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Metai XXII
LIETUVIS NUŽUDĖ 

LIETUVĮ.
Fitchburge tapo areštuo

tas L. Pašakinskis, 20 metų 
amžiaus lietuvis, kuris nušo- .

• vė ir apiplėšė lietuvį vežiką, i Nesenai Voldemaras buvo 
Juozą Murmoką. Po dviejų nuvažiavęs Romon ir gavo 
valandų klausinėjimo Paša- ,nuo popiežiaus palaiminimą, 

me." kinskis prisipažino policijai j Parvažiavęs šitas trijų pėdų
Šitaip kalbėjęs apie Lie- PPe baltės, bet teisinosi, kad didvyris, pradėjo girtis, kad 

karo vaclovvbę Lenki- 'J*s nušovęs Murmoką ginda-'tai esąs labai didelis ‘laimė- 
užsienio reikalų ministe- ™as sa\° gyvastį. Buvę taip.

__ - - - \ I » — «• '“v I ir -n e-v « n -r — zv > n . ■> r* 1 r I ' v,

kia; mes juos laiku įspėsi-
M
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500,000 Litųį bž Popie

žiaus Pah imiriir ą. -
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Ženevos Konferencijoj.

tuvos karo v 
jos i 
rijos agentas Polakiewicz. 
Prie tos kalbos buvę Lenki
jos atstovas Rygoje Luko- 
szewicz ir vienas lenkų armi
jos kapitonas.

Tas pats Polakievvicz pa
reiškęs, kad Lenkija turinti 
;avo karininkus Lietuvos 
IX-tame pėstininkų pulke 
(Mariampolėje) ir kitosę 
Lietuvos kariuomenės dalį- 
>e.

“Liaudies Balsas” pridu
ria, kad pas lenkų atstovus 
Rygoje teko matyti lenkų 
karininkų fotografiją, ku
rios vidury stovįs ir garsusis 
Lietuvos “patriotas" Plecha
vičius lenkų karininko uni
formoje. Šitą fotografiją 
“Liaudies Balsas” žada pa
talpinti savo skiltįse.

Paskutinėmis dienomis 
buvo žinių, kad lenkas Ple
chavičius jau rezignavęs iš 
Lietuvos Generalio Štabo. 
Galimas daiktas, kad prie to 
jį privertė Rygos reveliaci- 
jos..

KĖSINOSI IŠSPROGDINTI 
LATVIŲ ATSTOVYBĘ 

KAUNE.
Mums praneša iš Kauno, 

kad šiomis dienomis tenai 
kėsintas) išsprogdinti Latvi
jos atstovybę. Tvirtinama, 
kad Latvijos diplomatus no
rėjo išmesti į padanges sufa- 
šistėję mūsiškiai studentai ir 
smurtininkai karininkai, ku
rie baisiai nekenčia kairio
sios Latvijos valdžios, kam 
ji priglaudė Lietuvos politi
nius emigrantus ir leido 
jiems net Kongresą Rygoje 
sušaukti. Žmonės spėja, kad 
vyriausia to pasikėsinimo in
žinierius buvęs latvių fašis
tų vadas Pone, kuris už pa
našius darbus Latvijoje sė
dėjo kalėjime ir ant galo bu
vo išvytas iš Latvijos. Išgui
tas iš savo krašto, šitas su
tvėrimas rado sau labai šil
tą prieglaudą Lietuvoje. Bet 
apie niekšišką fašistų planą 
buvo laiku sužinota ir apsi
saugota nuo nelaimės. Dabar 
Latvių Atstovybę Kaune 
dieną ir naktį saugoja poli
cija.

Lietuvos laikraščiams už
drausta apie šitą pasikėsini
mą rašyti, kaip lygiai neva
lia rašyti ir apie tai, kad Lie
tuvos kalėjimai dabar yra 
prigrūsti studentais, gimna
zistais ir kitais jaunuoliais. 
O jeigu tokia žinia pra
trunka į užsienį, tai Elta 
tuojaus ją užginčija.

Plechavičius jau rezignavo 
ii Generalio Štabo, bet kiti 
provokatoriai dar vadovau

ja Lietuvos armijai.

Jvykęs Rygoje lietuvių po
litinių emigrantų Kongresas 
iškėlė aikštėn didelį skanda
lą. Pasirodo, kad Daukan
tas, Plechavičius ir Žukaus
kas, kurie 17 gruodžio naktį 
pereitų metų užpuolė ir nu
vertė teisėtą Lietuvos val
džią, via Lenkijos agentai.

Šitą paslaptį išdavė Rygos 
Kongreso delegatams K. Po- 
lakie\vicz, Lenkijos užsienio 
reikalų ministerijos paskir
tas Lietuvos reikalų vedėjas. 
Jisai manė, kad Rygos Kon
gresas prašys Lenkijos pa
galbos, todėl atidengė visus 
slaptus planus, kokie yrą su
daryti tarp Pilsudskio ir da
bartinių Lietuvos smurtinin
kų.

Kalbant Polaktewicziaį^ 
žodžiais, Lietuvos generali
nis štabas yra išdirbęs ir pa
siūlęs lenkams šitokį planą 
prijungimui Lietuvos prie 
Lenkijos:

Lietuva sudaroma iš trijų 
kantonų: Kauno, Vilniaus ir 
Klaipėdos. Ir sudaroma tarp 
Lietuvos ir Lenkijos karinė 
unija. Lenkijos generalinis 
štabas lieka faktinu Lietu
vos valdytoju. Kilus' tarp 
Lenkijos ir kurios kitos vals
tybės karui, Lietuvos armija 
stoja po Lenkijos generalio 
štabo vadovybe ir eina Len
kijos ginti. Tuo budu Lenki
ja ima Lietuvą savo globon.

Ar Voldemaras su Smeto
na apie šituos planus žino, 
tikrai negalima pasakyti. 
Bet faktas yra, kad vasaros 
metu Voldemaras siuntė 
Herbačevskį tartis su Lenki
jos valdžia. Bet kada Lietu

-vos visuomenė ir spauda šita 
slapta diplomatija pasipik
tino ir pradėjo reikalauti iš 
valdžios pasiaiškinimo apie 
ką ji su Pilsudskiu tariasi, 
tai Voldemaras užsigynė, 
kad jis Herbačevskio Var
šuvon nesiuntęs, nors pats 
Herbačevskis prisipažino, 
kad jis tikrai buvo lenkų so- 
stinėn siunčiamas.

Kalbėdamas dabai; su Ry
gos Kongreso delegatais, 
Lenkijos atstovas Polakie- 
wicz pareiškė, kad rengiant 
prieš Voldemaro valdžią su
kilimą. Lenkija galėtų daug 
pagelbėti — pagelbėti ne sa
vo spėkomis, bet Lietuvos 
Generalio Štabo rankomis.

Polakievvicziaus žodžius 
paduoda atėjęs dabar iš Ry
gos “Liaudies Balsas.” Jis 
kalbėjęs taip:

“Lenkijos valdžia gali pa
veikti į Lietuvos karo minis- 
terj Daukantą ir Generalio 
Štabo viršininką Plechavi
čių taip, kad jie netik ne
kenks (Voldemaro valdžią 
versti), bet dar padės. Mes 
turime su jais santikius. Juo
du ir gen. Žukauskas tarna
vo musų (lenkų) armijoj, 
bet gavę aukštesnius lair.c-
nius Lietuvoje, dabar *oaai lavimo neišpildė, ir užtai bu- 
sėdi. Juo* apskelbti ierei-*vo peršautas.

RUMUNIJOS PATRIOTAI 
NORĖJO NUŠAUTI 

KAROLJ.
Paryžiuje tapo sunkiai 

žeistas tūlas Marinescu, 
munas patarnautojas ' 
nam restorane. .Jį šovė tūlas 
Rumunijos patriotas, kuris 
buvo pasiūlęs jam 100,000 
'rankų, kad jis nužudytų bu
vusį Rumunijos kunigaikštį 
Karolį, kuris reikalauja sau 
sosto. Marinescu šito reika-

1 su- 
ru- 

vie-

jimas" Lietuvai. Musų kuni
gai negalėdavo prie “švento
jo tėvo’’ prieiti, pavyzdžiui, 
buvusis Lietuvos užsienių 
reikalų ministeris kun. Piį- 
ryckis tris sąvaites išstovėjo 
prie popiežiaus dvaro vaitų 
ir sugrįžo “švento tėvo” ne-

Murmokas buvęs jam skolin
gas ir nenorėjęs skolos grą
žinti. Dėl to jie labai tankiai 
susibardavę ir Murmokas jį 
visaip pravardžiuodavęs Tą 
dieną, kuomet įvyko žmog
žudystė, Murmokas pakvie
tęs ji, Pašakinskį, nuvažiuo- niaĮęS< 0 dabar jis, Augusti- 
ti į Templetoną ir padėti at- nas Voldemaras, nebūdamas 
vežt vežimą degtinės. Paša- joks kunigas, da gi visiems
kinskis sutikęs ir jiedu išva
žiavę. Važiuodami susibarę 
ir išlipę i" 
pradėję muštis. Jis, 1 
kinskis, nusitvėręs už Mur- 
moko revolverio ir norėjęs jį 
ištraukt. Besitąsant, revol
veris išsišovė du kartu ir pa
taikęs Murmokui, kuris su- 
kritęs ant žemės. Pašakins
kis pjj-ipažįsta paleidęs tre
čią šūvį į Murmoką, kuomet 
tas jau gulėjęs ant žemės, !njma Voldemaras gavo ne 
bet sakosi tada jau jis nebe- --- j--’— •---- -
žinojęs ką darąs. Paskui ne
gyvą Murmoką' Pašakinskis 
nuvilko į mišką, išėmė iš jo 
kišenių $26, ir sugrįžęs į 
Fitchburgą pradėjo uliavoti 
po hotelius ir bolines.

Policija tečiaus nenori vi
sai Pašakinskio pasakai tikė
ti. Esą visiems žinoma, kad 
užmuštasai Murmokas deg
tinės baisiai neapkęsdavo ir 
net -Įsigėrusių žmonių nie
kuomet savo automobiliuje 
neveždavo. Todėl negali
mas daiktas, kad jis butu 
kvietęs Pašakinskį važiuoti į 
kitą miesteli degtinės parsi
vežti. Antras dalykas, žmo
nės, kurie nušautąjį Murmo
ką pažinojo, tvirtina, kad tą 
dieną jis turėjo prie savęs 
nemažiau kaip $100. Taigi 
išrodo, kad Pašakinskis nu
šovė jį plėšimo tikslais.

Pašakinskis tėvų jau netu
ri. išauklėtas katalikiškoj 
dvasioj ir jau kelis kartus 
buvo areštuotas ir teisiamas 
už vagystes ir kitokius prasi
žengimus. Apie tai praneša 
“Gardener News,” kurį 
mums prisiuntė “Keleivio" 
skaitytojas.

žinomas bedievis, nuvažiavo 
... ir gavo palaiminimai Reiš- 

iš automobiliaus^jg- tėmykit visos davatkos. 
Pasa" tėmykit. visi špitolninkai ir 

brostvininkai, kokią garbin
gą valdžią jus dabar turit! 

j Pats popiežius ją laimina. 
Taigi, priešintis jai nevalia, 
nes ji tokia šventa, kaip 
“(ūrmavotas rąžančius.”

Bet dabai- /išeina į.aikštę 
j kad šitą popiežiaus palaimi- 

už dyką. Jis kainuoja bied- 
nai Lietuvai pusę miliono li
tų. Šita 500,000 litų suma 
buvo sunaudota įsteigimu; 
popiežiaus nunciatūros Kau
ne.

UŽGINČIJA KLAIPĖDOS 
PAŽADĖJIMĄ VOKIE

TIJAI.
Elta praneša, kad iš lenkų 

šaltinių kilusios žinios skel
bia esą prof. Voldemaras 
kreipęsis į Vokiečių ir Rusų 
vyriausybes prašydamas mi- 
litarinės bei diplomatinės 
paramos prieš Lenkiją, jei ji 
pultų Kauną. Už paramą 
prof. Voldemaras esą Vokie
tijai pažadėjęs grąžinti 
Klaipėdos apskritį. Šios ži
nios yra pramanytos ir ne- 
atatinka tikrenybei.

Lietuvos Paliunt. Amer.

PLEČKAITIS IR PAPLAU
SKAS SUSPENDUOTI.
“Socialdemokratas" pra

neša, kad buvusieji Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
Centro Komiteto nariai 
Plečkaitis ir Paplauskas, ku
rie gelbėdami savo gyvybę 
turėjo prasišalinti į užsienį, 
dabar yra suspenduojami 
nuo Centro Komiteto parei
gu

kuriam yra paduota jau 5,- 
000 visokių sumanymų. 
Dviejų naujų senatorių Kon
gresas neįsileido, nes jų iš
rinkimas yra surištas su di
deliais politiškais skanda
lais ir suktybėmis. Vienas jų 
yra VVilliam S. Vare iš Penn- 
sylvanijos, o kitas Frank L. 
Šnąith iš Illinojaus. Abudu 
priklauso Kulidžo partijai.

Apskritai, šitoj Konereso 
sesijoj laukiama didelių 
triukšmų, nes ateinančiais 
metais bus prezidento rinki
mai, tai politikieriai kels vie
ni kitų vagystes ir kitokia^ 
šunybes.

SIŪLO $2,500 UŽ VIENĄ 
AUSI.

Chicagos “Tribūne” icBejo 
vieno advokato skelbimą, 
kuris siūlo $2,500 už vieną 
ausį. Ausis turas būt nupiau- 

>ta ir prigydyta vienai turtin
gai poniai, kuri netekusi kai
rės savo ausies automobi- 
liaus nelaimėje. Aplikantė 
uri būt ne senesnė, kaip 25 
metų amžiaus.

I

KODEL TAUTININKAI 
SU KRIKŠČIONIMIS 

NESUSITAIKĖ.
Pasirodo, kad Lietuvos 

tautininkai senai jau veda 
derybas su klerikališkomis 
organizacijomis, tečiaus iki 
šiol negalėjo susitaikyt. 
“Lietuvos Ūkininkas" pa
duoda ir priežastį, kodėl ši
tie du reakcininkų abazai 
negali susikalbėti.

Kokie du mėnesiai atgal, 
sako “Lietuvos Ūkininkas,” 
klerikalų lyderiai Bistras ir 
Stulginskis buvo pakviesti 
pas Smetoną ir tarėsi su juo 
ištisas 4 valandas. Buvo 
smulkiai aptartos sąlygos, 
kuriomis klerikalai galėtų 
sueiti su smetoniniais į koa
liciją. Bet negalėta susitarti. 
Po to įvyko jau kelios pana
šios konferencijos, bet vis 
be pasekmių.

Paskutinė konferencija 
buvusi pas Voldemarą 25 
spalių dieną. Kalbėtasi dau

f —--------------------------»

REIKALAUJA VISIŠKO 
TAUTŲ NUSIGINK

LAVIMO.I

Vilniaus ginčą riš Tautų Ly
gos paskirta komisija.

Tautų Lygos nusiginklavi
mo konferencija Ženevoj 
jau atsidarė ir svarbiausią 
vietą joje užėmė Rusija. 
Maskvos delegacija su Litvi- 
novu priešaky pasakė: jeigu 
susirinkusios čia tautos tik
rai nori nusiginkluoti, tai 
nusiginkluokime visai, taip 
kad joks karas butų neįma
nomas. Ir rusai padavė kon
ferencijai šitokį pasiūlymą:

Panaikinti visas ąrmijas.
Panaikinti visus karo lai

vynus.
Išsprogdinti visas tvirto

ves.
Panaikinti karo ministeri

jas.
Panaikinti karo mokyk

las.
Uždrausti visokią propa

gandą už militarizmą.
iį Susirinkusieji didžiųjų 
valstybių diplomatai apkvai
to. Jie nežinojo nei ką ant to 
atsakyti. Dabar prasidėjo 
nedrąsios diskusijos. Prade
dama spėlioti, ar rusai iš šir
dies tokio nusiginklavimo 
nori, ar jie daro tokį pasiūly
mą tiktai politiniais išroka- 
vimais, kad paskui galėtų 
sakyti pasaulio darbinin
kams, jog kapitalistinės val
stybės nusiginkluoti nenori.

Įmetęs diplomatų tarpan 
tokią “bombą.’’ šį utarninką 
Lit vi novas vėl išvažiavo 
Maskvon, kur dabar atsida
rė Komunistų Partijos Kon
gresas. Tenai jis galės pasi
girti komunistams, kad So
vietų trupai Ženevos pokery 
sumušė visas kapitalistų 
kortas, šitoks dvasios su
stiprinimas Maskvoje dabar 

Jturi labai didelės reikšmės. 
Įneš Stalinb politika turi pa
sirodyt gera ir Trockio šali
ninkai turi užsičiaupti.

Tuo tarpu Ženevoj pradė
ta jau svarstyti Lietuvos- 
Lenkijos ginčas dėl Vil
niaus. Pribuvo jau ir Volde
maras. Tautų Lygos sekreto
rius Drumondas pasiūlė, 
kad Vilniaus nuosavybės 
klausimas butų pavestas ko
misijai iš penkių žmonių. 
Francuzai, anglai ir vokie
čiai su tuo sutiko. Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris 
Štrezemanas pareiškė, kad 
toj komisijoj ir jisai norįs 
dalyvauti. Lenkai tam prie
šinosi, bet Francuzijos atsto
vas Briand juos perkalbėjo. 
Taigi, Štrezemanas Vilniaus 
komisijoj dalyvaus. Kas bus 
kiti jos nariai, šiandien da 
nežinia.

Francuzai reikalauja, kad 
diplomatiniai santikiai tarp 
Lietuvos ir Lenkijos butų at
naujinti tuojaus, o kam Vil
nius turi prigulėti, tai komi
sija išris vėliau.

PLĖŠIKAS NUTEISTAS 
MIRIOP.

Cherokee, Okla. — Perei- 
ą savaitę čia buvo nuteistas 

miriop Davė Brown. jaunas 
banditas, kuris pereitą pava
sarį išplėšė farmerių banką. 
Teisėjas jam sakė, kad baus
mė bus sušvelninta, jeigu jis 
šduos kitus banditus. Ban
ditas sutiko numirti, bet kitų 
neišdavė. Bet policija dabar 
,'istiek sugavo jo merginą, 
dalyvavusią tame užpuoli
me. .Taigi narsusis jos kava
lierius turės mirti elektros 
kėdėj be reikalo.

giausia apie tautininkų bi-u- 
kamą referendumą. Klerika- Į 
lai su referendumu nesutin 
ka. .Jie nepriešingi konstitu- . 
cijos keitimui, bet reikalau
ja. kad tam tikslui Smetona 
sušauktų “steigiamąjį sei
mą." Jeigu šis seimas atsisa
kytų konstituciją laužyt (jie 
sako “keisti”), tai tuomet jis 
turėtų pasilikti kaipo įsta- 
tymdavystės įstaiga, kaip 
paprastas seimas. Be to, kle
rikalai esą griežtai priešingi 
tautininkų nusistatymui, kad 
balsuoti galėtų nejaunesni. 
kaip 24 metų amžiaus žmo
nės.

Voldemaras su Smetona 
esą užsispyrę pii-ma pakeisti 
konstituciją referendumo 
keliu, taip kad podraug 

ŠIMTAI ESĄ UŽMUŠTŲ. Sukilėliams vadovaująs gen. Smetona butų išrinktas sep-
- • Naidov, o kariumenei gen. Įtyniems metams prezidentu,

Sovietų valdžia užginčija Leplevskij. Pereitą sąvaitę o" paskui jau sušaukti mažiu- 
visas žinias. — •* ~ ~ ’

Paskutinėmis 
pradėjo eiti žinios apie revo
liuciją Ukrainoj. “New York

PATRIOTAI STUDENTAI 
MUŠA ŽYDUS.

Vengrų juodašimčiai stu 
deniai, kurie vadina save 
patriotais, užpuolė anądien 
žydus studentus Budapešto 
politechnikoj ir taip juos su
mušė, kad daugelis jų buvo 
išnešta iš mokyklos be sąmo
nės.

Revoliucija Pietų Rusijoj?
I

Naidov, o kariumenei gen. tyniems metams prezidentu, 

9Aes°je čekistai sušaudę ką seimelį. Dėlto ir neprieita 
prie susitarimo.

Belgrado žiniomis. Ode- Bet tai da nereiškia, žino- 
sos apielinkėj sukilo jau ma, kad jie negalės susitarti 

. “Lietuvos Ukinin- 
gen. Po- kas” sako, kąd reakcininkai 

Trockio gali da vieni kitiems nusilei- 
ir susibičiuliuoti. Juk

dienomis 100 nepmanų.
I

Times” korespondentas pra- Pen^’ pėstininkų pulkai, ku- ateityje, 
neša iš Kišinevo, kuris dabar f>ems vadovaująs 
randasi po Rumunijos vai- ^enkov- artimas .
džia, kad mūšiai tarp sukilu- draugas. Odesos karo ko-sti ir 
siu ukrainiečių ir bolševikų!mendanta^ gen. Lezevic ga- : principų skirtumo tarp jų

randasi po Rumunijos val-
S

tenkov, artimas

policijos ėjo jau per tris mė- 'xes 1S Maskvos įsakymą re- nėra.
nesiūs, bet aštri cenzūra ne- ~^nuot1’ neklausąs. .
išleidžia jokių žinių apie tai.! Odesos uostas esąs uzdary- LLOYD GEORGE GAUNA
Užmuštų esą nemažiau kaip 
500. Tūkstančiai esą sužeis
tų ir visi kalėjimai prigrūsti 
areštuotais. Žinia iš Buka
rešto sako, kad Kamenec- 
Podolsko gatvėse krito keli 
šimtai užmuštų. Visu pa- 
dniestriu buvę girdėt šaudy
mas iš armotų. Tiraspolyje 
ir Odesoje sukilę garnizo
nai ir perėję revoliucionie
rių pusėn. Keliatas dienų 
atgal Juodose Jūrėse buvo 
pastebėtas koks tai nepapra
stas kariškų laivų judėjimas. 
Rumunija buvo nusigandus, 
manydama, kad ten buvo1 
daromi kokie manevrai prieš 
ią-

Nors Maskva visas šitas 
žinias užginčijo, tečiaus pa-

tas ir mieste einą mūšiai 
tarp sukilėlių ir ištikimųjų 
kareivių.

$200,000 UŽ STRAIPS
NIUS.

Iš Londono pranešama, 
kad buvusis Anglijos prem
jeras Lloyd George, kuris 
dabar rašinėja į laikraščius 
įvairius politinius straips- 

panija. kuri turi Maine’o nius, gauna už savo plunks- 
valstijoj keliolika dirbtuvių nos darbą nuo $100.000 iki 
ir samdo 35.000 darbininkų. $200,000 metams, 
šį panedėlį paskelbė nuka- --------------
pojanti visiems darbinin- GRAŽI LIETUVAITĖ 
kams 10 nuošimčių algų. Jos PARSIDUODA UŽ $9,000. 
ofisų tarnautojams Bostone Į 
taipgi numuštos algos.

NUKAPOJO 35,000 DAR
BININKŲ ALGAS.

Pepperell audinyčių kom-

LENKAI PASIRAŠĖ SU 
AMERIKA PRASIKAL

TĖLIŲ IŠDAVIMO 
SUTARTĮ.

Šiomis dienomis Ameri- 
skalai apie sukilimą Ukrai- kos atstovas Stetson Varšu- 
noj nesiliauja. Telegramos voje pasirašė su lenkų val- 
sako. kad šiomis dienomis džia sutartį, kuria einant ši- 
Podolijoj, anglių kasyklų tos dvi šalys išdavinės viena 
srity, buvo didelis mušis tarp kitai pabėgusius prasikalta 
sukilusiu žmonių ir karei’ ių. liu

Ei. vyrai, štai jums gera 
i proga gauti dailią pačią, jei
gu turit nereikalingus $9,- 
000. Marė Lazauskaitė, daili 
19 metų amžiaus šviesia
plaukė lietuvaitė, sutinka iš
tekėti už kiekvieno vyro, ku
ris sutiks atmokėti $9.000 
jos. tėvo skolų. Jis yra maine- 
irys ir negali pats išsimokėti. 
Marės pasiūlymas tilpo be
keik visuose Amerikos laik
raščiuose. Jos adresas toks: 

’lOl Line st., Frackville. Pa.

LENKAI APVOGĖ BRA
ZILIJOS ATSTOVĄ.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad netoli nuo tenai tapo ap
vogtas Brazilijos atstovo va
sarnamis. Pavogta visokių 
brangenybių už .$15,000.

1
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Į a Į apžvalga"Į o
jeigu Rusijoj

butų taip gerai, kaip “Lais-
žiniai tvarkoma valstybė, ir vystės bedugnę, užsiimdamos komunizmą, 
pinigai tenai lošia ‘ labai Į prostitucija ir vagystėmis.” 
svarbų vaidmenį.

1 v • •dziui:
“Rusija dabar yra 

buržuaziniai tvarkoma šalis. KO, ir Kaip sovietų vaicizia į Ameriką.
Pinigai lošia labai svarbią rolę. į su tai* darbininkų vaikais darbininkams butų geriau, 
Skolininkai yra labai išnaudo-j elgiasi. Ji juos areštuoja ir negu čia?
jami, nes skolininkas turi mo- stato prieš teismą. O apie - • ’ . . • .
kėti dvyliktą nuošimtį. Kas bolševikų teismą Kupreišis 
tuos didelius nuošimčius už; * 
pasiskolintus pinigus nieku?) 
Aišku, kad kaunietis ir koope
ratyvai. Kieno gi tie pinigai?
Valdžios. Kas gi toji valdžia ir 
ką ji valdo? Tai maža grupelė 
komisaru, kurie su pagelba 
durtuvo valdo šimtą milionų 
tamsių kaimiečių ir dirbtuvių 
darbininkus. Jie valdo žemę, 
miškus, geležinkelius, bankus, 
dirbtuves, namus, ir tt. Jie. ko-i 
misarai, ir yra tikraisiais šalies 
turtų savininkais. Jie važinėja 
automobiliais, gyvena caro ru 
inuo»e ir šiaip geresniuose na
muose. Ką darbininkai valao ir 
kiek jiems šalies turto priklau
so? Visiškai nieko! Darbinin
kai buvo lygus tik laike revo
liucijos.
dvarus ir dirbtuves, 
jie tuos dvarus ir 
atidavė savo valdžiai Į rankas,) 
tai jie pasidarė daugiau nebe-] 
reikalingi ir prie tų turtų jo-Į 
kių teisių neturi. Rusija nėra iri 
niekad nebu’.o xaldoma ‘var
gingųjų valstiečių ir dirbtuvių; 
darbininkų.’ kaip kad skelbia*

• bolševikų komisarai.”
Taip yra Rusijoj šiandien, i 

Ateityje irgi nieko gera dar
bininkams Rusijoj nesimato, 
nes jų vaikai auga gatvėse 
be jokios priežiurtis ir glo
bos.

