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Voldemaras su Pilsudskiu 
Ženevoj Susitaikė.

BET VILNIAUS KLAUSI
MAS NEIŠRIŠTAS.

Rygoje bus lietuvių-lenkų 
derybos dėl normalių 
santikių užmezgimo.

Na, tai karo dėl Vilniaus 
nebus. Nebus jo bent tuo tar
pu. Toliau galės būti visko, 
nes Vilniaus klausimas pasi
lieka neišrištas, ir niekas ne
žino, kaip jį išrišt.

Tuo tarpu Voldemaras su 
Pilsudskiu susitaikė ant to, 
kad ginčas tarp Lietuvos ir 
Lenkijos turi būt išrištas tai
kos. o ne karo keliu. Tai įvy
ko pereitą subatą slaptame 
Lygos taiybos posėdyje Že
nevoje.

Tie. kurie buvo tame po
sėdyje, pasakoja, kaip dra
matiškai lenkų-lietuvių kri
zis užsibaigė. Diskusijos pa
siekė didžiausio įtempimo, 
kuomet Voldemaras lėtu 
balsu pareiškė didžiųjų val
stybių atstovams, kad su Pil
sudskiu visi jie pilnai sutin
ka, bet su jo, Voldemaro 
skundu, kurį jisai yra įteikęs 
Lygos sekretoriui, jie visai 
nesiskaito. Tuomet Olandi
jos atstovas, kuris yra pa
skirtas vyriausiu reporteriu 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, 
pradėjo skaityti sutarties 
projektą besiginčijančioms 
valstybėms. Bet Pilsudskis 
tuojaus jį pertraukė, saky
damas:

“Aš negirdėjau šitam pro
jekte minint žodį taika. Jei 
aš to žodžio čia neišgirsiu, 
tai aš grįšiu tenai, kur galės 
būt išgirstas žodis karas.”

Ir. tarp didžiausio nusiste
bėjimo ir tylos, Pilsudskis 
pašoko ant kojų, šaukda
mas : “Aš jau važiuoju!”

Posėdžio salėj pasidarė 
didelis triukšmas. Laike šito 
sumišimo Lenkijos užsienio 
reikalų ministeris Zaleskis 
nusitvėrė Pilsudskį už skver
no ir pritraukęs jį prie kėdės 
vėl pasodino. Voldemaras 
tuo tarpu susijaudinęs rėka
vo kaž ką lietuviškai, bet 
paskui nusiraminęs tarė:

“Jeigu jis ištikrujų nori 
taikos, tai ir aš pasakysiu, 
lai būna taika.”

Pilsudskis vėl pašoko ant 
kojų, pasilenkė per stalą ir 
durdamas pirštu į Voldema
rą sako:

“Šito neužtenka. Aš turiu 
galvoje taiką tarpe mudvie
jų valstybių. Ir aš turiu pa
statyti gerbiamam Lietuvos 
atstovui galutiną klausimą: 
taika, ar karas?”

Žiūrėdamas Pilsudskiui 
stačiai į akis, mažiukas Lie
tuvos diktatoriukas atsakė: 
“Taika!”

Tautų Lygos atstovai, ku
rie sekė Voldemaro-Pilsuds- 
kio diskusijas didžiausiu 
įtempimu, pradėjo ploti del
nais. Pilsudskio galva nu
svyra ir sėsdamas atgal į kė
dę jis tarė:

“Jeigu taika, tai man pa
čiam jau nėra reikalo ilgiau 
čia būti. Susitarimo smulk
menas aš paliksiu savo už
sienio reikalų ministeriui p. 
Zaleskiui. Žmonių džiaugs 
mui aš įsakysiu Lenkijos haz 
nyčiose giedoti Te Deu:n.”

i

KARO STOVIS PABAIG
TAS; LENKAI PASILIE

KA VILNIUJE.
Pilsudskis pareiškė Lygos 

tarybos posėdy, kad jis pri
pažįstąs Lietuvos nepriklau
somybę ir karo su Lietuva 
nenorįs, o Voldemaras pasa
kė, kad karo stovis tarp Lie
tuvos ir Lenkijos tuojaus 
bus panaikintas. Vilnius pa
silieka lenkų rankose ir apie 
tai Voldemaras jokio klausi
mo nekėlė. Jis tik skundėsi, 
kad Lenkijos valdžia Vilniu
je persekioja lietuvius kuni
gus ir organizuoja politinius 
burius revoliucijai kelti Lie
tuvoje. Bet apie rėmimą re
voliucijos Voldemaras netu
rėjo jokių faktų, todėl šito jo 
skundo tautų konferencija 
neėmė domėn. Kai dėl per
sekiojimo tautinių mažumų 
Vilniuje, tai nutarta nusiųsti 
komisiją, kuri ant vietos iš
tirs. ar tas tiesa, ar ne.

