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Amerikos Imperialistai 
Nori Karo su Meksika

Į

Metai XXII

HEARSTO DOKUMENTAI'Ji yra turtinga šalis. Tenai 
----------- yra galybė aliejaus, vario ir 

Varoma šlykščiausią provo- kitokių gamtos turtų. Bet A- 
kacija, kad supiudžius vieny merikos kapitalistams sunku 

prie tų turtų prieiti, nes jie 
neturi tenai valdžios pagal
bos. Todėl jie ir nori tą šąli 
užgriebti ir pastatyti tenai 
savo valdžią.

Tuo tjkslu yra daromos vi
sokios provokacijom. Jau ke
liatas mėnesių atgal buvo ki
lęs triukšmas dėl panašių do
kumentų, bet Valstybės De
partamentas jį užglostė. Pas
kui valstybės sekretoriaus 
padėjėjas Olds paskelbė ne
dorą pranešimą, buk Meksi
kos valdžia vadovaujanti 
bolševikų judėjimui pietų 
Amerikoje. St. Louiso dien
raštis “Post Dispatch’’ šitą 
nešvarią propagandą demas
kavo, tečiaus ponas Olds pa
silieka neišmestas iš Valsty
bės Departamento iki šiai 
dienai.

Vienai provokacijai nenu
sisekė, tai dabar pasirodė 
Hearsto dokumentai. Jų tik- 

o vietoj ispa- rias pats '■ sukurstyt A me- 
rikns 'žnnnnp< nripš Meksikos

šalį prieš kitą.

Hearsto laikraščiai pradė
jo spausdinti dokumentus, 
kuriais norima parodyti, jog 
Meksikos valdžia remia sa
vo pinigais liberalų sukilimą 
Nikaraguos respublikoj. Do
kumentai susideda iš įvairių 
susirašinėjimų tarp Meksi
kos valdžios ir jos agentų. 
Tūli laiškai bei įsakymai pa
sirašyti neva paties Meksi
kos prezidento Calleso.

Pasirodžius tiems doku
mentams Hearsto laikraš
čiuose, Meksikos atstovybė 
Washingtone tuojaus pareiš
kė, kad jie yra sufabrikuoti, 
ir prie to da sufabrikuoti la
bai žioplai, nes viename laiš
ke, po kuriuo padėtas Meksi
kos prezidento parašas, yra 
net 60 gramatiškų klaidų is
panų kalboj. Pavyzdžiui, 
vietoj žodžio “provisional,” 
Hearstas turi padėjęs žodį 
“provincial,” c 1272
hiško žodžio “on,” padėta nkos žmones prieš Meksikos 
angliška “a.” Be to, daugely- valdžią. Hearstas valdo 
je vietų ispanjški akcentai Meksikoje didelius žemės 
padėti ne ant tu radžiu, kur plotus, o Meksikos darbinin- 
reikia, o vietomis ir visai ak- kai daro pastangų pasiimti į 
centų nėra. Vienam laiške savo rankas visas žemes, ku- 
valdininku inicialai taip su- nas svetimšaliai tenai yra už
maišyti, kad išeina, jog sek- Fob^ arba ?uktXb^mi? Pe
rdorius diktuoja laišką pre- ėmę. Todėl jam ir rupi Mek- 
zidentui, o ne prezidentas 
sekretoriui. Jeigu šita kores
pondencija butų buvus rašy
ta Meksikos prezidento ofi
se. tai šitokių klaidų nebūtų 
buvę.

NEPAPRASTOS IŠKA
SENOS. ''i

Medžiai po 575 pėdas storio, 
1,500 pėdų aukrčio; driežai 

po 180 pėdų ilgio.
D-ras F. B. Daube iškasė 

Idaho valstijoj labai įdomių 
dalykų iš didžiųjų roplių ga
dynės: Vienas iškastas drie
žas turi net 180 pėdų -ilgio. 
Tai yra labai svarbus moks
lui atradimas, nes ligi šiol di
džiųjų roplių Amerikoje da 
nebuvo niekas radęs. Be to 
da šitas mokslininkas iškasė 
suakmenėjusių tokių milži
niškų medžių, kokie šiandien 
jau nebeauga. Vienas medis viršininkas ge 

bė oficialų pra 
pasikėsinimą 
“Draugija Tik 
Ginti,” katalk 
va ujama orga 
ri jos vadai es 
ir prisipažinę 
vadinasi? Lu 
chis, Miguel Ad

turi 1,500 pėdų aukščio, 575 
pėdas storio aūie kelmą, ir 28 
pėdų storio žievė.

PRANAŠAUJA GERUS 
LAIKUS 1928 METAIS, 
įvairios Wall Streeto 

agentūros ir pavieniai kor
poracijų viršininkai, tartum 
keno užsuktas gramafonas, 
pradėjo ant syk triubyt, kad 
ateinančiais 1928 metais A- 
merikoj busią tokie geri lai
kai, kokių da iki šiol šios ša
lies žmonės nebuvo matę. 
Pavyzdžiui, General Moters 
korporacijos atstovas John 
J. Raskob viešai skelbia, 
kad ateinančiais metais A- 
merikoje busią parduota 5,- 
000,000 automobilių — 40 
procentų daugiau, negu šį
met. Iš kur jis tą žino, jis ne
pasako.

Katalikų Kunigų 
Sąmokslas.

NORĖJO UŽMUŠTI GEN. 
OBREGONĄ.

Kaltininkai jhu suimti ir 
prisipažino.

Šiomis dienomis Meksiko
je buvo padai$ pasikėsi
nimas ant g 
galvos. J jo 
mestos kelios 
sprogdamos j 
neužmušė. D

Obregono 
žimą buvo i 

bos, kurios1

ATIDARĖ BULVARĄ f! 1 1 1Z 11
po upe i Colorados Kasyklose

Po Hlktšono upe šiomis į •

Liejasi Kraujas.
Po Hjktšono upe šiomis 

dienomisjtapo atidarytas au
tomobiliams kelias. kuris 
jungia Nęvv Yorko miestą su 
Jersey Gity. Iškasti po upe 
tas tiflielis lėšavo $48,000,- 
000. Į valandą juo gali per

važiuoti 3,800 automobilių.
" —---------------------------------

NITROGLICERINO SPRO
GIMAS UŽDEGĖ 

MIESTELĮ.
Jeffersono miestely, Kan-

REIKALAUJA AREŠTUO
TI KUNIGĄ UŽ “GYDY

MĄ” LIGŲ STEBUKLAIS.
• Nevv Yorke atsirado nau
jas “stebukladarys,” kunigas 
Straton. Jisai pradėjo “gy- 
dvt” ligonius stebuklais. 
Nevv Yorko bedievių organi-

VALDŽIOS KAZOKAI 
ŽUDO DARBININKUS.

_ žeidė, bet valstijoj, pereitą sąvaitę zacija kreipėsi į prokurorą 
ar policijosTyyk° sprogimas nitroglice- su reikalavimu, kad šis kun. 
Cruz paskel-:™no dėtuvėj. Poekspliozi- Stratoną areštuotų, nes išta
rimą, kad tą kilo gaisras, kuris apėmė tymai draudžia gydyt ligo-

sikos užkariavimas. .
Bet jeigu ponas Hearstas 

nori karo su Meksika, 'sako 
“New Leader,” tai mes pa- 
tariam jį ir jo sėbrus apgink
luoti ir nusiųsti Meksikos pa- 

Meksikos atstovybė Wa- sienin. Mes labai norėtume 
shingtone da priduria, kad matyti, kaip ponas Hearstas 
tūlas laikas atgal panašus po-: 
piergaliai buvo rodomi Mek
sikos atstovui Californijoj ir 
reikalauta už juos $25,000 
iš Meksikos valdžios, ki
taip jie busią paskelbti vie
šai Amerikos spaudoj. įMek- 
sikos atstovas atsakęs, kad 
jei kas nori, tegul sau skel
bia. Ir štai, Hearstas juos jau 
pleškina savo laikraščiuose.

New Yorko socialistų laik
raštis “New Leader” sako:

“Ar Hearsto laikraščiai 
tuos dokumentus sufabrika
vo, ar pavogė, vistiek jie pa
smerkia patį Hearstą ir jo 
padėjėjus. Nes jeigu jie juos 
pavogė, tai jie yra vagys. O 
jeigu jie juos sufabrikavo, 
tai jie yra apgavikai. Šiaip ar 
taip, Hearstas su savo bend
radarbiais pasirodo niekšais, 
kurie stengiasi sukiršyti dvi 
valstybes ir įtraukti jas į ka-' 
rą, pei kurį žūtų tūkstančiai 
gyvasčių iš abiejų pusių.” 

Bet daleis! iv. .e. kad tie do
kumentai yra teisingi Da- 
leiskime, kad Meksikos ^.ai
džia ištikru jų remia Nikai a 
guos liberalus. Ar tai dėl tu 
būtinai reikia Calleso val
džią pasmerkti? Jeigu taip, 
tai Hearsto laikraščiai turėtų 
lygiai pasmerkti ir Coulidge 
valdžią, kuri toj pačioj Nika- 
r.igu >j remia reakcinę frak
ciją. Juk Meksika turi tokią 
pat teisę remti Nikaraguos 
liberalus, Laip A mt tikos .ai
džia reakcininkus.

Amei ikos imperialistams 
bvtmai rupi užniilti Meksika.

su savo bičiuliais, kareiviškai 
apsirengę, keliasi kiton Rio 
Grande pusėn naujų žemių 
imti. Jeigu kraujo būtinai 
jau reikia, tai mes reikalau
jam, kad ponas Hearstas su 
bičiuliais paaukautų savajį.

Trockis Gyvas, Bet 
Joffe Nusižudė.
Paskiydusi pereitą sąvaitę 

:žinia, buk Maskvoje tapęs 
' nužudytas Leonas Trockis, 
pasirodė esanti neteisinga. 
Oficialis pranešimas iš Mas
kvos sako, kad Trockis esąs 
gyvas, ir niekas jo žudyti ne
sikėsinęs. tik iš komunistų 
partijos jis tapęs išmestas — 
jis ir keliasdešimts jo šali
ninkų.

Bet užtai sovietų Rusija 
neteko kito žymaus veikėjo, 
būtent Adolfo Abramovi
čiaus Joffės, kuris pereitą są
vaitę Maskvoje pats sau pa
sidarė galą. Savžudystės 
priezas mi nmrn neišgydo
ma nei »ų liga, j nt Kurios 
prisidėjo da inkstų liga ir Ki
tokie negerumai. Jotfe pa
garsėjo pirmu kartu Biest 
Litovske darant Rusijai tai
kos sutartį su teutonų valsty
bėmis. Tas pats Joffė vedė 
taikos derybas ii pasirašė 
Rusijos sutartį su Lietuva. 
Jis apsirgo būdamas sovietų 
Rusijos at tovū Kinuose 
1922, ii nuo to laiko negalė
jo pasveikti

igų vado-; 
cija. Ketu- 

areštuoti 
kaltės. Jie 

Segura Vil
iu, kata

likų kun. P. Juarez ir jo bro
lis Humberto Juarez.

Be to da Vilėhis. prisipaži
nęs, kad jisai iiuolatos siun
tęs ginklų ir žšmunicijos ka
talikų maištininkams Jalis- 
co ir Zacatecas; provincijose. 
Policija padare kratą tuose 
namuose, kur suimtasai kun. 
P. Juarez gyveno $u merga 
vardu Jošefiną Montes Deo- 
ca, ir rado tėnai keturias 
bombas, o taipgi įrankių ir 
medžiagos bomboms dirbti. 
Manoma, kad čia buvo pada
rytos ir tos bombos, kurios 
buvo mestos į gen. Obrego- 
ną. Policija jau sužinojo, 
kad per 10 dienų prieš pasi- 

namuose 
stovėjo ir tas automobilius, 
iš kurio suokalbininkai kėsi
nosi nudėti gen. Obregoną. 
Kuomet gen. Obregono 
draugai suokalbininkus pa
šovė ir suėmė, pastarieji mir
dami išpasakojo visas pas
laptis. Taip policija ir suse
kė tikruosius kaltininkus.

Gen. Obregonas yra prezi-

vo suruošus jr. sunaikino beveik visą nius neturint valdžios leidi- 
iimo Laisvei Į miestuką.

NUsOVfe DU DEGTIN
DARIU.

Kentucky valstijoj, netoli

: mo medicinai praktikuoti. 
Bet prokuroras, būdamas at

žagareivis, nenori prieš ku- 
i”!" . ......... . ■-

•I

Gubernatorius paskelbė karo 
stovį; 20 streikuojančių ang
liakasių sužeista, 5 nušauti.

Dievobaimingo Rokfelerio 
kasyklose Coloradoj atsivėrė 
tikras pragaras. Šį panedėlį 
valstijos kazokai pradėjo 
šaudyt į alkanus streikierius 
ir 5 jų užmušė ant vietos, o 
20 sužeidė. Gubernatorius 
apskelbė karo stovį ir nori 
milicijos durtuvais suvaryti 
darbininkus į kasyklas dirbti 
už pusdykį, kad Rokfeleris 
galėtų paaukauti bažny
čioms daugiau milionų.

Kapitalistų valdžios žvė
riškumas Coloradoj pasiro
dė tiesiog neapsakomas. 
Prie Columbine kasyklos ji 
pastatė ginkluotus sargus ir 
paskelbė gatvinėj kapitalis
tų spaudoj, kad streikuojan
tis angliakasiai bus šaudomi. 
Nenorėjo niekas tam tikėti. 
Kaip gi valdžia gali šaudyt 
savo piliečius, kurie su ta 
valdžia neturi jokio ginčo, 
tik reikalauja iš kasyklų sa
vininkų teisingesnio atlygi
nimo už savo sunkų darbą? 
Juk valdžios pareiga yra gin
ti savo piliečius, ne šaudyt 
juos. Gal kapitalistų laikraš
čiai tiktai gąsdina darbinin
kus.

Taip galvojo Colorados 
angliakasiai. Ir šį panedėlį 
jie su savo vaikais ir moteri
mis ramiai pradėjo rinktis 
prie Columbine kasyklos pa
žiūrėti. ar neina kartais ske- 
bai dirbti. Ir vos tik jie suėjo 
ant kompanijos žemės, tuoj 
pasigirdo šūviai. Budeliška 
ugnis pradėjo skinti juos 
kaip žolę. Nei kur bėgti, nei 
pasislėpti. Šūviai, kraujas ir 
riksmas sužeistųjų pavertė 
ramią eiseną į baisiausi pra
garą. Sužeistųjų tarpe yra 
keliatas ir moterų. Tūla Ba- 
ranek, matoma lenkė mote
ris, 16 vaikų motina, buvo 
žvėriškai sumušta policmanų 
buožėmis, kuomet ji bandė 
pridengti savo kunu streiko 
vadą Adomą Bell, kuris bu
vo jau kritęs su perskelta 
galva nuo budeliškų polici
jos smūgių.

Tai taip darbininkams 
užmoka republikonų ir de
mokratų valdžia, už kurią jie 
per kiekvienus rinkimus bal
suoja.

Taip yra Coloradoj, taip 
yra Pennsylvanijoj, West 
Virginijoj ir Ohio, kur dabar 
streikuoja d a apie 150,000 
angliakasių. Iš viršaus pasta 
tyti teisėjai kaip kokie šatra 
pai įsakė išmesti streikuo
jančių darbininkų šeimynas 
laukan iš kompanijų stubų. 
Angliakasių unijos ir Ameri
kos Darbo Federacijos virši
ninkai buvo nuvykę į Wash- 
ingtoną ir prašė prezidento 
Cooligde'o. kad jisai įsimai
šytų ir sustabdytų tą nežmo
nišką darbininkų kankinimą. 
Bet ponas prezidentas negi 
eis prieš savo sėbrus kapita
listus. Ir jis pasakė, kad jis 
nieko nedarysiąs.

nigą eiti. Jis atsakė, kad ku
nigas prieš įstatymą nenusi- 

Mt. Veraon miestelio, perei-'deda, nes jis vaistų nevarto
to oo,roUo iortroc m, . rvo_l ia n “gydo” maldomis.

Bedievių draugijos prezi- 
degtindarį. Jennigsą, kuris (lentas Smith tuomet įnešė 
atsisakė jam kyšius mokėti, prieš kun. Stratoną skundą, 
Jennigs nenorėjo pasiduoti sakydamas, kad savo apei- 
irbuvo ant vietos nušautas.' gose kun. Stratonas vartoja 
Užmuštas taipgi i 
jėjas Burham. Šerifas su sa
vo sėbru taipgi gavo švino į 
kailį.

tą sąvaitę šerifas su savo pa-' ja. o 
dėjėjais norėjo areštuoti

»

ir jo pade-; nešvarius budus ir todėl jo 
„„ į “gydymas” yra pavojingas

TARPTAUTINIS SKAN
DALAS.

Vokiečių policija susekė 
bu ptautinį suokalbį pakirsti kėsinimą šituose 
Sovietų Rusijos finansus. 
Tuq tikslu suokalbininkai 
planavo išleisti milionus fal- 
šyvų popierinių čeivohcų ir 
užversti jais visą vakarų Eu
ropą. Pereitą sąvaitę Frank
furte buvo areštuotas tūlas 
Sada Švilli (gruzinas), kuris 
keliatas metų atgal tarnavo 
pas rasų kunigaikštį už sek-, 
retortų Muenchene. Šito Svil- dento Calleso artimas drau- 
li žinioj rasta apie tonas fal-'gas ir dabar jis yra kandida- 
šyvų rusiškų pinigų. Policija tu ateinantiems Meksikos 
dabar jieško jo sėbrų. Jau prezidento rinkimams. Dėlto 
sužinota, kad prie šito šuo- katalikų kunigai ir daro ant 
kalbio prigulėjo ir Muenche- jo galvos-suokalbius. 
no inžinierius t ardu Bell, 
kuris pabėgo į užsienį. Jam 
buvę pavesta platinti netik
ruosius Sovietų červoncus 
Balkanų valstybėse, ypač 
Sofijoj ir Konstantinopoly. 
Frankfurte tapo suimtas tū
las Dr. Rakette. Jo namuose 
buvo padaryta krata ir poli
cija rado daug netikrų čer
voncų. šito suokalbio tikslas 
esąs apversti aukštyn kojo
mis Sovietų Rusijos finansų 
rūmą. Iškeltu aikštėn skan
dalu esanti labai susidomė
jusi Anglijos atstovybė Ber
line. Gali būt, kad tai Angli
jos darbas.

“gydymas 
visuomenės sveikatai.

Kun. Straton tuo baisiai 
įsižeidė ir parašė Smithui 
laišką, ęiąsindamas patrauk
ti jį teisman už šmeižtą ir 
“griovimą Dievo bažnyčios.” 

Bedievių prezidentas Smith 
patarė jegamasčiui Stratonui 
nesikarščiuoti. Jisai su liudi
ninkais parodė, kad kun.

COOLIDGE BUSIĄS RE-
NOMINŲQTAS.

Nevv Yorko dienraštis 
“Heraid -Tribūne” padarė 
anketą ir sakosi patyręs, kad 
didžiuma politikierių tikį, 
jog Coolidge busiąs vėl no-į 
minuotas republikonų perti- Straton kiša savo pirštus į 
jos ateinantiems prezidento kažin kokį aliejų ir paskui į 
rinkimams. I jais tepa žmonėms kaktas ir

»

PAŠALPA BEDARBIŲ 
VAIKAMS BERLINE.
Berlino miesto valdyba 

nutarė duoti ant Kalėdų po 
10 markių ($2.30) pašalpos 
pradinių mokyklų vaikams, 
kurių tėvai neturi darbo. To
kių vaikų Berline esą apie 
150,000. ‘

Bedarbių Armija 
Pasiekė Londoną

! jais tepa žmonėms kaktas ir 
lupas su įvairiomis limpa
momis ligomis. Juk didesnio 
nešvarumo negali nei būti. 
Pagalios, Smithas pasiūlė 
kun. Stratonui $10,000, jeigu 
jisai prirodys, kad jis yra iš
gydęs savo “stebuklais” bent 
vieną ligonį.

Kun. Straton užsičiaupė 
kaip klemsas ir tyli. Tečiaus 
valdžia jo neareštuoja. Mat, 
nenori pažemint kunigijos ir 

• bažnyčios autoriteto, kuris 
taip sėkmingai padeda bur
žuazijai mulkiu minias val
dyti.

Socialistų valdyba * parūpino 
jai maisto ir kambarius.
Tūlas laikas atgal Angli

jos mainerių unijos sekreto
rius Cook suorganizavo be
darbių angliakasių “armi
ją” ir leidosi su ja pėkščio- 
mis 200 mylių kelionėn į 
Londoną, kad parodžius 
Parlamentui bedarbių skur
dą. Po ilgos ir vargingos ke
lionės šita armija atėjo į 
Londoną ir apsistojo prie
miesty Bethnal Green, kurį 
valdo socialistų valdyba. So
cialistai tuojaus pagamino 
bedarbiams maisto ir parū
pino jiems kambarius. Pasi
stiprinę ir pasiilsėję bedar
biai išrinko iš savo tarpo 50 
delegatų, kurie turėjo Parla
mento kambary susirinkimą 
su darbiečių atstovais iš Par
lamento ir išdirbo peticiją, 
kuri bus peikta Parlamentui. 
Be to da bedarbių armijos 
delegacija nori susieiti val
džios gahą Balduiną, svei
katos ir darbo ministerius, ir 
pareikalauti atsakymo, kas 
reikia daryti žmonėms, kurie 
neturi iš ko gyventi ir negali 
gauti jokiu darbo — ar jiems 
mirti hadu tr oit’ ir

ŠEŠIOS AUDEKLINĖS NU
MUŠĖ DARBININKAMS 

ALGAS.
Šešios medvilnės audekli

nės Maine’o valstijoj pa- 
i skelbė, kad jos numuša savo 
darbininkams 10 nuošimčių 
algos.- Penkios tų audeklinių 
randasi Levvistone, kur dirba 
daug lietuvių, o šešta Augus
toj. Kompanijos teisinasi, 
kad biznis esąs prastas. Bet 
patriotiška kapitalistų spau
da triubiją, kad Amerikoje 
niekad nebuvo tokių gerų 
laikų kaip dabar, nes dabar 
ponas Coolidge yra prezi
dentu. Tai kas gi čia meluo- 
jja — patriotiška spauda, ar 
audeklinių kompanijos?

i 
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BERLINO POLICIJA IŠ
GELBĖJO SOVIETŲ 

IŽDĄ.
Dalykų žinovai Berline 

yra ‘os nuomonės, kad suim
dama netikrų červoncų dir
bėjus ir platintojus, Berlino 
policija išgelbėjo S< ietų

t

<

ANGLIJA STATYS TIK
TAI VIENĄ KARO 

LAIVĄ.
Anglijos laivyno ministe- 

Rusiios iždą nuc kataštro- ris paaišKino parlamente, 
fos. Kad šiais melais valdžia pra

blėsstatyti tiktai vieną naują 
•skraiduoli, nors buvo pla
nuojama statyti tris. Iš Tau- 

!tų Lygos darbų Ženevoj pa
aiškėję, kad kol kas užteksią 
vieno naujo laivo, nes kalba- 
ma apie nusiginklavimą.

UŽMUŠĖ BALTĄ STIRNĄ.
Piie Mosquito Lake, Ka

nadoj, pereitą sąvaitę buvo 
užmušta balta Kaip sniegas 
stirna, tik apie galvą buvo 
truputį rudų plauku. •

DUOS MERGAI PO $1,000 
I DIENĄ.

Loew teatrų kompanija 
mokės mergai vardu Ruth 
Elder po $1,000 Į dieną už
tai. kad ji kas diena pasiro
dys teatre ant pagrindų. 
Kompanija tikisi, kad tas 
patrauks daug publikos i 
teatrą, nes šita Elder bandė 
lėkti orlaiviu iš Amerikos į 
Europą.

SUDEGĖ 1,000 NAUJŲ 
AUTOMOBILIŲ.

New Yorke pereitą sąvai
tę sudegė gelžkelio sandėlis 
su 1,000 naujų automobilių.

LIETUVOS GENERALIS 
ŠTABAS NEREZIGNAVO.

Užsienio spauda ir radio 
paskelbė, kad Lietuvoje atsi
statydinęs Generalinio Štabo 
viršininkas ir aukšti karinin
kai; kad demarkacijos lini
joje susirėmime su Tauragės 
sukilėliais užmušta dvylika 
kareivių ir dvidešimts sukilė
lių; kad nutrukusios derybos 
su krikščionimis demokra
tais. Eltos pranešimu, visos 
šios ži tuo yra pramanytos.

Liet Pasiuntinybė Am'*’’
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ANTANUI SMETONAI 
ATVIRAS LAIŠKAS

svarbiausius 1
sieni, o kitiems uždarė lupas; 
bet kuomet jiems nepavyko nuo 
bylos išsisukti, jie dabar paper
ka te smą.

“šito prasižengimo turėtų 
jau užtekti. Kas nors turėtų 
jau atsisėsti kalėjiman. Jau du
syk Supreme Courtas tarė alie
jaus b\ ioj savo žodį. Ir abu kar
tu jis pasakė, kad buvusio mi- 
nisterio FalTo išleisti aliejaus 
laukai Doheny iui su Sindair’u 
buvo suktybė ir korupcija. Da
ryti suktybes ir korupciją val
džioje yra kriminalia prasižen
gimas. O vis dėlto niekas už tą 
prasižengimą nebuvo iki šiol 
nubaustas.”

liudininkus i už- prižadėti automobiliai “to-jJAU LAIKAS ATSISĖST 
KALĖJIMAN, BET...

Jau laikas kam nors atsi
sėst kalėjiman. bet... bet nie
kas da nesėdi.

Taip Brooklyno “Eagle” 
rašo apie tuos “100 procentų 
patriotus." kurie buvo pavo
gę Amerikos valdžios alie
jaus laukus.

1 Dėl to aliejaus Washingto- 
’ne dabar eina skandalinga 
byla. Ponas Sinclair. alie
jaus magnatas ir “šimto pro
centų patriotas“ sėdi ant kri
minalistų suolo. Su juo sėdi 
ir kiti panašus ponai.