•/Šiandien Rusijoj vra šimtai 
tūkstančių vaikučių, kurie ai-Į 
kani ir nuogi, kaip gyvuliukai, i 
bastosi po miestus ir kaimus. 
Maitinasi jie vagiliaudami, ar
ba, kai šunys, išmatomis. Ligo-1 
je niekas jų negydo: nustimpa 
kai šuneliai. Kieno tie vaikai i 
yra ? Jie j ra vaikai tų tėvu, ku-; 
rie žuvo laike karo ir revoliuci-. 
jos. Ir jų armija didėja, nes: 
prie jų prisideda nauji būriai, 
vaikų tiek pat neturtingų tėvų,1 
Kurie patys badaudami negali; 
išmaitinti vaikų ir turi paleisti: 
juos gatvėn. i

“Jaunos mergaitės, ateities’

I

PETRUITIS “SUSINER- ARGENTINOS KOMUNIS- 
VAVO.” TAI SUSKILO.

Lietuvos Pasiuntinybė pri-1 Del Trockio-Stalino kovos 
siuntė mums iš Washingtono: Rusijoj, suskilo ir Argenti- 
sitokį Eltos pranešimą: ’noj komunistų partija. Ar-

Elta praneša, kad Kauno gentiniečiai komunistai iš- 
apygardo* viršininkas ■ metė savo paitijos lyderį 

„ sujaudintas priešų Ghioldi ir cenu o sekretorių 
del tariamai sunkios Redro Romo, kuriedu sutvė- 

‘ • remia

Vėliau prezidentas dabar vadovauja Bue- 
___ .juos Aires miesto valdybos 

i. Tą pat dieną del susiner- Į narys Penelon, garbina Sta- 
no Petruitis išvažiavo po-i lino rėžimą.

” __ _Tr:r::r
APIE RUSIJĄ.

A. Kupreišis buvo Ameri
kos lietuvių komunistas, ir 
prie to da karštas komunis
tas. Jisai skaitė “Laisvę,” 

' “Vilnį” ir šventai joms tikė
jo, kad Rusiją dabar valdo 

) darbininkai ir vargingieji 
susi-' valstiečiai, kad visi turtai

karo
Petraitis.
gandais __ ________ ______
padėties krašte, pasiuntė dele-,l'Č naują partiją ir 
gaci.ią pas prezidentą padėčiai Trockį.^ Senoji partija,^ku- 
išaiškinti. 1
priėmė ir Petraitį, kuri nura
mino.
vinimo Petruitis išvažiavo po-: 
įlsiui j savo ūkį. Petraičio dele-į 
gatai pulkininkas šumskis ir į KĄ KUPREIŠIS SAKO j 
vienas leitenantas nubausti; APIE RUSIJA.
kaipo nusižengę drausmei.”

Čia turi but kur nors šuo 
pakastas. Petruitis yra ar- 
šiausis fašistų erštas. Savo 
akiplėšiškumu jis pralenkia 
ir deržimordą lenką Plecha
vičių. Ir šitoks storžievis 
“susinervavo.” Taip “i 
nervavo,” kad nusiuntė sa\ o tenai priklauso darbo žmo- 
“delegaciją” pas

I

Smetoną, nėms, kurie gyvena tenai 
už ką jis tą"pačią dieną buvo; kaip rojuje, 
išsiųstas ant savo ūkio “poil-' 
siui,” o jo delegatai tapo nu
bausti už prasižengimą dis
ciplinai.

Iš šito Eltos pranešima 
matyt, kad Lietuvos smurti
ninkai pradėjo kovoti jau 
savo tarpe. Petraičio dele-

Prisiskaitęs tokių gražių 
istorijų apie bolšesikų val
domą Rusiją. Kupreišis nu
sprendė, kad neužsimoka 
darbininkui vargti Ameriko
je, kuomet Rusijoj tokie gar
dus pyragai ir tiek daug lais
vės. Taigi jis susidėjo su ki
tais draugais ir išvyko Sov-gatai, manoma, stragiai pas tais draugais ir išvyko Sov- 

Smetoną apsiėjo, jeigu juosjdepijon.
reikėjo areštuoti. Gali but, • šiandien Kupreišis vėl jau 
kad jie norėjo suimti pati • Amerikoje. Bet dabar jis jau 
“tautos vadą. . . j nebe komunistas. Rusija iš-

Bet ką Elta nori paslėpti,: gydė jį nuo tos ligos. Dabar 
ta, Dasako Chicagos Tribų- ••Naujienose*’ rašo i

Pavvz-| Taip piešia Rusijos yaiz- ve” pasakoja ir kaip jis pats 
rbie OTnruinia kima pirma tikėjosi tenai rasti?

Nejaugi jis butų grįžęs atgal 
į Ameriką, jeigu Rusijoj

j dus žmogus, kuris pats viską 
nai) savo akimis matė. Jis pasa- 

šalis, j ko, ir kaip sovietų valdžia

Ir Vis Tik Nes Nugalėsime.
“Socialdemokratas” rašo: 

t Nesenai įvykę Anglijos 
_ savivaldvbiu rinkimai pasi- Musiskiai komunistai tu- - ..* * 1

retų apie tai rimtai pagal
voti.

rų galutino ir visiško laimė
jimo. Ir tai jau nebetolimo. 
Anglų darbo partija, ypač 

‘; laikais, aiškiai 
atsistojo ant socialistinio pa-

‘ baigė dideliu darbininkų lai- paskutiniais 
mėjimu. Darbo partija gavo r*- “'-" 
šimtą naujų vietų konservą-' §rin.d°. ir jos nenuilstamas 
torių ir liberalų sąskaiton n i žygiavimas pirmyn reiškia 
savo pajėgomis jau susilygi-!s0cįa^^??0 žygiavimą, 
no su konservatoriais. Darbo; Anglijos darbininkų lai- 
partijos vadas MacDonaI- mejimai turi but gaivinančiu 
das, Kalbėdamas vienam mi-jha^®a.m.u,ir mums> Lietuvos 
linge del tų rinkimų, paša-: darbinmkams, ypač dabai- 
ke: Anglų darbininkų parti-meta- *-e^ anglų darbi- 

i ja neužilgo vėl grįš prie vai- ke,has Pirmaisiais ju
dėjimo laikais buvo kruvi- 

. Įnas erškėčių kelias, Kapita-
• - - .^H_na al*le draugų natines eros p»-adžioje, kuo-

mondui telegramą, užginčyda- laimėjimą Anglijoj pasiekia da dk kurėsi kapitalisti- 
mas A-enkijos premjero Pil- Lietuvos darbininkus kaipo -p irt-anonė sn didelėmis sudskiu pareiškimą, buk Lietu- džiau»ysmin»nix aidas iš toli PiafhoHe .sa uKieiemii 
va pradėjo mobilizuotis. Ponas „ . dirbtuvėmis ir fabrikais, su

mo, bet svarbia^o pasauk-,tūkstančiais vienon vieton 
nes proletarinės armijos įtrauktų darbininkų, Ang- 
ronto. Anglijos darbininkai ijjOS darbininkas buvo nelai- 

. . ,. . p0 žingsnio neįiu- mingiausis kapitalo vergas,
buk sietuvos Kabinetas galimai stiprėja ir savo vadu Radas netrailestiup-ai suvarė es neDradėti diolomatiniu lniUirr,j< dratiai negailėsi ingai ''UVąre

B.u su i.enkija, paaoi vu- «J^iai. Pa,ei?kla iu tukstancius i dvokiančias
nebus sugrąžintas Lietu- i į _ ................. ........................

, nugalės buržuaziją ir vėl pa- pl le ({arbo staklių ir vertė
— - ir i t______ ___i nm.< i savo rankas. <avnm kra- to oo t

džia sutinka pradėti su Len-;st? valdymą jau stipresne- ra Kuomet vieni ju paiikda-

paduoda šitokių smulkme
nų:

“Didelis kambarys; ant sie
nų kabo paveikslai Lenino. 
Markso. Engelso, Kalinino, 
Kamenevo. Trockio, Zinovjevo 
ir kitų. Raudonas kaspinas su : 
didelėmis baltomis raidėmis iš
rašytu o balsi u: ‘Visų šalių dar
bininkai. vienykitės! Leninas 
mirė, bet jo darbai pasiliko!’. 
Vienoje pusėje, prie sienos, už 
grotų, sėdi jauni apkaltintieji, 
vyrai, apstatyti Ge Pe U sargy
bos su šautuvais. Už stalo, po 
Lenino paveikslu, sėdi trys tei
sėjai. Vienoje pusėj nuo jų sek
retorius. o kitoj 
Prieš teisėjus stovi advokatai, 
kurie maldauja pasigailėjimo ii 
prašo nežudyti jaunųjų nusi-: 
kaltelių. Toliau — pašaline pu
blika ir giminės nusikaltusi uju. 
jei kurie jų turi. Visi nekant
riai laukia teisėjų nuospren- ■ 
džio. Pagalios teismas paskel-' 
bia savo nuosprendį: “Musu so- ■ 
vietų valdžios teisinas pripaži
no jus kaltais ir skiria jums 
bausmę — sušaudymą.” Teisė- kija diplomatinius santikius 
jas dar pareiškia, kad kaltinu- jj- be Vilniaus sugrąžinimo, 
nuėji dabar gali laisvai išsi-j Kada socialdemokratas 
stoję prašo pasigailėjimo, kiti Pleckaitu. Rtgos Kongrese 
gi stačiai pasako, kad po mir- Posake, jog \ ilniaus klausi- 
ties jie turės įamesnį gyveni
mą. o kiti apalpsta. Baisus regi
nys pasidaro, kana gniiir.es, 
Lc • <111L ^ĮTIKIU,
liedami ašaras, kad jų giminai
čiui, jų sunui beliko gal tik ke
lios minutės gyvenu ir kad k;.
yra paskutinis atsisveikinimas, šistų organai pradėjo rėkti, 
Kam skauoa, tas gan veixJi J v** 1 Trn
kiek nori, o teigėjai adiaę savo 
darbą sėdasi į autom :oii?u i? 
lekia, kad net namų langai iia- 
ta. Ge Fe U., tie ginkluoti žan
darai, užbaigia visą Gurbą ra- 
sitvėrę savo aukas, jie iš už 
grotų jas skubiai velka už auk- Associated Press ’C__L. L ______ o_ s______ ___________,_______  __
StŲ m’?riyiP ,sienŲ žarija i-teisinga, Voldemaras taipgi ikiamą buržuazijai milžiną, kių teisių, jokios organiza- 
no as i jauna> ruunes. sutinka atnaujinti diplomą-; nežiūrint visos kapitalistų ir cijos, nes tuomet Anglijoj 

________ e____ ___ _ Taip rašo Kupreišis, bu-tinius santikius su Lenkija, ■ agrarų piniginės galybės, tai kiekviena darbininkų orga- 
jnotinos. dar kūdikiais” būda- vusis tvirtas komunistas. Ne- nežiūrint ar Vilnius bus Lie-'reiškia, kad niekas neįstengs nizacija buvo mirtim bausti- 
mo> turi nugrimsti Į paleistu- jaugi jis butų atsivertęs prieš tuvai grąžintas, ar ne. ' sustabdyti Anglijos proleta- nas dalykas.

Tai buvo senai, prieš visą 
šimtmetį. Ir vis tik Anglijos 
darbininkai nežuvo, nepasi
davė ir nepasiliove kovoję 
Šimtą kartų suklupdavo mir
tinai pažeisti ir šimtą kartų 

• vėl atsistojo ant kojų, Įgyda
mi vis naujų jėgų. Šimtme
tinės kovas keliu jie didžiau
siomis pastangomis kure sa
vo organizacijas, žingsnis po 
žingsnio iškovojo sau žmo
gaus teises, pagerino savo 
materiale padėti, išaugo Į 
milijoninę organiząciją ir 
kieti, kaip granito uola;’pra
skyrė pagaliau sau kelią į 
priešakines gyvenimo vietas, 
ruošdamies neužilgo tapti 
pilnu savojo krašto šeimi
ninku. ■ ? 

į Lietuvos darbininkų sąjū
dis dabartiniu metu turi 
daug panašumo su anglų 
proletarų kovomis pirmai
siais judėjimo laikais. Ir mes 
žengiame pirmyn ir pamušti 
vėl puolame žemėn. Bet ne- 
nusiminkim, draugai! Musų 
nelaimės yra laikinos nelai
mės.-Mes, šiandien pavergti, 
ryt busime laisvi ir kaskart 
stipresni. Musų kovos bus 
lengvesnės kaip darbininkų 
sąjūdžio pirmtakunų. Neė 
šiandien pasaulinis proleta
riatas jau virto neįveikiamu 
galiūnu, o jog tai yra musų 
brolis, musų draugas, musų 1 
padėjėjas bendrose imtynė
se su kapitalistine tvarka ir 
jos talkininkais. Tik nepasi- 
duokim nusivilimui. Tik ti
kėkim savo ateitim'ir mokė
kime pakilti ir nugalėti sun
kiausius musų kely laikus.

VOLDEMARO VALDŽIA 
IŠSIŽADA VILNIAUS?
Amerikos žinių agentū

ra, Associated Press, pra
neša iš Kauno ilgą žinią, 
kur tarp kita ko pasakyta 
šitoks dalykas:

“šį vakarą (1 d. gruodžio) džios. 
premjeras Voldemaras mušė 
Tautų Lygos sekretoriui Dru-

prokuroras t

kol atėmė iš turčių 
Bet kada 
dirbtuves

Voldemaras tvirtina, kad jo
kios mobilizacijos Lietuvoje 
nebuvo ir nebus, nei viešos, nei L 
slaptos. Jis taipgi užginčijo ži- Žingsnis 
nią. I ’ ’ * ■ ............

^Lmldja'^ko/ ViL !aPym^ . d^!aL P3*^13 jų tūkstančius j dvokiančias 
nius nebus sugražintas Lietu-1 Plaukui, kad jie neužilgo darbininku kazarmes, pasta- 
vat” ' * j nugalės buržuaziją ir vėl pa- tė prie rtarbo ir vertė

Reiškia, Voldemaro vai- ^^OJ0 Rrą- dirbti po 18-20 valandų į pa

ntis rankomis, kaip tą buvo vo darbo vietą ir grįždavo 
į padarę porą metų atgal. kazarmėn pasilsėti, jlv .
• Tie Anglų darbininkų lai- davo dar šiltus guolius, iš 
'mėjimai nėra pripuolami, kurių vos pasikėlę jų drau- 
i Anglija yra labiausia išsi- gai. nuėję kapitalui dirbti, 
'vysčiusių politinių ir pilieti- Kas bandydavo pabėgti nuo 
j nių laisvių šalis. Anglijoj po
litinė kova vyksta beveik•r

; niekieno netrukdoma. Ang- 
. Ii ja yra seniausias parlamen- 
; tarinio rėžimo kraštas, gy- 
I venąs jau šimtus metų kons- 
ititucinėj tvarkoje, ir ten vi- 
įsuomenės pasiskirstymas į 
' partijas yra taip pat senas, 

----sąmoningas.

mas neturėtų kliudyti Lietu
vai panaikinti karo stovį ir 
užmegsti su Lenkija norma
lius santikius. tai oficialinė 
Lietuvos spauda pakėlė 
didžiausį triukšmą. Visi fa-

kazarmėn pasilsėti, jie ras-

fabrikanto, virsdavo valkata 
be duonos, pastogės ir ne
žmoniškai Įstatymų bau
džiamas. Nes karališkoji 
Anglijos valdžia tokius kla
jūnus gaude ir kaipo valka
tas karstė, kapojo ausis, žu
dė kalėjimuose. Darbinin
kas galėjo pasirinkti arba 
kalėjimą fabrike ir lėtą žlu
gimą nežmoniškose darbo 

nes, jei aukščiau paduotoji įse darbininkų sąjūdis vis sąlygose, arba ūmai žūti iš 
žinia yra; stiprėja ir išaugo į nenuvei-žiauraus teisėjo rankos. Jo-

kad Plečkaitis išsižada Vil
niaus, kad jis “lenkų agen
tas,” ir tt. _

Jeigu taip, tai ir Voldema-' nusistovėjęs, sąmoningas, 
ro valdžia išsižada Vilniaus, i Jei laisvos agitacijos sąlvgo- • • | v v* j . • • I 1 V. * * 1 • 1 • •

tą pasako Chicagos -------
ne” korespondentas Donald 
Day, kuris informuoja savo 
laikraštį per Rygą. Jo korės-; 
pondenciją paduoda “Nau-j 
jienos.” Pasiklausykit, ką jis, 
praneša:

“Per pastaras dvidešimt ke
turias valandas Kaune buvo 
kažin koks misteringas kanuo- į 
menės dalių judėjimas ir auto
mobilių lakstymas miesto gat
vėmis. Dabar pasirodė, kad bu
vo įvykęs naujas komiškos ope
ros pučas Lietuvoje, pasibaigęs 
tuo, kad apie dvejetas dešimčių 
aukštų karininkų, jų tarpe 
Kauno įgulos komendantas Pe
truitis, atsidūrė kalėjime.

“Po to, kai praeitą šeštadie
nį rezignavo generalinio štabo 
viršininkas, pulkininkas Ple
chavičius, komendantas Petrui-

- tis, kartu su grupe kitų kari
ninku, koncentravo Šančiuose 
kariuojHępėą-regimentą su tan- Į 
£ai£ ir šarvuotais automobi

liais ir pasiuntė bendriem Lie-.
. ftuvos diktatoriam. Smetonai ir 
’ . Voldemarui, ultimatumą, rei-

• kalaudami, kad jie tuojau re- 
1 zignuotų ir kad butų sušauktas 
Į senasis Seimas.

‘Po Kaimą ėmė zuiti auto
mobiliai. Voldemaras mat sten- 

, gėsi sugaudyti opozicijos parti-
• jų vanus ir bandyti sudaryti
• koalicijos kabinetą.
; “Anksti sekmadienio rytą 

komendantas Petraitis su ki
tais karininkais atvyko pas 
Voldemarą įspėti jį, kad pasi

ju priešinimas busiąs bergždžias 
ir kad jis turįs tuojau kapitu-

’ Kuoti. , :
• “Voldemaras ėmė 

gausiai vaišinti ir girdyti ir ne-
t trukus tie gerokai įsilinksmino.
• “Tuo tarpu Voldemaras davė 
. žinią pulk. Plechavičiui, prašy

damas jo pagalbos. Plechavi
čius greitai surinko buri avia
cijos karininkų, kurie atvykę 
pas ministerį pirmininką, pa-

,tarė jam nepasiduoti. Tada 
Voldemaras, pravėręs duris, 
dirstelėjo į valgomąjį kambarį 
pažiūrėti, ką jo svečiai veikia, 
ir pamatė, kad komendantas 
Petraitis ir jo kompanija buvo 
jgirtutėliai. Jie buvo susodinti į. 
fuitomobilį ir nusiųsti į kalėji- 
pą.”
: Taigi, dabar matome, kad 

Petraičio “liga” buvo ne 
“hervai,” kaip Elta norėtu 
pameluoti, bet tikra “kramo- 
U.” Jis reikalavo, kad butų 
sušauktas senas Seimas, ir; 
grūmojo Smetoną su Volde
maru areštuoti.
^Matoma, šituo “puču” pa- 

glrėnMania užsienio spauda 
‘ ‘ tiuvo paskelbus žinią, kad 

i nuvertė Smeto-
_ too&.Į£oldęmaro_ valdžią.

Naujienose” rašo:
Teko pastebėti ‘Vilny’ ir 

‘Laisvėj’ ilgus išpustus apra
šymus apvaikščioj imo 10 metų 
sukaktuvių Rusijos ‘proletari
nės’ revoliucijos. Tuose išpus
tuose aprašymuose tikrinama, 
kad darbininkai iškilmingai ap- 
vaikščioja tas sukaktuves, kad 
visi darbininkai džiaugias: savo 
laimėjimais, nes jie turi laisvę, 
lygybę ir esą valdonais šalies ir 
kad jiems priklausą visi šalies 
turtai — žemė, miškai, dirbtu
vės, namai ir tt. Jeigu ištikrujų 
taip butų, tai, žinoma, daugiau 
ir norėti negalima butų. Bet iš
tikrujų to visko r.ėra ir visi tie 
išpusti aprašymai apie iškil
mingus apvaikščioj imus. apie 
darbininkų džiaugsmą ir apie 
laisvę ir lygybę ir apie darbi
ninkams priklausymą šalies 
turtų yra niekas daugiau, kaip 
tikriausias melas, taikomas del 
užsienio darbininkų, kurie ne
žino tikrosios Rusijos padėties. 
Bet man, kuriam teko gyventi 
dabartinėje Rusijėje. teko pa-’ 
žinti tenaitinefc4yvenimo ^ly-f 
gas ir pačiam ant savo kailio, 
patirti visds tas ‘geroves’ ir vi- j 
sus soąfieti jos gyvenimo!
‘džiadfe&truiš.’ tai skaitant tuos 
‘Laisvei*-ir ‘Vilnies’ blofus, no
risi spiauti tiems makleriams 
tiesiai į akis. ‘

“Ar gyvena šiandien Rusi j o-j 
je nors kiek žmoniškiau kai
mietis? Ne. Jis negyvena, bet 
stačiai badmiriaudamąs kanki
nasi... *

“Jo vaikai/negali lankyti mo
kyklos, nes .'Beturi kuo apsivilk-! 
ti ir apsiauti;' jei reikia porą 
batų pirkti, tai reikia parduoti į 
visdis dešimtinės kviečius, par-i 
duodant pūdą po 1 rub. 35 kap.. 
nes pora batų kainuoja iki 35 
rublių.” • .y

Kupreišis sako, kad Rusi
ja dabar yra tikrai buržua-

Bet kaip aras gaU 
tikrų asilų parti-

svečius j

»■

—B—

BOSTON

BANK

pasirenka*
*

Cigarętąms nepaprastai populiarėjant, 
daugelis: prašė prielankumo, bet tik 
Camel bilionaiš eina pirm visų. Tai 
jų gerumas juos ten pastatė; gerumas 

juos ten ir palaiko.

v

TIVE CENTS
SAVINGS

Jei vim cigaretei butų taip
Camel, ju* r.icko epie
tiulį prirengi ri. ; n ! patfa.'.u, ngare::;i 
gerai* Ael gerklė*.'. niiroti

riete* rinktiuie M.’.cfco,

geri kcip
MOTERIS NORI ARO, 

BET NE ASILO.

Philadelphijos moterų de
mokračių Kliubas priėmė re
zoliuciją, kurioj pageidau
jama, kad Amerikos demo
kratų partija pasiimtų savo, 
emblema arą, vietoj dabarti
nio asilo, 
atstovauti 
ją?

gniiir.es


KELEIVISNo. 49. Gruodžio 7 <L, 1927. 9

Kas skaito ir rašo, 
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Brooklyno Kriaučių Reikalai
BROOKLYN, N. Y. 

Kriaučių delegato ir sekreto
riaus perrinkimai įvyks 

15 d. gruodžio.
Del delegato ir sekreto

riaus perrinkimo, komunis
tai šį karta eina iš proto: ant 
Bubnio ir Indriulio per “Lai
svę” pilasi melai, šmeižtai, 
plūdimai ir provokacijos. 
Jau net šiek-tiek rimtesni 
komunistai piktinasi iš tų 
šmeižtų. Anot vieno komu
nisto pasakymo, jeigu “Lais
vė” pašvenčia tiek daug vie
los tiems šmeižtams, tai ji 
turbut tikisi iš lokalo gerų 
senvičių, jeigu jos šalininkai 
lokalą galutinai užvaldytų.

Vienok, kaip ten nebūtų, 
dar mis daug laiko iki ko
munistus gyvenimas išmo
kys žmoniškumo ir aš juos 
kritikuot visai nemanau, tik 
aš noriu atkreipti visų musų 
unijistų atydą, kad ateinan
čių perrinkimų dienoj t. y. 
15 d. gruodžio (ketverge) 
nei vienas nepasiliktų na- 
mieie, o ateitų ant susirinki
mo ir pati uotų savo balsą už 
tuos žmones, kurie dirba or
ganizacijos ir jos narių la
bui. O tokiais žmonėmis ir 
yra dabartiniai musų lokalo 
viršininkai: Bubnis — dele
gatas ir Indriulis — sekreto
rius. Šitą supranta kiekvie
nas rimtas kriaučius, kuris 
daro gyvenimą iš savo ama
to. Tiktai strakailos to ne
nori suprasti; jie del savo 
komunistinės politikos gata
vi musų lokalą pražudyti ir 
musų kriaučius iš amato iš
vyti. Apie tai jau mes turi
me patyrimo iš praeities ir 
čionais nereikia kalbėti.

Tad kiekvienas kriaučius 
turėkite omenyje ir neuž
mirškite, jog 15 d. gruodžio 
Amalgameitų Svetainėje, 11 
Arion PI., Įvyks kriaučių ne
paprastas susirinkimas ir į šį 
susirinkimą kiekvienas būti
nai atsilankykite, nes tai yra 
musų rubsiuvių ateities liki
mas.