Pilsudskis vėliau pasakė: 
“Aš pasiunčiau į Varšuvą te
legramą. kad Voldemaras, 
akyvaizdoje keturiolikos 
tautų atstovų, užtikrino ma
ne. jog karo stovio tarp Lie
tuvos ir Lenkijos jau nebėra. 
Lai gaudžia varpai ir bažny
čios lai gieda Te Deum.”

DĖL ATSTATYMO NOR
MALIŲ SANTIKIŲ BUS 

DERYBOS RYGOJE.
Tarp Lietuvos ir Lenkijos 

tarpininkauti buvo paskirtas 
Olandijos užsienio reikalų 
ministeris, -Jonkheer Bee- 
laerts Van Blokland. Jisai 
patiekė šitokį pagrindą Lie
tuvos ir Lenkijos susitari
mui :

(1) Lenkija sutinka pri
pažinti pilną ir galutiną Lie
tuvos, kaipo suverenės vals
tybės, nepriklausomybę.

(2) Dabartinis taip vadi
namas karo stovis turi pasi
baigti ir daugiau normalus 
santikiai užmegsti, kas ne
reiškia būtinai diplomatinių 
ir konsuliarinių santikių, bet 
privalo būt atidarytas gelž- 
kelių, pašto ir telegrafo susi
siekimas, o taipgi praleidi
mas trafiko per Lietuvą ir 
Lenkiją Į kaimynes šalis.

(3) turi būt paskirta Ly
gos Tarybos komisija, kuri 
aplankys abidvi šalis ir iš
tirs ant vietos, ar ištikrujų 
Lenkija mobilizuoja kariu- 
menę. ir ar yra organizuoja
mi nereguliariai ginkluoti 
būriai, kurie nuolatos užpul
dinėja pasienio kaimus, už 
kuriuos atsakomybę viena 
šalis verčia ant kitos.”

Turėdamos šitus tris punk
tus kaipo pagrindą, Lietuva 
ir Lenkija užves derybas po 
Naujų Metų Rygoje, kur bus 
aptarta visos smulkmenos ir 
nustatyta, kokie santikiai 
tarp tų dviejų valstybių gali 
būti. »

■ pragyventi. Pennsylvanijoj. 
jOhro ir West Virginijoj da
lbai- tūkstančiai mainerių 
’vra be darbo: ateina Kalė- 
Idos, o jų nameliuose tamsu 
ir šalta. Reikia gi kas nors 
daiyti. kad iš tokios padė
ties išėjus. Visi žino, kad 
kompanijų godumas ant pel
no pagimdė viršprodukciją. 
kad kasyklose daugiau ang
lių yra prikasta, negu visuo
menė gali sunaudoti. Tiktai 
bendroj darbininkų ir darb
davių konferencijoj rasit 
galima butų surasti kokį išė
jimą.

Taip aiškina savo pakvie
time p. Davis.

Bet neapykanta persisun
kę kasyklų magnatai atsako: 
“Mes nenorim nieko bendra 
su unijos viršininkais turėti. 
Mes nutraukėm su jais visus 
reikalus, nes jie neturi jokio 

. intereso kasyklose.
mums priklauso.”

Čia ir pasirodo privatinės 
; nuosavybės velniava. Gauja 
’ parazitų atsisėdo ant kasyk
lų. kurios turėtų prigulėti vi
sam kraštui, ir sako, kad čia 
jų savastis. Tūkstančiai dar
bininkų su šeimynomis gali 
mirti badu, ir kapitalistinė 
valdžia “negali” nieko 

. daryti.

Valdžia šaukia Kasyklų jOhrp ir West Vi
• n •• ir t •• bar tūkstančiai ir Dnįą Konferenc ją.

VOLDEMARAS IR PIL
SUDSKIS IŠVAŽIAVO 

NAMO.
Pereitą nedėldienį Volde-į . 

maras išvažiavo iš Ženevos 
atgal į Kauną, o Pilsudskis TŪKSTANČIAI ANGLIA

KASIŲ NETURI DARBO.paėmė traukinį į Varšuvą. 
Voldemarui kinkos dreba, 
nes jis išsivežė kišeniuje su
tarties projektą, kuris reika
lauja panaikinti karo stovį, 
atidaryti lenkams Nemuną, 
visus Lietuvos gelžkelius,; 
paštą ir telegrafą, bet Vil
niaus Lietuvai negrąžina. 
Vadinasi. Lenkijos reikala
vimus jis išpildo, bet Lietu
vos reikalavimo neišpildo. 
Taigi Voldemaras grįžta iš 
Ženevos viską pralaimėjęs, o 
Pilsudskis parvažiuoja kai
po pilnas laimėtojas. Todėl 
mes visai nesistebėtume, jei 
Voldemaras dabar netektų 
savo “džiabo.” Nes išvažiuo
jant jam į Ženevą buvo pasa
kyta: “Jei Vilnių prakiši, 
tai negrįžk Lietuvon.”