Kuomet bylai buvo jau 
viskas suruošta, staiga kilo 
triukšmas. Kaip žaibas pa-

I

“Kiekvienuose balsavimuo
se pasireiškiąs Vokietijos žmo
nių pakairėjimas leidžia manyt, 
kad ateinančiais metais, kai at
eis rinkimai į reiehstagą (ne 
vėliaus gegužės mėnesio), na
cionalistai ir jų sėbrai gaus la
bai skaudų smūgi.“

Atėjusios dabar pilnos ži
nios apie Norvegijos rinki- 

■ mus parodo, kad socialdemo
kratinė Darbo Partija ir te
nai turėjo didelių laimėjimų, 
kuomet visos dešiniosios -triukšmas. 1__r_____r_
partijos daug vietų parla- sklydo žandas, kad Sinclair 
mente neteko. Galutiniai,yra pasamdęs Burnso detek-

»

Antanas Smetona, kuris 
vadina save “tautos vadu“ ir 
“Gedimino ainiu,“ yra “pra
žuvęs konjako gėrikas ir ko- 
zirninkas.”

Taip jį charakterizuoja ne 
koks bolševikas ar bedievis, 
bet D-ras Antanas Rutkaus
kas, geras Smetonos pažįsta
mas ir ilgą laiką buvęs Ame
rikos katalikų veikėjas.

D-ras Rutkauskas paskel
bė “Naujienose” atvirą laiš
ką Antanui Smetonai, ku
riame tarp kita ko jis sako:

“Tamsta jau ne tasai kaimie
čio sūnūs Antanas, ne buvusio 
‘Vairo’ redaktorius, 
lenkės dvarininkės 
pražuvęs konjako 
kortelninkas.

“Tamsta 1920 metais, prieš 
susirenkant Lietuvos Steigia
mam Seimui, Lietuvos žvalgy
bos viršininku paskyrei Kazį 
Pilėną, Anglijos agentą. Tams
ta globojai lenką Grinkevičių, 
kuris lenkams padėjo Vilnių 
užimti ir Lietuvos valstybės 
turtą tyčia lenkams Vilniuje 
paliko..;

“1920 metais Į Lietuvos Stei
giamąjį Seimą tamsta negavęs 
nei atstovo vietos, visą Lietu
vos Seimą šmeižei, niekinai. 
Tamsta. Antanai, ne kartą man 
pats sakei: ‘...Tie piemens (Sei
mo atstovai. A. K. R.) pražudys 
Lietuvą. Aš pirmas ir paskuti
nis Lietuvos prezidentas.’ Tam
sta nuoširdžiai geidei, kad Lie
tuvos Seimo atstovams nesisek
tų... Visuomet Seimo atstovus 
tik ‘piemenimis’ vadindavai. 
Lenkų sėbrai, Kaune tuomet 
buvusieji francuzai. dažniausia 
pas tamstą lankydavosi, ir 
Tamsta su pamėgimu išpasako
davai jiems visas Lietuvos silp
nybes.

“Tamsta suokalbiauji, intri
gas darai prieš daug geresnius 
Lietuvos neprigulmybės dar
buotojus, negu esi pats ir tie, 
kurie dabar Tamsiai pataikau
ja. Tokie Tamstos ir kitų kari- 
jeristų darbai Lietuvai gerovės 
nelemia. F 
kad nepražudytum Lietuvos.’ dangi tarp caro deržimordų

bet. deja, 
intakoje 

gėrikas ir

i

I

Ištikrujų, aliejaus skanda
las padarė iš Amerikos teis-

Norvegijos rinkimu daviniai įtivus papirkti prisaikintujų mo burleską. V agys sugauti
- ‘ ■ 'suolą — papirkti, kad ištei- su pavogtais daiktais, bet pa-

■ leidžiami be bausmes, nes jie
Šitą netyčia išplepėjo vie- s?1105' VOW va^.aI?

- tizmo. Pavyzdžiui, Pan-
American Petroleum korpo
racijos galva Doheny pasta-( 
tytas andai teisme teisinosi 
maždaug taip: “Kaip jus ga
lit kaltinti mane vagystėse? 
Juk aš patriotas! Mes. kapi
talistai, visi esam 100 pro-

yra tokie:
Socialdemokratinė Darbo’sintų Sinclairą.

Partija turės parlamente 59 j f 
vietas. • nas prisaikintujų šuolininkų.

Konservatyvus liberalai Edward J. Kidwell, kuris pa
turės 32.

Ūkininkai — 26.
Radikalai — 29.
Komunistai — 3.
Darbo demokratai — 1.
Taigi stipriausia Norvegi-

sigyrė, kad Sinclair busiąs 
; išteisintas, ir kad jis, Kid- 
. well. bylai pasibaigus tuo- 
jaus gausiąs užtai “tokį auto
mobilių. kaip visas blokas.” 

1 Byla tuojaus buvo sustab-

kie kaip visas blokas.“ .
Taip, laikas vagims atsi

sėsti kalėjiman. bet kas juos1 
sodins, kad beveik visi yra1 
‘‘aliejuoti.”

____________________ i

SIŪLO 50 CENTU UŽ
VOLDEMARO KAILĮ. ; Lietuvos šalies laisve ir 
Vienas lietuvis iš Phila-jmuSų tautos gerove besirupi- 

delphijos prašo mus paskelb- Įnančiam nėra “cenzūros.” 
ti šitokį pasiūlymą: I Liet*uvos istoriją teršiantis

“Kadangi Voldemaras pa- j 1926 m i6_i7 dd.
skyrė is Lietuvos valstybės Lietuvos Seimo išvaikymas ir 
iždo po 1.000 iki o,000 litų į Lietuvos Konstitucijos įžei- 
dovanų uz pabėgusių Taura- (jjmas (Su begėdžių karje

ristų pagalba) davė progos 
Tamstai Įsipiršti, neteisėtu 
budu, Lietuvos piezidento 
vieton.

Tamista jau ne tasai kai
miečio sūnūs Antanas, buvu
sio “Vairo”, redaktorius, bet, 
deja, lenkės dvarininkės įta
koje pražuvęs koniako gėri

ukas ir kortelninkas.
Tamista 1920 metais, prieš 

susirenkant Lietuvos Steigia
majam Seimui, Lietuvos 
žvalgybos viršininku pasky
rei Kazį Pilėną, Anglijos 

i agentą. Tamista globojai 
lenką Grinkevičių, kuris len-

jos parlamente partija dabar dyta ir pradėta tyrinėti. Ir pūtuotai. Mums rupi
bus Darbo Partija, kuri nese- vienas Bumso detektivu pri- Amenkos turtų apsaugoji- . . . .. i i _ ■» •_ Miku Vfjln7io turam hi_nai susivienijo su socialde- sipažino valdžiai, kad jam bas- valdžia turėjo di- 
mokratais. Ji laimėjo 27 nau- buvę pavesta susižinoti su^nų aliejaus rezervų savo 
jas vietas, tuo tarpu kai kon- “džiurininkais.“ •larvynur Bet tas aliejus buvo
servatyvųs liberalai (bur- Dabar visas dalvkas Der- •ria[.2®”1®į o tos žemes plotai 
žuazinė partija i prakišo 22 duotas į federalio “grand c.allfomijoj, kur karo 
vietas, radikalai neteko o jury raukas.
vietų, komunistai 3 ir darbo Taigi, rašydamas apie šitą 
demokratai 1.

Laiko ženklai rodo, kad lyno laikraštis ir sako:
tas pats bus ateinančiuose 
rinkimuose Anglijoj ir Fran-’ 
cuzijoj. Socialistų intaka vi-’ 
sur auga.

KOWNO IR KAUNAS.
Tūli žmonės Kauną ir 

šiandien rašo dar “Kowno,”. 
taip kaip jis buvo rašomas 
prie caro valdžios, šituo pa
sinaudodamas “Socialdemo
krato” bendradarbis gauna 
progos pasmerkti dabartinių 
Lietuvos satrapų kruviną 
viešpatavimą. Žinoma, jis 
negali nieko pasakyti apie; 
Kauną, nes tai reikštų dabar- ‘ 
tinių despotų užgarimą: bet 
užtai jis gali kalbėti apie 
“Kowno,” nes tas vardas 

• reiškia caro budelių viešpa-
• T' • . • 'T“X 1

davosi, ir visas Lietuvos vals
tybės silpnybes Tamista 
jiems su pamėgimu išpasa
kodavai.

Tamista suokalbiauji, in
trigas darai prieš daug geres
nius Lietuvos nepriklauso
mybės darbuotojus, negu 
pats ir visi tie, kurie nūn Ta- 
mistai pataikauja. Tokie Ta- 
mistos ir kitų karjeristų dar
bai Lietuvai geroves nele
mia. Saugokis, Antanai, kad 
nepražudytum Lietuvos!

Lietuvos kunigija — su la
bai mažais išėmimais — į 
Lenkiją žiuri, kaipo į savo 
luomo globėją. Lietuvos dva
rininkai nesipriešins len- 
kamb jeigu lenkai bandys 
Lietu' ą užimti. Tamistos ar
timiausieji draugai — “pu
čo” vykintojai — bent vir
šūnėse, yra lenkiškai kalban
tys ‘•patriotai.” Gi Lietuvos 
kariuomenės lenkai niekad 
nebijojo ir dabai nebijo. 
Lenkai bijo (po paėmimo 
Lietuvos) revoliucijos vi>oje 
Lenkijoje ir Lenkijos padali
nimo i Ukrainos, Baitgudijos 
ir Lietuvos respublikas, ku
rios, pramatoma, tuoj suda
lytų šitų taiitų sąryši ir prie 

į šitų trijų, be abejo, prisidėtų 
[taip pat Estai ir Latviai, o 
j jau tuomet “proše panai” at
sidurtų “ožio rage.“

Vokiečiai ras platesnes 
vietas, negu Lietuva, savų 
piliečių kolonizavimui.

Lietuvos ateitis bus šviesi, 
jeigu per Nemuną—Klaipė
dą bus atidalytas Rusijai ke
lias i Baltijos Jurą — žino-

vadindavai.'kų atėmus.
centai kišeniuje. Vadinasi, Lenkų sėbrai, Kaune tuomet’ Šitam planui Įkūnyti oau- 

---- ’—*-------’’-------- - buvusieji franeuzai, daž- giausia gali pasidarbuoti 
► vei

kiantieji socialistai. Žydai 
!gali būti tiktai naudingi 
mums, prie meno, kultūros ir 
pramones siekiantiems. Jei
gu socialistai baisus kazyr- 
niūkams ir kunigams, tai dar 

:nereiškia, kad musų žemdir- 
j bių kraštas negalėtų socialis
tų teorijų toleruoti, o pageri
nimai, kokių šalis susilauktų 
per socialistų veiklumą, mu
sų kaimiečiams eitu į svei
katą.

Tuo gi tarpu Tamistos ža
damas “tautos atsikiausi- 
mas“^ referendumas yra fik 
Tamistos priemonė žmones 
apgaulioti.

Tamista išniekinai Lietu
vos Konstituciją ir visai tau
tai kasdien kenki savo “aris
tokratiškomis ’ intrigomis, 
šnipa€wnu, cenzūra, draugi

ųjų veikimo slopinimu ir kul- 
Įturinių įstaigų naikinimu. ; 
i Prižadų neužtenka. Reikia 
!gerų darbų! Šiandien žmo
nės rodo i Antaną Smetoną, 
,kaip į lenkų dvarininkų — 
Lietuvos nepriklausomybės 
priešų — globėją.

Nors Tamista ir dvigubas 
kunigams algas mokėsi ir.sib 

i f asistuotus jaunuolius gene
rolais skirsi, vis tik liaudies 
; balsais į Lietuvos prezidento 
vietą ndbųsi išrinktas — tai 
vi*$ems aišku. Jeigu Tamista 
nori gerą vardą atgauti ir 
.Lietuvai patarnauti, tai už
leisk — bet skubiai, kad ne

-būtų per vėlu! — Mykolui 
: Biržiškai savo vietą, kad ir 
diktatūros pavidale, o pasi- 

: džiaugsi ir pats, įr visa Lie- 
tuva-~/

I rM. Biržiška tikrai sugebė
tų visas lietuvių sroves sude
rinti ir visai tautai įtikti, kai- 

. po tinkamas Lietuvai prezi
dentas.

Taip pasielgdamas, dar 
galėtum išgelbėti savi, su
terštą žardą ir užsipelnytum 
Lietuvos padėką.

Lietuvius ir Lietuvą myiin-

ges sukilėlių galvas, tai aš, 
eidamas tos pačios dorus 
dėsniais, šiuomi skelbiu 50 
centų dovanų už Voldemaro 
skūrą. Kas pristatys man šito 
žvėries kailį, tas gaus ne iš 
valstybės iždo, bet iš mano 
locno kišeniaus pusę dolerio 
atlyginimo.”
Pasirašo “Vytauto Anūką*.”

VISKO PO BISKĮ
Darbo Biura> prie Tautų 

Lygos Ženevoj praneša, kad 
Europoje dabartiniu laiku 
yra 20,000.000 bedarbių, ir 
prie dabartinės ekonominės jęams padėjo Vilnių užimti ir noma noro v *

metu japonų armija galėtų 
tenai lengvai išlipti ir tuos 

\Kandtl,: mSrra laukus “ T^- “
priešas negalėtų pasinaudo
ti, mes ir nutarėm tą aliejų 
iš valdžios žemės išpumpuo
ti. Kaip matot, ponai, čia nė
ra vagystė, bet tikras ameri
koniškas patriotizmas.”

Ir teismas šitą “patriotą’’ 
išteisino, nors aliejaus lau
kus iš jo atėmė.

Nėra abejonės, kad butų 
dabar išteisintas ir “patrio
tas“ Sinclair, jeigu nebūtų 
išėję Į aikštę, kad už tą ištei
sinimą “džiurininkams” yra

'Dar niekuomet musų publi
ka nebi. o mačiusi tokio biau- 
raus pavyzdžio. kaip šitas alie
jaus skandalas, kur pinigo ga
lybė galėtų taip supančioti jus
ticiją

"Negana to. kad v yriausi to 
skandalo kaltininkai trukdė vi
sokiais budais Kongreso daro
mus tyrinėjimus; negana kad 
jie kėlė vieną techniškumą pas
kui kito norėdami išvengti by
los; negana kad jie išsiuntė

sistemos jiems nėra vilties, 
darbą susirasti. Tas parodo, ‘ 
kaip netikusi yra kapitalisti
nė tvarka. Milionai darbi
ninkų norėtų dirbti, btt ne
gali, nes mašinos ir kiti dar
bo n ankiai priklauso &auja- 
lei Kapitalistų.

Pennsylvanijoi 6 lapkričio 
buvo švenčiama.- “Antracito 
Nedėldienis.” Antracitu yra 
vadinamos kietosios anglis. 
Visų tikėjimų kunigai tą die
ną meldėsi ir prašė Dievo, 
kad jis pagerintų bizni ka- 

, sykių kom panijoms. Lyg ty
čia. po tų pamaldų oras taip, .
atšilo, kad per kelias dienas masis Seimas, “be manęs nie- 
niekas nei nemanė anglių 
pirkti. Biedni žmonės džiau
gėsi, kad jiems atliko keli

Lietuvos valstybės turtą ty
čia lenkams Vilniuje paliko. 

1920 metais i Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą Tairista 
negavęs nei atstovo v lėtos, 
visą Lietuvos Seimą šmeižei, 
niekinai. Ne kartą nan pats 
Tamista, Antanai, sakei: 
“...Tie piemens (Lietuvos 
Seimo atstovai! A. K. R.) 
pražudys Lietuvą.. Aš pir
mas ir paskutinis Lietuvos 
prezidentą.-.” Tamista nuo
širdžiai geidei kad Lietuvos! 

i Seimo autuvams nesisektų, i 
• Tamista daug kartų man kai-, 
; bėjai, kad Lietuvos Steigia-!

• • z /« • i

ko gero nepadarys.” Visuo
met Seimo atstovus tiktai ma, Vilniją ir Gardiną iš len- 
“piemenimis” vadindavai, j kų atėmus.

Dievas kunigų maldų nepa-, buvusieji francuzai, daž- giausia gali p____
klausė. niausią pas Tamistą lanky- Lietuvos iruzsienuose

Į»

%

t

— tai

jmmfetatns. kūne, gaudami nes jie taikomi caro valdžiai. 
fei&htfmšalpŲ iž Maskvos dė- į Ir taip ji juos praleido, po-

Saugokis, Antanai, tarimą Lietuvoje. Bet ka- 
11/4 V*-4'11YV* T ** JI • A   —  * -- * -—— .1--

Taigi išeina, kad Antanas!]1*.Smetonos chamų nėra jo-. 
Smetona, lenkės dvarininkės tai antausis
vyras, yra netiktai girtuoklis

Antanas Rutkauskas, M.D, 
Chicago, III.

misiliaOęlis. tfeudis — milžinas j 
ant vištos Rojų. Tauta, kurios < 
šalis prikryžiuota dėliai valdan
čios gaujos egoizmo ir pakvai
šimo.”

Niekšiška fašistų cenzūra 
nedrįso šitų žodžių išbraukti; 
nes jie taikomi caro valdžiai

išplėtoti plačią agita- draug ir pati sau Jeisdama 
‘ ■" ‘ kailį išplakti. *

•V

K intrigantas. Ir šitoks murza 
drįsta vadinti save “tautos 
padu“. ir Lietuvos “preziden
tu!”;
i . Kitoj vietoj šiame “Kelei
vio” numery telpa ištisas 
D-ro Rutkausko laiškas. 
^Naujienų” redakcija sako, 
kad vienas “Naujienų” ęg- 
ižiempliorius su tuo laišku bū
vio pasiųstas ir pačiam Sme
tonai pasiskaityti.
į ------- «--------- —
PASAULIS EINA PRIE 

SOCIALIZMO.
• “Naujienos” sako:

‘Nepersenai Įvykusiuose sa-t 
X ivaldybių rinkimuose Įvairiose 
Vietose Vokietijoje — Altanoje, 
Koenigsberge. Hamburge ir'tt. 
t—turėjo nepaprastai stambių 
laimėjimų socialdemokratai. 
Telegrama iš Beriino dabar, pra
neša apie socialdemokratų pasi- 

i sekimą pereito sekmadienio
• rinkimuose Hessene ir Breme- 
Ane. Hessenas tai viena rhązes- 
Iniuję Vokietijos valstybėlių, o
• Bremenas tai ‘laisvas’ (autono- 
’ miškas) miestas.
Į “šiuose rinkimuose, anot tefe-
• įframos, kartu su socialdemo

kratais neblogai išėję ir komu
nistai. Dešiniosios partijos Vo
kietijoje dabar, matyt, taip 
Smarkiai,smunka, kad minias 
balsuotojų, lomos nuo jų bėga. 
į>owiriĮrifjr suimti sdcialdemo-

todėl dalis jų tenka ko- 
tnunistams. kurie, gaudami

duotas vieniems, automatiš- 
įr koziriTmkaš, betlr aiškus | ^a^tei?h,a if ki^1?-18- .
Lietuvos neprietelis, cinikas i . Js^ei^s P į

r - “• - dziu Tvovvno,
mokrato“ rašytojas sako:

“Ne šovinistinę savymeilę; 
manyje užgauna žodis ‘Kowno.’ j 
Aš nesu šovinistas, nei valio- ’ 
patriotas, žodis ‘Kowno’ rnah 
yrjT simbolis, sąvoka, apibudi
nanti tam tikrą politini rėžimą. 
Su tuo rėžimu -yra susiėję sun
kiausios ir juodžiausios netoli- ■ 

- mos musų praeities dienos. Ru-j 
>rasputiniška ■sų ‘Kowuo’

Mikalojaus santvarka su žino-'-., 
mais jo obalsiais: ‘Nesigailėti 
šoviniu’; ‘Pirma numalšinti, o 
paskui reformas daryti’; “Pas 
mus, ačiū Dievui, parlamento- 
nėra’ ir tt.

“ ‘Kowno* — tai lietuvių tau- 
, tos kUė^imas. mirties bausmės, 

kratos, ištrėmimai. provokaci- 
jos, verguvė, suvaržyta spauda, 
užsmaugtas laisvas žodis, už
drausti susirinkimai, sušaudyti 
kovotojai už laisvę, kartuvės ir 
kankinių kraujas. ‘Kowno’ — 
tai žandariška Rusija, prispaus
ta, paniekinta, iškoneveikta, 
apspiaudvta despotinės caro 
tarnų -gaujos. *Kowno’ — tai 
supuvusio valstybingumo pa
matai. tamsi, užrištomis aki-

£
Cigąretai kurie pirma visu -

bilionais

Kad pasaldus didžiausią tiesą kitokiu
budu—Camel yra tiknu tokie kokiu» 
daugelis rūkytojų pageidauja, kulbei 
viena kita rūšis negali nei arti prilygti

v

kaip 
spt> 

cMh prir^pifffĄ. kad padarius 
i* tM garklit. ,\ieka» n ftai- aiimt: 

rieto* riMasinio loftoAj.
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BROOKLYN, N. Y. PITTSBURGH, PA. 
Baisi gazo ekspliozija.

Lapkričio 14 d., 8:45 vai. 
ryte ekspliodavo penkių mi- 
lionų kubiškų pėdų gazo ten- 
kas kuris priklausė E^-^7“vaJk^L“M.D"s7etaY 
table GasCo. Sako, darbi- -■ . • - —
ninkams taisant tenką, gesas 
užsidegė ir ekspliodavo su 
didžiausiu trenksmu, pada
lydamas milionus dolerių 
nuostolių ir užmušdamas bei 
sužeisdamas daugybę žmo
nių. Jau surasta 23 žmonės 
užmušti, o suvirš 500 sužeis
tų. Tarp sužeistų yra daugy
bė vaikų. Mat, tuo laiku vai
kai ėjo į mokyklą. Nuo šios 
ekspliozijos nukentėjo daug 
N. S. lietuvių. Langai na
muose išbirę  jo ir dalimis na
mai apgriuvo dešimties my
lių apielinkėj. Tai pirmuti
nė tokia baisi nelaimė Pitts
burgho istorijoj.

Lapkričio 13 d. Lietuvių 
Mokslo Draugija turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą, kuria
me, apart draugijos reikalų, 
nutarta paremt šie kultūriš
ki darbai: paaukauta $5.00 
Šerno paminklui ir užprenu
meruota 10 egz. D-ro Šliupo 
leidžiamos knygos “Higiena 
ir Medicinos Istorija.” L. M. 
D. nariai, kurie norėtų užsi
prenumeruoti minėtą knygą, 
tai iki sekančio mitingo arba 
per mitingą galės užsisakyti 
pas J. Virbicką. L. M. D. pa
tarpininkaus dėl įsigijimo 
minėtos knygos.

J. Virbickas.

ną musų lokalo susirinkimą 1 
.1

I 
vokacijas ir veidmainystes 
ir turėti pilietinės drąsos pa
sakyti tiems šarlatanams tei
sybę i akis.

Pasvirkalnietis. «

Komunistai kriaučiuose ir tuose susirinkimuose suge- 
pradėjo purviną kampaniją, bėtl pažinti komunistų pro-|

Nuo išrinkimo A. Bubnio 
ir S. Indriulio į Unijos ofiso 
vietas, komunistai tūlą laiką 
buvo apsistoję (per “Lais
vę” ir viešuose susirinki
muose ) su savo šmeižtais ir 
plūdimais. Apsistojimo prie
žastis buvo ta, kad jau patįs 
komunistai pamatė, jog dau
giau susipratę kriaučiai ko
munistų šmeižtais ir provo
kacijom piktinasi.

Bet komunistai nebūtų ko
munistais, jeigu jie ilgai ga
lėtų apsieiti be šmeižtų, me
lų ir provokacijų, nes tas yra 
komunistų duona ir druska ir 
be to jie ilgai gyvuoti negali. 
Tad dabar, artinanties dele
gato ir sekretoriaus perrinki
mams, komunistai jau palei
do* per “Laisvę” galybes 
šmeižtų ir melų ant Bubnio, 
Indriulio ir kitų komunis
tams nepritariančių darbš
tesnių , narių. Atsakinėti į 
tuos komunistų purvinus me
lus butų tik laiko gaišinimas 
ir popieros darkymas, nes 
daugiau protaujanti kriau- 
čiai tuos komunistų provoka- 
toriškus melus gerai pažįsta 
ir žino. Bet komunistai tai 
daro norėdami mažiau pro
taujančius, sufanatizuotus 
savus pasekėjus (Lygos ligo
nius) tuomi įtikinti ir tų bu
kapročių pagelba, atėjus per
rinkimams, užimti Unijoje 
delegato ir sekretoriaus vie
tas. O užėmus tas vietas ko
munistų vyriausis tikslas bu
tų musų 54 lokalą paversti 
savo politiniu įrankiu ir mel
žiama karvute.

Tai ve, čia ir yra tikrasis 
komunistų tikslas, kurį jie 
nori atsiekti su savo purvi
na kampanija. Tečiaus musų 
kriaučiai turi rimtai susido
mėti savo organizacijos rei
kalais ir savo likimu. Mes la
bai gerai žinome, kad musų 
dabartiniai lokalo viršinin
kai, t. y. Bubnis ir Indriulis, 
nevarinėja jokių politikų, 
bet sąžiningai ir rimtai dirba 
musų lokalui ir jo narių nau
dai. Mes labai gerai atsime
name, kad per komunistų 
viešpatavimą musų lokalo 
kriaučiai jau buvo nustumti 
ant bedugnės kranto; nes su 
kiekviena diena iš musų lie
tuviškų dirbtuvių slinko dar
bas į svetimtaučių dirbtuves 
ir mes niekur atspirties nega
vome, nes pačiame Joint 
Boarde komunistai musų 
vardą taip buvo nupuldę, jog 
jokios domės ten į mus ne
kreipdavo. Tik pasidėkavo- 
jant dabartinių musų lo
kalo viršininkų sugabu- 
mams. mus lokalo kreditas 
JoiijUBoarde tapo atsteigtas 
ir darbas į lietuviškas dirb
tuves sugrąžintas. Taip pat 
per komunistų karštakošia- 
vimą ir šmeižtus musų loka
lo santikiai su svetiYntaučių 
lokalais taip buvo suardyti, 
jog mes, lietuviai kriaučiai, 
svetimtaučių dirbtuvėse jo
kiu budu negalėjome gauti 
darbo. Tečiaus dabar esant 
Bubniui ir Indriuliui prieša
ky musų lokalo, praėjusį se
zoną jie išsiuntė jau kelis de- 
sėtkus lietuvių į svetimtau
čių dirbtuves, žodžiu sakant, 
dabartiniai musų lokalo vir
šininkai suprato, kad prieš 
vėją nepapūsi ir sugebėjo 
vesti musų lokalą tokioje 
linkmėje, iš kurios musų lo
kalo nariams yra ekonominė 
nauda.

