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LIETUVOS PADANGE 
PRADEDA TEMTI

ATEINA FAŠISTŲ SMUR
TO METINĖS SUKAK

TUVĖS.

reikią sudaryti stiprus deši-' lėšomis neleistų ūkininkams 
niujų blokas. 'skiriamo “p*-™- ”

i Principe “Juodasis Mvko- Pabūgo konkurencijos 
las” nieko prieš tokį bloką 
neturėjo, bet atsiminęs, kad

• (tautininkai neturi krašte pa
sitikėjimo ir kad jų valdžia 

tautininkų studentų padeda-j laikosi kaip ant vištos kojos, 
mi. studijuoja fašistinius'diplomatiškai pasiūlė suda- 
metodus, kurie butų galima Jyti plačią koaliciją su vals- 
pritaikinti Latvijai ir Lietu- tiečiais liaudininkais. Min. 
vai. Be to. Pone mokinasi lie- pirmininkas, neturėdamas 

(tuvių kalbos ir žada ateitv karininkų piatkumo irfašis- 
; pasiskelbti Lietuvos-Latviįo*s j ty “seimo”-Kolmantavičiaus 
. Mussoliniu. Prieš tai dar ža-1 įgaliojimo, nesutiko. Po trijų 
i da nuvykti i Romą, kur tikisi valandų “draugiškų" disku- 
i gauti savo “aukštam" pašau- sijų^ abu diplomatai nutarė 
llcimni Mii^crklinin
j tepimą.

Tuo tarpu lenkų ir lietuvių 
“ ’ ► Pilsuds- 

ir Voldemaras, pajutę, 
j kad jų sostai pradeda griūti 
•r niekas jų nebenori remti, 
išprovokavo mažumų perse-

► Lenkijoj ir Lietu
voj. Tuo jie nukreipia visuo-

Ruošiasi paskelbti oficialę 
diktatūrą. Bendras frontas 
su Roma ir Ryga. Vilnius 

lenkams. Valdžia serga 
atentomanija.

Iki 17 gi-uodžio fašistų j gauti savo
Smurto metinių sukaktuvių j kimui paties Mussoliniopa- 
beliko tik apie mėnuo laiko. I 
Kaip, tas sukaktuves paminės' 
ir įvertins lietuvių visuomenė I . . . -
—dar nežinia. Bet kad da-į^/nP.na!, maršalas 
baltiniai Lietuvos valdovai; > J 
ruošiasi jas pažymėti nepa-; 
prastu aktu, tai niekam nėra 
paslaptis. Jie žada šių metų

. Min. 
neturėdamas

gruodžio 17 dieną įvesti Lie- ^onrrms

paremta "fašistinę ašie- menės dėmėsi nuo pablogė- 
, sn nesenai viešėjusiu '“stos vidaus padėties ir ver-

tuvoje oficialinę kardu ir bi
zūnu ] 
tatura su nesenai viešėjusiu• 
Romoj pas Mussolini min. Į 
pirmininku Voklemaim prie
šaky. Prieš tą žalingą ir viso 
pasaulio akyse Lietuvą kom
promituojantį žingsnį musų 
visuomenė negalės reaguoti. 
Karo stovis, represijos ir 
cenzūra Lietuvoj tiek sukietė 
jo, jog dabar ne tik reaguoti 
ir protestuoti, bet ir galvoti 
draudžiama apie despotiš
kus pono Voldemaro žygius 
ir darbus. Pastatys prie sie
nos — ir sudiev, gimtine ša
lele! Tečiaus galimas daly
kas, kad mažos Lietuvos 
daugnoriai fašistai nusigąs 
viešosios pasaulio opinijos ir 
kitais budais mėgins sustip
rinti savo padėtį Lietuvoje. 
Ir labai “karingi” ir “nar
sus” musų fašistai negalės 
kovoti su visu pasauliu, kurs, 
nemandagiai kalbant, atsuko 
jiems savo užpakalį.

Kaip jau visiems yra žino
ma, turime ir dabar Lietuvoj 
fašistinę tvarką, bet oficia
liai ji dar nėra proklamuota. 
Neoficialaus fašistų diktato
riaus pareigas eina išvaizda 
dar menkesnis už Voldema
rą majoras Kalmantavičius. 
Trijų sprindžių ponas majo
ras dalyvauja ministerių ka
bineto posėdžiuose, teikia 
jam interpeliacijas ir kari
ninkų vardu reikalauja, kad 
ir dabar jau žiaurus Lietuvos 
rėžimas butų dar daugiau su
stiprintas. Kauniškiai kalba, 
kad ponas majoras yra Lie
tuvos “seimas’’ iš fašistų pu
sės.

Nežinau kaip amerikiečiai, 
bet mes labai gailimės, kad 
gerų žmonių norai neįvyksta 
ir Lietuva vis dar negali nu
sikratyti nuo fašistų, kurie 
pa.-u aruoju laiku, kaip dvei
giai kumeliukai, po musų 
kraštą pi a Aįo siausti. Įdo
miausias yra a. faktas, kad 
mūsiškiai juodkelmą, i ’ 
uostė su artimiausiais -<no pusėn krikdemus, kurių įta- 
kaimynais, latvių fašistais, į ka pi adejo 
ir, Romos juodmarškinių pa- 
drą. narni, pradeda svajoti

čia ją rūpintis tarptautinė
mis problemomis. Dėl paties 
Vilniaus lietuviai dabar var
gu susitars su lenkais. Ang
lai. franeuzai. o net ir fašis
tinė Italija palaiko lenkų pu
sę ir verste verčia dabartinę 
Lietuvos vyriausybę atsisa
kyti nuo Vilniaus. Dėl svieto 
akių Voldemaras skelbia ur
bi et orbi, kad Lietuva nuo 
Vilniaus neatsisakys, o tuo 
tarpu slapta veda su lenkais 
derybas dėl atlyginimų už 
Vilnių. Paimcthmas valdžią į 
savo rankas, Voldemaras pa
reiškė, kad geriau gauti šis 
tas, negu nieko. Dabar, kaip 
faktai jau rodo, ponas Vol
demaras ir bando gauti “ši
tą.” Atvykęs į Kauną “Chi- 
cago Tribūne" koresponden
tas Donald Day atvirai Lais
vės Alėjoj agitavo už Lietu
vos prijungimą prie Lenki
jos. Jis nurodinėjo, kad Lie
tuva neturi inteligentų ir ne
gali gyvuoti, kaipo nepri
klausoma valstybė; Lenkija 
gi turinti būti didelė valsty
bė ir todėl ne tik negalinti 
grąžinti Vilniaus Lietuvai, 
bet privalanti ir likusios Lie
tuvos žemes įjungti savo te
ritorijom Ponas Day pažy
mėjo, kad netolimoj ateity 
Vilniaus klausimas bus galu
tinai išspręstas, ir per Vilnių 
jis išvažiavo į Varšuvą patir
ti. ką tuo reikalu mano lenkų 
vyriausybė. Visada judri 
musų žvalgyba šiuo atveju 
neparodė jokio veiklumo ir 
leido amerikiečiui korespon
dentui beveik viešai skelbti 
apie naują Lenkijos ir Lietu
vos uniją, kuri nuo Liublino 
unijos skirsis tik tuo, kad 
Kaunui ir Vilniui bus suteik
tos kaž-kokios labai siauros 
autonomi jos teisės.

Tautininkai, nenorėdami 
imtis visos atsakomybės ant 

susi- savęs, mėgina patraukti savo 
- • *__ kurių įta

rtų rėt; tarp fa
šistiniai liuslslaClUotų Ka: < 
ninku. Šiomis dienomis min."it ' L v 4-

apie ik u i01 ą bendro fronto pirm. Voldeniara* Puvo pa&i- 
Ryga-Kaunac. R^ma. Kaip kvietęs pas save “Juodąjį
atrodo, Kaunas gani.a pašal
pą iš Romos ir iš savo pusės 
šelpia Rygą, kuri fašistams 
nieko neduoda, odarvej< 
juos lauk iš Latvijos. Vienas 
latvių išvytas Rygos fašistų 
vadas Pone atvažiavo Į Lie
tuva ir apsigyveno pas b ir u-
31 V >

Mykolą’’ (kun. Krupavičiui 
:r lygiai tris valandas derėjo
si su juo dėl tautininkų ir 
krikdemų koalicijos. Volde- 
naras aiškino, kad Lietu- o.> 
vidaus ir užsienių politika 
vra labai prasta, kad kreditų 
Lietuvai niekas nenori duoti, 

redaktorių Tai-i kol nebu® atstatyta tvarka, 
ji .-d’’ ateitininku ir*Toms Rh'.itims pašalinti ir

pasikeisti notomis (faktas). 
Vėliau teko sužinoti, kad ir 
notos negelbėjo, nes “sei
mas" (vis tas pats Kalman
tavičius) nedavė tam savo 
sutikimo. Taip šiuo tarpu ir 
baigėsi tautininku flirtas su 
krikdemais- Tečiaus yra la
bai galimas dalykas, kad at
eity jie dar nekartą uoslysis 
ir gal susiuostys.

Flirtuodami su užsienio 
lenkais ir su vidaus krikde
mais, tautininkai nepamiršta 
ir savo referendumo. Jų kon
troliuojama “Lietuva” ir 
“Lietuvis” kasdien kerečio- 
jasi sieksniniais straipsniais, 
kuriuose be pasigailėjimo 
skaldomi antausiai demo
kratijai. Pažangioji spauda 
bando protestuoti, bet cen
zoriaus apynasriu pažabota, 
tegali kalbėti jeroglifais, ku
rių niekas nebesupranta.

Cenzoriaus žirklės viską 
karpo, ką tik gali, o žvalgy
bos ilgos rankos krato, krato 
ir dar kartą krato. Eina gat
ve žmogus su ryšuliuku. 
Lapt jie už rankos. Bomba? 
Išvynioja — duona ir dešra! 
Važiuoji iš Kauno Į provinci
ją — būtinai iškratys tavo 
čemodaną. Eini su portfeliu 
į darbą,—neiškentės “aniuo- 
las sargas” nepažvelgęs į ta
vo archivą. Neduok Dieve, 
pastebės tave su išsiputusiu 
kišenių gatvėj, tai tada jau 
nebekratys, bet su didžiau
siu atsargumu ves tave į “če
ką." kur pakviesti ekspertai 
pirma per tam tikrus instru
mentus bandys patirti, kas 
tavo kišenėj yra. ir tik pas
kui su dideliu triumfu išims 
obuolį ar pyragą.

Pastaruoju laiku pradėjo 
krėsti ir organizacijų cent
rus. Pas krikdemus ir social
demokratus buvo atsilankę 
apie 20 “aniuolų sargų.” Ro
dos, nieko nerado, bet po jų 
kratos • reikėjo kambariai 
per kelias dienas vėdinti.

Dabar pora žodžių apie 
Kauno kurjozus. Čia gyvena 
ir satyros žurnalą “Spakty- 
vą" leidžia Pranas Būdvytis. 
Politika jis neužsiima, parti
joms nepriklauso, tik kar
tais mėgsta užeiti į koki res
toraną burnytę praleisti per 
išdžiuvusią redaktoriaus ka
karinę. Gal butų visą gyveni
mą taip redaktoriavęs ir tur- 
mos neragavęs, jei nebūtų 
sumanęs išleisti nepartyvį 
sąvaitraštį “Apžvalgą." Ne
spėjo į ir.i.a.- bj ai asčio 
numeri.-. išeiti. Kaip ponas re
daktorius atsidūrė ctkoj,” 
kut !astu pasižadėjo dau
giau “Apz\algos ’ nebeleisti. 
Jei kas pamanytų, kad ta 
“Apžvalga” būvu labai “kra- 
molna gazieca," tai labai 
klystų. Pirmam numery ne
buvo pasakyta nei vieno žo
džio prieš Voldemaro vy
riausybę. Ji butų galėjusi ir 
toliau eiti, jei valdžia savo

skiriamo “Musų Rytojaus.”
“Mu

sų Rytojaus” redaktorius, ir 
“švelniu” budu pašalino nuo 
savo kelio naują Lietuvos 
“apžvalgybininką.”

Daug įvairių gandų Kau
ne girdėti ir dėl bombos, ku
rį per gusarų pulko šventę į^dento 
neva buvo padėta po tribū
na, kurio i paprastai susiren
ka valstybės atstovai ir dip
lomatinis korpusas. Kalba
ma. kad ta bomba buvo pasi
kėsinimas prieš valstybės 
galvą, o jos knatas buvo toks 
ilgas, kad jį vaikai dar prieš 
iškilmes radę Senam Mieste, 
už kelių.kilometrų nuo gusa
rų parodos aikštės. Taipgi 
įkalbama ir dėl barzdaskučio, 
kuris odekolonu mėginęs ar 
norėjęs nužudyti labai žymų, 
o gal net žymiausi valstybės 
galvą. Kiek tuose ganduose 
teisybės, sunku pasakyti, bet 
kad musų vyriausybė pradė
jo sirgti atentomanijos liga, 
tai niekas nebeužginčvs. Ne
gryna sąžinė ir minkštoj pa
talinėj negali akių sumerkti.

Kauniškis.

MEKSIKOJ SUŠAUDYTAS • !•

i Milžiniški Socialistų
Laimėjimai Anglijoj.

*• Į

IŠĖJO KERENSKIO LIBERALAI IR ATŽAGA- 
KNYGA. i RE1VIAI SUMUŠTI.

New Yorke tapo išleista ’ . ~ A ..
Kerenskio parašyta knyga Miestų "nį,mo!^T^ngll‘ 
vardu “The Catastrophe.” 
Katastrofa Kerenskis vadina 
kaizerio karo mašinerijos su-

kas” rašo, kad jis da 
kariaująs.

Pereitą subatą Meksikoje 
tapo sušaudytas gen. Arnul- 
fo Gomez, kuris kunigų re- 

į miamas norėjo nuversti pre- 
______ i Calleso valdžią. 
Kartu su Gomezu buvo su
šaudyti gen. Palacios, majo
ras Perez, pulkininkas Cas- 
tanos ir Vizcarra, kurie buvo 
kartu paimti nelaisvėn.

Gomez buvo vyriausis 
maišto vadas ir ant jo Romos 
katalikų kunigai dėjo visas 
savo viltis. Dabar jis jau po 
žeme. Jo “revoliucija” su
triuškinta ir jos vadai išnai
kinti. _____

Bet South Bostono "Darbi- aliantus sumušę.
__• T 9 9 JI Y • j • _ 1 *

i

ANGLIJA IR RUSIJA 
PRIEŠ AMERIKĄ.

Pietų Amerikoje dabar va
roma labai uoli propaganda 
prieš Suvienytų Valstijų im
perializmą. Toj propagan
doj dalyvauja Anglija, Rusi- 

•į ja ir kitos Europos valstybės.

ninkas” dar šio utarninko 
laidoj rašo, kad “Meksikos 
sukilėliai ima viršų.” Sako: 
“Sukilėliai, kuriems vado
vauja gen. Gomez, supliekė 
Calleso kariumenę ir priver
tė ją pasitraukti iš mūšio lau
ko ir bėgti... Tas parodo, kad 
ten sukilėliai stiprus ir ne
pergalimi.”

Tai šitaip katalikiškas lai
kraštis meluoja ir apgaudi
nėja savo skaitytojus.

6 MEDŽIOTOJAI NUŠAU
TI, 20 SUŽEISTA.

Pennsylvanijoj ir Delevva- 
re valstijose pereitą sąvaitę 
atsidarė Šaudymo sezonas. 

Medžiagos tai propagandai Bet pirmą dieną daugiau bu- 
daugiausia duoda Nikara- vo užmušta medžiotojų, ne- 
gua. kur Amerikos jurinin- gu zuikių. Iš viso buvo per- 
kai, gindami Wall Streeto šauta 26 žmonės, šeši jų už- 
bankierių biznį, šaudo ir žu- mušta mirtinai, o kiti visaip 
do Nikaraguos gyventojus, sužeisti.

jos Darbo Partijai 96 
naujas vietas.

Pereitą sąvaitę Anglijoj 
griuvimą. O ji sugriuvo ačiū buvo renkamos visų miestų 
Rusijos revoliucijai. Jeigu ir miestelių naujos valdybos, 
caro valdžia Rusijoj nebūtų išskyrus tik vieną Londono 
nuversta, Rusija butų pasi- apskritį. Ir šituose rinkimuo- 
traukusi iš karo daug anks- se socialistų kontroliuojama 
čiau, Amerika nebūtų spėju- Anglijos Darbo Partija lai- 
si savo pagalbos Francuzi- mėjo 96 naujas vietas, o gal 
jon nusiųsti, ir vokiečiai butų da ir daugiau, nes, galutinų 

davinių da nėra. Kadangi 
priešpaskutiniuose rinki
muose darbiečių buvo išrink
ta 146, o dabar prie to skai
čiaus prisidėjo dar 96, tai 
reiškia, kad Anglijos savi
valdybėse dabar bus 242 so
cialistai, neskaitant suvir- 
šum šimto socialistų Angli
jos parlamente.

Šitoks milžiniškas darbi
ninkų laimėjimas labai pakė
lė musų draugų Anglijoj 
ūpą ir jie dabar tvirtai tiki, 
kad atėjus parlamento rinki
mams jie galės jau paimti 
valdžią į savo rankas. Net 
Amerikos plutokratų spauda 
neslepia, kad Anglijos socia
listų laimėjimas buvo 
“sweeping."

• Kiek socialistų buvo lai
mėta. tiek liberalų ir konser
vatyvų pralaimėta. Komunis- 

, ... -. tų balsai buvo tokie mizemi,
ka,i ?Iiau,la « nei nepaduo-’

RUSIJA BIJOSI LIETU
VIŲ-LENKŲ KARO.

Čičerinas prašo Amerikos 
prezidento intervencijos.
Rusija yra įsitikinus, kad 

Lietuvos karas su Lenkija 
yra neišvengiamas. Lenkai 
esą pasiryžę užimti visą Lie
tuvą. Sovietų Rusijos užsie
nio reikalų komisaras čičeri
nas nori, kad Amerikos pre
zidentas Coolidge padarytų 
intervenciją n-sulaikytų Len
kiją.

AREŠTAVO VISUS 
STREIKO VADUS.

Iš Denvero pranešama, 
kad Colorados pietuose, kur 
I. W. W. streikieriai pereitą 
sąvaitę uždarė da vieną Co- 
lorado Fuel & Iron kompani
jos kasyklą, ’ 
ja areštavo visus streikuo
jančių angliakasių vadus. I

ARTINASI SKANDALINGA amerikiečiai užmušėt darbininkus, kūne reikalau- DA NiCARAGUJjEČ|ų
Associated Press praneša 

iš Nikaraguos, kad Amerikos 
jurininkai pereitą sąvaitę už
mušę bei sužeidę dar 60 tos 
šalies gyventojų, kurie prie
šinasi Wall Streeto bernui 
prezidentui Diazui.

KLERIKALŲ BYLA
JIE PAVOGĖ 2,000,000 

LITŲ.

Iš viso kaltinama 10 krikš
čionių demokratų. Vienas jų 
užsistatęs 84,000 litų kau

cijos pabėgo.
Greitu laiku Kaune žada 

prasidėti skandalinga byla, 
kurioje yra kaltinama 10 
žmonių, pavogusių už 2,000,- 
000 litu valstybės turto. Šitos 
vagystės turėjo vietą miškų 
departamente 1924—1925 
metais, kuomet Lietuvoje 
viešpatavo kunigų palaimin
toji krikščionių demokratų 
valdžia.

Gali būt, kad smetoninin- 
kai tos bylos ir nekeltų, bet 
jie bijosi ją numarinti, nes ji 
buvo jau užvesta pereitais 
metais, kuomet prie valdžios 
atsistojo liaudininkai su so
cialdemokratais. Reikia pa
sakyt, jog krikščionįs demo
kratai daugiausia dėlto ir 
šmeižė liaudininkus su so
cialdemokratais, kad šie kė
lė jų vagystes ir šmugelius 
aikštėn.

Kalbamoji byla sudaro ke
turis «li lėlius tuiiiu* įastu. Ji 
parodo. Kaip ki iksčioiųsde
mokratai pardavinėjo Lietu
vos miškus ir vogė pinigus.

ja daugiau duonos, bet už 
plėšrųjį kapitalą. Tai da vie
na darbininkams pamoka. 

BĖGUSIŲ KALINIŲ BYLA kad už demokratus ir repub- 
Šiomis dienomis Kauno 

apygardos teismas nagrinėjo 
keturių kalinių bylą, kaltina
mų pabėgimu iš sunkiųjų 
darbų kalėjimo (katorgos)

Tas sunkiųjų darbų kalė
jimas arba katorga randasi 
IX-tame Forte, netoli Kauno. 
Vienoje kameroje tenai sė
dėjo sunkiai nubausti 4 kali
niai : Ipolitas Bogučauskis, 
Jonas Rubickas, Juozas Va
siliauskas ir Juozas Tylys. 
Būdami vienoje kameroje, 
jie sumanė pabėgti iš kalėji
mo. Jie manė suorganizuoti 
kokių 40 žmonių pabėgimą, 
bet paskui suprato, kad toks 
didelis pabėgimas yra nega
limas ir todėl nutarė bėgti 
tiktai keturiese. Vieną rytą 
kalėjimo prižiūrėtojas Mali
nauskas išleido aukščiau mi
nėtus kalinius į virtuvę kavos 
atnešti. Grįždami iš virtuvės, 
vienas iš jų puolė iš užpaka
lio ant prižiūrėtojo, o kiti 
griebė raktus iš prižiūrėtojo 
ir smaugė kad prižiui etojas 
negal ‘.u rėkti. Atsirakinę 
duiis visi kaliniai pabėgo. 
Atsipeikėjęs prižiūrėtojas 
pakėlė triukšmą, bet buvo 
jau vėlu. Kaliniai pabėgę iš

likonus negalima balsuoti.
I --------------
KRUVINA LABDARYBĖ.

Amerikos aliejaus ir ka
syklų karalius Rokfeleris 
paaukavo $500,000 pastaty
mui Anglijoj teatro Shakes- 
peare’o atminčiai. Buržuazi
jos spauda jį garbina kaipo 
didžiausi “labdarį." Bet tuo 
pačiu laiku alkani Rokfele
rio maineriai Coloradoje yra 
mušami ir mindžiojami ark
liais vien tik dėlto, kad jie 
pareikalavo daugiau algos. 
Darbininkams pridėti Rok
feleris nenori, bet uždirbtus 
jų tūkstančius dalija bažny
čioms ir teatrams statyt. Tai 
yra kruvina labdarybė.

SUŠAUDĖ 5 KATALIKUS 
BANDITUS.

Meksikoje pereitą sąvaitę 
tapo sušaudyti 5 katalikai, 
kurie porą sąvaičių prieš tai 
buvo užpuolę traukinį ties 
San Luis Patosi.

UŽMUŠTA 200 BEDUJINŲ
Iš Jeruzolimos pranešama, 

kad Sirijoj kilo karas tarp 
dviejų bedujinų padermių. 
Pereitą sąvaitę vienam mū
šyje krito 200 bedujinų.

BAISUS POTVINIAI 
NAUJOJ ANGLIJOJ.

Šitose vagystėse’yra kaltina- kalėjimo išsiskirstė. Daboju- 
mi 3 privatus klerikalai ir'sis minėtus kalinius prižiurė- 
<eptyni tarnavusieji miškų to jas Malinauskas nusišovė, 
lepai tamente. Vienas jų už- Netrukus pabėgusiej. iš kale- 
sistate 84,000 litus kaucijos •• , . . ♦ ' •ir pabėgo. ijimo buvo sulaikyti.-1 eismas

Byla bus svarstoma Kau-! kiekvienam Pr,f^ei° Pa 1 
no apygardos teisme apie metus sunkiu1” H _ n.aieji- 
Naujus Metus. 171 n u - i*r« ui

PAKORĖ DU KINIEČIU.
Anksti šio utarninko rytą 

Connecticut valstijos kalėji
me, VVethersfielde, tapo pa
kaiti du kiniečiai, VVing ir 
Lung, kilt ūdų buvo pa
smerkti iitiriop už nužiidv- 
•na trečio kiniečio.

Nuo ilgų ir smarkių lietų 
Naujoj Anglijoj labai patvi
no upės ir pasidarė baisus 
potviniai, kurie pridarė labai 
didelių nuostolių ir per ku
riuos prigėrė apie 150 žmo
nių. Daugiausia nukentėjo 
Vermonto valstija, kur vie
nam tik Rutlande priskaito- 
ma į 10,000,000 nuostolių ir 
1,000 žmonių be pastogės. 
Tarp White River Junction 
ir Montperliero vanduo nu
nešė 20 didelių tiltų, o ma- 
žesnių tiltu nunešta daugiau 
kaip 100.' Išviso nukentėjo 
17 miestų ir miestelių, ir šim
tai farmų.

Paskui seka Massachusetu 
valstija, kur nuostoliai ap
skaitomi į $35.000.000. Su
sisiekimas gelžkeliu tarp Bo
stono ir kitų miestų buvo vi
sai nutrauktas, todėl Bostone 
pasidarė didelis pieno badas. 
Springfielde 5.000 žmonių 
pasiliko be pastogės.

Ir taip po visą Naują Ang
liją: vienur žmonių namus 
išnešė pakilęs vanduo, kitur 
juos išgriovė pakilusi viesu
lą. Prie didelio žmonių vargo 
prisidėjo šaltas oras ir snie
gą •
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“DARBININKO” BEND- < kį, Liakacičių ir Kazlauską. 
RAS FRONTAS NETURI ! Ajit rytojaus jie sušaudyti.

a APŽVALGAI B
PRITARIMO.

South Bostono “Darbinin
kas” sumanė kurti “bendrą 
frontą” prieš smurtininkų 
sauvaliavimą Lietuvoje. Bet 
ar žinote, kas jį prie to pa
stūmėjo? Ogi uždėta “Ry
tui” pabauda. “Rytas” yra 
Lietuvos klerikalų organas. 
Jis daugiausia agitavo griau
ti buvusią liaudininkų ir so
cialdemokratų valdžią. Ir jis 
daugiausia džiaugėsi, kuo
met ginkluoti razbainiiikai 
17 gruodžio naktį užpuolė 
Lietuvos prezidentu Gri
niaus ir ministerių namus ir 
revolveriais išvaikė tautos 
išrinktą Seimą. Sveikinda
mas šita smurtą, “Rvtas” iš
leido net “EXTRA TELE
GRAMĄ.” Bet dabar smur
tininkai paėmė ir pačiam 
“Rytui” už gerklės. Jie uždė
jo jam 3,000 litų pabaudos 
vien užtai, kad jis cenzūros 
nesiklausęs permainė para
šus po dviem straipsniais. 
Dėl šitos pabaudos “Ryta: 
pakėlė didelį riksmą, o jo 
vienmintis “Darbininkas” 
Amerikoje sumanė tverti net 
“bendrą frontą” prieš fašis
tus. Ir į tą “frontą” jis kvie
čia visus priešfašistinius lai
kraščius, būtent:
' “Draugą,”

“Garsą,” 
“Sandarą,” 
“Naujienas,” 
“Keleivį,” /
“Laisvę*”
“Vilnį” ir, žinoma, pats jų 

iarpan stoja.
Bet ar žinot, ką tas “ben

dras frontas” turi veikti?
Ogi sumesti po $30 ir ap

mokėti “Rytui” uždėtą pa
baudą — tam pačiam “Ry
tui,” kuris nesenai da spiau- 
dė vitriolium visus demokra
tijos šalininkus, o garbino 
smurtą!