Bet kasyklų baronai val
džios neklauso ir sako: 

“Su unijos atstovais 
nedalyvausime.”

Pasiremdamas Amerikos 
angliakasių unijos viršinin
kų patarimu. Darbo Depar
tamento ministeris Davis pa
skelbė kasyklų savininkų ir 
unijos atstovų konferenciją 
\Vashingtone. Visoms kasy
klų kompanijoms ir unijos 
viršininkams buvo išsiunti
nėti pakvietimai atsiųsti ton 
kcnferencijon savo atstovus. 
Konferencija turėjo atsida- 
lyti šį utarninką.

Angliakasiai pakvietimą 
pi įėmė, bet kasyklų kompa- 
niios atsuko savo užpakalį. 
Oh;o kasyklų savininkai aiš
kiai pasakė, kad jie nedaly
vaus vienoj konferencijoj su

Rusijoje Auga Revoliucinis 
Judėjimas.

Socialrevoliucionieriai ir so
cialdemokratai platina fab

rikuose atsišaukimus.

Sovietų oficiozas “Izvies- 
tija” ir “Pravda” su išgąsčiu 
konstatuoja, kad Rusijoje 
prasidedąs revoliucinis ju
dėjimas.

Kaimuose pasirodė dau
gybė socialistų revoliucio
nierių atsišaukimų. Socialis
tų revoliucionierių agitato
riai drįsta net sakyti kalbas. 
Tūlos miesto dirbtuvėse dar
bininkų tarpe socialdemo
kratai menševikai taip pat 
energingai platina prieš so
vietiškuosius atsišaukimus. 
Visuose atsišaukimuose ke
liami demokratiniai obal- 
siai ir reikalaujama politi
nių laisvių.

Be socialistinių grapių 
pradėjo smarkiai veikti iš
mestieji iš’ komunistų parti
jos trockihinkai, petliurov- 
cai ir Jt.

Sovietų spauda pabrėžia, 
kad vietomis “komsomolcų” 
biganizacijos pereina jau į 
socialdemokratų partiją.

L krainoj ir visoj pietų 
Rusijoj, dėl išmetimo Troc
kio iš komunistų partijos, ki
lę dideli neramumai, nu
kreipti prieš Sovietų valdžią. 
Opozicijos šalininkai Ode
soj ir kituose miestuose su
ruošę Trockiui pagerbti ma
nifestacijas. per kurias priė
ję prie susirėmimų su vy
riausybės kariumene. Sevas
topoly jurininkai pasišalinę 

“Elta” praneša, kad agro-i instruktorių ir paraošti suki- iš karo laivų. Odesoj stovėję 
- - ■ - gnomas Mickus ir buvusis; limo planą.” E. laivai išplaukė į jurą.

Lietuvos Seimo narysViko- Bet “Elta” gudriai užsle- Nors Sovietų valdžia jau 
"'savo*skun- n^’ kurie dalyvavo emigran- i pia tą faktą, kad lenkų atsto- kelis kartus šitas žinias už- 

" J J V - 1..A 1 ■- į

Voldemaro tvirtinimą užgin-;Patvirtina..,1?tvf1 spaudojemeralio Štabo generolai ir Rusijos žmonės jas patVirti- 
riin tai Tautu T vark Tarv sav0 pareiškimą, kad jiedu1 karo ministenai yra Varsų- na.
ba nori persitikrinti, kuris b.u™ Pakvwsti pas Lenkijos vos kontroliuojami žmonės. I Beveik visi stambesnieji 
iuodvieiu meluoia Jeigu atstov^ > Romos viešbuti -------------- Europos spaudos organaikariuomenė biivoJsutrankta R-V?°je ir tenai jiems buvo LENKIJOJ PASMERKTA nagrinėja vykstantį Rusijoj 
tai Pilsudskis nesuspės ją siu.1?rna pagalba Voldemaro; 123 “KOMUNISTAI.” krizį. Francuzų oficiozas 
taip greitai demobilizuoti.

PILSUDSKIS SAKOSI 
ESĄS LIETUVIS.

Būdamas Ženevoj, Pil
sudskis pasisakė Francuzi- unijos atstovais. Reiškia, jie 
jos atstovui Biand’ui, kad 
jis, Pilsudskis, esąs gimęs 
Vilniuje ir todėl pats esąs 
lietuvis, neturįs prieš Lietu
vą jokių politinių tikslų, bet 
visai priešingai, mvlįs Lietu-' 
vą ir visada trokštąs, kad 
tarp Lietuvos ir Lenkijos bu
tų sudaryta unija.