Kada šitaip yra, tai mes, 
draugai kriaučiai, negalime 
pasitenkinti vien musų loka
lo viršininkų sugabumu ir 
sau ramiai namieje sėdėti. 
NE ir dar sykį NE I Mes turi
me daboti savo organizacijos 
reikalus, kuodaugiausia in
teresuotis jais, nes Unija — 
tai musų duona ir druska. 
Mes turime lankyti kiekvie-

BROOKLYN, N. Y. 
“Laisvės” redaktorius Vidi

kas išsigando kriaučių.
Artinantis perrinkimams 

Unijos delegato ir sekreto
riaus, musų komunistai pra
dėjo neršti. Kad daugiau pa
sirodžius ir išsireklamavus, 
Kriaučių Neprigulmingo 
Kliubo susirinkime jie nu
tarė ant 11 dienos lapkričio 
surengti “Laisvės” redakto
riui Vidikui prakalbas, o po 
prakalbų laisvas diskusijas. 
Atėjus paskirtam laikui pub
likos susirinko bevelk tik iš 
taip vadinamų “ratelninkų,” 
o komunistų tik keletas. Su
sirinkusieji svetainėje ėmė 
tuojaus asmeniškai disku- 
suoti. Girdi, kaip Vidikas 
gali mokyti mus unijizmo, 
kuomet jis pats nėra unijis- 
tas ir bijosi unijizmo kaip 
velnias kryžiaus? Pavyz
džiui, “Laisvės” bosai jau 
kelis spaustuvės darbininkus 
išmetė iš darbo tiktai užtai, 
kad jie buvo pradėję kalbėti 
apie “Laisvės” spaustuvės 
darbininkams reikalingumą 
unijos. Šitą išgirdęs Vidikas 
ėmė baidytis ir pradėjo ausi
mis karpyti. Pasitaręs su “sa
viškiais,” jis nutarė nekalbė
ti. Ir po to trijų pėdų milži
nas ėmė rėkti, kad nei pra
kalbos nei diskusijos neįvyk- 
sią. nes publikos esą nedaug 
ir kalbėtojas nenorįs kalbėti. 
Tuo tarpu Vidikas susigrie
bęs savo mazgus, smuko pro 
duris ir viskas pairo, o kriau- 
čiai pasilikę gardžiai juokė
si.

Nežinia ką Vidikas butų 
kalbėjęs, bet vienaip ar ki
taip jis vistiek butų gavęs 
nuo kriaučių karčių pipirų.

Tą nujausdamas ir pasmu
ko. Sbln.

Pasirinkimas Garsių Viešbučių
z

ĮaTourdifle

Jums patartina pasirinkt geriausia

SLA. nariai geriau jai pasiti- vio” savo organu ūkininkus 
kės.—Red. j. Buvo skaito-reikia pagirti. “Keleivis” yra 
mas laiškas, kviečiantis kuo- populeriškiausias ir plačiau- 
pą į prieš-fašistinį frontą, šiai skaitomas laikraštis. To- 
Laiškas atmestas. Mat “anti- dėl aprašomi jame musų 
fašistinis frontas” — tai nau- draugijos darbai bei paren- 
ja bolševikų meškerė ‘gaudy- girnai bus žinomi plačiau- 
ti iš žmonių dolerius.

Sergiejus.

Pittsburgho ir apielinkės me
no spėkoms. Kalbėtojai pa
pasakos daug įdomių dalykų 
apie SLA. iš tų laikų, kaip 
SLA. pasiliuosavo iš kunigų 
globos. O tie įvykiai yra žin
geidus ir su jais verta kož- 
nam susipažinti. Tai yra

PITTSBURGH, PA. 
M argu n. y na i.

Lietuvių kalbos mokykla 
veikia. Studentas Dargis mo
kina jaunuolius kas pėtny-

SHENANDOAH, PA. 
Sunki mainierių padėtis.
Šią vasarą darbai anglių 

kasyklose ėjo labai silpnai. 
Darbininkai priaimanavo už
tektinai, nes- dar nespėjo 
streiko skolų išsimokėti, o 
čia ir vėl bedarbė. Rudeniop 
darbai šiek-tiek pagerėjo, 
bet dabar mainerius vargina 
visokie unijos asesmentai. 
Nepaisant, kad maineriai or
ganizuoti, bet darbdaviai 
skriaudžia mainerius viso
kiais budais. Paveizdan. 
mainerys eina pas bosą pra
šyti darbo. Gavęs darbą, j 
klausia bosą kiek už ką yra I 
mokama. Bosas atsako: 
“Dirbk, bus užmokėta.” Kai 
mainerys išdirba visą mėnesi 
laiko ir gauna čekį su iš- 
skaitliavimu, kiek už ką yra 
mokama, tai pasirodo, kad 
nei po vieną dolerį į dieną 
nėra užd irbta. Kuomet mai
nerys apie savo skriaudą ra
portuoja unijos komitetui, 
tai iš ten gauna atsakymą: 
“Jeigu užtektinai neuždirbi, 
tai pamesk darbą." Man ro
dosi, unijos komitetai turėtų 
būti griežtesni su kompani
jomis ir tinkamiau užsistoti 
už darbininkus.

♦ * ♦

Lapkričio 13 d. buvo lai
komas SLA. 303 kuopos su
sirinkimas. Tarp kit-ko buvo 
nominacija SLA. viršininkų. 
Nominuoti visi senieji. (Mu
sų supratimu kuopa padarė 
klaidą nominuodama visus 
senuosius viršininkus. Būti
nai reikėjo nominuoti šiuos 
kandidatus: į vice-preziden- 
tusJ. Neviacką. į iždininkus 
K. Gugi ir į iždo globėjus J. 
M. Bučinską. Kuomet Pildo
mojo j Taryboj bus ne vienos 
srovės žmonės, tuomet visi i 7

UTICA, N. Y. 
Pavyzdingos vestuvės.

Spalio 23 d. čia apsivedė 
Anthony Gause (Gaušis) su 
Mary Bachanas (Bačeniu- 
te). Nors abudu jaunuoliai 
gimė ir augo Amerikoj, bet 
gerai lietuviškai kalba. Jau
noji yra baigusi aukštesniąją 
mokyklą, o jaunasis pradinę, 
bet pragyvenimą daro iš dvi
račių išdirbystės. Jaunieji iš
važiavo praleisti “medaus 
mėnesį,” o sugrįžę apsigy
vens po numeriu 1228 Tar- 
rence st. Jaunojo tėvai paei
na iš Suvalkų rėdybos, o jau
nosios — iš Kauno rėdybos.

Šitai jaunai porelei visi 
linkime laimingo šeimyniško 
gyvenimo.

Geistina, kad ir kiti musų 
jaunuoliai jieškotų sau lietu
vaičių merginų, o lietuvaitės 
merginos pasirinktų sau lie
tuvius vaikinus.

Žinučių Rinkėjas.

sioms lietuvių minioms ir iš
to draugija turės daug nau- stambiausieji nuotikiai Ame- 
dos.

Spalio 29 d., naktį, kilo 
gaisras ant brolių Kamaraus
kų farmos. Sudegė bamė 
vertės $5,000 ir šieno vertės 
$1,200. Gaisro priežastis ne
žinoma. Budinkai buvo ap
drausti.

Seneles Sūnūs.

WORCESTER, MASS. 
Sudegė L. Žalimo stuba.
Lapkričio 11 d., apie 1 vai. 

ryte Leono Žalimo stuboj, po 
numeriu 2 Livermore st., iš 
nežinomos priežasties kilo 
gaisras. Pats Žalimas savaitė 
prieš tai buvo išvažiavęs 
dirbti į Bostoną, namie buvo 
jo du vaikučiai ir šeimininkė 
(su pačia Žalimas yra persi- 
skyręs). Kadangi šeimyna 
buvo jau sumigus, tai gal bu
tu ir žuvus liepsnose, jeigu 
ne policmanas Hart, kuris 
gaisrą pastebėjęs, šeimyną 
išbudino ir tuomi išgelbėjo 
nuo mirties. Pribuvę ugna- 
gesiai gaisrą užgesino ir iš
važiavo. Bet netrukus vėl ki
lo gaisras ir Žalimo namą su
lygino su žeme.

Nors stuba buvo apdraus
ta, bet Žalimas turi didelių 
nuostolių. Parvažiavęs iš Bo
stono Žalimas apverkė savo 
nelaimę ir kadangi nieko ne
liko, nei stubcs, nei rakandų, 
tai susisodino savo vaikučius 
Į automobili ir išsivežė į Bos
toną. kur jis dabar dirba.

Kaimynas.

I rikos lietuvių viešajame gy
venime.

Gruodžio 15 d. sukanka 
25 metai nuo mirties poeto 
Jono Mačio-Kėkšto. Tai kar
tu bus paminėtos ir šios liūd
nos 25 metų sukaktuvės.

Taigi šiuomi kviečiame 
SLA. narius ir abelnai visus 
lietuvius dalyvauti linksmose 
SLA. 25 metų sukaktuvėse ir 
kartu liūdnose poeto Jono 
Mačio-Kėkšto mirties sukak
tuvėse gruodžio 4 d. L. M. D. 
Svetainėje, 142 Orr st., Pitts
burgh, Pa., nuo 7 vai. vaka
re.

SLA. 3-čio Apskričio Ko
misija :

J. Virbickas, 
A. Akelaitytė, 

S. Bakanas.

CLEVELAND, OHIO. 
ADAD. prakalbos.

Spalių 2 d. Lietuvių Sve
tainėj buvo ADAD 1 kp. pra
kalbos. Kalbėjo J. Mickevi
čius. Kadangi nuėjau pusėje 
prakalbos, tai nedaug girdė
jau. Bet ta dalis prakalbos, 
kuri teko girdėt, buvo neaiš
ki, ypač tiems, kurie mažai 
supranta seną politinę istori
ją. Daugiaus gyrė I. W. W. 
uniją. Prakalbai užsibaigus, 
buvo keliatas klausimų, bet 
jie plačiai visuomenei ne 
įdomus, nes “darbiečiai tik 
ožį kėlė.” Vienas dalykas 
betgi reikia pastebėti. Pet
rauskas paklausė: “Kaip 
žiuri Kapsukas į darbie- 
čius?” Kalbėtojas atsakė: 
“Kapsukas taįp žiuri į dar- 
biečius, kaip kad ir aš žiurė
jau. bet kai atvažiavęs pama
čiau darbiečių darbus, tai aš 
kitaip jau žiuriu. Aš atvažia
vau tiesiai į ‘Laisvę,’ o ne pas 
kairiuosius, bet pamatęs pur
vinus darbus, atsukau nuga
rą. Taip lygiai ir Kapsukas 
padarytų: jis spiautų ant 
darbiečių.” Buvo taipgi pa
klausta: “Ar ADAD. yra 
tarptautinė organizacija?” 
Kalbėtojas atsakė, kad ji ne
priklausanti prie jokio Inter
nacionalo, bet savo veikimu 

> esanti tarptautinė; ji remian- 
ti “Pirmtakunų organizaci- 

turėjo 616. O šiandien SLA. I ją.” kuri esanti tarptautinė, 
yra užaugęs į didžiausią ir Darbiečiams buvo karšto- 
turtingiausią lietuvių organi- ka, ypatingai tada, kai Pet-

SCOTTVILLE, MICH. 
Iš lietuvių ūkininkų 

gyvenimo.
Spalio 29 d. Lietuvių Ūki

ninkų Draugija buvo paren
gus gražų balių, į kurį atsi
lankė skaitlingas būrelis sve
čių. Visi praleido linksmai 
laiką prie smagios muzikos, 
o draugijai liko keletas dole
rių pelno.

Spalio 30 d. Lietuvių Ūki
ninkų Draugija laikė savo 
susirinkimą, kuris buvo su
kviestas per atvirutes. Buvo 
pakeltas klausimas, kas da
ryti su tais nariais, kurie gy
vena miestuose. Po apkalbė
jimo nutarta, kad tokiems 
nariams pakelti mokestį. 
Vieton 25c. jie turės mokėti 
po 50c. į mėnesį. Mat, tie na
riai. kurie gyvena miestuose, 
lankiau serga ir ima pašalpą.

Vėliaus buvo pakeltas 
klausimas, kad draugija ap-j. ..... . „
sirinktų kurį nors lietuvių vuoti k*kHw
laikraštį sau už organą, ši-!laisva ir kultūrinė organiza-

PITTSBURGH, PA.
SLA. 3-čias Apskritys pami
nės 25 metų sukaktuves nuo 
SLA. pasiliuosavimo iš kuni
gų globos. Ir paminės 25 me
tų sukaktuves nuo mirties 
poeto Jono Mačio-Kėkšto.
Šiais 1927 metais suka

ko 25 metai nuo to laiko, 
kaip SLA. pasiliuosavo nuo 
kunigu globos arba nuo to 
laiko, kaip SLA. pradėjo gy- 

i savarankiškai kaipo

PITTSBURGH, PA. 
Tautinė Meno, Mokslo ir Li

teratūros Draugijėlė.
Lapkričio 4 d. metinėms 

sukaktuvėms paminėti Lie
tuvių Tautinė Meno, Mokslo 
ir Literatūros Draugijėlė su
rengė vakarienę su šokiais, 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
Svetainėj. Susirinko nemaža 
grupė narių ir pritariančių; 
draugijėlei žmonių. Šokiai 
buvo pirm ir po vakarienės. 
Laike vakarienės kalbėjo se
kanti kalbėtojai: (1) Drau
gijėlės pirmininkas P. Dar
gis, (2) vice-pirmininkė S.

nėj. Mokinių lankosi apie 30. 
Patartina yisiems lietuvių tė
vams leisti savo vaikučius į 
šią mokyklą, kurioj jie galės 
pramoKti lietuvių kalbos ir 
rašybos.

• ♦ ♦ ♦

Lapkričio 20 d. Lietuvių 
Meno Ratelis perstatė juo
kingą komedija “Karolio 
Teta.”

* * ♦

Sandaros Kuopų Sąryšis 
nutarė rengti muzikalį talen
tų kontesto vakarą, kuris 
įvyks sausio 22 d., 1928 m., 
L. M. D. Svetainėje. Nutarta 
kviesti visas Pittsburgho ir 
apielinkės muzikales spėkas. 
Todėl tėvai, kurie leidžiat 
savo vaikus mokytis muzikos 
ar dainavimo ir norėtumėt, 
kad jūsų vaikai dalyvautų 
konteste, malonėkite kreiptis 
prie rengimo komisijos šiuo 
adresu: J. Virbickas, 124 
Moultrie st. Telefonas Grant 
3897-R.

* * *
Pittsburghe darbai visai 

sumažėjo, ypač “steelwor- 
kuose.” Tūli fabrikai dar 
dirba po tris dienas į sąvai
tę, o kiti visai sustojo. Daug 
lietuvių vaikščioja be darbo. 
Darbininkai neturės už ką 
“Padėkavonės Dienoj” dė- 
kuoti. J. Virbickas.

Perkūno laiškas “Laisvės” 
kasieriui J. Undžiui.

Mielas Drauge:—
Neįstengęs tada pasirašy

ti ant bankinės kortelės dėl 
, išėmimo pinigų, prašiau 

- , . -- i . idraugą Paukštį užeiti kitą
Stamšauskaitė, (3) knygius sykį. Anaiptol neįgaliojau jį 
J. Jasulaitis, (4) Milda Vir-. ju<dint zopostą be mano pa- 
bickaitė, (5) J. Virbickas, rašo. Lygiai neįgaliojau ir tą 
(6) J. Mažiukna, (/) S.Ba- «notarą” Levandauską liu- 
kanas, (8) P. Gilius, (9)Į J. kad tasai vos pradėtas
Kazlauskas, (10) P. Vaice- mano parašas vra lygiai ge-; 
kauskas. Visi kalbėtojai lm- ras kaip 
kėjo geriausios klot.es drau-: Mat pasitikė;au galėsi 
gijeles bujojimui. Dvi ma- K J
žos mergaitės Zanana ir Julė 
Rajauskaitės padeklamavo 
gražių eilių. Pažaidę ir pa
valgę gardžiai vakarienės, 
nariai, kupini energijos toli
mesniam darbui, drauge su 
savo tėveliais ir draugais 
apie dvyliktą valandą skirs
tėsi namo.

Visiems prisidėjusiems 
prie šio parengimo draugijė
lė taria širdingai ačiū.

Vladzė Paulekiute.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Gudinskui, Brooklyn, N.Y. 

—.Jūsų korespondencija apie 
moterų parengtą klebono ir 
kamendoriaus pagerbimui 

i vakarienę netilps. Visi kata
likų kunigai, beveik be išim- 
i ties, yra dykaduoniai ir žmo- 
inių mulkintojai, todėl, kaipo 
■ tokie, pagarbos jie neverti. 
Pagerbimus jiems gali rengti 
tik jų apmulkintos davatkos.* 

K. Žilėnui, Manchester, 
j N. H. — Aplama darbininko 
i alga Kaune yra tarpe 5 ir 7 
i litų į dieną. Bet tiek mokama 

zaciją visame pasaulyje ir rauską prilygino prie kvailių.. tik prie geresnių darbų. Di- 
tai tik laike 25 metų laisvo Girdi, jei nori tamsta triukš- džiuma darbininkų negauna 
augimo. Šį “sidabrinį SLA. mą kelt, tai rėk kai durnas, o nei tiek. Vidutiniški čevery- 
jubilėjų” apvaikščios 3-čias aš patylėsiu. Mat, Petrauskas kai kainuoja tarpe 40 ir 50 

Paprastas garnituras

cija be kunigų šeimininkavi
mo ir pradėjo naują savo gy
venimą tik su $15.40 “mez
liavos,” tai yra be iždo, nes 
iždą kunigai nusinešė. Narių

tame klausime buvo karštų 
diskusijų. Didžiuma balsų 
nutarta paimti už organą 
“Keleivį.” Tris komunistų 
šalininkai net apsiputoję nie
kino “Keleivį,” o piršo ūki
ninkams “Vilni.” Girdi, “Ke- 
leivis” yra socialistų šlamš
tas, jis turi tik apie 1,500 
skaitytojų (“Keleivis” turi 
arti 20,000 skaitytojų, tai yra 
daugiau negu visi komunistų 
laikraščiai sudėti krūvon.— 
Red.). Vienok lietuviai ūki
ninkai komunistus pažįsta ir 
jiems netiki.
aukomis prigavo, tai dau-: vakaras, susidedantis iš pra- Rinko aukas, bet kiek surin- 
giau neprigaus. kalbų ir muzikalio progra- ko, nenuklausiau.

Už apsirinkimą “Kelei-mo, dalyvaujant geriausioms1

Mat, pasitikėjau galėsiąs 
pasirašyti ir tuomi išvengti 
tūlų negeistinumų. Bet juodu 
elgėsi satfaip. Pinigų reikala
vo, liudijo, iššaukė net ban
ko tyrinėjim^' apie mane 
biednujų name, ir zopostą iš
ėmė. Po ilgų klausinėjimų 
apie jo (zoposto) likimą* 
prisiųsta “paliudymas,” kad 
pinigus pasiskolino iš manęs 
Darbininkų Namo Bendrovė.. 

į Kas toji Bendrovė, kokie 
__ josYnięriai, kokie jos veiki- 

mo budai, nors prašyta, iki 
šiol nepaaiškinta. Niekas iš 
to būrio nei iš “Laisvės” jau 
nesilanko.

Savyguodos dar nenusto
jau. Zopostas man brangiai 
atsieina... Pertai kreipiuos 
prie jus, kaipo pasirašiusio 
tos Bendrovės kasieriaus, 
pasiskolintus pinigus sugrą- 
žinkit. Perduokit juos, tai 
yra $400. su nuošimčiais, 
Amalgameitų Unijos 54-to 
skyriaus tarybos paskirtiems 
žmonėms.

Prierašas: Sakoma, kad 
“Laisvėj” randasi daugiau 
man prisiųstų aukų. Išprašy
kite jas ir perduokit tiems 
atstovams.

, • ,J. Perkūnas.

Apskritys Gruodžio 4 d., L. pradėjo daryt abstrukcijų, litų.
M. D. Svetainėje, 142 Orr st.,: kai kalbėtojas turėjo atsakyt (siutas) kainuoja tarpe 125 
Pittsburgh, Pa. Pradžia 7 va- dar kelis klausimus."* • Pittsburgh, Pa. Pradžia 7 va-dar kelis klausimus. ir 175 litų. Maistas pigus.

Vieną sykįsuilandą vakare. Bus šaunus' Publikos buvo apie 160. Galima šiaip-taip pavalgyti 
---- j— I—i-—- —^-,1^—:z. — o:_i------. už 2 litu. (Lietuvos litas yra 

lygus Amerikos dešimtu- 
V. J. Z. Ikui).

t

BUS PAKARTAS.
Parkersburg, W. Va. — 

Apygardos teismas čia nutei
sė pakarti W. H. Svainą, 42 
mettį amžiaus vyrą, užtai 
kąĄ jis išžagino 5 metų am
žiaus mergaitę.
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: ELEKTROS PAGALBA f
VALO VANDENĮ.

Vokiečiai via išradę būdą i 
vandeniui valyti elektros pa- l 
galba. kuris atsieina daug pi- j 
giau negu distiliacija. Dabar 
jau tas būdas bandoma ir. 
Amerikoje įvesti.
DIDELĖS KRATOS LAW-j 

RENCE’O MIESTE. j 
šešiasdešimts prohibicijos su išmintingais žmonėmis apie įvairius dalykus, 

agentų pereitą sąvaitę užklu- ' _ _ 2
po Lawrence’ą, Mass., j- ;s-' 
krėtė 23 vietas. Daug (bėgti- jyje laukdavo žiauri bausmė. Už vykusius atsakymus sul- 
nės buvo konfiskuota ir su- tonas skirdavo dovanas.
imta 40 žmonių.

LITERA TURĄ IR MOKSLAS.
Laimes Paslaptis.

(Turkų pasaka).
-•< !Turkų sultonas Suleinianas Puikusis labai mėgo kalbėtis

Tečiaus tie išmintingieji į visus klausimus turėjo duoti 
ir iš- atsakymus, kurie patenkintų valdoną. Priešingame atve-

I
i

*I
!J

tų viską kitaip pakeisti, bet bijodama kančiuko, ji leidžia 
save žudyti.

—Tik baimė laisvę mylinčius turkus padarė vergais. Ir 
visur, valdone, taip yra ir pas tikrai tikinčiuosius ir pas 
gaurus... Baimė! . i
> —Gana — pertraukė sultonas. — Tu žinai pavojingąją 
paslaptį... Aš pats pradedu bijoti ir todėl ir aš busiu nelai
mingas.

—Tavo šeima bus gausiai apdovanota, duosiu jai žemės 
sklypą iš mano paties laukų, duosiu aukso, bet tau liepsiu 
nukirsti galvą, nes ji yra Mahometo įsakymams pavojinga. 
O šitiems, — tęsė toliau sultonas, nurodydamas į kitus iš
minčius, — liepsiu išpiauti liežuvius, kad niekam neatpa
sakotų. ką čia girdėjo.

Sultono įsakymas buvo išpildytas. Išminčiaus šeima už 
jo drąsumą tapo turtinga. Sultonas iš baimės nužudęs is- 

I minčių visą gyvenimą kankinosi baime, ar nežino dar kas 
kitas iš žmonių nelaimės, o sultonų ir jo valdininkų baimės 
paslapties. M. Zosčenko. ’

Vieną kartą Suleimanas pasikvietė išminčius ir uždavė 
•ms tokį klausimą:

‘Kas yra didžiausias ir baisiausias žmonių laimės prie- 
sas “

Išmintingieji pagalvoję pradėjo viens po kito duoti at-

3,000,000 KINIEČIU 
PO GINKLU.

Vienas kiniečių 
tas tvirtina, kad dabartiniu sakymus. Vienas tarė: velnias, kitas — ligos, trečias — 
laiku Kinijoj yra nemažiau plėšrieji žvėrys. Kiti sakė, kad didžiausi žmonių priešai 
kaip 3.000.000 vyrų po gink- yra gaurai, krikščionys ir tt.
lu. kurie nuolatos tarp savęs visi tie atsakymai ir jų teisingumo įrodymai labai pati- 

; kariauja. «.o suitonuį jįs palankiai jų klausė. Išminčiai džiaugėsi.
Kaip atėjo eilė atsakyti į klausimą paskutiniam išmin

čiui — jis staiga išbalo, kaip Ararato viršūnė.
Sultonas rūsčiai į jį pažiurėjo ir tarė:
—Tai tu, matyli, nieko gero nesugalvojai, nesi išmin

čius. o tik monelninkas!...
—Aš senai, valdone, žinau tą paslaptį, bet bijau sakyti... 

baisu. . 1
—Sakyk, už teisybę valdonai nebaudžia. Kas gi yra di-' 

džiausiąs žmonių laimės priešas?
—Valdone, visų didžiausias žmogaus laimės priešas yra1 

jo paties baimė.
—Kaip? — nesuprato išsyk sultonas... — Įrodyk...
—Baimė, valdone, laimingą žmogų padaro nelaimingu, i 

tvirtą — silpnučiu kaip šiaudelis, protingą — bepročiu. Į 
Baimė neleidžia žmogui suprasti, kad jis yra lygus visiems! 
kitiems žmonėms ir naudotis tuo, kas jam priklauso. Bai
mė — tai vergo retežiai, kuriuos žmogus uždeda pats sau 
ir amžinai velka.