Jeigu Lietuvos padėtis ne
būtų tokia baisi, “Darbinin
ko” pasiūlymą galima butų' 
paimti juokais. Bet kur gink- j 
luotą žmogžudžių gauja, pa
sivadinusi “valdžia,” be ato
dairos žudo šalies gyvento
jus, kur žmonių ašaros ir 
kraujas plaukia upeliais, te
nai juokams ne vieta. Todėl 
mes manoin, kad ir “Darbi
ninkas” ne juokais į bendrą 
frontą mus kviečia. Bet kad 
lif labai nuoširdus jis butų, jo 
Į pasiūlymo mes negalime pri
gimti. “Sandara” pasakė tei- 
jsingai, kad ne tuo kėliu 
“Darbininkas” eina, nes ne 
vienas tik “Rytas” turi pa
baudą užmokėti Kiti yra 
daug daugiau nukentėję. Ki
li iš šio svieto buvo išvaryti, 
d a kiti kalėjimuosna visam 
įamžiui sukimšti, Varniuose 
kankinami, jų šeimynos išar
dytos, moterįs ir maži kūdi
kiai vieni pasilikę iš bado 
•miršta. Apie šitas baisenybes 
“Darbininkas” visai nekal
ba. Jam tik rupi, kad “Ry
tui” nereikėtų pabaudos mo
kėti.
i Ne! Dėl “Ryto” pabaudos 
jnes “bendrų frontų” netver- 
šime. Musų kaimynė gerai 
pastebėjo, kad jeigu kleri
kalams taip jau rupi “Rytui” 
pabaudą apmokėti, tai Lietu
vos krikščionys-demokratai 
gali ją apmokėti iš tų pinigų, 
kuriuos jų valdžia surinko 
bausdama anais metais 
“Lietuvos Žinias,” “Social
demokratą” ir kitus pažan
gius laikraščius.

s

I i
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Rugsėjo 13 d. karo teismas 
nagrinėjo da 7 Tauragės su
kilėlių bylas. Richardas Vi-! 
zembergas nuteistas miriop 
ir tuoj sušaudytas. Pranas 
Kibilius išteisintas, o kiti nu
teisti Kalėjimam

Rugsėjo 15 d. karo teismas 
nagrinėjo 22-jų Tauragės; 
sukilėlių bylas, pripažino vi-Į 
sus kaltais ir nutarė: Joną ■ 
Milkeraitį, Kazį Žukauską, 
Praną Kusį, Vladą Gailių, 
Juozą Bartkų, Vaclovą Lužą, 
Igną Kazlauską ir Bronių Si- 
darą sušaudyti. Kiti nuteisti- 
iki gyvos galvos kalėjimam I 
Visų nuteistųjų t uitas buvo 
konfiskuotas.

SKIRTUMAS TARP SO
CIALISTŲ IR BOLŠE

VIKŲ.

I

daly vauti socialdemokratai.
Anglija suteikė sovietams pri
pažinimą ‘de jure.* kuomet bu
vo susidariusi socialisto Mac- 
Donaldo valdžia. Prancūzija 
pripažino Rusiją prie radikalo 
Herriot valdžios, kurios užsie
nių politika buvo po stipria so
cialistų Įtaka.

“Ir bendrai reikia pasakyti, 
kad socialistai visose šalyse sto
jo ir stoja už sovietų valdžios 
pripažinimą ir už draugingu su 
ja ryšių palaikymą. Taip jie el
giasi. žinoma, ne dvi to. kau jie 
mėgtų bolševikus arba tą kru
viną despotizmą ir teroro siste
mą, kurią yra Įvedę Rusijoje 
bolševikai, bet dėl to. kad so
cialistai aukščiaus už viską sta
to pasaulio taiką. Jie tiki ne i 
karus, bet Į tautų susitarimą r 
bendradarbiavimą'

“Kuo teėiaus atsimoka bol
ševikai socialistams uz toki ;ą 
taikingą nusistatym...

"Jie atsimoka šlykščiausiais 
šmeižtais, fanatiškos neapy
kantos skelbimu, intrigomis ir. 
kur gali, net žiauriu smurtu!

"Rusijoje socialdemokratų 
partija visai neturi teisės lega
liai gyvuot. Daugelis tos parti
jos narių ir veikėjų yra išžudy
ta. sugrusta i kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas arba iš
tremta į užsienius.

‘Gruzijos socialdemokratinę 
valdžią bolševikai užpuolė gink
lais ir užgrobė visą kraštą —po 
to. kai tarp Maskvos ir Gruzijos 
jau buvo padaryta taikos ir 
draugingumo sutartis!

“Kitose šalyse bolševikai už
laiko armijas apmokamų agen
tų. kurie stengiasi suardyti so
cialistų organizacijas ir sukelti 
tamsesniąsias proletariato ma
ses prieš socialistus.”

Tečiaus nežiūrint to, kad

pasakė bur-yra sveikas darbininkų kla-J "Kas, aš? — pasakė bur-! 
sės judėjimas, kuriam pri-,sukas, — aš šventas žmogus? 
klauso ateitis. {Dievas su jumis, pone! Ką

--------------- į jus sakote! Aš, nors tai ne-Į
PASENĘS MELAS. ;padoru pasakyti, didžiojo!

Smetona su Voldemaru! ketvergo išvakarėse ėjau pas 
vis kartoja savo “Lietuvy” P.vraįnniykę. ,
pasenusi melą, buk Šleževi- Gogolio komedijose • ‘Pirš- 
čiaus valdžia vedusi Lietuvą I lybos” caro nužiūrėtas prieš-

_ 1* •_______ a j    oo nnen , IdlKl clfA-- U*. <

mos šitą melą "Lietuvos Ži- reiškęs tokiuose žodžiuose: 
mos sako:

‘ Nejaugi ‘Lietuvis* neatsime- .
na. kad esant valdžioje valstie-t 
čiams liaudininkams komuni.s-i 
tai varė šiai i 
opoziciją ir jeigu kas su komu- Į

prie bolševizmo. Atremda-valstybingumas buvo pasi

I 
i

♦

Šiomis dienomis Latvijos-
Seimas užgyre prekybos su
tarti su Sovietų Rusija. Šitą 
sutarti su Rusija padarė so-' 
cialistine Latvijos valdžia, 
nežiūrint kad jai labai prie-į 
šinosi savoji buržuazija irt 
Anglijos diplomatija.

Šitas faktas parodo, sako 
“Naujienos,” kad netiesą; 
bolševikai skelbia. bukso-Į 
cialistai einą ranka rankuii 
su pasaulio imperialistais ir 
remią ių planus prieš Rusiją.’ 

"Kaip tik Latvijon valdžios 
priešakyje atsistojo socialistai 
—sako “Naujienos" — tai tuo
jaus jie ėmė vesti derybas su 
sovietais ir. pagaliau, pasirašė 
su jais sutarti. Gi pirmesnio- 
sios Latviu valdžios ne tik ne- bolševikai visuomet stengia- 
jieškojo susitarimo su Rusija, si socialistams kenkti, socia- 
bet dar palaikė artimus ryšius listinis judėjimas visam pa
su jos priešais Lenkais. šaulyje eina stipryn, o bolše-

“Bet Latvija šituo atžvilgiu vizmas smunka ir smunka, i 
yra ne išimtis. Lietuva taip pat Kodėl? Todėl, kad bolševiz-j 
padarė sutarti su Rusija tiktai mas yra tik laikinai karo su-! 
tuomet, kai jos valdžioje ėmė keltas karštis, o socializmas

Kaip Atgauti Vilnių?

“Taip. Rusuose yra tokių pa
vardžių, kad tik nusispjau
tum ir persižegnotum.”

Nuo vyriausio cenzoriaus 
vaidilai aHi^!ne"OrėĮ° atsilikti ir kitL

_ ___ _ _____ _  _____ l Net žandarų šefas' Dubel- 
nistais laikė tada bendrą fron—-pripažino, kad jie perdė
tą. tai kaip tik tos grupės, ku-; Savo rašte carui jis nuro- 
rios kaip ir ‘Lietuvio’ ideologi-___________________ cenzoriai
jos žmonės, buvo tada opozici- ■ dažnai kabinėjasi prie visai 
joje? Komunistų leidžiamuose nekaltų posakių. Kad Įtiki- 
atsišaukimuose buvo aiškiai sa-:nU5, Dubeltas iliustra-
koma. kad jų tikslas esąs nu-i'° savo mintis tokiais cenzu- 
griauti demokratinę vyriausy-ĮDaibuotės pavyzdžiais, 
be. diskredituoti demokratinę; Autorius rašo: "Tavo lupų 
tvarką, ir kad šiam tikslui pa- J dangišką šypseną gaudyti ...

Cenzorius braukia ir rašosiekti komunistai privalą derin
ti savo žygius su visos tų lai-tokią pastabą: “Moteris nėra 
ku opozicijos taktika. Įverta, kad jos šypsena butų

"Tai kaip gali sveiko proto; pavadinta dangiška”... 
žmogus sakyti šiandien kad. Aworiug; -Tu supratai 
komu,,,sun palaike p. šfeaev-; fco man0 duJia norl- H 
ciaus vyriausybę, ir kad sios i , .
vyriausybės tikslas buvęs bol-i Cenzorius: “Lždrausti,
ševizmas Lietuvoje?” į nes čia liečiama dūšia ...

Autorius: “Vienas tavo 
švelnus žvilgsnis man yra 
brangesnis už visą pasaulį”...

Cenzorius deda rezoliuci
ją : “Uždrausti, nes pasauly 
yra aukštesnių valdžių, ku
rios turi būti brangesnės už 
moteries žvilgsnį”...

Autorius: “Kaip aš norė
čiau. tylumoje, greta tavęs 
pratintis prie laimės”...

Cenzorius: “Uždrausti,
nes laimei reikia pratintis ne 
prie moters, o prie Evangeli- • •• 
JOS ...

Perskaitęs Dubelto rastą 
ir jo prašymą nuimti cenzū
rą nuo Gogolio raštų, caras 
galų gale sutiko, ir Gogolio 
veikalai pasirodė be cenzū
ros*

Iš Ctn ffitahįuB Praoje 
Ceazans Veilonto.

Caro Mikalojaus I-io lai
kais Rusijoje siautė žiauri 
cenzūra.

Pats caras kartais ėjo vy
riausiojo cenzoriaus parei
gas.

Taip jis uždraudė leisti ne- 
cenzuruotus Gogolio raštus. 
Tuose raštuose jis pastebėjo 
tokius posakius ir išsireiški
mus, kurie, jo nuomone, bu
vo pavojingi esama jai tvar
kai.

Gogolio apysakoje “Vij” 
caras rado neleistiną šitokį 
posakį:

“Socialdemokratas” rašo:
Kam teko skaityti paskuti

nės sąvaitės Vilniaus lenkiš- 
.... —_. . . ■ A, t ■ ' .—-

kartą gavo gražios progos 
matyti, kiek aistrios neapy
kantos verda lenkiškų bur
žuazinių susigrupavimų tar
tie prieš Lietuvos vyriausy
bę. Nacionalistų ir nionar- 
chistų atstovai eina dar to
liau. Jie. nesigailėdami 
smarkiausių pavadinimų.! 
drebia putotos neapykantos 
kaltinimus už Lietuvos lenkų 
oersekiojimą visoms iki šiol 
buvusioms Lietuvos vyriau
sybėms. Kai kurie eina dar 
toliau, dega nesuvaldomu 
kerštu prieš “kauniškę” Lie
tuvą ir su mielu noru pasi
naudotų pirmąją proga nu
šluoti nuo žemėlapio “Kauno 
valstybę.”

Tam bendram ir suderin
tam chore bent šiuo kartu iš
imtį sudarė lenkų socialisti
nė spauda, išsiskirdama iš 
kitų ir savotiškai Įvertinda
ma bendrą Lietuvos padėti ir 
p. Voldemaro vyriausybės 
pastaruosius žygius lenkų 
mokyklų klausimu Lietuvo
je. Skiriasi nuo kitų ir vadi
namoji demokratine lenkų 
spauda, puldama dabartinę 
vyriausybę, bet nuolat pa
brėždama savo palankumą, 
savo gerus norus lietuvių 
tautai.

Visai tokį pat vaizdą su
darė ir lietuviškoji spauda 
Kaune. Įvertindama Lenkų 
valdžios represijas prieš lie
tuviškas mokyklas ir lietu
viškus veikėjus Vilnijoj pa
čiu paskutiniu laiku.

Šiandien, sukeltas spaudo
je fermas jau pradeda nu- 
slugti. Diplomatinėmis pa
stangomis ! ' ’

reikia būt tikram, kad maža 
tauta reikiamu momentu su
gebės sukaupti visas savo

tas dar feas k vieninga, .savo sieki-
niuose ir pasiryžime mokės 
-udaryti bent tokią ginkluo
tą jėgą, kuri sprendžiamuo
ju momentu nulemtų Vil
niaus klausimo sprendimą. 
A.r gi gali būt tokia jėga su
daryta mažutėj šaly, kuomet 
uačioj musų visuomenėj ne- 

Įpailstamai vyksta paslėpta, 
bet atkakli ko\ a.

Kiek kartų mums teko pa
sisakyti Vilniaus klausimu, 
mes visuomet buvome ir da
bar esame įsitikinę, kad vie
nintelis kelias Lietuvai susi
jungti su Vilniaus kraštu 
bendram politiniam gyveni
mui yra susipratimu kelias. 
0 susipratimui reikalinga 
Vilniaus kraštai pavilioti. 
Ne klastingai pavilioti, bet 
nuoširdžiai ir vaizdžiai paro
džius. kad mes esame verti 
jo meilės savo geru viduji 
niu susitvarkymu, savu kul 
turiniu pajėgumu, savo svei
ku ukiu ir mokėjimu taikia*. 
žmoniškai sugyventi su kito
mis tautinėmis grupėmis v ie
nos demokratingos respubli
kos ribose.

Tai yra pamatinis nusista
tymas, iš kurio tenka eiti Vil
niaus klausimą spręsti. Vi
dujinio savo pajėgumo vys
tymas ir susipratimas su 
Vilniaus kraštu. Ir jeigu Lie
tuvos diplomatija nori sau 
<tatvti kokius konkrečius už
davinius Vilniaus reikalu 
tai tas uždavinys butų: kuo 
galima padėti Vilniaus kraš
tui. kad jis gautų galimybės 
bent Lenkijos ribose išsiskir
ti Į atskirą provinciją pla
čiomis autonominėmis teisė
mis, kurios leistų lais\ai pa 

i to krašto savitiems 
į ......ir lx u 11 u 11
niams reikalams, kurios duo
tų galimybės susiburti ir su
tvirtėti vietos visuomenei sa
vo reikalų įmpinime ir gyni- , 

į me.
Dabartinėms politinėms 

| sąlygoms esant Lietuvoje, 
i pas mus vyksta ne jėgų subū
rimas, ne kuriamasai viduji- 

, bet žluginanti

I

*

.. ?“nt«7^°tuW sireikšti t„k.
vyriausybių .ir pašalimų pa- ekcnom;njams
dėjėjų įvykis matomai bus! 
ramiai užbaigtas. Bet kam 
neaišku, kad tokioj d irbtinai 
Įkaitintoj atmosferoj kartais 
gali užtekti mažos kibirkštė-' 
lės. kad tarp Lietuvos ir Len- ■ 
kijos vėl šautų karo gaisras i 
su visomis jo baisiomis pasė
komis.

Mums netenka aiškinti, njs darbas,

I

i

M

kus po drebėjimo, visai sply- 
Arkliai jau prieš ketu-

daug naminių gyvulių rodė 
baimės ir nerimavimo požy- 

ir ver
ši mys

Nesenai Kryme, Pietų Ru
sijoj. Įvyko smarkus žemes 
drebėjimas, kuri, kaip dabar 

; aiškėja, gyvuliai jau iš anks- 
’ j to nujautė. Yra pastebėta.

t

r. t

Gera rūšis padeda juos ten—gera rūšis 
palaiko juos ten.

Carnel rūkytojai nesirūpina ir nėra 
reikalo jiems rūpintis nieku kitu kaip

tik rūkymo smagumu.

’ FAŠISTIŠKOJ SKER
DYKLOJ.

“Lietuva” paduoda iš fa
šistiškos skerdyklos Taura
gėj šitokių žinių:

Rugsėjo 12 d. karo lauko 
pasmerkė mirti šiuos 

tFįftirnites sukilėlius: Gudjo
nu Odorą, Pauliką, Burnec-

kad pavojaus priežastis glu- kra$ta vidujinė kova, kun 
di ne ------ “ ,“x------ -  ‘ ‘ *
riausybių puolime prieš tau-1 ““ - - -
tinęs lenkų ir lietuvių mažu-į 
mas čia Lietuvoj ar Vilniaus' 
krašte. Kivirčo ir keršto šal
tinis eina iš to. kad Vilniaus1 
klausimas darosi kaskart vis 
opesnis, Įgrisęs, vis aistrin
gesnis. Darosi visai supran
tama, delko “Kurjer Wilens- 
ki,” Pilsudskio valdžios in
spiruojamas laikraštis, su pa
siilgimu jau nebe pirmą syki 
kartoja klausimą: kada gi 
pagalios dvi broliškos Betu
riu ir lenkų tautos paduos 
viena antrai rankas.

Aišku, kad Vilniaus klau
simo išsprendimas gyvai do
mina ir Lietuvos visuomenę; 
tam priežasčių ne mažėja.. £k 
bet daugėja. Bet kokiu ke-:k • -3 aij ^ndrebėiiir s 
liu? Iki šiol visų Lietuvos vy-; Pnes pimaj] sudrėbė.,>rr_ą 
riausybių politika Vilniaus

vienani ar kitam vy- njeko negali atnešti Lietuvai 
_ . . .. ? 2 'apart pikto. Ir ne tik dėl mu-

. jsų vidujinių santykių. Jei da-
ibar išsipildytų avantiurinių
■ politikų viltys ir Įvyktų kokia 
karo katastrofa, ji sugriūtų 
visu sunkumu ant musų kraš
to ir jau netektų abejoti, kuo 
pasibaigtų Lietuvos nepn-

■ klausomas politinis buvimas.
' - - —

Gyvuliai lyjančia Žemės 
Drebėjimą.

* « •  — — _■* * • M<11I live II ilvIIlIIclVJlIlI/ Uv/j y

klausimu rėmės. pradžioje mi Karvės maurojo irver- 
viltim, kad Vilnių gali Lietu- - |aukan .
vai grąžinti koks geras ir ga- j j . , t j ž -j ,
lingas dede ia Europos V aka- ir IalidV priJ žmonjll.
rų, vėliau - busimų katas- katės,Bpa!lirodė v‘isu jautrjaį. 
trofų pagalba: jvykg. g'.rd>;siog..j^dienaantačia» prieš 
Lenkijos ginkluotas susire- drebėjimą kažkur pasislėnū 
mimas su bet kuriuo Jo?ka?-. J įk d|. I 
mynu ir bendroj suirutėj: H
Lietuva atsigriebs. Savo es
mėje tokia politika yra avan- 
tiuristinė, yra pavojinga ne rias valandas pradėjo prunk- 
tik Lietuvai, bet ir bendrai irti ir baidydamiesi mėtytis į 
pasaulinei taikai ir todėl aiš^ Į šalis be jokios priežasties, o
ku, kad ji šiandien susilaukė 
vis griežtesnio neigiamo 
įvertinimo kaip tik iš tų ga
lingųjų dėdžių, iš kurių savo 
laiku buvo tiek daug Jaukta.

Šiandien ta politika ypač 
netenka bet kurio pagrindo. 
Jeigu savo viltis remti busi
mų karų katastrofomis, tai

kai kur liovėsi ėsti. Net ir no* 
rangusai vėžlys, nujausda
mas žemės drebėjimą, pasi
darė vikresnis, ir reikšdamas 
baimės ženklus pradėjo p< 
kambarį greit vėžlenti. Esti 
jis liovėsi gana anksti prie 
žemės drebėjimui jvyksiant.
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Kas skaito ir rašo, 

Tas duonos neprašo.
—■ ■■ ■..■■■! , ■! » ——

BROOKLYN, N. Y. 
Ką sako ponia 

apie Lietuvą.
Spalio 24 d. laivu “Polo- 

nia” sugrįžo iš Lietuvos po
nia E. Citavįčiene.

“Vienybė” No. 129 prisa- 
paliojo apie Citavičienės su
grįžimą nei šį, nei tą. Citavi- 
čienei sugrįžus namo, buvo 
surengta jos pasitikimui puo
ta, tik ne pas Šalaviejus, kaip 
‘‘Vienybė” rašo, o jos pačios 
namuose Brooklvne. Taipgi 
klaidingai “Vienybė” rašo 
kad E. Citavieienė gyvenan
ti Richmont Hill. Teisybė, 
Richmont Hill irgi gyvena 
Citavieienė, bet ne ta, kuri 
buvo išvažiavus į Lietuvą.

■ Laivui pasitikti “Vienybė” 
pasiuntė savo fašistišką “bu
bą,” kuris netik nemoka ra
šyti, bet nei teisingai papa
sakoti.

Aš buvau nuėjęs pas ponią 
Citavičienę pasiklausinėti 
apie Lietuvą. Pirmas mano 
klausimas buvo:

—Ar prisiėjo tamstai su 
valdžios įstaigomis i eikalų 
turėti ?

—O kaip gi! — atsakė Ci- 
tavičienė. — Kuomet manai 
prabūti vienoj vietoj virš 24 
valandų, tai reikia valsčiuje 
įsiregistruoti. O valsčių įstai
gose žmones, iš visko matyt, 
tipiški mužikai. įėjus man į 
\ alsčiaus raštinę, jie į mane 
nei atydos neatkreipė. Kiek 
palūkėjus užklausiau: Kame 
čia galima įsiregistruoti? — 
O iš kur tamsta? — paklau
sė jie. — Iš Amerikos, sa
kau. — Nueik pas seniūną ir 
tenai įsiregistruosi. — pata
rė jie man. — Bet kur yra tas 
seniūnas? — aš klausiu. — 
Seniūnas seniaas vadinosi 
starosta. Paklausi bent ką — 
pasakys.

Atsiduso ponia Citavičie- 
ne ir pasakoja toliau:

—Sugrįžau į tėviškę, pasi
klausiau ir suradau seniūną. 
Bet seniūnas manęs neregis
truoja. Sako, nueik į valsčių, 
tai tenai įregistruos. Apsisu
kus vėl skubinuosi į valsčių. 
Kol pasiekiau valsčiaus ras
tinę, jau buvau pailsus ir pa- 
pykus. įėjus rūsčiai pasa
kiau :—Kodėl jus neteisingai 
mane informuojate? Jus tu
rite mane įregistruoti čionai. 
Bet mužikiški ponai ir vėl 
atsisakė mane registruoti. 
—Jei taip,- tai aš visai nesi- 
registruosiu, —- pastebėjau 
aš Jiems. — Nesiregistruosi, 
tai busi nubausta, — pagrū
mojo jie man. — Tamsta tu
ri važiuoti į Šiaulius pas nuo
vados viršininką, tai jis įre
gistruos. — Tai kodėl jus 
man iš karto to nesakėte, — 
paklausiau aš. 1

aš Jiems.

©(AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
* —■■ Ll ■. _ —  _■ ■ — - ■ , ■ - - »-----------------------------------------------------------------------------------------------------------T

Kas nieko neveikia, 

To niekas nepeikia.

gerai. Bet kuomet man reikė-Į 

nuvažiavęs į Papilę apie tai] 
pranešė, tai abudu valdinin
kai sušuko, kad toks prane
šimas negiliuoja. Girdi, ji 
pati turi ęia pribūti. Tuomet 
mano brolis pakišo jiems po
licijos viršininko raščiuką 
ir... pagiliavo.

—O kaip abelnai žmonės 
atsineša link dabartinės val
džios? — paklausiau aš.

—Nors šitoks klausimas 
man yra sunkokas, bet atsa
kysiu, — tarė ponia Citavi- 
čienė. — Seni žmonės ir bo
belės link valdžios atsineša 
gana palankiai. Bet jaunuo
menė ir viduramžiai žmonės 
yra nusistatę prieš dabartinę 
valdžią. Nepalankumą suke
lia valdininkų žiaurumas, 
abelnas skurdas ir pinigų 
stoka.

—Ar tamstai neteko patir
ti, kurioms partijoms žmo
nės daugiausia pritaria ?

—is žmonių yra labai sun
ku ką-nors patirti, nes jie 
yra įbauginti. Kai kalba apie 
politiką, tai pašnabždomis, 
kad niekas negirdėtų. Net 
vienos šeimynos nariai ne 
vienodai žiuri į partijas. Štai, 
pavyzdžiui, ūkininkas N. tu
ri keturis sūnūs. Vyriausias 
jų yra ženotas ir veda ūkį, 
kiti tris dirba pas tėvą. Ir 
štai kaip jie balsavo: vedęs 
sūnūs — už liaudininkus, ne
vedusieji — už socialdemo
kratas, o pats senis — už 
krikščionis demokrato*. Jei
gu ne ubagai ir davatkos, tai 
krikščionys mažai paspirties 
turėtų.

—O bažnyčioj ar tamstai 
teko būti? Kokie žmonės ją 
lanko? * ’ ^||

—Tain, buvau ir bažny
čioj. Ją lanko tik seneliai ir 
moterėlės.

—Tai turbut kunigėliams 
prastas biznis Lietuvoj?

—Ne, biznis jiems ne pra
stas. Štai Papilės klebonas 
turi melnyčią ir degtinės san
krovą. Kai žmones atvažiuo
ja pas kleboną su bažnyti
niais reika^is, tai klebono 
beveik niekad neranda kle
bonijoj. Jis būna arba mel- 
nyčioj arba degtinės sankro
voj.

Tai šitiek žinių apie Lie
tuvą suteikė man ponia -Cita- 
vičienė. Reporteris.

PHILADELPHIA, PA. 
Blogi darbai—liūdnas galas.-

Spalio 24 d. du čiagimiai 
lietuviai jaunuoliai. Ališaus- 
kas ir Geležinis, pasivogę au-i 
tomobilį nuvažiavo į Fair- 
mond Parką daryti prakti
kas, kaip išdinamituot bankų

Citavieienė jo išvažiuoti ir mano brolis;

X
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Tikra Reveliacija Kavos Rūšyse

met nėra pinigų. Nors komi- id MigA ftmię npr o į i 
tetas nėra paskelbęs, kiek 1,1
paminklo nupiešimas ir pa- VIKfflfflKU RINKIMO, 
darymas atsieis, bet man te
ko girdėti, kad už nupieši-
___ . 1 - J ‘ A '

aiouraine

Jums patartina pasirinkt geriausia

irgi nepasakė. Jiedu buvo 
pasidavę italijoniškomis pa
vardėmis. Tik vėliau man 
pasisekė nuo kaimynų suži
noti, kad tiedu ‘‘pasižymėję” 
vaikėzai yra lietuviai. Abu
du yra katalikų tėvų vaikai ir 
išauginti katalikiškoj dva
sioj. K. J. Geležėlė.

CLEVELAND, OHIO.
Mirtos Choro operetės 

įspūdžiai.
Spalio 30 d. Lietuvių Sve

tainėj Mirtos Choras persta
tė operetę “Sylvia.” Minima

ko giraeu, Kao uz nupiesi-; Pereitame “Keleivio” nu- 
mą manoma užmokėti $lo0. meryje Senas Narys visai 
Ję!gu tiek lesuos v ienas nu- tiksliai nurodė, kuriuos SLA. 

