu reikalu.

BAUBINAS.— Pagalbos melsti, tėveli brangus.

jau nuvargote?
—A-a-a... jus mano karvelėliai... Dėkui.SENELIS.

dėkui. (Išgėrė)... Stingsta mano stygos, auš
ta mano sena širdis.

ANTRAS BERNAS.— Nėra jau taip blogai, kaip 
senelis sakai, žinai, kad ir senas katinas, kaip 
kada, mėgsta ant šiaudų patupėti. (Visi ber
nai juokiasi).

MERGAITĖ.— A. jus beširdžiai bernai. (Apkabi
na senelį). Senelis ne katinas. (Į senelį). Ar 
ne. dėduk? Tamsta ant šiaudų netupi? Ne?

SENELIS.— Ne. ne. mano gražioji gėlele. (Glos
tydamas jos galvą). Mano vieta kur nors ant 
pamato saulutės spinduly) pakiurksoti. saulu
te pasidžiaugti. Artinas jau laikas, kada sa
vo vietą reikės kitam užleisti.

MERGAITĖ: (Meiliai).— Ar jau senelis geriau 
jautiesi ? Gal mums ir vėl ką nors paskab- 
binsi?... Valcą? A. dėduk? I

GALINIENĖ (Atsidarius
krekždelės. gana jums senelį varginti.
šau visus į vidų; jau senai laikas lesti. Eikit 
visi pakol dar ne atšalo. (Jaunimas viens kitą 
stumdydami eina į grįčią. Jurgis. Galinis ir 
senelis pasilieka lauke). ,

GALINIS (Įsimąstęs).— Tai yra tikri gamtos 
vaikai. Gyvenimo purvai jiems kelio dar ne 
užtvenkė. (

JURGIS (Taip pat isimąstęs. jautriai).— Jaunos 
gyvybės ypatybė. D tečiau aš esu ruošiamas 
skelbti tam jaunimui, kad patsai Jo užsimez
gimas yra nuodėmė. Kad visas jo gyvenimas,

I

duris).— Na. mano 
Pra-

galbos? Pinigu?
BAl EINAS.— Ne. tėveli. Tik noriva Jurgį išgel

bėti.
KLEBONAS.— O ką. kortoms prasilošė? 
BAUBINIENĖ (Verkia).— Į kunigus nenori eiti. 
KLEBONAS.— Mergą pamilo? Ot. durnius! 
BAUBINIENĖ.— Dievuliau sergėk, rodos kad ne. 

O kartais, gal ir tas. 
nepastebėjova.

KLEBONAS.— Tai ką jis
BAUBINAS.— Man nieko 

nai prasitarė.
KLEBONAS (Baubinienei).— Ką jis tau sakė?
BAUBINIENĖ (Verkdama).— Sakė, kad šį rude

nį į seminariją negrįšiąs. Sako, širdis jam ne
leidžia kunigu būti; pasakoja, kad kunigu bū
nant reikės žmonės skriausti, o jis negalįs 
į žmogaus skriaudas žiūrėti.

KLEBONAS.— Reikės žmones skriausti?! Nega
limas dalykas.

BAUBINIENĖ.— Taip, tėvelį, jis ėmė ir pasakė; 
nė biskį nemeluoju.

KLEBONAS.— Na. tai jau visai iš proto išsi
kraustė!... žmones skriausti!... Tfu. kad tu 
kur prasmegtum! Yra ką skriausti, šią ga
dynę tie. neva žmonės, kunigus nuskriaudžia: 
jų neklauso, nekartą iš jų tyčiojasi, na. o jis 
aimanuoja, kad kunigai žmones skriaudžia.

RAURTNAS.— Taigi, ir aš to negaliu suprasti, 
tėveli brangus.

(Bus daugiau)

nors mudu su tėvu to

sako?
dar nesakė; tik moti-
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Visokios Žinios.
Austrijos Socialde 

mokratų Suva
žiavimas.

, išrinkta iš tų pačių asmenų.
Į Suvažiavimas baigėsi rug-
Isėjo 17 d. aidint Darbo him
no garsams.

NUMIRĖ “NEMIRŠTAN
TI” MOTERIS.

Rochestery, N. Y., mirė
Rugsėjo 14 d. vakare pra-' 

sidėjo Austrijos socialdemo-' 
kratų partijos suvažiavimas.'. x.„ - .
Pirmasis pirmininkas buvo £anatiska moteris Augusta 
Vienos miesto burmistras Stetson, 1kuii savo laiku yra 
Zeicas (Seitz) i buvusi christian Science se-

a- - u ktos vadovė, tikinusi savo
„ K V° pasekėjos, kad ii niekad ne-
. v > .'”o?ra!nin'al mirs. S'avo amž ji visuomet partijos reikalai—i J 

sti užpernykščiame 
nykščiame suvažiavimuose, 
—bet dienos klausimai. Aus
trijoj labai opus butų nuo
mininkų klausimas. Šiuo rei
kalu referavo Otto Baueris. 
Jis nupiešė visą darbininkų 
būklės sunkumą dėl po karo 
kilusio butų krizio: kaip dar
bininkai nesveikose sąlygose 
gyvena, kaip tie patys šuniš
ki butai brangus. Tik social
demokratinė Vienos miesto 
savivaldybė kasmet pastato 
po 6,000 nau jų butų, ikšiol 
40,000, bet tai yra permažai.
Turi būti pigių ir patogių čių crganizacijų, taip vadi- 
bųtų statyta išnlėsta valstv- namų tongų. Viena jų vadi- 
biniu mastu. Valstybės ru- nas Hip Sing Tong. o kita 
pesnis turi būti ne namų sa- On Leong Tong. Kas me!- 
vininkų renda, bet liaudies per šiuos suvažiavimus Įvyk- 

. sta susišaudymai ir daug ki
niečių būna užmušta. Šįmet 
irgi tas pats pasikartoja: 
Chicagoj užmušta 3, Neu 
Yorke 1 ir Philadelphijoj 1 
pačioje suvažiavimų pra
džioje. Padidintomis spėko
mis policija sergsti kinie
čius, kad nuo jų kulipkų ne
nukentėtų gyventojai ir nu
žiūrimus tongų narius areš
tuoja.

........................- ■ e. - -

CINCINNAT1 NEORGANI
ZUOTOS SIUVYKLOS 

UŽSIDARINĖJA.
Cincinnati, Ohio, kriaučių 

darbai nėjo pergeriausiai, 
bet organizuotos dirbtuvės 
tikisi geresnio sezono. Kaip 
praneša J. Kroli numatoma 
pagerėjimas darbų sitise sa-5a,.bini„karns s • ■

rA' ,tjlobe T?1 ibą per 24 valandas pereitą 
ir Schaefner Tai kompanijų, p^uiį. Valdžiom neva pa- 

sungas sutaikinti streikie- 
rius skaito juoku, nesdarb-

Tos gi firmos, kurios neturi 
ryšių su unija, sulyg “Dar-

5
LENKIJOJ AUDĖJŲ irutuojant su prakalbomis 

STREIKAS PLEČIASI, piet-vakarinėse valstijose. 
Berlyno žiniomis. Lenki- Anglų laikraščiai skelbė, 

joj gali išsiplėsti generalis kad jį kukluksai ir legionie- 
audėjų streikas, kuris jau pa- riai esą kidnapinę ir išvežę 
skelbtas Lodziuje. Centralė Meksikon. Jis buvo dingęs iš- 
darbininkų taryba, kuriai va
dovauja socialistai, išleido 
pareiškimą visiems Lodziaus 
_____  __ s sustabdyt dar-

važiavus iš San Diego Į Pho- 
enix, Arizona. Gitlowas, pa- 
galiaus, atsirado Houston 
Mieste, Texas valstijoj. Vi
sas žinias apie išvogimą jis 
nuginčija.

• • mile'. ainz.} ji u.'uuiiivi

jie įsspię- siėpė ir niekas tikrai nežino, 
n metu jinai turėjo. Gimi-

nes tvirtina, kad ji turėjusi 
apie 88 metus, tečiaus atrodė 
jauno budo ir visuomet daug 
rašinėdavo apgynimui savo 
“vieros.” Pasekėjai, Įsitikinę 
savo vadovės nemirtingu
mui, dabar veikiausia kitaip 
žiūrės ne tik Į ją, bet ir Į jos 
skelbtas nesąmones.

TONGŲ KARE UŽMUŠTA 
5 KINIEČIAI.

Atėjus rudeniui, prasidėjo 
metiniai suvažiavimai kinie-

gerovė.
Antras svarbus klausimas, 

tai Austruos krikščioniškos 
vyriausybės ruošiamas Įsta
tymas apie mokesčių paskir
stymą valstybės ir savivaldy
bės reikalams. Tuo Įstatymu 
numatoma savivaldybių pa
jamų sritį susiaurinti. Pav., 
iš Vienos miesto tuo istatv- 
mu butų atimta virš trečdalio 
dabar esamų pajamų. Priė
mus tą Įstatymą savivaldy
bių veikimo sritis butų su
siaurinta. Vienos miesto sa
vivaldybė nebegalėtų statyti 
pigių butu darbininkams. 
Krikščioniška Zeipelio vy
riausybė šiuo Įstatymu kaip 
tik ir nori atsistoti skersai 
kelio socialistinei Vienos 
miesto savivaldybei, kuri sa
vo racionaliu ukišku planu 
patraukė savo pusėn visų 
darbo žmonių širdis.

Dar buvo svarstomi socia- 
lio draudimo reikalai.

Neapsistojant plačiau prie 
svarstytųjų klausimų ir de
batų, reikia pasakyti, kad 
Austrijos socialdemokratija 
tai pavyzdys kitų šalių socia
listinėms partijoms. Taip jų 
siekimai aiškus, taip veiki
mas sutarmingas, kad tik ste
bėtis reikia.

Partija skaito šimtus tūks
tančių narių. Ir kasmet tas 
skaičius didėja. Nuo per
nykščių liepos mėnesio kru
vinųjų Vienoj Įvykių partijos 

- narių skaičius vėl padidėjo 
38,000. J partiją Įtraukta tiek 
daug darbininkų, kad kai ei
na rinkimai, tai balsų suren
kama ne be ką daugiau, kiek 
partijos narių. Reiškia, Aus
trijos proletariatas sąmonin
gas. aiškiai nusistatęs, nebe- 
svyruojąs ir nedvejodamas 
stoja i savo politinę partiją. 
O darbininkijos gyvenimo 
sąlygos dėl dabartinės Aust
rijos padėties tiek sunkios, 
kaip niekur Europoj. Nedar
bas didžiausias. Bet darbi-

bo žinių pradėjo viena po davjai ikjšil.lsulik„ y jl(lvti 
kitos uzsidanneti. Sako, jau •• • - 
pereitais ir užpereitais me
tais galima buvo pastebėti 
tas apsireiškimas, kuomet 
kelios lygiai neorganizuotos 
šapos turėjo išeiti iš biznio. 
Tą patį apsireiškimą galima 
ir dabar pastebėti. Pereitą

i tik ketvirtą dali streikierių 
; reikalavimų.

BUVO DINGAS KOMU
NISTAS G1TLOW.

Komunistų kandidatas 
vice-prezidentus dabarti- 

; valdžios 
rinkimuose. Benjamin Git- 
low, pastaromis dienomis 
buvo kur tai dingęs, bemarš-

sąvaitę išėjo iš biznio I. and njuose Amerikos 
s. Bing kompanija, kuri sam
dė 250 darbininkų. Cincin-' 
nati markete tai buvo viena’ 
iš seniausių firmų. Jinai išė-j 
jo iš biznio dėl orderių tru-Į 
kūmo. Iš biznio išėjo ir Stri- i 
ker and Beitman firma, kuri į 
^amdė apie 150 darbininkų.

Tuo budu bėgiu dviejų są- 
vaičių 400 darbininkų, dir
busių neunijinėse Įstaigose, 
neteko darbo. Organizuotose 
kapose unijistams rupi, kad 
ių darbdavis neišeitų iš biz
nio. Ir todėl jie padeda me- 
nadžmentui ten, kur galima 
padėti, o skebšapėse, žino
ma, tas nedaroma.

LAIŽYBOSE DIDŽIUMA 
UŽ HOOVERJ.

New Yorko dienraštis 
“World” surinko skaitlines 
laižybų po visą Ameriką už 
numatomus laimėsiančius 
rinkimuose kandidatus Į šios 

f šalies prezidentus. Skaitlinės 
parodo, kad visur reiškiasi 
didžiuma už Hooverj. New 
Yorke laižybose dudama 3 
prieš 1, kad Smithas nelai
mės. >!•>». ji. ;

4 Biblijos Studentai
IR ISPANIJOS.

Washingtone užpereitą sū- 
batą prezidentas Coolidge 
kalbėjosi telefonu su kara- Radio \V-()-R-D. zi 
lium Alfonso, atidarant nau-į__ 2.22 ,
ją telefono liniją tarp Ame- time/ 
rikos ir Ispanijos. Coolidge 
išreiškė savo širdingiausius 
karaliui pasveikinimus, va
dindamas jį majestotu — di
denybe, o Alfonsas prezb 
dentą pavadino eksceleneija, 
ir abw buvo patenkinti. Išsi
reikšta, kad dabar busią ge
riau galima išrišti diploma
tinius klausimus, kurie kar
tais nevykusiai persiduoda 
raštu ant popieros. Coolidge 
ypatingai linkėjo karaliui 
Alfonsui ilgiausio ir laimin-

= Nedėlioję. SPALIO-OCT. 28, 
1«8 .M. turėsime programą lie
tuvišką. iš “Sargybos Bokšto” 

1------ -- ------- --  252 m. pradžia
inuo 2:30 po pietų iki 4 (Stand-

>

Prašome visus pasiklausyti, 
nes bus programas labai įdomus: 
grieš jaunuolių orkestrą, giedos 
koras, duetas, solo ir kalbės S. J. 
Beneckas temoje: “Musų Viešpa
ties Sugrįžimas.”