Čia išminčius nutilo ir atsikvėpė. .
—Sakyk visą paslaptį, sakyk. — suriko sultonas.
—Štai kad ir musų dora, svetinga tauta žudosi, kainose 

žųsta nuo priešų kardų, miršta ligomis vis iš baimės tavo 
ir tavo valdininkų bausmės. Iš baimės ji net nesupranta, 
kad vieųas ar keli žmonės dėl savo garbės troškimų nega
lėtų varyti į skerdynes tūkstančius, jei jie nors valandėlę 
jų nebijotų. Musų kraštas badauja. Laukai neapdirbti, pa
siliko vienos silpnos moterys su vaikais, o tavo valdininkai 

. plėšia, puotauja ir visi, matydami tokią neteisybę, tyli... 
nes bijo menko kančiuko ir miršta. Gražiausios musų mer-

I
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kad dabartiniu sakymus.

Visi tie atsakymai ir jų teisingumo įrodymai labai pati-
I
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FRANCUZAI UŽMOKĖS 
AMERIKAI $30,000.000.
Francuzų valdžia pranešė 

Washingtonui, kad ateinan
čiais 1928 metais ji užmokė
sianti Amerikai $30.000,000 
savo skolų sumažinimui.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
UŽVERTĖ KASYKLĄ.
Laike žemės drebėjimo 

Afrikoj pereitą sąvaitę už
griuvo viena Anglijos val
džios kasykla. 3000 pėdų gi
lumoje tapo užversta 19 dar
bininkų.

Motinos Akys.
Motinos akys, kaip saulė šviesiausia, 
Viską pamato ir viską supranta.
Joms tau liepsnojant, tu liūdnas neklausi, 
Kaip tau išeiti į švintantį krantą...
Motinos veidas, kaip krištolo burtai, 
Džiaugsmo spalva mums pasaulį nudažo, 
Kenčiančiai širdžiai jis — dieviški turtai, 
Jam atvaizduoti spalvų dar permaža...

Motinos rankos — tai tūkstančiai rankų, 
Mokančių laimint, kaip Dievas iš sosto, 
Mokančių skaidrint gyvenimą tvarkų...
Motinos rankos, kaip šilkas mus glosto...

Motinos balsas — tai tūkstančiai stygų, 
Gaudžiančių širdžiai balsų milijonais...
Amžiais jis šaukia į vieškelį lygų,
Amžiais jis grumias su gundančiais monais...

Motinos meilė, kaip dangiškos ugnys, 
Skaidriai liepsnodama guodžia žmoniją...
Motinos meilė — tai juros bedugnė...
Joms subangavus pasaulis atgyja...

Petras Vaičiūnas.
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kenčia badą ir šaltį. Colora- 
doj da blogiau. Tenai darbi
ninkai šaudomi. Meksikoje 
verda kova; Lietuvoje žmo
nės kankinasi kalėjimuose; 
Kinijoj siaučia kruvinas ka
ras. Ir tu, tėve, nori dėkoti 
Dievui, kad jis gražiai pa
saulį užlaiko! Tu, turbut, ne
matai pasaulio, jeigu šitaip 
kalbi.

—Tokiu spasabu aš, vai
ke, vištienos turbut jau ne
ragausiu.

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!...

—Kas pagarbintas?
—Dievas.
—O ką jis tau davė, tėve, 

kad šiandien nori jį garbint?
—Maike, neklausinėk ma

nęs tokių dalykų, ba aš atė
jau su reikalu ir neturiu čė- 
so ant kritikų su tavim eiti.

—O koks gi tas reikalas, 
tėve?

—Aš noriu, vaike, kad tu 
man pažičytum porą dolerių.

—Neturiu, tėve.
—Tai kaip dabar bus?
—Aš žinau, tėve, kur tu 

gali gaut pasiskolint.
—O kur?
—Nueik pasjtun. Urbana

vičių. Jis turtingas.
—Bet jis man neduos.
—Kodėl neduos? I _ _ _
—Žino, kad negaus atgal. |Washingtoną perėjo smai;ki 
—Ar tai tu, tėve, skolų ne- viesulą, kuri išlaužė daug 

atiduodi? medžių ir apdraskė daug na
mų, padarydama į $1,000,- 
000 nuostolių. Be to, vienas 
žmogus buvo užmuštas ir 
apie 100 sužeista.

i

Z, TRUMPOS 
ŽINELES.

VIESULĄ APDRASKĖ 
WASHINGTONĄ.

Lapkričio 17 dieną per

NUKRITO NUO 18-TO
AUKŠTO.

Philadelphijoj iš 
Bildingo nuo 18-to 
nupuolė ir užsimušė 
J. Gilpin. 
senmergė, 
senų amerikonų šeimynos.

Mitten
aukšto
Maria

65 metų amžiaus 
Ji prigulėjo prie

FLORIDOJ UŽSIDARĖ DA 
VIENAS BANKAS.

West Palm Beach mieste- ginos verčiamos eiti į tavo valdininkų haremus, o jie prisi- 
ly. Floridoj, pereitą sąvaitę sotinę jų grožiu — išvaro jas j rinką ir parduoda Jaffon 
užsidarė National Bankas, nešvariems žydų pirkliams.
Tai vis pasekmės spekuliaci-1 —Ir visa tai darosi dėliai to, kad liaudis bijo,
jų žemėmis. • —.Juk liaudis taip galinga, kad vienu mostelėjimu galė-

atiduodi?
—Dabar, vaike, tokia ga

dynė, kad skolų niekas neati
duoda, bet vis daugiau skoli
na. Ve, Lietuvos valdžia sko
linga Amerikai šešis milio- 
nus dolerių, ir tai neatiduo
da, ale nori da daugiau pasi
skolint, tik negauna. Tai .. _
kam čia aš turėčiau savo sko- gyvena Amerikos preziden- 
las mokėti?

—Bet pasakyk, tėve, kam 
tau reikėjo šiandien dviejų 
dolerių?

—Ar gi tu, Maike, neži
nai. kad šią sąvaitę pripuola 
“Čikindei?” Visi valgys ka
lakutus ir vištas, taigi ir aš NUŠOVĖ MEDŽIOTOJĄ 
norėjau gerai pavalgyt, kad 
paskui galėčiau Dievui padė
kavot. panedėlį buvo nušautas

—Už ką padėkavot? Lewis Salsbury. Jį nušovė
—Kad tu, vaike, šiandien Clarence Mansur, svečias iš 

perdaug cekavas esi. Viską Bostono, kuris buvo nuvykęs 
pas Salsbury medžiot. Ne
laimė atsitiko per klaidą: 
Mansur manė, kad jis šauja 
stirną. Jis buvo suimtas už 
neatsargų šaudymą girioj.

BALTIEJI RŪMAI VERTI 
$22,000,000.

Vertė Baltųjų Rūmų, kur

tas, apskaitliuota į $22,000,- 
000. Vertė kapitoliaus, kur 
laikomi Kongreso posėdžiai, 
apskaitliuota į $53,000,000. 
Kongreso knygynas su žeme 
veltas $10,000,000.

VIETOJ STIRNOS.
Netoli Skowhegan, Me., šį 

panedėlį buvo

tau išklumočyk. Lyg tu neži
notum, kad Amerikoj tokia 
jau staila, kad per “čikin- 
dei” visi valgo vištas ir dėka- 
voja Dievui už jo visokias 
lockas ir gerybes.

—Aš gerai tą-žinau, tėve; 
bet aš nežinau, už kokias ge
rybes tu nori Dievui dėkuoti,

EKSPLIOZIJA SUDRAS
KĖ LAIVĄ.

Baltimorėj pereitą sąvaitę 
kuomet tu neturi dviejų dole- garlaivy “Jacob Lueken- 
rių nei vištai nusipirkti. įbach” įvyko ekspliozija, kuri 

/ —Aš apie save nekėrinu,! sudraskė tą laivą į skutus.1
vaike; bet reikia padėkavot ” 
Dievui, kad šįmet visą svietą 
gražiai užlaikė.

—Sakai, visą svietą gra
žiai užlaikė! O kaip apie tą 
potvinį, kuris vos tik kelios 
dienos atgal aplankė Naują 
Angliją? Šimtai namų nu
šluota nuo žemės veido, tūk
stančiai žmonių dabar be pa
stogės dreba su mažais vai
kais ntio šalčio — tai gražus 
užlaikymas! Arba paimk 
Pennsylvaniją, West Virgi- 
njją, Ohio ir kitas vietas, kur 
streikuojančių angliakasių 
šeimynos išmestos iš namų

“Jacob Lucken- 
rių nei vištai nusipirkti. jbach” įvyko ekspliozija, kuri : J .. a ^1. 4 I z-% « v —

Vjenas žmogus buvo užmuš
tas, keturi sužeisti ir vieno 
visai nesuranda.

KUNIGAS JIEŠKO IŠ LAI
KRAŠČIO $250,000.

Blaivininkų vadas kun.! 
Dinwiddle apskundė New 
Yorke Hearsto laikraštį 
“American,” reikalaudamas 
$250.000 atlyginimo už ap-' 
šmeižimą. Kunigas sako, kad 
šitas laikraštis išspausdinęs 
ant pirmo puslapio žinią,1 
buk jis, šitas kunigas, išeik
vojęs $10,000 valdžios pini-1 
gu. I

Trinerio

Jaučiasi kaip 
naujas žmogus 
Aš buvau kentėtojas nuo 
pilvo nesmagumų ir nors 
aš išleidau šimtus dolerių 
besigydydamas, vienok 
jaučiausi vis blogiau, kol 
nepabandžiau Trinerio 
Karčiojo Vyno. Jis pada
rė mane nauju žmogumi 
ir aš niekuomet nebusiu 
be jo. Aš manau, kad tai 
yra geriausia gyduolė 

sviete.
Mr. H. M. C. 

Grand Rapids. Mich.
( Vardas ir adresas ant 

pareikalavimo.)

ustabdykit Pilvo Ligas 
ir Užkietėjimą

Su Šiuo Maloniai - Gardžiu, Natūraliu Tonikų
Tai yra kvailystė leisti pilvo ligoms ir t_____ ,
užkietėjimui jumis varginti ir trum- jos vyno, cascara ir kitų medikaliskų 
pinti jūsų gyvenimą, kuomet Trinerio .
Kartusis Vynas gali suteikti greitą suoja natūraliu keliu, be padidinimo 
pagelbą. ’ ”* ~ " *

Doza šio maloniai-gardaus toniko 
prieš kiekvieną valgį sušildys jūsų vi
durius, padilgins jūsų apetitą, pagel
bės virškinimui ir suteiks lengvą pa- 
liuosavimą. ’
Trinerio Kartusis Vynas yra natų ralis

tonikas, padarytas iš tyro Kaliforni- 

žievių. Todėl jis stimuliuoja ir liuo- 

gastiškų sulčių. Visuomet yra leng
viau ir geriau imti malonų toniką, ne
gu šlykščius, padirbtus preparatus. 
Prisidėkite prie to skaičiaus vyrų ir 
moterų, kurie užsilaiko gerai ir jau
čiasi linksmus, gerdami Trinerio Kar
tųjį Vyną. Jau suvirs dešimts milionų 
bonkų parduota. $1.25 jūsų aptiekoj.

KARTUSIS 
VYNAS

Lapų šokis.
Rudenio lapai šoka suktinį,
Vėjas jiems groja smuiką linksmai: 
Šokime kartą nors paskutinį,
Laukia vis viena šiaurio skausmai...

Milžinas miškas žiuri galingas, 
Kaip jam naikina lapus ruduo...
Te šokis ūžia jų pražūtingas— 
Teška į šalį purvas, vanduo.

Kad čionai butų jauna mergelė— 
Sukčiau tarp lapų ją geltonų, 
“Šokime — tarčiau: — šokim, gėlėlė.
Kol nesulaukėm vargo dienų.”

Vėjas supranta pašaipą mano— 
Griebia kepurę man nuo galvos.
Ir kelio vėže greitai ją gena,
Mirko dumblyne, kelio purvuos...

Liudrimtas.

%

HT Dykai
Pasiuskit Jos. Triner C>., 
1333 S. Ashland Avė , Chi- 9
cajro, įeikalaudami sampa- 
lo DYKAI, {dėkite 10c. dėl
persiuntimo ir supakavimo

Vardas ............... . ............... -c.-'
Adresas ................................
Miestas ..............................

Trįs Keliai.
Štai, trįs keliai: 
Kuriuo tu nori eiti, pats pasirinki! 
“O į kokią šalį visi trįs jie veda?— 
Dar vieną kartą man, drauge, priminki.”

Šis pirmas, tai eina į užburtą šalį, 
Kur žmonės laimingi, kaip pasakų karžygiai, 
Laisvi, kaip ereliai, jie skraidyti gali 
Ir amžiais nežino kas kruvini žygiai.

O antras, tai eina kur auksinė saulė 
Karstais spinduliais žemei meilę sėja! 
Ten žmonės nežino, kas klasta, apgau'ė, 
Ten meilė ir saulė jų širdžių globėja.

Šis trečias, tai veda į bedalių kraštą, 
Kur žmonės per amžius juodą purvą brenda. 
Jie laisvės nežino — velka vergu naštą 
Ir nakty užklydę žvaigždžių nesurauda!

“Sudiev! aš einu trečiuoju keliu, 
Ir greičiau nukakti ten trokštu begalo: 
Aš vargstančius bi olius is si.diet myliu, 
Ten laisvės ir meiles kursiu įutaią.. ’

Auupiat Var«uulis.
Veliuona, 
1927 m. spaliu 30 a.

t
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Įvairios Žinios.
ŠĮMET BUS ŠALTA dės. Manifestas reikalauja, 

ŽIEMA.
Vienas mokytas žmogus 

’ p anašauja šią žiemą busian
čią tokia:

Pasiremiant tuo, kad mok
slas pripažįsta esant 11 metų 
laikotarpius, galima prana
šauti ateinančią žiemą bu
riant labai šaltą. Kaip žino
ma prieš 11 metų, būtent 
1917 metais žiema buvo la
bai šalta. Taip pat labai šal
tos žiemos buvo ir kas 11 me
tų anksčiau. Dėl to beveik 
galima tikrinti, kad~ateinan- 
ti žiema bus žiauri. Su kuo 
tie 11 metų laikotarpiai turi 
sąryšio, ar su saulės dėmė
mis ar su kuo kitu, nežinia. 
Nustatyta tik. kad tais laiko
tarpiais vyksta tam tikri reiš
kiniai atšiaurių kraštuose — 
iš kur ddžiausi ledų plotai, 
atitrukę iŠ savo vietų, plau
kia toliau į jurą ir atšaldo 
orą. Gal būt, kad šitų reiški
nių ĮHiežastis ; ištikrujii’ yra 
saulės dėmės, kurios ir daro 
jtakos žemėje — žiemą dary
damos aukščiau paminėtų 
reiškinių atšiaurių kraštuose,, 
o vasarą darydamos lietingą. 
Astronomai tvirtina, kad dė
mių skaičius iki 1928 metų 

.nuolatos didės, o paskui jau 
vėl pradės mažėti. Be 11 me
tų laikotarpių, su šalta žiema 
suriša ir 33 metų laikotarpį 
-—tris kartus po 11. Metai šių 
laikotarpių ribose esą pasi
žymi arba didelėmis sausro
mis arba nepaprastu lietin
gumu. Kaip žinoma, po 1921 
metų sausros, kitos ligi šiol 
dar nebuvo. Ankstyvesnės 
sausros pažymėtos 1887 m. ir 
1853 m. Dabar kaip tik esa
me 33 metų laikotarpio pa
baigoje, supuolančioje dar 
su 11 metų laikotarpio pa
baiga. Pereita vasara įvairio
se pasaulio vietose pasižymė
jo nepaprastu lietingumu. 
Lietus kai kur padarė di
džiausiu nelaimiu ir nuosto
lių.

Nors pranašauti oras iš 
anksto prieš kelis mėnesius 
yra labai sunku, bet vis tik, 
remiantis daugelio metų ste
bėjimais, galima tikėtis šal
tos žiemos.

Pažiūrėsime, ar šis spėji
mas išsipildys, ar ne.

7 TŪKSTANČIAI KOMU- ČIA 
NISTŲ NUSIKALTĖLIŲ, d.L.A. rlldOlIlOSlOS 
2 TŪKSTANČIAI GIR

TUOKLIŲ.
Maskvos spauda praneša.

kad visuotiname Maskvos 
kad visi piliečiai vaikščiotų komunistų partijos centro 
bažnyčion ir klausytų kuni- komitete buvo svarstyti par- 
gų pamokslų. tijos vidaus reikalai.

8-tame manifesto punkte' Morozovas pranešęs, kad 
skelbiama, kad nepildą visų septyni tūkstančiai Maskvos 
“karaliaus” įsakymų pilie- komunistų partijos narių bu
čiai bus uždaromi į koncent- vo patraukti atsakomybėn už 
racijos stovyklas iki gyvos įvairius nusižengimus, du 
galvos. i tūkstančiai buvę kaltinami

Min. Skladkovskis pareiš- girtuokliavimu.
kė, kad šia kvailumo 1‘_ ‘ 
pradėjo daugelis sirgti, bet ji 
esanti mažiau pavojinga, ne
gu vaikų paralyžius.

Tarybos Reikale.
Dabartinė Pildomoji Tary

ba eina jau kelintą tarnystę 
ir, rodos, butų laikas vieną- 
kitą vietą pakeisti nauju na
riu, kad neišrodytų SLA. na
riams, jog- ji yra amžina.

Be to, netoli visi dabarti
nės Tarybos nariai yra vie
nos srovės žmonės, kas prie
kabių jieškantiems komunis
tams duoda progos daryti

Pajieškau brolio Povylo Kuncės, pir
ma gyveno Portlund, Oregon, o dabar 
nežinau kur. Meldžiu atsisaukt; aiba 
kas žinote apie jį maloniai [įrašau pra
nešti. už kų busiu labai dėkingas.

MR \VLADAS KUNCE
M & S Mine, Bienfait. Sask., 

Canada.

GERIAUSIA DĖL
SILPNŲ STRĖNŲ

-- ------ ■■ ■ ■ w— ■■ - - ■

Trijy dieny 
kosulys yra

liga Maskvos kompartija žiu-įvairių nepamatuotų įtarimų, 
et ji re jusi į girtuokliavimą ne hi- ‘ Taipgi visi gerai žinome,

POŽEMINIS GAISRAS.
Ohio valstijoj yra mieste

lis Straitville, visas apsuntas 
degančia žeme. Kaip tik išei
ni už miesto, visur kiek akis 
pasiekia, matyti nedideli ap
rūkę kapčiai, iš kurių eina 
juodi durnai. Ir miestely vie
tomis prasimuša ugnis. Šita 
ugnis dega nuo 1884 metų, 
tai yra jau 43 metai.

Čia yra žemėse labai stori 
akmeninės anglies . klodai. 
1884 metais Įvyko angliaka
sių streikas, laike kurio ka
syklose kilo gaisras ir nuo to 
laiko niekas jo neužgesino. 
Prasimušanti iš žemių ugnis 
sunaikino daug namų. Bet 
žmonės stato naujus, nes čia 
žemė labai derlinga. Taipo
gi stengiamasi kasti dar ug
nies neapimtą anglį, kuri čia 
yra labai gera ir guli visai 
negiliai, labai storais klo
dais.

Nors čia žiema beveik to
kia pat šalta, kaip Lietuvoj, 
tečiau vietomis pačiame žie
mos vidury auga atvirame 
ore gražiausios’ gėlės; tiek 
vra įkaitusi žemė iš vidaus. 
Tekanti čia upė turi šiltą 
vandenį, kuris žiemą ir va
sarą garuoja. Vietomis pra
deda mušti iš žemės aukštai 
į viršų karštas verdantis van
duo.

Kiekvienam, šitą išgirdu
siam kyla klausimas: argi 
negalima požeminio gaisre 
užgesinti? Deja, visi bandy
mai nuėjo niekais. Išleista 
daug pinigų, bet nieko nepa
siekta. Per tris metus be pa
liovos didelėmis pompomis 
buvo pompuojamas vanduo į 
požemį. Bet vanduo arba nu
bėgdavo kur į gelmes ir ug
nies nepasiekdavo, arba jei 
patekdavo į ugnį, tai su dide
liu triukšmu išgaruodavo ir 
pridarydavo tik didesnių 
nuostolių.

Buvo bandoma užpilti že
mėmis visas skyles taip, kad 
oras neprieitų. Bet karštis ir 
garai tuojaus išmušdavo 
naujas skyles su tokia jėga, 
kad išgriaudavo poros metru 
storumo žemę ir prasimuš
davo liepsna iki 15 metrų 
aukštumo.

Tokiu budu šitas požemi
nis gaisras degs taip ilgai, 
kol nesunakins visos anglies.

Apskaičiuojama, kad iki 
šiol sudegė apie 7000 milijo
nų tonų anglies.

kad SLA. labai sutartinai ir 
nuoširdžiai dirba ir sanda- 

ir socialistai^ ir iš-

Šitas paveikslas vra Stanislovo 3al- 
chuno. Jis paeina iš Lietuvos, Kauno 
gubernijos, Šiaulių pavieto, Lnustučių 
kaimo.

gijenps akimis, bet kiek tas 
kenkę partijos reikalams. Jei 
komunistas ir girtuokliavęs, riečiai, 
bet mokėjęs partijos garbę mintingieji bepartyviai, to- 
pąlaikyti, tokių partija atsa- dėl butų demokratiškiau, jei 
komybėn netraukusi. Pildomojoj Taryboj X3stųsi

ne vienos srovės atetovai, o 
daugiau, žinomą, išskiriant 
komunistus, kuriems musų 

1925 m. Vokietijos gj ven- organizacija rupi tik tiek, 
tojų ir įmonių surašymo da- kiek jie gali panaudoti ją sa- 
viniai dabar jau apdirbti, iš vo partijos tikslams.

Mes neturime nieko prieš

komvbėn netraukusi.v

KIEK VOKIETIJOJ 
DARBININKŲ?

kurio aiškėja, kad iš 32 mili- ? "
jonų gyventojų parsisam- esama ją Tarybą, bet mano- 
dančių pas kitus yra: me, kad butų organizacijai

Tarnautojų ir valdininkų geriau, jei padarytume šiuos 
mažus pakeitimus:

1. Adv. K. Gugį iš Chica-
5,275,000 asmenų.

u Darbininkų 14,425,000. t ,
: Namų patarnautojų yva g0S rinkti iždininku;

1.325,060 asmenų.
Viso 2-1,025,000 asmenų.

• Tai yra žmonės, mintą iš 
darbo užmokesnio. 250,000

va-
čia

direktorių ir aukštųjų, 
daujančių, valdininkų 
neįskaityta.

"Aš, Marcelė Baįchunienė, su trimis 
kūdikiais, pąjieškau savo vyro Stanis
lovo Bialchuno. Jis mane paliko 16 ■die
ną rugpiučio. Jo kairės "rankos niršto 
galas nu.irstąs Norėčiau s-ižir».»t:. 
kur jis yra. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie ’i žino m-'Vinė it? n-a- '-*> 
už ką busiu labai dėkinga. Praneški
te man šiuo artrašu:

i MRS. MARCELI.A BALCHUNAS
514 Oakland st., Ashlarrd, Pa.

J ieškau L. Gaižaiėio. Š m. kov 7 d. 
gavau per L’etuvos paštą iš kažkokio 
pono L- Gaižaiėio Chicagoje 50 Ii u. 
Man nepranešta nei Gaižaiėio. adresas, 
nei koki"m reikalui jis tuo« ?in:gus 
siuntė. Kreipiausi i musų Pasiuntiny
be VVashingtone. kiansdamas. gal Pa- 
sicrtir.yb? ji žino, bet net’atsakymo 
negava i’ Todėl <abai prašyčiau oeną 
L. .Gaižaiti atsiliepti, atsiųsti man sa
vo adresą ir nurodyti, ką aš su minė
tais pinigais turiu daryti.

Prie progos pranešu gerbiamiems 
“Knygnešio” skaitytojams, kad antras 
“Knygnešio” tomas jau spausdinams, 
bus 320 pusi., turės nemažiau 7 • at
vaizdų ir daug įdomiu pasakoiiui'i iš 
spaudos draudimo gadynės. Gai:r-ą jj 
užsisakyti, atsiunčiant 1 dol. už ne
įrišta arba 2 dol. už Įrištą į gražius 
paauksu tus viršelius.

“Knygnešio" Redaktorius P R ’s. c- 
----,--------laičio gi. 17. KAUNAS.

Ar jąs kenčiate dėl raišumo mizeri- ( 
jos, skaudamą strėnų’.’ Jus galite gau- j 
ti beveik ūmią pagalbą naudojant į 
Johnson’s Red Cross Kidney Plaster. j 
Jis šildo, švelnina ir sustiprina' silpną 
nugarą, maloniai masažuoja kūno au
dinį su kiekvienu kvno judėsiu, tuo 
padedant atstatyti tdikan ą cirkulia
ciją ir roimaly jėga. Johnson’s Red 
Cross Kidney PGster teikia nuo.-ta- 
b a; greitus rezultatus, tie! t >. kad gy- 
di olčs persisunkia tiesiog per odą į 
apimtas v:etas — skausmas išeina, 
diegliai apleidžia, jėgos sugrįžta be
veik urnai. Ir jus gaunate patvarią pa
galbą. irgi, dėl to. 1 ad gyduolės veisia 
nuolatos, kcl plasteris la'komas Prie 
kūno. Mėgink Red Cross Kidney Plas
ter šiąnakt ir įsitikrink, kaip greit jis 
pašalina si'pnų strėnų mizeriją.