(piesiiiias, tai kiek tuomet palikti senus, o
sieis pats paminklas.' {kuriuos rinkti naujus. Man 

Dėdė Šernas yra davęs rodosl> ^a(i sla. nariai ne
lietuvių išeivijai Amerikoje j padarytų klaidos, jeigu bal- 
labai daug. Nmkas tiek ne-suotų už šitokį sąrašą: St. 
prisidėjo pne pakėlimo mu- Gegužis, prez., J. Neviackas, 

A p JurgfeJiute
rastai. Jis yra užsitarnavęs sekr K G is ižd Bučins_ 

kas ir Raginskas, iždo glob.
i

kame yra to viso tikslas, tai 
gausi atsakymą, kad tai yra 
“Hallovve’en’' diena — visi 
taip daro, todėl ir aš darau. 
Iš šito viso galima lengvai 

_ ____ k__  padaryti išvadą, kad žmones
negalėjo ‘ būt prastai arba • prie kvailumo yra labai leng- 
per daug gerai. va patraukti, bet prie rimto

Abelnai imant, tai lošimas darbo, tai labai sunku.
“Hallovve’en” dienos va

karą Lietuvių Svetainės 
Bendrovė turėjo surengus 
maskaradų balių. Aš, kaipo 

Tos operetės vedėjui-reži- korespondentas, irgi nuėjau, 
sieriui reikia duot pipirų, 
kad neišmokino choristų jo
kio judėjimo. Minimoj ope-

Vasiliauskaitė — Molės ro
lėj, A. Rudzenskaitė — Do- 
lės rolėj, O. Janušauskaitė— 
Polės rolėj lošė visai tinka
mai. Jų visų nežymios rolės, 
t. y. trumpos ir būryje lošiant

--- --------------7--------
•neprastai išėjo. Jeigu vyrai! 
butų buvę energingesni, tai 
butų galima pasakyt, kad vi- 

! sai gerai sulošė.
i

Kas čia teko pamatyti, tai 
jau vargu viską pajiegsiu ap
rašyti, bet vistik bandysiu

operetė jau buvo aprašyta ret^- chOras daug turi darbo nors dalį perduoti to viso cnanrinm tnd^l nAramill • . - i • •_ ll _i___ i -a •__ _i________ 1spaudoje, todėl aš nerašysiu, 
kokia yra jos vidurinė įtalpa.

Svarbesnių rolių vaidinto-i & 
jai: O. Rudzenskaitė Syl- jr nedirba, tai meluoja akyse 
vijos rolėj lošė taip gerai, jr pasirodo tinginiais. Iš pat 
kad daugelis net stebėjosi, pradžios, taipgi šienas buvo

i kupetą. O dabar buvo kupe- 
~ ta gatava. Reikia viskas da

ryt taip, kaip reikia, tai loši
mas bus šimtą kartų geres
nis. Ir visame kaltas Kras
nickas. 0 gal choras nepasi
davė jo mikinimui? Kuomet

keisto ir skandalingo ba
liaus. Svietelio prisigrudus 

“skubinkim dirbt...” i pilnutėlė svetainė, senesnieji

ir dirbdami dainuoja “sku- 
binkim dirbt...” O kai dai
nuoja

apsirėdę, kaip ir paprastai, 
su “bažnytiniais” drabu
žiais, bet jaunieji, ypatingai 
panelės, tai jau neapsirėdę, 
o nusirėdę. Tūlų panelių tik 
griešnos kūno dalys buvo už
dengtos, o šiaip tai visa pli
ka, ir kiek pajiegdama trina
si su vaikinu, šoka kaip tik 
šlykščiau išmano, taip kad 
žmogus ir nenorėdamas turi 

choras dainuoja neprastai, prisiminti apie “uždraustojo 
tai pridėjus veiksmą, butų rojaus vaisių”... Iš šito dar 
buvę kas kita. Į negalima butų daryti tokias

Dueto, trio ir kvarteto dai
nos išėjo apygeriai.

Operetei vadovavo N. Vil
kelis (smuikininkas) ir jo 
širdužė Aldona (pianistė). 
Jie abu savo užduotį atliko 
tiek gerai, kad geriau sun
kiai kas atliktų. (Vilkelis la
bai gerai smuiką valdo ir pa
žįsta muziką daug geriau, 
negu tūli chorvedžiai. Aš pa
tarčiau Vilkeliui imt chorų 
vadovybę. Iš visų pusių tin
kamas ir visus Clevelando 
chorvedžius galėtum sumušt

Jos kalba aiški ir Įtikinanti, padrikas, kurį choras deda 
judėjimas t~~' - - -
dainavo gerai. Reikia paste
bėt, kad O. R. yra jauna lo
šėja ir dar pirmą kartą tokioj 
svarbioj rolėj lošė. Iš jos ga
lės būt gera lošė jaJr daini
ninkė, žinoma,’ jei lavinsis. 
Prieš lošimą apie tris repeti
cijas mačiau, bet ji pusiau 
prasčiau lošė, negu tikraja
me lošime. Ji lošė gerai, bet 
būt lošus dar geriau, jei būt 
tinkamiau mokinta praktiko
se. Ji lošė geriausia iš visų. 
Antra, M. Mačionienė — El
zės rolėj. Ji lošė neprastai, 
bet galėjo lošt dar geriau, 
nes ji yra gera lošėja. Dai
nuot jai nekaip sekėsi; bet 
vistiek peikt negalima, nes 
nėra solistė. Mažai mes ra
sim tokių lošėjų, kurios atlik
tų tinkamai pirmą kartą. J. 
Bendleris — Lacy rolėj lošė, 
galima sakyt, prastai. Jis nė- ______  _________
ia pradinis aktorius ir patei- tame’darbe. Člevelande*truk- 
sint negalima. Jis gali lošt ir lietuviams chorvedžio: 

vieni turi žydeli chorvedį, o 
kiti palioką: o lietuviai, tai 
tik iš bėdos. Jeigu Vilkelis 
užsiimtų vadovaut, tai iš lie
tuvių tarpo išvytų žydą ir 
lenką, o gal ir pati Krasnic- 
ką pavaduotų. Atleiskit, kad 
išsirioglinau iš temos).

Publikos buvo nemažai

sų žmonių apšvietus, kiek jo vicį-prez.', P. Jurgeliutė 

kuomet pinigų nėra, tai ir pa
minklą statant reikėtų žiūrė
ti, kad jis atsieitų kuopigiau- 
sia. Todėl aš ir sakau, kad 
paminklo komitetas pasirin
ko netikusį kelią, kuomet jis 
mano samdyti lietuvius daili
ninkus tą paminklą piešti ir 
dirbti. Man rodos, kad daug 
pigiau galima gatavą pamin
klą nupirkti. Už du-tris šim
tus dolerių galima gauti ga
na gražų paminklą. Reikia 
tik pavartyti paminklų kata- 
liogus, o tenai rasime visokių 
stilių. Piešiant nieko įdomes
nio nenupieši. Ir kiek lietuvis 
dailininkas gali pagaminti 
pešinių vienam paminklui? 
Tris-penkis. O didelės kom
panijos paminklų katalioge 
galima matyti šimtus pieši
nių. Čia kur kas didesnis pa
sirinkimas ir, manau, daug 
pigesnė kaina.

Kitas klausimas, tai sukė
limas pinigų. Man rodos, kad 
atsišaukimais komitetas rei
kalingos sumos nesurinks. 
Dėdė Šernas gyveno Chica- 
goje: jis tenai mirė ir tenai 
palaidotas. Chicagiečiams 
jis yra savas žmogus, kuomet 
Pittsburgho ar Baltimorės 
lietuviams tiktai iš raštų jo 
vardas yra girdėtas. Taigi 
aukas jo paminklai geriausia 
rįnkti Chicagoje, ir ne atsi
šaukimais, bet paskirti rinki
kus ir eiti tiesiog pas kiek
vieną biznierį ir profesionalą 
ir prašyti bent po penkis do
lerius. Aukavusių vardas 
skelbti vietos laikraščiuose.

Tiktai šitokiu budu.pa
minklas galima pastatyti.

Keleivietis.

i

i

Man teko susitikti ir šiuo 
reikalu kalbėti su kai-ku- 
riais sandariečių veikėjais. 
Didžiumoje jie stovi už se
nuosius viršininkus. Vienok 
jie nepriešingi J. Neviacko 
kandidatūrai į vice-prezi- 
dentus ir J. M. Bučinsko kan
didatūrai į iždo globėjus. 
Bet gi jie prisibijo adv. K. 
Gugio kandidatūros į iždi
ninkus. Girdi, mums remiant 
Gugi gali laimėti komunistų 
kandidatas.

Man rodosi, kad tai yru 
tuščia baimė. Adv. Gugis, 
kaipo senas lietuvių darbuo
tojas, SLA. nariams yra ge
riau žinomas negu toks 
Paukštis arba bent koks ko
munistas. Reikia tik bendrai 
už jį balsuoti — ir jis bus iš
rinktas. Komunistų sąrašas . 
šiuose rinkimuose negaus nei 
pusės tų balsų, kuriuos gavo 
pereitais rinkimais.

Taigi, SLA. nariai, nepa
darykite klaidos: balsuoda
mi už Juozą Neviacką vice
prezidento vietai ir už J. M. 
Bučinską iždo-globėjo vie
tai, neatsisakykite balsuoti ir 
už K. G ūgį iždininko vietai. 
Neklausykite agitacijos nei 
iš kairės, nei iš dešinės!

Susitveręs iš tautininkų 
“SLA. Sargybos Komitetas” 
išsiuntinėjo šimtus laiškų 
SLA. veikėjams, kuriuose 

(agituoja balsuoti už senus 
viršininkus. Kaipo pamatą- 
tai savo agitacijai jie stato 
“komunizmo pavojų.” Bet 
man rodos, kad tie jų laiškai 
kaip tik ir suteikia medžia
gos komunistų agitacijai. Ne
reikia SLA. narius skirstyti 
į “blogus” ir “gerus,” nerei
kia vienus pravardžiuoti ko
munistais ir purvais ant jų 
drabstyti, o kitus kelti į pa
danges, kaipo didžiulės mu-. 
sų organizacijos “sargus.”. 
Visi SLA. nariai yra lygus ir 
visi jie darbuojasi sulyg iš
galės nruSų organizacijos la« 
bui. e # ‘

Aš irgi esu senas Susivie
nijimo narys ir pažįstu visus 

'dabartinius viršininkus. Nors 
i jų darbuose daug ką bloga 
nesu pastebėjęs bet visgi 
geisčiau, kad tūli seni virsi* 

i ninkai butu pakeisti naujaip

Bureau gavo daugeli skundų ir jie bde kada gan būti pa* 
apie tūlą pianų kompaniją. majRyti. Jeigu gi ir vėl ja
kuli turi krautuves Bostone, balsuotume visus senus virši

ninkus, tai jie jaustųsi lyg ir • 
kokie diktatoriai ir mažai 
skaitytųsi su kuopų pareiš
kimais.

Vardan Susivienijimo ge
rovės aš pats balsuosiu ir ki
tiems SLA. nariams patariu 
balsuoti už šiuos naujus kan
didatus į Pildomąją Tarybą:

1. Juozas Neviackas, ant 
vice-nrezidento;

2. Kazys Gugis, ant iždi
ninko;

3. J. M. Bučinskas, ant iž
do globėjo.

Visi kiti lai būna seni.
S. B-s.

t

blogas išvadas, bet blogu
mas tame, kad tie visi jau
nuoliai daugiausia to šlykš
tumo rodo po įtekme munšai
no, kurio jie patįs atsineša į 
balių ir potam nusigėrę el
giasi kaip nekulturiški žmo
nės. Lietuvės motinos turėtų f . .

savo dukteris nuo šito blogo! je,japgarsinimai laikraščiuo- 
kuodaugiausia įspėti, nes tas 

,veda prie atviros girtuoklys
tės ir ištvirkimo.

Reporteris Pipiras.
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PIANŲ PADAVINĖJIMO 
APGAVYSTĖ.

Žmonės turi teisę pasitikė
ti skelbimais. Ir pirkėjas turi 
taipgi teisę tikėti, ką parda
vėjas jam pasako. Daugumo- • •• • 1 • 1 * ** •

i

DĖL ŠERNO PAMINKLO

se būna teisingi, bet kartais 
apgarsinimai vartojami ne 
parduoti daiktą, kuris yra 
garsinamas, bet parduoti vi
sai ką kitą ir daug aukštesne 
kaina. Kitais žodžiais sa
kant, tūlais apgarsinimais 
norima tik pritraukti žmones 
i krautuves.

Į

paklausiau aš. Bet į mano seifus. Jiedu nusivežė dina- 
klausima jie tik numykė. mito ir reikalingų įrankių.

—Ir tamstą važiavai j Pradėjus jiems praktikuotis, 
Šiaulius? — pasiteiravau as. j šaudymo balsą išgirdo parko 

—Taip. Ant rytojaus lei- policistas, kuris leidosi bėgti 
HTausi kelionėn į Šiaulius.’Į šaudymo vietą. Vaikėzai 
Susiradau poną nuovados pamatę atbėgant policistą, 
viršininką, kuris mane įregis- įšoko į automobilį ir leidosi 
travo, tik apgailestavo, kad bėgti. Betgi išsigandę jie ne- 
aš bereikalingai pas jį važia-' galėjo tinkamai automobilį 
vau. Girdi, dvi dienas ant suvaldyti ir mašina visu 
sąvaitės jis būnąs Papilėj ir smarkumu atsimušė į stulpą, 
aš galėjasi jį ten matyti. Aš ' 
jam atsakiau, jog to visai ne
žinojau ir kuomet valsčiaus 
raštinėj teiravausi, tai jie 
man teisybės nesakė ir siun
tinėjo po visus užkampius.!
▼ « ----- •_ • --------------  - ------

pastabą nieko neatsakė. No- tektivai sako, kad Ališauskas 
rėdama gauti nuo viršininko ir Geležinis jau tris sykius 
daugiau informacijų, pa- yra sėdėję kalėjime už va- 
klausiau:—O man išvažiuo- gystes ir dabar buvo jieško- 
jant ar reikės kam nors apie mi už pavogimą trijų autb- 
tai pranešti? —Taip, reikės mobilių. Ališauskas palaido- 
pranešti į valsčių, — atsakė tas, o Geležinis laikomas Ii-

• v • • 1 P“ • ** “ “•viršininkas. — 
duoti raščiuką, kad jie mane 
vėl nesiuntinėtų po visus už
kampius. Kuomet viršinin
kas įteikė man raščiuką, tai doj buvo plačiai apie šių režisierium, >.v...,......... ------------------------ --------— .....—vi--------  ........
aš dar pasiteiravau, ar bus jaunuolių vagystes rašyta, puola ant jo, už jo silpnybę, jšalies žiūrint į toki minios dirbti lietuviams dailinin- Madison Avenue. Neu York 
gerai, jeigu mano brolis pra-bet kokios jie yra tautos, ne-. E. Kanapeckaitė — Aro• kvailiojimą, atrodo, kad ji kam*. Gal ir gerai butų sa- City. šita organizacija pasi
ne? apie mano išvažiavimą? buvo pasakyta. Patįs jau- mantos rolėj, M. Kairukš-yra

I i I’...... V V V C, a , * I <

Ališauskas užsimušė ant vie
tos, o Geležinis tapo sunkiai 
sužeistas. Į nelaimės vietą at
bėgo policistas ir nugabeno 
juodu j ligonbuti.

Nors Geležinis prie jokios, 
Viršininkas nutilo ir j mano kaltės neprisipažįsta, bet de- j « • 1 ‘ i — X T . s . • • i i

dainuot dešimtį kartų ge
riau. Apsileidimas! Ir tas ap
sileidimas kenkia ne tik jam 
pačiam, bet ir draugijai, ku
riai lošė. Kurie negali ir ne
atlieka. tai tiek to, bet kai 
galintis neatlieka, tai reikia 
lazdų. J. Vasiliauskas—Vin
co rolėj lošė vidutiniškai.: 
Bet toj rolėj jis netiko. Viė- lošime“'ant šokių šiuo syk kaip ‘dėdės’ Šerno kapas i krautuvių languose, 
nok savo rolę atliko geriau, prisirinko daugiau, negu pa- o—_
negu Bendleris. (Kadangi dariuosiuose parengimuose.

’ ” ’______i_- ---------- y. j.

i MdULuv i rungai-uuiu n<xujc*i<^
National Better Businešs tuomet ir likusieji žinos, kad

Vasiliauskas myli dailę ir už- 
įsiima lošimu, tai aš, jam gero 
. velydamas, patariu pasi- 
’ klaast kitų kas jį lošime ga
ndina. Viešai pasakyt nesino- 
|ri, nes gali supykt. Jei dar 
syki pasirodys su tom pačiom j _  * • *____ * i._ '

BALTIMORE. MD. 
“Hallowe’en” diena ir 

maskaradai.
Čia yra pas žmones įsigy- 

ydom, tai tuomet išpasako-’venęs kokis tai senovinis pa- 
siu.) J. Krasnickas— Kuni-, protys. kad “HaIIowe'en”

Chicagoje yra susidaręs 
komitetas, kuris rūpinasi pa
statyti nabašninkui Šernui 
paminklą. Tuo tikslu jissiun-|] 
tinėja atsišaukimus ir prašo New Yorke, St. Louis, Phila- 
aukų. Viename tokių atsi-|delphijoj ir provjdence. Ta 
šaukimų sakoma: , kompani ja garsina angliš-

“Jau daugiau penkių me- kuose laikraščiuose ir savo 
_ 1 ........... ’ _ \ , kad ji

nėra niekuo pažymėtas. Pats; parduoda grojiklį pianą už 
.................  ’ $295. Bet kai žmonės nuvyks 

ta į tos kompanijos krautuvę 
nupirkti tą instrumentą, tai 
jiems siūloma pirkti aukštes
nės kainos pianą. Tos krau
tuvės beveik griežtai atsisa
ko parduoti tą pianą už 

j $295, sakydamos, kad tokio 
(piano negalima greitai pri
statyti, kad jis esąs neprak
tiškas, irtt.

Šita procedūra, nors ir ne- 
apgavinga, vistiek yra netei
singa, ir žmonės yra perspė
jami su tokiomis firmomis 
biznio nedalyti. Jeigu jiems 
pasitaikytų panašus atsitiki-

I ‘dėdė’ ilsisi Dr. Bagočiaus lo- 
jte. Ilgiau jį ten laikyti nega- 
; Įima. Būtinai reikia jam nu- 
į pirkti nuosavą lotą ir perkė
lus jo Kūną atžymėti kapą 
tinkamu paminklu...”

Gi paminklą “pieš ir dirbs 
lietuviai dailininkai skulpto- • • T*nai.

Nenoriu aš to komiteto su
manymams kenkti, bet ka
dangi paminklo pastatymas

-•V/ v. ---------------- ------. _ .----------

gaikščio rolėj lošė neprastai. įdienos vakare apsirėdyti kuo 
Rot iia irori tnroin tinon'ni : keisčiausia is drabužiais ir ei- 'Bet jis irgi turėjo tinginį, keisčiausiais drabužiais ir ei-t.—p-r_......... - r------„----

> kaip Bendleris. Jis jokio did- ti ant gatvės, šitam maskara-1 norima padaryti visuomenės 
į vyriškumo neparodė, bet ga- de ima dalvvumą vyrai, mo- reikalu, tai, manau, nenusi
dėjo parodyt. Kai kiti lošė!terįs ir vaikai, seni ir visai dėsiu pasisakęs, ką aš apie 
prastokai, tai galima dalį i jauni; visi apsirėdo kuo na-tai manau.

i kaltybės mest ant režisiė-Jvatniausia ir maršuoja gat-
• i , TJ • 1 1 , - • . • 1 y ‘ _____ * _ I

JONAS ROMANAS
KAUNE,

Jonas Romanas, kuris Pa
langoj nušovė karo gydytoją 
pulk. Įeit. Brundzą. iš Bajo
rų kalėjimo pervežtas į Kau
ną ir pasodintas sunkiųjų 

, __________  ____ o_______ ______________ o______r„_ darbų kalėjime. Jis yra ka
is proto išėjus. Jei pa-'vuosius dailininkus paremti,'stengs užbaigti apgavystę. riuomenės teismo pirminin- 

Viršininkas atsakė, kad bus nuoliai savo tikrų pavardžių i čiutė — Arabelės rolėj, O. klausi pas kvailiojančius, Į bet sunku tai padaryti, kuo-l L. L. I. S. ko žiniąj.

Tai prašau iš- gonbutyje po policijos sar
gyba. Kai pasveiks, tai bus 
pervežtas i kalėjimą.

Nors amerikoniškoj spau- riaus, bet Krasnickas buvo į vėmis triubydami įvairiomis daro
tai visa kaltė dūdomis ir barškynėmis. Iš duodamas paminklą piešti ir! Better Business Bureau, 383 

«• - a__ _ v~_i.

1

Mano nuomone, komitetas1 
nereikalingų išlaidų, į mas, tai praneškit i National
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Įspūdžiai iš Europos ir Lietuvos
V •

Rašo J. V. Kiaušas—— 
bažnyčios išeiti. Išėjo veik visi 
žmonės.

Už 10 kilometrų nuo Aluntos 
randasi filija bažnytkiemis Sku- 
dutiškiai. Čia kunigas karo laiku 
net teisėjo rolę lošdavo. Kas tik 
neidavo i bažnyčią, tas buvo ap
šauktas bolševiku ir i kalėjimą 
Įkištas. Tas pats buvo ir krikš
čionims Lietuvą valdant. Gi kada 
susidarė Griniaus valdžia, tada 
žmonės buvo liuosi: kurie norėjo, 
tie ėjo ar nėjo i bažnyčią, niekas 
už tai juos nebausdavo.

Pasitaikė graži diena ir nuva
žiavome j šv. Petro ir Povilo ker
mošių Malėtuose. Utenos apskri
ty. Miestelis žmonių pilnas, kaip 
prikimštas. Karčiamos pilnos, 
žmoneliai tamsus ir sulenkėję, 
retai kur išgirsi lietuviškai kal
bančius.

Pasitaikė užeiti į teismo namą, 
žiuriu. teisme kunigas prisaiki- 
nėja žmones ir klausinėja, ar eini 
bažnyčion, ar esi katalikas. Kaip 
sau norite, bet kunigui teisme 
žmones sp&viedoti ir nuospren
džius daryti, ar jie kalti ar ne, 
tai jau ne vieta.

Geležinkelių Lietuvoje labai 
maža. Daugely vietų ūkininkams 
reikia važiuoti iki geležinkelio 
stoties 35 ir 40 kilometrų; prisi
eina visą dieną važiuoti. Dėl ge
ležinkelių stokos ir pramonė ne
kyla.

Nuvažiavome j Šiaulius pažiū
rėti Žemės-Ukio parodos. Važia
vimas buvo labai nuobodus. Iki 
geležinkelio reikėjo važiuoti ark
liais apie 25 kilometrus; paskiau 
gavome traukinėli, kuriuom nu
važiavome Į Panevėžį. čia palau
kus 3 valandas, atėjo traukinys, 
kuris .sykiu veža ta vorus ir ke
leivius. ; '■

Nuėjęs bilietą nusipirkti, ra
dau žmonių tris eiles laukiančių. 
Bilietus pardavinėja kokia tai 
lenkė, mažai apsipažinusi su lie
tuviškais litais, tai baisiai truk
do žmones. Pagalios gavome bi
lietus ir nuvažiavome Į Šiaulius.

Nuėjome Į parodą. Pribuvo ir 
prezidentas Grinius, kuri labai 
iškilmingai sutiko. Užėjus krau-

i 
tuvėn šio-to nusipirkti, kaip žy
deliai pamatė, kad esame ameri
konai. tai trigubai užsiprašo. Gi 
pasiderėjus atiduoda už pusę 
kainos. Atlankėme ir savo drau
gus ten gyvenančius. Šiaulių 
miestas buvęs labai išgriautas, 
bet jau pradeda atsistatyti.

Iš Šiaulių nuvažiavome Uk- 
mergėn. Atėjo mažutis traukinė
lis, kuris labai supasi važiuojant. 
Kaip privažiavome kalną, tai tu
rėjo užvežti po vieną vagoną, nes 
visų sykių užtraukti negali. Tas 
traukinėlis vokiečių įtaisytas. 
Privažiavus Ukmergę, traukinė
lis toliau neina, tai- prisiėjo į 
Aluntą važiuoti arkliais, žydeliai 
lupa kiek kuris tik gali. Nusi- 
samdėme žydą ir leidomės va
žiuoti. Kelias eina per Vidiškį, 
Žemaitkiemį. Balninkus. Pas
kiau privažiavome Aluntą. Buvo 
karšta diena, tai gražioje upėje 
išsimaudę ant kranto susėdę 
skaitėme “Keleivį” ir “Sandarą.”

Pasilsėję pas tėvelius porą mė
nesių, išvažiavome į Uteną. Va
žiuojant per kalnus ir pakalnes, 
privažiaveme senovės Lietuvos j kurių nakties laiku atšviečia ug- 
aukštus piliakalnius ir tuojaus j nies šviesa, kaip pragaras ant 
pradėjo matytis Utenos miestas. 
Pirmiaus Utena buvo tik vals
čiaus. o dabar apskrities miestas, 
tai visokių valdininkų yra, ku
riems reikia ir namų gyvenimui. 
Todėl ir statomi. namai palei 
plentą, kuris eina r Dinaburgą. 
Miestas_ąuga ir dauginasi viso
kios pramonės; yra ir siauras 
geležkelis. kuris eina iš Švenčio
nių į Panevėžį’ per Uteną; yra ir 
šioks-toks fabrikėlis išstatytas, 
kaip tai sliesorinė, lentpiovykla. 
malūnas, kalvė ir vilnų karšykla 
—viskas po vienu stogu.

Yra įtaisyta ir sirena (vvselis) 
darbininkams i darbą šaukti, ir 
ji gali švilpti kaip geram fabri
ke. Bet ji nešvilpia. Utenos ap- 
apskrities vaidyba ir šiaip jau 
penai uždraudė švilpti, nes jiems 
neduoda ilgai miegoti, per anksti 
išbudina. Mat. kai mužikėlis pa
kliūva į valdonus, tai jam atrodo, 
kad jis jau galingesnis ir už Na
poleoną. '

Iš Utenos vėl nuvykom i Rad
viliški, kur mano draugės tėvelis 
turėjo reikalo vykti Į Šiaulius pas 
notarą žemės reikalais. Aš jam 
pagelbėjau surasti reikalingus 
dokumentus, nes aš jau Ameri
koj per daug metų patyręs Real 
Estate biznyje. Kaip atvykom 
pas notarą, buvo jau dešimta va
landa iš.ryto. Įėjus į kontorą, ke
letas ūkininkų laukė su visokiais 
reikalais ir. matyt, vienas buvo 
amerikonas, atvykęs su kokiu tai 
reikalu. Priėjo jis prie langelio ir 
klaus'ia. ar negalima matyt poną 
notarą. 
“Ponas 
žmogelis 
džio ateina “ponas, 
save. Vėl žmogelis prieina prie 
langelio ir klausia. Jam atsako: 
“Ponas notaras su panele išėjo 
pasivaikščioti. Sėsk!” Jau buvo 
apie vienuolikta valanda, rodos 
gi turėtų būt valdiškos valandos 
paskirtos, kada kontoras turėtų 
būti atdaras ir atliekami visi rei 
kalai. Taip žmonelius ir stumdo, 
varinėja. Valdininkai turėtų būt 
mandagesni, ir savo arbatą iš
gerti pirm Į darbą eidami, prieš 
devynias.

Mačiau, kad su tuom ponu nie
ko nebus, nuvykau į Kauną že 
mės ūkio ministerijon; viską iš
pildė Kauno notaras. Kaip Gri
nius stojo prezidentu, tai daug 
sukčių ir skriaudikų sukišo į 
kalėjimus, tų tarpe ir Šiaulių no
tarą Labanauską, kuris nu 
skriaudė daug ūkininkų, ir vai g 
dienių; atsidūrė kalėjime taipgi 
ir Šiaulių miesto policijos virsi 
n irikas ii jo sėbrai. Dabar smeto
ninė valdžia vn.ąt įas išrūgas 
turbut vėl paliuosavū

Prisiėjo sykiu važiuoti k 
nigu pralotu Sarapu ir išėj.o is 
kalbos apie politiką; jis sake 
kad Griniau* valdžia neteisėtai 
atstatanti kunigus ir taip cie”O 
baimingus žmones iš mirtisten 
jos ir kitų šiltų vietų. Aš sakau, bei draugu , n kaip cabar įsr, <4- 
n ką dari kunigai pri»«« Griniau*:1 neprikinnonnv kraštas.

valdžią? Ar jie nešaudė žmonių 
ir nešiko i kalėjimus? Dabar 
valdžia, sakau, vis teisingesnė už 
buvusią. Taip jis ir nutilo.