Šalaviejaus Kriaučius.

zionos gazietos pisoriai, kad 
jus butumet atsargesni, nes 
žmonės jūsų triksus jau žino, 
ir B. Kampio laikų istorijos 
vargiai begalės pasikartoti. 
Ką jus rašote apie kriaučių 
reikalus, kriaučiai jums ne
tikės. Jie žino, kad jus esat 
melagiai: apsivilkę dovano
tais overkotais, sakot, kad 
tai jūsų pirkti.

Žino taipgi žmonės, kaip 
jūsų vienas paukštis pasi
glemžė su viena ženota “pa
nele” $8,000 pinigų iš LSS. 
Apsigynimo Fondo. Jus tą 
fondą padarėt “nelegališ- 
ku,” kad atskaitų nereikėtų 
visuomenei duoti.

Antras fondas buvo orga
nizuotas 1917 metų pavasa
rį. Ir kuomet 1920 metais bu
vo pareikalauta, kad jus pa- 
skelbtumet to fondo atskai
tą, tai tas pats jūsų paukštis 
išsikoliojo, sakydamas, kad 
atskaitų galį reikalaut tiktai 
“blogos valios žmonės,” nes 
šitas fondas irgi esąs nelega- 
liškas ir atskaitų skelbti ne
galima.

Ir taip atskaitų jus nepa- 
skelbėt, o tuo tarpu šitas jū
sų komunistas 1918 metais 
pasidėjo į banką kelioliką 
tūkstančių. Jis pats “Lais
vės” ofise 1918 metais rodė 
keturiems mums Maskvos 
banko knygutes, kuriose fi
gūravo kelių dešimčių tūks
tančių skaitlinės.

Arba paimkime komunis
tų šmugelį Sacco-Vanzetti 
byloj. Lietuvių Amalgamei
tų 54-tas lokalas aukavo ši
tai bylai $500, o New Yorko 
Emergency komitetas pa
siuntė Sacco-Vanzetti gyni
mo komitetui tiktai $300. 
Taigi jus nenusiuntėt nei tų 
penkių šimtų dolerių, ku
riuos lietuvių kriaučių loka
las aukavo. O tuo tarpu jus 
patįs prisipažinot, kad jūsiš
kis Emergency komitetas 
vienas buvo surinkęs Sacco 
ir Vanzetti gynimui S7,000. 
Tai kur gi tie pinigai dingo?

Mes, kriaučiai, padavę į 
komunistų rankas tiek pini
gų, turime reikalauti iš jų at
skaitų. turime kelti jų šmu
gelį į aikštę, kad plačios mi
nios pamatytų jų suktybes.

Reikalaudami atskaitų 
mes po draug turim aiškiai 
ir tvirtai pasakyti komunis
tams, kad mums nereikia ir 
jų peršamų Svinskių, iš ku
rių jie paskui tikisi gauti 
overkočių. Tokiais žmonė
mis, kurie keliauja “aplink 
visą svietą," kriaučių unija 
negali pasitikėti.

Adomas B.

BROOKLYN, N. Y. 
Norėtų padaryt kriaučių uni

joj antrą “kelionę aplink 
svietą.”

Tūlas laikas atgal čionai 
atsibeldė kažin iš kur “gar
susis" kitąsyk Svinskis, kuris 
1908 metų pradžioje besi- 
bastydamas po lietuvių kolo
nijas išgerdavo gaspadi- 
nėms pieną iš ais-baksių, ir 
kitokių daiktų nepalikdavo.

Kaip kiekviena karjera 
turi savo pradžią ir pabaigą, 
taip buvo ir su Svinskio kar
jera. Prasidėjusi su “kelione 
aplink visą pasaulį,” ji da
bar pasibaigė prie drapanų 
prosvmo rubsiuvių dirbtu
vėj. Bet stovėt prie proso to
kiam žmogui, kuris pripratęs 
didelių ir garsių kelionių, tai 
per siaura dirva. Taigi visai 
nenuostabu, kad ponui Svin- 
skiui pakvipo keliaujančio 
delegato vieta prie rubsiuvių 
unijos.

Ir musų Svinskis jau nega
li nurimti. Jis pradėjo raši
nėti provokuojančias kores
pondencijas į kazionają ko
munistų gazietą. žinoma, 
apie Svinskio koresponden
cijas nevertėtų visai kalbėti, 
nes tą avantiūristą męs ži
nom iš jo praeities. Bet kad 
ir kazionos gazietos redak
toriai padeda jam tas provo
kacijas varinėti, tai jau kitas 
klausimas.

Kokiuo gi tikslu jie tai da
ro? Atsakymas gali but tik
tai vienas: Jiems rupi, kad 
tas žmogus patektų į delega
tus ir apvilktų juos naujais 
overkotais, kaip anais me
tais B. Kampis juos apvilko.

Bet aš noriu įspėti jus, ka-' 

jvių ūpą prie didesnio veiki- 
|mo savo ir Lietuvos naudai.

Remdamiesi čia išdėsty
tais motyvais, mes kviečia
me Amerikos lietuvių pro
gresyvę visuomenę urnai 
veikti ir i musų sumanymą 
greitai atsiliepti.

Daugiausia nukentėjo 
vargšai darbininkai. Vieni 
jų žuvo prie darbo, o kiti ta
po sužeisti arba pasiliko be 
pastogės. Raudonasis Kry
žius šiuo tarpu globoja virš 
5,000 nuo ekspliozijos nu- 

_____  įkertėjusių žmonių. Daug 
T.,__________ . . 'praeivių žiuri į griuvėsius ir
Šito suvažiavimo sušauki- verkįa nes čįa vienas neteko 

mo iniciatyvą galėtų pasnm- ĮgV0 4^^ šunelio, o trečias 
h siu orgamzacijų centrai :;dukreles. Daug žmonių iš 
A. L.. 1. banciaros, L. b. bą- miestų atvažiuoja pasi- 
jungosir ^Sus.Liet.Afnen-kiūrėti šio baisaus vaizdo.

♦ # ♦

Su darbais Pittsburghe ir-

koj. Suvažiavimui vieta bu
tų parankiausia Brooklyne.

Varde W. L. P. Dr. Sąry-vdnie vv. .u. r. ui. • kl . ,
šio, kuris atstovauja 8 drau- blogos naujienos. Bedar- 
gijas, pasirašo įgaliota ko-jtuWancia1’ kūne 
misija:

S. Senkus,
J. J. Kvaraciejus,
Thomas Matas.

PITTSBURGH, PA.

Ką padarė baisioji gazo 
ekspliozija.

Pittsburgno gyventojai ne 
tuoj užmirš tą baisią gazo 
ekspliozija, kuri įvyko lap- L „ _ 
kričio 14 d. Trenksmas buvo į tęsiasi streikas. Streikierių 
toks smarkus, kad supurtė • padėtis sunki, nes tūlose vie- 
visą miestą. Nuostolių pada-itose kompanijos mėto strei- 
įyta už milionus dolerių, lig- kierių šeimynas iš stubų. 
šiol surasta jau 28 lavonai Taip atsitiko Roseltone, Pa., 
užmuštų žmonių, o sužeistų Coverdale, Pa. ir kitur. Mo- 
yra virš 600. Visi ligonbu-jterįs su mažais vaikučiais, 
čiai užgrūsti ligoniais. Tarp atsidūrę lauke, turi kęsti šal- 
nukentėjusiu yra daug ir lie-' tį ir badą. Galo jų vargams 
tuvių. Po šiai ekspliozijai nesimato. Jau suvirs metai 
dalis miesto atrodo kaip po laiko tęsiasi streikas, ir ka- 
karo: trobesiai sukrypę, be da jis pasibaigs — nežinia.

rės reikvie- 
ma už mylios ir toliau nuo s«Imynos- Ta> matot- kas 
ekspliozijos vietos. Tai bai- aukso šalyje, kurią
siausias įvykis Pittsburgho!kapitalistai valdo, 
istorijoj. J. V. Kiaušas.

Šio paveikslo pirmoji dalis parodo, kaip B. Kampis “darbuojasi” Philadelphijoj. Imda
mas dolerines pluoštais, B. Kampis sau mąsto: “Ar čia šiaip, ar čia taip, o biznis čionai ei
na kaip pateptas, Nei Brooklyne tokio neturėjau. Jeigu taip seksis du ar tris metus, tai 
man užteks, kol gyvas busiu. Tada i sali visokie moralai ir visokios teisybės! šią gadynę 
tas teisingas, kas turtingas. Na. o pagalios ne aš vienas toks—visi komunistų vadai šmu
geliu užsiima”...

Antroji paveikslo dalis parodo, kaip kriaučiai R. Kampį veja iš Philadelphijos. B. 
Kampis bėgdamas galvoja: “Šiaip ar taip pasakius, tikras prakeikimas ant manęs užė
jo. Kaip tik norėsi pasipinigauti, tuoj sučiumpa ir veja laukan. O aš tokio budo, kad be 
šmugelio gyvent .negaliu.”

i

WATERBURY, CONN.
Atsišaukimas į Amerikos 

lietuvių progresyvę 
visuomenę.

Waterburio Progresyvių 
Draugijų Sąryšis savo mėne
siniame susirinkime nutarė 
atsišaukti į Amerikos lietu
vių progresyvę visuomenę 
reikale sušaukimo suvažiavi
mo pašalpinių draugijų, 
kliubų ir kuopų šių organi
zacijų: SLA., LSS. ir A. L. 
T. Sandaros.

Waterburio Progresyvių 
Draugijų Sąryšis savo už-i 
manymą pamatuoja šiais: 
svarbiais motyvais:

1. Išdirbti planą parėmi
mui Lietuvos liaudies kovo
je su smurtininkais fašistais, 
kurie į nieką neatsižvelgda
mi žudo ir kankina nekaltus 
Lietuvos žmones.

2. Suteikti finansinę pa- 
gelbą nužudytųjų ir kanki
namų žmonių šeimynoms.

3. Apkalbėti gręsiantį pa
vojų Lietuvos nepriklauso
mybei.

4. Sukelti Amerikos lietu-

I MAJAU5IA
I ii£.A-A MlC'O 
venESMt 5vi 
NAUJU OVčRCOA • S

MUUMfiSU 
(STIKSO.'AM R£WE5 
C4C-AL8O...

£__________________________ ___
šis paveikslas parodo, -kai? B. Kampis sumano grįžti į BrookTyną. Grįždamas galvo.ia. 

“šiaip ar taip pasakius nie\o daugiau neliko, kaip tik grįžti į Brooklyną. Iš syk eisiu 
prosyt. o vėliaus, vienokiu ar kitokio budu. įsisuksiu į ofisą. Draugai Pruseika ir Jan
kauskas dirba centre, jie man padės.. Kotnunistų kuopa mane rems, o ‘Laisvė’ man pa 
tarnaus. Per “Laisvę’ pats save išgirsiu, o priešus apjuodinsiu. Kriaučiai jau Hus pa
miršę mano juodus darbus, tai vėl aprinks mane 54 lokalo delegatų."

vaikščioja nuo vienos dirb
tuvės į kitą prašydami dar
bo, bet niekur jo negauna. 
Tūlos geležies liejyklos te
dirba po 2 ar 3 dienas sąvai- 
tėj, o kitos stovi visai užda
rytos. National Tube Co. 
paipmilis, kur daugiausia 
lietuvių dirbdavo, dabar 
stovi visai uždarytas ir ne
žinia kada pradės dirbti.

Pittsburgho apielinkėse 
yra anglių kasyklų, kuriose

BALTIMORE, MD.
Surinkta $535.00 aukų 
Dėbso Radio Fondui.
Socialistų Partija, kartu 

su vietos ‘“Open Foram” ko
mitetu 20-tą d. lapkričio 
Hippodrome Teatre surengė 
Dėbso atminčiai prakalbas. 
Kalbėtojas buvo Norman 
Thomas, iš New Yorko ir 
prof. R. M. Lovett, iš Chica
gos. Abudu kalbėtojai gana 
vaizdžiai nupiešė drg. E. V. 

: Dėbso gyvenimą, pasišventi
mą del darbininkų klesos, jo 
'nuopelnus ir kalėjime per
gyventus vargus. Kad atžy
mėjus drg. E. V. Dėbso pa
gerbimą, susirinkusi publika 
suaukavo į DĖBSO Radio 
Fondą $535.00. Reikia pa- 
žymėt, kad viena organiza
cija davė $200, p-lė Elzbieta 
Gilmar $50, keliatas davė 
po $25, o kiti sumetė smul
kesnes aukas, šitokia stambi 
auka rodo, kaip daug socia
listai turi pasitikėjimo ir pri
tarimo miniose. Nors bur
žuazija su pagelba komunis
tų šmeižia socialistų organi
zacijas, o betgi liaudis rodo 
socialistams kuodidžiausio 
pasitikėjimo. Yra tai džiugi
nantis faktas, kuris patvirti
na musų siekius, ir musų idė
jas.

Vakare tame-pat teatre 
komunistai laikė 10 metų 
paminėjimo sukaktuves nuo 
komunistiško viešpatavimo 
Rusijoje. Šalę vietinių kal
bėtojų, vyriausias vakaro 
kalbėtojas buvo J. Lovesto- 
ne, iš Chicagos. Šiuomi kar
tu jie nepludo socialistų 
(turbut pamiršo), bet jau 
apie Rusijos “rojų” tai pri
malė, kiek tik galėjo. Ži

AIP SUVARGO 
TAI KRAUGERIAI.

DRAUGAI ARSmTTĄ 
£*'<15 AB r»(P SBįuu5 \

nančiam Rusijos vargingą | 
padėtį, jos kultūrą ir socialį 
stovį, reikia tik stebėtis, kaip 
tie žmonės taip gali per akis 
meluoti. Tai tik nachalai,! 
daugiaus niekas, taip gali 
kalbėt. Šalę prakalbų, buvo 
koncertinė dalis, kuri išpil
dyta neblogai. Publikos bu
vo neperdaugiausia ir aukų 
sumetė nedaug, nors tam! 
darbui buvo pašvęsta daug: 
laiko ir agitacijos. Girdėjau 
sakant, kad nei pusės išlai
dų iš surinktų aukų nepa
dengė. Mat, kaip puikiai mi
nios “eina” su komunistais!

Repor. Pipiras.

WATERBURY, CONN. 
Visko po biskj.

Policistas Gabriel liuosu 
nuo darbo laiku užėjo į vie
ną valgyklą, kur su tulu 
Omelčuku pasilakė. Kada 
jiedu išėjo, tai policistas 
Omelčuką sumušė ir atidavė 
kitam policistui, kad suareš
tuotų. Nuvežtas j nuovadą 
Omelčukas išėmė “waran- 
tą” ir suareštavo policistą 
Gabriel už sumušimą. Teis
mas policistą išteisino. Vie
nok policijos viršininkas nu
žiūrėjo, kad policistas Gab
riel gali but kaltas, todėl jis 
padarė, privatį to reikalo ti- 
rinėjimą. Ir policisto kaltė 
buvo išaiškinta, 
priverstas buvo 
nuo darbo.

Reikia pagirti 
viršininką

Policistas 
atsisakyti

policijos 
j McLean, kuris 

prižiūri, kad policistai tei
singai eitų savo pareigas.

♦ ♦ ♦

J. Janušaitis, būdamas 
girtas, nusisamdę taxi pasi
važinėti. Bet kuomet prisi
ėjo už “raidą” užmokėti, tai 
pasirodė, kad pinigų neturi. 
Tuomet jis paėmė savo 
darbdavio bankinį čekį ir 
nors už taxi reikėjo mokėti 
$5.40, bet Janušaitis parašė 
ant čekio net $22.00 ir vie
ton savo vardo jis parašė 
darbdavio brolio vardą. Už 
šitą falsifikaciją Janušaitis 
tuojaus tapo areštuotas ir 
turėjo nakvoti už grotų.

♦ » ♦
Antanas Frankevičius aną

kabantį ant šakos. Sakoma, 
jog apie pora sąvaičių prieš 
tai Jurgiui Šeronui buvo iš
traukti visi dantys, nuo ko 

nedėldienį išėjo grybauti ir jis jautė žandikauliuose ne- 
nebesugrįžo. Vėliaus jis bu- apsakomą skausmą. Negalė- 
vo atrastas palei Tracy eže- damas pakelt skausmo paši
lą negyvas. Daktaras, apžiu- korė. Velionis buvo 55 metų 
rėjęs lavoną, pripažino, kad amžiaus. 
Frankevičius mirė nuo deg- suniMt^ dukteris, 
tinės.

Genešių sūnūs, išėjęs me
džioti, išnetyčių sudavė šau
tuvu į akmenį ir šautuvas iš- . D , -. r,šovė. Šūvis suėjo Genešiukui Marę Balsytę su B. Y^tt4 
j vidurius. Jo draugai su
stabdė pravažiuojantį auto
mobilį ir nuvežė pašautąjį į 
ligonbutį. Rašant šią žinią 
Genešiukas buvo dar gyvas.!

* * ♦
I

Tvanas nekuriems lietu
viams šposų pridarė. Mat 
užliejo skiepus, kuriuose bu
tą “gaivinančio štofo.” Kol 
vanduo skiepuose neišdžiū
vo, tai žmonės negėrę buvo.

Žybt

WATERBURY, CONN.
Kunigas nenori eit 

į dangų.
Dvasiškas tėvas kun. Boj- 

nowsky, musų kaimynas iš 
New Britain, bemaž liko ne
peršautas. Kulka perėjo per 
švarko atlapą, netoli širdies, vvbės agentai visai netikėtai 
Jis buvo išėjęs ant savo ukes apniko musų miestą. Dau- 
kiškių šaudyt, bet paklydu- giausia kratų ir suėmimų bu
si kulkelė vos nenudėjo jį vo airių tarpe. Stebėtina tas, 
patį. Kas į jį šovė, nežinia. ’ ’ ’*s~~ ’ ’* 1
Bet visiems aišku, kad kuni
gas dar nenori eiti į dangų, 
nes kreipėsi prie policijos, 
prašydamas apsaugos.

Neteko dantų—pasikorė.
Jurgis Šeronas jau dan

guje. Jonas Liesumaitis mą- 
tė Jurgį tą rytą vaikščiojant 
po parką su virve ant raiš
kos. O apie 10 vai. užtiko be-

- • ,. • .' '' ■ f I t

Tai geriausias, 
lengviausias ir 

saugiausias 
būdas siųst 

pinigus namo

telegrafu!
NELEISKIT laiko veltui 
stovint ilgoj linijoj pašto 
ofise, kad nusipirkus mo- 
ney orderi. Perdaug ne
parankumų.

Bet kuomet jus gauna
te savo algą, jūsų pati ar 
motina gali gauti jūsų pi
nigus per valandą laiko, 
kuomet jus užeisite į ar- 
timiausj Westem Union 
Telegraph ofisą, čia yra 
specialiai išlavinti kler
kai, kurie suteiks jums 
greitą ir mandagų patar
navimą.

Per musų Kabelio Mo- 
ney Orderių Patarnavi
mą, jus galite pasiųsti 
savo pinigus ir į jūsų tė
vynę, nepaisant kur ji 
butų.

Geležkeliv, laivu ir teatru 
tikietai; taipgi gėlės, kendės, 
knygos, ete, gali but nupirk
tos ir pasiustos per telegrafu.

THE
WESTERN UNION 

TELEGRAPH 
COMPANY

t. Paliko moterį, 
F, dulrt*»ri« jį

Mazgas pradėjo irti.
Sausio 20 d. musų kfeboį 

nas su pagelbą dar dviejų 
surišo moterystės mazgu 

ko-Juodsnukiu, turtingų^ ir 
dievotų tėvų sunum. Dabar 
Marė prašo teismo, kad mo- 
terystės mazgą jai atmegstų.

Vieną išgėrė perdaug.
Leonas Čeponis nesitikėr 

jo, kad dar vieną išgėrus buš 
perdaug. Jam važiuojant au? 
tomobiliu, pradėjo matyti? 
daugybė kitų automobilių^ 
kurių jis bandė apsilenktiį 
Nuo automobilių besilenk
damas užvažiavo ant polic- 
mano. Kuomet Leonas išsi* 
pagiriojo, tai pamatė, kad 
jis jau “nelaisvėj” esąs.

Žybt

-r •

LAWRENCE, MASS.
Netikėti “svečiai.”

Sąvaitė laiko atgal blai-
. _7 . • • • A * 1 — *

kad lietuviai, kurie beveik 
visuomet prisilaiko prie 
“šlapumo,” šiuo tarpu buvo 
nekliudyti. Vėliau teko suži
noti, kad blaivybės agentų 
tarpe darbavosi ir du lietu
viai. Gal jie užjautė saviš
kiams ir todėl lietuvių ne
kliudė? J. Riauba.

(Tąsa koresp. ant. 5 pusi.)
t 
t
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kalbiu prieš Lietuvą. "Jeigu mes 
turėsime Voldemaro valdžią nu
versti. vai nuversime ją he lietu
viu emigrantu pagalbos." pasa
kys Lenkijos diktatorius.

KAINAS. — Kauno miesto 
inžinierius ir buvusis Seimo at
stovas Steponas Kairys pasakė 
Associated Press koresponden
tui Kaune, kad socialdemokratai 
sutiktų eiti koalicijos valdžion 
tiktai plačios demokratijos pa
grindais. Kitaip, jie bus opozici
joj.

VARŠUVA. — Kalbėdamas 
sų Varšuvos žinių agentūros at
stovu. Pilsudskis pareiškė, kad 
Voldemaras yra visai neatsako- 
mingas žmogus, kuris turėtų būt 
uždarytas beprotnamy. Mes atsi
menam. sako Pilsudskis apie 
Voldemarą, kad šitas lietuviš
kas super-patriotas nesenai da 
buvo rusas, paskui dėjosi vokie
čiu. ir tik dabar virto lietuviu. 
“Voldemaras tvirtina, kad ma
no kelionė i Vilnių, kur yra ma
no gimtinė ir namai, reiškia Lie
tuvai pavoju, šitaip gali argu
mentuoti tiktai žmogus, 
vieta yra beprotnamy.”

kurio

1
Lygos

d.

“KALĖJIME RADDA MANO TĖVYNĖ”.

—Todėl, kad gyvenimas 
tuomet pasidarytų visai ne
įdomus. Dabar kiekvienas 
nori gyventi dėlto, kad jis Bvažiuoja 
tikisi susilaukti kaž kokios 
laimės. Šita viltis ir vilioja jį. 
Bet jeigu žmogus žinotų.

—Maike, ar gali išburti 
žmogaus ateitį iš rankos?

—Ne. tėve, aš tokiais da- 
lvkais neužsiimu.■

—Tai reikės eiti; pas či
gonką.

—Netikėk, tėve, tokiems 
burtams. ČigoAka tau atei-. kas jo ateityje laukia, tuo- 
ties nepasakys. • Įmet gyvenimas pasidarytųmet gyvenimas pasidarytų

—Maike, tu mainęs nemo-' netik tuščias, bet ir baisus, 
kink, ba aš ilgiau uą tave' —O kodėl tu sakai, bai-
ant svieto gy venu ir daugiau sus?
žinau. Da šiandien atsimenu, —O ar tau nebūtų baisu,
kaip Lietuvoj čigonka išyi- tėve, jeigu tu tikrai žinotum, 
rozijo man teisybę. Pažiurę* kad už dviejų mėnesių turė
jo į ranką ir sako: “Turėsi ši mirti? \ ... .
savo namuose smertį.” Ir už ■ aš bučiau bedie-
pusės metų ožka pastipo. Tai 
kaip tu dabar gali netikėti?

—Matai,, tėve, kaip tu 
prietaringas esi. Ką gi tavo 
ranka gali turėti bendra su 
ožkos mirtimi? Jeigu tavo 
delno raukšlės ir turėtų ko
kios reikšmės, tai jos galėtų 
rodyt tiktai tavo likimą, bet 
ne ožkos. Juk ožka tau ne 
giminė.

—Vistiek, Maike. aš tikiu 
į burtus. Atsimenu kaip šian
dien, ėjau sykį pas me’“ as 
Lietuvoje. Žinoma, d« jau
nas tada buvau ir nieko ne
bijojau. Taigi žergiu sau ke
liu ir mislinu, kaip man pa
siseks. Ogi žiuriu. skersai 
kelio slenka juodas katinas. 
Plaukai ant mano galvos pa- . . .
sišiaušė, ale vistiek žergiu, tai P sakai, tai jau as pas ci- 
Nueinu prie svirno, kur ture- gonką neisiu.
jo būt mano mergina, ir len-------------------------- --------

KAUNAS. — Gruodžio 
Voldemaras mušė Tautų 
sekretoriui Drumondui telegra
mą užginčydamas Pilsudskio me
lą. buk Lietuvoje apskelbta mo
bilizacija. Lietuva nedaranti jo
kios mobilizacijos nei viešai, nei 
slaptai. Voldemaras taipgi už
ginčijo žinią, buk Lietuvos val

džia nutarusi nepradėti diploma
tiniu santikių su Lenkija pakol 
Vilnius nebus sugrąžintas.

Leonas Bistras, krikščionių 
demokratų lyderis, buvusis Lie

tuvos premjeras, o dabar ar- 
šiausis Voldemaro priešininkas. 

. i ženevon dalykų tė- 
myt savo partijai. Jeronimas 
Plečkaitis taipgi vyksta Ženevon 
Voldemaro politikos daboti. Vol
demaras ilgiau neketina Ženevoj 
būti, kaip sąvaitę. Per ta laiką 
užsienių reikalų ministerio 
reigas eis Bronius Balutis, 
vusis (’hicagos “Lietuvos” 
daktorius.

Išvažiuojant Voldemarui i 
neva, žmonės pasakę: Jei Vilnių 
prakiši, tai jau Lietuvon verčiau 
negrižk.

pa- 
bu-
re-

že-
1

vis? tai. gal ir butų smertis 
baisi, o kai dabar aš geras 
katalikas, tai galiu Dievui 
dūšią atiduot be jokio strio- 
ko. • '

—Klysti, tėve: geram ka
talikui mirtis yra baisiau
sia. nes jis bijosi patekti Į 
velnio nagus. Tiktai laisva
manis gali bė baimės mirti, 
nes jis žino, kad nėra nei 
velnio, nei pragaro, nei kito 
gyvenimo. Žmogus nustoja 
gyvenęs, ir viskas pasibai
gia. O betgi ir laisvamaniui 
nesinori mirti. Ne dėlto nesi
nori. kad jis bijotų ko nors, 
bet dėlto, kad gyvenime da 
ne viskas žinoma. Ateitis ne
žinoma.