Taigi pasirodo, kad jis 
“myli” Lietuvą lygiai taip, 
kaip tas vilkas “mylėjo” 
ožiuką, kurį iš didelės “mei
lės” prarijo.

ignoruoja darbininkų orga
nizacijas. Netik ignoruoja, 
bet parodo gyvatišką savo 
neapykantą organizuotiems 
darbininkams.

Darbo sekretorių^ Davis 
nusiuntė tiems ponams d a. 
vieną pakvietimą. Jis nuro
do. kad anghų pramonėj 
viešpatauja didelė suirutė. • 
Kasyklų kompanijos skun
džiasi, kad jos nepadaro jo
kio pelno, o darbininkai 
skundžiasi, kad jiems sunku

kurios

pa-

VILKAI UŽPUOLĖ 
MONGOLIJĄ.

Londone gautomis radio 
žiniomis, didelės vilkų gau
jos puola kaimus Mongoli
jos pasieny, kur jie jau pa
plovę 16 kaimiečių ir keturis 
vaikus. Kovai su vilkais pa- 

i siųsta kariumenė.

ŽMONĖS REIKALAUJA Bet Trockis turi stiprią 
LAISVĖS. paramą raudonojoj kariu-
---------- į menėj. Laukiama sukilimų 

ir galimų perversmų.
Vokietijoje komunistai 

taip pat pasidalino į trocki
nius ir staliniečius, ir tarp jų 
prasidėjo aštri polemika.

įvykusiame Berline mitin
ge abiejų srovių atstovai net 
buvo susimušę. Kairieji Vo
kietijos komunistai smerkia 
Stalino politiką kaipo nusi
leidimą buržuazijai ir šaukia 
savo rasų draugus daryti an
trą komunistinę revoliuciją.

KAS IŠMESTA IŠ KOMU
NISTŲ PARTIJOS.

Oficialus Sovietų radio 
patvirtina žinias apie išmeti
mą iš partijos Trockio ir Zi- 
novjevo. Be to, iš partijos 
centro komiteto ir centrali- 
nės kontrolės komisijos na
rių ir kandidatų pašalinti: 
Kamenevas, Smilga. Evdo- 
kimovas. Rakovskis ir Avde- 
jevas: iš centralinės kontro
lės komisijos — Muralovas, 
Badajevas, Šklovskis, Peter
sonas. Solovjovas ir Liz .i- 
nis. Visi jie taip pat pašali
nami iš vadovaujamo parti-' 
jos ir valstybės darbo.

LYGOS KOMITETAS 
VYKSTA VILNIUN.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad pereito j subatoj Tautų 
Lygos Taryba Ženevoj įsakė 
specialiai paskirtam komi
tetui tuojaus vykti į Vilnių ir 
pažiūrėti, ar ištikrujų tenai 
yra sutraukta lenkų armija.

1 ^^Tnffi^ikurkkiš'^ kongrese Rygoje, dabar|vas pasakė, jog Lietuvos Ge- ginčijo, bet atvykę iš pietų 
_  - - . v .. - . notfirtma latviu noriJ lin o-arrarnloT tv kikiiac '/mnnoc įae netvirti

“ELTA” SLEPIA RYGOS 
REVELIACIJAS.

r ~ — —- - , - —  — . - VA

valdžiai nuversti. Jųdviejų Sudėtos kalėjimo bausmės Į “Temps” pabrėžia, kad Ru- 
pareiškimą “Elta” atpasako- siekia 1,000 metų. ~A—--A - ' * 1 '------
ja taip: .... ....

“Šių metų spalių mėn. 22 mas Liubline pasmerkė 123
Šiomis dienomis krimina- d. Lietuvos emigrantų komi-i “komunistus,” paskirdamas 

line policija susekė atvvku- teto Rygoj narys Mickus ga- jiems išviso 1,000 metų kalė- . •«▼••• • i • !___•* __ i:___________
tuvą lenkų šnipus: Kaniaus- Rygoj pakvietimą atvykti į’ 
kaitę Benigną ir Svobodzin-pasiuntinybę. Mickui atėjusi 
ską Stanislovą, kuris iš pra- į pasiuntinybę, lenkų pasiun-, 
džių buvo pasivadinęs kita tinys Lukasevičius pradėjo, 
pavarde. Paskutinis yra se- su juo politinio pobūdžio pa-1 
nas įgudęs šnipas. Sulaiky- sikalbėjimą. pareikšdamas.; 
tasis pareiškė, kad jis esąs kad tuo atveju, jei bus įvyk-i 
vokietis, atvykęs jieškoti už- dytos aiškios sąlygos, Lietu-1

SUGAUTI LENKŲ 
ŠNIPAI.

siekia 1,000 metų.
Lenkijos apeliacijų teis-

sius iš Vilniaus krašto į Lie- yo iš lenkų pasiuntinybės jimo.
* “’į Devyni pasmerktųjų tapo 

i uždaryti nelaisvėn iki gyvos 
galvos, 20 kaltinamųjų gavo 
po 15metų, keli po 10 ir 6 
metus, o 60 po 4 metus.