Lietuvoje viskas butų gerai, 
kad tik tvarka būt gera, kad 
laisvės žmonės turėtų, viskas bu
tų gerai, nereikėtų žmoneliairis 
skursti, kaip dabar skursta ir 
bėga į Braziliją ar į Kanadą.

Prabuvom Lietuvoje 4 mėne
sius ir atsisveikinom su ja. Vo
kietijoj viskas ramu ir pramonė 
pakilus, pinigas vertas tiek pat 
beveik, kaip ir prieš karą: doleris 
—1 markės ir 10 fenigų. Bėdi
nas šiuom syk labiau apleistas, 
netaip atrodo, kaip prieš karą. 
Bet gatvės švarios ir gelžkelio 
stotis stebėtinai puikios: geležis 
ir stiklas tik žiba ir tvaska. Iš 
Berlino atvykom i Dusseldorfą. 
šis miestas mažai kuo skiriasi 
nuo Amerikos Pittsburgho. Apy
linkės kalnuotos ir duobėtos, nes 
anglių kasykloj aplinkui miestą. 
Į apylinkę pažvelgus, pilna viso
kių fabrikų, daugiausiai matyti 
plieno ir geležies liejyklų, nuo

pavasari išvykom iš 
New Yorko laivu Homeric. Kelio
nė buvo audringa, turėjome plau
kti astuonias dienas iki South- 
amptono. Išlipę iš laivo \Vaterloo 

• stoty, ėmėm busą. kuriuo nuvy- 
. kom i viešbutį. Apsistoję keletui 
dienų, apžiūrėjom Londoną, ku
ris skaitosi pirmas pasauly di
džiausias miestas, turi virš 8.- 

. OOO.OOV gyventojų. Iš Hu’l plau
kėm laivu į Danzigą virš 26 va
landas. Eaigiant artintis prie
plaukai. pamatėm atsiskubinant 
laiveli su polska vir ta plevėsuo
jant. Prisiartino, apžiurėjo ir vėl 
atsitraukė.

Danzigas yra laisva valstybė 
bet lenkai kontroliuoja geležin
kelius ir muitines. Išlipę iš laivo 
einame sau pažiūrėti miesto, ku
ri vis lenkai nori prisisavinti. 
Miestas puikus, gražus kanalai ir 
gatvės. Eidami pamatėm polskai 
užrašyt;} užeigą. Užėjom užkąsti. 
Prieina lenkas ir klausia: "maž 
norite polskiej vudki ir alaus?” 
Užkandę vykome į Marienburgą, 
ten ėmėm tarptautišką traukinį, 
kuris eina iš Paryžiaus per Bel
giją. Namur-Berlin-Kaunas-Ri- 
ga-Maskva. Privažiavę Eidku- 
nus. Virbalį, išgirdome jau lietu
viški policistai ir konduktoriai 
šaukia: “Važiuojam!” Nuvyko
me Į Kauną, čia kitaip negu Ang
lijoj ar Amerikoj. Čia jau gatve- 
karius arkliai traukia, nors yra ir 
busai Įtaisyti, rodos. Amerikos 
Lietuvių Akc. Bendrovės. Tie bu
sai veikia tarp Kauno ir Šančių. 
Nuvykom į Šančius, kur mano 
brolis tarnauja kariumenėj. Pri
ėję prie viršilos klausiam: ar yra 
čion tokis ir tokis? Atsako, taip. 
Aš sakau, ar galima matyti jį? 
Tuojau, sako, pašauksiu. Toles
nei sakau: ar negalima jį paliuo- 
suoti keletai dienų parvykti pas 
tėvus sykiu pasikalbėti? Viršila 
atsako, kad tam reikia matyt 
pulko vadas, kurio, sako, patys 
paklauskit. Klausiu, kuomet jį ga 
Įima matyt? Esą, neužilgo atei
siąs, dar geriąs arbatą. Jau buvo 
apie 11 vai. prieš piet. Arbatos 
pritraukęs ateina kaip ežys pasi- 

, pūtęs, tas vadas, koks tai ponas

pasilsėti. Miestelis nedidelis, ke
letas žydelių ir keletas krautu
vėlių. Pasilsėjom. Pradėjo jau 
švisti rytmetis. Vėl važiuojam, 
vis lygumos, krūmokšliai, pradė
jo matytis šilų bažnyčia, kaimas, 
pora krautuvėlių ir kalvė. Bažny
čios laiptai apaugę žole ir šven
torius žole apžėlęs, matyt, kad 
niekas nelanko.

Iš šilų išvažiuojant jau saule
lė tekėjo. Vėl važiuojam. Koks 
malonus rytmetis! Oras puikus, 
kvepia, žolelė rasa apklota, kaip 
sidabras. Vieversėliai čiulba, ge
gutės kukuoja visokiais balsais. 
Paukštelių čiulbėjimas begalo 
malonus.-kaip negirdėjus per 16 
metų! Juk Amerikoje nėra tokių 
paukštelių. Besiklausant čiulbė
jimo ir besigerėjant gamtos gro
žybe. prisiartinom Traupiu baž- 
nytkiemį. čionai tik bažnyčiukė 

krautuvėlių. 
Jau prasidėjo 
privažiavome

kio neklaidingo inžinieriaus 
gamtoje visai nėra. Joje ne
simato jokios išminties, jokio 
plano. Ji tuo pačiu laiku ir 
tveria, ir naikina. Ir jeigu tu 
atsiduosi ant jos valios, jeigu 
šauksiesi Į dangų pagalbos, 
tai tu žūsi kaip musė. Jeigu 
nori gyvent, tai ne rąžančių 
kalbėk, bet kovok, stengkis 
aklą gamtos spėką pažaboti 
ir pakinkyti ją prie kokios 
nors mašinos, kad ji tau 
dirbtų.

—Nebliuznyk, vaike! Kaip 
tu gali Dievo galybę pakin-

:—Na, o kaip tu, Maike, da
bar sakysi: yra Dievas, ar 
ne?

—Kodėl tu, tėve, toki keis
tą klausimą man statai?

—Čia, vaike, klausimas la
bai geras. Jus, bedieviai, vi
suomet buntavojot svietą, 
sakydami, kad nėra Dievo ir 
nėra eudų. Sakot, kad moks
las viską padaro ir kad di
desnės galybės už mokslą nė
ra visam sviete. 0 dabar ma
tai kas atsitiko? Dievas už
leido patapą, ir tuojaus ant 
upią neliko tiltą, tapo išplau
ti ir išnešti geležinkeliai,, nu- ikyti ! Juk ji tau ne asilas! 
nešti didžausi bild ingai, su-' —O bet gi mokslas jau ne
stojo treinai, nutruko tilypo- maža jos pakinkė. Vėjas pa
nai ir kitokios mokslinčių žabotas prie malūno mala 
mandrybės nuėjo velniop, žmogui miltus, o vanduo pa
čia Dievas parodė savo galy- verstas i garus suka kitokias 
bę ir durte dūrė jums Į akis, mašinas. Elektra da daugiau 
kad jus praregėtumet ir pa- naudingų darbų atlieka. Bu- 
matytumet jo majestotą. vo laikas, kuomet tamsus

—Ar tu kalbi, tėve, apie žmonės garbino perkūną; 
tą potvini. kuris dabar Nau- šiandien gi tas perkūnas pa- 
joj Anglijoj atsitiko? kinkytas traukia gatveka-

—Šiur, Maike. rius. Ar tai bliuznymas, tė-
—Aš tau pasakysiu, tėve, ve?

kad tu pasirinkai labai nevy- —Maike, tu man sugadi- 
kusį pavyzdi Dievo buvimui nai visą pieną. Aš buvau pri- 
prirodyt. siklausęs kunigo pamokslo ir

—Kodėl blogą? norėjau tave sukritikuot, o
—Todėl, kad šitas katali- dabar tu visą mano skymą iš- 

kizmas visai neparodo, kad 
Dievas butų.

—Tai kas tą patapą užlei
do, vaike, jeigu ne Dievas?

—Potvinis kilo nuo dide- kad tu protautum.
lio lietaus, tėve. į —Na, tai gud-bai, Maike.

P. kur tas lietus? —Keliauk sveikas, tėve.
—Lietus is debesų.
—Maike, tu man tokių pa

sakų nepasakok, ba ir aš pats 
ne durnas, žinau, kad lietus 
iš debesų. Bet tu pasakyk 
man, kas debesius padarė?

—Debesiai, tėve, susidarė 
iš vandens garų, o garai da
rosi iš vandens, kuomet ji 
saulė kaitina.

—Ne, Maike, taip negali 
būt.

—O kaip gali būt?
—Patapą Dievas užleido.
—Bet aš tau sakau, tėve, 

kad tavo vadinamas “pata
pąs” liudija visai ką kitą.

—O ką jis liudija?
X—Jis liudija, tėve, kad 

Dievo visai nėra.
—Ar tu pasiutai, Maike!
—Tik nesikarščiuok, tėve, 

o bandyk šaltai protauti. Vi
sų pirma, kas yra Dievas? 
Teologija sako, kad tai yra 
toji spėka, kuri sutvėrė ir 
tvarko visą pasauli. Sulyg 
teologijos, Dievas yra labai 
išmintingas, pas ji viskas ap
mąstyta, suplanuota, nusver
ta ir klaidų jis nedaro.

—Jes, Maike, tas tikra tei
sybė.

—Bet j vykęs dabar potvi
nis parodo, kad tai neteisy
bė. Potvinis parodo, k|d to

•

niekinai. Bet aš tau vistiek 
netikiu.

—Aš ir nenoriu, tėve, kad 
tu man tikėtum. Aš tik noriu,

Dzūkų Daina.
šimtą metų pergyvenau, 
Tos dainelės nedainavau. 
Kaip aš pasigėriau. 
Dainuocie pradėjau.

Daininyką visi myli, 
Dzvi sciklini alaus pylė. 
Kad aš pasigertau 
Daineles dainuotau.

Kaip aš ėjau per aglyną 
Ir pamatiau skruzdėlyną— 
Tūkstančiai bėgioja 
Sunkiai procevoja.

Bėga, bėga kograiciausia. 
Neša, neša kodaugiausia, 
Sunkiai procevoja, 
Namus budavoja.

Vieversėlis ant kalnelio 
Gražiai gieda dėl bernelio. 
Kad pasiklausytų, 
žagralas taisytų.

Lakščingelė ant šakelių 
Gražiai gieda dėl mergeliu. 
Kad pasiklausytų, 
Stogelius taisytu

t

stūkso ir keletas 
Važiuojam tolyn, 
kalnuoti laukai.
Kovarsko miestelį. Miestelis vi
dutinis. . dikčiai yra krautuvių, 
aiudzių ir tt. čia puiki bažnyčia 
stūkso ant aukšto kalnelio, tik 
bokštas karo laiku nušautas, nu- 
truptintas, dabar, taisomas. Ste
bėtina. kad kunigas ir vargoni
ninkas prižiūri, o moterys ir mer
ginos neša smiltis ir vilbaru stu
mia cementą prie bažnyčios. Iš 
čia važiuojam į Aluntą. Pro Ko- 
varšką eina upė vardu šventoji. 
Upė plati, bet tilto nėra, tai įtai
sytas paramas, kuris mumis per
kėlė kiton pusėn. Traukėm per 
slityną prieš kalną, per šilą. Už
važiavome ant kalno, pasilsėję ir 
vėl leidomės per laukus, per gi
rias, krumus. Vietomis buvo gra
žus dobilai, žaliavo ir rugiai, kaip 
kur geri, o vietomis visai prasti. 
Ir taip važiuojam kaimas nuo 
kaimo ir privažiuojam Kurklių 
miestelį. Miestukas kaip geras 
kaimas, maža bažnytėlė ir kele
tas smuklių.

Čionai tuojaus privažiavom 
puikų plentą iš Ukmergės į Ute
ną ; čia jau ir auto-busai vaikšto. 
Pervažiavom skersai plentą ir 
pasidarė prastas kelias į Aluntą. 
Privažiavome didijį Trakinių

židikauskas. Matyt ant pažiūros. Laimą. y čia važiuojant labai 
kad jis netinka Lietuvos kariu- didelė pakalnė, o paskui vėl prieš 
menei vadu būti, apsiėjimas; kalną. Pradėjo lietus lyti. Kiek 
žiaurus, bet vis tiek as užklau-tmes varg0 turėjom, pakol užsi- 
siau. ar negalėtų paliuosuoti šį Įrašėm prieš kalną, nes kalnas 
kareivį porai dienų ? Jis rūsčiai; molio, molis limpa prie ko- 
atsakė: negalima! ir nuėjo (vėl; jų .praeiti negalima .o arklys vos 
arbatos gert. Grįžtam Į Laisvės įjk traukia ratus prieš kalną. 
Alėją. Mano draugė užsimanė Margais negalais užsikasėm. 
paragauti lietuviško “ice cream. \u0 Laičių kaimo pradėjo maty- 
lietuviškai vadinasi ledai. Už- , Aluntos bažnyčios bokštai, 
einam, uzsakom. ir atneša biskį ja,a pradžiugo mano draugė, sa- 
ant stiklinės ledų ; kaip reikia su- ko. gal jau baigsime tą kelionę, 
mokėti, tai 18 litų. Tai matyt. nes ^ja ne Amerikos keliai ir ne 
kad amerikonams padaro spe-. automobilium važiavimas. Alun- 
cial price. Kur tik eini, ten žiu-, ^os miestelis nedidelis, keletas 
ri. kad is amerikono nulupti dvi! muro namų, pradinė mokykla, 
skuras. * !>et yra net ’rįeturi monopoliai

Vėliaus nuvykom? į Radviliš-' valstybinės, nes pirmadieniais 
ki. Traukiniui sustojus, tuojauslesti dideli turgai. privažiuoja 
pasitiko žydelis: “Ui. kur ponas|daug žmonių ir priveža visokio 
važiuoja, aš nuvešiu.” Jį ir paė-įtavoro. o žydeliai beveik pusdy- 
mėm. nes automobilių čia mažai,kiai viską superka; jie neįleidžia 
kas turi. Važiuojam su žydeliu; 
kumelė nuvargus. Beužeina lie
tus su griaustiniu. • ką daryti? 
Nutarėm užsukti Į Karčiamų 
kaimą mano draugės tėvelių ap
lankyti. Pasisvečiavę, nuvykome 
į mano tėviškę. Aluntą. Utenos 
apskrity. Lietuvoje laukti trau
kinio reikia taip ilgai, kad geru 
arkliu gali beveik,greičiau nuva
žiuoti. Taip ir nutarėm: pasikin
kysime uošvio Jankausko arklį, o 
švogerį pa:msime už furm»ną-1r 
važiuosime. Taip ir važiuojame. 
Pirmiausia privažiavome Šedu
vą. Sakom, užeiti reikia nors 
alaus butelis pasiimti ant kelio, 
nes buvo kaitri diena. Važiavom 
per Micžaičių kaimą. Sidabravęs 
bažnytkTmį. Vadaktų bažnyt- 
kieir.į ir Krekenavos miestelį. Iš 
Krekenavos j Ramygalą prisiei
na važiuot 14 kilometrų per miš
ką. Miškas baisus, nes Lietuvoje 
amerikonafhs daugiausia esti vi
sokių atsitikimų; bet mums nie
ko neatsitiko. Jau pradėjo temti, 
kaip privažiavom miestelį Va
doklius. Užsukom arki} į stadalą 
pas žydeli nors ant poro- valandų

žmonių nei įvažiuoti į pati mies
telį: pastoja gatvių kelius ir su
perka. žmogelis, nežinodamas 
nei po kiek, parduoda pusdykiai. 
Pardavę savo prekes už pusdyki, 
daugelis ir tuos pačius centus pa
lieka pas žydelius smuklėj už 
valstybinę, c prisitraukę valsty
binės (degtinės) skaidosi gal
vas.

Apie Aluntą žmoneliai tamsus, 
mažai yra susipratusių. Ilgą lai
ką jie laivo po bolševikais, vė
liaus po lenkais. Bolševikai bėg
dami uždegė miestelį ir daug na
mų sudegino. Nors daug namų 
jau atstatyta, bet dar daug ir 
griuvėsių yra. ši apylinkė tik ke
li metai kaip priskirta prie Lie
tuvos. Bet ir iš Lietuvos valdžios 
mažai tegauna apšvietos.

Kartą kun. Neinis bažnyčioje 
sakydamas pamokslą net rankas 
liepė pakelti, kurie balsuos už 
krikščionis demokratus. O ka
dangi bažnyčioje esančių nedaug 
kas rankas kėlė, tai kunigas sa
kykloje pradėjo spardytis, keik 
ii, gyvuliais ir bedieviais savo 
Twrapij«-nnc vadinti, ir liepė iš

Pirmosios Snaiges.
Nusišėrusi dirvų rudinė 
ir pievų kai kur skarmalai 
išsiklostė ant žemės krutinės— 
pranyko žali augalai.
Sukinėdamos, tartum apsvaigę, 
lengvutės, kaip švelnus pūkai, 
lyg svyruodamos, pirmosios 

snaigės 
nukrito; pabalo laukai.
Jau nuliudusiai žemei atėjo 
pirmasis žiemos siuntinys 
ir bauginantis šalčių lėmėjas; 
vilioja ramus židinys.

♦ * *

Išskersavo nuvytusi veidą, 
lyg tįpklas. raušlių audiniai; 
nubarstyti lyg snaigėmis, kreida, 
praretę žili smilkiniai.
Ak. tas veidrodis rodo teisingai, 
be melo. bet. oi, kaip karčiai, 
kad prabėgo jaunystė, jau dingo, 
senatvės ateina svečiai.

Kapnys.

Rudenį.
Nepasakius nei sudiev. 
Iškeliavo Skaistaveidė.
Kuri žiedus gyvus skleidė.— 
Nepasakė nei sudiev...
Taip atėjo iš netyčių.
Liepė medžiams pražydėti. 
Giesmininkams sučiulbėti,— 
Taip atėjus iš netyčių...
Liepė širdžiai pamylėti 
Jos tviskėjimą varsose 
Ir gyvybę jos lankose.— 
Lit-pe širdžiai pamylėti...
Ir pradingo, kas mylėta.— 
Gelsva pridengta marška
Ir senatvės išraiška.
Ji pradingo pamylėta...
Nepasakiu* nei sudiev, 
Iškeliavo Skaistaveidė,
Kuri žiedus gyvu* skleidė,— 
Ven^»akė nei sudiev...

I,eonas Vitkauskas.

i

Rūsčiai jam atsako: 
arbatą geria, sėsk! Ir 

laukė. Už pusvalan- 
didesnis už

padangės.
Toliaus pasiekėm Belgiją ik 

jos miestą Namurą. kuris karo 
laiku skaudžiai nukentėjo, bet 
jau atstatytas, tvarkoje, puikiai 
atrodo, ir žmonės apsieina man
dagiai, kultūringai. • > :

Atvykę į Paryžių ajisistojom 
Atlantic viešbuty. Stebėtina, 
kad vietoj vyrų, čia daugiausia 
merginos tarnaitės. Net nuste
bau. kada taxi sustojus prie 
viešbučio, tuojaus mergina pri
bėgus paėmė valyzas ir net per
sikreipus neša į vidų. Ameri- 
konkoš to nepadarytų.

Paryžiuje apžiūrėjome įdo
mesnes vietas, būtent stebėtiną
jį Eifelio bokštą. Les Invalides 
ir Napoleono kapą. Luxemburgo 
galeriją. Karališkuosius Rumus, 
Notre Daine katedrą ir kitus 
triobesius. Paryžius pasižymi di
deliu puikumu ir gatvių švaru
mu. Judėjimas Paryžiaus gatvė
se beveik toks pat. kaip New 
Y'orke: gatvės pilnos automobi
lių. taip kad sunku ir skersai per
eit.

Beveik visose didesnėse krau
tuvėse. valgyklose ir kitose įstai
gose yra užlaikomi angliški per- 
kalbėtojai. kad palengvinus A- 
merikos ir Anglijos turistams 
susikalbėti ir nusipirkti ko rei
kia. Amerikonų Paryžiun atva
žiuoja labai daug, nes turčiams 
jis jau nuo senų laikų yra links
mybių ir žaisli) uostas, o moksli
ninkams — neišsemiamas žinių 
šaltinis. Jo bulvarai, artistiški 
triobesiai, istorinės vietos, pa
minklai ir parkai kaip magnesas 
traukia ir ilgai da trauks visų 
šalių turistus.

Bet kai dėl traukinių, tai Fran
cuzijoj .jie užlaikomi nešvariai, 
išskyrus tiktai “Internacionalą.” 
kuris be jokio persėdimo eina iš 
Paryžiaus per Belgiją. Vokietiją, 
Lenkiją. Lietuvą. Latviją, Esti
ją ir į Maskvą, šitas ’raukinys 
savo švarumu ir greitumu pra
lenkia nelik Europos traukinius, 
bet turbut ir Amerikos trauki 
niai nelabai su juo susilygins.

Važiuojant iš Paryžiaus i 
Cherbourgą. traukiny* jau pras
tas. Važiavom jau net 8 'alao- 
das. pakol pasiekėm Cheibourgo 
uostą. Uostas čia labai didelis ir 
ateina v isų valstybių laivai. Ma • 
žn laiveliu i- < ia pasiekėm di 
džiulį garlaivį Ma.ųstic,” kuris 
laukė pasažierių siovtdainas uz 
kelių kilometrų nuo pr> i lauko.- 
Iš Cnerbourgo į New V ork< < -v>< 
tik penkias paras atplaukti. Nev 
Yorke keleiviai b i-xirstė: vieni 
į Bostoh.i, kili i < i.i< treti i 
Pittsburgh,. ir t;.

Kanuos šiai.- Likai* <ud lai 
vi įtaisyto?- puikiai, , a ar.iir i 
n.;u mandagu.- ir kelione 1 h 
mainu.. a’arčiau kiekvienam 
“Keleiviu .,K'.P 7 v . POTl.-, tu. . 
atliekamų pinigų rianly4' Ti<'. 
tu'-ą, pamatyti senu* . levu.

/
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Įvairios Žinios
i

Kas praneš teisingą žinią apie šitą 
moterį, kurios paveikslas čia telpa, 
gaus $25.00 atlyginimo. Ji yra buvusi

RUSIJOJ RASTA NEŽINO
MA ŽMONIŲ GIMINĖ.
Kiek rusai pažįsta savo 

kraštą, rodo tos žinios, ku
rios paskutiniuoju metu 
spaudoj pasirodo. Netaip se
iki i buvo rašyta, kad labai 
toli nuo miestų šiaurėje ana- 
piikUralo kalnų rasta ištisas 
miegelis, kurio gyventojai 
gyvena dar toki gyvenimą. 
1 uris leidžia jiems apsieiti ir 
be platesnio bendravimo su 
žmonėmis ir jie nežinoję, 
krd pasaulinis karas buvęs 
ir kad tvarka kitokia Rusijoj 
esanti. Dabar vėl stebisi už
sienis, kad Uralo kalnuose, 
palyginamai Rusijos vidury, 
rasta nežinoma žmonių gi- 
m:nė. kuri save vadinanti 
‘‘požemine tauta” ir kalbanti 
savotiška tarme. Pasižymi ji 
labai žiauriais papročiais, 
kurie susidėję su jų savotiš- 

' ka.tikyba. Keista ši giminė 
vartlą gavusi spėjama dėl to. 
kad jos papročiais žmogus, 
sulaukęs 40 metų amžiaus, 
esąs nei*eikalingas ir turįs 
mirti, o jei nemirštąs, tai jis 
nužudomas. Žudoma labai 
žiauriu budu. Kiekvienas, 
išdrįsęs 40 metų amžiaus su
laukti, uždaromas rusin ir 
ten laikomas, kol badu nu
miršta. paskiau jau laidoja
mas. Šiems papročiams nie
kas iš šios giminės nesiprie
šina. nes jau iš mažens yra 
išauklėtas.

“Požeminių” žmonių gi
minė atsiradusi spėjama dar 
16 amžiuj. Anais laikais že-, 
mes plotas tarp Kaspijos ju
ros ir Uralo kalnų buvęs to
torių ordos likučiais apgy
ventas. Tuo pat laiku ten 
pradėję apsigyventi ir kazo
kai, nenorėję Maskvos val
džios pripažinti. Vėliaus iš 
šių giminių mišinio ir išau
gusi dabartinės “požeminės 
tautos” ainių giminė, kuri 
įvairių aplinkybių verčiama 
vis traukėsi į Uralo kalnus, 
kol neatsidurė dabartinėj 
vietoj.

kunigą, ir čia pat Įvyko su
tuoktuvės.

Sugrįžus vakare karaliui 
iš medžioklės viskas išsiaiš
kino. Bet jau buvo vėlu. To
kiu budu, karaliaus įsaky
mu, jaunas 25 metų vyras 
?avo 60 metų žmoną.

BABRA.VIČIAUS-VANA-
GAIČIO KONCERTŲ 

MARŠRUTAS.
Tėmykite artistų mai-šru- 

tą. Babravičiaus-Vanagaičio 
koncertai jau čia pat. Lanky
kite juos visi. Išgirsite daug 
juokų ir dailių dainų. Nauja 
programa.

Jų koncertai bus:
Cleveland, Ohio. 10 lapkr.
Amsterdam, N. Y. 16 lapk. 
Waterbuiy, Conn. 20 lapk.
Hartford, Conn. 23 lapkr. Į
Bridgeport, Conn. 24 lapk. •
BoStOn, MaSS. 11 gruodžio. Įmano pati; 4 metai atgal apleido mane 
Worcester, Mass. 8 sausio, ir pasiėmė tuos 2 vaikus, 6et vietos 1928 m teismas atrado ją netinkamą vaikams

Lawrence, Brooklyne, 
Scrantone ir kitur, bus vė
liau paskelbta.

Manadžeris,
J. Bačiunas.

SVARBUS iŠRADIM/ S
RŪKORIAMS.

Priešingai ligšioliniam nu- Į 
statymui, kad tabako lapuo
se esantieji nikotino nuodai 
neigiamai veikia rukovo kū
nui, Berlyno profesorius Nei- 
bergas patyrė visai ką kita. 
Chemiškai ištyręs tabako la
pus, Neibergas rado, kad 
juose yra žymus metilinio al
koholio kiekis. Džiovinant ir 
apdirbant tabaką, šio alko
holio dalis pranykstanti, bet 
vis tik nemaža jo ir lieka J 
Likusioji metilinio alkoholio 
lalis susimaišanti su durnais. 
Po šio išradimo lieka tik su
rasti būdą iš tabako visiškai 
metiUių alkoholi pašalinti ir. 
Tuomet tabakas laikyti bu-{stovės ant rekordo, baigiant biz- 
sįąs beveik nekenksmingas. Įni su Lapkričio 1 cL, 1927.

DITEMIATIOIUL PAFEK CO.
New York, Sept. 28. 1927.

Šios Kompanijos Board Direk
toriai paskelbė kvartalinius di
videndus po šešiasdešimts Centų 
(60c.) nuo šėro ant Common 
Stock šios Kompanijos, kurie 
bus išmokėti Lapkričio 15, 1927; 
Common Stockholderiams. kurie

FARMOS
GERA PROGA!
PARSIDUODA ŪKĖ!

Su gerais budinkais, H4> akrų žemės 
Ariamos žemės yra 6<i akrų, o 20 akrų 
miško. Parsiduoda pigiai. Savininkas 
laiko biznį. Tas pardavimas ne ]»er 
a?entą. nereikės mokėti komisino. 
Ūkė randasi 8 mylios nuo Scottville, 

I Mich. Daugiau žinių suteiksiu per 
laišką. <U‘)

| K. ŽUKAUSKAS
J Bos 88, Rivesvillc. W. Va.