1 Turim už garbę pranešti musų 
klausytojams radio, kurie girdė
site minėtą programą, tai malo
nėkite prisiųsti mums savo ant
rašus. tuomet jums prisiusime 
knjygeię veltui, po antgalviu: 
“Musų Viešpaties Sugrįžimas.” 

giausio gyvenimo, tarytum Adresas laiškams:
pageidaudamas, kad monar
chijos niekad neišnyktų ant 
žemės kamuolio.

“Sargybos Bokštas” 
VV-O-R-D, VVebster Hotel, 
2150 Lincoln Park, West 

Chicago, III.

NAUJAUSI LIETUVIŠKI 
REKORDAI COLUMBIA

PAJIEŠKOJIMAI

HAREMAS AUTOMO
BILYJE.

Pasirodo, kad pažanga pa
siekė ir Arabijos tyrų gyven
tojus. Pažangos aistros pa
gautas Arabų sultonas ke
liauja iš Mekos i Mediną jau 
ne kupranugariais, bet nau
jausios mados automobiliais.

Savo haremą iš 24 pačių 
taip pat perkraustė Į du auto
mobilius, kurie važiuoja 
drauge su sultonu. Automo
biliai padalyti be langų ir sė
dynių. Moterys sėdi pasie
niais ant minkštų pagalvių 
po 3 greta.

NUBAUDĖ STREIKiE- 
RIUS DĖL INDŽIONKŠI- 

NO LAUŽYMO. .
Kenosha. Wis., federali- 

niame teisme nubausta 27 
AHen kompani jos megstuvių 
streikieriai už laužymą in- 
džionkšino. Nubaustųjų tar
pe yra 10 jaunų moterų ir 
merginų. Priteista kiekvie
nam užsimokėti po 8100, o 
negalinčius tiek pinigų su
mokėti — šešiais mėnesiais 
kalėjimo. ŠĮ nuosprendi tei
sėjas Greig padarė išklausęs 
vien tik policistų ir kompa
nijos liudininkų. Teisme ne
buvo nei vieno iš kaltinamų
jų.

STREIKO GANDAI IŠ
GĄSDINO FABRIKANTUS

Sulyg H. Blumbergio pra
nešimo apie kriaučių padėti 
Philadelphijoj, darbdaviai 
ten iš sykio laikė uniją pašai
poj, o siuvėjai nei vilties ne
turėjo būti unijistais. Te
gaus po dviejų labai pasek
mingų masinių susirinkimų 
r po plataus priruošiamo 
darbo situacija pakitėjo ir 
prasidėjo gandai apie visuo
tiną streiką rūbų pramonėj, 
ai darbdaviai išsigando. 

Dirbtuvėse buvo laikomi gin
kluoti sargai. Ties šapų duri
mis taip pat stovėjo ginkluo
ti sargai. Policistai ir detek
tyvai saugojo dirbtuves. Iš
rodė, kad darbdaviai buvo 
orisirengę prie tikro karo. 
Jie buvo prisirengę nuslopin
ti streiką brutalės spėkos ir 
smurto priemonėmis.

Tečiaus, unija nesirengė 
prie visuotino streiko. Jos 
taktika šiuo kartu buvo kito
kia. Dėl tos opios situacijos 
Philadelphijoj, kuomet 
darbdaviai laukė visuotino 
streiko ir nežilojo, kas Įvyks 
rytoj, jie nustojo labai daug 
užsakymų.

Kaip jau žinoma, tūlos 
Phila. firmos pripažino uni
ją. Prieš tūlas firmas vedama 
streikas.

Dabar Phila. tokia situaci
ja, kad su unija rimtai skai
tomasi, o darbdaviai jos tik
rai bijosi.

f

Pajjeskau Stanislovo Pociaus, Dang- 
vietų kaimo, Užventės parapijos; Juo
zo Juskio, 1 906 m. palikau Kewanee, 
UI . jts U n laikė karėiamų; Kazimiero 
Rogvilo su kuriuo Uzkaukazo 77 Tin
giu kaine pulke |>ut<*n> į triubų — pa
skutinį sykį matėmės Chicagoj 1903 
m.; Ja-ono (teisino, taipgi 77 pulko du- 
doriaus; Mafį<-k<>s P.K1S m. gyveno 
Oglesby. III., taipgi ir kitų senų drau
gų Tinginsko pulko muzikaatų. Mel
džiu atsišaukti, arba žinantieji prašau 
pranešti apie juos. Antanas Rimkus

P. O. Boa 7 I. Benid. III.

JUOZAS BABRAVIČIUS, TENORAS.
12 Inch $1.25.

i

Liaudies Daina

Liaudies Daina

Liaudies Daina

Liaudies Daina

Polka

Polka

Waltz

Pajieškau sesers Elenos Donkišai- 
tės po vyru Bindoravičienė Malonės 
atsiliepti arba ka. žino, teiksitės pra
nerti. ANTONI EIS.MONT
216 So. 5-th st., Duųuesne. Pa.

Pajieškau draugo Juozo Žemaičio, 
pirmiaus gyveno Clevelande, Ohio. 
Prašau at įšaukti.

AI.EK CHUKAUCKAS 
in=t Inslce P!.. Elizabeth. N. J.

Juozas Aleliunas. pajieškau pusbro
lio Stanislovo Aleliuno, pirmiau gyve
no Chieagojo. dabar nežinau kur. M»- 
|on<‘s atsišaukti arba kas apie jį žino 
malones nranesti. <441

JUOZAS ALELIUNAS 
,75 Sherman st.. Brockton, Mass.

KATR1NA MAKRICKAITĖ. po vy- 
,ru Palilionienč. pajieškau brolio Mar
tino Makncko. paeina iš Kėdainių ap
skričio, Šiaulių valsčiaus, f.ievįkainių 
kaimo; 6 metai atgal, gyveno Petroit, 
Mich. Mielas brolau, meldžiu atsišauk
ti. arba žinantieji, malonėkite pra
nešti. už ka busiu dėkinga. Turiu labai 
svarbų reikalų. (44)

KOTRINA J’AI.H.ONIENĖ 
Calle Eraga 471. Avellaneda.

Buenos Aires. Argentina.

61iM)‘2F (Karvelėli.
(Plaukia Sau Laivelis.

10” 75c.
16O34F (Aguonėlės.

(Kur Bakūžė Sananota.,
16O35F (Tykiai. Tykiai Nemunėlis Teka. 

(Visur Tyla.
16036F (Bernuželi Nes’voliok. 

(Ne Margi Sakalėliai.
KAZYS J. KRIAUČIŪNAS, TENORAS

SU ORKESTROS AKOMPAN.
16I02F (Aš Bernužis Bemuželis (Komp. A. Vanagaičio). Liaud. Daina 

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

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

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

101<>4F (Panemunės Gegutė—Polka.
(Sprogsta Medžiai, Dyksta Žolės—Polka.

COLUMBIA LIETUVIŲ ORKESTRĄ.
16105F (Zanavikų Prašmatnybės—Polka.

(Dzūkų Dzyvai—Polka.
NULLO ROMANI & ORKESTRĄ.

12083F (Ramona—Valcas (Mabel Wayne)
(The Seashore—Valcas

KELETAS PAŽYMĖTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš MUSŲ 
PILNO KATALOGO.

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

(“Valia Valužė”—Duetas. K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 
ItilOlF (Levendrėlis ........... 7.. Kastancija Menkeliuniutė, Soprano

(Dzūkų Bernucis..........Kantancija Menkeliuniutė. Soprano
lt)092F (Neveski Vaikine. K. Menkeliuniutė. Soprano su Ork. Akomp. 

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

.................Liaudies Orkestrą 
Lietuvių Tautiška Orkestrą 
Lietuvių Tautiška Orkestrą 
Lietuvių Tautiška Orkestrą 
Lietuvių Tautiška Orkestrą 
Lietuvių Tautiška Orkestrą 

(Mergužėlė. Eikš Pas Mane—Polka. Liet. Tautiška Orkestrą 
1W5F (Lietuvių Hymnas...........................Lietuvių.. Tautiška Orkestrą

(Noriu Miego—Polka...................... Lietuvių Tautiška Orkestrą
161"0F (Polka............................................ Lietuvių Tautiška Orkestrą

(Lietuvaitė Polka............................Lietuvių Tautiška Orkestrą
16O5JF (Lietuvos Himnas...................... Kazys J. Kriaučiūnas, Tenoras

(Persiskirimas su Tėvyne. .. Kazys J. Kriaučiūnas, Tenoras 
iGnsšF (Lietuvoj Mados. Antanas Vanagaitis su Orkestros Akomp. 

(Pas Draugą Julių. Antanas Vataagąitis su Orkestros Akomp. 
lfi'bih' (Vanagienė Polka. (A. Vanagaitis). A. Vanagaitis su Ork. Ak. 

Orkestros Akomp. 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška

lhi'DlF (Suirusio Gyvenimo Valcas
(Tosca—Valcas .................

lho93E ( Gaidžio Polka...................
(Lėtutė Polka......................

1Ho97F' (Jaunimo Polka...................
(žemaičių Polka..................

16098F (Aukštaičių Polka...............
(Zanavykų Polka...............

16094F (Viena Mergytė—Valcas . .

Pajieškau Petro Vilučio ir jo duk
ters Valerijos Vilučiutės; iš Lietuvos 
paeina Užpalių miesto. Utenos apskr ; 
gyveno ar gal ir tebegyvena South Bo
ston. Mass. Taipgi pajieškau Jurgio 
I>ulkės — paeina iš Degėsių kajmo, 
Užpalių vaisė. Malonėkit atsišaukti, 
nes tu;iu dideliai svarbų reikalų, arba 
kas apie juos praneš, suteiksiu atlvgi- 
nimų. (44)

NATALIJA TUMANIUTĖ
6915 S >. Rockvreil st.. Chicago. Iii.

Pajieškau dėdes Ju<>7.-> Sakalausko. 
Adomo brolio iš Panevėžio. Jau 20 me
tų kaip Amerikoj. (44)

JUOZAS SA K ALAUŠAS
National Eireworks.

West Hanover. Mass.

Pajieškau Onos Šunskienės po tėvais 
talonzutė. ir Petro Liberio; abudu gy
veno Brooklyn. N Y. Paeina iš Kauno 
gybernijos, Panevėžio apskričio. Re
mi galos pastas, Ereškėiių kaimo. Mel
džiu atsišaukti, nes turiu svarbų rei
kalų. (44)

(►na Valoniufė.l.iherienė
<W»9 So. Rockvell st.. Chicago, III.

KARALIUS VENGRIJAI 
BUS RENKAMAS REFE

RENDUMU. .
Budapešto žiniomis, Ven

grijos premjeras Bethlen, 
kalbėdamas Oedenburge, 
pareiškė, kad jo šalis greit 
referendumu išsirinks kara
lių, kuriam sostas tebesąs 
tuščias nuo 1918 m., kuomet 
pasišalino karalius Charles. 
Bethlen esąs priešingu 16 
metų karalaičiui Otto, miru
siojo karaliaus sunui, kurį 

. Kitas

APSIVED1MAL

SKUDURU RINKĖJAS 
PALIKO $750,000.

Tzondone mirė žydas Da- 
vid Makevvorth, kuris rink-

, vieningumas (Austrijoj k°-.40 metų jis vertėsi šiuo užsi- . -.
mumstų beveik nėra) pa-j ėmimu? Mirdamas pasikvie-l }or<1y taryt>a užstoja, 
lengvina ir sunkią vargo nas-?avo kaimyne jr parodė' kandidatas 1 karalius tai ku
tą. Būna ir linksmų valande-! - - - ‘ 1
lių — darbininkijos gyveni
mas laisvėj gyvas. Darbinin
kas labiau patenkintas būda
mas laisvas, nors ir ne taip 
sočiai privalgęs.

Austrijos socialdemokratų
, partijoj visi dirba. Zeicas.l 

Vienos miesto burmistras.

ninkijos oiganizuotuma> ii flavo senus drabužius. Per

jiems skuduruose suvyniotą p’R'aikstis Albert is Haps- 
milžinišką turtą, net $750,- . },rK°’,J'S ,r norima Įtupdyti 
000. kuriuos jis beskuduriau- IKaranską saistą. Trečiasis 
damas susitaupė.

 •»

sosto kontestantas yra kuni
gaikštis Joseph Francis, taip
gi iš Hapsburgo.

i Pasitraukus karaliui Char
les iš sosto, Vengrija trumpą 

Utica, N. Y. Šiame mieste laiką buvo respublika ir val- 
yra ir partijos pirmininkas, openšaperiai Įsteigė keletą doma sovietų diktatūros. 