Nors pasmerktuosius Len
kijos valdžia vadina “komu- 

,__ nistais,” taip kaip ir Lietu-
darbio ir temokąs vokiškai vos emigrantai gali gauti pa-, vos valdžia visus savo prie- 
kalbėti. ”” -- i _i.-_ t------------- -’s t ui.------ :_
policija jam įrodė, kad jis demaro vyriausybei nuvers-į tų' 
yra Stanislovas Svobodzins- 
kas, kuris Vilnijoj verbavo 
žmones ir juos mokė šnipi
nėti, o vėliau siųsdavo Lie
tuvon. Kadangi paskutiniu 
laiku kriminalinė policija iš
gaudė jo siųstuosius agentus, 
tai jis rizikavo šį kartą pats 
vykti Lietuvon ir ištirti prie
žastis anų nepasisekimo. Be 
to, jis turėjo ir kitų uždavi-

Rumunijos mieste Nagy nių. Lietuvoje Svobodzins- 
Varad susirinko būrys stu-i kas buvo susektas ir suimtas, 
dentų ir žirklėmis apsigink-j Abu šnipai įdėti Kauno

Tečiau kriminalinė ramos iš Lenkijos prof. Vol- šininkus krikštija “komunis- 
j” vardu, bet ištikrujų jie 

ti. Spalių mėn. 25 d. Mickus nėra jokie komunistai. Be- 
irVikonis iš naujo atvyko į'veik visi pasmerktieji yra 
‘Romos’ viešbutį, kur buvo,ukrainiečiai ūkininkai, ku- 
apsigyvenęs lenkų seimo at- rie pereitais metais buvo su- 
stovas d-ras Polakevičius.[kilę vakarų Ukrainoj prieš 
Šis pažadėjo pakviesti į pasi- (Lenki jos priespaudą. Iš viso 
tarimą taip pat Lenkijos pa- tuomet buvo areštuota 147 
siuntinį Lukasevičių ir lenkų žmonės, nuteista tik 123. 
karo atstovą Rygoj. Spalių --------------
mėn. 27 d. toj pačioj vietoj 
įvyko naujas susitikimas su 
Polakevičium. pasiuntiniu 
Lukasevičium ir karo atsto
vu kap. Tomčiku. Lenkų at- 

lavę vaikščiojo gatvėmis ir’sunkiujų darbų kalėjiman, o stovai pareiškė, kad pervers- 
karpė visiems žydams barz--kvota perduota karo teismo mas turi įvykti iki Naujų 
das. ‘valstybės gynėjui. Metų ir pažadėjo duoti karo

RUMUNŲ STUDENTAI 
KARPO ŽYDAMS 

BARZDAS.

si

sija stovinti rimtų įvykių an- 
' goję. Susibankrutavusioji 
komunistų diktatūra einanti 
prie galo. Stalino valstybėje 
jau nėra ir šešėlių Lenino 
principų. Komunistai priga
minę biurokratų, buožių ir 
spekuliantų, kurie sunkia 
našta gula ant išvargintos 
liaudies pečių. Kiek pirmiau 
darbininkai matę idėjinių 
fanatikų mėginimus, dabar 
gi jie susidūrė su beprincipi- 
ne spekuliantų grupe, kuri 
žūt būt nori valdyti.

“Temps” nuomone, sunku 
pranašauti, kokiu budu griu- 
siąs komunistų rėžimas, bet 
esą reikią ruoštis prie to mo
mento, kai Kremliuje atsi
sės Trockis. Rusijos tvarkos 
pasikeitimo pasekmės atsi
liepsiančios visoje Europoje.

ČERVONCU PADIRBIMO 
SKANDALAS. .

Jau buvom rašę “Keleivy
je.” kad Vokietijos policija 
<usekė tarptautini sąmokslą 
daiyti ir pardavinėti netik
ru.- Sovietų valdžios pinigus 
—popierinių-^ červoncus
(vienas čei-voncas lygus 10 
auksinių rublių). Iš pradžios 
manyta, kad šitą darbą dir
bo Gruzijos tautininkų orga
nizacija.

Bet po eilės suėmimų ir 
tyrinėjimų pasirodė, kad 
prie to buvo prisidėję taip 
pat vokiečių fašistai ir vie
nas stambus Anglijos alie
jaus sindikatas, kuris veda 
kovą su Amerikos Standard 
Oil kompanijos interesais 
Kaukaze. Červoncų fabri
kacija buvo organizupta la
bai plačiai ir į tą darbą buvo 
įdėta 100,000 aukso markių. 
Jie buvo pardavinėjami vi
suose Europos centruose: 
Frankfurte. Berlyne. Miun
chene. Paryžiuje. Budapešte 
’r kitur. Viso buvę pagamin
ta jau 5,000,000 netikrų čer
voncų. kas reiškia 50,000,- 
900 rublių.