JUOKIS KAD BEDARBĖ|
Užsidėk mažą spaustuvėlę, aprašy-1 

' siu dykai iš kur darbus gauti ir visą 1 
pamokinimą. Daug mokslo ir pinigų i 
nereikia, gali į diena uždirbti $54). Ra. I 
šykit lietuvikai. x (45)

THE NEIGHBOIC
Bux 195 IL R >ad 2. 

WARREN, MICH

i
i
i

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST.. BOSTON. 

Gydo Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10, nuo 1 iki. 3 ir nuo 6 iki 81 
Nedėldieniais nuo y iki 12.

NUO ODOS LIGŲ
I Į*auduk gedančias puta*

\Sr FREEDOL ;
c. . . _________ A :_____’

PARSIDUODA FARMA
64 AKRAI ŽEMĖS. 19 akrų dirbi- 

mos, juodžemis su moliu, be aknienr., 
ūžte' tinai medžių ir vanders. 10 l an) 
barių stuba. 2 barnes, sailo ir kiti bu- 
dinkai. Taipgi 10 karvių. 2 ark'iai.

I daugybė vištų, visi farmo^ įrankiai, 
mašinerijos, vežimai, 400 bušelių ,’avų, 
tik viena mailė iki geležkeLo stoties :r 
krautuvių, 8 minutos iri mieste! o. 
Kaina už viską tik,$4Ž00. Jnc.št $1,500. 
Rašvkit laiškus angl'šk.”i. (47) .

MRS.ĮOmtL
Box 134, Saratoga Spr.. N. Y. ;. {
PARSIDUODA FARMA
Oregyi valstijoj, 21 akrą labai 

derhnjjos žemės, pusė dirbamos, -liku- 
|i ganykla ir miškis. Triobos. šaltinis, 
npč teka per žemę. 1 V> mailės nuo vi
durio miestelio Silverton, miestelis 
gražus progresyvia ir pranioninsras. 

,149 mailės nuo Portland. Ore. Tįk bk»- 
aukičti, ir sugrąžino _man atgal. As Įęas nuo cimento gatvės. Žiemoms ša! 
auklėjau iki 1 d. r.ugpiučio, t92j; ar_ . ėio. sniego retai būna. Kaina $2,250. 
ėjęs tą dieną iš darbo vaikų nerada i ir a nt ien<,vo išmokėjimo.. .... j M ENI>ZVUS

| 469 Mušiu ra Drive, Los Angeles, Cal.

RASTA TRACHOMOS 
BAKTERIJA.

Labai prasiplatinusi akių 
liga trachoma pasirodo turį 
antkriti — bakterijas ir tuo 
budu persiduoda kitiems. 
Tai patyrė nesenai amerikie
tis bakteriologas Noguši. Jo 
išradimas yra labai svarbus. 
Viena, kad negyvom bakte
rijom skiepijant sveikus 
žmones, bus atsiekta tai, kad 
kurias Įgaus atsparumo šiai 
ligai, antra tai galima bus iš
tirti nuodugniau priemones 
kovai su šia liga.

Čekiai bus išsiųsti per paštą. 
T itin <ferių knygos nebus uždary
tes. OWĖN SHEPHERD, 

Vice-President & Treasurer.

PAJIEŠKOJIMAi

nežinau kur jie dabar rąixbr»i. Ai-ku, 
kad motina itioš išsivežė. Ji api--50 
metų, neperd’del.ė, plaukai nuki~>ti, 
rusvus, veidas šlakuotas. kalba pamik
čiodama į et kojų dideli guzai; myli 
įsigeri. Vadinosi Katarina Thomn on, 
kaip dali r vadinas, nežinau. Ji turi 
su sari n ir vyrą. Mergaitė, 14 m‘tų. 
aukšta ir plona. bisk> pnlin1 us ii ne
drąsi. plaukai tamsus, Pagerbžję, kai
rės rankos mažiukas nirštas pritrauk
tas; vardas Živilė ir Elena. Vaikas. 13 
metų, plaukai gelsyi, didelis ir liesa', 
ant vieno veido turi mažą duobutę; 
vaidas Bonaventūras.’ (4į)

.JOSEPH MARCUL'ONIS
220 Gardin st.^ Forestville. Conn.

LIETUVIŲ LAISVĖS { 
, MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ r ’• i

Tai yra receptas garsaus šveicarišku; 
Profesoriaus. FREEJpOL greitai jsige- ‘ 
ria į odą ir pu 5 minutų visiškai praša
lina įdegimą bei skausmą. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus. Bonas, 
Egzemą. H e muro: dus. šunvotes. Nie
žulį ir kitokias odos ligas, \aina $1.06. 
Reikalaukite aptiekose arba pnjsiųski- 
te $1.00 ir mes tuojaus išsiųsime per 
paštą bonką. (-)

FREEDOL REMEDY O).
388 D. Warreu St, Boston 19. Mass.

i t t 
ii
4i » tI i I »
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'Tel. South Boston 3520
Residence University 1463-J.

S. N. PuEiutė-Shalln*
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
366 Broadway, So. Boston, Mass 

Room 2.

» 
I APSIVEDIMAI.

> t>

Elzbieta Mąlcevičiene, pajieškau 
Marijonos Dargevičaitės-Zamulskie- 
aės; girdėjau gyveno seniau La S;.tie. 
III., dabar nežinau kur Malonės atsi
saukt arba žinantieji teiksis pranešti.

Stanley Mateavage
R. D. 3. Rhinelander. Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos ne- ( 
senesnės kaip 30 metų. .Mergina, katra i 
mano apsivesti, lai prisiunčia su laiš- j 
ku ir savo paveikslą. Atsakymą duo- j 
siu tik ant rimto laiško. (45)

P. SMITU
331 East 19-th st.. Paterson. N. J. ■

VTĄl'KEGAN, ILL. 
Valdybos Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS GABIUS, 
730 ‘McAllister Avė.

2) Pagelbininkas J. A. BURSAS. 
1023 Jackson st., No. Chicago. III.

3) Užrašų Sekr. A. SALUCKAS,
810—-8-th St.

4) Turtų Sekr. V. S.^ELZBERGAS, 
1045 Jackson St., No. Chicago, Iii.

5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS
726—8-th St.

6) Iždo globėjai:
P. WHITE, 7J6--S-th St 
SUSAN.NA GABRIS,

716—8-th St

730 McAllister Avė.
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P. J. AKUHEVIČIUS
Lietuvis Graborius

Suteikia > geriausi: paskutinį 
patarnavimą Už pilną pagraba 
galima apsieiti su $80 ir aukš
čiau už didelius, o už vaikus nuo 
$20’ir aukščiaus. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas:

820 E. 6-th Street.
SOl'Ui BOSTON. MASS.

Tel.: So. Boston 4486.

»
f

I

I

DR.MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgą*

Valandos: 10—2; b— • 
Sekmadieniais. 10—I

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL

Tel.. Boulevard 8482

Lietuviška Aptieka
Mes užlaikome visokią Vaistą 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

stresų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikom Dielių iš Lietuvon 
Patarnavimas kuogeriausias. |vai< 
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčia m ir per 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pa-į 
čioj vietoj. *

100 SALĖM STREEI, 
BOSTON. MASS.

Jonas Petraškevičius
Laisniuotas Graborius
Laikau Autemobil.us dėl "Veseli- 

jų. Krikštynų Ir šiaip pasivažinė
jimams pigiaū negu kitur. (-)

162 BROADWAT.
SO. BOSTON, MASS.

Ofiso Tel. So. Boston OJ04-W. 
Kex TeL So. Boston 03W-R.i

v

I
I

VEDYBOS KARALIAUS 
ĮSAKYMU.

Prūsų karalius Fridrikas 
II labai mėgo aukšto ūgio 
žmones. Jis prisirinko sau 
gvardiją iš aukštų vyrų ir 
stengėsi šitiems 
nams surasti 
ūgio žmonas.

Vieną kartą 
mas Potsdamo 
jis sutiko merginą, kuri jam 
labai patiko savo dailia iš
vaizda ir ypač aukštu ugiu. 
Karalius parašė kelių žodžių 
laiškeli, uždėjo savo ant
spaudą ir įsakė merginai nu
nešti jį gvardijos vadui.

Parėjus Į Potsdamą, ji nė
jo stačiai karaliaus rumuos- 
na atiduoti laiškeli, bet nu
vargusi ilgu vaikščiojimu 
užėjo namo pasilsėti. Ji gy
veno su savo motina, šešių 
dešimtų metų našle. Jausda- 
n, dideli nuovargi, duktė 
pra. motinos,.'kad ji nuneš
tų ir įu vtų laiškeli gvardi
jos vadui. Mina, pasigailė
dama duktei>.. ’’tiko. Ji nuė
jo į karaliaus run os ir čia, 
<uradusi gvardijos vadą, 
,«lave 'am karaliaus laišk elį. 
V a la> at, '°šes raštą ir greit 
jį pt Skaitęs, ia sulai
kyti.

' aiskeiy Ouvo pdi a 'y a 
‘įsaku ,'šiu įasto padavė^* 

tuojau ap.c^ ii ?u piro u 
gvardijos puik e! '?er < liti 
Viliu Giseke.

savo milži- 
atatinkamo

medžioda- 
apylinkėse,

IŠ STIKLO STATO 
MOKYKLĄ. .

Žinios iš Berlino sako, kad 
Steglitzo priemiesty yra sta
toma vaikams mokykla iš sti
klo. Iš stiklo bus netik sienos, 
bet ir stogas, • tik plonučiai 
•rėmai bus iš geležieis. Moky
kloje bus 24 kambariai. Ka
dangi saulės šviesa yra musų 
gyvybės ir sveikatos šaltinis, 
tai vokiečių mokslininkai 
pradėjo reikalauti, kad jau
nuoliai visą dieną mokintųsi 
saulės spinduliuose.

Pajieškau Anastazijos Malaukaltės, 
paeina iš Teišitį apskr., Plungės vals
čiaus. Surblių kaimo, po vyrui vadina
si Gulmelienė, gyvena Chicagoj. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie ją žino
te, malonėkite man pranešti, už ką 
busiu labai dėkinga.

ONA ASTREIKIENĖ
100 Ten Eyęk st., Brooklyn, N. Y.

Aš, Kotrina Virbaliukė, po vyrui 
Strazdienė, pajieškau brolio Mikado 
yirbalio, 30 metų kaip Amerikoj. Pa
eina iš Kauno gub.. Panevėžio pav., 
Ramygalos parapijos, Gudeliukų kai
mo. Malonėkit atsišaukti arba kas ži
note meldžiu pranešti, už ką busiu dė
kinga. K. VIRBALIUKĖ 
P. O. Box 99. E. Templeton. Mass.

Jieškau brolio Motiejaus Lebedniko 
(Petro sūnūs) iš Dusmeny kaimo.

KATRĖ JESKELEVICIUS
P. O. Box 327, x Rumford. Me.

J ieškau Jono Belskio iš Tetervinės 
kaimo. Luokės parapijos. Pirmiaus 
buvo Philadelphijoj. Atsišaukit.
Kastancija Staponavičiutė-Kaulaičienė 
P. O. Box 327, Rumford, Me.

NAUJOKŲ MAIŠTAS 
' LENKIJOJ.

“Kurjer Popanny” prane
ša, kad Dizelažicų geležin
kelio stoty, netoli Krokuvos, 
sukėlę maištą naujokai, iš 
viso 500 žmonių. Jie sulaikė 
traukini ir smarkiai apkūlė 
jo palydovus ir stoties tar
nautojus. Paskum maištinin
kai apiplėšę miestelio krau
tuves, ypač restoranus. Nau
jokai visiškai prisigėrę. Juos 
lydėjusius karininkus maišti
ninkai suėmę ir prigrąsinę 
nušausią. Miestelio policija 
nuginkluota, o policijos va
das, kurs norėjęs priešintis, 
žvėriškai nužudytas. Maištui 
numalšinti iššaukta policija 
iš Tarnovo, tečiau maištinin
kai ją sutikę šūviais. Prie 
naujokų prisidėjo ir neramu
sis’miestelio gaivalas. Paga
liau, maištą numalšino atvy
kusi žandarmerija.

Pajieškau savo draugu Baltramie
jaus ir Kazio Vaivadų ir draugės Ju
zės Pilipauckienės, visi Kauno gub.. 
Veliuonos parapijos. Pajieškau taipgi 
švogerio Etano Dapkaus, Raseinių ap
skričio. Mescnų kaimo.

KAZ. BARTUSEVIČIUS
1308 Rush st., N. S., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Povilo Tamuliuno ir Jono 
Užubalio, švogerių. gyvenančių Chi
cago, III. Aš esu atvykęs iš Lietuvos ir 
randuosi sunkioje padėtyje. Prašau at
sišaukti arba žinantieji malonėkite 
pranešti. ANTANAS KAIRYS 
2673 Roven st., Montreal, Canada.

Pajieškau brolio Juozapo Bocevi- 
čiaus, kuris angliškai vadinasi Joseph 
Bokawil. Taipgi jieškau draugo Jono 
Pangonio ir Julės Pangonienės. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie juos ži
note. malonėkite pranešti šiuo adre
su: Mrs. Elzbieta Petraitienė

300 Summer st., Lynn, Mass.

Pajieškau draugo Antano Keršio, 
Arčiunų sodžiaus, Daugų parapijos, 
Alytaus apskr., gyveno apie Pitts
burgh. Pa. Kas apie jį žino, malonės 
pranešti.

ANDRIUS PRAKAPAVIČIUS
P. O. Box 452, Southport, Conn.

Pajieškau Juozo Stankūno, pirmiau 
gyveno Worcester, Mass. Kauno rėdy- 
bos. Raseinių apskričio. Meldžiu atsi
saukt ant šio adreso. (46)

JONAS RUČINSKAS
5 Charies st..

Wilkes Rarre, T—Ship. Pa

Morta Kubiliutė. po vyrui Kirsh- 
Kiršis, Končiškių vienkiemio. Suba
čiaus parapijos, malonės atsišaukti 
greit, nes yra labai svarbus reikalas 
arba kurie apie ja žino teiksi- . _.,rs- 
ti. ANT SIDLAi ..... n6)

■j 39 No—t'* v. Ai>mgM>ii, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
našlės arba gyvanašlės, vidutinio am
žiaus, gali būti ir su šeimyna, bile tik 
linksmo budo Su pirmu laišku mel
džiu aprašyti apie savo padėtį ir kar
tu prisiųsti paveikslą, kurį ant parei
kalavimo sugrąžinsiu ir duosiu atsa
kymą. Galit atsišaukti bile viena, ne- 
sisarmatykit. Aš kalbu lietuviškai, 
rusiškai lenkiškai ir angliškai. Dirbu 
šapoj ir neblogai uždirbu. Esu viduti
nio amžiaus, negeriu Ir nerūkau. Rašy
kite šiuo adresu:— 
P. O. Box 753,

7) Knygiai:
K. AMBRAZIUNAS, 845 Lincoln .-t. 
JURGIS JOKŪBAITIS,

323 Liberty St.
8) Maršalkos:
A. DELKUS. 738 Jackson St. 
JONAS JOKŪBAITIS.

712 So. Genesee St.
Susirinkimai atsibuna paskutiniame 

nedėldienvje kiekvieno mėnesio, 1 vai 
po piet. Lniosvbės Svetainėj, ant >t-th

I KANADĄ.
j Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta
' mus, kaip vyrus, taip ir moteris ai, 
Į merginas įš 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-
Paji"škau mergines apsivedimui; aš vo gimines yra man dėkingi už mano

J

Tel. So. Boston 506- W.
DAKTARAS

A L KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
‘ Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 Jieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

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

L < Teiefonaa Sei Boatnn 
b LIETUVIS DENTISTAS 
| Ūr. St. A.'GALVARISKI
$ iGALlNAL’SKAS)

Ofiao valandna: Nuo 10 ryte iki 
4 5:30 dieną.’Nuo 7—• •«kar»
į Nedėliomis pagal autaKiea 
1 414 BROADWAY,
£ SO. BOSTON, mass.

J. Z. 
Freehold, N. J.

a --n.au uitiem i. i. w , «*o.VU JfilIlIIIVS J Fd 11130 UZ IJ13IKJ

esu vaikinas 35 metų amžiaus. Nore- , rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi- 
čiau, kad mergina butų protinga. Ar- i noms, taip ir visiems keleiviams pa 
čiau susipažinsime per laišką a:ba'rūpina geras apsistojimui vietas ka- 
ypatiškai. JOS NAG na<k,i<> nst^rr.avima< ir

8 Cross st.,
JOS NAG

Boston, Mass.

Jieškau merginos apsivedimui, lie
tuvaitės arba latves, nuo 25 metų, ne- 
jaunesnės. Esu kontraktorius namų 
statyme ir turiu gražius namus. zButų 
pageidaujama jeigu mergina turėtų 
kiek pinigų. Esu 40 metų amžiaus.

C. K. ' (46)
283 Dudiey st., Roxbury, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, be 
skirtumo tikėjimo, bile kokios tautos. 
Mergina turi būti plona ir nedidesnė 
kaip penkių ir pusės pėdų ir nesenes- 
nė kaip 29 metų. Turi mokėti rašyti ir 
skaityti angliškai. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti savo paveikslą, atsa- 
kvma duosiu visoms. Našlės nerašyki
te. BIEL JENNESS

108 Ames st., Montello, Mass.

Reikalavimai
REIKALINGA MOTERIS

PRIE NAMŲ DARBO. Geras maistas 
ir burdas. Parašykit laišką, o aš pri
siųsiu tikietą atvažiavimui. Apie algą 
susitarsime vėliau. (45)

MRS. PAUL Y A RA S
Spring st.. So. Billerica. Mass.
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Telefonas 5112.

Or. 1.6crBM-6miskB
LIETUVIS DENTISTAS •

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

Nedėliomis pagal susitarimą.
<»5 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO. MASS.

nadoje Mano patarnavimas ir kaino* 
laivakorčių yra pigespės, negu Kitų 
agentų. Lėlei platesnių informac.jų 
visad kreipkitės na s mane šiuo adresu

ALEN.NDER S. LEWtb 
lourist A gen* <-i

45 VVindsor St.. Montreal.
H Q..

KALENDORIAI 1928 M.
J AU (LAT.AVI. sieniniai, dideli, tikri 

lietuviški, šiųsr it ir pUctuvą. Turi 
visokių ir juokingų ir su Lietuvos 
riuomene. Vienas 30c., du 55c.. ketui 
už $1.00. Adresuc.kit: (45)

J. YERUSEVIČIUS
Box 68. f I.awrence. Mass.

•x<

Telefonai! 31234
MEDICINOS DAKTARAS

C. J NIKOLAinS Lietuvis Optometnstaj
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki S vakare
107 SU M M EB STREET.

LAWREN< E. M \SS.

DĖL KALĖDŲ
Padarome labai gražių lietuviškų 

atviručių, su jūsų vardu ir pavarde, 
aukso ir sidabro Ii taromis. 12 atviru
čių už $1.00. Nepavėluokit užsisakvt.

•JUOZO SPAUDA (46)
233 N. Clarion sL, Philadelphia. I’a.

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius 

narnu s ir pigiai Taipgi padarau 
visokius planus, išmėruoju žemę ir 
etc. Visokiais reikalais kreipki
tės (-)

TITUS P. GREVIS
395 Broadway, So. Boston 

Tel.: So Boston 2340.

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

J. L. PA8AKARNIS. O. O.
447 Broadway, So. Boston, Masto

REIKALINGA MERGINA

AUTOMOBILISTAMS.
IŠ SENU PADARAU NAUJUS 

PIGIA KAINA. 
Pentinu įvairiomis spalvomis 
pasirinkimo. Darau ir Duco. 

Darbas gvarantuojamas. 
A. K ASPAR

sulyg 
(-)

i PLl NKSNAS.- Pūkas. Padoškas. 
Patalus. KzMras ir visokias lovų 
įrčdmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam

Kuri galėtų kitą pamokinti skaityti 66 Victoria St.. W. Somerville,
anglų kalbą vieną vakara sąvaitėie. 
Mokėsime 60 centų į valanda. (45)

STANLEY POCIUS
234 Shawmut are- Boston. Mass.

REIKALiNGA MERGINA
Prie namų darbo. Mokestis $25 00 

ant mėnesio. (46)
JOHN PRASAITIS

2393 Iberville st., Montreal, Canada.

T.l
Mass.

užsiganėdmimą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksna 3 ir - — kus.

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRON1ŠKU LIGŲ PER SU
VERŠ 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY

SPROGIMAI ŽYDŲ SUSI
RINKIME.

Ųaugavpily (Dinaburke) 
'ydų socialistų “Bundo’’ 

i ; ikaktuvių iškilmes
^)t s,., .rjmai. Salėj, 

kurouvuM- • '”i<imeapie • 
Zr Otlli' •'*' u
dujų uvuioa i. hėitva. patar-

Visi labai nustebo, bet zi-Uos. Spėjama, kau ...
nodami karaliaus giieztumą, komunistų arba nar-
ne natė kitos išeities, kaip bas.
tik jsa'ymą vykdyti. Pašau
kė GiseKv jam pareiškė 
karaliaus valią. Jis labai nu
siminė, kai pamate savo 
‘jaunąją.” Senutė nors labai
■■i

sn.ae 
zn vyią

NAUJI ŽIBALO ŠALTI
NIAI ARTIMUOSE 

RYTUOSE.
Ties Kerkuku, Mossulo sri- 

i.-tebo. bet nesipriešino. Jai tyse, surasti dideli žibalo šal- 
i buvo gauti jauną gra- triniai, duodą per dieną 5000 

rnoįans pakvietė tonų žibalo.
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VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.

; ŠVENTADIENIAIS: tuo U iki 
1 dieną.

European Fcatner Co.
25 I»well Street, Boston, Mas3.VISŲ ŽINIAI t

Už visokios rūšies pasi-
garsinimus. kaip l.;: pa j ieškoji
mus apsivedi..,^, įvairius praneši
mus, pa pirkimus, skai
toma 7.s 's. už žodį už syk|. No
ri-. jĄtį apgarsinimą patolpint 
kslis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už
"Keleivio” skaityto  jam, kuria tor 
užsiprenumeravę laikraštį ir už 
pirmą sykį skaitouu po 2c. už žodį. 
Už pajL 
draugų skiri 
piratą tyli; 
koj.mų taip;,

JIEŠKAU PARTNERIO 
—BARBERI^

BARBERNĖjr s 
čiau suuž'

• k"’ ’ .i.ia ge»a.-.
Uardoni are

REIK AliNuASBARBERIS
i un H.okėt atsakančiai savo darną 

prie vyrų i moterų pl<>ukų i.iipimo. 
Atsišaukit <rei>a .

PAUL iArtNAft
iii M.,sh.n> ton st. ■<t«(i> ht. u. 
Telefoną.-, 28-;-W.

I

.ctz.u pnCstHitu
i... jimiiškai a< laiš- 

P. P (46)
i^iroit. Mich.

oj.eskom sunai s J»,n,, Oeoviio iš 
r,xeian<1. VVis. Bra*ix«» suiiau, mums 
širdj labai K^uoa. k«.<i meia-
š.> ,a..-ką 'nuo draugo. Rašant ir
sKaitaiu ouvo uaute iiesii.sipiat.imu. 
Mielas sūneli, atsilieps. Mes Klaidas 
lengvai atitaisysime, kari UK susižino
sime. Norijne žinoti ar gyvas esi. Mv- 
■ iriucji tave; motina ir tėvas. ( 47) 

J. (VEDYll.Ak
P. O. Box 103, E.zeland. Wis.

I Aš. Pranas Norbutas, pajieškau* s".- 
vo pusbrolio Kazimiero Aležo. paeina 
iš Šiaulių apskričio, Papilės valsčiaus, 
Šiaudinės miestelio. Meldžiu atsišauk
ti arba kas apie jį žinote, malonėkite 
man pranešti sekanč’u adresu: (47) 

FRANK NORBUTAS
P. O. I>ox 3 IX, Lcwiston, Me.

SVARBI ŽINIA
Parduodu laivakortes j Lietuvą ant 

geriausių laivų. Taipgi laivakortes i# 
Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių į A 
meriką ir Kanadą. Padarau dovi*rnns 
tis, įgaliojimus, pardavimo ir pirkim* 
aktus ir kitokios raštus. Siunčiu pini 
gus į Lietuvą, Lenkiją, Rusija 
tas šalis Užlaikau krautuvę 
reikalingiausių dalyku Iš toli 
visad kreiDkitės:

JONAS SEKY9
177 Tark »u, Uartford. Coaa.

ir i ki 
visokia 
nr

(-)

I

giminių arba 
itoir.e po 2c. ui žodį 

norint tą patį paj’eš- 
jojlmą taupyt ilginu, skaidoma pa 
lc. už žodį už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, kurie 
tur užsiprenumeravę laikrafttį, už 
pajieškojimus giminių ir draugi; 
skaitome ir už pirmą syki po lc. 
už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu pra- 
kiuoja daug brangiau, nes padary
mas klišės dabar prekiuoja bran
giai. Todėl norint talpini paieško
jimą su paveikslu, reikia prUiųat 
fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimą arba ap
garsinimą reikia prisiėst kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
2S5 RROADWAY,

SO BOSTON. MASS.
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jSveikatos Kampelis
ko šių taisyklių, kad mažiau 
kenktų sau ir kitiems.

1 > Rūkyk tik lauke, kad 
kiti buto gyventojai nebūtų 
verčiami kvėpuoti tabako 
durnais ir negadintų sau be 

ireikaio sveikatos: o ir pa- 
Įčiam rūkytojui mažiau teės 
durnai plaučius ir plaučiai

***■*. ~*;.«^'geriau vėdinsis.
vadinamų nikotinu.* ž Rukvk tik taba.
ai rūkant ne i įsi >u-;ką dregIlas bk>_;

’ giau sudega ir daugiau nuo
gių pasilieka durnuose. 
I 3 i Rūkyk papirosus, ne ci
garus ir ne pypkę, nes taba- 
! as papirosuose geriau sude
ra. kaip cigaruose ar pypkėj.

4 i Nerūkyk per dieną dau ‘ 
f iau 
giau 
nais 
met 
giau, kaip 10 papirosų per ryti. Paskui jau ir gydyti ne- 
dieną.

5) Nerūkyk tabako be 
mundštuko, nes tabako nuo
riu dalis ištirpsta seilėse ir 
nusiryja, nuo ko gadinasi 
skilvis ir atsiranda riaugulys. 
Mundštukas turi būti kiek 
galima ilgesnis ir kasdien 
rūpestingai valomas ir plau
damas. kol visai nebeliks ja
me tabako kvapo. Mundštu- 
kas reikalingas yra tam. kad 
durnuose esančiųjų nuodų 
dalis liktų jame ir mažiau 
nuodų patektų i burną.

6) Nerūkyk, kol kūnas nė
ra galutinai subrendęs, ko! 

, nesukako 21 metai. Rūkant 
'iki subrendimo kūnas neiš
auga tiek, kiek gali išaugti 
nerūkant, 

f 71 Per metus rūkyk tik 11 
mėnesių, 12-tą mėnesi steng
kis nerūkyti: pamatysi, ar 
neišnyks tave kamuojančios 
ligos ir nesveikumai: duok 
pasilsėti ir atsigauti savo 
plaučiams ir gerklei.

8) Prieš pradėdamas ru- 
’ kyti pasirodyk gydytojui, 
• kad ištirtų ar nekenks rūky

mas tavo sveikatai.
Dr. J. Žemgulys.

Tabako Rūkomas.
Tabako rūkymas yra labai 

išsiplatinęs visuose kraštuo
se. Ruko ne tik vvrai. bet jau 
ir moteris.