1920 m. ten buvo paskelbta 
monarchija, vadovaujant ad
mirolui Horthy. Pirm mirties 
karalius Charles du sykiu 
veltui bandė atgauti sostą.

. OPENŠAPERIAI SUKA 
LIZDUS.

Aktingai dalyvauja plačia- stambių siuvimo dirbtuvių, 
me partijos gyvenime. Už tai Amalgameitų unija rengiasi 
partijos vadovybe pasitikėji- pradėti organizatyvi veiki
mas didelis. Ir šiame šuva- mą Uticos drabužių pramo- 
žiavime partijos vadovybė nėj.

(Lietuviškas Džiazas Ant. Vanagaitis su
16087F (Kregždutė Polka................. '.... Lietuvių

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

(Šaulių Polka.................................. Lietuvių
]6^F (Neverkit Pas Kapą. . 

(Tykus Buvo Vakarėlis
16OH7F (Važiavau Dieną-Sirpsta Noksta Avietėlės 

(Vakarinė Daina..........................................
UftljF (Kalinio Daina..............................................

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

Pajieskau gyvenimui draugės, tarpe 
to ir 40 metų; as esu 39 m. 5 pėdų 6 
coljų. blaivas. Kurioms nusibodo gy- 
veti pavienei, atsišaukit laišku, pri- 
siųsdamos savo paveikslų

M. B-RAS
210 \\ . 57th st., Chicago, III.

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

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

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

Geo. Masilionis
377BR0ADWAY, SO. BOSTON,MASS.

Rekordus Columbia- gamina geriausių musų dainorių. kaip tai. Miko ir Kipro Petrausko, 
Babravičiaus B -ėno. Yanagaičio, Menkeliuniutės ir daugelio kitų artistų, chorų, kvartetų.

Rekordus siui įsru ’ v*808 miestus Amerikoj. Perkant virš 6 rekordus, prisiunčiam dykai.
Rekordus siunčiam t j Lietuvą. Kanadą. Angliją, Argentiną. Rusiją ir j kitas šalis. Bet 

pirkėjas turi P*‘rs',,n6mą $1.25. I Kanadą už $1.25 galimą prisiųst G iki 12 Re
kordų. Pinigus geriausia prisiųst per Money Orderį, kartu su užsakymu.

PARDAVIMAI
P\i;siDI (»D\ CEVERYKU TAI

SOMO SAPI’Kft nebrangiai;
'laug. vienas šiaučius mieste, randa 
pigi $9.50 su elektriką per visų mėne
sį Gali paįmt ir visų gyvenimų su for- 
nišiu. ramios 5 ruimai $13.00, su elekt
ros šviesa ir daržas. Mokykla ir baž
nyčia arti, apielįnkė graži, kuras pi
gus. Už darbų moka gerai Gyvenimų 
gal'ma daryt puiku. .Meldžiu pasisku
bint. SUOK MAKER
P. O. Bo\ .12. E. Arlipgton, Vt.

darbo

pykai siunčiame dėl rūkančių prabų 
puikaus tabako. Kreipkitės pas mus. 
Eurnpa Book Co„ m-y street, 

New York, N. Y.

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 

iu į visas dalia 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą.

GEO.
B E MM ĮKAITIS
520 Wibon SU 

\\ derhury, Cm*.
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Humoristika Skaitytoju Pastabos I

Jonas Plikis prisimaukė 
Ir į vakarušką traukė.
Ves. nabagas, ten nuvyko. 
Tuoj ir Oną susitiko.
Ona ėmė Joną barti. 
Ko jis lenda prie jos arti;
Jonas vos tik pastovėjo.
Ką jam sakė — negirdėjai
Ona. mat labai supyko. 
Kad jis ją namie paliko, 
O kad girtas jis atėjo. 
Onai tas nei nerūpėjo.

23>

BIN'GHAMTONO TALIO
BĖDOS.

Daug naujienų pas mus yra. 
Tik jas tingi rašyt vyrai. 
Bet jau rudeny atšalo oras. 
Tat kai ką rašyti ima noras. 
Nors man mokslo gero stoka. 
Bet rašysiu taip, kaip moku.
Turim Tali, butlegeri gerą. 
Kur čia biznį puikų darė:
Lietuvis jis iš nelaimės. 
Be sarmatos ir be baimės.
Kelis metus čia nuo seno
Su liėdom jisai gyveno. 
Nepatikom mes jam. šiaučiai.
Tai išvyko ten. kur kriaučiai.— 
Mieste Rochester sustojo.
Kad butų geriau dėl jojo. 
Kriaučiai jam labiau patiko.
Nes ten suuodžia skatiko.
Porą metų prieš ši laiką.
Talis gėrė kiek tik sveika. 
O vėliaus i mainas smuko 
Pasipelnvt iš šnapsuko. 
Bet mainieriai jį išvijo. 
Ir jo planas sutrupėjo.
Grižo vėl į musų miestą 
Susirasti duonai sviesto.
Vieną mainerį pagavo.
Jam Įkišo namą savo. 
O kaip "šėla" jau padarė.
Iš to žmogaus juokus darė.
Pirko namą vėl už miesto. 
Kad valdžia dažnai nekrėstų.
Sakė turis dabar gerą vietą 
Linksmintis nuo ryto lig pietų. 
Ir tikėjos tūkstančius pagauti. 
Žmones iš piknikų patraukti.
Bet nebuvo taip, kai jis galvojo. 
Praeiviai tik ranka numojo.
Ir gana už trumpo laiko.
Talį agentai sulaiko! 
Vargšas spiaudė. rėkė. dūko. 
Kam bėdon ji kas Įsuko.

Štai ir Rautas atsivilko, 
Kurio akys tartum vilko: 
Kaulas Onai kaž ką tarė. 
Joną gi prie šokių varė, 
šako. Jonai, nežiopsoki. 
Tu juk šokti džiką moki.— 
čia kaip liurbis bežiopsojęs, 
iaik. pamiklyk savo kojas'.
Plikis pildo tarimą. 
Raula> gi sau Oną ima.— 
Pamylėjo ją. bučiavo.
Girtą Plikį taip apgavo!

Pilypas.

ARTIMA GIMIN YSTĖ.

i
II

Kaip i džėlą jį dangino. 
Lietuviai visi čia žino.
Bet pati ji greitai išvadavo 
Ir svietui griaudžiai aimanavo. 
Kad valdžia mus taip kankina. 
Talio gera biznį sugadina.
Prisiminas seną laiką.
Taliui pas mus buvo sveika. 
Lietuviai ji labai mylėjo.
Su tuščiom kišenėm nuo jo ėjo. 
Talis gyrės mokąs pataikauti, 
štofo duodąs dykai paragauti.
Sakė, kaip išgeria kelis už dyką. 
Atiduoda paskutini skatiką. 
Pinigu jis neimąs piktuoju. 
Bet iškrato visados geruoju. 
Moteris gi dar su meile.
Lupa paskutinį kailį.
Daugiausia šiaučiai nukentėjo. 
Taliui didelius turtus sudėjo. 
Tad ir Rochesterio kriaučiai. 
Talį glauskite kaip šiaučiai. 
Kad visi bendrai, kaip vienas. 
Mes ii garbintum per dienas!

P. Pipiras.

PLIKIS IR MERGOS.

Paskaitykit, ką jis veikia 
Vakaruškose nuvykę1-.

! Pruseika. "Laisvės 
Įnumeiy rašo:

"Vidutiniškai imant, 
kia nuo 5 iki. 1" metu, 
Amerikon atvykęs ! 
inteligentas pilnai 
tų ir virstų renegatu. Čia L. 

■Pruseika. pa>akė tikrą tiesą 
, pats apie save. Rašančiam 
suos žodžiu." Pruseika yra 

' pažįstama." nuo to laiko, 
kuomet jis atvyko į Ameriką. 
Jis tada buvo mandagus ir 
doras, jaunas inteligentas, 

i bet pagyvenęs apie tris-ketu
ris metus* pradėjo girtuok- 

' liauti, pradėjo rūkyti tabaką. 
I pagalios, apie per 10 metų, 
anot jo posakio, "suniekšė- 
jo." palikdamas ne\ ien renę-

"Draugas,” at jausdamas 
misionierių vargus, su šird
perša mini, kad esą bolševi
kų misijonieriui Mizarai ne
kaip sekasi Naujoj Anglijoj.

vei
ka;!

Lietuvos
-tmiek. ė-Sako, nuvažiavus i mieste

lius, jis negali surasti pasi
slėpusių savo draugų. Bėda 
dauar visokio plauko išnau
dotojams, nes visuomenė jau 
permato jų nenaudingumą.

t'arsinimuose Mizaros 
prakalbų Bostone didelėmis 
raidėmis pasakyta, kad jis 
kalbės ‘‘naujais gyvenimo 
klausimais” kaipo "žymus 
politikas.” didelis kovotojas 
ir tt., o tie "nauji gyvenimo 
klausimai” yra streikai, be- 

rinkimų kampanijos.! 
Reikia pastebėti, kad šitie- 
klausiniai yra senesni netiki 

sunieksėjimą už Mizarą. bet ir už visus

gaiu. demagogu. v< idmamiu. darbe, 
Dijoku, bet ant pat galo ir 
"franeuziško reumatizmo 
auka! Jei už : - • -
butų duodami piyzai, tad 
Pruseika pirmutini" turėtų ji 
gauti.

bolševikus. Nežinodami nie
ko naujo, ignorantai visuo
met iš senų žinių vėliausias 
naujienas daro.

________ z_
Kad pas bolševikus yra 

aristokratizmo, gali paliudy
ti ir sekantis faktas. Kuomet 
D-ro Petrikos sūnelis mirė, 

•laisviečiai jį gėlių vainikais 
apdovanojo ir "Laisvėje” bu
vo viskas plačiausiai aprašy
ta. Bei kuomet Brooklvne 
anais metais mirė židžiuno 
vaikutis, tai ne tik gėlėmis 
laisviečiai jo neapdovanojo, 
bet ir į šermenis bijojo nuei
ti. 0 židžituias juk tada bu
vo bona fide komunistų par
tijos narys. "I-aisvės” šėri- 
ninkas ii jos darbininkas. 
"Laisvei.” mat. vargšas dar
bininkas, tai ne ponas dak
taras! St Gulbinas.

Dabar miega gerai ir iš 
ryto jaučiasi puikiai.

Ponas John AValters, Philadclphia. 
Pa.. nori, kad kenčianti žmonės dasį- 
žinotų kokias puikias pasekmes jis yra 
gavęs nuo Nuga-Tone. Jis sako: Nuga- 
Tone yra puikios gyduolės. As dabar 
nuegu gerai naktimis ir mano vidu
piai veikia natūraliai tris syk dienoje, 
ir a- jaučiuosi puikiai, kuomet rytą 
atsikeliu iš lovos. Prieš vartojimą 
Nuga-Tone aš visuomet buvau nuvar
gęs. o dabar jaučiuosi puikiai.”

i uostančiai mote:ų ir vytų yra silp
ni. mąžakraujai. vietoj būti sveikai; ir 
stipria:- ir turėti stiprias visu.- savo 
organu- .Jie pasensta prieš buką —tu- 
iri prastą apetitą, menką vidurių virš
kinimą, turi gas-ų viduriuose, kepenų 
tiubeiMis. -lipi ns inkstus, įrituojančią 
pūslę, negali naktimis gerai mu-goti. 
atsikelia iš ryto nuvargę. Nuga-Tone 

; puikiai pcKeftuti <uk> panašių . egalė- 
jj'U'.ų, ir ,au pagelbėjo virš milior.ui 
žmonių i. grąžino jl.ais sveikatą, stip
rumą ir jėgą. Pabandykit butelį šian
dien. Jųs galit gauti jų kur gyduolės 
yra ■pardavi nėjamo-. Jei jūsų vertelga 
.eturi jų taze. reikalaukit, kad jis 

užsakytų jų ol.-eiio vaistinė.-.

Ar Jūsų “Visi Šeši 
Cilinderiai Veikia’’?
kepenis—Pilvas—Viduriai 
—Nervai—Smegenys—šir
dis—Ar jie visi veikia 100%?

FARMOS
EKSTRA BARGENAS. EKSTRA!
40 akerių su budinkais, didelis sod

nas apie 3*™ medžių, aukštoj vietoj, 
gera žeme, beveik visa dirbama, miš
ko nedaug, netoli miesto, lietuvių apie- 
linkėje. Kaina su mažu įmokėjimu 

bet jeigu "ea-h. ’ tsi da pigiau.
Kita farmą 4U akerių su geresniais 

budinkai, kaina
Fartna prie ežerų arba tarpe ežerų, 

80 akerių geros žeoaęs, daug visokių 
i.’i.i ‘Kų; kaina S1.6O0.

Norėdami pirkti ar mainyti, visada 
kreipkitės pas mane. (42)

JOSEPH GERYBO, ScottviUe. Mich.