NIKARAGUOS ŽMONĖS 
GINASI NUO OKUPANTŲ 

Iš Nikaraguos pranešama, 
kad Gorinto mieste žmonės 
sukilo prieš atėjūnus ir pa
šovė anglą muitininką. Tuo
met Amerikos jurininkai, 
kurie turi okupavę tą kraštą, 
pradėjo šaudyt iš kulkosvai
džių ir minią išvaikė: pas
kui daug žmonių areštavo.

LAVVRENCE’O SOCIALIS
TAI RUOŠIA VAKA

RIENĘ.
Laurence, Mass.—Vietos 

[LSS. 61 kuopa ruošia puikią 
vakarienę 17 gruodžio vaka
rą Lietuvių Ukėsų Kliubo 

■ Svetainėje.

TROCKIO ŠALININKAI 
REIKALAUJA ANTROS 

REVOLIUCIJOS.
Spauda praneša, kad Ru

sijoj prasidėjusi karšta ko
munistų pozicijos su opozici
ja kova. T ozicija savo kuo
pas k .i.->to Trockį su šalinin- 
1 u.'izoliuoti: žemesnius as
menis paleisti iš tarnysčių.

KIPRAS PETRAUSKAS 
NEATVAŽIUOS.

Amerikos lietuvių spaudo
je buvo paskelbta, kad šio
mis dienomis Amerikon at
važiuosiąs Lietuvos operos 
lainininkas Kipras Petraus
kas. Dabar gi jo brolis, Mi
kas Petrauskas. praneša 
mums, kad Kipras neatva
žiuos.
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greso posėdy referavo apie at
eities tikslus buvusis Lietuvos 
Seimo deputatas Plečkaitis. Il
gas referatas sutrauktas 
jose trumpose i 
apie vidujinę ir išorinę politiką. 
Pirmoji lezoliucija pareiškia, 
jog dabartinis rėžimas varo 
Lietuvą pakalnėn kaip ekono
miškai taip kultūriškai, ir kad 
vienatinis būdas nuo šito rėži- 

’ mo pasiliuosuoti — tai sukilti 
prieš nelemtąjį smurtą gink
lais rankose.

“šitai rezoliucijai nebuvo nei 
vieno priešingo; visi jai prita
rė delnų plojimu. Bei tuomet 
atėjo tas. kas kongreso sesiją 
smarkiai sukrėtė, lai buvo re
zoliucija apie išorinę politiką. 
Ji pareiškia, kad demokratinė 
Lietuva turi užbaigti tą pra
gaištingą politiką, kurią Volde
maro valdžia veda linkui kai
mynių tautų ir valstybių. Lie
tuvai reikalingas draugiškas 
santikių užmezgimas su viso
mis valstybėmis, neišskiriant 
nei Lenkijos. V ilniaus klausi
mas neprivalo kliudyt tuojaus 
pradėti derybas ir atnaujinti 
normalius santikius. Draugiš
kas nusistatymas linkui Vokie
tijos: Klaipėdos vokiečiams 
duodamos plačios teises. Susi
artinimas su sovietų Rusija— 
Lietuvai, kaipo tranzito kraš
tui, tas begalo svarbu. -

“Draugiški santikiai su Vo
kietija ir Rusija neturėjo pasi
priešinimo, bet Vilniaus klausi
mas tuojaus sukėlė sunkią at
mosferą. Kaip žaibo trenksmas 
atėjo antro socialdemokratų 
deputato Vikonio pareiškimas 
buk Lenkija daranti intakos i 
Kongreso nutarimus. Vikonis 
sako, kad Lenkijos pasiuntinys 
Rygoje, Lukoševičius, pareiš
kęs jam lenkų valdžios vardu, 
kad lietuvių emigrantų kongre
sas Rygoje turįs būtinai išsprę
sti Vilniaus klausimą. Jei kong
resas pripažins Vilniaus klau
simu status quo. tai Lenkija 
paremsianti revoliucinius emi
grantus jų kovoje netik mora
liai. bet ir kitaip...

“Kilo skandalas... Kartu su 
Vikoniu stoja liaudininkai. Pa- 
reikšdami, jog Plečkaičio rezo
liucijoj Vilniaus klausimas yra 
formuluotas taip, kad jį gali
ma suprasti kaipo status quo 
pripažinimą, jie su Vikoniu 
įteikia kitą rezoliuciją.”

Abidvi rezoliucijos buvo 
pastatytos balsavimui. Už 
Vikonio ir liaudininkų rezo
liuciją paduota 18 balsų, o 
už Plečkaičio — 26 balsai. 
Tuomet liaudininkai su Vi
koniu atsistojo ir apleido 
kongresą.