—Orait, Maike, jeigu tu

dų per langą. Ogi tenai butą VslianciftC 7ininC mergos tėvo tą naktį. Kaip VeilaUSlOS LilIllUS

Apie Lietuvą.
KYBARTAI.—Lapkričio 29 d. 

socialdemokratai čia turėjo slap- 
. i j ta susirinkimą, žvalgyba mitin- 

tiktai gei ą pamoką, kad gą apsupo ir areštavo 30 žmonių, 
naktimis nereikia per langus daugeli jų baisiai sumušdama. 
landžiot. I --------------

—Jes, vaike, bet tas juo- ' KAUNAS.—Voldemaras pra
das katinas buvo geras per- nešė, kad derybos su opozicijos 
spėjimas nuo nelaimės. Aš 
nenorėjau tani tikėt, ir ga- j§vvjco ženevon i Tautu Lygos 
vau per galvą. Sy! 'posėdi.

—Tu butum gavęs ir be to ---------------
katino, tėve. j BERLYNAS. — Susisiekimas

—O iŠ kur tu Žinai? tarp Berlyno. Kauno ir Klaipė-
—Nes merginos tėvas ta- <k*s nutrauktas. Atvykę iš Lietu

vos žmonės praneša, kad l.ietu- 
į voje dabar viešpatauja didelė pa
nika. gyvenimas suparaližiuotas. 

į Kaune pusė krautuvių uždaryta. 
Žmonės laukia karo.

jis man duos kuolu per gal-; 
vą. tai tūkstantis žvaigždžių 
iš akių pasipylė. Į

—Aš čia nematau jokių 
burtų, tėve. Aš čia matau

vęs jau laukė su kuolu.
—Na, tai gud bai, Maike.
—Kur taip skubini?
—Einu pas čigonką.
—Nebūk mažas, tėve.
—Ne. Maike, aš noriu ži- VARŠUVA.—Pilsudskis tikisi

not, ar Voldemaras Ženevoj Voldemaru Ženevoj gražiuoju 
iraus Vilnių ar ne Prie to deT v,Imaus susitaikyt. Bet jei-; atgaus Vilnių, ar ne. rrie to . tai nariarvsias

aš noriu žinot, kaip ilgai aš 
gyvensit. Čigonka man vis
ką pasakyt.

—Netikėk u* n, tėve. Vi
sam pasauly nei a »..J io žino
vo, kuris galėtų pasan. kas 
bus ateity. Bet jeigu ir o d : 
galima ateitį atspėti, tai vis- 
tiek ios nežinoti

—Kodėl?

štai, skaitytojau, tokios poezijos gyvi pavyzdžiai:
Žemaičiai kalėjime.

Tą dieną netekėjo saulė 
ir nakčia užgęso žvaigždės. 
Juodoji gėla apgaubė pasauli 
ir vieškelius skausmu išraižė. 
Tais vieškeliais nakčia ir dieną 
kalėjiman žemaičius varė. 
Dūzgimas pančių verkė ant rugienų 
nuo Telšių, Plungės ir Žagarės. 
Dūzgimas pančių ant žemaičių rankų, 
dūzgimas pančių ant žemaičių kojų. 
Už ką? Kodėl? Gal kad dar širdys trankos 
ir akys žvelgia drąsiai į rytojų. 
0. varge mano! Negi vėl kryžeiviai 
žemaičių žemę būt užplūdę, 
kad našlės verktų ant griuvėsių gailiai 
ir kraštas butų kraujuose pasruvęs. 
0 ne! Dienas devynias saulė netekėjo, 
naktis devynias žiaurios vėtros ūžė. 
Dešimtą dieną žemėje arėjų 
dainavo saulė slenksčiuose bakužių.

Eilėraštis sukurtas sėdint pačiam poetai K. Borutai Tel- 
jšių kalėjime, akyvaizdoje tų vaizdų, kuriais margavo ir 
, marguoja netik žemaičių žemė, bet visa Lietuva mindo-

Naktis Miške.
Liūdnos, liūdnos rudens girios: 
Nei paukšteliu, nei dainų— 
Rodos pilys užkerėtos.
Pilnos pasakų, sapnų.
Melancholikas mėnulis. 
Sidabrinėj vienumoj.
Visus miegančius šešėlius 
Atgaivina tamsumoj...
Plaukia minios paslaptingos 
Girios temstančiu taku...
Tylios, tylios... tiktai lapais 
Kartais sušlama... Klaiku...
Gal tai vėlės neląimingos.
Gal troškimai alkani.
G gal piktos žmonių mintys, 
žemės priešai kruvini...
Bet jie liūdni, tylus, bailus, 
Vengia žibančios aikštės...
Gal jiems gręsia ten pavojus— 
Ar gyvybės, ar mirties...

Uždainuoju dainą skambią 
Tamsioj girios prieblandoj 
Ir šešėliai-išsislapsto.
Jiems baisiausioj valandoj, 
žvaigždės juokiasi linksmutės 
Sidabriniuos spinduliuos.
Tik mėnulis, lyg užpykęs. 
Greitai slepias debesiuos.

Liud rimtas.

Šį etiudą skiriu fašistinių budelių 
sušaudytiems Tauragiečiams.

šiuo&e keturiuose žodžiuose poetą Kazys Baruta meniš
kai įkūnija visą dabartinį lietuvių tautos skausmą ir 
liūdėsi. Tą kylantį skausmą ir liūdesį iš lietuvių liaudies 
širdies gelmių, kuri bėgy dešimties mėnesių pagimdė fa
šistiniai budeliai, kruvinais gruobuonių. nagais užčiaupę 
tik ką atgimusiam kraštui bumą.

Nejaugi iš tiesų toks prakeiktas lietuvių darbo liaudies 
likimas istorijoj?! Nejaugi jai amžinai lemta numetus vie
ną jungą, kamuotis po kitu? ! Nejaugi pagaliau jos istoriš- 
kasai likimas būti amžinai apgaubtai tamsiausios reakcin
gos viduramžių nakties, beveik pačiame vidury’ kulturin- 
gujų Europos valstybių, kurios nesulaikomu žingsniu žen
gia pirmyn į šviesų, kultūringą rytojų?! Gi lietuvių darbo 
liaudis — šimtmečiais raižoma bajoriškos, kleboniškos ir 
kazokiškos nagaikos... Pūdoma cariškame Sibire ir kalėji
muose... Dešimtmečiais laikoma nebyle, be spausdinto žo
džio... Pagaliau kankinama junkeriškos vokiečių okupaci
jos... Nejaugi jai ir vėl, atsikračius dėka 1917 m. revoliuci
jos savo budelių, lemta dar kartą pereiti tą pragarą; puti 
tautiškuose kalėjimuose, kantriai žiūrėti į savo sūnų ne
kaltą kraują ir visą tai matant tylėti ir lenktis prieš savo i 
niekšingus valdonus?!
, Ne!

Dabar atėjo ta valanda, kurią ji turi pasirinkti: gyventi ma fasistiskų kryžeivių, kurie vergijos retežiais kausto 
arba mirti. Tai svarbus istorinis momentas, kurio akyvaiz- žmones drįstančius drąsiai, plakančiomis krūtinėse širdi

mis, žvelgti į rytojų. Bet ta barbai-ų puota neilgam! Poetą 
nei kiek neapsirinka pranašaudamas greitą galą reakcin
ga jai nakčiai. Trenks ją perkūnas kylant audrai ir laisvės 
šypsniu nusijuoks saulė arėjų žemėj.

Bet dabar dar rauda Lietuva kalėjime. Dabar dar spok
so niūrus veidai nekaltų brolių kalėjimų languose... Dabai* 
dar ilgesio pilnais žvilgsniais žiūro moterys pro kryžiuotus 
kalėjimo langus. Apie vieną jų, poetą danuoja.

Moteris kalėjimo lange. .
(Šiuriu Bildušieuei.) 

Ne. Neužmiršiu ąš jos niekada 
rankų dviejų.

t Saulėlaidžio gęso auksinė žara ri; •
kaip ji pro kalėjimo langą žiurėjo. 
Langas kryžiuotas. Prie vartų sargai**'

< su šautuvais sergėjo jąją. ! 
Prisiminė man pasakingi vaizdai, 
pasaka su karalaite gražiąja. 
Sustojau. Tylu. Tik mėhulio ranka 
blizga kalėjimo lange. 
Mėnuo tėvelis atėjo padangių lanka 
aplankyti dukterį brangią, 
žvaigždės seselės sustojo ratu 
vainiką jos galvai nupynė. 
Langas kryžiuotas. Lange klaiku. 
Kalėjime rauda mano tėvynė.

Tas gilaus grožio kupinas eilėraštis, pro kurį spindi gili 
nelaukta lietuviškai moteriai tragedija, skiriamas Bildu- 
šienei, kurios vyras nuteistas amžinai katorgai. Tų vaizdų 
gelmėse matosi nevien tik jos likimo tragizmas. Jie prime
na dar didesnę tų Tauragės moterų kruviną tragediją, ku
rių akyvaizdoj budelių buvo sušaudyti: sūnus, vvrai, gimi
naičiai. Joms liejant kraujo ašaras, joms raudant — kar
tu verkia netik poeto, bet mus visų tėvynė. F. Roguza.

Idoje mes stovime. Tokių momentų istoriniai pavyzdžiai 
mums sako: kad visi tie, kam brangios liaudies teisės, kam 
brangi laisvė, teisybė, eina iš vien su liaudimi. O visi tie, 
kam minėti žodžiai tėra gražios reklaminės iškabos—eina 
iš vięn su laudies budeliais. Vidurio nėra. Nes visi tie, ku
rie mėgsta žiopsoti “auksiniame vidury,” visam laikui lie
ka žiopliais^!* vaizdena sau gyvenimą užburta pasaka, ne
suprasdami jor prasmės ir esmės. Kas supras nuolat besi
keičiančio gyvenimo būtybės pradus, tas dusia ir kunu bus 
visados organiškai suaugęs su ta realia pajėga, kuri dau
žydama visokias jai statomas kliūtis ir nebijodama kruvi
nų aukų neša Golgotos keliu šviesų rytojų, šiuos žodžius 
rašydamas turiu galvoj nėtiek įvairius visuomenės veikė
jus, politikus, kiek rašytojui, poetus, menininkus, liaudies 

j sielos, nuotaikos, jausmų reiškėjus; kurie eidami istorijoj 
su ta realia pajėga, sukurė gražiausius meno veikalus,; įkū
nydami audringų kovų ląikotarpius, nešančius kilnias 
laisvės ir tiesos idėjas. Deja, mes lietuviai tokių pavyzdžių 

j tik nuotrupas teturime. Bet argi ir šį svarbųjį momentą, 
musų nuskurdusios literatūros atstovai liks kurti gyvajam 
gyvenimui, kuriame vyksta kruvinos kovdš? Argi ir šį kar
tą visi tie elegantiškieji estetai, stovėdami akyvaizdoje gy
venimo faktų, pasitenkins lakštingališku triliavimu, vaikš
čiodami gimtojo krašto vieškeliais?! Nejaugi lietuviškieji 
menininkai, laiką save mus tautos humaniškumo sargyboj, 
iš supančios juos realios medžiagos, gamins musų paverg
tam kraštui tokį dvasios peną, kokį lig šiol gamina Puti
nai, Vaičiūnai, Kiršai, Sruogos, Binkiai ir kiti tų estetiš
kom gerklėm gaidžukų įpėdiniai?! Taip! Visus tuos bur
žuazinius menininkus, kurie stengiasi savo supelėjusiais 
estetiškais himnais sušvelninti šių dienų lietuvių liaudies 
budelių žvėriškus jausmus — bėgantis gyvenimas išmes 
už ausų iš apyvartos.

Lietuvos darbo jaunime! Ar tu regi, kad pastarųjų die
nų įvykiai kuria naują, gyvą, pilną ūžiančio gyvenimo at
garsių poeziją. Poeziją, kurios krauju dažytus atgarsius 
tu jauti skambant savo jaunoj krūtinėj ir kuriai jėgas duc-

> me
džiagos padaryti vertingus meniškus daiktus. Poezija, ku
rios kūrėjai spėjo širdies krauju, meniškai užfiksuoti revo
liucinius Tauragės įvykius, parodžiusius, kuriuo keliu dar
bo liaudis privalo eiti prie išsiliuosavimo iš fašistinės ver
gijos.

Tos poezijos aidai ras atgarsį darbo liaudies ir revoliu
cinio jaunimo dūšioj, ugdydami kovos jausmus ir energiją 
išsivadavimui.

I

•ui jauti sKamoant savo jaunoj Krūtinėj ir Kuriai jėgas <
Ida tavo krrutinė... Poezija, kuri jau spėjo iš paniektos

I

v

i

i

1i

NEVERKI MANĘS...

gu tas nepavyktų, tai padarysiąs 
taip, kaip jam pataria Lenkijos 
generolai: jeigu jau Lietuvos 
valdžia taip nori karo stovio tarp 
Lenkijon ir Lietuvos, tai paimti 
armiją ir zenvti ant Kauno. j 

VARŠUVA. — Kiksui kis įsa-’ 
s.. menančius Vilniuje pvliti-, 
niuo imigrantus iš
skirstyt i mu vietas, kad jk 
negalėtu daryti ’-emUnciuiu suo

Neverki manęs, o motina mano, 
Kad smerkdams beširdį gyvenimo buitį, 
Aš jaunas išeinu į kovą audringą— 
Ar laisvę laimėti, ar kovoj pražūti!...
Aš laisvės ištroškau, kaip aras galingas. 
Parištais sparnais erdvės kad ištrokšta, 
Ar kalno viršūnės, kur lizdas sukrautas,— 
Taip trokštu išvysti skaidrų Laisvės Bokštą...

Kaip alkanas verkdama prašiau tavęs duonos, 
Tu mažą su meile prie krutinės glemžei... 
Neverki manęs, kad širdžiai liepsnojant, 
Aš einu, kur slepias mums šviesesni amžiai...

Man baisu, kaip verkia nelaimingi broliai 
Ir jaunos jų širdys rūsyje užgęsta...
Man baisu!... O laisvės jau šypsosi toliai, 
Jr naujo pasaulio atgaiva jau bręsta...

Nenusigąski, kad tamsios vergijos 
Manęs išsižiojęs slibinas gal laukia!
Už naują rytojų, už laisvę žmonijos 
Neboju lai širdį iš krutinėk traukia!

Neverki manęs, o motina mano, 
Kad žengdama pasaulin teisybes j ieškoti 
Aš krisiu kaip vergą, piktam uragane 
Tau drebančią galvą neou . kam paguosti

Gasparai Varguolis.
Veliuona, 1927 m. spalio 10 d.

A

f

f



No. 49. Gruodžio 7 d., 1927. * KELEIVIS ! • s
Iš vyrų-dalyvavo 19 ypa- bažnyčia ir jos uola.” “Pas

tų; svarbesnes roles turėjo: kaitą” davė J. Zavist (sugij- 
Šaloviejus — Blinda, 
moša — Titnaginskis, 
žius — čigonas, Bacevičius J. Zavist 
—šunadvokatis, Karazija— 
žydas: jie visi lošė pažymė
tinai puikiai. Maižius, tai jau 
buvo tas tikras čigonas — 
“krindžala makara,” kuris, 
jei prieš kunigą butų paro
dęs šiek tiek mandagumo 
laike Blindos sutuoktuvių, te” i>iznieriams, bet tiek pat 
tai butų buvęs užpatentuo
tas toje rolėje. Tumosa Tit- 
naginskio rolėj pasirodė esąs

. ... , .... tuo pačiu “panie tego,” kaip
teismą ir todėl mes tikimės, tos luomos bajoru. Šalo-

I

Korespondencijos
i“ringeriai” mus suėmė ir už
darė Walsimburgo kalėji
mam Tulus mano draugus 
po perklausinėjimo paleido, 
o likusius, jų tarpe ir mane, 
kaipo streiko vadus uždarė 
į kalėjimą be jokios kaltės ir 
neduoda susižinot su strei- 
kieriais. Musų advokatas pa
davė apeliaciją Į federalį 

kad tuoj busime paliuosuoti.1 
K. Clemens.

Tu- žęs iš Lietuvos), Wm. Abel 
Mai- salėje, biblistų bažnyčioje.

; apygeriai darkė 
bibliją. Bet labai kvailas da
lykas, kuomet biblijos dog
mą nori pritaikyt šių dienų 
gyvenimui! Nors biblistai 
yra prakilnesni už katalikus- 
krikščionis ir nenori pasi
duot dangiškiems “real esta-

TRINIDAD, COLO. ,
Šis-tas apie mainerių 

streiką.
Būdamas pavieto kalėji

me sumaniau parašyt “Kelei 
vio” skaitytojams žinių apie 
Golorado mainerių streiką. 
Šiame kalėjime yra užrakin
ti 63 streikierių vadai be jo
kios kaltės. Mat valdžia ir 
kapitalistai mano, jog kuo
met vadus sukiš į kalėjimą, 
tai streikieriai pakriks ir to
kiu budu streikas bus pralai
mėtas. Nors mes jau 10 die
nų sėdime kalėjime, bet vis
tiek gauname žinių, kad 
streikas ir be vadų eina ge
rai.

• Žinoma, Colorado anglia
kasiams yra sunku kovoti su 
kasyklų savininkais, nes pa
stariesiems pagelbsti visas 
valdžios aparatas. Visus 
smarkesnius streikierius val
džia įsakė areštuoti. Vienok 
darbininkų areštai ir kalėji
mas nenupuldo musų dva- 
sietj,-o dar labiau sustiprina.

Colorado mainerių strei
kas yra: padalytas į 4 abazus. 
Pirmas abazas yra vakarinė 
dalis, kur yra 23 kasyklos ir 
5.000 angliakasių. Antras 
abazas — pietinė dalis. Čia 
randasi beveik Trisos Rocke- 
fellerio kuro ir geležies mai
nos, vadinamos F. & I. 
Co. Šioje dalvįe vrą 6,000 
mainerių kadangi didžiu- pliekei jos, aš čia paduosiu 
ma sios dalies maineriųgy- fce]etą tėmų 
vena kompanijos stubčftę, Gruodžio’4-tą d. kalbėjo 
tai kompanijai yra lengviau senatorius Wheeler temoje: 
sų streikienais kovoti. Bai
lesnius streikierius kompani
ja visaip baugindama pri
vertė streiklaužiauti. Strei
kieriai nutarė šias mainas 
pikietuotį. O kadangi pikie- 
tavimas yra prieš valstijos 
Įstatymus, todėl visi pikietai 
yra areštuojami. Trečias 
streikierių abazas yra Tre-1 _ ___ _____ ___
mont pavieto daly, čia ran- prejekcjjose judinami svar- 
dasi apie LoOO streikierių ir biausjejj dienos klausimai, 
visi tvirtai laikosi. Ketvirtas Ų^tad nepraleiskite progos, 
streiko abazas yra Rautt pa- stengkitės pribūti į kal- 
vieto daly, Didžiojo Kalno bamas prelekcijas, kurios at- 
apiehnkėj. Čia streikuoja sįbuna kas sekmadienis, 3 
2,000 mainerių. ’vaj pO pietų, Hippodrome

Kadangi, kaip matot, Teatre. Vieta labai patogi ir 
streikieriai yra padalyti į Įžanga veltui, 
keturis atskirus abazus, tai * ♦ ♦ ♦
sunku yra streikieriams vie-j Lietuviškojo judėjimo kul- 
naip susitarti ir vienybę pa- turos darbe visai nesimato* 
laikyti. Kiekvienas abazas Viskas taip tylu, kad nėra 
turi savo vargą vargti. , apie ką ir rašyti. Organizaci- 

Nors aš gy venu vakarinėj jos guodžiasi, kad nėra kam 
daly, bet j kalėjimą papuo- veikti. Inteligentija įsikibus 
liau pietinėj daly. Ir štai į savo profesijas, renka do- 
kaip tas atsitiko. Aš ir dar lerius ir svajoja apie puikų 
keturi streikieriai buvom pa-gyvenimą, o prie kultūrinio 
siųsti pas gubernatorių darbo nepajudina nei ma- 
Adams, kaipo,delegatai nuo Žiūko piršto. Tiesa, Dr. A. 
streikierių. prašyti, kad gu- Želvis ir adv. N. Rastenis 
bematorius uždraustų pa- prisideda prie darbo labai 
samdytiems kompanijų mu- daug, bet tai tik du, o kur 
šeikoms streikierius baugi n- dar apie desėtkas tokiųf pat 
ti ir persekioti. Gubernato- profesijonalų?

. rius mums pasakė, kad jeigu 
' streikieriai norėtų tartis su 

kasyklų savininkais per vai-' 
stijos industrijinę komisiją,! 
tai jis danių viską, kas gali-' 
ma, kad abidvi puses šutai- vai. vakare, Lietuvių Svetai- 
kius. Bet streikieriai privalą nėję buvo perstatytas sceno- 
tartis su kompanija peticijos je Žemaičių razbaininkas— 
formoj, būtent, po visais at- Tadas Blinda. Tai yra 4 
skirais reikalavimų punktais veiksmų ir vieno paveikslo 
turi pasirašyti visi streikie- drama, parašyta Žemkalnio, 
riai. nes, girdi, mainų savi- Statė SLA. 57 kuopa, 
ninkai pasakę, kad patįs Lošime dalyvavo 5 mote- 
darbininkai turi prašyti di- rįs. Svarbesnėse rolėse bu- 
desnės algos ir geresnių dar- vo: Diržienė, Vaivadienė ir 
bo sąlygų, o ne unija. Zakariutė, kurios savo roles

Kada mes i ’ _
ken. " 
jom p<*. i 
vakarų u. ’ies maineriai su
tiko cirkui ilk i peticiją, jei- _
gu pietų dalies .. aineriai su bet ir meilingumo pas ją tru- 'nes kitą sykį gali pasirodyt 
tuo sutiks. Todėl b < sušau- pūtį stokavo. Kitos dvi —V. laikraštyje 
kėm susirinkimą, ka*. ''rin- Paltanavičaitė ir Kieliene p 
kus ir pasiuntus delegatu. ’ turėjo menkesnes roles; pir- Jeigu norit 
pietus. Buvo išrinkta 10 de- *. 1 ‘ 
It/atų, kurių tarpe buvau ir be*— — • * • a • •as. --------- —— ę,------ A «------  —-»— — --------
Walsii. burgą ir užėjom į pastaroj’ — Kielienė d vari-' ♦ • ♦
vieną iv foraną papusry-ninkės rolę didino kaip tik-’ Tą pat dieną teko girdėt lidge’o pastatytas finansų 
čiauti, tai i mians valstijos ra Srfatokratt. “paskaitą”- “Kas yra tikroji ministeris nekalba

BALTIMORE, MD. 
“Open Foru m” — vienintelė 

vieša kultūrinė Įstaiga.
Jau dvylika metų kaip 

.čia gyvuoja “Open Forum” 
i (Atviras Teismas), kuris yra 
suorganizuotas vietos pa
žangių žmonių. Šitas “C/en 
Forum” labai sėkmingai 
darbuojasi, suiengdamas 
per žiemos sezoną eilę žy
mių prelekcijų tam tikrais 
gyvenimo klausimais. Prele
gentais būna tankiausia žy
mus pasaulio mokslininkai 
iš Amerikos ir kitų šalių. Po 
prakalbų . visuomet būna 
duodama vieši paklausimai 
iš publikos, i kuriuos kalbė
tojai duoda tinkamus atsa
kymus. Suprantantiems ang
lų kalbą patartina lankytis į 
,“Open Forum”, nes čia gali
ma daug ko pasimokinti. 
Kad skaitytojas geriaus su
prastų kaip bešališkos yra

“Filipinų Nepriklausomy- 
bė.”(Grupdžio 11-tą d. H. M. 
JoneęuM. P. kalbės temoje: 
“BritaMijos Politikos Pros
pektai Ir Atsižvelgimas At
gal.” Gruodžio 18-tą d. Ya- 
suke Tsurutni kalbės temo
je: “Japonijos Siekiai link 
.Rusijos ir Kinijos.” Kaip 
matote, iš čia paduotų temų, < > • • • • •i svar-

viejus Blindos rolėje buvo 
tinkamas ir jei nebūtų gai
lėjęsis savo bizunu bajorų 
kailį išlygyt, tai tikrai jie jo 
ilgai nebūtų pamiršę.

Menkesnėse rolėse daly
vavo: Urmonas, Petkunas, 
F. Skliutas, Bukšnaitis. Mi- 
liauskutis, I. Paltanavičaitė, 
J. Skliutas, Žemeikis ir Lo- 
zoravičius. Visi buvo tinka
mi savo rolėse ir lošė viduti
niškai. Bukšnaitis kunigo ro
lėje pasižymėjo kaipo tipiš
kas kunigiškų pareigų žino
vas. J. Skliutas studento ro
lėje buvo tinkamas, tiktai su 
arogantiškomis tosto parei-i^jg' 
gomis nesusipažinęs, ir vie- " ‘ 
toj rimtai minti pareikšt, jis 
ją atliko garsintojo pobū
džiu. Žemeikis dvarininko; 
rolėje buvo tipiškas ponas, 
tiktai truputį stokavo aiškes
nio ir gaišesnio tono jo kal
boj.

Blindos razbaininkų saiką 
sudarė: Kukauskas, Bakšys, 
Tumanis, Alekna, Vaiteliu- 
kas ir Simutis, kurie sudai
navo Blindos dainą: “Mes 
razbaininkėliai”: daina me- 
liodinga, išėjo vidutiniškai.