PIGIAI PARSIDUODA
Karma, 147 akeriąi geros žemės, prie 

didelio vieškelio; pusė mailės į miestą, 
b kambarių pilnai įrengtas namas, C 
kiti budinkai; visas derlius, visi įran
kiai, vežimai, masinos, t> karvės, 2 ark
liai, vištos. Kaina už vi.-ką Įne
šti reikia il.'Miv. Turiu parduot tuo- 
iaus. Klauskit angliškai. (43)

A1RS. l.EFUOHTNS
R>x 181. Saratoga Springs, N. Y.

I

DIDELIS BARGENAS.
Farma 175 akerių, 90 akerių dirba

mos, lygios, be akmenų, geros juodze- 
mė»: 10 kambarių geras narnas; 2 
bagnės. 7 Kiti budinkai; 30 karvių, ku
rios duoda šimtą dolerių kiekvieną 
savaitę; 3 arkliai, vištų; įrankiai, ma
šinos. vežimai, visa- derlius. įvairios 
rųšies; farma randasi prie pieniukys-
<ės miestelio, šalę geležinkelio stotie-. 
Kainą t»ž viską $x,w»ą>. įmokė* reik 
S3.IMH). Parsiduoda dėl savininko ligos. 
Klauskite anglu kalboj. |43)*

MRS WOSBURN
Bux 278. Saratoga Springs. N. Y.

Žmogaus kutui- yra kaip geras au- 
tomobihus — viskas jame turi būti 
tinkamoj tvarkoj, jeigu jus norite, 
kad jis veiktų kuogeriausia.

Jus negalite tikėtis jaustis 100%, 
jeigu jūsų kepeuys yra pakrįkę, jūsų 
pilvas ne tvarkoj, jūsų nervai pairę 

tar viduriai užsikimšę. Jus turite su- 
. ixutimi savo gaiviąsias jėgas ir jus, 
Į silpni, pavargę, nusiminę vyrai ir mo
terys. kurie ilgą laiką gydotės, ban- 

! dvdatuį atgauti jaukesnių metų gyvu 
! >uą ir patvarumą, jus liksite pustei in 
ti ir pateakiuci pamate kaip''greita 
spėka, energjja ir gyvąsias sugrįi 
vartojam Tanlac.

'Nueikite pa- savo aptiekininka da
bar ir gaukite bonką Tania? Miliūną: 

. | žmonių sugryžo ant kelio į jaunystę. 
'- .-.voikatą ir laiiuę nuo šio garsaus toni 

į ko iv nėra priežasties Kodėl ir jus ne- 
1 galėtumėt pradėti šiandien atbudavo-

rų ir atgaivinimą visos jusu sistemos. 
Pinigai bus sugrąžinti, jeigu jums, 

greitai "epa.geloės tikras pabandymas 
šių visame pasauly garsiu vaistų. 

Tanlac
52 M1UONAI BONKŲ IŠVARINI'A.

Atsargiai su Grybais. Gerkite Vandenį 
Kad Išplovus 

Inkstų Nuodus
Nugarą Skauda Ar Pūslė

Keistas dalykas, kuomet 
Pruseika rašo Darbe.” kurio 
jis yra redaktorius, tai ne
vartoja jokios demagogijos, 
bet kuomet jis rašo apie tuos 
pačius dalykus "Laisvėje.”. 
tai viską apverčia aukštyn' 
kojomis. Demagogiškai iš
kraipo svetimas nuomones,’ 
plusta visus, kas tik jam ant 
minties užeina: tik vienus 
komunistus mato gerais ir. 
juos giria. Vadinasi, lošia 

I riestavuodegio rolę. — loja 
Į tiems, kurie jam ėst duoda. 
. šotokio nelogiško nusistaty
mo žmogų, kas tai savo laiku 
via pavadinęs proto prosti- 
tutu. Kažin ar Pruseika nuo 
šito šlykštaus titulo yra liuo
bas? Spręskit, patys skaity
tojai.

1

Jis: Ar pasižistate su Feliksu? 
As tikiu, kad jus gerai jį pažįs
tat. Jis yra mano artimas {rimi
nė.

Jinai: Labai gerai pažįstu. Jis 
via net artimesnis, negu

NE BE TIKSLO.

—Kodėl jus vertėte tą auksa
plaukę Onytę? Ar gi ii jums pa
tinka?

—šiaip tai. bet ji labai patin
ka vienam stambesniajam mano 
skolintojui.

VIENS I Ž KITĄ GERESNIS.

šiomis dienomis J. O. Sir
vydas. nemažesnis renegatas 
ir demagogas už Pruseiką,; 
parašė savo atsisveikiminą 
per "T-vynę” ir išvyko į Lie
tuvą. Man vaizdingai prisi
mena tie laikai, kuomet Sir
vydas atvyko Į Ameriką, ir 
kuomet jis redagavo "Ko
va.” kaipo socialistas. Dabar 
išvyko į Lietuvą karštas fa
šistas. Per 25 metus, jis per
sivertė apie desėtką kaitų, ir 
liko kraštutiniu atžagareiviu 
fašistu. Kazys.

Senis Sirvydas "Tėvynė
je” patalpino ilgą atsisveiki
nimo, straipsnį. kur mini vi
sus savo "didelius” darbus, 
bet apie tai. kad kitados dir
bo Socialistų Sąjungoj. —nei 
gu-gu nesako. Tai taktika ne 
gudraus strauso, kuris įkiš
damas savo galvą į smėlį ti- 

iki, kad jo niekas nematys.
Bet kodėl gi to darbo jis gė-[ 
iinasi? Mano manymu, tik 
tuomet Sirvydas ir dirbo prie 
didelio darbo, kv.riuomi tik
renybėje visados galima pa- 

! sididžiuoti.v . ___ _  • 1
i

Žmonės, kurie tik gvvena 
arti miškų, rudens laiku mė
gsta grybauti. Grybai įpras
tas valgis. Retą rasi žmogų, 
kuris nebūtų valgęs giybų. 
Grybai kaipo maistas yra 
menkos vertės ir ne kiekvie
no žmogaus organizmui tin- 

' ka. nes jie sunkiai virskina- 
mi. Bet ir tvirto organizmo 
žmogui daug giybų valgyti 
nesveika. Žinoma, kaip val
gių pamarginimas grybai ge- 
,rai ir gardu. Retai ir sveika
tai nepakenkia.

Yra dar žmonių, kurie ne
labai pažįsta kurie grybai 
valgomi ir nepavojingi svei
katai, o kurie pavojingi. Gir
dėt atsitikimų, kad grybais 
užsinuodija. Galimas daly
kas. Kai kurie grybai yra 
gražios išvaizdos, mėsingi ir 
gardžiai kvepia, bet savyje 
turi nuodų vadinamų muska- 
rinas. Jei žmogus užvalgo 
nuodingų grybų, tai pas jį at
siranda ligos simptomai pa
našus i koleros. Pradeda 
vemti, smarkiai su skausmu 
vidurius paleidžia, troškulys 
kankina, kūnas nusilpnėja ii 
virpa, gerklėj jaučiamas lyg 
aštrus kamuolys įspraustas, 
akys dalinai ar net visai 
apanka, galva svaigsta, po 
o nelaimingasis pamėlynuo
ja ir pradeda miegoti. Jei to
kiam žmogui leisti miegoti, 
iis gali nepabusti, užmigti. 
,aip vadinamu amžinuoju 
miegu. Tokiu būdų pravartu 
kiekvienam žinoti, kaip rei
kia grybais 
imogų gelbėti.

Pirmiausia grybais apsi
nuodijusį reikia pravemdin- 
?.i. Pravemdinti lengva su

plunksna kutenant gomurį. 
Išsivėmus duoti gerti ricinos. 
Neleisti užmigti. Jei kalbant 
neklausytų, reikia jį vis ju
dinti. gnaibyti, kad neuž
migtų. Tik atmintina, kad 
nereikia apsinuodijusį api
pilti šaltu vandeniu. Tuoga- 
Įima dar blogiau padaryti. ; jir.ią jūsų nusidėvėjusių kūno audme- 
Jei galima, reikia būtinai su-irr 
sirgusiam pakviesti gydyto-! 
ją- i*

Norint žinoti ar grybai nė- • 
ra pavojingi sveikatai, reikia 
juos verdant į puodą įmesti 
sidabrinį (žibantį> pinigą.* 
Jei pinigas pajuoduoja, reiš-, _
kia jie pavojingi valgyti. [ Pasinaudokite Šiuo Dykai

Duodamu Medikališkų 
Patarnavimu.

Kadangi veik kiekviena- turi klau* 
simą sveikatos reikalu, kur nevisuo-

Taip pat grybai nesveika 
valgyti, jei iš jų baltas pienas 
teka. Beito, negalima valgy-!

. , , . • . sima sveiKavus reiKaiu. kut nevisusti tų grybų, kurie greitai pa-; tr.et reikią šauktis tiesioginės daktaro 
įuosta, pamėlvnuoja arba p->ežiurv... tad mes užlaikome specia 
r . • U skyrių tiems, kurie parašo mums,kurio Vi’3 Goi 13US13 klausdami sveikatos patarimų,
išsisaugoti nuodingų grybų,1 
tai nerinkti ir nevalgyti tų, 
apie kuriuos tikrai nežinome 
ar jie nepavojingi.

Ešerys gali keliolika minu
čių būti be vandens. Jis gali 
pereiti taku arba peršliaužti 
medžiu iš vieno prūdo kitan.

Šis skyrius yra po priežiūra prakti
kuojančio gydytojo su 25 metų patyri
mu. Jis duos Jums tinkamus patari
mus apie sveikatą. Rašydami jam, pil- 

I r.ai paduokit tikrą ir pilną paaiškini- 
: mą apie nesveikatos apsireiškimus. 
’ Siųskite visus klausimu- i MEDI- 
’ CAL DEPARTMENT. W. F. Severą 

<7>mpany. (darytojai ištikimų Severą 
. ;r..i;-ię gyduolių). Ccdar Rapids. 
i

i
apsinuodijus j

Jei
Vargina Tuojaus Pradėk 

Imti Druskos

Inkstams ir nugarai skaudant neiš- 
sigąskit* ir nepradėkite kimšti į vidu
jus gyduolių, Kurios tik suerzina vi>4 

Uapiniin > sistemų. Išvalykite inkstus 
kaip išvalote vidurius, išplaudami juos 
<u čirkštomis, nekenksmingomis dru
skomis. Inkstų užduotis » yra iškošti 
kraują. Per 24 valandas jie perkošia 
50l> gi mielių rūgščių ir medžiagos, to
dėl supraskite kokį darbų jie atlieka.

Gerkite oaug gero vandens — nega
lite persigerti; šalia to. gaukite iš 
aptiekus apie keturias uncijas Jad 
Salts druskų. Imkite po arbatinį šauk
šteli kas ryta pirm pusryčių per kele
tą dienų ir inkstai veiks kuopuikiau- 
siai. Tos garsios druskos padarytos iš 
vynuogių rūgšties, citrinų suities ir 
lithįa Jos ilgus laikus vartojamos iš
plovimui inkstų, taipgi nugalėjimui 
rūgščių, kur ios erzina pusiės sistemą.

Jad Saitą druskos nebrangios: nega
li pakenkti; padaro malonų, putojantį 
lithia-vandens gėrimą, kurį kiekvie
nas turėtų laika- nuo laiko gerti, kad 
inkstai puikiai veiktų. Pabandykite: 
taipgi gerkite daug vandens, ir be- 
abejonės stebėsitės kas pasidarė su 
inkstų vargais ir nugaros skaudėjimu.

Jaunavedžių pora vienu du pa
silikę kalbasi. Jaunas vyras nu
siminęs kampe tunoja ir nedrą
siai sako:

—Žinai, žmonele, aš turiu ati-; tUS. 
dengti tau vieną paslaptį, bet i 
man tiesiog baugu, negaliu...

ilgai nedrįsdamas, pagaliau, 
žmonos klausinėjamas, nervingai 
vyras pasisakė, turįs vaiką.

—Nu. — žmona jam atsakė.— 
ir tokias ilgas scenas loši! Aš tu
riu du vaiku, o nesakau nei 
džio ir jokių scenų nedarau...

Musų kainos žemesnės.

žo-

GERAI PATAIKĖ.
Vienam restorane vienas 

nas apmoka sąskaitą tiesiog 
soje. šeimininkas, sąskaitą žiūrė
damas. jam sako:

—Bet čia tarnas nepriskaity- 
ta.

—Taigi, juk aš tarno ir neval
giau. — svečias atsakė.

po- 
ka-

Pilsudskis taiso Lenkijos 
konstituciją ant Smetonos 
kui*palio. sulyg kurio minis- 
terių kabinetas butų skiria- 

imas valstybės prezidento ii 
tik prezidentui jis atsakytų, o
savo darbų raportą seimui1 

j Įteiktų tik du sykiu per me- 
Balsuoti galėsią tik tie 

piliečiai, kurie yra ne jaunes
ni 24 metų. Smetona, matot.' 
nėra toks jau liurbis, kaip 
kam atrodo. — jeigu net Pil- 

Įsudskis iš jo mokinasi, kaip 
[geriau galima spausti-liaudį.

Bolševikų reklamuojamas 
' kandidatas i SLA. iždinin- 
[kus, Gerdauskas. aiškinasi, 
kad jis nesąs bolševiku. Koks 
tad jam išrokavimas kandi
datuoti bolševikų tikietu. ži
nant gerai, kad jų Įtekmė vi
suomenėje yra žemiau zero, 
ir kad bolševikų peršami 
žmonės i organizacijų urė
dus dėl šios priežasties netu
ri progos laimėti.