Taigi išrodo, kad Rygos 
kongrese Įvyko tas, kas 
1914 metais Įvyko Brookly- 
no suvažiavime. Šliupo va
dovaujami tautininkai atski
lo nuo Brooklyno suvažiavi
mo dėlto, kad suvažiavimas 
išrinko ne jų žmogų'Į Lietu
vos Šelpimo Fondo iždinin
kus. O Rygoje dabar liaudi
ninkai išėjo iš kongreso dėl
to, kad ne jų rezoliucija bu
vo priimta’ Vilniaus klausi
mu.

Daromi Plečkaičiui- prie4 
kaištai, buk jis “parsidavęs” 
lenkams, mums rodos, yra 
niekas daugiau, kaip tik pa
prastas šmeižtas. Lietuvos 
oficialinė spauda šmeižia 
Rygos kongresą labai aiš
kiai. Pavyzdžiui, ji skelbia, 
buk kongresas buvęs sušauk-

'jau serga džiova (agrono-i 
mas Mickus). Vilniuje šitų 

: emigrantų padėtis tokia sun
ki, kad “Pirmyn” ragina 
tverti rėmimo komitetą ir 

j rinkti aukas, kad apgynus! 
tuos žmones nuo bado. Ir vi-į 
sa to akyvaizdoje Kauno ju- 

dvie- došiai skelbia, buk emigran- 
rezoliucijose:; tai švaistą pinigais kaip

I 
t

ha«. Iš viso ko matyti, kad 
Trockio šalininkai ruošiasi nu
versti Stalino diktatūrą.

“Sąryšy su prasidėjusia tar
pusavio komunistą kova nusi
šovė bolševiką diplomatas Jof
fe, nes jis negalėjęs pernešti 
partijos suirimo. Trockininkai 
veda visur smarkią agitaciją. 
Jų suagituotieji studentai ki
niečiai padarė Maskvoje de
monstraciją prieš Staliną. Už 
tai bolševikai tuč tuojau visus 
juos suėmė ir išvežė i Kinus.”

f

VOLDEMARAS ŽENEVOJE
Smurto Atstovas Neturi Draugų

verio i didžiųjų valstybių 
Tarybą. Ir jai tas labai nepa
tiko. Ji buvo jau pradėjusi 
simpatizuoti Lietuvai. Bet 
Voldemarai dabar viską 
sugadino.

“Antras jo užsispyrime 
efektas gali būt da blogesnis 
Lietuvai. Nes jis atgaivino 
minti, Kad Vilniaus klausi
mą galima išrišti tiktai su
jungiant Lietuvą su Lenkija 
i vieną federaciją. Federaci
jos planas yra toks: Lietuva 
ineina Į Lenkiją plačiais au
tonomijos' pamatais, o ka
dangi tautiniu žvilgsniu Vil
nius yra tiek lenkiškas, kiek 
ir lietuviškas, gyventojų di
džiumą sudaro žydai ir balt- 
gudžiai, tai miestas šito
kiam kompromisui nebūtų 
gal nei priešingas. Daugiau
sia tam priešinasi Vokietija, 
nes lenkų kontroliuojama te
ritorija tuomet apsuptų visus 
rytų Prusus. Bet jeigu tokion 
federacijon priskirti Klaipė
dos kraštą, tai tuomet Len
kija turėtų išėjimą i jūres 
per Klaipėdos uostą, ir Dan
cigo Koridorių lenkai galėtų 
|sugrąžinti Vokietijai, taip 
kad rytų Prusai vėl butų su
jungti su Vokietija.

“Vokietija ir Rusija via 
gatavos pasirašyti po Lietu
vos-Lenkijos federacija to
kiomis sąlygomis, kad Dan
cigo Koridorius butų sugrą
žintas Vokietijai atgal. Ga
limas dalykas, kad Lyga šilo 
klausimo kol kas viešai ne
kels, bet privatiniuose dip
lomatų pasikalbėjimuose jis 
yra rimtai svarstomas, o at
einančiais metais gal ir vie
šai jį paskelbs.
Ko Voldemaras reikalauja.

Iš vėliausių telegramų pra
deda aiškėti, kad Voldema
ras jau nereikalauja Vil
niaus grąžinimo Lietuvai. 
•Jis pasakęs taip: “Mes pra
šysime Tautų Lygos pagal
bos tiktai dviejuose daly
kuose. Visų pirma mes tvir
tinant, kad Lenkijos valdžia 
persekioja lietuvius Vilniaus 
krašte, uždari nedarna lietu
vių mokyklas, maišydamos! 
i bažnyčias ir sodindama lie
tuvius kalėjiman, kas yra 
priešinga Versalės sutarčiai, 
nes tai yra persekiojimas 
tautinės mažumos. (Tuo bu
du -Voldemaras pripažįsta, 
kad lietuviai Vilniaus krašte 
yra mažumoje). Antras mu- 
sų skundas bus. kad Lenkija 
organizuoja politinius bu
rius ir su jų pagalba nori nu
versti Lietuvos valdžią, ši
tam kaltinimui paremti mes 
pristatysim daug liudininkų 
ir faktų.”