Silpni, Nervuoti Vyrai 
ir Moterys ”

. Vyrai ir moterys, kurie yra silpni, 
servuoti ir turi menką sveikatą, turė
tų pabandyti Nuga-Tone, puikias gy
duoles, kuries padaugina nervų ir rau
menų stiprumą, ir suteikia naują jėgą, 
visiems svarbesniems kūno organams. 
Kadangi jos yra sveikatą budgvojan- 
Čios gyduolės. NugaėTone padaugina 
svarumą, pataiso prastą apetitą, ne
virškinimą, chroniška užkietėjimą, 
sustiprina kepenis, inkstus, prašalina 
pūslės jritaciją, pataiso miegą, ir pra
šalina silpnumą ir panašius slmpto- 
ttius, kurie paeina nuo kūno silpnumo.

Nuga-Tone yra parduodamos pas 
vaistininkus su garantija. Pabandykit 
Jas savo ligoj. Pamatysit, kad jos yra 
sveikatą būda vejančios, suteikiančios 
stiprumą ir energiją. Jūsų pinigai bus 
grąžinami, jei negausite užganėdini- 
rtią. •'
-f-----------------ž--------- ---- ■.----- ;---- --------
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pavojaus ženklu
.----- , • .iPastovus kosulys ir saltfš tankiai 

priveda prie pavojingos bčdosj 
jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomuision, sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priimnas vartoti. Creo-j 
mulsion yra naujas medikaliskas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu^ 
greitumu: jis palengvina ir g>d«Į 
liga apimta odą ir sulaiko genialų 
augimą. . 2

Iš visų žinomų vaistų, kreozotu 
pnpažjsta medicinos autoritėtaij 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy; 
dvmui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų._ Crco-į 

. mulsion turi dar kitų gydančių ele-j 
riientų apart kreozoto, kurie paleng} 

•vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždčginųū 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
siK-igeria i kraują ir tuomi sustabdo 
genialų augimą.

’ Creomuision yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko| 
-irlio. šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendri 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labaĮ 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar- “flu-”_ 
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nenalengyintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių Creomuision Com- 
pany, Atlanta, Ga. (.apg) j

-—s--------- 1— ------------------i------------------ »-
LIETUVIŲ LAISVĖS 

MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
5VAUKEGAN, ILL.
Valdybos Antrašai:

Pirm.įlinkas VINCAS GABIUS^ 
730 McAlliste’r Avė,

n

2) Pagelbininkas J. Ar BURSAS, • 
102S -Juckson st., Nų. Chicago, 11|.

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

-4) Turtų Sckr. ’V. S; ĘPZBERGAS, 
1015 .Juckson St.’, No. Chicago, Iii. 

•5) Iždininkas KAZ VAITEKŪNAS 
St. t

FARMOS2. J. Neviacką iš Bostono 
vice-pirmininku;

3. J. AI. Buchinsky iš 
Bingnamtono iždo globėju.

Šituo reikalu buvo šaukta 
vienur kitur susirinkimai, 
kurie įgaliavo komisiją šį 
pareiškimą pasirašyti.
SLA. Darbuotojų Komisija: kas.KDu^e>

Pajieškau draugu Rapolo Krikščiū
no ir Kastanto Jučiaus. Paeina iš 
Liaų^s’ :j kaimo. Radviliškio onr-ni- 
jos. Šiaulių apskričio. Sykiu atvažia
vome Amerikon 1907 m. Turiu svarbų 
teiksią. Meldžiu atsišaukti. (4S) 

STASYS KRIKŠČIŪNAS 
202 Lathrop st., Kingston. Pj.________________________________x_

Pa.iieskau dviejų pusbroliu Aleksan
dro M'aišnio. kuris buvo apsigyvenęs 
Brooklyne ir antro pusbrolio P- -so 
Paulcvičiaus. Prašau 
šaukti a. b? Jas anie 
neškit" š uo adresu:

MR. ANDRIUS 
1165 St. Cathe in? st..

Dr. A. Montvidas, 
B. Simokaitis, 
K. Augustinavičius.

DAR ESAMA RAGANŲ.
Viename Lenkijos užkam

py, netoli Ulchorodo 70 metų 
elgeta,pavarde Boncur, vieti
nių gyventojų buvo apšaukta 
ragana. Keli asmenys tvirti
no, jie matę senę naktį vaikš- NJFKROT OCJT TA 
čiojant su pačiu velniu. Prieš 
keletą dienų 8 vyrai ukinin-: 
kai, įsiveržę į elgetos butą, • 
surišo ją ir nuvedė į artimą 
mišką. Ten ją pririšo prie 
medžio, po kuriuo sukurė 
laužą. Atlikę šventą pareigą, 
vyrai pabėgo. Laimė, keletas 
medžiotojų tą senę išgelbėjo.

PITTSBURGH. PA. 
Mirė Petras Klimaitis.

Šiuomi praneša. jog 8 d. spalio. 
7:30 vai. ryte, pasimirė nuo šir
dies ligos mano mylimas vyras 
Petras Klimaitis. Buvo doras ir 
teisingas žmogus, negėrė ir ne
rūkė. Velionis mylėjo bibliją tiri- 
nėti. pirmiau buvo praktikuojan
tis katalikas, bet vėliaus susipra
to ir metė garbinęs visus tuos 

j molinius ir medinius dievukus, o 
i pasiliko tikru Kristaus mokslo 
pasekėju -

f

PARSIDUODA FARMA
’. 61 AKRAI ŽEMĖS. 4'1 akrų dilbi- 

XO', juodžemis su molju. be akmenų, 
"tžtektinai medžių ir vandens. 1’1 Įau- 
barių stuba. 2 barnės. 4ailo ir kiti bu- 
dinkai. Taingi 1" karvių, 2 aAiiai. 
daugybė vištų, visi farmos įrankiai, 
mašinerijos, vežimą1, 4GD bušeliu javų, 
tik viena mailė iki geležkel:o stoties ir 
krautuvių. 8 mii.utoc iki mieste’:o. 
Kaina už viską tik $42 HI Jnešt $1.500 
Rašykit laiškus angliškai. (47)

MRS. OPPEL
Box 184. Saratog’ Spr„ N. Y.

<

I !

6į Iždo globėjai: 
P. WHITE,

726—S-th
t

* 
iABRIS. . > -
73i> McAiliŠter Avė. ’

'' J

P. VVHITE, 710- 8-tH St 
SŪSANNA GABRIS.

7): Knygiai,
K. AM BRAZIUNAS, S-t.5 Lincoln sL 
JURGIS JOKŪBAITIS,

328 L. bert y St. .<
8) Maršalkos:
A. DELNUS, 738 Jackson St. • 
.JONAS JOKŪBAITIS,

712 So. Ger.esee St. ■
Susirinkimai atsibuna paskutiniamb 

nedėldienyje kiekvieno mėnesio, 1 vaL 
oo piet. Liuosvbės Svetainėj, arrt

U

pusbrolio P.-'n’? 
pat ems alsi- ! 

j’j's žino ora- 
(49)

WAIŠN'IS 
Ėst..

Montreal, Canada

ATSIRADO LENKIJOS IR 
LIETUVOS KARALIUS.
Lenkų laikraštis “Gaz 

Warsz. Por.” praneša, kad 
Lenkijoje žmonės jau prade
da sirgti ligi šiol negirdėta 
proto liga — “karaliomani- 
ja.” Taip, nesenai Lenkijos 
vidaus reikalų ministeris ge
nerolas Skladkovskis gavo 
vieno monarchisto karališ
kuoju vardu parašytą mani
festą. Tame manifeste minis- 
teriui Skladkovskiui įsako
ma suimti ir sušaudyti visus 
“neteisėtus karalius” ir visur 
išlipinti naujo teisėtojo kara
liaus manifestą. Manifestas 
luotas šitaip: “Vilniuje, Ge- 

g' ’rino sostinėje 1927 m. 
nuv Kristaus užgimimo spa
liu me.* ' •» d., musų karalia
vimo irmai&i^i: metais.”

Savo . anifeste nežinomas 
karalius pi a leša Skladkovs
kiui. kad jis esąs Vladislovas 
v 1. Jogaila, LenkijC' ir Lie- 
•.uvob ?a- alius. Jis įsaką*, ri- 

k •« Lenkiy' ■ Lietuvos, že
me* vadi >tl jungiu. - '”•‘111- 
ja. “Karai*. ako jsvaiky- 

’ Lenkijo* n ue*- os sei- 
luilC, i. 1 “( •uėlski ^.a-Kilti 
nausiuoju g..u. Kariuo
menė irgi turini* buu palek
ia. 0 jos \ieton turinti būti 
organizuota tautine šlėktos 
g.arilija, kuri šaukiama eiti 
savo pailgas per radio.

Toliau *..anifestas reika-
ia~ja, kad visi iaikraščiai ir.monininkų ir amatninkų są- 
paiujos butų uždaryta, nes1 rašų gavo 33,000 balsų arba 
ai tautai esą nereikalinga, j 13 rietu, o 1923 m. už jas bu- 
‘ pskričių vaivadoms įsako- vo paduota 50,000 balsų. Žy- 

*na užtepti žydų iškabas ir dų nacionalistu sąrašai gavo 
itdenkmt’. /riu žydų pavar- 37,0^0 balsų. i

LODZĖS TARYBOS RIN
KIMUOSE LAIMĖJO 

SOCIALISTAI.
Lenkijoj, Lodzės miesto 

tarybos rinkimuose laimėjo 
socialistų partijos. Iš 200,000 
balsų lenkų socialistų parti
ja gavo 55,000 balsų. >okir 
čių socialistai — • > u
žvdu sociali* u
• ‘ ■v.. t . 2? M v 
hėpriK ia.r 
D auge u.i 
ku o<*ia ; 
:00u baisų, 
UiyDOj 
daugumą. Nacionaliniai de
mokratai ga\o 8,000 balsų 
arba 3 vietas. Visos dešinio
sios partijos drauge su pra-

i

BAKTERIJOS, KURIOS 
ATLAIKO VIRINIMĄ
Nors virinimas nužudo di

džiumą ligas gimdančių bak-' 
terijų, bet visgi yra tokių. _ _____ ___
bakterijų, kurios atlaiko di-jju įr skeit>ejU. Ilgus metus skai- 
delį karšti ir net virinamos 
ne taip greitai žūsta. Taip, 
tetanus, kuri pagimdo aštrų
jį mėšlungį (žandų surakini- 
mą) išgyvena 90 minučių 
(pusantros valandos) ver
dančiame vandenyje. Botu- 
linus, kuęi sugadina mėsą, 
atlaiko pusšeštos valandos 
virinimo.
, .Pau,^H?. M ,b.akte"Wa?-io 77Ž7 a SS 
laiko dideli salti ir gali kelis 
metus gyventi šaltame ore.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui vyro. Esu 

jauna našlė. Vyrąs turi būt ""'•as 
mekar.ik-s aiba biznierius, be aki-tu
nto ti ė imo ir re v s?.i senu »«irs 
arba s'rgeiis. Plačia'! <-usipa ’ si n 

r 47)

sena ■
cusipa '

— teisybės išpažinto- per l^kus arba vpatiškai.

tė ir mylėjo “Keleivi.”
Tegul būna jam lengva ilsėtis 

Amerikos žemelėj.
Marė Klimaitienė.

MRS. R RAINIS
156 Cernard st., Rohester. N. Y.

I

POPIEŽIUS LEIDO SUSI
TUOKTI KATALIKEI SU 

PRAVOSLAVU.
Iš Sofijos praneša, kad po-' 

piežius davęs leidimą Itali-! 
jos princesei katalikei susi
tuokti su Bulgarijos caru Bo
risu, kuris yra stačiatikis. Be 
to popiežius sutiko, kad prin
cesės Džiovanos ir caro Bori
so vaikai irgi butu stačiatikiu 
tikybos.

ir 
! 1 OUo 

, baituga- o 
socia*istair 

kairumų ua ■ ’ 
J.uu’iž Suililhv lė,- 
SOCiall stiii lufeS 

ai)s>oiiuiiiię oaitų

PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau apsivedmui merginos ar
ba našlės tarpe 25 ir 35 m "tu am
žiaus. Aš esu farmerys vaikinas 25 
metų, gyvenu 1 ma lė nuo miesto.

V1CTOR EUSKE (471
Kennan. Wis.

NUO ODOS LIGŲ!
Į_____ Naudok gedančias putla

9^ FREEDOL
Tai yra receptą* garsaus šveicarišką 
Profesoriaus. F’REEDOL greitai įsig^* 
ria į odą ir po 5 mir.utų visiškai praša
lina įdegimą bei skausmą. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus, Ronaą, 
Egzemą. Henioroidui. šunvotes. Nie
žulį ir kitokias odos ligas. Kaina SI.IM). 
Reikalaukite aptiekose arba prisiųski- 
te 51.00 ir mes tuojaus išsiųsime per 
paštą bonką. (-)

FREEDOL REMEDY CO.
388 l>. yVarren St.. Bostoo

I t I

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkiui pasi- 

; garsinimus. kaiD tai: paji«škoji- 
• mus apsivedirnų, įvairius praneši- - 
l mus. pardavimus, piikimus, akai-< 
l tome po 3c. už žodį už syky No- « 
l rint tą patį apgarsinimą patai pint J 
; kelis sykius, už sekančius sykius } 
; skaitome 2c. už žodį už syki. ; 
i "Keleivio” skaitytojams, kurie tur < 
I užsiprenumeravę laikraštį ir už ! 
[ pirmą cykj skaitome po 2c. už žodi. ! 
[ Už pa.iieškojimus yiminiu arba l

draugu sksvtotne po 2c. už žodį ; 
pirrra šyli; norint tą patj paj eš- ; 
kojimą talpyt ilgiau, ‘kaitome p< 
lc. už žodi už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, knrie ' 
ttir užsiprenumeravę laikrašti, už l 
pajieškojimus giminią ir draugą 
skaitome ir už pirmą syki po lc. I 

[ už žodį.
j Pajieškojimai su paveikslu rre- ! 
r kiuoia daug brangiau, nes padary

mas klišės d.ibar prekiuoja b*an-
i gini Todėl norint lalpint paieško- ' 

jimsr su paveiksiu, reikia rrlsią3t
; ^otngrafiią ir klaust kainos

Siunčiant najieškojimą arba au ;
l srarsinirna reikia prisiust kartu ir 1
l mokesti. !

KELEIVIS”
rroadway. ;

SO BOSTON. MASS

Lietuviška Aptieki
Mes užlaikome visokių Vaisių 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valjmc. nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, elc. 
Taipgi užlaikom Pietų iš Lietuvon. 
Patarnavimas kuogeriausias. Įvai
rios Šaknys partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčiam ir per 
paštų. Masą Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET.
BOSTON. MASS.

Į KANADĄ.
Atitrauksiu Jusu gimines, pažįsta 

mus. kaip vyrus, taip it moteris ar 
merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 

i greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
l biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
;tie. kūne jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
noms, taip ir visiems keleiviams pa
mpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje Mano patarnavimas ir kainos 

I laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
(agentų. Dėlei platesnių informtyijų 
[visad kreipkitės pas mane šiuo adresu:

ALEX ANDER S. LEWiS 
Touriat Agent

45 Wmdnor St , Montreal,
P. Q.. Canada

PAJ IEŠKOM A:
Ralys Bronius, ilgą laiką gyvenęs 

Pittsburghe ir jo apielinkėse. Dabar

Bučinskas Ikonas. Amerikon atvy
kęs prieš karą, gyvenęs vėliausiu lai
ku 147 South st.. Netvark, N. J.

Vinclovas Domininkas, gyvenęs ilgą 
laiką Baltimore. Md.. ir neva ten turė
jęs kokią krautuvę, kurią vėliau par
davęs ir pats kažin kur dingęs Ilgą 
laiką Baltimorėje gyvenęs pas pp. Pa
bedinskus.

Zinkinas Jonas, Amerikon atvy’ ęs 
prieš kara. gyvenęs York. Pa., bet jau 
virš dviejų metų iš jo arba apie jį gi
minės žinių negauną.

•Jieškomieji arba apie juos ką nors 
žinantieji prašomi atsiliepti šiuo ad
resu:

Lithuanian Consulate General.
15 Park Ro-u, New Vork, N. Y.

Pajicškom sunaus Jono Gedvilo iš 
Exclana. Wis. Brangus sunau, mums 
širdį Janai skauda, kad gavai mela
ginga laišką nuo draugo. Rašant ir 
skaitant buvo daug nesusipratimų 
Mielas sūneli, atsiliepk. Mes klaioas 
lengvai atitaisysime, kad iin susižino
sime. Norime žinoti ar gyva.-, vs. My
lintieji i.,ve. motina ir tev ._.

J. GLi Vii...o
j F. 0. Bo- lt-,, r.^eland, vVis.

I

tekius S)ievus Zincnės
garbine $eiwvėįe?

ŽINO 79 KALBAS.
Berlyne gyvena kalbų mo

kytoja fa^silo Šchultheiss. 
kuris pažįsta 79 Kalbas ii 
apie 250 diaierių Ji į 
metų amžiaus.

. ajkšk-M rranviškaus Buželausko, 
Ku-.i.o leUybos, Kaseimu apskričio. 
Skirsnemunės miestelio, 16 metu atgal 
gyveno apie Boswn. Mass. Meldžiu jo 
paties.atsisaukti <.rt>a ka., žinote pra
nešti ant šio adreso:

P. KADZfc.VIčin.-'Sk.
170 Kingo iiighaay, 

bnagepo*t%. eonu.

I 
i

j
i

Aš. Pranas Norcutas, pajieškau sa-

Gerkite Daug Vandens Ir 
Paimkite Druskos Pirm 

Pusryčių

vo pusbrolio Kazimiero Šležo, paeina 1i:.. __ . ...i..r:____ _ vlCKU.iš Šiaulių apskričio, Papilės valsčiaus. 
Šiaudinės miestelio Meldžiu atsišauk
ti arba kas apie jj žinote, malonėkite 

; man pranešti sekančiu adresu: 1
KRANK NORBUTAS

P. O. Box 348. Lewiston. Me.
Šis vyras serga nuo šalčio Prašalink 

šaltį ir apsisaugok nuo infTuenzos ar
ba plaučių uždegimo.

Bulgariškų Žolių (Kraujo) Arbata Pajieškau pusbrolių Kazimiero Bu- 
yra didelė šeimyniška gyduolė. Imk ją^čaus ir Juozapo Laucaus, paeina iš 
karštą prieš gulsiant prašalinimui v 
šalčių. Parsiduoda aptiekose arba per 
paštą 75c. ir $1.2-5. Adresuokite H. H.
Von Schlick. Unrve
L:Ls.~ijrgL, Pu.

i ir Juozapo I.aucaus, paeina iš 
Kivaėu kaimo, Tverų p0-anijos, Telšių 
apskričio. Kas apie juos žinote, malo
nėkite pranešti.

FKANCTšKI'S KU'BLžIUS
• I’aisj zt., MuacficM, Ohk,.

\-lg it net a .s ma’sto pv. J..ug l ai i 
)V«.iyti inkstams ligą, t,ako žinovai, 
nes pus.d ru rūgštys kt.<Ksmii -.os ( 
n.k ian.s. Sic p-į siairi a, [ risikemša | 
medži gomu ir ateini, nugaroj skaudė j 
urnai, gėlimas, galvos skausmai, ne- 
ir.i^a, | u lės ir šlapumo nei.aliavini.<i.

raju.ę, kad nugarą .-.kauna, ar pūs
lė neveikia kaip reikia, pradėsite gerti 
daug vandens, primaišydami kokias 
keturi: s uncijas Jad Salts iš geros ap- , 

s. imkit po šaukštuką stikle van
dens f> leš pusryčius ir inkstai dir^s 
puikiai. Tos druskos pagamintos iš 
sudėtinių rūgščių vynuogių ir citrinos, 
prie kurių dadėta lithia. Per ilga lai
ką jos vartojamos inkstų negaliavi- 
muose. kad nuveikti rūgštis, kurios 
prikemša inkstus.

Jad Salts negali niekam pakenkti. 
Iš jų pasidaro malonus, burbuliuojan
tis lithia gėrimas, kuri milionai vyru 
bei motėm gelia retkarčiais idant nu
vyti nuo savęs rimtas ligas, ir vž'->; 
Kiti IskaUM .veikai, ir ■

Senovės Lietuvi? Žinyčia

Pats knygos vardas nušviečia jos turinį. Ypatingai dabartinės 
krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų p trr*:- ‘y t, rt:k tr.du 
galės aiškiai suprasti Dievo buUnutną.

Knygų didti.o fozmato, turi 271 p 
gus galima siųst: popierinį dolerį arba 

'ekančiai.
"KELEIVIS" 2.75 Broadway,

islapi. I.:;; Pini-
Money O;d-.;, /.dresuokit

M> BOSTON. MASS,

1



Vienodai Šiltas?

KELEIVIS No. 47. Lapkričio 23, 1927.

I mintį, apsėstas to paties ego- 
■ ištiško mesianizmo, kuriuo 
‘ gyvenęs Liuteris, Kromwell, • 
;Lincolnas ir kiti panašus. Ir 
visiškai nebuvęs mokytas ju-' 
reivis, humanistas, naudin-j 
gujų mokslų garbintojas. Vi
sas jo geni jus — iš siaura- 
protiškumo ir fanatizmo, o 
ne iš aiškumo ir plataus aki- 

tas, de! to. kad jie nuolatos I rdči°-,. ISe žingeidumas ir ne 
gaus tik ikvpus saulės spin- Tokslin!s. Jsit'kinimas pa
dubus. kad jie saulės kuo dar«® «tuo-.kas.ns dabar 
mažiausiai bus šildomi. Tarpj*3’ ° kaip tik stoka tealis- 
karštujų ir šaltųjų klimatų |kur"° semjkosmo-
abipus ekvatorio rasime dvi'k’ufų pasakos ir jo paties

nuose jis negalėjo rasti pasi- 
į priešinimo: tik ispaniškame 
'tų laikų irrealizme jin ir ga
gėjęs rasti din a savo pla
nams; toj pačioj žemėj juk 

■netrukus gimęs ir jo jaunes
nysis brolis — Don Kicho
tas.

Kristupas Kolumbas vis 
dėlto buvęs neginčijamas po- 

! etas. Ir Naujasis Pasaulis ati-' 
• dengtas ne mokslininko, ne 
'darbuotojo, bet poeto, kuri 
i pavergė fantazija visa savo j 
'neribojama, žiauria galia.

Biografijoj cituojami Ko-į 
ilumbo užrašai keliaujantį 
nežinomą šalį. Ir išvedama, 

iasco Ibanez rašo apie jį ro-. kad jis rašęs harmoniškas, 
maną. Kuris bus užvardintas poetiškai vaizdingas frazes, 
“Didžiojo Chano lobiai.” O ;bet buvęs netikęs viršininkas 
nesenai pasirodė dvi Kolum-Įir nemokša jūreivis, kurs ne- 
co biografijos; vieną parašė;sugebėjęs suvaldyti maištą 

pakėlusią laivo Įgulą.
Naujojo pasaulio atiden-

Dabar jus jau žinote, kad jis bus šiltas. Priešingai, po
žemė besisukdama, belėk- liti kraštų klimatas bus šal
dama erdvėje apie saulę, 
gauna nuo jos šviesą ir šilu
mą: kad dėl žemės sukimosi 
ant savo ašies pamainoms 
Įvyksta diena ir naktis. Bec 
kodėl gi saulė ne visas žemės 
vietas Įšildo lygiai? Kodėl 
toje pačioje vietoje metų bė
gyje būna čia karšta, čia šal
ta? Kodėl toje pačioje vie- na 
toje vienu metų laiku būna spindulius 
ilgos ir šiltos dienos, 
trumpos ir šaltos?

Jei mokėsite geografijos, ■ 
tai žinosite. Kad Įvairiose ša
lyse klimatas nevienodas. 
Jus žinote, kad yra šalių, 
kur saulė nepaprastai smar
kiai kaitina, kur visiškai ne
būna žiemos, kur medžiai 
auga puikus, gražus vaisiai, 
kurių mes savo šalyje nė ma
tyte nematom. Taip pat žino
te, kad vra ir tokiu šalių, 
kur ledas ištisus metus neim
ti rpsta, kur viešpatauja ne
apsakomas šaltis, kur net ju
ra užšąlą, kur vasara panaši 
i musų žiemą, kur negy ve
na joks gyvas daiktas, joks 
augalas neauga! Pagaliau, 
jus žinote, kad yra šalių su 
vidutiniu klimatu, tokiu kaip 
pas mus, kur nėra tokių 
karščių kaip karštose šalyse 
ir nėra tokių šalčių kaip šal
tuose, led uotuose kraštuose. 
Kokia gi tokių klimato ne
vienodumų priežastis?

Dėl aikšumo, paimkime 
ant virbalo pasmeigtą svie
dinį. Laikykime sviedinį 
prieš lempą taip, kad tie taš
kai, kuriuose virbalas pradu
ria sviedinį, sutaptų su lini
ja, kuri skiria sviedinį i tam
siąją ir į šviesiąją pusę. At
minkime, kad nuo kiekvieno 
šviečiančio daikto, taigi ir 
nuo lempos, šviesos spindu
liai eina į visas puses tiesio
mis linijomis. Tos tiesios 
spindulių linijos stačiai atsi
muš tik pačiame viduryje at
kreipto į lempą sviedinio iš
kilimo, gaubtumo, o į kitas 
sviedinio vietas tos tiesios 
spindulių linijos kris jau ne 
stačiai, o įkypiai, pažulniai. 
Apšviestojo šono pakraš
čiuose spiitduliai vos sieks 
sviedinio /paviršių, jie lyg 
slyste praslys. Jeigu imsime 
sviedinio vidurį, tai mes ma
inysime, kad sviedinį sukant 
stačiai prieš saulę apšviesta 
kiekviena sviedinio vidurio 
vieta; bet vietose, kur virba
las praduria sviedinio vidu
rį, kad ir kažin kaip mes 
suksime sviedinį ant virbalo, 
saulės spinduliai niekuomet 
stačiai nekris, o kris visuo
met pažulniai.