ITALIŠKI ARMONIKAI
.'.les išdirbant t 
.r importuoja- - 
m<» visokių ru- " 
šių rankomis 
dirbtas Z-z-ž

: Itališkas
' Akord.nas 
geriausias

’ pasauivje.
’ Ant 10 
metų gva-

, rantuotos _ _ .
v 1 kitu išdirbėtą. Dykai suteikiam 
mokinimus. Reikalaukit katalogo, 
rį orisiųnčiam dykai.

RUATTA SERENELLI & CO. 
1011 Blue Island av. lipt. 31. Chicago.

ne- 
pa- 
ku- 

(-)

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus. kaip tai: pajieškoji- 
mu» apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodi už sykį No
rint ta patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi už-iprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimuni 
kaina 54)c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodi. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po J c. už žodį 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS.

REMgLA
HEMOROJIDUS 
(Raudonąja Gysla)
AKLIEJI, KRUVINIEJI, VIDURI
NIAI IR IŠLAUKINIAI HEMO- 

KOIDA1 PAGYDOMI.
Kam k< ntėt, kuomet REM-OLA 

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

žiro, kad REM-OLA išgydo herno- 
roidus (pile»).

Rašykit laiškus reikalaudami dy
kai (lydymo Išbandymui. Gausite jį 
paprastame pakelyje.
HENRY THAYER & CO, INU 

CAMBRIDGE. MASS.

Šalčiai,

Pastovu* kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pa1. ojingos bėdos. 
Jus galit )uos s’f’^ ’dyt dabar su 
Creornulsion. sušvelnintas kreozo
tas kuris yra prii nnas vartoti. 
Creornulsion yra r tijas medika- 
IKkas išradimas ir s veikia pad- 
v gubintu greitom iis palengvina 
ir gvdo liga, apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų -;stų. kreozotą 
pripažįsta medicr 
kaipo vieną is ger 
dvmui pastovaus 
kitokių gerkles ne 
mulsion tun dar 
elementu apart k

s autoritetai, 
siu vaistu gy- 
-ulio. šalčio ir 
•ikumų. Creo- 

-itų gjdančių 
. oto, kurie pa-

išsivysto 
į pneumonią

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciįą ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Crcomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio. ar 
••fili.'’ Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant ij taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION

I
Nuą Xesrraxaii‘ 
IK SKAUDAUS

PŪSLĖS
Ištuštinimo
Naudokite

Santa! Midy
Parduoda visose 

aptiekose.
I 
I

/
I f
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ILAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

agentūra pakeičiama pašto 
įstaiga su visų rūšių operaci
jomis.

Kadangi vasaros sezonas 
(kurorto) pasibaigė rugsėjo 
mėn., tai ir Birštono pašto įs- 

Itaiga buvo kitą dieną užda
ryta ir jos vieton, kaip ir vi
suomet, palikta pašto agen
tūra.

Birštono pašto viršininkas 
i p. Ant. Bučinys grąžintas 
'Kauno paštan valdininku: 
• kiti tarnautojai taip pat iš- 
Iskirstyti po Įvairias įstaigas.

DARBININKAI VARGSTA 
—TURTUOLIAI LOBSTA.

Čekiškė (Kauno ap.). Iš 
visų metų šie metai pas mus 
darbininkams blogiausi. Vi
sur ir viskas brangsta — ne
įperkama. Uždarbių nėra. 
Po kaimus darbininkams 
daugiau nemoka kaip tik 2 
litu 50 centų dienai. Ant Gi- 
nevės stato geležinį betoninį 
tiltą. Rodos ten prie tokio

i 
i
I

KAS GIRDĖT MERKINĖJE
“Š dtiny” tūlas Aukštaitis 

rašo:
Teko sužinoti ir pačiam 

’ įsitik nti, kad žemė čia labai 
prasta. Iki šiam laikui viso 
valsčiaus žemė buvo laikoma 
IV n sies. Šįmet, kai daugiau 
palyja, tai ir ant Merkinės 
smėlio kas nors turės išaugti. 
Ukin:nkai žemę dirba seno
viškai: mašinų visai nežino, 
rugius piauna pjautuvais, ku
lia spragilais, trąšų neperka 
ir joms netiki. Pats esu iš 
Aukštaitijos ir jeigu mums 
tektų lokį, kaip čia, smėlį 
dirbt , tai tikrai neiškęstų- 
įnėm nebėgę į Braziliją.

Ot, kur grybai auga!
Šiokią tokią Įiaspirtį žmo

nės turi iš miško — ter\randa 
uogų, o po lietaus ir grybų... 
Pasakojama, kad gerais me
tais viena šeima gauna už 
džiovintus baravykus iki 
1000 litų. O kiek dar pinige- 
lių tenka žydeliui už patai- blogo ir sunkaus darbo ir dar 
pmin cavimą V okieciai rudens metu, kuomet dažnai 
)U\° Marcinkonyse lyja (šlapias turi dirbti), bu-
grybų džiovyklą ir, sako, is-galima uždirbti neblo- 
vezę to turto uz kelis milio-;gįausja. Bet kur tau! Išdir- 
nus markių. 'bęs valandų iki ausų šal-

Ir vasarą dėvi kailinius. Į tam vandeny vos 7 litus te- 
2monės čia važinėja vienu gauti savo valgiu. Keletas, 

arkliu su lanku, nuo vasaros darbininkų išvyko į Žemaiti- 
šalčių ir negerų vėjų ginasi 13 darbo jieškoti. Mano, kad 
kailiniais, pas gydytoją va- ten ta* darbininkų trūksta. _ 
žiuoja neužilgo prieš mirtį,* Dauguma darbininkų bė-

burtinin’kah Armeniškių-Karalgerių rajo
ne, bet ir ten jų su pyragais 
nepasitiko. Per dieną šaltam 
vandeny ant lietaus reikia

į SUNKU DARBININKAMS.
Airiogala (Kėdainių ap. i.

Į Ak, sunku mums vargo žmo- 
; nėms gyventi šiame pasauly.
Kur tik pažvelgsi, vien var
gas musų akyse stovi. Kur 
dirbti, vis varga> ir varga.'. 
ir vargui galo nenurr; . me. 
Einame, vargstame. -Ūba
me, krutame ir atlyginimo 
maža gauname. Ot. šii jau 
musų uždarbis prie vaidE-kų 
kanalų Airiogalos valsčiuje.

KRUVINAS GINČAS.
Šiomis dienomis Kroke-

knygų ir laikraščių Išsirašy
kime savo laikraštį -“Sočiai-Į uieiIUIIlls
demokratą, len mes galėsi- ]jauskiu vaisė, prie Navenin 
me atrasti, kaip vargsta žmo- - - 
nės musų krašte ir kaip tuos 
'■argus pašalinti.

- NUSIŠOVĖ VENERIKAS.
Policijos žiniomis, Alytaus 

mieste įugsėįo 17 d. nusišovė 
A. Lelinskas, 23 m. amžiaus. 
Aiškinama, kad jis dėl to nu
sišovęs. kad sirgęs venerine 
liga.

SMULKIAU APIE UŽMU
ŠIMĄ BIRŠTONE.

Aną syk esame trumpai 
paminėję apie moteries nu
žudymą Birštone. Ligi šiam 
laikui šitas paslaptingas nu
žudymas sukėlė daugybę 
kalbų. Spaudoje apie tą nu
žudymą tilpo tokių smulk
menų.

šioje žmogžudystėje įta
riamas vienas žymus kaunie
tis, kuris iš ankstesnių laikų-------, e _
turėjęs su ja pažinčių bei i Dirbame 10 ir 12 vai. į dieną, 
santykių. Kai kas sako, kad ir ką gauname? Po - litu ir 
ii buvusi ano kauniečio šei- oo 4 litus į dieną. I ž mairtą 
mininkė. reikia sumokėti 3 ir 4 litus į

Dabar iš 
mulkesnių žinių. Esą ketvir- me 

tadienį rugsėjo 13 d. Ustja-i 
novskienė dieną praėjusi ša-! 
Ha vieno piliečio buto langų.’ 
pažvelgusi ir nuėjusi Vytau
to kalno link. Niekas po to į 
jos daugiau nematęs. Ir tik
tai šeštadienį pripuolamai 
buvęs rastas lavonas.

Lavonas rastas ne viršu
kalnėj, bet šlaite, ties vienu 
velėniniu suolu. Esą neabe- 
įotinių kovos žymių: nu
drėksta blauzda, išmėtyta 

šukos, nutraukta skrybėlė, 
nukritęs batelis. Ustjanovs- 
kienė esanti pasmaugta ga- 
mako virve; gamakas taip 
pat prie jos rastas.

Auksinis laikrodėlis, pini
gai nekliudyti, iš ko spėja
ma, kad žudyta ne plėšimo 
tikslais.

Ustjanovskienė esanti na
šlė; palikusi ištekėjusią duk
terį ir 13 metų sūnų, apie 40 
metų ir atrodžiusi solidžiai.

Įtarimų, ypač kalbiųjų 
kauniečių lupose, yra viso
kių, bet visos kalbos sukasi 
aplink vieną pavardę, kuri ir 
sudaro sensaciją. Reikia ti
kėti, kad tardymas kaltinin
ką išaiškins, nes esą stambių 
davinių. “Dz. Kovu.” net pra
neša. kad pėdsakai jau su
sekti.

II

i

Bi?"štono pareina dieną. Ir kada mes suiaui;.-:- 
geresnių laikų ir kada 

.mes išbrisime is to skurdo 
’ nagų9 Ne, tur būt jau šįmet 
•reikės vargą kęsti. Praslinko: 
lietota vasara, artina.', au 
šaltas ruduo, o kojos visų ba
sos ir patys nuogi. Iš musu 
»asijuokia ūkininkai ir musų! 
darbo davėjai, kad mvs ver
kiame sulaukę salto rudeny 
ir basomis kojomis braido
me po šaltą purvyną. Brau-i 
•gai darbininkai, eikime iš i 
vieno ir bukime kaip vienas! i 
Daugiau imkime skaityti *

I

PIRKS JUODŲJŲ DIDŽIŲ
JŲ KIAULIŲ.•

Kiaulių augintojų draugi
ja rudenį mano pirkti Angli
joj 3 poras juinlųjų didžiųjų 
veislinių kiaulių. Jau anks
čiau tos veislės kaulės buvo 
.negintos veisti ir turėjo gerą 
-asisekimą. Dabar manomas 

oirkti kiaules padės i žemės 
ukio mokyklas.

kų kaimo užmuštas to pat j 
kaimo gyv. Verbauskas Pet
ras 45 metų. Užmušimo prie
žastys kely lenktynių metu 
kilęs ginčas. Užmušėjai: Ka- 

.rosas Ignas iš Alekuonių iri 
i Zenkevičius Juozas iš Žuvin- 
jcų kaimo. Abu Simno vaisė, 
i pasislėpė. Policija nusikaltė- 
iliujieško.
I 'i j
“PIRMYN” ŠIAULIUOSE

Rugsėjo iš 16 į 17 dienos 
naktį Šiaulių mieste buvo iš
mėtyta Vilniuj leidžiamo lai
kraščio ““Pirmyn” keletas eg
zempliorių. Policija laikraštį 
surankiojo ir rieda pastan- 

zalvijų augintojų draugija gas plečkaitininkus "sėju- 
Tupirko iš užsienių 3 švedų ^us ?avo literatūrą sulaiky- 
uodmargių veislės bulius, p1- 
Buliai pastatyti trijose vie-' ~ 

ose pas draugijos narius 
Komaro dvare, Baisogalos 
alse., pas Gruževski, Kūr
enu vaisė, ir pas šebunevi- 
ienę, Antanave).

PIRKO 3 BULIUS.
Lietuvos Olandų veislė

jus negalit hut pasekmingi gyvenime. 
Geras virškinimas užtikrina proto gu 
vumą.

Trinerio Kartusis 
Vynas 

suskubina virškinimą, išvalo skilvį ir 
i ’aiko jj švariai. Jis prašalina blogą 
I tpetitą, prietvarą, galvos skausmus ir 
■ 'lemiegą. Visose antiekose. Dėl sampe- 
i io dykai rašykit nas Jos. Triner Co.. 
' !?>:; So As'nland Avė.. Chicago. III..

iridei-it lftr. padengimui lėšų.
DYKAI SAMPALO KUPONAS

Vardas ...............
Gatvė ir Nr. ...

Miestas .............
Valstija . . .> . . EI.

nes nuo visokių ligų išgydo goj?rie melioracijos darbų 
čėrauninkai ir 1___ ........

Leidžia žydeliams save 
išnaudoti.

Su reikalu ir be reikalo kas dirbti, kad kraujas net iš pa- 
trečiadienis važiuoja i turgų, nagių sunkiasi, o už tą visą 
o kai nežiūrint i visa pristin- “Fatigą” tik 8—10 litų savo 
ga pinigų žibalui ar druskai valgant tegauni. Darbininkai 
nupirkti, tai veža i miesteli čia ir labai vargingai gyve- 
vežin ą žalių ar sausų malkų na. Na! Bet ir piniguočiai už 
ir laukia žydelio pasiūlant tai gerai jaučiasi. Perkasi 
už j... 4 ar 5 litus. Oi, vargas, žemes, namus, statosi malu- 
vargelis tu mano!