Per abu vakaru dalyvavau 
kaipo 57 kuopos korespon
dentas, kad aiškiau padavus 
spaudai Blindos perstatymo 
įspūdžius. Vienok turiu pa- 
žymėt, kad ši mano recenzi
ja panaudota daugiau iš ant
ro vakaro Blindos perstaty
mo, nes pirmą vakarą veika
las buvo suloštas kur kas 
silpniau. G. A. Kybą.

tiki i dievą, kaip ir bažnyti- 
niai-katalikai. Zavist daug 
pavyzdžių davė, kaip jį Lie
tuvoj “Dievo galybė” išgel
bėjo nuo “įmitusios” publi
kos. Kuomet Zavist tikisi, 
kad Dievas apsaugoja nuo 
mušeikų ir kitų blogybių, tai 
norėjosi pastatyt klausimą: 
Ar ištikroT)ievas apsaugoja 
nuo blogų žmonių? Ir kai at
sakys: “ištikro,” tada traukt 
į nosį... Kitaip neįrodysi bib- 
listui, kad tokių stebuklų 
nėra, į kuriuos jie tiki.

Laike pertraukos vienas 
užkalbino: “Kaip tau atro
do?” Prasidėjus diskusi
joms, prisiartino ir Zavist. 
Bet tuoj visi atsitraukė, pa- 
reikšdami: “Vistiek žmonės 

•tiki, jei ne į Dievą, tai į mok- 
Et, ką čia kalbėt apie 

tikinčiųjų supratimą. V. J. Z

CLEVELAND, OHIO. 
Iš “vagių baliaus.”

Lapkričio 27 d. įvyko L.
D. S. A. 24 kp. “vagių ba
lius,” Grdina Svetainėj. 
“Vagių” buvo nedaugiausia 
bet “išvogė” viską. Luizos 
orkestrą smarkiai grajino ir 
visi linksmai šoko, žinoma, 
kas norėjo.

Reikia pastebėt, kad ne 
kokie daiktai buvo pakabin
ti “išvogimui.” Taipgi vis
kas kabojo ant plikų dratų. 
Sodu negalima vadint.

V. J. Z.

BROOKLYN, N. Y. 
Pranešima*.

Šiuomi pranešu, kad A. C. 
W. of A. lietuvių 54 lokalo 
extra mitingas įvyks gruo
džio 15 d. 7.30 vai. vakare, 
Amalgamated Temple, 11— 
27 Arion PI. Bus rinkimas 
delegato ir sekretoriaus. 
Teiksitės pribūti visi ir visos.

Delegatas A Bnbnis.
I

LAWRENCE, MASS.
Pranešimas Lietuvių Tautiš

kos Korporacijos Duonke- 
pyklos šėrininkams.

Korporacija išmokės nuošimti 
už 1927 metus savo šėrininkams 

’’ 'per dvi dienas gruodžio 18 d., 
kaip 2 vai. po pietų ir gruodžio 
19. kaip 7:30 vakare. Lietuvių 
Kliubo Svetainėje. 41 Berkeley 
st. šėrininkai malonėkite atsi
nešti su savim šėrus, nes kurie 
neturės su savim šėrų. nuošim
čių negaus. Iš kitų miestų malo
nėkite prisiųsti šėrus. Kas neat- 
siims dabar nuošimčio, tas turės 
laukt iki kitų metų, nes daugiau našiį metų, turiu 5 mergaites, di- 
nebus mokama per ištisus me
tus. Taip nutarta B. of D.

| Kas norite šviežios 
duonps arba visokios rūšies py
ragaičių, 
šiuo adresu: 68 HoUy st.

Tel. 301761
LIETUVIŲ TAUTIŠKA

Marijona Baroniutė-Šarkuvienė, 
j iešką u brolio kun. Kazimiero Barono, 
1921 m. gavau nuo jo laišką iš St. Mi
chaelį Cathedra, 2<*0 Church st.. To
ronto, dabar nežinau kur jis randasi. 
Kas ap e'jį žino malonės prane&ti.

MRS. MARIJONA ŠARKIS
73 So. 4-th st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau tos moters, kuri metai 
laiko atgal per "Keleivį” buvo atsi
šaukusi dėl Antano Railos į Philadel- 
phia, Pa., ant Tilton st. Meldžiu ta pa
čia moterį atsišaukti ant manu antra
šo. Aš tamsta partrauksiu iš tų Wis- 
consin girių. Rašvk tuojaus. (51 > 

M. GRJGUNAS
3308 E. Belgrade st.,Philadelphia, Pa.

Repor. Pipiras.

WORCESTER, MASS. 
‘“Blinda” scenoje.

Lapkričio 24 ir 26 dd., 8

sugrižę paša- mokėjo ir gerai vaidino; tik 
•treikieriams ką girdė- Zakariutė, kaipo Blindos 

gubernatorių, visi meilužė, atrodė truputi per 
.---- menka ir negana garsiai

kalbėjo, lošė meilišką rolę

UT1CA N. Y 
Dvynukai-.

Lapkričio 27 d. čia tapo 
pakrikštyti Klykių dvynu
kai — abudu sūnus.' Linkiu 
kad jie užaugtų į stiprius vy- 
;us ir butų geri lietuviai.

Žinučių Rinkėjas.

APSIVEDIMAL
Pajieškau jryvenimui draujro. vaiki

no arba našlio be vaikų, tarpe 38. ir 
42 metų, kad butų liuteronas. Aš esu 

džiausią 7 metų 9 mėnesių, o mažiau- 
I šia 11 mėnesių. Su pirmu laišku pri- 
' siųskit paveikslų, be paveikslo ir be 

ir geros konverto su adresu ir stam pa nesiųsiu 
atsakymo. Turiu savo namų ir * lotus 

, žemės. Platesnių žinių klauskit per 
meldžiame pašaukt laiškų. Atsakymų duosiu ant rimto 

laiško. Ant juoko nerašykit.
MRS. MARY BERTULIS

628 So. 5-th st., Baltimore, Md.

------------------ į Pajieškaujryveniniuidraupo.nejau- 
KORPORACIJ A. Į nesnio kaip 45 metų. Aš esu našlė 45 

j metų, sveika ir linksma, laisva, ir blai- 
i va. Norėčiau ir vyrų (rauti laisvų ir nfe 
, perda u ir grirtuoklį Su pirmu laišku 
' meldžiu prisiųsti paveikslų. Platesnių 
žinių apie save suteiksiu per laiškų. 
Atsišaukite šiuo adresu:

MRS. a. f. k.
' 3617 VVillett avė.. Bronx, New York.

Jauna, grraži panelė moksleivė įieš
ko gy veninio draugo, rimto, pasiturin
čio. vidutinio amžiaus. Sutinka apsi
gyventi Amerikoj. Pasiūlymus siųsti: 
Sav. paso Nr. 1221*4. Akmenė, Mažei
kių apskr., iki pareikalavimo, Lithua- 
nia.

PITTSBURGH, PA 
Prašymas.

Lietuviai ir lietuvės, bukit ma
lonus pagelbėti man sunkioj pa
dėty. Sergu antras metas, ne vai-: J 
dau vienos rankos ir negaliu 
dirbti. Turiu ketvertą mažu vai
ku. pabaigiau visus sutaupytus 
centus ir iš niekur neturiu pa
galbos. Sušelpkite mane nelaimė
je ir išgelbėkit mažus vaikučius 
nuo .bado. (50) 1

ADAM HRALUNAS
33 So. 19-th st., Pittsburgh. Pa.

| Pajieškau aosivedimui senos mer
gos arba našlės su pinigais ir turtu.

! Aš esu 35 metų. 5 pėdų ir 5 colių. 160 
'svarų. Našlė kad ir su vaikais tegul 
rašo, jaunoms atsakymo neduosiu.

T. B.
Box 1311, . E. Chicago, In<L

v

Įvairios Žinios. HAMBURG-AMERJCAN LINI
JOS LAIVŲ IŠPLAUKIMO 

ATMAINOS.
Nuo 1 d. Sausio. 1928 m. 

Hamburg-American Linijos lai- 
i ALBERT * BALLIN.

S. BodziakoįvskĮ, žinomą DEUTSCHLAND, HAMBURG. 
Detroito plėšiką, kuris kartu NEW \ ORK, CLEVELAND, 

___ _______ su Povilu Jaworskiu ir kitais THURINGIA* ir WESTPHALIA 
penike. įvyko 'šišiurkšti tra- lenkais banditais pereitą pa- 
gedija. Trys jauni komunis- vasarį netoli Pittsburgho 
tai: 24-rių metų darbininkas apiplėšė šarvuotą ąutomobi- 
Vilius Wuthe, 22 metų mūri- ln# ir pagrobę $104,000 pmi- 
ninkas H. Michling ir to pat gU pabėgo. Jaworskis, šai- 
amžiaus kontoristas Albert kos lyderis, buvo suimtas ir 
Haak šio paskutiniojo moti- nuteistas 30 metų kalėjimo, 
nos našlės bute nusišovė vie- į>et gavo kalėjime ginklu ir 
nu ir tuo pačiu revolveriu, šaudydamas pabėgo. Bo- 

Prieš nusižudant jauni- dziakowskis, kuris Detroite 
kaičiai, atbuvę rusu revoliu- buvo geriau žinomas kaipo 
ei jos sukaktuvių šventės iš-'Bodziek, iki šiol slapstėsi ir 
kilmėse, dalvvavę demonst- dabar per Kanadą bėgo Len- 
racijose ir mėtę komunistų !kijon. kur jis yra gimęs. Bet

Montrtealo policija jį sulai-
'kė.

POLITINE KOMUNISTŲ 
TRAGEDIJA.

Nusivylę komunizmu nusi
žudė trys aktingi komunistai

Rusų revoliucijos sukak
tuvių dieną Vokietijoje, Ko-

SUGAVO PLĖŠIKĄ BO 
DZIAKOWSK|.

Rpn^dos policija suėmė.vai

Pajieškau ap*ivedimui lietvf aitės 
merginos, tarpe 25 ir 35 metui Gali 
ats'šaukti ir našlė be vaikų. Aš esu 
lietuvis 35 metų, turiu farnią 160 ak
rų Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti 
ir savo paveiksią.

FKANK UENSKUS 
Menno, So. Llakota.

____________ _ i šaudydamas pabėgo. Bo- 
nūšižudant jauni- dziakowskis, kuris Detroite

1

REIKALINGA MERGINA a-ba 
našlė l>e vaikų, tarpe 25 ir 30 metų, 
kuri sutiktų gyventi ant farmos. Turi 
būt viduriniai gražaus sudėjimo — 
nekuda Aš esu 36 metų, vaikinas, 
puikiai gyvenu ir gerai užsilaikau, ne
rūkau, nieko negeriu išskiriant van
denį. Su pirmu la:šku prisiųskit pa
veikslų. kitaip atsakymo negausit.

DuBOIS (5O>
697 Ixmpx Rd., Brooklyn. N. Y.

Jieškau merginos apsivedimui. Ge
ro budo, mokanti kiele amerikoniškai 
kalbėti, kuri mylėtų šeimyniška gyve
ninių, malonėkite greitai atsišaukti ir 
paveikslų prisiųsti. (501

M. GOLDMAN
Box 1,—61 Ten-Eyck st., 

Brooklyn, N. ,Y.

išplauks iš New Yorko 5 vai. va
kare. vieton 12.01 nakčia ir 10 
vai. ryte pažymėtomis dienomis.

Laivai RESOLUTE ir RE- 
LIANCE. kurie yra trans-At-' 
lantiškame patarnavime, iš-' 
plauks po senovei, t. y. 12.01 
nakčia.

Dėl kelionės aplink pasaulį, 
laivas RESOLUTE išplauks Sau-' 
šio 7 d.. 12.05 nakčia. Į Vakari-' 
nes Indijas laivas RELIANCE 
išplauks tą pačią dieną, lygiai 
10 vai. ryte.

PAJIEŠKOJIMAI
I t I
'Pajieškau Antano I^tczkauskio ir j 

Frano Latczkauskio. taipgi ir Krano 
Kuczinsko. Raseinių apskr.. Kvėdai- 
nos parapijos. Malonėkite atsišaukti. 
Jūsų d'ė',ė

LIUDVIKAS JANKAUSKAS 
2466’į Pacific avė., Tacoma, Wash.

kilmėse, dalyvavę demonst
racijose ir mėtę komunistų' 
atsišaukimus, sugrįžo į na
mus, kur bendrai gėrė kavą 
ir diskusavo politiniais klau
simais. Diskusijose priėję iš
vados, kad komunizmas Vo-, 
kieti joj ne progresuojąs, o; 
nykstąs ir kad liesą jokios 
galimybės tą nykimą sulai
kyti.

Pasipuošę šventadienio! 
drabužiais jie užsidarę visi 
trys Haako buto miegama
jam kambary, kur ir nusi
žudę.

Haakas dar likęs gyvas ir 
gulįs dabar ligoninėje, bet _ ___  _ __ __ _____
jei ir išgytų, jis liks amžinai atvejais. Nežiūrint kad pri- 
ak!^- .. ... vatinių mokyklų mokiniai

Ši trijų gyvų ir aktingų turtingu tėvų vaikai, 
jaunuolių savizudystė Vo-.jjeing jaug sunkiau univer- 
kietijoj padarė didelio kPu"jsitetas baigti, negu tiems, 
—kurie mokinosi viešose mo- 

t/'f kyklose. Viešųjų mokyklų

CLEVELAND, OHIO. 
“Bajoras Gaidys” scenoj.
Lapkričio 24 d„ Lietuvių 

Svetainėj ADAD. 1-ma kuo
pa statė scenoj “Bajorą Gai
dį.” Lošime dalyvavo šie ak
toriai: Krasnickas, Vasi
liauskas, Vasiliauskaitė, 
Bružienė, Dvylis, Kvedara- 
vičius, Paulionis, Mizerevi- 
čius, Čypas, Lukošius. Visi 
lošė tinkamai. Suprantama, 
buvo ir trukumų. Bet jų vi
sur randasi. Abelnai imant, 
sulošė neprastai (Kokio
se rolėse lošėjai buvo, nesa
kau, nes be programo tikrai 
sunku pasakyt. Labai pras
tas įprotis, kad nedaro pro
gramų ir nešupažindina pu
bliką su lošėjais ir jų užim
tom rolėm. Dėl keturių dole
rių, daug neaiškumo pasida
ro). Bet vienok reikia pasa
kyt, jog J. Krasnickas, norė
damas scenoje ką-nors įti
kinti arba kam nors pagrū
mot, vartoja ne tą ranką: 
lošėjas stovi po kairei, o 
Krasnickas su dešine grūmo
ja, arba priešingai. Krasnic
kas yra senas lošėjas ir visa
da tai daro. Todėl aš darau 
jam pastabą, kad jis dau
giau taip nedalytų.

Publikos buvo apie 150; 
ant šokių pribuvo nedau
giausia.

Čia turiu pastebėt ir musų 
publikai: Kodėl nuėję į ang
liškus teatrus nepaleidžiat 
savo vaikus bėgiot ir negau- 
dot po svetainę? O ant lie
tuviškų parengimų taip da
rot. Prastai! Vaktuokitės,

VISUOMENES MOKYK
LOS GERESNES Už 

PRIVATINES.
Yalc -Universitete' buvo 

daromi „ bandymai tarp tų 
studentų, kurie pradini mok
slą ėjo visuomenės (.public) 
mokyklose, ir tų, ką mokino
si brangiai apmokamose pri
vatinėse mokyklose. Pasiro
dė, kad visuomenės mokyk
lų mokiniai sumuša privati-* 
nių mokyklų mokinius visais 

vatinių mokyklų mokiniai

t
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Pajieškau dviejų pusbrolių Aleksan
dro Waišnio. kuris buvo apsigyvenęs 
Brooklyne jr antru pusbrolio Petro 
Pautcvičiaus. Prašau patiems atsi- 
šan* G arba I as apie juos žino pra
neškite š:uo edresn:

MR. ANDRIUS VVAIŠNIS
1165 St- Catherine st.. Ėst., 

Montreal, Canada

džio.

JOS DIDVYRIAI BUVO 
LENKAI, VOKIEČIAI 

IR AIRIAI.

dudentų universitetą baigia’
71 nuošimtis, o privatinių 
mokinių — 69 nuošimčiai.

Kovodamas su anglofy- STUDENTŲ RIAUŠES
lais, Chicagos majoras 
Thompson paskelbė sąrašą 
Amerikos revoliucijos did
vyrių, parodydamas, kad ne 
anglai kovojo už šios šalies 
neprigulmybę, bet visai kitų 
tautų žmonės. Pirmutinę vie
tą pas jį užima lenkai kar
vedžiai Pulaskis ir Kosciuš
ka, o paskui seka vokiečiai, 
airiai, franeuzai ir kiti.

ŽADA NUMAŽINT KAPI
TALISTAMS MOKESČIUS

Amerikos iždo sekretorius 
Mellon, kuris pats yra multi- 

_ milionierius, siūlo sumažinti 
rin-Paltanavičaitė ir Kielienė pavardės’ sykiu su lošėjų... Į kapitalistams mokesčius at- 

y1- — ’A, ~ pasibėgiot po einančiais metais. Juo dides-
utinė buvo tinkama rolėj, svetainę, tai yra proga, kai nės keno pajamos, tuo dau- 

. 1el sceniškų nudavimų maino scenerijas — tarpe giau jam bus palengvinimų 
Kaip tik mes atėjom į jai ti< utį truko drąsos. Gi veiksmų. a™ „oUnon-inU

’l

triukšmautojų1

i

NEW YORKE.
Pereitą sąvaitę Columbi- 

jos Universiteto studentai 
New Yorke turėjo masinį 
savo mitingą dviem dienom 
prieš futbolo rungtynes ir 
apimti gyvuliško entuziaz
mo į pabaigą pradėjo taip 
dūkti, kad ėmė laužyt sėdy
nes ir ant galo uždegė stadi-! 
j°nS. Pribuvusįi poUcija ture-, 
jo apie 20 nausininkų arės-, 
tuoti, be to da apie 100 buvo!

Pnjieš' »n savo vyro Juozo Selento, 
paeina iš Kauno rėd.. Grinčiunų para
pijos. 60 metų senumo, apie 5 pėdų ir 
7 colių ūgio, nosies galas prilenktas 
prie lupos, šviesios išvaizdos, apie 25 
metai A merikoje. atvažiavo į T ra- 
verae City. Mich.. pas kiaus gyveno 
Chicago. III., paikiaus apie 13 metu 
Grand Rapids. Mich., caskutinius 2 
metus išgyvenome ant farmos Ix* 
Roy. Mich.. iš kur jis ir pabėgo, pa
likdamas mane vargingame padėji
me Jis yra iieškomas dėl divorso ir 
turto pasidalinimo, nes be musų abie
jų pasirašvmo nieko nei katras nega
lime gauti. Ka« pirmas suteiks tei
singu žinių apie jj, tam skiriu 10 dole
rių dovanų.

MRS PETRONĖ SELENTIENĖ
602 Dewev avė., N. W„

Grand Rapids, Mich.

REIKALAVIMAI;
KAM REIKALINGA MOTERŲ, 

prižiūrėt stubų. 12 metų, tunu 2 vai
kus. 10 ir 12 metų. Protingi žmonės, 
kuriems bučiau reikalinga, malonėj 
klaust laišku. (56)

Mrs. I. I»_ Oreari nt, 
WOR< ESTER. MASS.

I

REIKALINGAS 
BARZDASKUTIS.

Tun būt gerai mokantis savo dar
bi* ir teisingas. Turi švariai užsilaikv- 
ti; darbas ant visados su geru užmo
kesčiu. Kreipkitės laišku šiuo antra
šu: F. NAVICKAS

*>3t Morton avė, Chester, Pa.

FARMOS.
VYRAI, ŠIČIA JŪSŲ 

LAIME!
l’ARSim ()|).\ GERA F IRM A t z. 
PUSĘ KAINOS. 105 akrai žemės. 7V 
akrų dirbamos, 35 akrai ganyklos, ži- 
mė labai gera, viskas puikiai auc«' 
Pyčių sodas 5 akeriai, taipgi yra ir ki 
tokių vaisinių medžių. Budinkai geri 
Imrnė su skiepu. 7 kambarių stul»>. 
vanduo stuboj, baimėj, ant porčių ir 
palei barnę. Farma randasi tik 1 ma 
lė nuo miestelio, arti mokyklos, žc 
mesnes ir aukštesnes, bažnyčios. g> 
iezkeiio stotis, paštas, vieškelis, pii 

(mos klesos marketai — viskas art.
prie farmos. nk viena mailė. Ar.t lai 
h»os yra 2 arkliai. 15 galvijų, lol* vi- 

' ,,__ vi-
kas sykiu, su mašinomis ir įrankia; 
Taipgi sykiu parsiduoda ir stuuos ra 

Įkandai. Pardavėjas paliks viską k; 
■ tik ant farmos randasi. Priežastį?
pardavimo— savininkas neturi gyv, 
nimo draugės, o vienam ant tarnu, 
gyventi labai nesmagu. ra į ri.

— noras v„z u .. , . .^tuvų
\ įskas pars.auoc,. ,< d» dvierię
Įnešti reikia 2.500 ool., j likusieji ps» 
siliks banke ant procente. (52» 

KRANK KIRTMCH 
f !>. I I I SIEK.

Pajieškau brolio Juozo Gribausko. 
gyveno Chicagoj. Paeina nuo Švenčio
nių, V i'niaus gub. Jis pats ar kas apie 
jį žino tegul praneša šiuo adresu.

JUSTINAS GRIBAUSKAS
15 Berman st., Providence, K. J.

Aš. Kazimieras Rutkauskas, pajieš
kau savo giminaičio Petro Rimavi- 
čiaus, paeina is Mariampolės apskr., 
Krosnos parapijos, Turiškių kaimo. 
Turiu svarbų reikalų. Atsišaukite ar 

i žinantieji praneškite, už kų busiu dė-

Y I KAZIMIERAS RUTKAUSKAS 
’S-. 500 So. Grant st^ Pana. III.

v. . . i i Pajieškau dviejų brolių, paeinančių
sužeistų ir keli Šimtai, vande- iš Palknės kaimo. Skuodo parapijos 
Tlill nuliptu I—Kazimiero Gidžiūno, kuris dabar va-
IUU sulietų. 'dinasi Frank Linkin ir Kazimiero ___________ ____
______'_____________________7 ’ Tumo. Prašau atsišaukti atba kas apie tb ir kitokių paukščių. Parsiduoda vi 7 juos žinote malonėkite man pranešti, kas sykiu, su mašinomis ir įrankiai 
_________ ___________ ____  ' busiu dėkinga. p-;----

Nastė Stankienė ir dėdienė
Putkalienė

34 For for st., Montreal. Canada

I
1928 KALENDORIAI 1928

JAU GATAVI LIETI VIAKI ŠIE-’ 
MINIAI KALENpORIAI. Lietuvos 
kariuomenė ir lietuviškos vestuvėm. 
Tinkami pasiųst Lietuvon <avo gimi- 

— - . .- .- . . įnėms. Vienai* kalendorius 25c., 1 užpadalyta. Apie palengvini-, 1 dolerį. Reikalaudami kalendorių sių-
.... z. I s_- ----------- —j—arba

(4)

| / dirt ai j va. » nii-j i aoierj. nei k ataugami Kaicnuor
mą darbininkams pono Coo-lsk,t* o?*™*
tj_ • - ....... Pa!*t° ženkleliam šiuo antrašu:

; a. F. SVEETRA
1,75 N e* būry st., L»'"*cnre Ma**

Aš. Petras Bogus. pajieškau Jono 
Slupskio. paeina is dilelės parapijos. 
Kutintų kaimo. Turiu svarbų reikalą 
ir prašau greitai atsišaukti arba ži
nantieji malonėkite pranešti šiuo ad
resu: PETER R(X;US ‘ ’<5O)

R O l tt Rroo-n.-r-ni,. p. K i A.
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į Kode! Rumunijoj Neramu?
Rumunijos karalaičiui norite sakyti: jis tiesus ir

princui Karoliui iš po nosies1 taurus žmogus. Jis vedė iš 
tapo ištrauktas sostai ir vai-į meilės, o ne iš išskaičiavimo, 
nikas. Šis nepapi aslas Įvykis Jis pamilo moterį, pamilo jo

je žmogų. Jis nuoširdžią gry
ną meilę pastatė aukščiau už 
karaliaus vainiką. Nejaugi 
tik pasakose karalaičiai gali 
būti gražus, tiesus, taurus? 
Nejaugi karalaičiai negali 
užsikrėsti visais tikros mei
lės Įkvėpimais ir patrauki
mais?

' Žinoma, gali. Tai jiems 
nedraudžiama. Bet nuo tos 
valandos, kai peižengtas so
sto paveldėjimo Įstatymas, 
jis nustoja teisės būti kara
liam. Protestuokite, kiek no- 
i ite, bet tai faktas. Karaliaus 
sostas — tai tay ne preziden
to kėdė respublikoniškoje 
valstybėje: atėjai ir atsisė-

jog su Lietuvos valdonų nuo
taika jie nesutinka. Ir vis da sikrėtimų. 
tie musų ponai Merkiai ir 
Voldemarai rokuojasi ir tą-

•SOS1.
Laiško autorius skundžia

si, kad kartais sunku net nu-

suose buvo saugoti nuo ap- Gruodžio 1 d. Maskvoje 
'atsidarė Rusijos Komunistų 

Kitur, kaip Paryžiuj, pro- Partijos suvažiavimas, kuris 
siitutės yra stipriai susiorga-,išrinks visagalį Politbiurą, 
nizavusios ir pačios pajėgia .Centro Komitetą ir nustatys 
ginti savo interesus. į Rusijai politinį programą

Lietuvoj gi jos visai neor- ateinantiems metams, 
simanyti, kas dabar Lietuvą ganjZUotos ir visai priklau-

1
A,

Kalėdų Dovanos!
t

sujudino visą Rumuniją. Ka- 
roliaus priešininkai būriais 
areštuoja jo salininkus. Kai 
kuriose Rumunijos valstybės 
vietose taip įsikarščiuota, 
kad prieita net sukilimų, su
šaudymų ir tt.

ls pirmos pažiūros galima 
butų pamanyti, kad tai eina 
kalba apie kovą respubliko
nų su monarchistais už vals-' 
tybes \aldymo principą. Bet 
nieku panašaus. Kovojan
čios partijos yra monarchis- 
tines iki kaulų smegenų. Jos 
visos pasiryžę šaukti iki už- 
kimdamos: “tegyvuoja ka
ralius!” O jeigu reikėtų, tai 
jos pasiryžę net Įsikinkyti į 
karaliaus ratus.