• Dabar prisistatykime sau 
kokioje padėtyje esančią 
prieš saųię musų žemę. Že
mei sukantis, visi jos pavir
šiaus taškai pamainiui būna 
prieš saulę, saulė visoms že
mės vietoms šviečia, visas jas 
šildo, bet toli gražu ne vieno
dai. Vietos esančios stačiai 
prieš saulę, gauna statmenai 
krintančius saulės spindulius 
ir todėl jos labiau įšildomos. 
Tatai bus vietos arti ekvato
riaus. Priešingai, vietos pas 
polius gauna jau įkypus 
spindulius ir .todėl jos ma
žiau šildomos. Jus, be abejo
nės, esate pastebėję, kad ly
tais ir vakarais, saulei te
kant ir leidžiantis, kada jos 
spinduliai siekia žemės pa
viršių įkypai, kada jie pro 
žemės paviršių slyste pra
slysta, kad tuomet nebūna 
nei taip šviesu nei taip šilta 
k^ip. vidudienį. Kadangi ek- 
▼atorio šalių būklė daugiau
sia atatinka vidudienio būk
lei, tai tose šalyse klimatas 
ir bos pats karščiausias.
Gretimų su ekvatoriaus kraš- kalui išlaidų ir negrąžinant 
tais kraštų klimatas, nors ir mano užstatų kol klijentai 
nebus toks karštas, bet visgi nepareikš galimų pretenzi-

s šildomi. T a

juostas, kurių klimatas bus 
vidutinis ir pilnai supranta
ma dėl ko: šitie kraštai gau- 

ne visai Įkypus saulės 
juos saulė šildys 

o kitu vidutiniškai. Tokia, kaip ma- 
ome. yra pagrindinė klima

to nevienodumo priežastis.

Kas Buvo Kolumbas?
Paskutiniuoju metu Vaka- 

: u Europos istorikus ir ro
manistus vėl pradėjo jaudin- 
t: žymiojo Amerikos atradė
jo Kristupo Kolumbo asmuo, 
ispanų garsas iašytojas Be-
: i.-

šas). References: Banco Noro- vio" spėjimo dėl mano vardo 
este de Estado de S. Paulo, mainymo turiu garbės tiek 
Banco Francese e Itąliana per pasakyti: nemaniau ir nema- 
America dėl Sud. and any 
where..S. Paulo.”

Žemės savininkų ir agro
nomų lydimas, aš apžiurėjau 
daugybes žemės įvairiose 
valstijose. Iš tinkamiausių 
patogiausiomis sąlygomis 
kolonistams tapo pasiūlyta 
Dr. Machado žemė. Buda- 

Imas Lietuvoj aš nei vienam 
žmogui nepatariau važiuoti 
Brazilijon ir nuo tokių kli- 
jentų atsisakydavau. Savo 
korespondencijose iš Brazili
jos ryškiausiai piešiau musų 
emigrantų vargus Pietų A- 
merikoj. o ypatingai Brazili
joj. Bet Lietuvos ekonominio 

i skurdo ir politinių perturba- 
įcijų stumiami žmonės vis la- 
. biau i šičia plaukia: kad ir 
vargimui, tat bent tarpe sve
timųjų. Likvidavę mantos li
kučius, atiduoda viską laivų 
bendrovėms arba susikont- 
raktavę kavos plantacijosna 
vergauti “valdžios kaštu” 

; plaukia. Bet yra ir kita kom- 
Ibinacija: galima išvengt ka- 

~ vos plantacijų ir turtą kelio- 
’,nei neišmesti. J'

I

nau tokių dalykų daryti. Lai
kraštiniai pseudonimai nėra 
vardo mainymas. Iš Lietuvos 
dabar daugelis atvažiuoja su 
Vokiečių valdžios Vokietijo
je išduotais pasais. Tai ne 
mano dalykas. Aš išvažiavau 
su Lietuvos užsienio pasu 
No. 4693, Vidaus Reikalų 
Ministerijos viza No. 6280 ir 
Finansų Ministerijos liudy- 
mu. kad išvažiuoti užsienin 
kliūčių nėra, No. 401. Kiek
vienos valstybės sienų perėji
me turiu formališkiausius 
liudvmus ir vizas, o kur gy
venęs — puikiausius pažy
mėjimus. Desėtkus metų vien 
gerą daręs, per vieną nelai
mę žmogus esi smerkiamas 
be pasigailėjimo. Gavęs pro
gą ir galimybę su širdperša 
kaltais reaguoju, o piktieji 
genijai juokiasi, džiaugiasi 
ir trokšta, karį palenktas au
galas juo greičiau būt sunai
kintas. Vienok ne visuomet 
pesimizmui pasiduodu: iš 
naujo pradėjęs erškėčiuotą 
gyvenimo kelią skinties, žiu- 

„u neišmesi. Ne fldeValė'1'^ j dauSi?u k?s‘
Brazilijos valdžia, bet turtin- mopolitiskai, i ....
giausioji San Paulo valstija 
apmoka iš Europos pravažia-

, neatidaryda
mas širdies tiems, kurie i ją 
spjaudo. Vien sunkiame dar-

A. de Ė veri, o kitą Marius pakėlusią laivo įgulą.
Andrė. Spauda ypač prie- Naujojo pasaulio atiden- 
lankiai atsiliepia apie antra-,gėjas pats nežinojęs, ką jis 

savoją, kuri parašyta pasiremiant • atidengęs. Jis vertęs
[žmones prisiekti, kad Kuba 
tyra kontinentas, bet ne sala. 
Net mirdamas jis atkakliai 

Įtvirtinęs, kad jis buvęs pri- 
; plaukęs Kiniją ir Sipango ir 
‘kad Orinoko krantai esą že-į 
, mes rojus.
Į Vis dėlto, jei jis nebūtų 
aklai pamylėjęs tą savo vaiz- 

Įduotes vaisių, kažin ar jis 
j butų padaręs tą darbą, už 
kuri lenkiasi jam visas pa-

! saulis.

ispanų lotyniškosios Ameri
kos istoriko Karloso Pereiros 
tyrinėjimai-. Biografijoje 
Kolumbo vaizdas visiškai 
pakeistas ir paneigiami kai 
kurie mums iki Šiol žinomi jo 
asmens bruožai.

Iki šiol Kolumbas buvo su
prantamas, kaipo mokslinin
kas.

Pereiros tikrinimu, garsu
sis keliautojas buvęs siaura
protis, aklai įsikibęs į vieną

jvimą kontraktuotiems kavos randu ramumą, 
■plantatorių vergams ir toms 
šeimynoms, kurios būdamos savo darbe North Amerikoj, 
Europoj S. P. valstijoj žemės Į Lietuvoj ar Pietų Amerikoj 
užsiperka. Įnešusi už užper
kamą žemę 100 ar kad ir 10 

[dolerių, šeimyna kad ir iš 8 
(asmenų gali nemokamai t. y.
“valdžios kaštu” atvažiuoti. 
Gali eit knaisioti tą žemę, ar- 

’.ba gali mieste dirbdama už 
ją toliau mokėti, ją kitam 
parduoti arba stačiai apie ją 
užmiršti. Svarbu tai, kad vie
ton mokėti apie 1000 dol., 
šeimyna lygiai tokiomis tei
sėmis ir patogumais pribuvo 
už 10 dol.

Vieną dalyką žinau, kad

Laisvoji Sakykla
LAIŠKAS “BRAZILIJOS 

LIETUVIO” REDAKCIJAI.;
Gerbiamoji Redakcija:—

Dar neturėjau laimės ma- i 
lyti nei vieno -Jūsų gerb. laik
raščio numerio, tik šiandien 
Amerikos “Keleivyje” per
skaičiau ištraukas iš 1-mc 
“B. Liet.” numerio, kur ates
tuojama mano asmuo, kalba
ma apie “Alfos” B-vę ir ko
loniją “Nova Lithuania” 
Brazilijoj. Aiškumo dėlei 
malonėkite leisti ir man porą 
žodžių tarti.

Kol jokio lietuviško laik
raščio Pietų Amerikoj nebu
vo. aš maniatf išleisti mėnesi
nį laikraštuką San Paulo 
mieste. Su spaustuve buvo 
tcsitirta, antgalvis sustatyta, 
medžiagos paruošta. Tam 
reikalui bu' au išleidęs apie 
100 milreišij, kuriai sunrrii 
padengti susirašė septyni 
prenumeratoriai, sumokėda
mi po 8 milreisus. Besiorga
nizuojanti liet, draugija San 
Paulo prašė palaukti su lei
dimu laikraščio, kad ji susi
organizavusi pati galėtų lei
dimo darbą atlikti. Man išva
žiavus iš San Paulo darbo 
reikalais, sąskaitą su prenu
meratoriais prašiau sutvar
kyti p. Ruski, kadangi tai su
mai seniau jam buvau sutei
kęs kreditą. Jam to neatlikus 
ar negalint atliktį nuostolius 
pats padengiau'iš savo vė
liau uždirbtų centų.

Kas link kolonizacijos dar
bo, “Nova-Lithuanijos” ir 
“Alfos” klausimo, tai turiu 
štai ką pasakyti: Saldliežu- 
vaujantiems mano,d raugams 
“pasikasus po manirri” ir at
stovautai mano firmai atida
rius savo 
kant mano padarytų jos re:

Žemaitis Vakaruškose.
Nastuojašėnas, muožna sakyt, ei- 

Iiutas aprašytus večiuorų. kuris pagal 
muša tievun tikrų liežuvį mona agul- 
nia yr parašvts.

Sušmalcavis rudų ustų 
Ir viršugalvį “kuopustą, 
Kad uns spengtų ir žibietų 
lr plauka glutnia stuovietų. 
Aš kalnierių untsidiejis, 
In veėiuorus švelp’ kap viejis!

Mon yr nakųiiz’s ar ca v uotas, 
(Uns su vungliu presavuotas>. 
Trauk akis vešu v keik yra. 
In jo puolių — druktų vyrų: 
Vo lepsniuosiuosis panelis 
Moni lydi tik akelim's.

Stuovu Stundžia ir dairausu, 
Var kur Uonis nepagausu. 
Una niuni staunia myli 
Ir niergyr.a yr akyli.
Aš užmatis jų terp mergių, 
Nusičiumpu — kap nusergru

“Kūgi, ėva, mergis, suokti— 
Kap nusensim. ress nuspruokti. 
Tat kuo! smartr.as muša dvnas. 
Nesnarpsuokem ar ei vynas'.— 
Muzikonta, pKešket smičių, 
Kad trepsėjant pamatyčiu.”

Ir surauksta andar^oKa, 
Spinksi kiškas ir tiesmaoka— 
Tra-li, lia-li, tra-li, lia-li, 
Mona Uoni fain mergiali. 
Ji ustaunia suok, nelįsta— 
Nec pačiu 'ka vuoran kilsta!

Ontis Berbyila.

i

Telefonas 81234
MEDICINOS DAKTARAS

c. j. HKomns
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.

107 SUMMER STREET, 
LAVV’RENCE, MASS.

t

ITALIŠKI ARMONIKAI

Mes išdirbame ir importuojam-' viso
kių rūšių rankomis dirbtas Itališkas 
Akordinas geriausias pasaulyje. Ant 
10 metų gvarantuotos. Musų kainos 
žemesnės negu kitų išdirbėjų. Dykai 
rute>kiam pamokinimus. Reikalaukit 
„aialogo, kurį prisiunčiame dykai. (-)

RUATTA SERENELLI & CO. 
1014 Blue lsland a*. Dpt. SO, Chicago.

i

PAVOJUS!
pirmiems

krutinėję, patrinkite vikriai . 
su

DR. RICHTERIO 
Inkaro Rūšies

PAffl-EXPELLERIU
V’aisbaž-nkl:s rev srrcc 

S. V. Pat. biure.
Persitikrinkite, 

Inkaro vaisbaženklis 
butų ant pakelio.

35c ir 70c vaistinėse, arba 
rašykite tiesiai į laboratoriją.

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

Brooklyn, N. Y.

esu visuomet vienodas, ir kas 
su manim turėjo ar turi rei
kalų, tas žino, kad aš dau
giau filantropas, negu biz
nierius; ir tik dėlto, kad ne
moku politikuoti nei veid
mainiauti, tat prisieina nu
kentėti. Vienok mano darbo 
aktyvai yra didesni už pasy
vus, ir dėl to reikia manyti, 
kad laikas parodys teisybę, i 
Prie pirmos galimybės aš as-' 

_ meniškai pasistengsiu kur; 
• Ireikia pribūti. Žinau, kadi 

Išnaudojimui tos galimy- galimybėsJaukti reikės ilgo- 
bės pasitariau su be&iren- kai,^ nes vienų vienas prie to

i

I

PLUNKSNAS. Putus. Paduškas. 
Patalus. K aid ras ir visokias lovų 
įrėdmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai £.rba rašykit

Didžiausis sandė

European Feather Co.
25 Lowell Street, Boston, Mass.

lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą.

Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.

F»r Cuts and Woundi
Apaiaaugokit nuo užairo- 
animo. Gvdykit kiekvienų 
įpjovimų, žaizdų ar įdrėa- . 
kinų sn stipriu ir nenuo
dingo aptiseptiku. Zonilo 
užmuša bakterijas ir pa- 
fdboti gyti.

_ giančiu važiuoti Lietuvon at- ruošiuosi. Bet aš gyvenu vii- •
kad ateis ta valanda, !sargos majoru Jagučanskiu. timi

r~ - - ...

kolonijos, Dr. Machado lau-įspirti prieš tuos sensacijų 
I \ t ’ * * ’ ' ’*
loniją. iš aukščiau minėto-’deliu malonumu ant mano 
mis sąlygomis atvažiuojan- * galvos “kuolus tašo. Dau-i jų. man staigiai reformuo- 

Įant reikalą negavus laikinos 
oaskolos nei Kaune, nei Ber-

i line (Kaune nebuvo kas da- 
Jryti kaip tik atstovautai fir
mai palikt visa kas yra jų 
rankose), tegul pati atsitei-i _ _______ __________
šia su pretendentais iš pasi- manęs ir p. Jagučanskio. Sa- 
aikytų užstatų. Draugai ir vo komisijas jam patikėjau 
staigos savo laiku suteiktų ;r jjs gaVęS kontraktą išva- 
jaskolų negrąžino ir aš ne- ziavo Lietuvon. Aš su Dr. 
grįžęs iš Berlino su buvusio: Machado kontrakto nesira-' 
nano tarnautojo išpirkta svarbiausiai dėl to, kad; 
aivakorte, kaip stoviu taip neturėjau lėšų apmokėti no- Į 
jrangus,” atkeliavau Brazi- tarialiam mokesniui. Išvažia- 
ijon naujos rimto darbo dir- vus p. Jagučanskiui Lietu-

sargos majoru jagucansKiu. ,
Tapo nutarta, greta vokiečių kuomet turėsiu galimybės at- • 
kolonijos, Dr. Machado lau- sispirti prieš tuos sensacijų | 
kuose, padaryt lietuvišką ko- mylėtojus, kurie su tokiu di- Į 
1-----zz^ _ urr:__ _ rloKii rnolrmiimi'i ant rnann !

jo eive uiiiiuiv" . -------

mis sąlygomis atvažiuojan- galvos 
čių šeimynų ir šiaip norinčių giausia, žinoma, tuomi užsi-
kitu tautu kolonistų pavvz- ima mano buvę neva drau- t 

Įdžiu ; - - -
Sutarta

apsigyventi žmonių, gai, kad tokią taktiką varant 
_____u kolonizuot 5000 ai- nereitetų su manim už savo | 
kerų. Spalio 23, 1926 m., ta-paiku jiems suteiktus kredi- « 
po pasirašyta sutartis tarpe Jus atsiteisti, kaip kad neatsi- g 

i_____t—-—Jteisė krizio momente. įg
Kadangi šį laišką berašv- | 

damas perskaičiau, kad “Br. j 
Lietuvis” sustoja ėjęs, tat | 
siunčiu šį laišką gerb. “Ke- 
leivio” redakcijai, prašyda- | 
mas jį patalpinti savo skil- f 
tyse, o laikraščių, rašiusių _ 
apie mano sąryšius su “Al
fos,” “Nova Lithuanijos” 
reikalais, etc., prašau ir ma
no žodžiui vietos suteikti.

K. N. Norkus—Dambauka.

vos jieškoti. Po mano inter-|von, tik Į porą laiškų gavau 
view su redaktorium atsakymą, o paskiau jo-1
'ado De Sao Paulo’* tarn kitu'Rių Z,nių neturėJau ir netu~ acio De bao rauio tai p Kitų J|Org buvQ ir kabeliu 

ir sekanti ;kĮausta jg laikraščių su-
nu, nors buvo ir kabeliu

I

t 

t
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D1DEL1S PASISEKIMAS

Feenamint
Olų Chezcing LAXATIVE

Malūnas čiagumis, kuris 
palaiko pilvo reguliarišku- 

m*. Vaikai myli jį 
15c. ir 25c.

i

Nho r«sų ir žarnų m-
^agi^ų, kari* paeina uao 

rovimo n-eku germanio 
KodiidaaM ir vaikams nėra.

Eagle Brand išaugino dau
giau sveikų kūdikių. negw 
visi kiti kūdikių maistai

EAGLE ERAND
CONUENSEO NULK

r. J. AIMEVIČIUS
Lietuvis Graborius

Suteikia geriausi paskutinį 
patarnavimą Už piir.., pagrabų 
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. 6-1 h Street.
SOUTH BOSTON. MASS. 

Tel.: So. Boston 4486.

Telefonas So.
[ LIETUVIS DENTISTAS

: Of. SI. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

[ Ofiso valandos: Nuo 10 ryte fin 
i 5:30 dieoų. Nuo 7—9 Titan.

Nedėliomis pagal sutarties.
414 BROADWAT,

SO. BOSTON, MASS.

Baldės Love It
O. - - ___

r

Jonas Petiraikevičnis
Laisniuotas Graborius
Laikau Automobilius dėl Veseli- 

jo. Krikštynų ir šiaip pasivažinė
jimams pigiau negu kitur. (-) 

162 BROADWA<
SO. BOSTON, MASS. 

Ofiso Tel. So. Bort«jf»3«4-W. 
Res. Tel. So. BostoT 0304-R.

- •> -
Tel. South Boston 3520 

Residebce University 1463-J. 

S. M. httrtMtallM 
LIETUVE MOTfiSBlS 

ADVOKATE 
366 Broadway, So. Boston, Man*. 

Room 2.

Mus. WlNSLOW’8
Struppasiūlymų gavau

laišką iš Dr. Labieno de Cos- žinojau, kad Kaune stverta 
ta Machado:

“S. Paulo. October 6-th, 1926. Jagučanskio jon įeina_buvę' 
Mr. K. Norkus. Rua Victoria 81, 
S. Paulo. Dear Sir:— Ha vi n? 
been. informed that vou are vi- 
siting our countrv in order to 
find a good place for colonisa- 
tion purpose ant beeing proprie- 
tor of very large extention of • 
land in the statė of S. Paulo. I j 
take the liberty to invite you to 
visit* the šame, vvithhout any 
engagement. I am sure it shali 
please you very rnuch and you 
vili find a satisfaction. The 
land is situated in Sorocobana, 
has good climat. good waters, 
very productive ground without 
mountains, with low hills and 
flat surfaces. There are no fe- 
vers and pericolous diceases. 
This fact is plain proved by 
three german colonies wfch 
were grounded by me there sin- 
ce six years. As for prices and 
conditions no other enterprise 
will be able to make better than 
mine. I am ready to give you 
any further information you 
may need. Hoping this will be 
interest for your plan, I rėmam, 
Sir, Yours very truly (Para-

“Alfos” B-vė, kad apart p.

%

skyrių, nesumę- 
fadarytų jos rei-'

T*

Rauginti Kopastai.
■■

j Rauginti kopūstai turi vi- 
KAiAivin” sus svarbiuosius kopūstų ele- 

. Kiršteinas Jie yPatin?ai sveiki
[Viduriams.

Lietuvos valstybės tarnauto
jai pp. Kiršteinas ir Kemau- 
skas. Šiandien iš “" 
sužinojau, kad p. ., .
jau Brazilijoj. Aš nežjnau, p 1(^unarns- 
ar “Brazilijos Lietuvis'” su-Į Rauginti kopūstai yra netik 
interesuotas kitos kompani-įbiedno žmogaus valgis, bet 

[jos žemių kolonizavimu, bet. ir puikus medikališkas agen- 
• esu linkęs manyti, kad išvargtas turtingųjų žmonių vidu- 
dvti asmenys teisingiau vedė'riams Tt-gveikas irnaudin- 
emigraei jos darbą, negu : gąs. Kppustų sultys liuosuoja
Kaune sėdintįs svetimtau
čiai veda... Prie progos leis
kite paminėti, l$ad iš tokio 
bendrumo Kauno'^Lietuvio” 
kronikas rašytojas 136-tame 
num., iš birželio 22 d., 1927, 
pagimdė “laikraštinės galy
bės perlą”.„

Gal neįdomu ką as čia ra
šau, bet yra mano senovės Į 
draugų, yra ir dabar žmonių, ’ ir pasilsėjimas, valgymas 
su kuriais drauge darbuo-į tinkamo maisto, tie visi prisi- 
juosi ir kurie mane ne tokiu 'deda prie sveikatos ir sveiko 
pažįsta, kaip kad esu aš lie- kuno. 
tuviškoj spaudoj atestuoja
mas. Tų žmonių dėlei ir pra
šau “Keleivio” i ‘J 
paskelbti šį laišką.

i

!

vidurių sukietėjimą. Raugin
ti kopūstai yra senoviškas 
valgis ir labai populiariškas 
per daugeli metų.

Suprantama, kad vienas 
valgis nepagelbės žmogui 
sveikai gyventi, bet kombi
nacija valgių pagelbės. Švie
žias oras, saulėkaita, užtekti
nai miego, tinkamas darbas

Raugintų kopūstų sultys
'■ - redakcijos yra tik vienas iš daugelio

I daiktų, kurie užlaikys žmo- 
Kas link “Brazilijos Lietu- gų sveiku. F. L. L S.

—

L

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO ISTORIJA
Šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

Romos imperiją, jos demaRTatiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu,jpersų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus,' apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą čingil Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu ‘‘Mongolai ir 
čigonai.” ,

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

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
255 BROADWAY,

■ 1 ■ 1

V

90. BOSTON, MASS.



No. 47. Lapkričio Z3,192?. KELEIVIS •v *

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
; (Nuo musų korespondentų ir is Lietuvos Laikraščių.)
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už darbą davė 10 aukso rub
lių. Sulig nusakytų Staškevi- 
ėaitės žymių policija suėmė 
tos pat parapijos Juozą Mi
kalajūną. Per kratą pas ji ra- 

i do daug Smilgevičių daiktų

gavo raudoną juostą. Į pa
klausimus kalbėtojas neatsa
kė.

LENKAI UŽPUOLĖ ŽA- be, tiek paviršutine išvaizda ?alų gale ir pat> jis prisipaži- 
GARIŠKIUS. nuolatos ėjo tobulyn. no kaltėje. Smilgevičius daz-

Aninlėšta mnlrvlrU L ♦ ■ Galima buvo manyti, kad n.ai &11^avosl duosiąs sese- 
Apiplesta mokykla, mokyto- -• nrflmnna„ xak;1 tiAioiri- nms P^gon daug pinigų, 
j., ir mokyklų inspektorius. ^Ta^tSreSi ’™

Naktį į spalių mėn. 18 d. musų gamtos turtus — miš- 
nežinomų asmenų, atvykusių .ką, turės galimybės vystytis 
iš anapus demarkacijos lini-: ir ateity užimti nemažos 
jos, buvo sudarytas užpuoli-'svarbos prekyboje su užsiė
mus Žagariskių. (Seinų aps.) niais. Pramonės pakilimas 
pradžios mokyklos. Apie 22 duotų platesnių galimybių 
vai. mokytojo, seimai ir tuo žmonėms nąmieje uždar
inėtu vizitavusiam mokyklą biauti ir nesikraustyti uždar- 
Seinų apskričio pradžios mo- bių jieškoti tolimuose užsie- 
kyklų inspektoriui vakarie- niuose. 
niaujant, su žiauriu šauksmu 
i butą įsiveržė tiys ginkluoti tečiau, 
vyrai ir lenkiškai f ’’ 
“rankas aukštyn,” atkišo visi'maina. Kaip pasirodo, visus 
trys ginklu^ inspektoriui degtukų fabrikus Lietuvoje 
kakton, po ko pradėjo kraus- yra nupirkęs pasaulinis šve- 
tyti kisenius ir reikalauti gin- du koncernas. Jis žadąs visus 
klo, kurio inspektorius netu-i6 dabar esančius Lietuvoje 
rėjo. Tuomet, pastatę visus fabrikus uždaryti ir paleisti 
kertėn ir Įsakę nejudėti, pa-'dirbti tik vieną* 
tys pradėjo viską versti ir! Tokiu budu, tur būt, bus 
krėsti. Kratos metu sumaži- paleista ir neteks darbo apie 
nu lempos šviesą ir, per ko- 400 darbininkų, kurie dabar 
kms ;>—8 minutes “pasidar- tuose fabrikuose dirbo. Nau- 
bavę” po kambarįut. ir mo- jasis fabrikas dirbsiąs maši- 
kyklą, su pagrobtai.- daiktais nomis. 
pasišalino. j Be to, kaip girdėti, naujie-

Iš inspektoriaus pagrobta ji degtuką fabrikų savinin- 
piniginė su 418 litų, portfelis kai, nesą suinteresuoti degtu- 
su įvairiais dokumentais, ;kų gaminimu ir eksportui, 
štampa ir antspauda, elekt- nes jiems esą svarbiau paša
ro* lemputė, peiliukas ir lai- Hnti nepageidaujamas kon- 
krodis su grandinėle. Iš mo- kūrentas iš pasaulinės rin- 
kyklos vedejo pagrobtas mo- kos, kuris galėtų pakenkti 
kyklos dienynas, antspauda švedų degtukų pramonei, 
ir du laikrodžiai, vienas jų Be Lietuvos, šis švedų 
auksinis. i koncernas esąs jau supirkęs

30 minučių po užpuolimo Lenkijos degtukų fabrikus.. 
pa yko duoti žinią artimiau-! Tik Latvi ja griežtai jam pa
sienis šauliams, tečiau už- si priešinusi ir visais galimais 
puolikų tamsumoje jiems pa- budais rūpinasi fabrikus pa
gauti nepasisekė. Rytą atvy- lakyti^savo rankose. Latyijo- 
kusi iš Lazdijų policija nu- " ~ ** *
statė, kad užpuolikai buvo 
atėję iš anapus demarkacijos 
linijos ir į ten pat sugrįžo.