Vidurinė mokykla.
Man teko atsilankyti ir vi

durinėje mokykloje. Namas 
pačiam miestelio centre, mū
rinis, dviejų aukštų. Visais 
atžvilgiais mokyklai tinka: 
ir erdvus, ir švarus, ir pato
gus.

Vienoje Masių kabo port
retas pirmojo mokyklos di
rektoriaus Dr. kun. J. Bak
šio. Visa Lietuva gerai atme
na tą šiurpulingą Įvyki, kuo
met 1924 metų pabaigoj ne
žinomi žmogžudžiai peršovė 
direktorių, ir'tas greit mirė. 
Šio žmogaus nuopelnai Mer
kinėj dideli: jo pastangomis 
Įkurta 1921 m. vidurinė mo
kykla. jo pasišventimu 
gražiai auga ir vystosi.

Uždarys mokyklą.
Važiuojant i Merkinę, jau 

žinojau iš laikraščių, kad ten 
uždaroma vidurinė mokyk
la. Didelis daiktas — pama
niau — uždarys vieną, Įsteigs 
kitą, tinkamesnę. Bet aš ap
sirikau : kitos steigti valdžia 
nemano.

Man rodos—vidurinė mo
kykla Merkinėj dabar turi 
tokios reikšmės, kaip seno
vėj pilies kalnas. Ji ginkluo
ja jaunuolių sielas išmintimi 
ir do. a. Atimti iš šio kampe
lio mokyklos šviesą — reiš
kia nedaug rūpintis ateitimi.

Ku i. Mironas apsileidęs.
Mane stebina, kodėl galin

gas dabar kun. Mironas ne
apgina savo kampelio kultū
rinių reikalų — o juk jis ir 
padėtį žino, ir balsą turi, gal 
didesnį negu būdamas atsto
vu Seime. Argi ir jis butų tos 
nuomonės, kad Merkinėj, už
darius mokyklą, galima pa
likti tuščią vietą?

ji

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

KLAIPĖDĄ
------:ANT :------

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

1) Nepertraukiama kelionė iš perto j portą
2) Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis
3) Lietuviškai galima susikalbėti su laivo aptarnautojais
4) Geras valgis ir mandagus patarnavimas
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) išpildomi laivo orkestro^, įvairus žaislai, šokiai ir tt.

Jei Patrukęs,
Bandyk Tą 

žilĖK AN1 BILE PATRUKUSIOS 
ĮSTOS. SENOS AR NAUJOS. DI- 

i ELĖS AR MAŽOS. IK JUS BUSITE 
M KELIO. KURIS PERTIKRINO 

TUKSTANCIUS.

Siunčia Dykai Prirodymui
Bile vienas patrukęs, vyras, mote- 

| is ar vaikas, privalo tuojaus rašyt 
I >as VV. S. Rice. 69-K Main street, 

Vilams, N. Y., reikalaujant dykai iš- 
ndymui jo puikios stimuliuojančios 

olikacijos. Uždėk ją ant patrukusios
■tos ir muskulai pradės trauktis; jie 
sijungs taip, kad atsidarymas arba 
trūkimas prapuls natūraliai, ir tuo- 

•et diržai ir kitokie muskulų nrilai- 
tojai palieka nereikalingi. Neprtr- 

risk progos neišbandęs šios puikios 
■etodos. Jei jusu patrūkimas butų'ir 

•e skausmo, tai koks yra išrokavimas 
iėvėti diržus visą jūsų gyvenimų? 
\am bereikalingai kentėti ? Kam rizi- 
uoti gangrina ir kitais pavojais nuo 

mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
■ peracijos stalo ? Daugybė vyrų ir 
■notėtų nepaiso savo patrūkimo tik 
odei, kad tie patrūkimai nėra skaus- 
ningi. Rašykit tuojaus reikalaudami 
-bandymui šios puikios metodos pa- 

jtrukimo gydymui. Rašydami vartoki! 
i žemiau įdėtą kuponą.

LAIKRODĖLIAI
Yankee Si .50

Radiolite $2 25 
Gar«iau'i ir r -c • 
laikrodv-ia: p.i-iu. ■ >

Į

Rankinis
*3.50

Radiolite 
*4.00

Rankinis laikro
dėlis kuris gra
žia: išrodo ir pa- 
t ikėtinas prie 
sunkių sąlygų. 
Miiionai varto
jama.

Ar DIDIEJI LAIKRODŽIAI

II

KAINOS 
IŠ KAUNO: 
Trečia Klesa

$125
Valdžios Tax 

Ekstra

■ KAINOS
| KLAIPĖDĄ 

Trečia Kl. $107. 
Į abi pusi $181. 
Turistine 3 klesa
(arba huvnsia II kL)

$122.00 
į abi pusi 203.50

NUBAUDĖ VESELNIN- 
KUS.

Čekiškės vai., Besmerčių 
kaime A. Bakanausko na
muose buvo vestuvės, tekėjo 
jo sesuo. Svečiai Įsi linksmi-

nūs ir tt. Šukys turi apie 36 
hektarus savos žemės Pagi- 
nėvv, miestely7 turi didelę 
krautuvę. Dabar pirko du di- nę, kaip dažnai atsitinka, 
delius namus, ir be to dar. pradėjo savo tarpe pyktis, p 
plėšdamas nuo varguolių de
vynis kailius, vargoninin
kauja Čekiškės bažnyčioje; 
už metrikų parašymą ima 2 
litu 50 centų.

Panašių Šukiui čia daug
vra.

vėliau ir muštis.
Du vestuvių svečiai B. 

Krasauskas ir A. Miknevi- 
• čius buvo labai sunkiai su- 
■ žeisti. Dienai praėjus jie 
mirė.

Kauno apygardos teismas 
rugsėjo i S d. nubaudė K. 

iAstramską. VI. Bakanauską, 
j Zenoną Bakanauską, M. Ba
kanauską ir Pr. Makauską po 

‘2 metus sūnkiujų darbų kalė- 
Ijimo, bet iškaičius atsėdėtą 

į- . . [laiką, pritaikius amnestija,
kaltini ’ iuo<'iiems liko tik po kelis 
kamna juos , sėdėti A Bakanau>kas ištei-;

pleckaitimnkais. ’sjntas 1
i------------------------------- ------------

AREŠTUOTI.
.Mažeikiai. Prieš kelias sa

vaites Mažeikiuose suimtas 
socialdemokratas Jonas Kir
vukas ir buvęs ‘“kuopinin

kas” Vladas Šilimas, 
nalė policija 
esant “ 
Kiek pirmiau dar suimti: 
Stasys Kučikas iš Suginčių 
kaimo, Vegerių vals. ir Sta
sys Kšivickas iš Klykolių 
miestelio, abu Mažeikių aps.. 
Kšivickas buvo sugautas 
Amalių stotyje su dideliu ry
šuliu “plečkaitinnikų” litera
tūros. Buvo jieškomas ir Kle
mas Runkauskas iš Suginčių, 
bet nesugautas.

Rugsėjo mėnesį Žeimely
je suimtas Kamarauskas, ir
gi kaltinamas už “plečkaiti- 
ninkų” literatūros platinimą. 
Patalpintas Šiaulių kalėjime.

i

PATEKO PO TRAUKINIU.
Šiomis dienomis iš trauki

nio. einančio iš Stoniškių sto
ties Klaipėdos brigados jau
nesnysis konduktorius Mar
cinkevičius Kazys 30 metų 
amžiaus, iškrito iš vagono 
ant perono ir lengvai susižei
dė petį ir nugarą.

Sužeistasis tuo pat trauki
niu nugabentas i Pagėgius ir 
suteikta medicinos pagalba.

Rugsėjo mėn. 15 d. tarpu-
UŽDARYTAS BIRŠTONE stoty Skuodas-Paluknė 159 

PAŠTAS. klm. 3-me pikiete rastas trau-
Vasaros sezoną, nuo birže- kinio suvažinėtas pil. Žinglys 

lio mėn. 1 d. iki rugsėjo mėn. Stasys 35 metų iš Skuodo 
15 d. imtinai Birštono pašto vai., Paluknės kaimo.

Dykai nuo patrūkimo
VV. S. Rice. Ine. 
flO-K Main st., Adams, N. Y.

Malonėkit man nrisiųst visiškai 
dykai jūsų stimuliuojančia aplika- 
■iją nuo patrūkimo.

Vardas
Adresas

Valstija

I

I 
I

Patikėtinas budintojas už Si.50 
Radiolite $2.25

Kas garsus Tr.gerso!! Tanke*' r-i tr 
laikrodėlių. Tas I n geruoli TVPE-T • 
tojas yra tarp laikrodžiu bvdin toju, i 
metalo veltas ir užvedama gurr.u<' K • 
kainos iki Š4.50.

INGERSOLL WATCH CO.. Ine.
New York Chicago San Francio

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų

........ Spalio (Oct.) 27 
Lapkričio (Nov.) 15 
... Gruodžio (Dec.) 4

IŠPLAUKIMAI LAIVU IŠ NEW YORKO: 
“POLONIA” 

“ESTONIA” 
“POLONIA”

Su Įvairioms žinioms Kreipkitės j Vietos Agentą ar į Bendrovę 
BALT1C AMERICA LINE

8 BRIDC.E STREET. NEW YORK. N. Y.
Union Trut BMg.. Pittsburgh. Pa.
315 So. Dearborn Street. Chicago, lllinois.

ant didžiausio laivo pasauly

KALĖDŲ EKSKURSIJA 
I LIETUVĄ

Puikiausia Greitiaiviu

AQUITANIA 
Gruodžio-December 5-tą diena 

iš New Yorko stačiai į Cherbourgą.
o iš ten geižkeliu į Kauną

Pu'šeštos dienos vandeniu, pusantros paros gelžkeliu 
ir jau busite Lietuvoje, kur linksmai praleisite Kalė- 
Naujų Metų šventes, pasivėžinsite rogėmis, ramiai 

leisite ilgus žiem.os vakarus gaminių ir draugų bu- 
Ekskursijų veda žinomasis visuomenės darbuoto; 
Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus. Viršinink;

p. Pijus B u k š n a i t i s.

Nepalyginamas švarumas ir pa
tarnavimas visose klesose.

O O k™™ 
f I I “A (Pridėjus S. V.

jeigu Taksus.)
Trečia klesa

I

Pinigus persiunčiam greitai ir 
žemomis ratemis.

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

Hambnrg-American Line
131 Statė Street Boston

Kalėdų 
Ekskursijos į 
LIETUVA

Praleisk švientes savo tė
viškėj. atlankydamas my
limus gymines, ir senus 

draugus, savuosius 
vaizdus.

Prisirengk dabar, važiuoti
S. S.LEVIATHAN

(iki Cherbourgo)
I.š New Yorko išeina Gruodžio-December 5 d.

Ši specijalė ekskursija ant šio laivo bus asmeniškai vedama 
p. J. TURCK viršininko United Statės Lines New Yorko ofiso.

Kita ekskursija išeis puikiuoju laivu
S. S. GEORGE VVASHINGTON

(tesiog į Bremena)
Išplauks Gruodžio-December 12 d.

Eksknrsantai ant šio laivo bus asmeniškai vedami p.W.H.Schare.

Sugrįžimui leidimus (Rc-entry Permits) visi nepiliečiai turite 
įsigyti nevėliau kaip 30 dienų prieš išvažiuosent.

Pirk laivakortes ten ir atgal.
Dėl reikalingų inforrhacijų ir kainų, klausk pas vietini laivakor

čių agentą, arba rašyk .

United Statės Lines
75 Statė St., Boston. Mass. 45 Broad*ay. New York City.

Vėlesni išplaukimai iš New Yorko:

BERENGARIA .. . Gruodžio 14. Sausio l

MAl RETANIA ... Sausio 11, Vasario 1*’

AQITTANIA . .............. Vasario 1, Kovo 1

Užsisakykite vietai ir klauskite paaiškinimu 
ėmusioje musu agentūroje, arba'rašykit m

CUNARD LINE
Lithuanian Dirt.

33 Štate SU BOSTON, MAS>.

I

I

LIETUVĄ
PER BREMENĄ

■ nt didelio Vokiečių laivo
COLUMBUS 

arba Kitais stos Linijos 
laivais 

TIK ASTUONIAS 
DIENAS

Puikios kajutes Trečiai 
Klesai—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

(m Statė St.. Boston. Mass.
NORTH GERMAN

LLOYD/

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS 

PASAULIO ISTORIJA 
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybė, Kristą, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasauli ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą tingi* Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” (

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

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.

I

l f I



8 KELEIVIS No. 43. Spalio 24 d., 1928.

Vietinės Žinios
BOSTONO TEISMŲ 

ŽINIOS.
pertraukos. Technikos at
žvilgiu atrodo veik tokia pat 
kaip buvo — mizerna. Re- 

i daktoriaus parašo nėra. Tur
būt redaguoja ją biznio ve
dėjas M. Biekša, nes tik j< 
vardas padėtas antgalvyj 
virš įžanginių straipsnių. 
Matomai dėl paskubos palik
ta daug korektūros klaidų.