Sveikatos atžvilgiu tabako 
rūkymas taip pat yra kenks
mingas. Tabakas turi savyje 
nuodų. 1 
Tie nuodai ruka....................
dega, jų dalis kartu su du
rnais patenka i burną ir Į 
plaučius, ir nuodija juos, i 
Tabako nuodai Į žmones vei
ka nelygiai: vienas negali ta- ; 
bako rūkymo pakęsti, jam 
tuojaus darosi pikta ir tąso, 
vemti, kitas tabako durnus 
visai mažai tejaučia.

Tabako rūkymas mažina 
žmogau.- apetitą (norą val
gyti ). Kiti rūkytojai sako, 
kad jie galėtų būti visą dieną 
nevalgę, jei tik turėtų užten
kamai tabako. Žmonės, kurie 
kartais neturi ko valgyti, sa
ko, kad tabako parūkę ne 
taip badą jaučia. Dėlto, jei 
jau kas ruko, lai nerūko prieš - 
valgi, bet tik po valgio, nes 
gali visai netekti apetito.

Pastebėta, kad pradėję 
rūkyti žmonės eina liesvn, o 
metę rūkyti pasitaiso ir net 
kartais nutunka. Tai pareina 
gal būt nuo to, kad rūkantie
ji žmonės mažiau nori valgy
ti ir mažiau valgo, o gal būt 
ir todėl, kad seniems rūkyto
jams tabakas sugadina skil
vį-

Kadangi sergantieji džio
va žmonės dažniausiai yra 
sunykę, nenori valgyti, jiems 
rūkymas ypač yra pa\ ojin- 
gas, nes tabakas dar labiau 
mažina ir taip nedideli jų 
svoią b* galutinai užmuša 
apetitą. Tas pat yra ir su ser
gančiais vidurių ligomis, nes 
ir tie žmonės turi sumažintą 
apetitą, kuri tabakas dar la- 
liau silpnina. Dėl tų pačių 
priežasčių ir mažakraujai tu
rėtų nerūkyti.

Labai kenksmingas yra gi
lus tabako durnų traukimas Į 
save ir išleidimas jų pro no
sį. Negiliai tetraukiant nuo
dų dalis išeina su durnais iš 
burnos atgaL Giliai trau
kiant ir ypač išleidžiant du
rnus pro nosį, didesnė du
rnuose esančiųjų nuodų dalis dar tebemano, kad gimdy- 
susigeria į žmogaus kūną, mas yra gana menkas daik- 
Dumai erzina visus kvėpavi- tas, kad ligoninės tam nerei- 

takus: gerklę, plaučius, kia, nes ir namie galima vis- 
* j . Iš to rūkytojams ką kaip reikia atlikti. Taip 
atsiranda gerklės ir plaučių manyti, iš tiesų, galima tik 
sloga, pasireiškianti skrep- iš Įpratimo, anaiptol ne iš ži- 
liavimu ir išnykstanti tik nu- nojimo. Kas bent kiek dau- 
stojus rūkyti. Dėlto, kas turi giau apie gimdymą žino, tas 
palinkimą prie gerklės ir mano apie jį visai kitaip, 
plaučiu ligų arba kas jau Bakterijomis apsikrėtimas. 
serga plaučių liga, tas negali 

’rukyti. j \ 
mėti ir pasunkėti.

•nosį ir tt.

Į

i
i

I fui neatsieina. O motina iri Ligoninėj yra kitaip. Te-žmonės turės,
• kūdikis atatinkamos priežiu-Jnai, matote, jeigu kas ir duo-
| ros ir maisto negauna. ,da motinai patarimų, tai jau
Į Taigi, šnekėkime dabar, i b* žino, kad jie jai naudingi.
i kaip kas išmano, o teisvbė Visokių niekų, išskiriant vie- 
*; vis tiek badys mums akis, kitą lankytoją, tenjai nie- 

nau. ar be atgausiu ją kada i kad gimdymas ligoninėj vi- ' 
nors ar ne.” - .u__

Žinoma, tai nereiškia, kad i brangiau neatsieina. kaip
- x.-i_ j i ______'oimdvma.< nsmio (1 ioitni

ai maža, arba ir visai ne-

vien tik dei bakterijomis ap
sikrėtimo motina sveikatos 
nustoja. Ne; gali ir kitokį 
sveikatai kenksmingi prie
puoliai atsitikti. Bet tai kitas 
iau klausimas, ir apte ji kal
bėti čia ne vieta. Reikia čio- 
nais tik tatai galvoje turėti, 
kad namie gimdant, jeigu tik 
pasitaiko kad ir menkas iš- 
čių, da labiau gimdos kaklo 
Įplyšimas, tai seka tolimes
nis gimdos Įdegimas, da to
liau vamzdelių, kurie išeina 
iš gimdos ir kuone siekia 

, ovaius, o pagaliau ir pačių 
kaip 5 papirosus: dau-Jovarų Įdegimas, o taipgi ir 
rūkyti galima tik išimti-raikščių, kurie gimdą savo 

atsitikimais: niekuo- vietoj prilaiko. Gali visko at- 
negalima rūkyti dau-'įtikti ir motiną ligone pada-

i
Ii

gimdymas namie. < 
jau desėtkas-kitas dolerių 
čia ir išslysta iš kišeniaus, 
tai yra tik niekis, palyginus 
tą naudą, kokią gauna ligo
ninėj ir motina ir kūdikis. Ir 
dabar reikia atvirai tiesą 
pasakyti. kad dėl taupumo 
gimdyti namie visai neapsi
moka. Da labiau neapsimo
ka. jeigu motina, namie gim
dydama. bakterijomis apsi- 
krečia, gauna lyties aparate 
vienur ar kitur Įdegimą, ir 
paskui dėl to turi ne tiktai 
gydytis ir daug pinigų išleis
ti. bet ir gana daug prikente- 
ti.

Gimdomas Namie 
ir Ligoninėj. 

Rašo Dr. Margeris.

Senu Įpratimu žmonės vis

Bakterijų visur pilna. Jų

belengvai einasi.
Manymas, kad namie ga

lima taip viską sutaisyti, kad 
bakterijomis apsikrėtimaš 
butų visai išvengtinas, netu
ri pamato. Gavau apie du 
metu praktikuoti ligoninėse, 
taigi teko man gana daug 
kūdikių priimti ligoninėj, 
žinoma, ir namie, nes ypač 
biedni žmonės gana dažnai 
pašaukdavo. Pasirodė, kad 
tu čia ir kažin kaip stengkis. 
tai vis tiek nepadarysi to na
mie. ypačiai biednų žmonių 
tarpe, kas galima padalyti 
ligoninėj. Apie toki švaru
mą. sterilumą (liuosumą nuo 
bakterijų apsikrėtimo), koks 
paprastai yra ligoninėj, ge
riau ir nekalbėti. — namie jo 
nepadarysi. Ir už tat motinos 
turi daug nukentėti.

Neturtas.
Neturto klausimas čia rei

kia mintyje turėti, ir i ji ata
tinkamai atsakyti.

Ir iš tiesų yra labai biednų 
žmonių, kurių ir žinojimą it 
gerus norus baisus neturtas 
nustelbia. Tokiems šių dienu 
mokslas, kultuvą ir visokie 
patogumai beveik visai ne
prieinami. Aš čia nekalbu 
tiktai šitų nelaimingų žmo
nių adresu; čia kalbu dau
giausiai i tuos, kurie ne de! 
neturto, bet dėl nežinojime* 
ir nenoro nesistengia pasi
naudoti mokslo ir kultūros 
patogumais. O tokių, kiek 
mano praktikoj pasitaikė 
matyti, yra labai daug, nesu
klysiu pasakęs, kad bene tik 
daugiausiai. Ir pasakysiu, 
kad šiems pastariemsiems 
gyvenimo patogumai nėra 
taip jau visai neprieinami, 
kaip jie bando Įsivaizduoti. 
Jie dažniausiai nepasinaudo
ja gyvenimo patogumais tikPilkiu ii^a. E:ii.a. v u . . . . . f .

, nes jo liga gali Įsise- nestinga ne tiktai namie, bet flel t0’. kaG tuP P1 a‘ta
.lieti ii pa^unkėG. ir ligoninėj. Tik ligoninėj

Tabako nuodai, patekę Į ; ra tam tikri parankųmai bei P^^kime į si da \-
ir ligoninėj.

įauanu liūlia;. yaivAy j . ia unu pa.annuiuai uvi . -

žmogaus kūną, padaro jame patogumai bakterijų išsisaų- _
Įvairių sugadinimų. Pavyž- goti. Tenais, mat, galima ir Paprastai žmonės mano, 
džiui, ilgą laiką -būdami lotiną, ir instrumentus, ir kad namie gimdant, tai daug 
kraujuje, jie sugadina ilgai- viską, kas tik prie gimdymo tnažiau_ lesų pasidaro, kad 
niui kraujo gyslas (arteri- eikalinga, priruošti taip, ligoninėj biski daugiau lėšų 
jas) ir susilpnina širdį. Dėl kad jie butų visai liuosi nuo pasidaro, tai tiesa; bet kao 
to ligoniams, sergantiems bakterijų. jų daug daugiau pasidarytų,
širdies ir kraujo gyslų ligo-1 O apie naudą, kokią nuo ta\ jau ne tiesa. Juk reikia 
mis, gydytojai paprastai ru- bakterijų išsisaugojimas ir galvoj turėti, kad ligonine; 
kyti draudžia. motinai ir kūdikiui atneša, rnotma gauna atatinkamą

Iš to kas pasakyta, mato- daug šnekėti nereikia, nes ji maistą, slaugių ir daktarų 
me, kad rūkymas yra gana yra taip didelė, kad, rodos, Pažiūrą. Čia ir kūdikis yra 
kenksmingas dalykas. Yra pati už save kalba. Motir.os ^aiP Pn^lurimas- 
rūkančių žmonių, kurie su-gimdymo aparate Įdegimas tinai C1_a svarbu ir tas, kao 
pranta rūkymo kenksmingu-labai retai pasitaiko, o todėl'kuTPu^s,l akis nelenda, ne- 
mą, bet niekaip negali at-iir visokios ligos, kurios pa- erzina pletkomis, nekaisioja 

turi per įprastai po gimdymui eina, valgius ir gėrimus, '”1 
’’ motinos nevargina. Ir moti- motinai dabar visainereikia, 

uos, kurios gimdo ligoninėj, 9 ua svarbiau, kad tos pa
arėtai skundžiasi tomis nega- čios kūmutės ar ir kas kitas

rūkančių žmonių, kurie su- gimdymo aparate Įdegimas

prasti nuo jo, nes 1 
daug silpną valią. Tokie 
žmonės norėtų gailti vaistų 
atsipratinimui nuo rūkymo. 
Tečiaus tikrų vaistų tam nė
ra. Dažniausiai duodama 
čiulpti Įvairus saldainiai, 
kad juos čiulpdamas žmogus 
užmirštų apie rūkymą. Ge
riausia priemonė, kad rūky
tojo namiškiai atkalbinėtų 
rūkyti, draustų, slėptų taba- buvau, o dabar strėnas skati
ką ir O.

Jei jau kas jokiu budu ne-'t 
gah ar nenori* ;

Į I

kokiu

negauna kūdikyje netikusius 
Įpročius Įgyvendinti. Kai dėl 
kūdikio įpročių, tai klausi
mas yra labai svarbus, ir apie 
jį toliau pakalbėsiu plačiau.

Namie irgi pasidaro lėšų.. 
Reikia gana dažnai samdyti 
ką nors kūdikiui ir motinai 
prižiūrėti. Pagaliau, juk ir 
visokių susiėjimų, taigi ir už- 

! kandžių irissigėrimų pasi- 
nuo rūkymo, tas lai prisilai-'jau sveikatos, ir dabar neži- taiko, kas, be abejonės, vel-

lėmis, kuriomis nepaprastai 
dažnai skundžiasi namie 
gimdžiusios. O tokių nusi
skundimų, tai gydytojas tiek 
ir tiek prisiklauso. Štai, kaip 
jie skamba: “Kol neturėjau 
vaiko, tai ir sveika, ir stipri

d a, tai kojos greitai pavargs- 
.a,. tai galvą dažnai skauda, 

atsipratintiitai baltųjų turiu; ot. nusto-

f

Silpni ir Bekraujai 
Vyrai ir Moterys

Nuga-Ton** •teikia stebėtinas pa- 
sekmes, kaip ka<in tik į keletą 
nuo nervinjrumo arba rauni: nų -
pimo, praradimo svarumo stiprcio ..r 
a beirtos jėjros, ,prasto tir j. menk >
virškinimo, gaso viduriuose a.ba rau
gėjimo. skilvio, ink tu arba pūslės ir - 
tacijos, kepeny lijros, chro.nis.io užkie
tėjimo, sratvos skaudėjimo, svaigulio ir 
panašių simpton ų iš priežasties si'p- 
nuniu ir menkos kūno : veikutes.

Nuga-Tone suteikia nauja ’ėgtt u. i 
kiekvieno kūno organo >> k*n < veiki
mo. Jos suteikia pasii’sp:-*:—.’ ir at
šviežinantį miega, sustiprina kraują ir 
jus jausitės kaip naujas žmogus. \u- 
eipirkit buteli šiandien ir parikr nlit 
jas savo paties ligoje. Visi vaistininkai 
parduoda jas su tikra pinigu *?ueraki
nimo garantija.

o skausmo vi
sai nebebus? Vargiai’. Bent 
musų vaikai tokio rojaus ne
sulauks. Todėl yra geriau, 
kad jie pratintųsi ne tik prie 
smagumo, bet ir skausmo. Ir 
juo jie daugiau pripras, juo 
gyvenimas jiems lengvesnis 
bus. Mažmožiai jų neerzins 
ir iš lygsvaros neišmuš. V ie
nų žodžiu sakant, tokie vai
kai nebus išlepę, išglembę, 
taigi bereikalingai priežas- 
čiųmejieškos ir, tokiu budu, 
tėvus neerzins.

Motina.
Apie motiną jau ir pir

miau esu šiek tiek sakęs, bet 
vis dėlto neiškenčiu da vie- 
no-kito žodžio nedadėjęs.

Ne visos moterys pasirūpi
na daktarą prie gimdymo tu
rėti, dauguma jų bando su 
“bobute” apsieiti. “Bobutė.” 
žinoma, kągi ji apie moters 
tinkamumą kūdikį pagimdy
ti težino. Ji jos neegzamina-i 
vo, o jeigu ir egzaminuotų, 
tai bene suprastų, ko motinai 
trūksta? O reikia pasakyti, 
kad yra daug moterų, kurios 
paprastu budu kūdiki pa
gimdyti negali. Tada, žino
ma. reikia instrumentų, gana 
dažnai ir tani tikros operaci
jos. kad ir motiną n kūdiki 
nuo mirties išgelbėjus. Šito
kias moteris beveik visas 
reikia vežti ligoninėn. Te
nais turime visus patogu
mus, galima tuojaus pavar
toti instrumentus, o jei to ne
užtenka. tai ir operaciją pa
daryti. Jeigu šita operacija 
laiku ir atatinkamai daroma, 
tai beveik nė vienas kūdikis 
ar motina nemiršta. Vyrai 
privalo šitai galvoje turėti, ir 
neleisti “bobutėms” arba net 
ir tokiems daktarams, kurie 
bando namie viską padaryti, 
per kėlės dienas moterį ka
muoti. o tai yra dažnai egza
minuoti. reples vartoti ir tam 
panašiai. Paskui jau kad ir 
nuveši moterį i ligoninę, tai 
bus per vėlu, nes beegzami- 
nuojant ji tapo bakterijomis 
apkrėsta, ir dabar, kad ir ge
riausiai chirurgas operaciją 
padarys, tai ji veikiausiai 
gaus kraujo užnuodijimą ir 
mirs. Moteris, kurios sunkiai 
gimdo, reikia visas Į ligoni
nę anksti vežti, o daktaras 
turi būti prisirengęs prie vis
ko. Jeigu taip butų daroma, 
tai vargiai katra moteris dėl 
gimdymo mirtų.

Pagailaus, nors man ir 
teks atskirame straipsnyje 
šituo klausimu kalbėti, te- 
čiau ir čia keliais žodžiais 
pasakau, kad moterys, ypač 
su pirmutiniu vaiku, kaip tik, 
jaučiasi pastojusios esą, turi 
savo daktarą matyti, kad jis 
jas pilnai išegzaminuotų ir 
pasakytų, ar jos gali motino
mis būti, vadinasi, ar norma
lės ir sveikos kūdikį savyje 
išnešioti ir, laikui atėjus, pa
gimdyti. Iš teisybės, tai kiek
viena* moteris turi būti po 
daktaro priežiūra mstži^usiai 
penkis mėnesius priėsj gim
dymą, ir nors du ar tris mė
nesius po gimdymui. Bet tai 
jau šiam reikalui skirtame 
straipsnyje daugiau apie tai 
pakalbėsiu. Dabar užteks ir 
to..kas pasakyta.

kas nepritauškia. Žinoma, 
kaip ji pareina namo iš ligo
ninės, tada kūmutės vistiek 

O jeigu * pasileidžia į darbą su “pa- 
’ ’ i mokomis,” tik jau dabar tos 

“pamokos” motinai ne taip 
jau pavojingos, nes ji yra 
gavus jau tikrų ir naudingų 
pamokų ligoninėj, todėl da- 

;bar jau moka atskirti grudus 
nuo pelų.

Kai dėl kūdikių verksmo, 
tai štai kas norisi motinoms 
pasakyti: Jeigu tik kūdikis 
yra sveikas, tai tegu jis ver
kia, geriau sakant, rėkia. Iš
sirėks, išsirėks, nustos ir už
migs. Visiems gyviems daik
tams reikia ką nors veikti. 
Taigi ir kūdikis tegu bent 
tiek tedirba — rėkia. Jam 
tatai eina i sveikatą. Tik kai 
kūdikis perdaug rėkia, ne
gauna pakaktinai išsimiego
ti, tada jau reikia žiūrėti, 
kas su juo yra. Čia geriau
siai daktaras pasakys, ko kū
dikiui trūksta. Todėl ir rei
kia daktaras tokiuose atve
juose matyti.

Paprastai motinos sako, 
kad jos, girdint kūdiki rė
kiant, negali pakęsti ir turi 
ką nors daryt, labiausiai, 
kad gaila. Tai tiesa. Bet rei
kia žinoti, kad čia yra da di
desnių tiesų. Štai, ar šitame 
gyvenime papastai nėra dau
giau skausmų, negu smagu
mo? Žinoma, kad taip. Ar 
mes neturime prie skausmų 
priprasti ir i juos visai šaltai 
žiūrėti? Žinoma, kad taip. 
Kitaip — juk mes ir dideliais 

__ i turėtume dažnai 
verkti ir dejuoti. Bet mes pri- 
prantame prie nesmagumų ir 

. Ar galima 
kad kada nors bus 

[taip, kad vien tik smagumą

I

Kūdikis.
Sunku net ir Įsivaizduoti, 

su kiek daug dalykų užgimęs 
kūdikis turi susipažinti. Pir
ma jam buvo ir šilta, ir mink
šta, ir smagu, o dabar — taip 
sakant, naujame sviete. — 
viskas nauja, viskas nepa
prasta, viskas tik nesmagu
mus gamina. Ir noroms-ne- 
noroms kūdikis turi prie vi
sai naujos gyvenimo aplin
kumos prisitaikyti. Darosi 
jo kūne, labiausiai nervų sis
temoje, galybės permainų. 
Ne visa tai jis' ramiai pakęsti 
gali. Kur čia tau! Jis rėkia, 
spardosi, tartum sakyte sa
kydamas, kad padėk jį kur 
minkšta, šilta, tamsu ir ra
mu. Tada jis nutyla ir, 
uos, viskas jau gerai.

Li 
kurna yra beveik tinkamiau
sia. Čia ji prižiūri išlavintos 
slaugės; o jeigu jis parodo 
vieną _ 
lą, tai tuoj pašaukiama ligo-5 
ninės daktaras (intemas),' 
kuris kūdiki išegzaminuoja' 
ir padaro kas reikia patsai 
vienas, arba dažniausiai pa
sitaręs su motinos daktaru.

Už vis svarbiausia yra tas, 
kad ligoninėj duodama kūdi
kiui iš pat pradžių geri įpro
čiai. Jis leidžiama prie mo
tinos krutu tik tada, kada 
reikia, tai yra tam tikru lai
ku ir tiek kartų į parą, kiek 
reikia. — ne daugiau ir ne 
mažiau. Kūdikis Įpranta 
atatinkamai maitintis. Kūdi
kiui reikia ir išsirėkti: tai 
yra gera jo sveikatai. Ligoni- ■ 
nėj slaugė jau žino, kada’ 
kūdikis rėkia tik taip sau, o 
kada iš kokios nors negeroj 
jo sveikatai priežasties. Jei-1 
gu jis rėkia tik taip sau. tai 
niekas čia i tai dėmesio ne- 
kreipia, vadinasi, duoda jamt 
išsirėkti, kiek tik jis nori. Ir 
paprastai jis parėkia, parė
kia. nustoja ir užmiega. Ir; 
tokiu budu kūdikis taip Įp
ranta, kad jis rėkia tik tiek, 
kiek jam tereikia, o kitą lai
ką miega.

Pažiūrėkime betgi, kaip; 
yra namie. Retas namas yra, 
teks laimingas, kad po gim-J 
dymo neapspistų jį kūmutės. 
Jos kaip bitės Čia puola. O 
jau tą biedną kūdiki, tai dar 
gerai, kad visai neužkamuo- 
įa. Spėjo kūdikis biskį surik
ti, kad i plaučius daugiau; 
oro pagavus, kad plaučius ir; 
krutinę geriau išvysčius,: 
kaip tuojaus jį apspinta viso-i 
kios bobutės. Tai viena nusi-į 
tverus jį “Čiu-čia-liu-lia ma
žutėlį,” tai kita, tai da kita, 
na, ir taip be galo. Kūdikį,; 
taip “išpaikina,” vadinasi, 
kad paskui jam tik to ir te
reikia, kad ji kas čiūčiuotų- 
liūliuotų.

0 jau motinai patarimų, 
tai vargiai ir i Saliamono 
galvą sutilptų. Ir dažniausia 
tie patarimai būna niekam 
netikę. Jie daugiau žalos pa
daro, nei gero. Jeigu motinai 
vaikas nebe pirmutinis, tai 
tiek to; bet jeigu pirmutinis, 
tai šitokie patarimai gana 
dažnai itin daug blogo jai 
padaro.

ro-ir:

igoninėj kūdikiui aplin- buda^-

res o jeigu jis parpiu . „ebepaisome. 
a kitą nesveikumo ženk-j įji;ėtis_ \ad ka(i

meldžiu kiekvieną skaitytoją 
šio laikraščio, kurie kenčia nuo 

Sub-Acute arba Muskulų Reumatiz
mo. Str€nų Skau
dėjimo i Lumba
go), Padagros 
iGout), parašyti 
man laišką, pade- 

!? dant savo vardą 
ir aiškų adresą, o 

į aš prisiųsiu dykai
Vieno Dolerio Ver 
lės Bonką išban- 

•lymui mano Rheumatizmo Gyduo
lių. Aš noriu prašalinti Reumatiz
mą nuo kenčiančių savo lėšom i s. Jų s 
pamatysite, ką gali padaryt Kuhn’s 
Rbeumatic Remedy. Aš esu tikras, 
kad bus geros pasekmės ir jus patįs 
i tai įsitikinsite pirma, negru duosi
te man bent vieną centą. Nebandy
kit prašalint Reumatizmo per ko- 
jąs ar odą su pagelba plasterių ar 
kitokių daiktų Nebandykit išvilioti 
jį su Linimentais. elektra ar mag
netizmu. Nebandykit išvyt jį su už
kalbėjimu. Bet jus privalot jį pra
šalint. Jis yra kraujuje ir jus turite 
vyti jį laukan

Ir aš tikiu, tą darbą atliks Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Reumatizmas 
turi išeit, jei jus pasiliuosuosit nuo 
skausmo ir kentėjimo. Mano gyduo
lės panaikina skaudžius dieglius, 
muekulų gėlimą, gerklės sutinimą 
ir sąnarių sustingimą.

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

$1.00 Batelis už 25 centus.
Išbandykite jus Kuhn’s Sub- 

Acute arba Rheumatic Remedy. kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, 
iog Reumatizmas gali būt prašalin
tas, ir mes nenorim uždirbt ant iš
bandymo. Išbandvkit—tai viskas ko 
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad

■ gelbsti jums, tuomet užsisaky
ki d- įgiau, kad dabaigus gydy
mą ‘os suteiks mums pelną. Jei
gu į>. man negelbės, tai ant to ir 
užsiba s. Mes nesiunčiame mažą 
buteliuką, kuris neturi vertės, bet 
siunčiame pilnos mieros butelį, ko
kie parsiduoda aptiekose vieną už 
dolerį. Šis butelis sunkus ir mes tu
rime užmokėti Dėdei Šamui už per
siuntimą. Todėl jus privalot prisius, 
ti 2'»c. persiuntimo ir supakavimo 
išlaidoms, o tuojaus aplankysite 
Vieno Dolerio Vertės Butelį dykai. 
Priimant nereikės mokėti nieko.

KCHN REMEDY CO-
Dept. B. W.,

1855 Milnaukee Are- Chicago, III.
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“KELEIVIS” PADUODA NAV- 
J AUSIAS IR TEISINGIAUSIAS 

I ŽINIAS. SKAITYKIT JL

l

PAIN-EXPELL£RIU

pavojus:
Pasirodžius pirmiems 
ženklams persišaldymo 

j krutinėję, patrinkite vikriai

DR. RICHTERIO 
Inkaro Rūšies

Vaisbaženkl-s reeistraotas gi 
S. Y. Pat. Biure. >54 

'-A Persitikrinkite, kad 
Inkaro vaisbaž-nklis 

butų, ant pakelio. »
35c ir 70c vaistinėse, arba 

rašykite tiesiai Į laboratoriją.

F. AD. RICHTER & CO., 
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn. N. Y.

'įmik

1

I

Bar Cats a n d Woaad«
ApdMug’okit nuo nžxiro-

Gydyki t kiekvieną 
įpjovimą, žaizdą ar įdrė^- 
kimą su stipriu ir nenuo
dingu aptiseptiku. Zonit. 
užmuša bakterijas ir pa
gelbsti gyti.

DIDELIS PASISEKIMAS

Feeira-mint
Tht Chearing LAXATIVE

Maloftn čiugumia, karia 
palaiko pilvo reguliarišku-

* mą Vaikai myli jį.
15c. ir 25c.

Eaąle Brand išausmo dau
giau sveikų kūdikių, ne-u 
visi kiti kūdikiu maistai.

EAGiLE
CONDENSED MUJk

a/

..TU

Babies Love It
*9 

ir
>•» jĮItu ū f j a,

kori# on-Atm no.
dtata Auginto
ŽarftldMM ir vaitrame oėra 
taip

Mas. Wznsiow’f. 
Stru?