Paskutinėmis dienomis, 
, Lietuvos degtukų 

surikę pramonėj įvyko didelė per- 
'____ •____rr _________ • __ •____

; j Jam atėjo mintis kitaip pasi
ni pinigauti. Prisitaikęs kai na

muose buvo tik sūnūs su mo
tina, jis apsinakvojo pas 
Smilgevičius. Nakčia pabu
dęs susijieškojo kinų ir pir
ma sunui, o paskui motinai 
perskėlė kirviu galvas. Po t< 
susidėjęs visus daiktus ir pi
nigus iškeliavo.

Nesenai kariuomenės teis
mas teisė Juozą Mikalajūną 
ir priteisė mirti.

MUŠTYNIŲ MĖGĖJAI.
Darsūniškio apylinkės gy

ventojai nuo seniau pasižymi 
muštynių ir triuksmavimo 
mėgimu. Taip, šio mėn. bė- 

'gyje įvyko šiokie atsitikimai: 
spalių mėn. 2 d. neįleistas Į 
vakaruškas Naginė Antanas 
išdaužė pil. Maciulevičiui 
du langu. Spalių mėn. 4 d. 
pil. Kerševičaitė išdaužė 
dantis tūlam Alikvičiui Pra
nui, o vėliau tą patį Alikvi- 
čių keletas mušeikų užpuolė 
iš pasalų kelyje ir tiek sumu
šė, kad teko nugabenti į ligo
ninę. Spalių mėn. 16 d. mies- 

! telyje, matant gausingai' 
' publikai peštynės Įvyko net 
; trijų veiksmų, nes peštukai 
. buvo 3 kartus susikibę. Peš
tynių metu susikruvino 4 di
džiausi mušeikos.

ginklui inspektoriui degtukų fabrikus Lietuvoje

tyti kisenius ir reikalauti gin- dų koncernas. Jis žadąs visus

Tuomet, pastatę visus fabrikus uždaryti ir paleisti 

viską versti ir! Tokiu budu, tur būt, bus

je dabar einanti didelė kon
kurencija.

Piliečiams, liaudžiai kon- 
linijos ir į ten pat sugrįžo, kurencija yra labai svarbus 
Tą faktą patvirtino jų pėdos dalykas, nes besivaržą fabn- 
ir išmėtyti kauliukai slyvų,.kantą1 rupmasi patiekti ge- 
kuriu jie buvo pasigrobė mo- mausią prekę pigiausia kai- 
kvkloje. ;na. Koncernas gi, jei jis ne-

*__________ : turės konkurentų, mažiau ru-
PRAS1DĖJO POTVYNIAI. Pj^is Prekių kokybe ir galės 

statyti jam tinkamą kainą.
Dvidešimt metų atgal, Lie

tuvoje buvo bei eik išimtinai 
Upstainiai. Dėl beveik ne- švedų degtukai. dabar jie, 

peistojančio lietaus labai pa-. tokiu budu, vėl grįžta, 
kilo Juros upė ir vietomis iš- X argu be į šį grįžimą gali- 
siliejo iš krantų. Smarkiai te- ma palankiai žiūrėti. Pagy- 
kėdamas vanduo paplovė vensime — pamatysime, 
prie upės sudėtas malkas ir --------------
ėmė jas nešti .Nemuno link. MOTERS PRISIRIŠIMAS. 
Srovės nešamos malkos su-; Vilkaviškis.- Pil. Rama- 
griovė žnfonių pastatytą ties nauskienė, neturėdama savo 
Šereiklaukiu tiltą. Tuo metu vaikų, 1922 metais paėmė 
ant tilto pasitaikė keletas ve- auginti 5 mėnesių rastinę. 

. žimų, bet laimė tiltas'griuvo Apskrities valdyba jai mokė- 
ne susyk ir vežimai suskubo jo 40 litų mėnesiui.
dar apleisti tiltą. Daugiausia Laikui bėgant, Ramanaus- 
is to nuostolių turi malkvi kienė šią mergaitę pamilo 
pirklys, kuris be ko kito turės kaip savo tikrą dukterį ir nei 
atstatyti nugriautą tiltą. nemanė, kad su ja gali tekti 

Rokai. (Klaipėdosapsk.). atsiskirt. Tečiau spąlių 20 d. 
Minija tvinsta ir liejasi per pas ją atvyko nežinomi vyras 
krantus į pievas ir laukus. įr moteris ir pareikalavo grą- 
Kelias nuo Priekulės ant šer-žinti mergaitę. Ramanaus- 

*' nebeišeinamas* kienė nesutiko. Svečiai paė- 
‘ ! mė mergaitę jėga, sėdo į au- 

baigtas pradėtas tomobilį ir nežinia kur nu- 
• į va^av0 Ramanauskienė iš

usigraudinimo net apalpo. 
L’ ‘ “ j mačiusieji, to

kiu prie svetimo vaiko prisi-

Patvino Jura, Minija, 
Šventoji.

•

nemanė, kad su ja gali tekti

nų darosi i
Gyventojai laukia, kad butų 
greičiau y--'-*— 
vest tarp tų vietų žvizdrinis
- - - « • Y Y * ________ —kelias, kurio dalLJau pavyz- susigraudinu 
dingai supilta -frpridaboja- §į atsitikimą 
ma. ** » . *L2_, .*

Dusetos, Zarasų apskr. Čia rišimu buvo sujaudinti. < 
smąrfclai patvino Šventoji. • 
išėjo iš krantų ir užliejo pie
vas.

VIETON PIRŠLIŲ — 
ŽMOGŽUDĮ SUSILAUKĖ, 

i Krakių valsčiaus, Valakų 
kaimo gyventojas Jokūbas •« • 1 __ ?
girti, kad savo seserims duo- 

Lietuvos žemės ūkio ir siąsdaug pasogos ir aukso, 
pramonės parodose bei šiaip tik tegul jas kas veda. Šių 
gyvenime galima buvo pašte- metų balandžio 12 dieną kal
bėti, o prękybos statistika mynai atėję rado Jokūbą 
visai konkrečiai nurodo, kad Smilgevičių ir motiną per- 
4egtuku pramonė Lietuvoje skeltomis galvomis, negyvus, 
kilo ir buvo bepradedanti Visi daiktai išmėtyti. Tuojau

ŠVEDAI SUPIRKO DEG-
___. _ — — — — * w v y r ■

TUKŲ FABRIKUS Smilgevičius mėgdavo pasi-
LIETUVOJ. f.7 i o-irti. kad savo seserims duo-

«

“Plaukite po 
Amerikos Vėliava**.

LIKVIDUOTA VAGIŲ 
GAUJA.

Nesenai išėjęs iš kalėjimo 
žinomas vagis Dronseika Jo
nas organizavo naują vagių 
gaują, į kurią Įėjo jis pats, 
kaipo vadas, jo padėjėjas 
Nekrašą Vincas ir kaipo ant
raeiliai bendrabarbiai, vogtų 
daiktų laikytojai ir likviduo
to jai, Malinauskas Juozas, 
gyv. Kalnėnų kaime, Turžė
nų valse, ir Lastauskas Jo
nas, gyv. Janonių gt. 86 Nr. 
ši organizuota gauja veikė 
planingai, sumaniai likvi
duodama pavogtą turtą ir są
moningai slėpdama savo 
pėdsakus. Tečiau. kriminali-į 
nės policijos valdininkų pa
stangomis pavyko viską iš-! 
aiškinti ir kaltininkus pa
traukti atsakomybėn. Likvi-' 
duojant šią gaują, visus pa
minėtus asmenis pavyko tuo- 
iau sulaikyti, apart vieno 
Dronseikos, kuris neturėda- 
mas nuolatinės gyvenamos 
vietos, prisilaikydavo įvai- , . , ,.
iose vietose. Paskutiniu lai- as^°Je degančio išbalo 

ku teko nustatyti, kad Dron- ,na aps^e moter! iruzdege 
-eika prisilaiko pas savo uoš- ,ovl* ^l17!61.’ Pal’ejvs nuo 
vi Bortkų Karoli, gyv. Kale- tl?'\bo Žiobnenes brolis, is- 
iimo gat. 38 Nr. Ukmergėje, girdęs riksmą, atbėgo pagal- 
Sulaikant Droi.seiKą š. m. bon ir su dideliu vargu izge- 
sualiumėn. 18d. naktiesme. ™ beisigalineią ugn). Mo
tu jis su ginklu rankoje mė-densapdege. ypae viena ran- 
gino priešintis. Bet policijos ,r truks ll‘!a1' ko1 ^a,es 
gudrumu apgautas, jis buvo .darbuotis, 
suimtas be jokio pasiprieši-. poię^nvArni 
mmo. Jį suėmus rastas prie riuviau vauiy. _ 
jo revolveris su dviem apka-. Aglonėnai (Klaipėdos__
bom pilnom šovinių ir vienas apskr.). Musų apylinkė pas-j — 
šovinys įleistas i tūtą, paruo-, Kutiniu laiku labai daug ken- 
stas šovimui. Sulaikyta^ -ia nuo vagių. Nepraeina nei 
Dronseika, kaip senas spe- i kelios dienos, kad neišgirstu- ( 
rialistas vagis nieko pasakv- meį apie įvykusią vagystę, i 
ri nenorėjo, kiek galėdamas Taip pirm keletos dienų pas 
stengėsi savo kaltę neigti ir ūkininką Konradą V anaguo- 
nrisipažino padaręs tik tas se piktadariai įsilaužė į syir- 
vagystes, kurių nors kokie, rici-t,,
:rodymai buvo. Tokiu buduį 
iis prisipažino su savo padė
jėju Nekrašu Vincu papildęs 
10 stambesnių vagysčių viso 
apie 6,000 litų. Visi šie sulai
kyti asmeny.- patalpinti kalė
jiman iki teismo.

i

Kalėdos Lietuvoje
United Statės Lines ur. .ge specialu ekskursiją, kad jus . j įsų ieirayni 

būti Tėvynėje Lietuvoje an 1 Linksmų Kaiėdimų Švenčių.
Planuoki te jau dabar plaukti puikiuoju

S. S. LEVIATHAN
kuris apleis Nev Yorką gruodžio

7, 1 vaL ryte.
Atlankysiąs tėvynės Kalėdų laL<
S:ą ekskursija asmeniškai v< s

jJi. 1 urek priruoš viską jurus i. jus
Dr! pilnų informacijų ir soectaH-.:

United Statės Lines .
75 Statė Street. Bostcn. Mass. 45 B. adway, New Yorfc City į

(Keleiviai bus priimami ant laivo 
8 vaL vakare gruodžio 6.

• bu: niekad nenamirštasin įvykiu.
)• » ph Turėk, l'nited Statės Lines atstovas, 
sąkcieiviams ir aprup-n, bagąz.j.

kainų klauskite just: rieto agentą arba rašykite

45 B. ad'^sy, New York City

LIETUVIAI!

<

t

I

PASLAPTINGAS NUŽU
DYMAS.

1925 metais, gruodžio 16 
d. nakčia, Panevėžy, nežino
mų piktadarių buvo nužudy
ta turtinga našlė Paškovienė 
Iš ryto atvykusi tarnaitė rade 
duris atdaras. ir perskelta 
?alva Paškovienė gulėjo lo
voje.

Paškovienės nužudymu 
buvo įtartas artimas Paško- 
rienės draugas Paškevičius, 
kuris tuo tarpu buvo Kaune 
°aŠKOvienė buvo užrašiusi

Lament u Paškevičiui visą 
ui tą, bet vėliau dali turto 

’iadėjo parduoti. Todėl poli- 
?ija įtarė, kad PasKevičius 
lakčia atvažiavo j Panevėžį 
r, pasinaudodama^ Paško- 
/ienės pasitikėjimu, įėjęs bu- 
an nužudė ją ir, pagrobęs 
estamentą, kad neliktų jo
kio įtarimo, išvartė daiktus 
laėmė kai kurias brangeny
bes ir tuojau grįžo Į Kauną.

Panevėžio apygardos teis
mas, savu laiku sprendęs by
lą, nerado Įrodymų Paškevi
čiaus kaltei ir išteisino jį. Li
to nustatyta,kad Paškevičius 
lužudymo naktį tikrai buvo 
Kaune, kad pagaliau nebuvo 
Šokio tikslo >jam Paškovie- 
įę žudyti, nes testamentą ji- 
ai jau turėjo pas save. Paš- 
kovienės giminės buvo suin
teresuoti jos turto likimu, ir 
kas iš jų galėjo padalyti nu- 
dkalstamajį darbą, kad pa
grobtų testamentą, o po to 
Paškovienės turtas jau pa
veldėjimo keliu galėjo jiems 
tekti.

Valstybės gynėjas padavė 
ipeliacijos protestą, ir šią 
bylą Vyriausiasis Tribunolas 
sprendė iš naujo. Bu' o per
klausta per penkiolika liudi
ninkų, bet nustatyti, kas gi 
Paškovienę nužudė, taip ir 
nepavyko.

Vyriausias Tribunolas, vi- 
ą dieną šiąbjlą sprendęs, 
pripažino Al taną Paškauską 
nekaltu ir išteisino.

Paškauskas buvo Panevė
žio policijos valdininkas.

TAUTINIKŲ AGITACIJA
Rugsėjo 25 dieną*. Lukšių 

miestelį aplankė tautininkų 
agitatorius, kuris kalbėjo 
apie žemės ūkio rumu-.. Tik 
labai gailiu kad trumpai, vos 
penketą tini n. Toliau griebėsi 
politikos, ir kalbėj< įipie pus
antros valandos, girdamas 
tautininkus. Kalbą pradėjo 
nuo 1926 fTi. juodžio mėn. 
17 d. Jis nesiskundė, kad 
tautininkams nei viena poli
tine partija nepadedanti dar
bo dirbti; jos visos, girdi, 
esą užsikrėtę balsavimu ir 
nori tautininkam^,. pakišti 
koją. Partijoms išnaikinti,]Ūkininko Juozo Kuconies 
tautininkai smulkaus kredito į pasiuto šuo ir nesaugomas ap 
bankelius likviduosią, nes, j kramtė kelis kitus. Ūkininko 
girdi, koki jie bebūtų, vis-! fišado šalnos šunes apkram- 
tieJc— partijų lizdai esą.1 tė 4 kiaules ir vieną telyčią. 
Neramumai ir sukilimai šie gyvuliai pradėjo sirgti ir 
trukdą ramiai dirbti. Kalbė- reikėjo jie nudėti.

Dar pasiutęs šuo apkram
tė Juozo Kuconies ir kito 
ūkininko Kazio Kamenos

»

NEATSARGUMAS SU 
LEMPOMIS.

Degliai (Klaipėdos aps.). 
Spalio 18 d. vakare ūkininko 
Žiobrio žmonai pilant Į de
gančią lempą žibalą, jis stai
ga užsidegė ir išsigandusi 
moteris išmetė lempą ir indą 
su žibalu žemėn. Pasipylusio

i

ną ir pavogė visokių daiktų 
maždaug už 2000 litų ir gry-: 
nais pinigais apie 400 litų,į 
kuriuos Konradas bu\ o ga
vęs už nesenai parduotą' 
kiaulę. Vagys buvo atsilankei 
taip pat ir pas ūkininką Id- 
zeli Poškuose, bet ten tiek 
daug negavo

PAVYZDINGAS VALDI
NINKAS.

Pagėgiai (KlaipėdosKra
ite . Pagėgių apskrities virši
ninkas p. von Schlenther, ku- 
is nemokėjo lietuvių kal

bos, paskutiniame apskrities 
seimelio (Kreistaz) posėdy
je, Įvykusiame rugsėjo 30 d., 
pirmą sykį kalbėjo lietuv iš- 
kai. Kaip girdėti, p. Schlen- 
:her ėmė pamokas lietuvių 
kalbos ir per trumpą laiką 
iek prasilavino, kad jau gali 

visiškai ją vartoti. Geras pa- 
Vyzdis daugeliui Klaipėdos 
Krašto valdininkų.

NELAIMĖ MEDŽIOKLĖJE! 

į Laugaliai (Klaipėdos ap."). 
Ruduo — medžioklės laikas. 
Bet medžiojant Mažas neat
sargumas kartais gali būti 
priežastimi nelaimės. Taip, 
aną savaitę Laugalių moky
tojas buvo išėjęs su šautuyt| 
pavaikyti zuikių. Priėjęs 
griovį ir norėdamas jį per
šokti, pargriuvo, Uogavo šau
tuvo gaidį įęyišr šruotai su
lindo jarp į vienos kojos pirš
tus. Ndfaimingas medžioto
jas turėjo būti nugabentas 
pps gydytoją.

i

NESUGAUTAS ŽMOG- 
ŽUDIS.

Nužudęs Kazokų kaimo, 
Kruonio valse. gyventoją 
Grigonį Simą, Podolskis Pra
nas šiuo metu slapstosi po 
apylinkės gyventojus ir kar
tais eina plėšikauti į Piliuo
nos girią, kurioj buvo su
stabdyti apiplėšimo tikslais 
keli ūkininkai

lietam SitMietnsta

Jiegzaminuoju fkis, priskiriu 
akinius, kreivą#' akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadwsy, So. Boston, Mass

ŠUNES PASIUTO.:
• ?

Viliunai, Kruonio valse.

« t 
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Telefonia 5112.

Or. A. GffĮUi-OiMsIras
LIETUTIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dirnę-
Nuo 2—5 po pietų 

- Nuo 6—8 vakaYe
Nedėliomis pagal susitarimą.
705 N. Main St. kjuitp. Broad St. 

MONTELLO, MASS.

„ _____ ________ _____ . . n jo ir apie konstitucįj.os keiti-
rimtai vystytis. Paskutiniais atvyko iš Latvijos Smilgevi-.nią ir apie referendumą, bet 
laikais Lietuvos degtukai jau čienės duktė, kuri konstata-ičia nieko .nepasakė naujo, ukiuhiru xxai.ic.iyo
buvo bepradedą susirasti sot vo trukumą daug brangeny-. ne pasakė nei kada bus ref e- karvę ir telyčią, kurias taip 
rinką užrubežiuose ir konku-bių ir kitų daiktų. re»dumas. Baigdamas,pasi-
ruoti su kitų šalių degtukais. I Atvykusi policijon Elena gyrė, kad su užsieniais Lie-

Kiekvienas pagaliau pilie-Staškevičaitė pranešė, kad tuvos santikiai pagerėjo ir

sų degtukai tiėk savo koky- paliko jai siūti marškinius ir demaras
/ ' ’ c

1 *
f n

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRONIŠKV LIGŲ PER 7,U- 
VIRŠ 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
pat reikėjo užmušti. Kaziui 
Kamėnai nuostolių padaryta 

_ . .. už 500 litų, o Bladui Šalnai
tis galėjo pastebėti, kad mu- užėjęs nepažįstamas vyras ministeris pirmininkas Vol- už 250 litų, šunis pavyko vi
sų degtukai tiėk savo koky- paliko jai siūti marškinius ir demaras viešėdamaš Pizoj sus užmušti.

BALTIKO AMERIKOS LINIJA 
tai pirmutinė ir vienatinė laivinė 
bendrovė, kurios laivai pralaužė 
kelių iš Amerikos New Ynrkc

TIESIAI Į LIETUVOS

KLAIPĖDĄ

siunčiant du laivu pernai, c jau 
net penkis šįmet.

KAINOS LAIVAKORČIŲ I
KLAIPĖDĄ

Trečia ldesa................... $107.00
Ten ir atgal tiktai .. $181.00

Turistine III klesa .... $117.00
Ten ir atgal tiktai .. $196.00 

Valdžios taksai atskirtum.

>

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

“Polonia” 6 Gruodžio 
“Estoma” 22 Gruodžio

KALĖDŲ Laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-December 
žiniom kreipkitės į vietos agentų ar į bendrovę:

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

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorke į 

Southampton kas Sereda viena iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA AQUITANIA MAURETAN1A
IŠ BOSTONO: LACONIA 27 Lapkričio, ANDANIA 11 Gruodžio.

o paskui sausžemių j Kaunu 
Pamatykite Londonu pakely. ii * 
Taipgi tiesiai į I»ndoną kas 
Pėtnyčią nauji, aliejų varo- . 
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortė- į abu galu iš 

CUNARD LINE

New York į Kaunu $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, ere v i 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų in otmacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pis,

33 Statė Street.
Boston. Mass.

i LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didžiausio Vokiečių laivo 
COLUMBUS 

arba kitais šios Linijos laivais 
TIK ASTUONIAS DIENAS

Puikios kajutos Trečiai Klerai— 
Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN

LL0Y4) 
£5 Statė St, Boston, 
? arba pas vietos agentus

i

1

I

*

203

laivų Cleveland, 
i- Thoriauia.
i plaukimai iš New 

Ca . ai Thurinjoa ir

19 IR l

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

mušti tt$į|riubinių Urvų 
YORK (ssttHs'rtfAUBI’RG

Dėl soųrfžitno leidimų ir kitų in- 
for marlių klMškit pas rieto* 
agentus arba pas „

Kambarg-Atnsrfcan Line
United American Line*, Ine.*

General Agentą į
131 Statė St, Boston, Maia.

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 
Specialistas sekretnų ir čigoniš
kų vyru ir moterų ligų, kraujo 

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

Room 7
Tel.; Richmond 0668. (-)

Valandos: Nuo 9 ryto >Li 8 vak. 
Nedėldieniųių iki 4 vai. po pietų

Ant
NEM YORK _________

DEUTSCHLAND.
ALBERT BALLIN, .. 

RESDLUTE. RELMNCE.
ir am populiariškų’ vienodai* 
kambarius * * ’ — 
SųvaitimS?

Yorko. f___ _ ______o._ _
VVestphalia atplaukia į Bostonų.
Personaliai lydimi į Europa 

išvažiavimai.--- t ’ i .
.ii New YėrV 
j Kaunu ir atga 
(Pridėjus S. V. 
įei<ų Taksus.)

4^' * *
Tel. So. Boston 506-VF..*

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 IZ dien^.o 
Ofisas “Keleivio” name.
Broadway, tarpe C ir D St,

SO. BOSTON, MASJ,

---------- ------------------------------------------------------------------------------------------

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirarfat

Valandos: 10—2; S—• 
Sennadieniaia: 10—2

3421 So. Halsted Street

«

!»
i

» 
»

« 
i 
t

, Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligru moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba Įso- 

' ki?kai ir rusiškai. R*vmarlr«t
!I

kiškai ir rusiškai. Telefonu Haytnarket 3390
1 ALLEN ST.. Cor. Chambera St, BOSTON, MASS.

SCOLLAY SQUARE 
BOSTON.

OLTMPIA THEATRE BLOG.. 
ROOM 22

VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS; nuo 10 iki 
1 dienų. -i’

Dėl šunvočių, Žaizdą ir kitą akiu tolis 
BE AR BRAND SALVE (Groblewskio)

Sustabdo skausmą ir užgydo žaizdas be 
. ■ skausmo j 2 ar 3 dienas. Kaina S5e 

f GROBLEMSKI & CO, Ptyamath, Pa.
“Gydo ir GYIH) ir GYDO—bat mato na."

X

vI I
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Vietinės Žinios I
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 
SĄJUNGOS VI RAJONO 

KONFERENCIJA.
. Lapkričio 6 d. LSS. VI Ra
jonas turėjo savo metinę 
konferenciją Haverhillio 
Lietuvių Kliubo Salėj.

Konferenciją atidaręs, or
ganizatorius drg. J. Urbonas 
pakvietė susirinkusius dele
gatus išsirinkti prezidijumą. 
Pirmininku buvo išrinktas 
drg. V. Anesta. raštininku 
drg. J. Kairaitis. Ėezoliucijų 
komisijon paskirtas drg. J. 
Valeika ir d. J. Kairaitis.

Buvo daroma pranešimai 
iš pusmetinio kuopų ir Rajo
no darbuotės. Iš tų praneši
mų pasirodė, kad LSS. VI 
Rajonas yra įsigilinęs i rimtą 
organizacijos darbą.

Toliaus sekė eilė sumany
mų ir pasitarimų. Tarp kita 
ko. nutarta surengti šiame 
sezone . du maršrutu: vieną 
su prakalbomis, kitą su pa
skaitomis.

Buvo pasitarimų ir LSS. ‘ 
Centro reikalais.

Rajono valdvbon sekan
tiems metams išrinkta tie pa
tįs draugai, būtent: organi
zatorium d. J. Urbonas, raš
tininku d. S. Uždavinis, iždi
ninku d. S. Michelsonas.

Lietuvos Socialdemokra
tų Rėmimo Fondo komitetan 
išrinkta: pirmininku d. J.! 
Valeika, raštininku d. S. Mi
chelsonas, iždininku d. J. 
Jankauskas.

Lietuvos Socialdemokrati
nės Moksleivijos Komitetan 
išrinkta: pirmininku d. J. 
Valeika, sekretorium d. J.

------------- »

garbė! Nors kūnas Jūsų bu
delių sunaikintas, bet dvasia 
Jūsų yra gyva ir ji bus su mu
mis kiekvienoj kovos valan
doj.

šalin Lietuvos engėjai fa
šistai !