Pinigų dirbėjų byla.
Kita sensacinė byla buvo 

tūlo lietuvio, žinomo po var
dais Kari Kutra. Charles 
Kondrotas. Kari Kiri ir Jo
nas Kazuliauskas. Jis buvo 
skundžiamas su tulu latviu 
vardu John Mikelson, An- 
derson, Keerey ir dar pustu
ziniu kitokiais, už pavogimą 
$2.000.00 nuo tūlo South Bo
stone ir Dorchestery žinomo 
Paul Miller (“Rožės” vyro): 
už mėginimą pavogti nuo tū
lo Petraičio iš Brighton (ku
ris veikė su pagelba garsaus 
Baltraus Ajausko 82.000.00, 
už konspiraciją, ir kitokius 
prasižengimus. Pasirodė, 
kad Kutra su savo bendru, 
minėtu latviu, užeidavo pas 
lietuvius, latvius ir lenkus su 
kokiu ten “baksuku,” kurio 
viduryje turėjo daug vielu
čių ir Įvairias elektrikines 
prietaisas neva pinigams da
lyti, ir prisikalbindavo sau 
“partnerius,” su išlyga, kad 
turi Įnešti bent du-tris tūks
tančius dolerių. Guodyšių ir 
kvailių rasdavo, ir biznis 
jiems sekėsi neblogai. Ši by
la buvo labai išbubnyta ame
rikoniškų laikraščių, kurie 
visas špaltas pašventė apra
šymui tų gaudagrašių ir kaip 
jie veikė, taipgi ir lietuvių 
laikraščiai plačiai komenta
vo apie šiuos “pinigų fabri
kantus.” Amerikoniški laik
raščiai nedaug terašo, kuo
met kapitalistai apvagia 
žmones keliais milijonais, 
bet jei koks mužikėlis pasi
mokinęs kapitalistiškų “trik- 
sų” pradeda veikti, tai kyla 
baisiausis riksmas. Nieks ne
gali pagirti tokių “biznie
rių,” nes jie nuskriaudžia 
žmones, atimdami kelių me
tų darbo vaisius, bet negali
ma girti nei jų “aukų.” nes 
reikia atminti, kad dori žmo
nės Į tokius “biznius” nelys. 
Kutrai ir jo draugui atrodė 
blogai, ir Teismo korido
riuose buvo manoma, kadi . ......
gaus mažiausiai nuo 5 iki 1 veikia nauji signalai

__ į’nmi liiYn igd* ont^mnhi I uTiii

Socialistų kandidatas pliekt 
kailį Smithui ir Hooveriui 

per radio.
Pereitos pėtnyčios vakarą 

Bostone kalbėjo per radic 
Socialistų Partijos kandida
tas i Amerikos prezidentu? 
Norman Thomas. atsakan
čiai išvanodamas kaili Hoo
veriui ir Smithui. Jis Įrodė, 
kad kapitalistiniai kandida
tai tik akis piliečiams muili
na savo įvairiais pažadais, 
nepaaiškindami net kaip jie 
savo pažadus galėtų Įvykdin- 
ti. Pavyzdžiui, sako Smithas 
giriasi, kad jis tapęs prezi
dentu Įsteigtų ir pavestų val
džios nuosavybėn zuparo iš- 
dirbystę, kas aprūpintų far 
menus trąšomis ir iš to jie 
esą gautų didelę naudą. Čia 
drg. Thomas pastebėjo, kad 
šį valdžios išdirbtą ruparą 
pardavinėti vistiek paimtų 
privatinės kompanijos, ku
rios už jį atluptų pirkėjams 
devynis kailius, tad ar gi bu
tų koks palengvinimas far 
meriams? Sako, visa bėda ir 
esanti tame, kad pardavinė
tojai monopoliniu budu ap- 
lupa žmones už visas reik
menis. o valdžia jiems lei
džia taip daryti. Kritikavo 
visą valdžios politiką ir ypa
tingai smerkė Amerikos mili- 
tarinę intervenciją Nikara- 
guoj.

Norman kalba labai tai
syklingai. aiškiai, žingei
džiai. Malonu ir naudinga 
buvo klausytis jo pranešimo.

Radio Fan.

POLITIŠKOS PRA
KALBOS.

Seredos vakare, 24 spalio, 
Lietuvių Salėje, So. Bostone, 
Rengia Lietuvių Ukėsų Kliu
bas. Kalbėtojai bus nuo de
mokratų ir republikonų.

Nedėlioję, 28 SPALIO, 
nuo 7 vakare, Lietuvių Salė
je, So. Bostone, rengia LSS. 
kuopa. Kalbės adv. F. J. Ba- 
?očius, J. G. Gegužis, Soc. 
Part. sekretorius A. B. Lewis 
ir kiti.

Vyrai ir moters, Lietuviai, 
kurie norite išgirst tikrą tei- 
<ybę apie Ameriko. politiką užtai netinkamą ligo-

| Dvg- Michelsonas jau anapus 
okeano.

“Keleivio” vyriausias re
daktorius drg. S. Michelso- 
nas laimingai pasiekė Euro
pą. Savo kelionės Įspūdžius 
pažymi, kad laivui teko susi
tikti su didele audra ir vie
nas laivas net nuskendo. Jo 
kelionės įspūdžiai tilps se
kančiame “Kel.” numery.

Tyrinėja miesto ligoninės 
tvarką.

Miesto ligoninėj mirė ma
ža mergaitė tuojaus po “ton- 

įsilų” operacijos. Jos tėvas 

r ko susilauk' įlaibimnkai n,y priežiūrą jr todėl kilo di
lo siu rinkimų, ma onekite deljs skand’la5 Tam tikra 
dalivauti siose prakalbose, komisija tyrinėja dabar mie- 
Paivainnimui bus programe- sto ,^<3 ėisa tvarką 
'spalio 29. vakare, ant

kampo Broad\vay ir F st., Lietuvių ir Anglų Kalbos 
kalbės Mis. Mary Donovani Mokyklos.
Hapgood. j Kiekvienas lietuvis privalo'

. Spalio 30, nuo 7 vakare,. siu^sti savo vaikus i Lietuviu 
Socialistų Partijos kandida- Kalbos Mokyklą, kurioj bus 
tas Norman Thomas, kalbės ,mokinama kalbos, rašymo ir 
Ford Hali. 15 Ashburton pi. gramatikos. Dideli ir gali at

eiti. Mokykla prasidės pėtny- 
čioj, Spalio-Oct. 26, 1928, 
6:00 vai. vakare. Tėvai šiuš

ėkite savo vaikus paskirtu lai-

nių priežiūrą ir todėl kilo di
delis skandalas. Tam tikra 
komisija tyrinėja dabar mie
sto ligoninės visą tvarką ir 
ligonių padėtį.

Lietuvių ir Anglų Kalbos 
Mokyklos.

Medžioklės sezonas pra
sidėjo.

Pereitą subatą saulėtekiu 
prasidėjo medžioklės sezo
nas Įvairių paukščių, vovie- 
rių ir zuikių, su tam tikrais 
patvarkymais bei draudi
mais. Medžioklės laikas bai
giasi 20 d. spalio, tik zuikių 
šaudymas pratęstas iki 15 d. 
vasario, sekančių metų. Vi
soj valstijoj draudžiama 

.vartoti kulipkų patronus; 
■ leistina šaudyti tik šratais. 
Fezanų medžioklėj leidžia
ma šauti vien patinus. Taip
gi su bausme draudžiama ne- 

i atsargumai su ugnimi, kad 
neužsidegtų miškai.

!

(už Stale House). Bostone.

Automobilis užmušė
F. Treigį.

Panedėlio naktį ant Pow- ku 
der Mill kelio. Concorde, au-į 
tomobilis užmušė lietuvi iš'
South Bostono,
Automobiiiaus MvininaBj^ šaijes-pjiiečiais. malonė- 
.ia tula» Ihaile.' W. Mur-jfcjteįstoti į Anglu kalbos mo- 
phy, 1S Holden. ITrorsnUanl. . . *. ..fe - ....
automobilistas i
Emerson ligoninę, kur jis už
15 minutų pasimirė. Treigis 
ėjo keliu.

Pilietybės Mokykla.
' • : .'i Lietuviai, kurie norit iš-
r. _1,elgL moi<ti Anglu kalba ir patapti 
savininkas s.,i; * •.. a I 
... . .. > miv zovvrii 1 .lllLiu ivauzvro I
Lzgautajy  ̂yklą kurioj bus aiškinama; 

nuveze l; angliškai ir lietuviškai. Lėk-! 
ei jos visiems veltui.

, , Mokykla prasidės ketver-
.. kuomet Įlmph.v SpaL-Oetober 25. 1928. 

važiavo is vienos puses, o ki- 7:30val vakare Mokykla 
randasi Lietuvių M. Žinyčioj. 
kampas 4-th ir Atlantic sts., 
South Bostone.

Halloween vakaras su 
kostiumais.

Rengia Lietuvių Moterų Ž. 
Ratelis, seredoj, Spalio-Oct. 
31, 1928, Lietuvių M. Žiny
čioj, kampas 4-th ir Atlantic 
sts., South Boston. Mass. 
Programas prasidės 7:30 vai 1 
vakare.

Šiame vakare turėsime šo
kius ir bus duodamos dova 
nos tiems, kurie dalyvaus ge

tas automobilis važiavo iš 
kitos pusės. Stiprios besiarti
nančio automobilio šviesos 
užstojo šoferio matymą ir jis 
negalėjęs pastebėti einančio 
Treigio. Pas m irusi j i surasta 
kišeniuose popieriai, kūne 
parodė, kad jis yra iš So. Bo
stono ir Lietuvių Komunistų 
Piliečių Kliubo narys. Šofe
ris areštuotas, jis kaltinamas 
žmogžudystėje ir už pavojin
gą važiavimą.

SIOO. nupirks namą: 2 šeimynų ir 
storas; street. So. Bostone; kiemas 
2 automob:liams. gasas, elektriką, fur- 
nesas. netoli mokyklų ir bažnyčių.
E. Freedman. 18 Tremont st. Km. 928, 
Boston. M 3 SS.

PARSIDUODA PUIKUS M AHO- 
GANY PIANAS už Sl'Hl. Atsišaukit 
nedaliomis ai ba po 6 vai. vakarais.

J. BARTOL (46)
7 (odmun Hill st, Ruvhury, Mass.

Tel. Ko.vbury 8725-M.

I KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta

mus. kaip vyrus, taip ir moteris ar 
merginas is Lietuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie. kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestinga patarnavimą, kaip mergi
noms. taip ir visiems keleiviams pa 
rupinu geras apsistojimui vietas Ka 
tiadoje. Mano patarnavimas ir kaino.- 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų. Dėlei platesnių informacijų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu

ALENANDER S. LEW1S 
Tourist Agent (-)

745 Windsor St.. Montreal.
P. Q-- Canada.

A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Tel. South Boston 1662 — 1373.

SO. BOSTONE
Trijų šeimynų medinis namas 
4-4-4 kambariai, gesas, elektras, 
skalbynčs, pijazai. Kaina $5,500. 
Savininkas sutinka mainyti ant 
farmos apie 20 arba 25 akerius 
žemės, kur yra laikomos arba ga
lima laikyti karves. Norintis mai
nyti kreipkitės tuojaus.

Puikus kampinis namas, krautuvė 
ir 9 kambariai, gera ir parankiau
sia biznio vieta. Kampas E ir 
Fifth streeto, So. Bostone. Kaina 
$5,500_________________________
Trijų šeimynų medinis namas ant 
SiXth street, netoli E st. 4-4-4 
kambariai, gesas, elektras, skal- 
bynės. Visas pertaisytas iš vidaus 
ir iš lauko. Kaina ?4>0O.

BARBEKNĖ IR POOLRL'IMIS. 
Vienintelė tokia įstaiga didelėj. 
Lietuviais apgyventoj vietoj. Bos
tono priemiestyje. Parsiduoda pi
giai, kreipkitės tuojau

PRIEINAMI ALSIA PROGA 
KIEKVIENAM INSURANCE 

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

DU1« HESTER
Trijų šeimynų medinis namas su 
visais įtaisymais. Kaina $l'l.5<)ii. 
Trijų šeimynų 
a.(5-6 kambariai
Kaina SIOJKMI
Dviejų šeimynų medinis namas 
5 ir 7 kambariai su visais įtaisy
mais ir vienas lotas žemės dėlei 
namo. Kaina $11,500.

medinis namas 
su įtaisymais.

PARŪPINU PINIGUS dėlei mor- 
gičių ant narnų ir farmų, Bostone 
ir jo apielinkėse.

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

UŽLAIKAU TAIPGI IR LAIVA- 
KURČIU PARDAVIMO IR PINI
GU SIUNTIMO SKYRIUS.

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

• ARL1NGTON
Naujas dviejų šeimynų namas 
5-5 kambariai ir dviejų karų gara- 
džius su visais įtaisymai', kairia 
$12.5'i0. Savininkas sutiktų mai
nyti ant farmos apie 10 akerių 
arba ir mažiau, kur yra laikomos 
arba galima laikyti karvės.
Harduare Krautuvė South Bosto
ne ant Broadway, senai išdirbtas 
biznis, parsiduoda pigiai.