ANtRAS TOMAS {DOMIOS KNYGOS

PASAULIO ISTORIJA
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

Romos imperiją, joa demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą Cingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 

, čigonai.” ,
Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių. piešinių, išleido Ji 

Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.
Kates ....
KELEIVIS

255 BR0ADWAT, SO. BOSTON, MASH.
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linkėjo priviso daug vilkų.
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L sukrauti linai, pasisekė išsau- 

| KAS GIRDĖTI LIETUVOJE | j daug nuostolių. Dirbtuvės 
’ * buvo užsienių firmos irap-

i draustos Lietuvos draudimo 
Į ištaigoj. Likviduojant gais- 

LAŠINIŲ BYLA. ‘ gaisrininkams daug kliu- 
Pereitą pavasarį Pakrovu aė Drobes ^'atLves. dldz,lulL< 

kaime Stakliškių valsčiaus PurvXnas’ Per kurl negalime gv\^entojui^domui^MD^aHai To> Pa*>
nežinon?. vagys, išplėš, ka- 
maros langą. įsnese asinius, 
audeklus ir kitus daiktus per

i

> (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)
I

— j- u^rij^runri/vvvvv^rinjrij^nnrunnrinrr^

> 
i

ŽIAURUS PLĖŠIMAS.
Tūlas laikas atgal Jezno 

kolonijos gyventojas Ado
mas Ivanauskas pamatė ko
kią žmogystą prie lango 
spoksant. Nieko nelaukęs 
nučiupo kirvį ir išėjo pažiū
rėti. Tik pravėrus duris, pa- pora tūkstančių litų vertės, 
sigirdodu šūviai, ir du vyrai r_L 
puolėsi į d oris. Ivanauskas kraustė jo gerieji kaimynai
greit užrėmė duris ir pats už-; Grybauskas ir Gudelevičius. 
sikrauste ant aukšto užsi- i Grybauskas prikalbėjo Gu- 
traukaamas paskui save ko-'delevičių palašiniauti besiar- 
pėčia.'. Plėšikai išvertę suginančiai vasaros darbyme- 
kuolaie langus su rėmais su-'tei. Bet vagis ir vagį apgavo, 
kišo revolverius į vidų ir .Kada Gudelevičius, pasida- 
pi adėjo šaudyti. Ivanausko ;linęs vogtais daiktais, laši- 
sunusiš karto buvo bemanąs;nius su audeklais paslėpė 
kirviu gintis, bet gavęs ak- • Verknės upely, tai sekęs pas- 
meniui gaivą nugriuvo. Tuo- ,kui jį Grybauskas išžuvavo ir 
_,au gričion sulindo trys plė-.Gudelevičiaus lašinius. Pas
likai, išsipaišę veidus šuo-;tavasis, pasijutęs. apgautas, 
džiais, surišo šeimyną: užii ^prisipažino kaitas ir prižadė
ki ant aukšto, surišo šeimi-tjo daugiau nevogti.
ninką ivanauską ir numėtė. Kauno apygardos teismas 
žemėn. Paskui pradėjo pei-'Alytuje Grybauską ir Gude
liais badyti ir adatomis pa- įevičių nubaudė pusantrų 
nages durti, reikalaudami nietu sunkiuiu darbų kalėji- 
nurodyti, kur paslėpti ^00 ni0 
dolerių. Plėšikai, negavę pi
nigų, pasiėmę geresnius dai
ktus ir išsinešdino.

Tik i kelintą mėnesj poli
cija užėjo plėšikų pėdsakus. 
Pasirodė, kad plėšikai buvo 
Nemajūnų apylinkės gyven
tojai Jonas f eiferis ir Jonas 
Gatavenis. Padarius pas juos 
kratą, rasta dalis išplėštų 
Ivanausko daiktų. Parodyti 
nukertėjusiems jie buvo at
pažinti kaipo plėšimo daly
viai. Trečias plėšikas kol kas 
liko neišaiškintas.

Kauno apygardos teismas |ęo rusiškai: “ruki vierch”

c 
baseinai, bet dėl purvyno ne
galima buvo jais pasinaudo 

_ . .ti. Vanduo reikėjo semti if
Pasirodė, kad Mikailą aip-,gymiai toliau stovinčių kariš 

kų sandėlių.
! Drobės gatvė tiek apleista 
I kad kilus dideliam gaisru’ 
vien dėl jos susitrukdo grei
toji pagalba.

PLĖŠIMAI.
Sudargas (Šakių apskr.). 

Rugsėjo 22 d. grįžo iš Jur
barko namon pirklys Šlio- 
mas Gilelzonas. Kukarskės 
miške jį užpuolė 4 plėšikai, 
apsiginklavę kareiviškais 
(vokiečių) šautuvais, ranki
nėmis granatomis, bei para
beliais. Tai įvyko dienos me
tu 4 vai. po pietų. Pirklys ėjo 
vienas. Jam beeinant mišku, 
staiga išbėgo iš tankumynų 
du vyru su šautuvais ir suri-

PER TAIKĄ Į KARĄ.
Į Kaišiad orius at važia vi 

oas taikos teisėją bylininkai 
Vincas Venckus. Jaučitlnai 
ir jų liudininkai. Teisme abi 
dvi šalys susitaikė ir galuti 
nai taikai padalyti užsukt 
^muklėn magaryčių. Gėrė ik 
vėlaus vakaro. Vakare sėdo- 
-i i vežimą važiuoti namo 
bet nepasidalinę vietomis 
kuriam kur sėstis, Stasys Mi
kalajūnas susibarė, o pas
kum ir susimušė su Aleksį 
Jaučiunu. Taip jie vežime 
Tesėsi iki pat namų, ir tik pa
lei namus apsižiūrėjo, kač 
Jaučiunas jau negyvas. Ap
žiurėjus rasta keliasdešimts 
žaizdų, padarytų peiliu. Ii 
vėl kilo nauja daug didesnė 
byla.

Kariuomenės teismas Mi
kalajūną nubaudė dešimčia 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Vyriausias Tribunolas šio
mis dienomis sumažino šią 
bausmę iki šešerių metų.

/

Alytuje Joną Feiferi 
Gatavėnį nubaudė 
riais metais sunkiųjų darbi] 
kalėjimo.

ir Joną 
devint- (rankas aukštyn), iš miško 

tuoj išbėgo ir trečias ir pa-
- griebę pirklį nusinešė Į tan

kumyną ir pagrąsino atstatę 
i šautuvus Į krutinę, kad jeigu 

BAISUS KERŠTAS.' šauksiąs pagalbos tuoj per- 
švėkšna, Kretingos apskr. šausią. Vienas tuoj paklausė. 

Nesenai Jonikų kaime sude- ar turis pinigų. Pirklys atsa- 
gė pil. Montvydo gyvenamas kė — turįs ir ištraukė iš ki- 
namas ir klėtis, šiam gyven- šeniaus vieną piniginę, ku- 
tojui tas pasikartoja jau ne rioje ’buvo 90 litų. Plėšikai 
pirmas kartas. Praėjusiais tuo nepasitenkino, jie pradė- 
metais nežinomi piktadariai jo draskyti pirklio rubus ir 
sudegino jo tvartus, o šiemet rado kitam kišeniui, kitą pi- 
triobą ir klėtį. Dabar nebetu- niginę, kurioje buvo 940 li- 
ri nei vieno trobesio. i tų. Pirkliui paprašius — grą-

Piktadariai dar nesurasti: žinti bent pusę, plėšikai jį 
spėjama, kad tai bus padarę kumščiais apmušė, bet sugrą- 
iš keršto jo artimi kaimynai žino jam pirmutinę piniginę 
Nuostolių daug. Trobesiai su 90 litų, o 940 litų pasiliko 
buvo neapdrausti. sau. Tarp savęs plėšikai kal-

--------------- bėjo tai lietuviškai, tai rusiš- 
VILKA1.----------------- kai. Kitus dokumentus, kaip

Gelvonys, Ukmergės apsk. tai pasą, pakvietimus teis- 
Paskutinip laiku musų apy- man ir kitus popierius, pirk
lį* nkėje priviso daug vilkų, liui prašant sugrąžino. Plėši; 

Raistaliudžių, Piplių ir ki- kai visi 4 jauni vyrai, gražiai 
tjkise kaimuose papiovė ke- apsirėdę, vieno buvo ant ka
lėta arkliu, kumeliukų ir klo raudonas raikštis. Tą pa
aviu. ’ -c čią dieną apiplėšė irukinin-

Ūkininkai stebisi, iš kur jų ką, Joną Račių, atimdami 50 
tiek atsirado, kad, rodos, litų, nes daugiau neturėjo, 
šioj apylinkėj ir miškų dide- Be to, Gelelzonas turėjo ir 
lių nėra. Bet kartų girdėti didelę bulką. ją plėšikai tuoj 
nusiskundžiant, kodėl nie-tarp savęs pasidalino ir su
kas medžioklės nedaro, nes valgė. Policija stropiai seka 
ūkininkams \ilkai padaro plėšikus, 
daug nuostolių. 1 --------------

---------------- d SUDEGĖ LINŲ PERDIR- 
, NORĖJO NUSINUODYT. ‘ ---------------------- -

Kaunas. Katalikų kapinė
se spalių 3 d. pastebėta mo
teris, besiraitanti nuo skaus- , 
mų. Nepažįstamoji nugaben
ta į valstybinę Kauno ligoni
nę ir ten suteikta jai medici
nos pagalbos. Nepažįstamoji 
pasirodė esanti pil. Šermu- 
nienė Anelė.kuri pasisakė 
norėjusi -nusinuodyti uksūso 
įiikštimi. Nuodijimosi prie
žastis aiškinama. Pavojus 
gyvybei praėjęs. s 1

SUSPROGDINTA KULIA
MA MAŠINA.

Pakapė, Šiaulių apskr. 
Spaliu mėn. 6 d. kuliant pas 
pil. S. visai susprogdinta ark
linė kuliamoji mašina.

Susprogdinta kokiu tai 
nepaprastu kapseliu. Žmonių 
niekas nenukeritėjo; Spėja
ma, kad tai konkurentų dar- vietos kariuomenė, 
bas. I Gretimas namas, kur buvo

UŽ GYVYBĖS ATĖMIMĄ.
Vilkaviškis. Rugsėjo 21 ir 

22 d. kariuomenės teismas 
Vilkaviškyje nagrinėjo gana 
svarbią ir įdomią bylą Petro
nės Zableckienės, gyv. Moc-, 
kabudžiu kaime, Keturvala-| 
kių valsč., ir Juozo Micutos, 
gyv. Geistariškių kaime, Ke- 
iurvalakių valsčiaus.

Butą taip. Ūkininkas Alek
sandras Zableckas, negalė
damas sugyventi su savo 
žmona ir bijodamas jos nuo
latinių grąsinimų jam gyvy
bę atimti, 1926 m. apsigyve
no pas savo brolį Tomą Zab- 
lecką, Jurkšių kaime, Pae
žerių \akč. Šių metų sausio 
28 d. vakare A. Zableckas 
'U savo broliu Tomu važiavo 
namo iš Mariampolės, kur 
Temas Zableckas turėjo civi-! 
iinę bylą. 300 žingsnių nuo i 
brolio namų, A. Zableckas, 
nežinomo piktadario parabe
lio šūviais buvo mirštamai; KATROJ F K 
nukautas. Piktadaris tamsu- i 
moję pasislėpė. . |MK>c*.Un z.vu. pvo*, .

Buvo įtarti velionio Žmo- < w- Wojtasinskiu;, išradėjui paęelbin- 
na Petronė Zableckienė ir 
jos meilužis Juozas Micuta. 
Sausio 30 d. J. Micuta buvo 
;uimtas, o prie Petronės Zab
leckienės, kuri prieš vyrą nu- 
kaujant, būtent, sausio 25 d.
■ie\a Sirgdama, buvo atsigu- v«l Worth Street. FranLford, Phila. 
lusi Vilkaviškio apskr. ligo-1 ?«• 
ninėn, pastatyta sargyba.' lai.p ^šo tnkstančiai privaūšką 
oabieckiene ligoninėj išgulė- ką gyduolę katro-lek šitų garsiu 
jo visą mėnesį. Paskui lai
duojant buvo paleista. Gi 
Micuta kalėjime išbuvo iki 
teismo.

Jo kaltė paaiškėjo iš kar-! 
co, nes prieš suimant jau bu-: 
vo nustatyta, kad jis tą vaka-! 
rą ir naktį, kada A. Zablec-: 
kas buvo nužudytas, kažin 
kur jodinėjęs ir turėjęs para-' 
helių, prie kurio iki tol kaip; 
tik du šoviniai ir buvo. Nore-: 
damas nusipirkti daugiau šo-' aSŽ p-
vinių. J. Micuta sausio 24 d. šalinimui šalčių, 
stačiai iš P. Zableckienės nu- ' Bulgarišku Žolių < Kraujo) Arbata į 
jojęs Manampolen, kur buvo ; kietėjimą, Kepenų. Inksto ir Pilvoą . • • > ą i . — • a-- V_l----  _ a..z--- :---->--- a._—------
v • ”. ~ v . stiprų krauja.šovinių parabeliui, bet nega-; Paprašykit save aptiekoriaus, kad 
VO. Vadinas, prie ginklo ir .iums duotų tikros Bulgariškų Žolių 

11._ x--i- J— SzroiTUrti (Kraujo) Arbatos. 75c. ir 81J25.šoviniai, D.o™.n. n-j.-, 1

i i

'Plaukite po 
Amerikos Vėliava”.

NEGALI BŪTI PALIAU
BOS SU PILVO LIGOMIS, 

RE1G1A SUNAIKINT JAS!
•Jus negalite nukariauti pilvo ligų 

su kokiomis nors pilėmis ar tab'etais, 
jus privalote vaitoti tokią gyduolę, 
kuri užtikrintų jums taiką. Trinerio 
Kartusis Vynas prašalinu prastą ape
titą, nevirškinimą, užkietėjimą ir ki
tokius vidurių nesmagumus. Jis nie
kuomet nesuvilįa. "Carnegie, Fa., 
Rugsėjo 22. Trinerio Kartusis Vynas 
yra labai gera gyduolė. F. Gabrielli.” 
Vertingi kuponai prie kiekvieno pake
lio. Jeigu negalite gaut', jūsų apreliu- 
kėj, rašykite pas Joseph Triner Com- 
pany, Chicago, III.

/
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Kalėdos Lietuvoje
T nited Statės L’nes surecg? <t»ccialc ekskursiją, kad ;trs ir r, ... .alč: j

būti Tėvynėje Iuct«rro>< ant Linksmy Kabdin:^ Švenčių.
P!anuvk;tc jau dabar plaukt: puikiuoju

S. S. LEVIATHAN
kuris apleis Yorką gruodžio

7, 1 vaL ryte.
■vyne- Kalveli} fe:*w 
asmrnįika: ves Vr

.r j oi
<v»a?>»*.

Keleiviai bus priimami ant laivo
8 vai vakare gruodžio 6. 

Atlankysiąs tėvyr:'- Kalvdų bus nrekad nepamirštamu įvykiu.
S»a ekxknr-i>'j asn'enįiko: ve< '•r J *a}? Turck. t'nir d Statės Lin^s 3**b«vas. 

Mr. Turėk priruui r ; .-ų sakeleivtams ir apeupms bagažų.
Drl inhui informaerjn ir klaupkite :u-uj virto agentu arb3 ' iykitr

Uhited. Statės Lines
7S Statė Street. Bosicr., Mzsj 45 Broadwiy. Kew Yc-k Chy

1

. Štai keletas originalių laiškų, ku- 
j riuos aplaikė W. Vojtasinski Drug Co. 
šiais laiškais šita firma gali pasigirt.

VIEŠA PADĖKA IŠ
RADĖJUI

I

Šiuomi trokštu viešai pareikšti šir- ■ 
dingos padėkos žodi ponui aptiekoriui .

gos gyduolės, kokia yra KATRO-LEK. ■ 
( ii visiškai mane išgydė nuo pilvo ka-• 
caro, chroniško vidurių užkietėjimo ir 

: daugelio kitu kentėjimų. Beveik per du 
' metu kentėjau nuo tų baisių ligą ir 

niekas man nepageh-ėjo, pakol nepra- ' 
i dėjau vartoti stebuklingą gyduolę 

KATRO-LEK, kuri mane išgydė ir 
; kurią yra malonu rekomenduoti vi- ■

rašo tūkstančiai privatiškų 
žmonių, užgirdami šią naują moksliš- 

_ . . _ 1 
gyduolių KATRO-LEK reikalaukite 
-aro aptiekoj arba rašykite išradėjai 
W. VVOJTAS1NSKI DRUG CO, 
114 Brighton st, Boston. Mass.

I

i
1
I 
t
t

i
i

GALVA UŽ GALVĄ.
Viešintuose tūlas laikas 

atgal girtavo Cmiliukų kai- 
mo gyventojai sentikiai oro- dviejose ginklu krautuvėse otelius, o ta>p$n padaro turtinėtą ir 
tiai Šorochovai ir Savinas ----- eti-™
Dorobėjus. Visą dieną išgir- 
.avę, vėlai vakare grizoiria- pasiiik0 tik tie du ... .......................................... .
mo. Prie namų Jonas ir Arti-; ,-x nįrni;au t„rėio ; D,dv^ se,m.yROS Pr;y’-» AUTIUOS ib piilllidu turėjo. IO turėti dideli pakel; ant žiemos. Pn- •
mejus Sorocnovai sugneoetyĮjcuta?Uėmus.ginkloneras-j siųskite 81.25. Adresuokite man: 
Saviną laikyti, o Petras ir Ig- *a. nametes i H- H', 'o"Sch,£.k’ . IW)
nas šoriKhovai su kirviais i Kariuomenės teismas š. m. i-----------------------——
Tuskalde Savmui gah ą. kuns mgS^j0 21 jr 22 d., išnagrinė- i f1 a1(LXąa V«iwlAni 
na pat miie. , ięs kaltinamųjų bylą, rado,!

Kariuomenės teismas Pet- j ’Ka(j ka]tė abiejų tardymu bei:
rą ir Igną Šorochovus nubau
dė mirtimi sušaudant, o Jo
ną ir Artime jų Šorochovus 
po dešimti metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Vyriausias Tribunolas at
metė nusmerktujų skundus, 
ir bausmė bus Įvykinta.

LIETUVIAI!
BALTIKO AMERIKOS UNIJA 
tai pirmutinė ir vienatinė laivinė 
bendrovė, kurios laivai pralaužė 
kebą iš Amerikos New Yorko

TIESIAI I LIETUVOS 

KLAIPĖDĄ
*

siunčiant du laivu pernai, o jau 
net penkis šįmet.

KAINOS LAIVAKORČIŲ I
KLAIPĖDĄ

Trečia lclesa ,..........
Ten ir atgal tiktai 

Turistine III klesa .
Ten ir atgal tiktai 

Valdžios taksai atskirium.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI
8107.00
$181.00
$117.00
$196.00

“LITUANIA’’ 
“POLONIA ’ 
“ESTONIA”

22 Lapkričio
G Gruodžio

22 Gruodžiu

. KALĖDŲ Laivas “POLONIA” 6 Graodžio-December 
žiniom kreipkitės f vietos agentą ar į bendrovę:

BALTIC AMERICA LINE
8 BR1DGE STREET, NEW YORK, N. Y.

CUNARD 
į LIETUVĄ 
(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 klejos sngrąž- 
tinią laivakorčių 

I KAUNĄ IR ATGAL 
BERENGARIA ir 
MAURETANIA ............. $211
AQUITANIA....................$215
J LIEPOJĄ IR ATGAL SIAIS 

LAIVAIS — 3186.
IŠ BOSTONO

.. Lapkričio 13 
.. Lapkričio 27 
. . . Gruodžio 11

I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant irusr? tri-triubinių laivą 
NEWYORK(nanjas)HAMBURG 

BEUTSCHLAND, 
AI.BERT BALLIN, 

RESOLUTE. RELIANCE.
ir ant. populiari škų vienodais 
kambariais laivą Clereland, 
Mestphalia ir Thnringia.
Sąvaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko. Laivai Thuringia ir 
Westphalia atplaukia į Bostoną. 

Personaliai lydimi j Earopą 
išvažiavimai.

.iš New York 
į Karmą ir alga 
(Pridčjcs S. V. 
jeiitą Taksus.)

SAN ARIA
LACONIA 
ANDANiA

I Lietuvą greitu laiku. Išplaukimas 
kas seredą. Keleiviai nepiliečiai į- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius Ne
prilygstamas švarumas, 
maistas. Kreipkitės 
agentų ar j
CUNARD LINE
33 Statė St,
BOSTON__ i

I

Kad Išplovus 
Inkstų Nuodus 203

Puikus 
prie vietos

Jei Nugarą Skauda ar Pūslė 
Vargina Tuojaus Pradėk *- 

Imti Druskos

i

liudininkų įrodyta, — pa
smerkė: J. Micutą iki gyvos 
galvos, o P. Zableckienę 15 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Kaltihajnuosips gynė du 
advokatai: Bulota ir Požėla, 
o nukentėjusiojo brolio civi
linį jieškinį — adv. Leonas, į

* V • 1 • * Y • J v • Y — 1

M IK l 

» LIETUVĄ 
PER BREMENĄ 

ant didžiausio Vokiečių laičo 
COLUMBŲS 

arba kitais šios Linijos laivais 
TIK ASTUONIAS MENAS 

Puikios kajutos Trečiai Kiršai— 
Tiktai Steitrumiai

4;.a.

NORTH GERMAN

LLOYD
65 Statė St, Boston, M 

arba pas vietos agentus

j Inkstams ir nugarai skaudant neiš- 
Abi dienas didžiulė ka-si?*skite ir nepradėkit* kimšti į vi- 

_.~r--------------- . nUOmeneS dalies salė bUVOjv;sa šlaoinimo sistemą. Išvalykite
binio apdraudimo ištaigoje pilna klausytojų. linkius kai išvalote vidurius išpiau-
prud^uH veikti UllŲ (11 3U- Z3ui€CKleric patiko vien<^ ^omis druskomis. Inkstų užduotis 1 • 1 • A _ __ v e 1 V M IT • 1 • - - —- — - • •

GYVULIŲ DRAUDIMAS.
Nuo spalio 1 dienos valsty- I

. Dėl sugrįžimo leidimą ir kitą ii»- 1 
formaciją klauskit pas vietos j 
agentus arbą^ąs A 
RMkKHiMeM UM 
Unitai American Lines. la*. 

General Agents ‘ .
131 Statė St, Boston,

. ___________________
MF

Itališki armonikai
Zableckienė paliko vieną

Jimo skvrius, kuris sutvar- mažametę dukrelę, Mariam- y.ra J^šh kraują. Per 24 valandas 
kytas užsienio savitarpio poles gimnazijos mokinę, - - ...............
apdraudimo draugijų pavyz-'kuriai teismo salėj buvusi -iie atlkka 
džiu. Gyvuliai bus draudžia- gausinga publika išreiškė gį-1 G'yrk,t*> dau 
mi arba atskirai arba urmu, lią užuojautą.
Arkliai bus draudžiami nuo Zableckai buvo stambus, 
5 mėnesių iki 15 metų, o ra- didžiažemiai ūkininkai; Mi- 
guočiai nuo 6 mėnesių iki 10 'cuta taip pat ūkininkas, 
metų amžiaus. Be to. gyvu- i 
Jiai bus galima apdrausti ne I 
vien nuo pražūties, bet ir nuc! 
ligų, ar nuo kitų nelaimingų1 
atsitikimų.

__________ _  Į

ATIDAROMA PIENININ-Į 
KYSTĖS TYRIMO STOTIS. ’

Netrukus Lietuvoj žada-', 
ma įvesti pieno kontroliavi
mas. Dotnavoje prie žemės' 
ūkio akademijos steigiama 
pienininkystės tyrimo stotis. 
Jos uždavinys bus: kontro
liuoti pieną, gaminti pieni
nėms reikalingas pienarukš- 
čių bakterijų kultūras, tirti 
pieninėms reikalingas įvai
rias mašinas, bandyti tiks
liausiu budu geriausią svies-■ 
tą ir sūrį padaryti ir tt. Be to, ‘ 
ji spręs, kaip kompetentiška 
įstaiga ginčijamus toje sritj 
klausimus. Tos tyrimo stoties 
vedėju numatomas speciali
zavęsis šioje srity užsieny p. 
Paltarokas. Tikimasi, kad 
stotis pradės veikti dar šiais 
metais.

pradeda veikti gyvulių d rau

kytas užsienio medžiagos. tcdel supraskime koki dar-

Gerkite daug- gero vandens — nega
ilite persigerti; šalia to. įraukite iš ap- 
I tiekos apie keturias uncijas J.;d Salts 

Zableckai buvo stambus,^’- ■»- I

BIMO FABRIKAS.
Kaunas. Spalio 17 d., apie 

1 vai. ryte užsidegė linų per
dirbimo fabrikas, džiovykla 
“kabia.” Tai buvo mūrinis 
2-jų aukštų gana didelis tro
besys, pilnas džiovintų linų. 
Nors oras buvo ramus, be vė
jo, bet degantieji linai pluoš
tais su liepsna kilo į orą ir 
sklaidėsi aplinkui. Tečiau- 
kadangi arti gyvenamų tro
bų nebuvo. tai iš gyventojų 
niekas nenukentėjo. Gaisrui 
gesinti suvažiavo kuone vi
sos gaisrininkų komandos. 
Staiga perdegus linams, ir 
kitai lengvai medžiagai gais
ras pavyko prigesinti apie 4 
vai. rytą. Galutinai sudegė 
džiovyklos vienas galas, ki
tas galas, atskirtas nuo pir
mo muro siena, liko nepalies
tas. Gaisrą gesinti padėjo ir

Šalčiai, kurie 
išsivysto į 

pneumonią

I

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion. sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priimnas vartoti. Creo
mulsion yra naujas medikališfcas 
išradimas ir jis veikia pad cigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo imitaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir ttiomi sustabdo 
gemalų augimą.'

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dcl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.” Pi- 
nigtts sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalcngvintų vartojant 
ii taip, kaip nurodytą. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių. Creomulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

kas rytą pirm pusryčių, per koletą die
nų ir inkstai veiks kuopuikiausia. Tos 
garsios druskos padaryt-** iš vynuo
gių rakšties, citrinų saldes ir lithia.; 
Jos ilgus laikus vartojamos išplovi- ' 
mui inkstų, taipgi nugalėjimui rug--- 
.ių. kurios erzina pūslės sistemą.

Jad Salts druskos nebrangios: nega
li pakenkti; padaro malonų, putojantį 
lithia-vandens gėrimą, kuri kiekvienas 1 
turėtų laikas nuo laiko gerti, kad ink-' 
-tai puikiai veiktų. Pabandykite; taip- • 
gi gerkite daug vandens, ir beabejonė3 1 
stebėsitės kas pasidarė su inkstų var- : 
gaiš ir nugaros skaudėjimu.

-4

TURAS BŪDAS BAIGT 
MUSKULU SKADSMOS |

Nebūk mizerija su strėndiegliu 
skausmu <lel sustyrusią muskulų 
’ąnarru dėl sunkaus darbo, užsiėmimo 

j ar dėl kitos priežasties. Vartok. 
, Johnson's Red Cross Kidney Plasterį i 
i prie skaudamų vietų, subrinkimai ir Į 
[sustyrimai jus apleis—beveik urnai, i 

Johnson’s Red Cross Kidney Plas- 
I te ris 'išbaigia skausmus tarsi magiš- 
; kai, dėl to, kad gyduolės ant plasterio 
i persisunkia per odą ir eina tiesiog į 
apimtas vietas ir būtinai pradeda a- 
vo nuostabų veikimą ir teikia pagal
bą taip ilgai, kol plasterfs laikoma?

! prie kūno.
I Tūkstančiai sunkiai dirbančių vyru | 
j ir moterų surado paprasčiausia, leng
viausią. greičiausią ir tikriausią būdą

! gydymui skausmą ir sustyrusių mus- 
! kulų. Nekęsk nei vienos minutės Gauk 
! Red Cross Kidney Plasterį b>'le vaisti- 
Į neje. Nuo momento, kuomet jus pra- ■ 
• dėsit vartot, jus nusistebėsite jo nuo
stabiu veikimu.

ir 
ir

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS ,
Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyru ir moterų lisrų. kraujo 

odos ir veneriškų lijrų.
261 Hanover St, Boston, Mass. 

Room 7
Tek: Richmond 0668. (-)

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

Mes išdirbame ir importuojame viso
kių rūšių rankomis dirbtas Itališkus 
Ąkordinas geriausias pasaulyje. Ant 
M metų gvarantuotos. Musų kaire 
žemesnės negu kitų išdirbėjų. Dykii 
suteikiam įJatnokinimus. Reikalaukit 
katalogo, kuli prisiunčiame dykai. (-) 

ruatTa serenelli & co.
1*14 Blue Isbod a*. Dpt 80, Chicago.