! Šalin budeliai ir vagys!
Lai gyvuoja liaudies valia 

J Lietuvoje!
Lai gyvuoja Lietuvos So

cialdemokratų Partija!
Senelio Dėbso atminčiai.
Kadangi dabar sukako 

vieni metai nuo gaišaus so
cialistų veikėjo senelio Dėb
so mirties, tai LSS. VI Ra
jono konferencija šiandien 
pagerbia šviesią jo atmintį 
ir liūdi, kad šiandien Jo nėra 
musų tarpe.

i Minėdama didį darbinin
kų vadą ir mokytoją, konfe 
rencija tikisi, kad socialisti
nis musų judėjimas, kuriam 
velionis pašventė visą save 
gyvenimą, bus ištikimai ve
damas pasilikusių draugų.

Todėl:
Lai gyvuoja socializmas!
Lai gyvuoja darbininku 

vienybė!
Konfer. pirmininkas,

W. V. Anesta,
Sekr. J. Kairaitis.

,riekutėm baltos duonos butų 
sotus.

• Vienam mieste, kur ramia
usi apsčiai lietuviškų valgyk
lų. teko paklaust lietuvi dak
tarą, kodėl jis metė J. val
gyklą lankęs. Jis atsakė: 
“Jie ėmė duonos skupėt. 0 
man ko yra. ko ne. jei tik 
duonos ir geros sriubos už
tektinai, aš privalgau kaip 
pas motiną.” Valgyklų savi
ninkai turi žinot, kad lietu
viai nėra menkučiai žmonė<: 
ar jie bus daktarai, ar advo
katai, mėgsta gerai pavalgy - 
i. Keliom riekutėm duonos 
pasotint lietuvi negalima.

Jei Bostono lietuviškos 
algyklos pasistengtų ga- 
ninti tikrai lietuviškus val
gius, kad žmogus jaustųsi 
:aip namie, tai nors ir ta pa- 
ia mokestim inors ji yra 
įerbrangii neapsidirbtų dvi

Užsidarė sena dirbtuvė.
\\ althame užsidarė Davin

& Farnum inžinerijos dirb- ------------------ -j-- t

tuvė. kuri per 85 metus lieda- choro 'lyderius yra numaty-1 
vo metalinius dalykus. Kitą- tas B- Simanavičius, buvęs 
syk joje dirbdavo 300 žmo- Laisvės Choro lyderis, 
nių, o dabar vos tik apie 10. 
Kompanija išeina iš biznio, 
nes nebegauna užsakymų sa
vo produktams. Vadinasi, 
"geri laikai” prie pono Cool- 
idge’iaus.

danuodavo Birutės Kanklių!kad Sarpalius ištikrujų yra 
Chore So. Bostone ir Laisvės geriausias iš visų lietuvių ris- 
Chore Cambridge’uje. Į šito tiku. Sportininkas.

tas B. Simanavičius, buvęs

Bostono valgyklos.
Raulinaitis pasakė kartu 

teisybės žodi apie Bostone 
lietuviškas valgyklas: tą rei
kėjo senai pasakyti. Jis nuro
do. kad Worcesterio valgyk- 

■los duoda tris duonos rieku
tes. Bet ar trijų riekelių pa

• i j t> f kanka pavalgyti sveikam as 
Kairaitis, iždininku d. B. J-;meniuii nors ir ne juodadar
Vaitekūnas.

Sekanti konferencija nu- biui? Toli ne.
Bostono darbininkas už

tarta laikyti balandžio mene- nedaugiau, kaip Nev
šio paskutinį nedėldienį. 
1928 m., Cambridge, Mass.

Konferencija priėmė 
kančias rezoliucijas:

Užuojauta Lietuvos 
draugams.

Kadangi Lietuvos Social
demokratų Partija dabar 
pergyvena antrus žiauriųjų 
Romanovų laikus: kadangi 
veikliausieji draugai yra šau
domi, kalėjimuose pūdomi 
arba tremiami iš gimtinio 
krašto, spauda ir organizaci
ja smaugiamos,—

LSS. VI Rajono konferen
cija siunčia jiems šitokią 
užuojautos rezoliuciją:

Draugai! Nors kova su 
Lietuvos budeliais jurus yra 
sunki ir daug kainuojanti ; 
nors ne vienam iš Jus gal pri
sieis da ir gyvastį už Lietu
vos žmonių laisvę padėti, bet 
nepulkite dvasioje ir rankų 
nenuleiskite! Mes esame gi
liai įsitikinę, kad pergalė bus 
Jūsų. Priešas yra piktas ir 
žiaurus; jis gali da griebtis 
visokių priemonių ir daug 
nuostolių kraštui gali prida
ryti ; bei juo daugiau jis 

• dūks, tuo greičiau i a ir erala- 
ateis.

Todėl LS8. VI Rajonu 
Konferencija sveikina Jus, 
draugai, šitoj sunkioj kovoj 
ir kviečia vesti ją drąsiai iki 
pilnos pergalės. Mes gi, 
amerikiečiai, iš savo pusės 
lesiinė vi.-as savo pastangas 

kad parėmus Jus moraliai ir 
materialiai.
Pagarba kovoje kritulėms 

draugams
Kiituriems kovoje drau

gams LSS. V J Rajoao’konfe- 
•encija taria:

Brtftigųs Diaugai! Jus žu- 
»ote teisingoj kovo i u i Lie
tuvos ir jos žmonių laisvę. 
»us norėjote paliuosuoti liau
ti is Krūvinio fašistų ju.igo, ir 

Kritote nuo budeliškų despo- 
ii kniipkų. Nekalto jūsų 

krauio lietu’ ių liaudis neuz- 
mno Ji prakeiks jūsų budt 
iiu. o 
šventu.

*Tlrq.i.r<įi '

Trekas nuvertė pianistę 
nuo kėdės.

Miss Ethel M. Crishman 
sėdėjo savo namuose Roxbu- 
į yje prie piano ir skambino 
linksmas meliodijas. Staiga 
subraškėjo siena ir pianistė 
atsidūrė kitoj kambario pu
sėj. Kada ji atsipeikėjo, prie 
jos piano stovėjo didelis tro- 
kas. Namo siena buvo iš- 

algyklos. o reikėtų dar ke-Triauta. Pasirodo, mat, kad 
eto, ir visos turėtų darbo ir,tas t 
;erą pelną, nes tuomet retas; 
š pavienių benorėtų šeimi-j 
linkei lenkt galvą, kad ga
dintų jam valgį.

Tokie patėmijimai karto
ti, bet tikslus, ir gali patiems 
•estoranų savininkams išeit 
veikaton. Irgi Keleivis.

Komaras risis Bostone.
Šiame ketverge Grand 

Opera House, Bostone risis 
buvęs lietuvių čampijonas 

___ Juozas Komaras. Jo pri^i- 
žęs Lietutių“vaizbos Butas? Skubus Kari Vogei, pasiu- 
Nejaugi visas Vaizbos Buto vokiety s.

progresas susideda iš paren- SVARBUS PRANEŠIMAS, 
rimo vieno pikniko ir vienų ..
šokių (pasipelnymo tiks-' _^V1 ^deles fHjnos persiĮtele 
lams)? Taip “progresuoti”; 
moka bile viena pašalpinė, 
draugija. Ką Vaizbos Butas; 
mano veikti lietuvių labui? 
Atsakykit!

3 * * '

Aną dieną viena southbos- 
f <mietė moteris gavo laišką iš 
Lietuvos. Paėmus laišką pa- 
s’žiurėjo ir vos neapalpo. 
Ant konvert(> tris kryžiai! 
“Dievulėliai, mano! Kas gi 
mirė!... Ir ne vienas, o tris!” 
—šaukė verkdama moteris. 
}.Iat kryžius ant konverto 
reiškia keno-nors mirtį. Ne

sulaikyti, bet nepavyko. Tro- mokėdama rasto skaityti,.bė- 
kas Įsilaužė i namą. ga moteriške pas tūlą agen-

trokas buvo pastatytas 
ant kalno, kur jo tormazai 
atsiliuosavo ir jis pradėjo 
važiuot pakalnėn. Nors jo 
vežikas bandė pasivijęs jį

Norėčiau žinoti, kokį vei
kimo programą turi užsibrie-

i naują vietą. N. Gendrolius, 
laivakorčių ir pinigų siunti-, 
mo agentūra ir V. B. Ambro
se, real estate ir Insurance 
agentūra. Naują vietą užėmė 
su 1 diena lapkričio. Adresas 
yra toks: 395 Broadway, į 
room 2. (Viršuj‘Talbot sto
ro). • (-)

Nepraleiskite!
1.

RETA PROGA
j DVIEJU ŠEIMYNŲ medinė stuba. 
' su penkių autonvbilių jraradžium, City 
' Point, ant East Sixth Street, netoli I. 
! Street. Keturi kambariai ar.t pirmo 
; aukšto, penki afct antro. Maudynės. 
Išdtas vanduo, elektra, priešakiniai 
: piazai. Gera proga žmogui, kuris turi 
• v-eną a' ba daugiau automobilių arba 
; užsiimančiam automobilių taisymu. 
' Rendų atneša netoli $100 į menes 
Kaina $8,800.

Matyk A. .J. KUPSTIS, Savininką.
2. 

BARGENAS!
SOUTH BOSTONO LIETUVIAMS.

SOUTH BOSTONE lietuviai jau be- 
ve.k apipirko visas geriausias biznių 
vietas ir visi gerai gyvena. Pas mus 
šiomis dienomis pateko turbut pasku
tinis geras kampas South Bostone su 
gerai išdirbtu bizniu. Mes užtikrina
me. kad jei žmogus paims, katras su
pranta tą biznį arba norintis išmokti.

IčCID AKinAtzm A A ' E galės daryti gerą gyvenimą Biznis ir 
1 jOlrv/YINLl/Y V vJJA ‘t ir 3, namas ant 2 šeimynų su trimis kam

bariais užpakalyje krautuvės. Rendų 
ateina $95.00 į mėnesi. Biznį ir ni-mą 
galima nupirkti už $8.000, o gal dar 
pigiau, lengvomis išlygom’

Matykite tuojati A. J. KUPSTIS.

kambariai. (48 )
196 D sL, So. Boston, Mass

s.

I

28-tas METINIS

BALIUS DORCHESTERY -
ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ madinė stuba su 

24 kambariais. Yra gazas, elektra, pe
čiai. piazai. vieta dėl garadžių. Rendų 
atneša $160 j mėnesį. Kaina $14,800, 
lengvomis išlygomis.

Matyk A. J. KUPSTIS.
4

SOUTH BOSTONE
ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ medinis namas, 

27 kambariai, rendų atneša $780 į mej 
tas. Kaina $4.500. lengvomis išlygo
mis. Matyk A. J. KUPSTIS.

5?

LAIKAS PIRKTI ANGLIS 
IR MALKAS

NEPAMIRŠKITE, kad rudens ir 
žiemos laikas artinasi. Paprastai 
im int anglįs ir malkos pabrangsta, 
todėl neatidėliokite, iduokite savo “or
derius. Kreipkitės pas: (-)

A. J. KUPSTIS
332 West Broad way, 
South Boston, Mass.

Telephone; So. Boston 1662—1373. *

Rengia Lietuvių U kęsų D-ste 
{Piliečių Kliubas) 

Ketverge, Thanksgiving 
vakare

LAPKRIČIO-NOV. 24, 1927 
Šokiai nuo 6 iki 11:30. . 
LIETUVIŲ SALĖJE, 

Kampas E ir Silver Sts., 
South Boston, Mass. 
Gillette’s Orchestra 

Užkandžiai ir Gėrimai. 
Čap-Sui, Naujanybė.

. ..Tikietas moterims ir mer
ginoms 35c. Vyrams 50c.

ga moteriškė pas tūlą agen
tą. Įbėgus ofisan, prašo: 
“Skaityk, balandėli, grei
čiau skaityk! Net tris mirę— 
ta i nežertas! ” Agentas sku
biai perbėgo akimis laišką ir 
sako: “Nieks nemirė. Čia 
rašo, kad visi gyvi ir sveiki.” 
—“Tai kam tie kryžiai-ant 
konverto?”— klausia mote
ris, rodydama pirštu į štam
pas. — “Tai yra nauji Lietu
vos pašto ženklai — stam- 
j os ’ — aiškina agentas. — 
“Kad jie kur nusistaugtų su 
savo stampomis!” —sako at
sidusus moteris.
t : . # <

Ar žinot, kad 11 gruodžio 
Bostone viešės garsioji lietu- 
viuz“troika”i— Babravičius. 
Vanagaitis ir Yozavitas. Ši
toji “troika” duos “slauną” 
koncertą Municipal Svetai
nėje. SusijuOskite pilvus, kad 
nepatruktumet nuo Vanagai
čio šposų

Svirplys.

Brightono lietuvių žiniai.
Brightoniečiai, siųskite sa

vo vaikus Į lietuvių kalbos 
mokyklą. Pamokos jau pra- 
: idėjo nuo praėjusio panedė- 
lio. Mokytojauja J. Neviac- 
kas. Pamokos visuomet bus 
panedėlių vakarais nuo 7 
vai.. Lietuvių Svetainėj.

Komitetas.

Siūlo statyti City Pointe sta- 
dijoną už $5,000.000.

Majoras Nichols pataria 
niestui. pastatvti Columbus 
>arke. South Bostone, audi- 
oriją irstadijoną už S5,000.- 
00. Politikieriai ir biznie- 
iai tam nepritaria, nes vieni 
ų ■ patįs nori tokią areną 
•tatyti prie North Stationo, o 
dti priešinasi kitokiais išro- 
(avimais. Visi, žinoma, žiu- 
i kiek jiems bus iš to nau- 
los. Bet jeigu majoro pianas 
iraeitų, jeigu miestas pasta- 
ytų City Pointe už penkis 
nilionus dolerių stadijoną. 
<ur tilptų tūkstančiai žmo
nų. tai namų verte City 
3ointe žymiai pakiltų. To
lei, kas turi tenai namus, te- 
ųil nesiskubina parduoti.

i

PASTABELES.
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ 

CAMBRIDGE’UJE 
Laikom drabužius dėl vy

rų ir vaikų geriausios rūšies 
ir pilną lainę.

1 GENERAL GENTS 
SHOP CO 

1077 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

Pasklidus gandams apie 
nužudymą Leono Trockio, 
musų komunistai liovėsi 
Draustis ir skalbti savo apa- 
■nius drabužius. Maika Plė

nys ir po šiai dienai dėvi juo- 
: ą (neskalbtą) apykaklę. 
?Iat, “žėlaba.”

♦ ♦ J

Nekui iems lietuviams biz- 
ieriams bizniai taip “gerai 
■na,” kad prisieina juos ris
ią vytis. Petro Valukonio 

biznis kaip pradėjo “eiti,” j 
ai Petras nei nepajuto, kaip j 
o biznis per du tiltu perėjo.' 

Dar laimė, kad Petras grei-, 
tas, tai savo biznį pasigavo' 
East Cambridge’uje. “Bai-’ 
sas Radio” biznis irgi pradė
to smarkiai “eiti.” Gerai, 
<ad Feliksas greitai apsuiu- i|ėj tat^ lieJ.
rejo, tai savo ‘Balsą pasi-tuv ,istjk- KarolisSar. 
2tavo “Darbininko’ name.'Mn|^ 
Visgi skersai Brodvę perėjo.
J. Taurinsko šiušių biznis 
ėmė “bėgte-bėgti.” Bet Tau- 
rinskas nei nemano paskui ji 
vytis. Lai sau bėga. Kai-ku- 
rių kitų biznierių bizniai irgi 
nakilę eiti. Vaktuokite!

Greičiausias iš visų lietu- čampijonu, tai Sarpalius sa
viškų biznierių ir profesiona- ku: “Kadangi Komaras nėra 
lų yra architektas-kamamin- nuveikęs nei vieno žymesnių 
'tas Titus Grevis. Visi paskui lietuvių ristikų, tai jis ma
li vaikosi, bet retai kas pa- žiausia turi pretenzijų prie 
gauna. O pagauti jį sunku to- čampijonato. Aš manau, kad 
dėl, ka«l jis nusipirko nuo Franas Juška iš Bostono pa- 
Trečioko naująStudebakeri, guldytų Komarą. Jeigu Ko- 
kuris lekia, kai Lmdbergo maras nori dar kartą ristis 
orlaivis. su manim už lietuvių čampi-

jonatą, tai tegul pirmiau jis 
parita Jušką, tuomet aš duo
siu jam progą ristis su ma
nim.”

Didelė didžiuma Bostono 
lietuvių mano, kad Franas 
Juška, tinkamai prisirengęs, 
paguldytų netik Komarą, o ir 
patį Sarpalių. Reikia atsi
minti tą faktą, kad Juška 
pora metų atgal nugalėjo to
kius garsius risi įkus, kaip

I

I
PARDAVIMAIYorko ar Philadeiphijos, c 

keliais doleriais mažiau negi 
Chicagoj, tečiau lietuviško 
se valgyklose valgis brangus, 
ir daug prastesnis, negu ki 
tuose miestuose. Nuo pat at 
važiavimo iš Lietuvos ai 
įpratęs valgyklose valgyt 
bet patekus į Bostoną ir pa 
ragavus lietuviškos valgyk 
los valgio, skonis atgriso 
Reikėjo maldaut šeiminin 
kės, kad namie valgį gamin 
tų.

Jei Chicagoj, kur valgyk 
los moka nuo $150 iki $20( 
mėnesiui rendos, gali duo' 
valgį už 45 centus, geroj 
sriubos, mėsos, kavos, duo 
nos baltos ir juodos po ket 
virtį kepalo (abelnai, cluono 
duodama iki sočiai), spirgin 
tų bulvių, kopūstų ir skan 
skonio (desert), tai kode 
Bostone to pat negali pada
ryt? Gali, tik nenori.

Ir dėl to Bostono valgykit 
gyvenimas labai mizernas 
nes nedaug turi nuolatiniu 
lankytojų, kurie butų trim 
duonos riekutėm ir sausa: 
patiekta mėsa patenkinti 
reik laukt netikėtų pakelei 
vių. ar girtuoklių, arbr 
“sportų,” kurie namie valgo 
o retkarčiais už&uka “pasi
žmonėt.’’ Pertat neįstabu 
kad tokiam So. Bostone yra 
vos dvi lietuviškos valgyklos, 
kur kitaip reikalą vedant ii 
dešimčiai pakaktų lankyto
ju.

Dabar jau tokia mada, 
kad nebereik būt sportu,” 
idant valgykloj valgyt. Apsi
pratimas su miestiškų gy
venimu ir patogumas netik 
nevedėlius^ bet dažnai ir ve
dusius traukia val^yklosna, 
kur nėreik laukt, ii už pini
gus gauni ką nori. Kituose 
miestuose jau nedaug bėra 
šeimininkių, kurios apsiimtų 
įnamiams namie gamint val
gį. Bet Bostonas, dėja, jei 
reikėtų atsidėt ant valgyklų, 
ir “remt savuosius " hutų n*- 
A'> eril- a, c b!- giau ‘ėgli, se 
iias :<kia,n-. e- i- n nsn eu 
rupi nių, nuiB ii 'Tt lietuvių, 
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Apiplėšė moterį ir įstūmė į 
vandeni.

Pereitą sąvaitę policma- 
įas ištraukė iš Charies River 
noterį, kurią jis išgirdo šau- 
danties pagalbos. Atsipei- 
ėjus ji papasakojo, kad ji 
usitiko jauna vyra, kuris ja 
Tažiai užkalbino ir pakvietė 
>asi vaikščioti po bulvarą pa- 
ei upę. Įėjus Į tamsesnę vie- 
ą. tas Don Žuanas ištraukęs 
š jos rankų krepšį. Įstūmęs 
’ą upėn ir pabėgęs.
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SPORTAS
Ginčas dėl lietuvių ristikų 

čampijonato.
Dr. Karolis Sarpalius, ku

ris oficialiai yra pripažintas 
lietuvių ristikų sunkaus svo
rio čampijonu, štai kokioj

PARSIDUODA
• Už tabai- žemą kainą C A BĮ N ET 

VJCTROLA su rekordas. 
J. WAIGIN

15 Gatės s".., So. Kakton. Mass.

PARSIDUODA BUČERNĖ 
IR GROSERNĖ

Lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. ' 
biznio daroma $850 per savaitę, ren- 
dos $40 už storą ir 4 kambariai gyve
nimui. Darbas dviem darbininkams. 
Klauskit pas •‘Keleivį,” arba teiefo- 
nuokžt: Porter 3178-M. Agentai nesi
kreipk it.

Repertory Teatre statoma 
“Ariadne.”

Ka?matė vaidinant veika
us “The Trvth About 
31ayds” ir “Mr. Pim Passes 
3y,” tam Įdomu bus išgirsti, 
tad dabar to paties auto- 
iaus, A. A. Milne’o, yra vai- 
linamas kitas veikalas Bos- 
one. Tai yra komedija 
‘Ariadne,” kuri yra lošiama 
ią sąvaitę Repertory Teatre 
Veikalas vaizduoja šeimyną, 
tur vyrui už viską svarbiau- 
isyra biznis, o moteriškei— 
neiiė ir kitokios linksmybės.

polius, Pranas Juška, Juozas 
Komaras, Karolis Požėla, 
Juozas Bancevičius, Antanas 
Biazauskas ir Juozas! Šim
kus.

Kadangi Komaras turi 
pretenzijų prie čampijonato 
ir užmeta Sarpaliui, kad šis 
neteisingai esąs paskelbtas
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Adams House subankrutijo.
Šią sąvaitę Bostone uzsi- 

iarė Adams House, sena> ir 
gerai žinomas čia viešbutis. 
Pastaruoju laiku Bostone bu
vo pristatyta daug naujų bu
lelių, kur daug didesni pa- 
’ankumai, ir todėl seniems 
foteliams sunku išlaikyti su 
jais konkuienciją.

Du metai kalėjimo už laiško 
pavogimą.

William J. Sullivan gavo 
du metu kalėjimo užtai, kad 
išėmė iš bakso svetimą laiš
ką ir patogė is jo čekį.

Worce»tery mirė aptieko- 
rius A. Budrevičius.

Iš "VV orcesterio mums pi a-1 
nesą, jog ten staigia mirčia 
mirė vienintelis lietuvis ap- 
tiekorius Aleksandras Bud
revičius. Velionis buvo tei- 
’nga-’ ir ‘i»‘angi<ka< žmogui

“Sandaros” sekretorius- 
administratonus K. Paulaus- 
kas, bevaikydamas “Sanda
ros “biznį,” ant tiek pailso, 
kad padarė “give-up” 
zignavo. Dabai “Sandaros1 
biznį gaudys Mister Prons- 
kus. Kažin, ar jis bus greites
nis už Paulauską?

* * 4
Musų bolševikai ir vėl stu- Stanley Stasiak ir Joe Mal- 

mia “Kantriąją Eleną” (Jes- 
keviciutę) į SLA. sekretui ės 
vietą. Man taip atrodo, kad 
iš jų darbo vaisių nebus. Vi
są jų triūsą nusineš rudis ant 
uodegos.

4 ♦ *
Teko girdėti, kad So. Bos

tone organizuojamas lietu
vių “old-timerių” choras. Jo 
“čiunkais” bus visi senieji 
dainininkai kuri- <eniaus ta, fnornpt prinažinrime

re-
7?

cewicz, kurie yra skaitomi 
pasauliniais čampijonais. O 
Dr. Sarpalius iki to dar neda- 
ėjo. Tiesa, pereitais metais 
Sarpalius parito Jušką. Bet 
lai Sarpalius neužmiršta, kad 
Juška buvo užkluptas iš ne
tyčių: iš priežasties gangri- 
nos, kuri buvo įsimetus ran
kos piršte, jis tegalėjo nei 
treiniruotis, nei ristis per iš
tikus šešis menesius. Lai Sar
palius parira Jušką dar kar-
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NAUJAUSI LIETUVIŠKI

ĮDAINAVO A. VANAGAITIS.
16071-F (KARVUTĖ
10"’ 75c. (DOLERIS
16072-F (SHARKEY DAINA
10” 75c. (MUNSAINUKAS
10" 75c. (EINA PATI I KARČIAM \ 
J6078-F (MERGYT U PRIGAVO
“Aido Choras iš Brooklyno, N. Y.
16068-F (NEVERKIT PAS KAPĄ (M. Petiauska;) 
10” 75c. (TYKUS BUVO VAKARĖLIS
16O4I-F

16010-F

16046-F

(KALINIO DAINA 
(MANO GIMTI <Ė
(Aš MERGYTĖ 
(NESIGRAUD1NK. MERI žĖlE
(ML’ZIK MUZIKA (A. Vanagaičio) 
(DAINUOK SESUTE LEPUNĖLį
(KINKYK ŽIRGUS 
(MANO MOTINĖLĖ
(KAI Aš BUVAU NEŽBNOTS
(K \D GALĖČIAU
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1MČ3-F
10” 75c.
16056- F
10” 75c.
16057-F (PABUČIUOK MANE. Vaitas
10” 75c. (RAGANA,,Polka 
16027-F (“STASĖS” DOLK A

(MEILĖS IR JAUSMU, Valcas
K. Menkeiiuniutė, Soprano.

16075-F (BERNUŽF.L. NEVESK PAČIOS 
10" 75c. (NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠT \

MES UŽLAIKOM VISOKIUS COLUMB1A
DIRBYSTĖS GRAMOFONUS IR REKORDUS.

Rekordai lietuviški pagaminu gerir.jsių artistų dainininkų, mu
zikų ir monologistų.

Pas mus galite gauti netik tų rekordų, kurie yra čia garsinami, 
bet visokių, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Turime taipgi 
visokių rolių dėl play r pianų. Dainos, šokiai, viskas geriausių ar
tistų. Kreipkitės pas mus. o gausite visko. Reikalaudami kataliogų, 
prisiųskite 2c. štampą
MES PRIIMAM LIETUVOS PASKOMkS BONUS Už 

OMET PIRKSITE PAS MUS PILNĄ lŲ VERTĘ, KU 
PIANĄ RADIO ARGRAMAFONĄ

GEO. MASILIONIS
Gen erai Store

377 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
Tel.: So. Bo«tcn 0759-W.
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