Turiu daugybę NAMŲ. FAR.MU 
IK BIZNIU ant pardavimo ir mai
nymo, kurių čia negalime sumi
nėti.

Visais reikalais galima kreiptis 
YPATIŠKAI, LAIŠKU ARBA 
TELEFONU.

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

Į PARKWAY AUTO SERVICE
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and FILL1NG STATION
Studebaker Karą Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė..

SO BOSTON. MASS. 
Telefonas: So. Boston 077".

Telefoną* >1214

medicinos daktaras

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

nuo 7 iki 8 vakare
107 SUMMER STREET, 

LAHRENCE, MASS.

Lietuvis OptmetnstM

I

Išegzaminooju akis, priskiria 
akinius, kreivu akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkama 
laiku.

J. L. PASAK ARNTS, O. D. 
447 Broadvay, So. Boetoa, Mau

DR. J. NARCUS
IS MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas venerišką, kraujo 
<>dos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Room 7. 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.

ir

Nauji signalai gatvėse jau 
veikia.

Bostono didesnėse gatvė- 

metu. Kutrą gvnė adv. Ba- W ,u?.Jant, automobilistus
Advokatas Bagoėius ilr peksems keleivius kitaip 

/negu buvo iki šiol. Daugelis 
pi dJ V llčllliao LdOlllVF UU111UVČ V. A . ą • •

baušmės, nurodinėjo į ateiti, l^otojų^ lauzo^ naująsias 
kiniui, aui ta? Leibnicu? . , t , - - •
už pavogimą kelių milionų Pęrsergejimo svie-
davė tik tris-penkis metus ,------------------- ..
kalėjimo: taipgi aiškino, kad 
apkaltintieji žulikavo tik su-'"“” “ 
žulikiškai nusistačiusiais, 
žmonėmis, ir kad ir trumpas 
laikas kalėjimo pataisys 
šiuos meistrus ateityje. Teis
mas adv. Bagočiaus prašymą 
išklausė, ir kaltininkus pa
siuntė tik 1 metams ir 6 mė
nesiams Į “Deer Island.”

gočius. Advokatas Bagočius1 Pe į; ~
prašydamas teismo trumpos'ne?u b,uvo >,kl s.loL DaWll! 
bausmės, nurodinėjo į ateiti-.važiuotojų laužo naująsias 
kimus, kur tas pats teismas įaisj-kles. bet ik! nebus visur 
už pavogimą kelių milionu Pęrsergejimo svie-
davė tik tris-penkis metus sos, bausme uz tai dar ne-

1 - ___ _ _ - <Tl/d/\win I Inncrahc

_ ■ paversta vienkeliais. Sale 
Common, ant Tremont gat
vės. uždrausta “parkinti,” 
taipgi Įvesta taip vadinami 
bulvariniai sustojimai ant 
Commonvvealth ir Blue Hill 
aveniu. Praeiviai pildo nau
jus patvarkymus geriau, nė
riau. negu važiuojanti, bet 
greitu laiku visi turės griež- 
tai prisilaikyti šių taisyklių, 
o jeigu kas važiuos ar eis tuo 
laiku, kuomet šviesos ženk
lins sustojimą, prasikaltė
liai bus skaudžiai baudžia
mi. “Keleivy” apie šias tai-

Stonkui priteisė tik $100 
pabaudos.

Nesenai Bostono, Brockto- 
no ir Quincy laikraščiai di
džiausiomis, raudonomis rai
dėmis, ant pirmų puslapių sykles jau buvo rašyta. Pra- 
paskelbė. kad Holbrooke pas 
.Antaną Stonkų rasta tūks
tantis galionų naujai išvirto 
“munšaino,” keli tūkstančiai 
užraugto “mash,” ir buk ati
dengta didžiausis fabrikas 
naminės. Advokatas Bago-

vartų visiems butų jas žinoti 
ir pildyti.

Lietuvių Piliečių Kliubas 
progresuoja. I

I

Švelnių naktis. Įžanga 25c.. 
vaikams 10c.
Gražus Nedėlios Programas.

Nedėlioj. Spal.-October 28 
dieną, 1928, Lietuvių M. Ži-Į 
nyčioj bus duoti du puikus 

1 programai: vienas kaip 
10:45 vai. ryte: antras 7:30 
vai. vakare. Visus kviečiame 
ateiti ir užgirsti naujų daly
kų. Žinokite, kad Lietuvių 
M. Žinyčia skelbia mokslą ir ; 
tyrą religiją.

Kviečia L. M. Ž. R.

Pereitą nedėldieni Lietu- rijusiai ir juokingiausia ap- 
vių Piliečių Kliubas turėjo siren£?-_ Tai bŪs_yėHnių_De 
<usirinkimą. kuris buvo gana > 
skaitlingas. Kliubo nariai 
pasirodė pilnai energingi 
stoti i darbą ir veikti kiek 
kas gali lietuvių judėjime. 
Buvo apsvarstyta daug svar
bių reikalų ateinančio sezo
no veikimui. Vienas iš svar
besnių klausimų, tai svetai
nės palaikymas. Kliubas nu
tarė rengti dideli “šurum-bu- 
rum" per Thanksgiving Day, 
kuriame bus gaudomas ka
lakutas.

Piliečių Kliubo viršininkai 
numata. kad Piliečių Kliu
bas. lietuviams gali prigelbė- 
ti visais reikalais. Tuo tikslu 
svetainėje bus Įvairių disku
sijų ir kitokių pasikalbėji
mų vakarais. Lietuviai, kurie 
dar nėra Kliubo nariais, tu
rėtų tuojaus prisirašyti. Mo- 
ke^itHčfu pašalpa 35c. i mėne
sį. be pašalpos — 20c.

“Keleivio” koresp.

i

SKOLINU PINIGUS ant 1-mų ir 
2-rą morgiėių. (-)

M. STANAWHITE
8 Greennood Park, Dorchester. Mass.

II

Įregistravo daug piliečių 
neteisingai.

Registruojant piliečius bu-1 
simiems rinkimams, demo
kratai užrašė daug tokių pi
liečių. kurie neturi teisės bal
suoti. Pavyzdžiui, daug jau
nų merginų, dar nepilname-

Kalinys subadė draugą 
gelbėtoją.

Charles st. kalėjime nu-
. : teistasis mirtin Gangi Cerociusgyne Stonkų, kada Ba-lpeiHu pavojingai sub^Iė sa- 

got-ius pradėjo egzaminuotijV0 4raUgą kalini Samueljčių. užregistruota turinčio- 
valstijos policiją, tai pasmo- ^3!!0 kurig paięjjuvo kalėji- mis21 m. amžiaus, arba visai 
de. kad ųe radę tiktai pantu- - -- - - J 1
i 111* Y* 1*1 a 1 1 • f llICAil U/UtUl W\IQUICU»? 1 V/ 1114AJ
kę alkoholio, palik tą kokio mirticssTas ivvk„ Columbus
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,man begelbėdamas Cero nuo nepiliečiai užregistruota bal- 

f?t"nka“s |>t,?°’1,,r ta.P°.lr°- (Ja.v šventėje, pasibaigus ka- atsitikimai, kur balsuotojas 
kSL nš ^Tk..^ programai kalė- įregistruota net keliuose m e-
kaltas uz kitų griekus. | jimn kieme staiga pasprukęs stuose ka(| fėt ke|is sy_ 
3 Stonkui tik SI oT iri tai iiš sar»'hinib- užpuolikas du-1 kius balsuoti. Vienas klerkas 
kad jis neprižiūrėjo kokiemš a«jusi regisi-
tikslams jo bud inkai buvo artj širdies ir dvi žaizda 
kitų vartojami. - ‘ - -

s vieną pavojingą zaiz- motis mergina yra nepilna- 
" metė, bet jis paklausė jos:

kmtinėje žmogui, kuris gel-|“Ar tavo balsas bus už Šmi- 
bėjo jį nuo mirties visais ga- thą?” Mergina atsakius. 

. limais budais. Cero yra nu- taip. Tuomet klerkas ją už- 
smerktas už žmogžudystę Į tikrino: “Ali right. aš pafik- 

kad viskas butų ge- 
Merginos vardas esąs 

balsuotoju sarase.

Nauja “Sandara” iš , 
Chicago*.

Atėjo pirmas numeris elektros kėdę ir bausmė jam sysiu, 
“Sandaros,” atspausdintas bus Įvykdinta sąvaitėje pra- rai.” 
Chicagoj, po šešių savaičių riedant 4 d. lapkričio.

SOUTH END 
HARDWARE C0. 

Gaukite Didelius Bargenus 
mes išpirkom DU 

DIDELIU STORU
Hanover Hardware Com- 

pany, Hanover St. ir 
S. J. Beckwith Company, 

Bostone.
VISKAS BUS PARDUO
TA NUPIGINTAI NUO 

25% IKI 50 <.
$4.00 Shawmut paini, 
$2.00 DeLuze flat »hiie 
Engli’h baltas enamel.
$5.00 flior-i vamišiu*. 
Shellae, orange ir baltas $2.75 gal. 
Sunkios galvanizuotos pelenų 

bačkos. . . .... .   ...................$1.69
^dbestos cementas ir pipe rovering 
Furnaee ir Stove paipos, Langams 
plikiai už žemiausią kainą.

Šimtai kitų bargėnų. 
Vietinis pristatymas dykai.

Vita* tavoras gvarantuotas 
arba pinigai sugrąžinami.

South End 
Hardware Co. 

1095 WASHINGTON ST.
BOSTON, MASS. 

Tel. Rancock 6105—6106.

$2.29 gal. 
paint $1.59
$1.95 gal.
$2.50 gal.
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Dorchester Clothing Shop
Siutus. Overkotus siuvame ant 
užsakymo, štymu valome ir pro
tiname. Taipgi siuvame naujas 
futras ir permodeliuojame se
nas. nes turim tam tikras ma
šinas.

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

M ARTI N W ALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—1; •—• 
Sekmadieniais: 10—t

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8481

DR. LANDAU
32 CH A M BERS ST, BOSTON. 

Gydo Vengriška* Liga*.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedčldieniais nuo 9 iki 12.

LAIDOJIMUS ; 
kuriuos paveda* 
mano priz.iurėji- < 
mui, visuomet < 
būna patenkinti* 
ir sutaupina go < 
rokai pinigų. J 

Mano kaina* 
visiems ir visur* 
vienoda. <
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► JONAS PETRUšKEVItII S J
( Lietuvis Graborius <
► 162 Broadway. So. Boston. Mases.*
[ Residence: 313 W. 3-rd street. <
* Telefonas: So. Boston 030 |.W *

PLUNKSNAS. Pukun. Padaškaa, 
Patalan, Kaldras ir viaokian lovą 
jrėdmea. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausia tandč-
lil. Gvarantuojam 
ožaiganėdinimą. 
Pm nfus gausite
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I SPECIALISTAS NERVŲ « 

KRONISKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS G Y- 
DUOLES SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS N'ORL

Dr.KILLORY
M SCOLLAY SQUARB 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLOG,

ROOM 22 
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš rvto iki 7 vakare. 
ŠVENTADIENIAIS: nuo lt iki 
1 dieną.
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Tel. South Boston M20
Residence Unrversity 1463-J.

S. II Puiširti-ShillM
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE 
*M Broadvsy, So. Boston, Hm 

Room 2.

lietuviška Aptieki
Mes užlaikomo viookią Vaistą 

ir Aakną
Nan Reumatizmo, nnrilpnėjimo 

strėnų. kraujo valymo, nuo slaptin
gą ligą, kooalio, patrūkimo, ete. 
Taipgi užla'kom Di#1ią iš Lietuvon. 
Patarnavimas kuogeriauaiaa. įvai
rios Šaknys, partrauktos iš Lietu
von. Vaistą prisiunčiam ir per 
paštą. Masą Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

1M SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

t

Tel. So. Bnoton 54X-W.

DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

Nuo 2 9 rak.
EE5kE3 NEDĖLIOMIS: 

iki 1 ▼. po pietą 

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio" name.

251 Broadvay. tarpe C ir D St,
SO. BOSTON. MASS.

Telefoną. 11IX

Dr. A. GonuikGiMKktt
LIETUVIS DENTISTA8

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

Nedėliomti pagal susitarimą.
705 N. M ai n St kamp. Broad St

MONTELLO, MASS.
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R. J. VASIL
409 BROADM’AY. ROOM

SO. BOSTON. M ASS.
Parduodu: NAMUS. FARMAS, 

KRAUTUVES.
Inšinrinn: AUTOMOBILIUS.
NAMUS. FORNIšIUS. KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžia gvvaMj ir sveikatą. 
P \ D AR AU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės. R. J. VASIL
409 Broadway, So. Boston, Masa

DR. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9 VAL. RYTO IKI 9 VAI, VAKARO. 
373 BROADWAY, KAMPAS E IR BROADWAY, 

Y'iršuj Šidlausko Aptiekos, SOl TH BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 2445.

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

1 ALLEN STREET. Cor. Cha m bers St, BOSTON, MASS.

giun

European Feather Co.
25 Lowell Street, Boaton, Mat

r? tikru europiškas 
/ plunksnas ir pu-

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio) 
Sustabdo skausmą ir užgydo žaizdas be 
skausmo į 2 ar .1 dienas. Kaina 50c. 

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