Mūšiai, matote, eina dėl 
labai opaus dalykėlio. Neži
nau, ar suprasite viską, jeigu 
net pasakysiu jums, koks rei-; 
kalas. Pamėginsiu. Nesenai 
mirė Rumunijos karalius... 
JĮ palaidojo, žinoma, kaip 
pridera. Taip sakant, paka
synos buvo pirmos rųšies. 
Kai karaliai miršta, jie senu 
papratimu palieka Įpėdini, 
sostą, karaliaus algą, rumus 
ir tt. Ir neišpasakosi visko, 
ką karaliai mirdami palieka. 
Bet svarbiausia — tai įpėdi
nį. Ar gi gali karalystė gy
vuoti be įpėdinio? Paimkite 
bet kokią pasaką ir pamaty
site kokia garbės oreole ap
siaustas kiekvienas Įpėdinis 
—kraujo karalaitis. Tas pat 
butų buvę ir Rumunijoj, jei
gu sosto Įpėdinis — karalai
tis Karolius — nebūtų prieš! 
tėvo mirtį padaręs nusikalti-' 
mo. Ot, čia tai ir yra, kaip; 
vokiečiai sako, šuo pakastas.!

Nusikaltimas tas nedova
notinas. Jo niekad neliečia 
amnestija, 'šitam nusikalti
mui net nėra tinkamos baus
mės baudžiamuose Įstaty
muose. Paprastas griešnaš 
žmogus negali net ir padary
ti tokio nusikaltimo. Jis daž
nai yra tik įpėdinių karalai
čių privilegija. Bet. daryda
mi tą nusižengimą, karalai
čiai aštriai tampa nubausti. 
Jie nustoja teisės paveldėti 
sostą.

Yra įvairių rųšių nusikal
timų : vagyste, žmogžudystė, 
/įeteisinga priesaika, apga- 
-vystė, padegimas ir tt. Iš
skaityti visus esamus pasau
lyje nusižengimus sunku. 
Net dešimtyje įsakymų visų 
jų nerasi, nes yra žmonių, 
įttirie. gali padaryti tokius 
’ihjĖikaltimus, kurių nei įsta- 
Įtymai, nei kanonai ir nei 
konstitucijos nenumato ir 
neperspėja. Bet karalaičio 
Karoliaus nusikaltimas kaip 
%ik tapoziumatytas ypatingo, 
Sakyčiau, jo malonybės įsta
tymo. Ir kam mums filozo- 
įuoti. Pasakysiu trumpai: 
sosto1 įpėdiniai turi vesti ka
ralaitės, ir tik karalaites. Su
pratote? Tai, pirmiausia, to
dėl. kad kraujas, tekąs kara
lių ir karalienių gyslose, yra 
ypatingas, deŪkatnas, aris
tokratiškas, žydras. Maža to, 
—jis karališkas. Paskui, pa
saulyje 
(marks 
laičių perteklius), kad nega-

i

valdo: rusai, lenkai, ar ki-į^ nuo -motinų,” kurios daž- 
tokie? Juk pats "preziden- njausia atima visą “uždar
ias” Smetona yra niekas bį.“ gali be atsakomybės, 
daugiau, kaip tik lenkės kada tik nori, pavaryti i gat- 
dvarininkės vyras. Todėl į 
laiško rašė jas ir sako: •  ___ ______

“...jei pagaibos is niekur prieškariniais laikais, metasi 
nesulauksime, tai tokiose są- į akis, kad tada tie namai 
lygose, kokios dabar pas buvo panašus i restoranus, 
mus viešpatauja, apie islai- kavines, žinoma, ne be gir- 
kymą lietuvybės negali but;luokliavimo.
nei kalbos.

"Mes išnyksime, ir liks 
tiktai gėdos atminimas, kad 
lietuvių valstybėj nebus lie
tuviu.”

ve.
Jei palyginti dabartį su

Buenos Aires mieste (Ar
gentinoj) tapo išsprogdinta 
cigaretų dirbtuvė, kuri buvo 
pavadinta Sacco-Vanzetti 
vardu. Policija spėja, kad 
bombą bus padėję anarchis
tai, iš piktumo, kad Sacco- 
Vanzetti vardas yra varto
jamas biznio tikslams.

iĮ
t

i

KNYGOS UŽ PUSE KAINOS 
AUŠROS KNYGYNE.

Reikalaukit nupigintų knygų katalogo.

Dorinis Supuvimas
dai. Čia, brolau, pirma pada
ryk savo kraujo analyzą. 
Kiek ten karalaičių, didvy
rių, riterių, kryžeivių ir tt. 
Kad butum ir išsigimėlis, 
pusprotis, sadistas arba, ap
skritai, durnius — tai 
svarbu karalystei. O svarbu 
tik tai, kad tu turėtum tei>ę 
karalium būti. Karalius — 
jo didenybė. Aš net sukly
dau: ne mažoji, bet didžioji 
“Didenybė,” nes ant jos už
dėta sunkus, liaudies ašaro
mis aplaistytas, vainikas.

Ar jus dabar supratote 
Rumunijos neramumų pras
mę?...

Jeigu supratote, tai dėko
kite Ponui Dievui, kad gy
venate tuo tarpu dar ne ka
ralystėje, bet konstitucinėje 
demokratinėje respublikoje.

A. Z.

Dabar slaptieji namai vir
to kokaino, morfijaus ir deg
tinės sandėliais. Pirmiau to
kios Undinės turėjo ir pado
resnę išvaizdą.

Pačių prostitučių beteisė 
būklė dabar pareina nuo po
licijos, “motinų” ir lankyto
ju.
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Pranašauja Lietuviams
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Turime pardavimui lietuviškų kalendorių, kurie 
parankus siųsti ir i Lietuvą. Vienas kalendorius 
25 centai. 5 kalendoriai už $1.00. Reikalaudami 
kalendorių pažymėkite ar norit lietuviškų, ar pus
nuogių merginų.

Perkam Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus.
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TYRAS BIČIŲ MEDUS. Į 
GAUKITE KALĖDOM, 5 svari} j 

viedrukas $1.65 Su prisiuntimu $l.!Mi. 
J man t kelis viedrukus duosiu pigiau.

KARVELIŲ i BALANDŽIŲ! par-! 
davimui visokių. Taipgi geltonų ap-. 
želtakojų didžiausių vištų, $8.0* pora. į 
Medžioklei gončių-šunu. t50i i

THE ANDREKUS CO.
Boa 107, PENTH ATER, M1CH. I

Į KANADĄ.
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta i 

mus, kaip vyrus, taip ir moteris ai i 
merginas iš Lietuvos į Kar.adų. Mane ■ 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie, kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mani 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi- | 
noms, taip ir visiems keleiviams pa ! 
rūpina geras apsistojimui vietas Ka ; 
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos Į 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų ' 
agentų. Dėlei platesnių informacijų į 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu:

ALEZANDER S. LEW1S 
Tourist A geru (-)

45 Windsor St., MontreaL
P. (L. Canada-

AUSROS KNYGYNAS
3210 So. Halsted St, Chicago, III.

k'r***V

> 
i
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Tel. South Boston 3520 
Residence University 1463-J.

: S. M. Puišiute-S! alkia
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
366 Broadoay, So. Boston, Maaa.

Roum 2.

Jonas Petruškevičius
Laisniuotas Graborius
Laikau Automobilius dėl Veseli- 

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

162 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Ofiso Tel. So. Boston 0304-W. 
Res. Tei. So. Boston U394-R.

i Užpernai, pernai 
prostitučių ištekėjo.

Dabar vedybos vis 
ir rečiau bepasitaiko, 
pat daugeliui buvo duotos 
tarnystės. Prostitutė kiekvie
ną valandą gali mesti tą pro
fesiją, pranešusi apie tai do
ros brigados viršininkui. 
Bet 90 nuošimčių prostitu
čių galų gale užsikrečia sifi
liu ir nors gydosi, bet svei
katos netenka. Prie to prisi
deda alkoholis, tinginiavi- 

. . mas, nenormalus gydymas.
Įsiregistruodamob pa> net yavo profesijai
; brigados Mrsminką. netjn^a> senatvėje tampa 

, ir Įtraukiamos į
agentų pastebėtos uz>iimant bje(]nuorrienės ir pavargėlių 
tuo amatu nelegaliai, teismo sara§us 
sprendimu skiriamos į pros- gitas žinias paduoda pats 
titucių skaičių. Didžiuma fcrikščioniškai-fašistinės val- 
prostitucių serga venerinė
mis ligomis.

Šiuo laiku visoj Lietuvoj! 
veikia 8 valstybinės Veneros 
ligų ambulatorijos ir-viena 
odos ir venerinių ligų ligoni-. 
nė Alytuj.

Kitose valstybėse šios rų-( 
šies ligonys laikomi bendro- ;a

Lietuvoj
Kaune priskaitoma i 1,500 

prostitučių.

Kaune registruotų prosti
tučių skaičius siekia iki 150. 
Kiek neregistruotų, sunku 
pasakyti. Spėjama, kad 
Kaune iš viso yra apie 1,500 
prostitučių.

Merginos ir net moteris 
išeina į prostitutes savo va
lia, Į 
doros _ 
Taip pat doros brigados-
< 
tuo amatu nelegaliai, teismo sąrašus.

rečiau
Taip

A

Telefonas 31234
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIMOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare
107 SUMMER STREET, 

LAM RENCE, MASS.

i

I

džios oficiozas “Lietuva.”

Iš Viso Pasaulio.

Vienas senas lietuvių vei- i 
kėjas ir patriotas numato lie- i 
tuviams labai tamsią ateitį. 1 
Jis rašo adv. F. J. Bagočiui 1 
laišką ir sako:

“Amerikos lietuvių pa
galba Lietuvai taip kaip ir' 
nieko nesveria. nes mes esa
me nuteisti ant tragiško iš
nykimo, ar tai už nuodėmes 
musų tėvelių, ar rasi ir kitos 
priežastis da ore kaboja.

“Dėl mano stambaus pri
sidėjimo prie Klaipėdos uos
to prijungimo prie Lietuvos 
aš dabar jaučiu savo kauluo
se didį sunkumą, nes man: 
reikės sunkiai atsakyti prieš 
istorijos eigą. Į Klaipėdą at
kėlė uosto direktorium poną 
Galvanauską — tą pati žmo
gų, kuris aktingai rūpinosi 
pravesti Lietuvoje Hymanso 
projektą ir mus pavesti len
kiškos motinos globai.

“Klaipėdoje dabar mSP 
žiau girdėti vokiečių kalba, 
bet užtai daugiau rusų, len-. 
kų ir žydų kalbos. Tautybės' 
žvilgsniu, Klaipėda dabar 
nesiskiria nuo Vilniaus ir 
Maskvos. Tik pamislyk, kaip 
mes dabar turim jaustis — 
mes, kurie tikėjomės, kad 
priglaudę Klaipėdos uostą 
prie Lietuvos, išgelbėsim 
Lietuvą nuo plėšriųjų lenkų! 
Vietoj to, kad čia stiprėtų 

tiek daug karalaičių ’ lietuvybė, dabar musų Klai- 
(marksistai sakytų: kara- pėda virsta i antrą Varšuvą! 
laičių perteklius), kad nega- “Musų ponai aukštieji vai- į 
Įima, iš tikro, palikti jų šen- dininkai stengiasi visokiais! 
ti. Pagaliau, karalystei vai- budais lietuviškąjį gaivalą; 
dyti ne tiek svarbu išmintis trukdyti, o svetimąjį kelti, 
jr valstybiški gabumai, kiek šitokia politika traukiasi 
rūmų Įpročiai, manieros, eti- fcajp koks raudonas siūlas

I

Dalykų žinovai sako, kad 
nusiginklavimo konferenci
joj Ženevoj Rusija, Vokieti- 

. - . .j ir Japonija susivienys
se ligoninėse; tai daroma prje§ Francuziją. Jos rem- 

siaričios tą teoriją, kad nu
siginklavimas reiškia pasau-

todėl, kad neatbaidžius tošį** 
lųšies ligonių nuo gydymosi. - *

Prieš karą sergančių vene- liui apsaugą nuo karo, kuo- 
rinėmis ligomis buvo ma- met Francuzija tvirtins, kad 
žiau. Po karo jų skaičius žy- geras apsiginklavimas ap- 
miai padidėjo. 1920 m. sifi- saugoja tautas nuo užpuoli- 
litikų Lietuvos kariuomenė- mų. y-ę
je buvo 2 nuošimčiu. Iš am- — ■ ■■ ■ '
bulatorijų darbų praktikos, Kunigų agitatorius W. F. 
naujokų ėmimo komisijų ir Montavon sako, kad per pe- 
kitų davinių spėjama, kad .-eitus metus Meksikoje buvę 
Lietuvoj sifiliu sergančių sušaudyta 147 katalikų ku- 
vrn npiė 20,000 žmonių. Tri- nigai. * 
periu sergančių yra dvigu
bai tiek. Beveik tiek pat 
žmonių sergančių kitomis 
venerinėmis ligomis.

Gydant salversano prepa
ratais, skaitant kiekvienam 
to preparato už 150 lt., susi
daro 3 milijonų litų suma, 
vieneriems metams. Gydy
mą pakartojus kainuotų iš 
viso 6 milijonai litų. Tai tik 
sifilitikai.

Triperiu sergančių yra 
apie 40,000. Šita liga tieĖ 
pat pavojinga kaip ir sifilis, 
nes dėl triperio yra daug in
validų, ypač moterų sergan
čių chronišku triperiu.

Minkštuoju šankeriu maž
daug tiek pat sergančių, 
kiek triperiu.

Privačiai iniciatyvai ir sa
vivaldybėms labai sunku tų 
ligonių gydymą ant savo pe-: 
čių nešti.

✓.

Lenkijos prezidentas pa
leido Seimą ir Senatą, ku
riems pasibaigė penkių metų 
laikas. Nauji rinkimai busią 
paskelbti vasario mėnesio 
pabaigoj.

TR1NERIO 1928 METŲ ! 
SIENINIS KALENDORIUS) 

YRA ŽAVĖJANTIS
Trinerio Sieniniai Kalendoriai vi

suomet buvo stebėtini, bet 1928 metų 
Kalendorius aplenkia juos visus 19 
gražių merginų ir vyru tautiniuose ■ 
rūbuose susigrupavę aplink Dėdę Sa-j 
mą, kas padaro gražų vaizdą. Visos J 
tautos, kurios naudojasi Trinerio Kar-i 
čiuoju Vynu, tuo geriausiu pilvo toni
kų, per 38 metus, čia yra perstatomos. 
Jsigyk vieną Kalendorių dykai savo 
aptiekoj arba prisiųsk 10c. persiunti-! 
mo lėšoms pas Jos Triner Co., 1333 
So. Ashland Avenue, Chicago. 111.

I iBULGARIŠKŲ ŽOLIŲ 
ARBATA

IMK JĄ KARSTĄ EINANT GI LT 
PRAŠAUNI M UI ŠALČIŲ 
Sutvarkymui kepenų.
Paliuosavimui' vidurių.
Bulgariškų Žolių Arbata sutaisyta 

iš tyrų žolių. Ji sustiprina kraują ir 
pagelbsti užlaikyti sveikata.

Parsiduoda visur apliekose 
arba per paštą, 1 didelis šeimyniškas 
pakelis $1.25, arba 3 pakeliai $3.15. 
arba 6 pakeliai $5.25. Adresuokite 
H. H. Von Schlick. Prezident Marvel 
Products Company. 100 Marvel Build- 
ing, Pittsburgh. Pa.

NEURALGIJOS 
KENTĖTOJAI 
SKAITYKITE ŠĮ

i

Rumunijos ūkininkų par
tija reikalauja apskelbti 
naujus parlamento rinkimus, 
o dabartinį parlamentą pa-, 

■leisti, nes jis buvęs neteisint 
■gu budu išrinktas.

Vengrijos žydų religinės 
organizacijos vadas Leadere 
taip susiginčijo su švietimo 
ministeriu. dėl anti-semitiš- 
kų ekscesų universitetuose, 

ikad parėjęs namo negalėjo 
nusiraminti visą vakarą ir 
žengdamas per duris krito 

i negyvas.

Viterdo mieste, Italijoj-

Nėr reikalo ilgiau* kentėt 
Šiuos Baisius 

Skausmus.
Dėl greičiausio?. pastoviausios pa

galbos dėl neuralgijos skausmų, var
tok Johnson’s Red Cross Plasterj. Jis 
pašalina šių agonizuojančių priepuo
lių. skausmus tarsi magiškai. Per 40 
>hetų ši gelbstinti, niekuomet neap
gaunanti gyduolė, yra komfortas ken- 

' tėtojams dėl Reumatizmo h- Podag
ros, suirusių nervų, uždegimų ete., 
savo umiu ir tikru veikimu.

Čia apie jį nėra jokios paslapties — 
pvduolė pašalina skausmus. Ir kiek
vienas Red Cross Kidney Plaster turi 
pilną gydymo jėgą iki plasteris atlie
ka savo Pilną darbą pašalinimui 
skausmo. Taigi buk tikras, kad varto
jamas plasteris butų Johr.son's. Par
duodamas visose vaistinėse.

Telefonas 5112.

Or. 1.6oraan-8uiMiKlias
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedėliotais pagal susitarimą.
705 N. Main St. kam p. Broad St.

M0NTELL0, MASS.

DIDELIS PASISEKIMAS

Feen^a-mint
Maloans ėiugumis. kurlt- 
palaiko pilvo reguliarišku- 
ną. Vaikai myli jį. 

15c. >r 25c.I

Į- t !
PLUNKSNAS, Pakus. Paduškas, 
Patalus, Kaldras ir visokias lovą 
jrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiška: arba rašykit

Oidžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdiniraą.
Pas mus gausite 

j tikras europiškas
/ plunksnas ir pa

kus.

European Feather Co.
25 Loaell Street, Boston, Maso.

i

Eagle Brand išaugino dau
giau sveikų kūdikių, negu 
visi kiti kūdikių mai-tai 

tSardenii 
EAGLE BRAND 

CONDENSED NULI.

Babies Lo ve It
>■0 r1«ą pilto ir fcu-aę ■*. 
tnatamų. kuria patrina no® 
tartą augino nieko geresnio 
Xudikiaau. ir vaikai nėra, 
kaip

MbS. W2NSLOW’S 
Syrup

ANTRAS TOMAS jĮlOMJOS KNYGOS

PASAULIO ISTORIJA
I, 
I 

lt y
•

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą.^ 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasaulį ir kryž aus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą Cingis Cianą ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” •

Knygoje yla daug paveiksią, žemlapių. piešinių. Išleido 
Tėvvnės Mylėtoją Jjrimgi j a. Apdaryta, puslapių 301.

Kaipi ...'. $22b.
— KELEIVIS

255 BROADVAY

TIKTAI $3.95.

DIDELE KALĖDŲ 
NAUJANYBE

VISKAS ATRODO 
KAIP GYVA

TIKRA KALĖDŲ
STA1NELE

!

Dėl Silpnų, Nuvargusių, 
Sergančių Vyrų ir 

Moterų
_ _ Kiekvieną dieną Nuga-Tone pasi-

nuteistas metams kalėjimo ir, mirtina. kad jos yra sveikatą ir stip- _  * — 1 kurto vniaTV»izxc /lai KUKIO 
kūną arba turi

Šios ligos privatine ini-!tūlas Vincenzo Žigrossi tapo 
įtvva nenugalimos. 1 nuteistas metams kalėjimo ir,......... ■— ,------\ -

“ i paleistuvy-j užmokėti 1,000 lirų pabau- kuZ™*___
'stės namai panaikinti. Pros- dos užtai, kad viešai išreiškė trubeii© su skilvio ir nevirškinimo or-

1 i T\QC3_ VldUTlUOSC, SOįrUS) SK11-

ketas ir ritieriškas kraujas, perr laiką, pradedant' 
niekuomet ir niekeno nesu- !nUo pirmutinio gubemato-: 
teigtas, sterilinis aristokrati-;naus Budrio (kuris yra tik-'

ciatyva nenugalimos. 
Lietuvoj vieši

niu atžvilgiu. iras rusas), kun. Žiliaus, Žal-
Karalaitis Karolius su-jkausko ir baigiant dabarti- 

įiiauriojo savo karališką;niu ponu Merkiu, 
kraują. Dar esant gyvam sa- “Dabar buvo 1 
vo tėvui jis vedė — velnias Seimelio rinkimai. Lietuvos 
žino ką — paprastą moterį, valdonų suerzinti Klaipėdos 
Jus suprantate, ką tai reis- krašto gyventojai, net gėri 
kia? Ne, jus nesuprantate, lietuviai ir veikėjai, rinkė 
Jus jieškote tukstanties prie- stačiai prieš-valstybinius at- 
žasčių Karoliui išteisinti. Jus stovus, kad tuomi parodyt, 

t

I
įtitutės paliko palaidos. Gera gailesti, jog nepavyko pas
tai ar bloga— sunku paša-Rūtinis pasikėsinimas už-, 
įkyli. Pirmiausia, bloga pa-[mušti fašistų erštą Mussoli- 
' čioms prostitutėms. Jos pa-į ni.
kliuvo į nagus vadinamų -------- -------

.“motinų,” kurios jas išnau- Šveicarijos policija Žene- 
; '(loja, neimdamos jokios at- voj saugoja tą viešbutį (Hq; 

Klaipėdoj sakomybės už jų sveikatą ir'tel de la PaxK kur apsigyvęĮ- 
Lietuvos būtį. no 16 Sovietų delegacijoj

Viešųjų namų užlaikyto- žmonių su Litvinovu priesa- 
jos turėdavo įstatymų uždė-'ky. Rusai atvažiavo į Husi
tas pareigas prostitutę maį- ginklavimo konferenęij<. 
tinti, gydyti, rėdyti ir globo-[Šveicarijos valdžia bijo#, 
ti. Pačių laikytojų intere-kad kas jų neužpultų.

vi ir žarnas, galvos skaudėjimą, ne- 
■ sveikas kepenis, tulžės ligas, koktumą, 
i nusies ligas, apsivėlusį liežuvį, nema

lonų kvapą burnoje, silpną kraują, 
prastą apetitą, reumatiškus skaus
mus. silpnus nervus ir kurie yra labai 
nusilpę abelnai.

Nuga-Tone suteikia turtingą, riebų 
' kraują,.stiprius nervus ir sveiką odą, 
nugina inkstų ligas, prašalina pūslės 
skausmus, panaikina vidurių užkietė
jimą. padaugina žmonių svarumą, su
teikia naujos eneštMjos raumenims, 
nervams ir visam organizmui. Nuga- 
Tone pardavinėjamas su garantija, 
kad suteiks pilną užganėdinimą arba 
pinigai grąžinami. Matysit garantiją 
ant kiekvieno pakelio. Jas galit gauti 
bile kokioje vaistinėje. Neimkit imi
tacijų — reikalaukit tikrų Nuga-Tone

Tik dabar mes gavome iš Europos Didelę Naujanybę. kokios jus pirmiau 
nesate matę — tai kas nors gražaus, stebinančio! Tai yra TIKRA STAI- 
NELĖ SU KALĖDŲ LOPŠELIU. Tai yra "didelės mieros stainelė, pabiri i- 
vota iš tikrų rąstų, turi stiprų šiaudinį stogą ir sienos yra papuoštos tikri 
žalių eglių šakomis. Viskas padaryta gana stipriai ir artistiškai — te ".s 
jums per metų eilę. Šita Kalnelė sus’deda iš 27 figūrų, būtent: Mažo Jė
zaus, šv. Marijos, Šv. Juozapo. Trijų Karalių. Piemens, Kupranugario, A 
k», Karvė® ir 17 avių. Kiekviena figūra padaryta stipriai ir apdailinta a 
tistiškomis spalvomis, kurios., sutelkia tok| įspūdį, kad viskas atrodo k. o 
gyva. Nepaisant kur jus patalpinsite šitą Kalėdų stainr !ę, ji papuoš j: i 
namus ir suteiks tikrą KalMą dvasię. Tai bus vertingiausia Kalėdų dov.- a 
jūsų šeimynai. Šita Kalėdų štainelė mažiausia yra verta 3 sykius daugjnu, 
negu mes prašome, nes tr.usų SPECIALĖ ŽEMA KAINA TIK S3 95.

NESIŲSKITE PINIGŲ Iš KALNO, tik iškirpkite ši skelbimą ir prisi e
kite mums su 50 centų dėl persiuntimo lėšų, o už stainelę jus užniokėr^ 
$3.95. kai aplaikysite ją savo namuose. i 49)

GRAND NOVELTY COMPANY
1723 N. KEDZIE A V E.. Dept. 824, CHICAGO. JLL.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvo* Laikraiiių.)

DRG. BIELINIS PRADEDA gauti medžiagą. Bilietai 
SVEIKTI. {plinta, o musų litai plaukia

“Socialdemokratas” rašo:’užsienin, nors medžiagos 
Visa pastarąjį laiką drg. nieks dar iki šiolei nėra ga- 

Bielinis jautėsi negaliojąs. Ar ne bus čia tik aiškus 
Neįpratęs daboti savo svei- Pagavimas. Tuo daroma di- 
katos, jis persilaužti amas dėlė skriauda piliečiams ir 
dirbo eilinį partijos darbą, visai Lietuvai, nes pinigai 
bet pagaliau turėjo pasiduo- plaukia užsienin, 
ti. Gydytojų konsiliumas' 
pripažino, kad jo viduriuose j 
atsidaro žaizdos. Buvo pa-j 
bandyta gydyti žaizdas die- kių kaimo gyventojos Mari- 
tos keliu, bet jau trečią ligos jonos Niaurienės sūnūs Pet- 
dieną paaiškėjo, kad be ope- ras Amerikoj apsidraudė 
racijos nebus galima apsiei- gyvybę tenykštėj apdraudi- 
ti. Nuo spalių 31 dienos drg. mo draugijoj “Indiana.’ 
Bielinis buvo paguldytas į Į “ '
Kauno miesto ligoninę d-ro draudimo draugija pradėjo 
Kuzmos priežiūroj. Lapkri- jieškoti Niauros giminių Lie- 
čio 3 d. padėtis tiek surimtė-tuvoj išmokėti apdraudimo 
jo, kad po naujo konsiliumo'premiją 1,000 dolerių su- 
buvo nutarta tuojau daryti 
operaciją, kuri ir padaryta 
lapkričio 3 dieną 2 vai.