DRAUGAI DARBININKAI, 
SKAITYKIT IR PLATIN- 

KIT “KELEIVI”. '

SKAITYKIT! SPECIALIS KALĖDINIS BARGENAS
KIEKVIENA šeimininkė norėtų t’J- 

rėt vieną šitų dailių Rogers S'dabnu^ų 
1.4-šmotų kombinacijos setų. Mes jut s 
parduodam už pusę kainos p-ieš Kg: 
das. TIK JSIVAIZDINKIT: Tikru :- 
dabru pasidabruoti l t šmotu už S2'.-’i. 
TIKRA PARDAVIMO KAINA $6 .
Šis 14 šmotų setas turi vieną dai’> i 
cukrinę su gražiai išbraižytu viršum, 
prirengtą su išdekoruotu šaukštų lai
kytoju. 12 šaukštų tikru sidabro pasi
dabruotų.

Šis 14 šmotų setas padarytas iš nir
to pastovaus materioio. Tirku sidab-i 
pasidabruoti ir gvarantuojami, ka i 
niekada nepajuos.

NESIŲSKIT PINIGŲ. tik iškirpę 
ši apgarsinimą kartu su savo adresu ir 
*5c. pasiuskit.Kuomet atsiųsim šį sėt.’, 
tada galėsit pamokėt p3štoriui $2.9''.

RAŠYKIT ŠIANDIEN. JEIGU 
BUSIT NEPATENKINTI, SUOKA. 
2INSIME PINIGUS. (-)
Chicago, Avė, Dvpt. 23, Chicago, III.VVESTERN TRADJNG ( O.. 2118 W.

I ę f
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A. Brazauskas puikiai 
pasirodė.

Pereitame ketverge Grand
•

, ut d/.cikuris angliškai 
(Vadinasi Andy Brovvn. leng
vai apsidirbo su Chelsės mil-

Vietines Žinios • Opera Housėj. Bostone,
Brazauskaš. kuris anglis

MELAGIS ARIGNO- 
RANTAS?

Pruseika kaltina liaudinin
kus ir socialdemokratus, bet 

tyli apie komunistus.
Užpereitą nedėldienį So. 

Bostono lietuvių salėj buvo 
suruoštos komunistų prakal
bos. Kalbėjo jų orakulas 
Pruseika. Jisai pasisakė esąs 
tikras pranašas, nes iš kalno 
žinojęs, kuo užsibaigsianti 
valstiečių liaudininkų ir so
cialdemokratų koalicija Lie
tuvoje. Jis smerkė juos, kam 
jie atidavė valdžią smetoni
niams, ir gyrėsi: “Aš visada 
sakiau, kad taip bus. Aš sa
kiau, kad Smetona su Volde
maru nuvers liaudininkus su 
socialdemokratais, ir tąsyk 
šaudys netik komunistus, bei 
ir juos pačius.**

Komunistams labai pati
ko, kad iie turi toki lvderi, 
kuris, kaip to farmerio gai
dys. iš kalno gali išpranašau
ti kiekvieną permainą, ir jie 
.jam karštai plojo. Jie. matyt, 
tiki, kad jų Pruseika ištikru- 
jų yra pranašas.

Bet kodėl ponas Pruseika 
nei puse Jupų neužsiminė

sijoj ir matė joje daug blo-

Nemalonu, bet juokinga.
Lapkričio 4 d. žinomas 

southbostoniečiams Andrius 
Br... važiavo iš Cambridge*- 
aus į Dorchesterį. Įėjus į gat- 
vekarį kelioms moterims, 
vienas vyras pasikėlė nuo sė
dynės ir norėjo užleist tą vie-

PARDAVIMAI
ANT PARDAVIMO.

JAMAICA P1.A1N 8 ruimų namas 
ir storas. Storas užimtas kaipo buėer- 
nė. Šaukit: Rovbury 8229-J.

Didelis Metinis Pardavimas
1500 GALIONU VARN1.ŠIO ŽEMOMIS KAINOMIS

giimų. Jis visai nepastebėjo, žinu Skorskiir Amerikoniški
kad Rusijoj užgniaužta viso- Įaikrajėiai labai gražiai apie tą vienai iš moterų. Andrius, 
kia laisve, kad tenai uzdary- - oK-]- „z —T. i—♦
ii visi laikraščiai ir organiza
cijos, išskyrus tik bolševikų. 
Taigi Pruseika rodė tiktai 
vieną medalio pusę, šitokio
mis prakalbomis žmonės yra 
klaidinami, o ne šviečiami.

Publikos prakalbose buvo 
apie pusantro šimto, dau
giausia komunistų. Aukų jie 
sumetė S32. Pinigai buvo 
renkami neva kovai su fašis
tais. Buvo dalinami ir lape
liai. kuriuose visi lietuviai 
kviečiami i “bendrą frontą 
prieš fašistus." Lapelių apa
čioje ir blanka išspausdinta, 
kur aukaujantis gali parašyti 
savo vardą ir kiek dolerių 
komunistams aukauja.

' Bet aš norėčiau perspėti 
darbininkus, kad pinigų ko
munistams neduotų, pakol 
jie nepaskelbs pilnu atskaitų 
ir neparodys, kur jie padėjo 
tuos tuksiančius, kuriuos su
rinko Sacco-Vanzetti gyni- 

, mui. ir kur padėjo apie 
$500,000, kuriuos surinko 
badaujantiems Rusijos vai- 

, , _ _ kams. Ir podraug perspėju
ąpie komunistus, kurie ture- pačius komunistus: nedrįskit 
jo valdžias savo rankose ir daugiau aukų rinkli, pakol 
atidavė jas reakcininkams? tos atskaitos nebus paskelb- 
Juk jie buvo įsivyravę Fin- tos. nes eina gandai, kad A- 
landijoj, \ engrijoj, Bavari-' merikos valdžia rengiasi im 
joj ir iš dalies Italijoj. X okie- ti jus nagan ir reikalauti pa- 
Ujoje jie darė du ar tris suki- rodymo, kur jus renkamas 
limus, ir kiekvieną sykį buvo! aukas dedat.
sumušti. Kodėl Pruseika! Pabijonukas.
jiems neišpranašavo iš kai- j 
no, kokie bus tų sukilimų re- ■ 
zultatai? Juk jis butų šutau-į 
pęs daug veltui žuvusių gy- Heliams 
vasčių. O jų žuvo daug. Kaip dabar sėdi Kauno kalėjime 
aš atsimenu, vienoj tik Fin- dienomis ii tenai ap-
landijoj buvo išskersta apie. 
2,000 darbininkų. 0 kiek bu
vo sužeistų, kiek į kalėjimus 
sugrusta! Negeriau buvo ir 
Vengrijoj, kuomet komunis
tas Belą Kun atidavė savo 
valdžią reakcininkams. Ko
dėl Pruseika tąsyk tylėjo ir 
šiandien tyli? Kodėl jis ne
pasako savo. .. __

Romaną teis karo teisinas.
Žinomas South Bostone 

> Jonas Romanas

ji atsiliepė.

Dr. Kapočius išvažiuoja.
Šioj pėtnyčioj po pietų Dr. 

Kapočius, kurio ofisas ran
dasi "Keleivio" name, išva
žiuoja aplankyti tvano pa
lestas vietas. Sugrįš nedė
lios vakare. Jam nesant na
mie, jo ofisas bus uždarytas.

nieko nelaukdamas, lept, ir 
atsisėdo pasikėlusio vyro 
vieton. Tas vyras, irgi nieko 
nelaukdamas, pagriebė vie
na ranka Andrių už apikak- 
!ės, o antra už sėdynės, pa
statė jį į šalį ir paprašė mote
rį sėstis. Vaizdas nemalonus, 
bet važiuojantieji gatvekariu 
turėjo gardaus juoko.

PARSIDUODA
BUČERNĖ IR GROSĘRNĖ. geroj 

apielinkėj Kaina žema. (46)
176 W. 8-th st.. So. Boston. Mass.

NAUJAS 2 ŠEIMYNŲ 
NAMAS, PARSIDUODA
Po 6 kambarius šeimynai, garu šil

domas, visi įtaisymai. Dviejų karų ga
radžius prie namo, 10,000 ketv pėdą 
žemės. Kaina $9,00<). (45 >

EUGENE LABUTE
Trenton Road. Readville Garden*. 

READV1LLE. MASS.

i

Tarsus Victoro liūgo veika
las Colonial Teatre.

Šiomis dienomis Colonial 
Teatre. Bostone, yra persta- 
omas krutumuose paveiks- 
uose garsus Victoro Hugo 
.•eikalas "Les Miserables.” 
Tai yra garsiausia drama, 
tokia kada nors buvo persta- 
oma Bostone, šis veikalas 

buvo skaitlingiausiai publi
kos lankomas Europos teat
ruose ir dabar sujudino A- 
nerikos publiką. Lietuviams 
latartina šį veikalą pamaty- 
i.

IŠSIRANDAVOJA TENE- 
MENTAS 

biriai, gražioj i: parankioj 
Dorchestery, prie Everett

k 
vietoji
S mare. Visai arti prie Columbia Rd. 
<toties Atsišaukite pas V. Gegužį, 49 
Buttonwood st.. Dorchester. arba 25.5 
Bn>adway. So. Boston.

Atsišaukite pas V. Gegužį

IŠSIRANDAVOJA
FORNIšIUOTl KAMBARIAI vy

rams ię moterims Kambariai yra po 
>1.25. $3.25 ir $3.00. Savininkai lietu
viai.

Hl5 Broaduav. So. Uostau. Mass.

IŠSIRANDAVOJA
3 KAMBARIAI Sl TOILETU IR 

GAZU. Renda į mėm-sĮ 812.50, ant ar.- 
trų lubų, ant pirmo tik $10.00 į mėne- 

315 Fourth Street. So. B-vston, 
?1ass. Šaukit: Talbot 5339.

i.
RETA PROGA

DVIEJU ŠEIMYNŲ medinė stuba, 
.-u penkių autom bilių garadžium. Citv 
1‘nint. ant East Sixth Street, netoli I. 
Street. Keturi kambariai ant pirmo 
aukšto, penki ant antro. Maudynės, 
šitas vanduo, elektra, priešakiniai 
piazai. Gera proga žmogui, kuris turi 
venų arba daugiau automobilių arb i 
u ‘siimančiam 
T endų atneša 
Kaina $8,800.

Matyk A. J.

automobilių taisymu, 
netoli $100 į menes.

nes
Wil-

Negerkit munšaino, 
is gali but nuodingas, 
iam Rovvell pereitą nedėl- 
lienį Dorchestery išgėrė 
ieną stiklą ir tuojaus pradė- 
o raitytis. Carver išgėrė ki- 
ą, ir tas susmuko. Abudu 
•uvo nuvežti ligonbutin. Po
vėli mirė. o Carver sunkiai 
lankinasi.

$5.00 vertės Kismet Grindų Var-
nišis.............................. Gal. $2.50.

Tai yra puikus varnišis grindims. 
.Gražiai atrodo ir ilgai niko.

Atlantic Išlaukinis S pu r
Varnišis ............. , . Gal. $2.75.

Tai yra geras varnišis, išdirbtas 
specialiai del išlaukinio vartojimu

No. 1095 VARNIŠIS. TAI Ui \ GEROS RŪŠIES VARNIŠIS GRIN
DIMS. RAKANDAMS IR MEDŽIl i.........................GALIONAS $1.18.

Shellac. orange arba baltas, po
5 svarus blėkinėse. Gal. $2.75. 
Maliavų ir Varnišio Removeris. 
kvorta ................................ 39c.
STA-LITE ENAMELIS $3.25.

Q U EEN A N N E M A L! A V A 
$2.25 t. A L.

16 Spalvų Ir balta. Gerus rų
šies ir gerai sutaisyta maliava.

Flat Balta Maliava. . . gal. S 1.75
4-1‘ėdų kopėčios.........................9$c

Gerai subudavotos, sunkius.
Galvanizuotos pelenų bačkos 1.9$

Asbesto^ Cementas apdengimui 
boilerių. 110 svarų maišas $2.25.

Vi.-a eilė visokių paipų pečiams 
ir furniatns.

SEHCO ROOF COATLNG, \'KOKIEMS TEKANTIEMS STOGAMS, 
S8c. GAL. 5 GAL. $4.25.

Pirmos Rųšies Slate Surface Koofing. raudonas ir žalias rolis S2.50 
108 keturkampės pėdos, su vinimis ir cementu.
\ 1SOK1OS M \UAVOS IR GELEŽINIAI DAIKTAI.

PRISTATYMAS ANT VIETOS DYKAI.

South EndHardware C o*

lankė "Lietuvos*’ reporteris 
Romanas jam pasakė, kad j; 
teisiąs ne Apygardos Teis 
mas, kaip pirma buvo many
ta. bet Karo Teismas. Kalti 
namasis aktas jam jau įteik 
tas.

Reporterio paklaustas 
kaip jis jaučiasi ir kokį nu 
mato teismo nuosprendį. Ro
manas atsakė:

“Del savęs aš neperdatą 
sielojuosi, nenusimenu ir ne
metu vilties. Aišku, kiekvie
nas turi suvesti savo gyveni
mo sąskaitas ir jas tinkam? 
kaina apmokėti. Mano liki
mą spręs Kariuomenės Teis 
mas. Mano likimas man pa 
čiam netaip labai rupi: turit 
pakankamai valios jo smu 
gius pakelti. Labiausia mar 
rupi mano sunaus likimas 
kuris dabar gyvena Ameri 
koj pas mano tėvus. Tėvą 
seni, seserys gali išsiskirsty
ti... Sūnūs liktų be globos. 
Tatai visas ir sunkiausis ma
no rupesnis.”

Byla busianti nagrinėjama 
turbut šį mėnesi. Romaną 
ginsią adv. Oleka, Martyna? 
Yčas ir Ščesnulevičius. Esą.' 
pakviestas ir M. Šleževičius 
bet Romanas da nežinąs, ai 
jis apsiims.

Ant Post Office skvero vi- 
iury dienos pereitą sąvaitę 
)uvo apiplėštas žmogus. Jis 
/oš tik išėjo iš banko, išsiė- 
nęs S 1,100. ir tuojaus paju- 
o įremtą i savo nugarą re
siveri. Banditas sušuko: 
Duok šen pinigus, nes šau
liu!” Žmogus atida vė, ir plė- 
ikas pabėgo.

» davatkoms:
Aš žinojau, kad Belą Kun 

atiduos komunistišką val
džią atžagareiviams, kurie 
paskui skers darbininkus?” 
Kodėl jisai neužsimena apie 
tokias pat darbininkų sker
dynes po komunistų pasikė
limo Italijoi ir Bulgarijoj?

Matant, Kaip Pruseika sie
lojasi apie liaudininkų ir so
cialdemokratų valdžios nu
vertimą, o apie komunistiškų 
valdžių žlugimą visai neužsi
mena, prisieina manyt, kad 
jis nieko apie tai nežino. O 
jeigu žino bet nesako, tai jis 
sužiniai slepia teisybę. Reiš
kia, jis yra arba melagis, ar
ba ignorantas.

Beje, kalbėjo Pruseika ir 
apie Tauragės sukilimą. Sykį 
jis sukilėlius gyrė, vadino 
juos “švaresniais socialis
tais,” o kitą syki peikė ir sa
ke, kad nereikėjo tas sukili
mas daryti. Pasirodo, kad 
Pruseika neturi aiškios nuo
monės apie Tauragės sukili
mą ir nežino ką sakyti.

Antroj savo kalboj Pru
seika kalbėjo apie Rusiją. 
Jis bandė girti ir ginti bolše
vikų t\ arką. Jis daugiausia 
rėmėsi paskutines Ameiikos 
darbininkų "neoficiales mi- 
sijos” raportu. Prisipažino, 
kad Rusijoj da neviskas ge
rai, bet del totai socialistai laikomos didelėsautomobi- 
esą kalti. Bet kaip jie gali lių parodos, arklių parodos, 
ojt kalti, kuomet visas Rusi- cirkai, kumštynes ir tt 
jos gyvenimas y a suspaus
tas bolševikų žvalgybos 
gmauztej, tai Huseika nepa- netoli South Bostono jūrėse 
aiškino. [prigėrė dvi jaunos merginos,

Siič r us viską krūvon, Pru kurios buvo išplaukusios su 
eikus kalba buvo neteisin- keliais vyrais žuvauti Grįž
ta. Vietomis, is aiškiai melą tant nakties laiku jų laivas 
jo, o vietomis kalbėjo vien-'užėjo ant uolos. Dvi rr.ergi- 
piuiškaL 
P.j iią u ai minėjo tik tuo 
žir.on^s, kurie gerai apie ia 
šneka, bet jis visai neužsimi rų-rgiuvs pri^erp 
nė apie tuoy kurie buvo Ru vo išgelbėt’
•»

Planuoja Areną už 
$5,000,000.

Bostone yra planuojama 
statyti Areną, kuri bus pana
ši garsiajam New Yorko Ma- 
dison Square Gardenui. Ji 
kainuosianti §5,000,000 ir 
busianti gatava 192S metų 
rudenį. Vieta jai aprinkta 
prie North Stationo. Joje bus

Policija stengiasi nustaty- 
i, kas per vienas buvo tas 
mogus. kuris vieną rytą bu- 
o atrastas ant Lucas st. ne
gyvas. Jis yra šviesių plaukų. 
> pėdų ir 6 colių ūgio ir sve- 
ia apie 140 švara.

Buvusis Bostono majoras 
Jurley nuvirto laiptais že- 
nyn ir išsisuko ranką. Tai at
itiko. Cambridge’aus ligoni- 
įėj, kur jis buvo nuvykęs ap- 
ankyti pažįstamą ligonį. 
Tuo pačiu laiku Curley sūnūs 
uvažinėjo automobilium 
imogų.

Ant Lynno balų gatveka- 
is aną sąvaitę užmušė lenką 
/ardu Jokūbą Carnevski.

Apie 50 mylių nuo Bosto
no ant jūrių susidūrė garlai
vis su žvejų botu. Pastarasis 
nuskendo su 12 žmonių.

Stepas Valintas (Walla- 
:e), kuris buvo areštuotas už 
įpiplėšimą garažo ant Blue 
Hill avenue, jury teisme tapo 
šteisintas.

I

Pereito nedėldienio naktį

prigėrė dvi .jaunos merginos,

žo, o vietomis kalbėjo vien- užėjo ant uolos.
Kalbėdamas apie nes su dviem vyrai bandė 

•* išsiimi į kra lų -i.ažatėj tal- 
te!ej \ ėja.- 'uusap'e»tė ir 

Vyrai bu-
l

1095 WASHINGTON ST., BOSTON, MASS.
ARTI DOVER STREET Tel. Hancock 6105—6106

KUPSTMEs Savininką.
2. 

BARGENAS!
SOUTH BOSTONO LIETUVIAMS.
SOUTH BOSTONE lietuviai jau be

veik apipirko visas geriausias biznių 
’ ietas ir visi gerai gyvena. Pas mus 
šiomis dienomis pateko turbut pasku
tinis geras kampas South Bostone su 
•'•rai išd'rbtu bizniu. Mes užtikrina
ma, kad jei žmogus paims, katras su
pranta tų bizni arba norintis išmokti, 
galės daryt: gerų gyvenimų Biznis ir 
namas ant 2 šeimynų su trimis kam
bariais užpakalyje krautuvės. Rendų 
ateina $95.00 i mėnesi. Biznį ir namų 
galima nupirkti už SSjlOO, o gal dar 
pigiau, lengvomis išlygomis.

Matykite tuojau A. J. KUPSTIS.
— o

DORCHESTERY
ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ medinė stuba su 

21 kambariais Yra gazas. elektra, pe
čiai. piazai. vieta del garatfžių. Rendų 

lengvomis išlygomis.
Matyk A. J. KUPSTIS.

4-

SOUTH BOSTONE
ŠEŠIŲ ŠĘIMYNĘ medinis namas. 

.27 kaprbariai. rendų atneša $780 į me- 
Kaina $4.5O>, lengvomis išlvgo- 

Matyk A. J. KUPSTIS.

5.
LAIKAS PIRKTI ANGLIS 

IR MALKAS
NEPAMIRŠKITE, kad rudens ir 

žiemos laikas artinasi Paprastai 
im >nt anglis ir malkos pabrangsta, 
todėl neatidėliokite, iduokite savo “or- 

į (’erius. Kre:pkitės pas: (-)

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Dvi didelės firmos keliasi 

i naują vietą. N. Gendrolius, 
laivakorčių ir pinigų siunti
mo agentūra ir V. B. Ambro
se, real estate ir Insurance 
agentūra. Naują vietą užims 
su 1 diena lapkričio. Adresas 
bus toks: 395 Broadway, 
room 2. (Viršuj Talbot sto
ro). (-) Į
JACKUS STARKIS SUGRĮŽO.',

Jūsų senas paintorius Jackus
J. Starkus .iail SUgriŽO iš Flori- į n‘ėn«s;. Kaina $14,800,
t'os baigęs mokslą prie visokių 
padailinimų, kurių Bostono ma
liniai da nemoka. Ofisas: 350
Broadway, So. Boston. atdaras 
vakarais. . f . (45) •

Tel. So. Boston 0212. ', .
----- ----------------------------- ,

JUOZAS (L ZALDOKAS

A. J. KUPSTIS

Atidarė
iIARDWARE KRAUTUVU

285 Broidway, So. Boston
Parduoda viską kas reikalinga

prie statymo, taisymo ir užlaiky-, 
mo namų ir hudinkų. Patamavi-: 332 West Broadway
mas geriausias. Kainos pigios. c—iL °—*— **—
Užeikite. (46) !

9 

South Boston, Mass.
Telephone: So. Boston 1662—1373.

T} D A M A nepalyginama žmogaus 
a/A. minčiai arba rašytam žodžiui.

DAM A M A C l'PŠnus. malonus, kilnus. KVFFIAImAD širdį glamonėjantis kūrinys.

ŽMONIŠKUMAS su dinamiška pajiega

CARE LAEMMI E perstatų

VICTORO HUGO NEMIRTINĄ VEIKALĄ

LES MISERABLES
A UNiVERSAL FILM de FRANCE TRIUMPH 

MUZIKA SUTVARKYTA J RO HUGO RTESENFELI) 
IŠLEISTA AMERICAN FE. TURE FILM CO. 

COLONIAL 
PERSTATOMA DU SYKIU Į DIENĄ

nuo 2:30 ir nuo 8:20 vakare. Nedėliomis nuo 3 ir nu.-> 8.20 vakare. 
KAINOS: Po pietų 50c. iki $1.00. Vakarais (apart -abatui 50c. $1.50 

Pridėjus 10% taksų. Visos sėdynės rezervuotos.

NAUJAUSI LIETUVIŠKI

ĮDAINAVO A. VANAGAITIS
16071-F (KARVUTĖ
10” 75c. (DOLERIS
16072-F (SHARKEY DAINA 
10" 75c. (MUNŠA1NUKAS

Aido Choras iš Brooklyno, N. Y.
16067-F (VAŽIAVAU DIENA 
10'
16068-F 
10" 75c.
16044-F

SIRPSTA NOKSTA 
(VAKARINĖ DAINA [AVIETĖLĖS
(NfcVERKIT PAS K APA (M. Petrauskas) 
(TYKUS BUVO VAKARĖLIS 
(KALINIO DAINA 
(MANO GIMTINĖ 
(OI MERGELE 
(STASYS 

16010-F (Aš MERGYTĖ
(NBSIGRA L DI Mv.

16016-F (MUZIKA—MUZIKA (A. Var.agatėio) 
(DAINUOK SESUTE LEPŪNĖLI 

16048-F (IŠGĖRIAU SEPTYNIAS
(LOPŠINĖ

16062-F (KINKYK ŽIRGUS 
10” 75c (MANO MOTINĖLĖ 
16063-F (KAIMO POLKA 
10" 75c. (LINKSMI BROLIAI, l’olka 
16058-F (MEILĖ TĖVYNĖS NEMARI 
10" 75e (OI. OI. OI
16»56-F (KAI Aš BŪVU NEŽENOTS 
10” 75c. (KAI) GALĖČIAU 
16057-F (PABUČIUOK MANE, Valcas 
10" 75c. (RAGANA. Polka 
16027-F ("STASĖS" POLK A

(MEILĖS IR JAUSMU, Vaicas 
E-7869 (LAKŪNAI

(ŠOKIKAI
16039-F (SENELIS 

(GRAŽUOLĖ
16043-F (POLK A "MARAI Ė" 

(POLKA "KATRYTĖ

MES UŽLAIKOM VISOKIUS 
DIRBYSTĖS GRAMOFONUS

Of,

160V9-F

COLUMBIA 
IR REKORDUS.

Iš-

artistų dainininkų.Rekordai lietuviški pagaminti geriausių 
zikų ir monologist-ą

-Pas mus galite gauti netik tų re ordų, kurie yra čia garsinami, 
bet visokių, kokie tik yra lie;uxių kalboje išdirbti. Turime taipgi 
visokių rolių del player pianų. Dainos, šokiai, viskas geriausių ar
tistų. Kreipkitės pas m-s, o gaus, e visko Reikalaudami kataliogų, 
prisiųskite 2c. štampą

GEO. MASILIONIS
GeneraI Store

377 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 0759-W.

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST., Cor. Chambers 9t, BOSTON, MASS.

EXTRA! IR VĖL EXTRA! 
Naujiena del Cambridge’aus

Ateikite po numeriu 1077 
Cambridge St., o ten rasite 
didelę permainą. Eikite tie
siog į vidų ir persitikrinkite, 
kas ten nauja įvyko. Mes pa
sirengę lauksime kiekvieno 
šutam tikra dovana. Musų 
Firma persikėlė iš Bostono 
su tikslu jums patarnaut tei
singai ir sąžiningai. Mes už
laikome aprėdalus del vaikų 
ir vyrų. Parduosime labai 
nužeminta kaina. Taipgi tai
some ir parduodame visokius 
laikrodžius, žiedus ir kito
kius auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Musų firmos vardas

Geuerai Gents Shop Co.
V edėjas Walukonis (-i 

1077 Cambridge St., 
Cambridge, Mass .

ARTISTO SMUIKININKO IR MUZIKOS MOKYTOJO

ANTANO ŽIDANAV1C1AUS

MOKINIŲ KONCERTAS
NEDĖLIOJĘ

13 d. Lapkričio-November, 1927
Prasidės 2:30 po pietų.

THORND1KE SCHOOL HALL
SPRING ST., E. CAMBRIDGE, MASS.

Įžanga: 50 ir 35c. Vaikams 15c.
Minėtame Koncerte dalyvaus apie 30 jaunų spėkų: smui

kininkų ir pianistų.
Gerbiami tėvai, kurie leidžiat savo vaikučius muzikos 

mokyklon, taipgi ir norintieji leisti, malonėkit asmeniškai 
nersitikrint apie gabumus musų jaunuolių ii paties moky
tojaus. Ir plačioji visuomenė malonės atsilankyti, nes kon
certai tikrai bus pairus su patenkinančiomis spėkomis.

Del šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių 
BEAR BRAND SALVE (Groblewskio)

Sustabdo skausmų ir užgydo žaizdas be 
skausmo j 2 ar 3 dienas. Kaina 35c.
GR0BLEWSKI & CO, Plymouth, Pa. 

"GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”
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ANGLIS
ANTRACITAS, BITHUMINUS 

ir NEW ENGLAND COKE
Parduodama pas

WALENT COAL COMPANY 
PETER UALENTDKEVII H, |.io|„ 

Yardas skersai nuo geležkelio stoties. M'ĖST STOUGHTON, MAS<.
STOUGHTONO OFISAS: 100PERRYS1 , 

STOUGHTON, MASS
Feiephonc Z9t>.