Labai išvargintas neval
omu ir skausmais ligonis 
arniai davėsi operuoti, nors 

buvo rimto pavojaus, kad jis 
..oš lengvai nepakels. Ope- 
•aciją padarė daktaras Kuz- 
na kartu su d-ru Hagentor- 
nu, dalyvaujant daktarams 
•Gudavičiui ir Epšteinui. 
Operuojant rasta užsisenėję 
žaizdos. Operacija, kad ir 
sunki, laimingai buvo atlik
ta ir ligoni laiko savo ypatin
goj globoj d-ras Kuzma.

Kuomet rašome šią žinu
tę, drg. Bielinis jaučiasi stip
rėjąs. Nors jis visą beveik 
laiką yra maitinamas Įlei
džiamomis po oda drusko
mis. bet jo savijauta darosi 
kas kart geresnė. Pulsas ge
ras, temperatūra nežymiai 
pakilusi. Jau pradėta davi
nėti jam skystimas tiesiogi
niu budu.

Palinkekim drg. Bieliniui 
greičiau atsistoti ant kojų.

POGROMAI PRIEŠ 
ŽYDUS?

“Pirmyn” rašo:
Sąryšy su išteisinimu Pet- 

liuros užmušėjo Švarzbardo___________
Paryžiuje, Lietuvoj paplito įtriobos išeis,

cijos; kuriose fašistai-kleri-. kų. Dar nespėjus Benkaus-

APSUKRI KAIMYNĖ.
Biržų apskrities, Kaselis-

Petrui Niautai mirus ap-

mai.
Tuo reikalų Amerikos 

konsulatas išsiuntė Niaurie- 
nei atvirą laišką, kurį per
ėmė jos kaimynė Marijona 
Niaurytė-Zabulienė ir fikty
viu dokumentu vagilka isga- 

ivo iš konsulato čekį 1,600 
dolerių sumai.

Pradėjo jieškoti apdrau
dimo premijos ir Marijona 
Niaurienė, bet jau rado pasi
skubinta kaimynės.

{ Šiaulių apygardos teismas 
už tokį sukčiavimą Marijo
ną Niaurytę-Zabulienę nu- 

!baudė pusantrų metų sun- 
■ kiujų darbų kalėjimo.

I 
I

i
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buvo uždarytos. Zelenekas 
pečiais išlaužė duris ir suėję 
grąsindami peiliais nuo 
Raulvnaičio atėmė 2,000 lt. 
O Lagunavičius tuo tarpu 

'laišką pas kaimyną “rašė.” 
Bet išsiaiškino tas kaimynų 
darbas. Zelenekas suimtas 
prisipažino ir nurodė savo 
sėbrus.

Apygardos teismas nu
baudė Matulevičių ir Čiudiš- 
ki po dvylika metų, o Zele- 
neką aštuoneriais metais 

(sunkiųjų darbų kalėjimo.

PROVOKUOTA PROVO
KACIJA.

Biroų apskrities, Žeimelio

NELAIMIU NELAIMĖS.
Aniškis, Alytaus apskr. 

Dar praeitą mėnesį vieną 
vakarą J. Benkauskas ir B. 
Ališauskas, bemedžiodami 
Aniškio giraitėje, gretima-

; me miške išgirdo šuvius. At- 
• "vykę Į tą vietą, kur buvo gir
dėti šūviai, rado medžiojan
ti ir neturinti šautuvui leidi- 
Įmo Lauči iš Ūdrijos. Jisai 
pamatęs nelaukiamus sve
čius atvykstant, pasislėpė 
Miksos bute. Nenorėdami 

jkelti trioboje triukšmo, kad 
{atimtų šautuvą, B. Ališaus
kas liko laukti, kol Laučys iš 

. 2.’o J. Benkaus-
fašistų-klerikalų proklama- į kas nuėjo atsivesti liudinin- 

kalai ragina pabaigti su žy-įkui nueiti, pasigirdo balsas 
dais, bolševikais, kurie nu- “stok” ir šūvis. Sugrįžęs nie- 
žude Ukrainos išvaduotoją ko nerado. Tik ryto metą te- 
Petliurą. Atsišaukimuose pastebėjo ten gulintį Ali- 
reikalaujama pasielgti su žy- šauską negyvą. Policija nu- 
dais taip, kaip Petliura ir vykusi į Laučio butą padarė 
Puriškevičius pasielgė; dėl- ’’ ' ” ’
to, kad visi žydai yra bolše
vikai ir Lietuvos nepriklau
somybės:-'priešai.

kratą ir rado šautuvą. Kalti
namasis patsai prisipažino 
ir buvo nugabentas į Alytaus 
kalėjimą. Tą pat dieną Ig. 
Dumbliauskas medžiojęs ir 
atėjęs pažiūrėti užmuštojo, 
savo šautuvą pasidėjo krū
muos. Grįždamas paėmė 

i šautuvą už tūtos ir norėjo iš 
kruvinąją 42, iš kurių mirė krūmo ištraukti. Bet šautuvo

I
i

VIa
Geras Tonikas

Kaip kada jus jaučiate, kad jums 
reikia toniko pagelbėjimui atgaivinti 

jūsų stiprumo ir atbudavoti jūsų atsparą. 
Ko jūsų kunui tikrai reikia, tai vitaminų— 

maisto.

LIETUVIAI!

SCOTT’S EMULSION
yra maistas-tonikas, kuris turi daug vitaminų iš cod-liver 
oil. Tūkstančiai vartoja jį kasdien, kad tinkamai maitinus 
kūną ir atgaivinus stiprumą.

Jei norite būti tvirtu ir gerai maitinamu —vartokit 
Scott’s Emulsion.

. ' . = Scott & Boune, Bloomricid, N. J. 27.3i'> ■■

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

TIESIAI j LIETUVOS

KLAIPĖDĄ

siunčiant du laivu pernai, o jau 
net penkis šįmet.

rniantpiin irvdvtoias del tamsos nesulaikytas, ir!dė, kad teisiamoji norėjusi
miestelio gydytojas miške pasisiėpti. Spė- užmušti vyrą ir reikalavo ją

įama, kad tai darbas kokio bausti sulig 455 str. baudž. j 
tontraband isto. Sužeistasis kodekto, tai yra už užmuši-{ 
ligoninėj. mą vyro.

-------------- i Gynėjas, pris. adv. Zy-I 
FAŠISTUKŲ DARBAS, monas nurodė, kad čia yra > 
Šaukėnai, šiomis dieno- didelė šeimyninė tragedija ii 

nis Šaukėnų žydų kapinėse kad ši švelni jaunuolė nega- i - 
pastebėta didžiausia suirutė Įėjusi norėti užmušti vyra, o i - 
r šventvagystė. Kai kurie tik sužeisti. ‘ |
paminklai išversti iš vietų,: Teismas pripažino ją kai-! Į 
’apuosalai,- iotogratijos ap- -a sužeidimu vyro ir nu- 1 
laužyti rr žuvę, o pati vieta baudė 2 metams kalėjimo. I 

rnibiaunota. !--------------- -------------- i

[DREBULIS,
I
I 
I
i»
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> buvo pakviestas pas ligonį, ■ 
{kur nuvykęs rado buvusį 
feldšerį Girdžiuną, šundak
tari. Girdžiunas neturėda-Į 
mas teisės gydė žmones ir; 
ouvo atsitikimų, kad nuo jo 
<ydymo žmonės mirė. Gir- 
džiunui buvo iškelta bau
džiamoji byla ir taikos teisė
jas nubaudė jį dviem sąvai- 
ėms kalėjimo.

Girdžiunas ėmė gydyto
jui Rudžiui keršyti ir grie
bėsi visokių priemonių jį su
kompromituoti ir kaip nors 
išgyvendinti.

Surado Girdžiunas kas 
gali jam padėti. Davė 50 li
tų Juozui Prausulevičiui. 
kuris pasivertęs ligoniu nuė
jo pas gydytoją Rudį gydy
tis. Rudis apžiūrėjęs išklau
sinėjęs išdavė receptą.

Prausulevičius su receptu 
nuskubo pas Girdžiuną, ku
ris paėmė perdirbo recepte 
vaistų kiekybę bei kokybę, 
sudarė tokius receptų vais
tus ir grąžino Prausulevi
čiui, kuris jau Įmokintas pa
sikvietė liudininkų ir su jais 
atėjęs pareiškė Girdžiunui, 
kad tą receptą ir vaistus da
vęs Rudis ir liepęs nunešus 
oolicijon pasakyti, kad to
kius vaistus davė Girdžiu
nas.

Girdžiunas iš savo pusės 
iškėlė Rudžiui bylą už neva 
•uostą provokaciją. Kilo by
la. bet ji po pusmečio tardy
mo liko nutraukta. Paaiškė
jo, kad tokią provokuotą 
orovokaciją suruošė patsai 
Girdžiunas. Iškilo kita byla, 
ir iškilo aikštėn Girdžiuno 
darbas.

Šiaulių apygardos teismas 
Girdžiuną už šią provokaci
ją nuteisė pusantrų metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo, o 
jo agentą Prausulevičių vie- 
neriais metais paprasto ka- 
lėjiifio.

į Tas dalykas labai užgavo’ 
i religinį ir tautinį žydų jaus
mą, ir pradėtas tardymas. 

■Pasirodo, jog tai vietinių 
į vaikėzų— f ašistukų (Nu
jauto, Rimkaus ir kt.) dar
bas, kurių vienas tuoj pats 
prisipažino ir kitus išdavė.

LENKAI VEJA VILKUS 
LIETUVON.

Giedraičiai (Giedraičių 
vai., Ukmergės apskr.). Pa
staruoju laiku okupuotoje 
Lietuvoje įvyko vilkų me
džioklė. Matyti medžioklė 
sekėsi nekaip, kad gaujos 

i vilkų perbėgusios Lietuvon 
i pradėjo piauti gyvulius. Ar- 
| kliu papiauta apie 12, kandų 
—2, ir avių apie 21.

f I

ŽIEMA GRUMIASI SU 
VASARA.

Nuo-lapkričio 8 d. į 9 die
ną Lietuvą aplankė iš vaka
ro ir šiaurės vakarų šalto oro 
banga su pūgomis ir lapkri
čio 11d. visas Lietuvos plo
tas buvo apklotas sniegu. 
Ypatingai daug prisnigta 
vakarinėje ir šiaurinėje Lie
tuvos pusėje. Sniegas vieto
mis čia siekia iki metro ir 

j pusantro gylio. Dėl kelių už- 
[ pustymo lapkričio 12 ir 13 
{dd. buvo sutrukdytas visų 
■geležinkelių judėjimas. Pla
čiųjų geležinkelių traukiniai 
ėjo dideliu pasivėlavimu, o 
siaurieji buvd visiškai susto
ję. Prieš prasidėsiant šaltam 
orui vakarų Žemaičiuose 
perėjo smarki perkūnija sū 
kruša.

KAINOS LAIVAKORČIŲ I
KLAIPĖDĄ

Trečia klesa.............
Ten ir atgal ūkta; 

Turistine III klesa .
Ten ir atgal tiktai 

Valdžios taksai atskirtum.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

4

i
i

t
I

$107.00
$181.00
$117.00
$190.00

“Estonia” Gruodžio 22 
“Lituania” Sausio 31 
“Estonia” Vasario 21

KALĖDŲ Laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-December
Žiniom kreipkitės į vietos agentą ar į bendrovę:

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

CUNARD LINDA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš Ne* Yorko į 

Southampton kas sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGAR1A AQU1TAN1A MAURETANIA
Iš BOSTONO: ANDANIA Gruodžio 11 Sausio b. CARONIA Va«. 19.

o paskui sausžemių į Kauną , 
Pamatykite Londoną pakely. A ‘ 
Taipgi tiesiai į Londoną kas f ( 
Pėtnyčią nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės i abu ?alu iš 

CUNARD LINE

New York į Kauną $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, aria rašykit pas,

33 Statė Street,
Bosimi. Mass.
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O šaltis gali baig- 1
:is gripu ar flu. Veikkne laikui Imki-j •

Įjft i ’C r*_________» z-v • • . 7

nerlaužkitt šakį į dieną HII.L’S veika 
.Teeitai. nes atlieka keturius reikalingus 
daiktas sykiu. Raudonoje dėžėje viso 

ąp tiekose. 30c.

yra Pavojaus Ženklas
Gali reikšti šaltį.’.... ....

HII4.. S Cascara-Bromide-Quinine ir I
! Į 
i

ITALIŠKI ARMONIKAI

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

aut didžiausio Vokiečių laivo 
COLUMBUS 

arba kitais šios Linijos laivais 
TIK ASTUONIAS DIENAS 

Puikios kajutos Trečiai Klesai— 
Tiktai Steitrumiai

NORTHGERMAN

LLOYD
65 Statė St, Boston, Maną, 

arba pas vietos agentus

Sulaiko 
Kariu

Į 
t 
į

Mes išdirbame ir importuojame viso- 
cių rūšių rankomis dirbtas Itališkas 
Akordinas geriausias pasaulyje. Ant 
10 merų gvarantuotos. Musų kainot 
cemesnės negu kitų išdirbčjų. Dykai! 
suteikiam pamokinimus. Reikalaukit 
katalogo, kurį prisiunčiame dykai (-)

RUATTA SERENELLI & CO.
1014 Blue Ialand ««. Dpt. S0. Chicago

1 Telefonas So. Boston 1M0.
Į LIETUVIS DENTISTAS

Dr. St. A. GALVARISU .;
? (GALINAUSKAS) {

f Ofiso valandos; Nuo 10 ryto iki [ 
£ 5 JO dieną. Nao 7—0 vakaro. {
C Nedėliomis pagal sutarties. 
5 414 BROADVAY,
0 80. BOSTON, MAS8. [ !

IS IR j

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų tri-triubinių laivų 
NEW YORK (naajaa)H AMBURG 

DEUTSCHLAND, 
ALBERT BALLIN, 

RESOLUTE, RELIANCE.
ir ant pepuliariškų vienodąją 
kambariais laivų Cleveland, 
U'estphalia ir Thuringia.
Sąvaitiniai išplaukimai iš Ne* 
Yorko. Laivai Thuringia ir 
lYestphalia' atplaukia į Bostoną. 
Personaliai lydimi į Europą 

išvažiavimai.

.ii Ne* York 
į Kauną ir atga 
(Pridėjus S. V. 
jeigu Taksus.)203

£J

I į.
«

LIGOS LIETUVOJE.
Sveikatos Departamento 

žiniomis rugsėjo mėn. visoje 
Lietuvoje buvo susirgimų:
l-\.
19; dėmėtąją šiltine 7, mirė butą užtaisyto; traukiamas 
1; vidurių šiltine 89, mirė 3; iššovė ir sunkiai Dumbliaus- 
grįžtamaja šiltine 1; škarla- ką sužeidė. Sužeistasis nu- 
tina 68: difteritu 27, mirė 1; vežtas į ligoninę, 
gimdymo karščiai 8; influ-. 
enza 246, kokliušu 45; raup-'
lėmis 197, mirė 1; paratitu Pereitą rudenį A. Pane- 
4; drugiu 2: rože 41; džiova munės valsčiaus gyventojas 
42; mirė 4; trachoma 319; Povylas Čiudiškis papasako- 
brantais 72 vyrai, 40 mote- jo kitam kaimynui Matule- 
rų; gonorėja 84 vyrų, 18 mo- vičiui, I

tifu 7; kraujo užkrėtimu 7;

i

“SUSIEDĖLIAI”...

rų; gonorėja 84 vyrų, 18 mo-vičiui, kad kaimynas And- 
terų; tetanu 1, mirė 1; pata- rfus Raulynaiti? pardavė že- 

j ” mes ir turi per 3,000 litų, ir,
rubeola 3 ir vaicella 2. sako, butų gerai, kaip nors 

—------------ . išviliojus pinigus. Papasako-
KUR PLAUKIA LIETU- jo dar draugui Zelenekui ir 

VOS LITAI. I jie sutarė apiplėšti Rauly-
Žeimelis. Pašto Įstaigos naitĮ. Bet jie bijojo Rauly- 

naičio pusininko Lagunavi- 
čiaus, kuris buvo labai smar-

MOKYKLŲ SKAIČIUS 
LIETUVOJE. -

Aukštesnio mokslo depar
tamento žiniomis nuo š. m. 
pradžios visoje Lietuvoje 
yra 43 gimnazijos, kurios 
taip pasiskirsto: 14 valdžios 
gimnaz. (1 lenkams), 39 pri
vatinės gimnazijos (3 suau
gusiems). Be to yra 5 pro
gimnazijos,’ 67 vidurinės 
mokyklos, 1 valdiška komer- ^vi4v v 
sijos mokykla. 3 privatiškos savo yyrą perplovė jam skis 
komercijos mokyklos, 6 val
džios amatų mokyklos. 2 pri- 
vatiškos namų ūkio mokyk- tuomet išgelbėta Kauno 17- 

jos (5 valdžios). Nuo š. ni. 
rudens atidaryta 1 mergai
čių gimnazija. Tuo budu iš 
viso Lietuvoje yra 136 aukšt. 
ir vidurinės mokyklos, ne
skaitant 1 meno mokyklos, 2 
muzikos mokyklų ir 2 kuni
gų seminarijų.

1 PERPIOVĖ VYRUI 
KAKLĄ

šiomis dienomis kariuo
menės teismas nagrinėjo 
Kazlų Rudos pil. Viktorijos 
Karnusevičienės bylą; kuri 
kaltinama tuo. kad š. m. bir
želio 6 d. ji tikslu nužudyti

stuvu kaklą.
Vyro gyvybė vos buvo

viršininkas B. Jankauskas ir 
jo padėjėjas Kačkis dar šių____
metų rugsėjo gale pradėjo kus vyrukas ir net ginklą tu- 
pardavinėti V. Huebner Ka----- T:-----""
raliaučiaus prekių platinimo 
Įstaigos bilietus. Pradžioje 
perkamas vienas bilietas už 
11.25 lt., vėliau atsiunčiami 
iš minėtos Karaliaučiaus Įs
taigos dar keturi bilietai, už 
kuriuos sumokama 43.25 lt.
Tuomet tik šiuos pardavus ir Tuomet Zelenekas užkopė 
suradus dar keturis naujus ant stogo ir praplėšęs stogą 
klientus, kurie atlieka tas Įlindo priemenėn, iš kur ati- 
pačias ceremonijas, kaip ir darė savo draugui “pakelei-- 
pirmasis klientas, i "

los ir 9 mokytojų seminari- goninėj.
" “ Kaltinamoji, jauna simpa

tiška moteriškė, paaiškino, 
kad ji buvo apvilta vyro, 
kad jis buvo girtuoklis, ne
dirbo, ją mušdavo. Vieną 
dieną, kada jis ją apkalbėjo 
prieš svetimus žmones, ji 
taip susierzino, kad griebė 

I skustuvą ir sužeidė vyrą. 
Užmušti jo ji nenorėjusi.

Valstybės gynėjas nuro-

Dėl sugrjžimo leidimą ir kitų in
formacijų klauskit pas vieton 
agentus arba pas

Avį-Avrica Liti
Uaėted A«tetxaa Lines, Iac. 

General Atents
131 Štate St,. Boston, ^sss.
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HARMONY
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1DR.MARGERIS

i
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Gydytoja* ir Chirurgą* ;
Valandos: 10—t; •—* 1
Sekmadieniaia: 10—1 ♦

3421 So. Habted Street į 
4 (WAG0, ILL 
*TeL Boulevard 8483 į 
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PUIKOIS IR GER1AUSIS NUZHttUS LAUKOMS 
PASAULYJE G \ ,

• L91, *
Stebėtinas jrrajijanti's laikrodi:, ii’ 

tas yra naujausis laikrodžiams išraili- 
mas. Tas laikrodis parodo valandas it 
minutas, kaip ir kiekvienas kitas I s’ 
darytas stipriai, jrražiai apdirbtas iš
laikys visam ąrnžįui. Jeigu mylite gir
dėti gražią muziką^nereikia Jums mė’ 
tyt pinigų' uz- visdkius muzikalisk'j.' 
instrumentus, pavyzdžiui: pianu. Tora ? 
grifo, smuikos. korneto ir tam pana'- 
šių. Jums tereik tik pasukt raktą vir: 
šuje to laikrodžio ir jis grajins gra - 
žias dainas ir meliodijas, kurios pa 
linksmins Jus ir jūsų draugus. Jis gr. 
jina 15 minutų su vienu užvedrnW i 
kiekviena sykį užvedus grajiną skir 
tingas meliod i jas. Laikrodis aprėpėte, 
mechanizmu, kad muzikos voliukai p»- • 
simaino patįs. Tai didelės vertės lad 
rodis, nes žale laik)xKižią turi da 
muziką. Toki laikrodi reikėtų turė* 
kiekviename name. Ir jus to laikrodži’ 
niekur negalite gauti kaip tik pa 
mus Tikra kainą to laikrodžio 
Kiekvienas, kuris iškirps Šį apgausi n 
rną ir prisius mums užsakymą, ga; , 
šį laikrodį už $8.45. Mes neprašoįr.-' 
pinigų iš anksto.tik parašyk savo vai • 
da ir adresą aiškiai ir jdėk $2x>J.de
pozito. o kitą užmokėsi kada tą fail 
rodį atveš jums į namus. Kiekviėnn 
kuris prisius $8.45 iš inkšto už tą la 
krodj, tam prisiusime VISAI DYKAI 
gražią deimantinę Špilką ir paauk
suotą retežėlį.

PRACTIf AL SALES COMPANY
1219 North Irving Are, / DepL 421,

Te!. So. Boston 506-W.
DAKTARAS

A L KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nao 0 iki J2 dieną
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki I v. po pietų 

. *« r'
Sere<fr>mni iki J 2 dieną.
Ofisas “Keleivio” name.''

251 BroadWav, tarpe C ir D SL,.
SO. BOSTON, MASS., J

kuris 
ilgai laikos

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
nrulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greiriimu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo ■ 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie palcng 
vina ir gydo uznuodyt* plėvę ir 
sustabdo irritaciją' ir uždegimą. 
Kolei kreožotas pasiekia skilvį jis 
susigeria j kraują ir tuomi sustabdo 
gamalų augimą.

Ureomulsiarr yra užtikrintas' pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės hgų 
kitokiose formose, tupinčių bendrą 
ycifcimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste- 
mds po blogo šalčio ar "flu.'' Pi
nigus sugrąžiname jeigu ju-u šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
just? aptiekorių Creomulsion (.om- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

NEŽINOMAS ŠOVIKAS.
Vilkaviškis. Lapkričio 8 d. 

VII rajono pasienio polici-vn lųjunu paaiauu pvuvi- irriTAzrve i vanadi
ninkas Bernotaitis, eidamas LIETUVOS *KANADA 
sargybon Paširvinčių miške, 
krūmuose išgirdo kaž-ką šla
mant. Riktelėjo: “Kas čia?” 
Iš krūmų išlindo tamsoje ne
žinomas vyriškis, kurs nuo 
policininko norėjo pasislėp
ti. Policininkas griebė nuo 
peties šautuvą ir antrų kartu 
šuktelėjo: “Stok!" Nežino
mas tuo tarpu paleido į jį du 
šuviu, kurių vienas pataikė 

reikėtų viui” duris.. Gričios duryš‘kairėn kojon, šovęs asmuo

i rėjo. Jie priėjo Raulynaiti 
gudrumu, čiudiškis pasi
kvietė pas save Lagunavičių 
laišką rašyti. Tuo taikiu Ze
lenekas su Matulevičium nu
ėjo Raulynaiti “rabavoti.” 
Priėję pabeldė duris ir prašė 
Įleisti. Raulynaičiai neleido.

Aš atitraukiu jūsų gimines ir pažįs
tamus, kaip merginas, moteris ir vyA 
rus is visų dalių Euro)»os j Kanadą. 
Jei jūsų imigrantei yra sveiki, moka 
skaityt ir rašy ti nors vienoje kalboje, 
ir Kanados imigracijos įstatai reika- 
muja, kad būti? geistini imigrantai. 
Mano patarnavimas yra teisingas ati
traukimo reikaluose ir aš esu jau daug 
lietuvių į Kanadą atitraukęs ir gavęs 
geras apsistojimo vieta’ dėl jų Kana
doj. Suf maro teisingu patarnavimu ir 
kaina nėi riečias kitas agentas negali 
susilyginti. Dėl platesnių informacijų 
parašykit visad laišką pas mane šiuo 
adresu: (-)

GEO. KAUPAS. P. O. Bot 47, 
H’alkerville, Ont, Canada. Chieago, IH.
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Vietinės Žinios
ROMANO BYLOJ LAU
KIAMA DIDELIŲ SEN

SACIJŲ.
--------------- \

Jon Įpainiota viena “aukšta 
ponia” ir žymiausi Lietuvos 

politikai.
Musų korespondentas ne

neša iš Kauno šitokių žinių 
apie “lašinių bendrovės" i 
prezidento Jono Romano! 
bylą;.

Buvusio bostoniečių Ro
mano šeimyninė tragedija 
vaidina Lietuvos politikoj 
labai svarbų vaidmenį. Apie 
Romanienę, buvusią Law- 
rence’o lietuvaitę, negali būt 
ir kalbos. Ją gerai žino visi_ 
Kauno ir provincijos kariš-" 
kiai, ir niekas rimtai apie ją 
nekalbėjo ir nekalba.

Su Romanu buvo truputi 
kitaip. JĮ rėmė labai aukštos 
vyriausybės sferos. Kuomet 
jis dėl savo pačios nušovė 
Palangoj pulkininką Brun- 
dzą ir tapo uždarytas kalėji- 
man, tai viena labai aukšta 
ponia kas diena rašinėjo 
jam laiškus ir siuntinėjo gar
džius pietus.

Dėl šitų laiškų ir gardžių 
pietų buvo padalyta * inter
vencija ir jau Lietuvai gręsė 
naujas rimtas skandalas, nes 
tofe'ponios vyras norėjo nuo 
jos atsiskirti. Tečiaus bend
romis jėgomis pasisekė 
skandalas lihriduoti, ir da- 
dar viskas “įvarkoj.”

Romano byla buvo pa
skirta 21-mai lapkričio die
nai, bet prisiėjo ją atidėti. 
Dabar ji prasidės 19 gruo
džio. Romaną teis karo teis
mas.Byloj figūruoja svar-. 
hHaiiši Lietuvos politikai ir 
finansininkai. Į teismo salę 
bilietai visi jau išdalyti ir 
“aukštose” sferose laukiama 
Odelių sensacijų.

Artistas Babravičius pakvie
stas į New Britainą.

Artistas J. Babravičius 
gavo pakvietimą i New Bri
tainą, kur “Varpo” draugi
ja ruošia jam koncertą 1 
sausio dieną. Jis yra taipgi 
kviečiamas Į Daytoną, Ohio, 
kur ketina važiuoti po New 
Britaino koncerto.

Dabartiniu laiku p. Babra
vičius vieši pas A. Kapočius 
South Bostone, nes 11 gruo
džio čia bus koncertas, ku
riame dalyvaus visa artistų 
“traicė,” būtent, pianistas 
Yozavitas, juokdarys ir 
kompozitorius Vanagaitis, ir 
pats Babravičius.

Po South Bostono koncer
to, artistų “traicė” jau išsi
skirstys : artistas Babravi
čius važiuos Į Connecticut ir 
Ohio, o Vanagaitis su Yoza- 
vitu žada veikti Bostono 
apielinkėj.

Kadangi po švenčių p. Ba
bravičius bus kelionėj ir da 
nežino, kur jam teks apsisto
ti, tai visais reikalais jis pra
šo rašyti jam D-ro Kapo
čiaus adresu: 253 Broad- 
way, South Boston, Mass.

Nepraleiskit didelio 
koncerto.

Neužmirškit, kad 11 gruo
džio South Bostone bus di
delis koncertas. Kaip 8 va
kare visi bukit jau Munici- 
pal Salėj, kuri randasi ant 
Broadway tarp G ir H gat
vių. Tenai pamatysite ir iš
girsite tris didžiausius musų 
dainos ir muzikos tuzus: 
Babravičių, Vanagaitį ir Yo- 
zavitą. Netankiai tokie stam
bus artistai atsilanko, todėl 
praleisti tokį koncertą butų 
didelis dvasinis nuostolis.

MOMcoocceGecceceGCCAScocei&socccioacciGoccoocooooooo^RADO 12 PERLŲ VIENAM i 
OISTERY.

Meriden, Conn. — Vieti
nis kontraktorius Charles 
Allen nuėjo restoranan ir 
užsisakė oisterių. Atidarius 

pasirodė 12

i riau sau. Bet tuo tarpu atva- jau ant šono — vos 500 ar 
■ žiavo automobilium Graiki- 600 narių beliko. Kur gi din- 
jos ambasadorius ir užlipęs go kiti? • 
ant laivo 
kambarį.
atsiprašė.

NAUJAUSI LIETUVIŠKI
liepė duoti man Lietuvių Socialistų Sąjun- 
Laivo viršininkas ga, kurią daug kas ir šian- 
kad jis nežinojo dien atsimena, buv’o dį 

dalyko, ir mes atsisveikinom 
su Rusijos pakraščiais/’

Išplaukus ant Juodųjų Ju
lių. kilo baisi audra. Ląivas 
pritruko anglių, pritruko 
maisto ir vandens, ir išbuvo 
kelionėj daugiau kaip mėne
sį, kuomet prie normalių są
lygų iš Sevastopolio į Grai
kiją ima lik apie 5 dienas 
laiko nuplaukti. Laivas buvo 
skaitomas jau žuvusiu. Visi 
jo pasažieriai buvo taip nu
silpę nuo bado ir baisios ju- 

jrių ligos, kad gulėjo ant 
į grindų ir 9 tarp jų buvo jau 
i mirę. Babravičius nulipę: 
nuo laivo. prieplaukoj su
griuvo ir nebežinojo kas da
rosi. Tik ačiū tam, kad jis 
turėjo laišką pas vieną pa
žįstamą Alenuose, jis buve 
nugabentas į gerą vietą ir. 
kelias sąvaites tenai pagulė- 
ęs. atsigavo. Paskui jis susi

rado savo prietelį ambasa
dorių. kuris taip pat pusiau 
gyvas buvo nuo laivo nuim 
tas. ir jo rupesniu buvo su
ruoštas Graikijos sostinė, 
'■.oncertas, kuris davė musų 
artistui keliatą šimtų drach 
nu pelno. Atsistojęs vėl ant 
tojų, musų dainininkas nu
vyko Paryžiun. Čia jis susiti
ko su nabašninku Naruševi
čium ir iš jo pirmu kartu iš
girdo, kad yra jau nepri
klausoma Lietuva. Tai buve 
1920 metais. Rusijoj būda
mas jis nieko nežinojo, nes 
sovietų valstybė buvo izo
liuota nuo viso pasaulio ii 
jokių laikraščių, išskyrų; 
bolševikų organus, jis nema 
tydavo.

Iš Paryžiaus p. Babravi
čius dasigavo iki Londono 
kur jam pavyko pasiekt’ 
aukštesnių sferų ir dainuot 
pas kelis lordus. Jis jiem, 
taip patiko, kad jie reko
mendavo jį Anglijos kara 
lienei Marei, nuo kurios jis 
buvo jau gavęs pakvietimu 
dainuoti, bet lietuviški dip 
lomatai pradėjo jam pavi 
dėti. Lietuvos atstovas Lon
done tuomet pasakęs jam: 
“Mes, diplomatai, negalim 
prie lordų prieiti, o tu jau 
Įlindai. Tu geriau važiuok 
Lietuvon, tai tenai busi labai 
reikalingas musų jaunos val
stybės operoj, o čia tu žūsi 
musų tautai.“

Ir atstovybė nusiuntusi 
Anglijos karalienei prašy
mą. kad ji teiktųsi Babravi- 
čių nuo savo pakvietimo pa- 
liuosuoti.' nes jam būtinai 
reikią važiuoti savo tėvynėn

Babravičrus paklausė mu
sų politikierių ir išvyko Lie
tuvon. Bet tenai negalėjo su 
lietuviškais “ponais” susi
tarti ir atvyko Amerikon. 

' kur gyvena jau penkti metai.

Maskvoje. Algą gaudavo 
didelę, todėl buvo Įsitaisęs 
šaunų gyvenimą. Septynių 
kambarių jo apartmentas 
buv’o taip puikiai įrengtas, 
tokiais brangiais daiktais iš- 

, puoštas, kad ir grafas galėtų 
'pavydėti. Užėjo revoliucija. 
_____ ,.„_i paėmė viršų. 
Maskvoje viskas tapo ap
versta aukštyn kojomis. Vi
sas artisto turtas žlugo. Rei
kėjo gelbėti tiktai gyvastį. 
Inteligentai buvo žudomi 
kaip kokioj skerdykloj. Die- , 
ną ir naktį tarškėjo kulko
svaidžiai. Lavonus vežė su
vertę ant trokų nuogus, kaip 
rąstus. Ot. sako, vyrai ir mo- 
terįs, seni ir nauji, visi su
krauti skersai trokų. virvė
mis per viršų perjuosti, dra
panos nuo visų nuplėštos, ir 
taip jie buvo vežami Mask
vos gatvėmis už miesto ir 
tenai kasami į žemę. Apie 
Valstybės Teatrą tiek buvę 
šaudymo, kad einant visa 
koja nėrėsi tarp tuščių gilzų. 
Visos krautuvės tapo užda
rytos, visas judėjimas susto
jo ir Maskvoje prasidėjo ba
das. Vėliaus prasidėjo nacio
nalizacija. Buvo nacionali
zuoti ir artistai, nes bolševi
kų teoretikai išaiškino, kad 
artistas ir vežikas, tai lygus 
darbininkai — jie tarnauja 
lygiai visiems: pirma dirbo 
buržuazijai, o dabar gali 
dirbti proletariatui. Dainuo
ti reikėdavo už svarą juodos 
duonos.

Dainuojant musų Babra- 
viČiui Odesoj, bolševikai 
pradėjo mėtyt jį akmenais. 
Jiems mat nepatiko, kad jis 
išėjo ant pagrindų artistiš
kai. apsirengęs. A.
“baržuaznaja svolač 
jevo!
ję ramina: “Tovarišči, usmi- 
rites! Čto s vami? Eto, ved, 
nai čeloviek, svoj!” Bet “ta- 
variščiai” neklausc “Kakoj 
tam svoj!” — jie rėkia. Žiū
rėk, girdi, kokios jo rankos 
baltos. Jis nemusiškis. Už
mušt jį ’

Ir musų artistui prisiėjo 
bėgti iš teatro ir slėptis.

“Eidamas kitą sykį dai
nuoti,” sako p. Babravičius, 
“aš išsitepiau visas, susivė- 
liau plaukus, užsimoviau 
purvinas kelines, išsisuodi- 
nau rankas ir išėjau ant pa
grindų atlapais marškiniais. 
Kai sudainavau, girdi, tai sa
lėj didžiausis entuziazmas. 
‘Ot, kur artistas!’ šaukia 
bolševikai. ‘Ot, kur mūsiš
kis!’”

Tuo tarpu Odesą užėmė 
vrangeliečiai. Laike to per
versmo artistui pasisekė Įsi
gauti ant laivo ir nuplaukti į 
Sevastopolį. Čia Graikijos 
ambasadorius ruošėsi aplei
sti Rusiją ir kėlė atsisveiki
nimo puotą savo pažįsta
miems. Musų Babravičius 
buvo pakviestas tenai padai
nuoti ir taip susipažino su 
Graikijos ambasadorium, 
kuris sutiko savo lėšomis nu
vežti jį Graikijon. Graikų 
garlaivis jau stovėjo uoste. 
Ant įytojaus p. Babravičius 
susidėjo savo daiktus ir už
lipo ant to laivo. Laivas jau 
ruošiasi plaukti. Ateina vir
šininkas ir klausia: “Ką čia 
tamsta darai?” “Aš plaukiu 
Graikijon,” sako musų artis
tas. “Parodyk bilietą.” “Ne
turiu, Graikijos atstovas sa
kė, kad mane be bilieto nu
veš,” aiškina p. Babravičius. 
Viršininkas duoda įsakymą: 
“Tuojaus tamsta lipk žemėn 
nuo šito laivo!”

“Aš nusitvėriau 
rankom už laivo,” 
Babravičius, “ 
darykit su manim ką norit, 
bet nuo laivo aš nelipsiu.”

“Viršininkas, girdi, pra-

girdi. 
—ubit 

Komisarai, girdi, išė-

džiausią ir veikliausia musų vieną oisterį,
politinė organizacija su 6,- perlų, nuo kanapės iki žir- 
non «««., nio didumo.000 narių, šiandien joje be
liko apie 1,000 žmonių, tik 
kelių stulpų palaikomų.

Tiesa, sako kalbėtojas, iš 
<ocialistų sąjungos išaugo 
komunistų grupė ir sanda- 
riečiai. Bet sudėjus šiandien 
krūvon Lietuvių Socialistų 
Sąjungą, komunistus ir san- __ _____
lariečius, vargiai bus dau-Į nusipirko 
riau kaip 3.000 žmonių iš nuosavą namą ir įsitaisė ofi- 
iso. Kur gi dingo kiti? Jie'są ir laidotuvių kambarius 
au dingę. Jų nėra 
irogresyvius, nei pas katali-'nauja vieta randasi po nu

kils. į merių 254 Broadway, South
Tūli mano, sako kalbėto-'Bostone.

as, kad katalikai pasiėmė'------------------------------------
isus lietuvius. Bet tai netie- SVARBUS PRANEŠIMAS.

Dvi didelės firmos persikėlė 
i naują vietą. N. Gendrolius, 
laivakorčių ir pinigu 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, 
room 2. (Viršuj Talbot što- 
ro). ’ • (-)

Policija suėmė ir uždarė 
Charles st. kalėjime tūlą 
Sullivaną. kuris esąs pavo
gęs jau apie 20 automobilių.

.. ------------ |
Plačiai žinomas lietuvis 

graborius S. Baracevičius
> ant Broadway.

M
nei pas su visais parankumais. Jo 

vieta randasi po nu-

a. Katalikai taipgi mažėja. 
Draugijos jų retėja. Seniaus 
>as juos buvo moksleivijai 
elpti draugija vaidu “Moti- 
lelė.” O kur ji dabar? Jau 
1 ingus.

Baigdamas savo kalbą 
albėtojas ragino lietuvių 
raugi jas vienytis į vieną or

ganizaciją, nes tik tokiu bu- 
u galima bus kovoti su to
lis aplinkybėmis, kurios 
tus naikina.

Darant kalbėtojui šitą 
udną apžvalgą, daugelis 
lausytojų šluostėsi ašaras 
uo savo veidų.

“K.” reporteris.

Sarpalius pasirodė prastai. 
Komaras grūmėsi su dviem.

Lietuvių čampijonas -K. 
arpalius pereitą ketvergą 

’ostone pasirodė prastai. Jis 
rakišo ristynes daug men- 
esniam už save italui Var- 
arini. Sarpalius laimėjo 
•irmą susikirtimą, o Varga
ni antrą ir trečią.
Toks prastas lietuvių čam- 

ijono pasirodymas lietuvių 
ardo nepakėlė.
Komaras buvo apsiėmęs j 

■usę valandos paguldyti vo- 
ietį Schaffer ir žydą Kap- 
m. Vokieti jis paguldė, bet 
vdas atsilaikė. Šiose risty- 
ėse teko pastebėti, kad Ko
maras turi milžinišką spėką.

Šiame ketverge Komaras 
isis su vokiečiu Vogei.

Rep.

Adv. Bearak, Bostono so- 
ialistų kandidatas į coun- 
ilmanus, išleido savu pini- 
rų rinkimų agitacijai tik 
‘100. Jo oponentas Ruby iš- 
eido arti $400, ir jis buvo iš- 
inktas.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA MAŠINA siuvama 

Singer ir gesinis pečius dėl šildymo 
kambario ir mašinėlė spausdinti laiš
kams No. 9. Lincoln. Visi dalykai yra 
serame padėjime. Parsiduoda pigiai. 
K»m reikalinga, meldžiu kreiptis šiuo 
antrašu: J. LES

76 Bolton st, So. Boston. Mass. 
ant 3 lubų.

SO. BOSTONE
Ant 315-317 — 4-th st. išsirandavo- 

ja trįs kambariai ir toiletas. Renda 
$11 00 ir $9.00 j mėnesį. Telefonas: 
Talbot 5339 (50)

DORCHESTERY
Pasirandavoja kambarys tfurnished 

room) dėl vieno ar dviejų asmenų. 
Yra štvmu apšildytas. Telefonas: 
Talbot 5339. ' (50)

K. SASNAUSKAS
Pentinu namus, popieriuoju kam. 

barius, baltinu lubas ir budavoju pia- 
zus. Žemos kainos. Pigesnį darbų ima- 

(it)mc bite kur. 
3636 Windsor St., 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 1415-W.

Nepraleiskite!

Visokios Žinios

Bažnytinės Giesmes
E-7236 G ui šiandieną

Sveikas Jėzau .Mažiausias Jonas Butėnas. Barit.
16024-1' Kūtelė 'Jonas Butėnas, Barit.

Gloria Kun. S. J. Struckus, Tenor.
16O5U-E Ei. Kalėdų* Kun. S. J. Struckus. Tenor

Kalėdų Pasveikinimas Bi.-žienė, Soprano, S. Cerienė, Altas.

A. VANAGAITIS
16071-1' (KARVUTE 

(DOLERIS
16072-F (SHARKEY DAINA 

(MUNŠA1NUKAS 
(EINA PATI | K ARČI AM \

16076-F (MERGYTE PRIGAVO

MES UŽLAIKOME VISOKIUS 
DIRBYSTĖS GRAMOFONUS

aitistų- dainininkų, muzi-

COLUMBIA IŠ- 
IR REKORDUS

Rekordai lietuviški, pagadinti geriausių
kų ir nionologistų.
Pas mus galite gauti nelik rekordų, kurie yra garsinami, bet viso- 

■kių, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Turime taipgi visokių ro
lių dėl player pianų Dainos, šokiai, visl a< geriausių artistų. Kreip' i- 
tės pas mus, o gausite visko. Reikalaudami kataiiogų, prisiųskit 2c. 
štampą.

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS 
Nuo tų, kurie pirks pas mus player Pianą, Radio ar 
Gramofoną, priimam Bonus kaipo dali mokesties.

GEO. MASILIONIS
Generai Store

SO. BOSTON, MASS. 377 WEST BROADWAY
MoecooooceeceoGcocccoos

South End Hardware Co.
BARGENAl maliavų, geležinių daiktų ir plunibingų. Didelis 
pasirinkimas žaislų ir Kalėdoms dovanų.

VIETINIS PRISTATYMAS DYKAI.
Telefonai Hancock 6105—6106.

Eikite Į didelę krautuvę—jus sutaupysite pinigų.

1095 WASHINGTON ST., BOSTON, MASS.
arti Dover St. EI. Stoties.

“KELEIVIS” PADUODA NAU
JAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS. SKAITYKIT Jf.

DR. LANDAU
32 CH AMBERS ST.. BOSTON. 

Gydo A’eneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 -iki 8.- 
Nedėldieniais oro 9 iki 12. I

Lietuviška Aptieka
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir Šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrukiaao. etc. 
Taipgi užlaikom Diel-ų iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausias. įvai
rios Šaknys partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčiam ir per 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET, 
BOSTON. MASS.

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius 

namus ir pigiai Taipgi padarau 
visokius pianus, išmėruoju žemę ir 
etc. Visokiais reikalais kreipki
tės. (-)

TITUS P. GREV1S
395 Broad'say. So. Boaton. 

Tel.: So Boston 2340.

: P. J. AKŪNEVIČIDS Į 

; Lietuvis Graborius ; 
! Suteikia geriausį paskutinį t
• patarnavimą Už pilną pagrabą •
i galima apsieiti su $80 ir aukš- * 
t čiau už didelius, o už vaikus nuo • 
} $20 ir aukščiau-. Pigiai ir gra- {
l žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas: t 
i 820 E. 6-th Street. '
I SOUTH BOSTON. MASS. J
• Tel.: So. Roston 148S •

į.

RETA PROGA
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ medinė stuba, 
penkių autom bilių garadžium, City 

Point. ant East Sixth Street. netoli L 
Slreet. Keturi kambariai ant pirmo 
aul što. penki ant antro. Maudynės, 
š itas vanduo, elektra, priešakiniai 
piazai. Gera proga žmogui, kuris turi 
viena arba daugiau automobilių arba 
užsiimančiam automobilių taisymu. 
Rendų atneša netoli ?100 į menes. 
K.'ina ?8,800.

Matyk A. J. KUPSTIS, Savininkų.
2. ■

BARGENAS!
SOUTH BOSTONO LIETUVIAMS.

SOUTH BOSTONE lietuviai jau be
veik apipirko vi^.v^ gerinusias biznių 
vi tas ir visi gęftff- gyfena. P-as mus 
ši--mis dienomis pateko- turbut paskt»- 
twijs geras kampas South Bostone su 
gerai išdirbtu bizniu. Mes užtikrina
me, kad jei žmdgus paims, katras su
pranta tų biznį arba norintis išmokti, 
galės daryti gerų gyvenimą Biznis ir 
namas ant 2 šeimynų su trimis kam
bariais užpakalyje krautuvės. Rendų 
ateina $95.00 į mėnesį. Biznį ir barnų 
galima nupirkti už o gal dar
pigiau, lengvomis išlygomis.

Matykite tuojau A. J. KUPSTIS.

3.

DORCHESTERY
ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ medinė stuba su 

24 kambariais. Yra gazas. elektra, pe
čiai. piazai, vieta dėl garadžių. Rendų 

lengvomis išlygomis.
Matyk A. J. KUPSTIS. ♦

4.

SOUTH BOSTONE
ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ medinis namas. 

27 kambariai, rendų atneša $780 j me
tus. Kaina $4,500, lengvomis išlygo
mis. Matyk A. J. KUPSTIS.

5.
LAIKAS PIRKTI ANGLIS 

IR MALKAS
NEPAMIRŠKITE, kad rudens ir 

žiemos laikas artinasi Paprastai 
• I imant anglis ir malkos pabrangsta, 

todėl neatidėliokite, iduokite savo "or
derius. Kreipkitės pas: (-)

A. J. KUPSTIS
332 We»t Broadway, 
South Boston, Mass.

Tclephonc: So. Boston 1662—1373.

NUO ODOS OGŲ
Id^L^^^^Saudok gydančias pata»

FREEDOL
Lietavis OptemetrutisTai yra receptas garsaus šveicarišk* 

Profesoriaus. UKEEDOL greitai įsige 
ria j odę ir po 5 minutų visiškai praša 
fina įdegimu bei skausmą. FKEEDOI 
stebėtinai greitai išgydo šašus. Runas 
Reikalaukite aptiekose arba nrisiųski 
iuli ir kitokias odos ligas. Kaina
’e $1.00 ir mes tuoiaus išsiusime ocr 
Egzemą. Hemoroidus. šunvotes. N:e 
paštą bonką.

FREEDOL REMEDY CO
388 D. Marren St.. Boston

MAINE’O AUDĖJAI KO
VOS PRIEŠ ALGŲ AP- 

KAPOJIMĄ.
Leuiston, Me. — Pereitą 

ledėldienį čia buvo vietos 
’.udėjų mitingas ir tartasi, 
kas reikia daryti akyvaizdo- 
ie apkapotų algų. Mat kelios 
dienos atgal beveik visos au
deklinės Maine’o valstijoj 
nutarė apkapoti savo darbi
ninkams po 10 nuošimčių al
gų, kurios ir taip jau buvo 
gana ubagiškos. Mitingas 
nutarė kviesti Amerikos 
Darbo Federacijos organiza-. . .. G • • • Iciai. piazai, vieta aei ?araazių. nenaų
tOnUS. OrganiZUOti uniją 1E Į atneša $160 į mėnesį. Kaina $14,800, 
ruoštis kovai.

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

J L. PASAK ARNIS. O. f).
447 Broad»ay, So. Boston, Masu

Lietuvių U k esu Kliubo 
prakalbos.

South Bostono Lietuvių 
Ukėsų Draugijos (Kliubo) 
pastangomis buvo suruoštos 
prakalbos pereito nedėldie- 
nio vakarą. Žmonių prisirin
ko nemaža, nors galėjo būti 
daugiau.

Principalis vakaro kalbė
tojas buvo adv. F. J. Bago- 
čius. Kalbėjo trumpai ir me
dicinos studentas D. Pilka 
apie lietuvių santikius su 
svetimais ligonbučiais.

Adv. Bagočius plačiai kal
bėjo apie musų organizaci
jų likimą Amerikoje. Jis pa
darė apžvalgą musų išeivi
jos gyvenimo čia per 25 pas
taruosius metus. Lietuvos 
gyvenimas Amerikoje kei
čiasi, sako kalbėtojas. Ir jis 
keičiasi ne jnusų naudai. 
Mes pradedam nykti. Šitą 
aiškiausia parodo musų 
draugijų mažėjimas. Kelio
lika metų atgal T. M. D. bu-

nSPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRONTŠKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY- 
DLOI.ĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI 1.1- 
G\l. GYDYMAS ELEKTRA. 
KAS NORI.

Dr.KILLOlY
•9SCOLI.AY SQUARE

DR. J. MARCUS
l.l ET U V I š K AS G Y D YTOJ A S 

Specialistas sekretnų ir chroniškų 
vyrų ir moterų ligų, kraujo ir ve- 

neriškų ligų.
271 Hanover St.. Boston. Room 7. 

Tel.: Richniond <>668, "Rox. 1894-J. 
valandos; Nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Nedėldier.ima -iki 4 vai. po pietų.

BOSTON.
0LYMP1A THEATRE BLOG.,

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iŠ ryt® iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo i® ik) 
1 dieną.

BOSTONO--NEW YORKO 
BUŠO NELAIMĖ.

Norwalk, Conn. — Perei
tą pėtnyčią Įvyko didelė ne
laimė. Grįždamas iš New 
Yorko Į Bostoną busas patai
kė į stulpą ir 17 pasažierių 
buvo sunkiai sužeista. Specialistas Slaptų ligų moterų ir wrų, kraujo ir odos. Kalba len

kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST., Cor. Chsmbers St., BOSTON, MASS.

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
abiem 

sako p. 
ir maldauju:

APIPLĖŠĖ UNIJOS SU
SIRINKIMĄ.

Trįs ginkluoti banditai 
New Yorke užpuolė United 
Derrick & Riggers unijos 
susirinkimą, kur buvo apie 

,, . , _ ■ 200 žmonių, ir pagrobę $2,-
prieš karr' iisbuvo Rusijos'sadoriaus ant laiko nėra. Na,'000 narių ir išleido daug ge- 300 sumokėtų mėnesinių

Operos artistas dabar tai jau bus galas, ta- rų knygų. Šiandien ji beveik duoklių pabėgo.

Artisto Babravičiaus 
prietikiai.

Įdomių dalykų papasako-
jo mums p. Babravičius išdėjo mane jau tempti ir į vo musų kultūros žiedas. Ši- 
savo praeities. Kaip žinia, Iša-Kti jurininkus. O amba-ta draugija turėjo virš 10.- 
L— - - *
Valstybe.

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių 
BEAK BRAND SALVE (Groblewskk»)

Sustabdo skausmų ir užgydo žaizdas be 
skausmo j 2 ar 3 dienas. Kaina 35c. 

C-ROBLEMSKI & CO, Plymouth, Pa. 
"GYDO ir GIDO ir GYDO—bet maloniai"