Jeigu daugiau nieko Vol
demaras nereikalaus, tai 
reiškia, kad Vilnių jisai pa
lieka lenkams, tiktai nori, 

J kad lietuvių tautininkai ir 
kunigai turėtų daugiau lais
vės Vilniuje, ir kad lenkų 
valdžia nekliudytų Smeto- 
nos-Voldemaro kompanijos.

—S.

Voldemaras pasiėmė di
delio darbo. Jis nori atgauti 
Vilnių ir sugrįžti i Lietuvą 
didvyriu.

Bet Vilniaus likimas ne 
nuo Voldemaro priklauso. 
Nežiūrint kaip jis pasišiau
šęs ir nežiūrint kaip jis užsi
spyręs, jis visgi yra perdaug 
mizernas, kad galėtų pada
ryti Ženevoj imponuojan
čios intakos į didžiųjų vals
tybių gudriuosius diploma
tus. Jie gerai žino, kad lietu
vių tauta yra neskaitlinga, ir 
tos pačios pasitikėjimo Vol
demaras neturi. Jis nėra 
žmonių rinktas atstovas, nė
ra Įgaliotas jų vardu kalbėti, 
bet smurto keliu Į valdžią 
Įsilaužęs ir todėl neturi tei
sės visos Lietuvos vardu kal
bėti.

Neturi Voldemaro valdžia 
pritarimo namie, neturi ji 

t draugų ir Tautų Lygoj. Šitą 
‘labai aiškiai pasako Asso- 
Įciated Press telegrama iš 
: Kauno, datuota 2 d. gruo- 
Idžio. Girdi: “Premjeras Vol
demaras ir užsienio reikalų 
ministeris Zaunius išvažiavo 
'šiandien Ženevon, kur jie 
aiškins Lietuvos poziciją jos 
ginčuose su Lenkija...

“Čia pilnai yra supranta
mos tos sunkenybės, su ku- 

I riomis jam teks Ženevoj su
sidurti. I jo misijos pasiseki
mą čia žiūrima pesimistiš
kai, nes yra žinoma, kad 

•Lietuvos valdžia draugų ne
turi Tautų Lygoj.” 

i Ir toliaus Associated Press 
parodo pavyzdį, kaip užsie- 

■ nio diplomatai žiuri į Lietu- 
“Bet kaip ten nebūtų, o ‘ka- vos diktatoriuką. Išvažiuo- 

ro stovis’ dabar yra labai pavo-! įant jara Į Ženeva, Kaune 
jingas Lietuvai dalykas, nes < buvo paskelbta, ’ *
pasiremdamas ta padėtimi, Pil- p
sudskis ištikrujų gali pradėti 
karą. O kadangi Lietuvos spė
kos Lenkijos spėkoms nely
gios. tai toks karas Lietuvai ir 
jos kaimiečiams išeitų ant ne- 

kad ir po tironiška, bet savo 
valdžia, negu po Lenkijos am 
žinu jungu.

“Neužmirškime, kad Lenki-. 
ja gavo nesenai $70,000.000 pa- į 
skolą, o tai yra toks dalykas, | 
kuris lenkus, neįpratusius tiek į 
pinigų turėti, gali iš lygsvaros, 
išmesti. Todėl, šalin karo sto- 1 
vis.”

Šitą laišką rašo asmuo,

likai užuojautos netruko net 
ir Tautų Lygoj. Ypač Lietu
va Įgijo simpatijų po to. kai 
Lenkijos diktatorius Pilsud
skis pradėjo žvanginti penti
nais ir pasakė, kad pas jį v iš
kas jau gatava karui ir jis 
tik laukiąs, pakol Tautų Ly
gos Taryba pasakys savo 
^odi Vilniaus klausiniu. Ši
toks arogantiškas Pilsudskio 
jareiškimas iššaukė Ženevoj 
pasipiktinimą. Susirinkę te
tai didžiųjų valstybių atsto- 
zai pasijuto Įžeisti, nes, kaip 
zienas korespondentas išsi- 
■eiškia, Pilsudskis juk nega
li kalbėti tokia kalba Į Tau- 
ų Lygą, kaip jis kalba Į Len
kijos seimą, arba savo kava- 
eriją rikiuodamas. Taigi, 
Pilsudskio storžieviškumas 
buvo žymiai pataisęs Lietu- 
zos reikalus Ženevoj.

Bet atvažiavo Voldema
ras, ir viską sugadino. Pasi
klausykit, ką apie tai prane
ša “New York Evening 
Post” korespondentas Ray- 
mond G. Svving:

“Ženeva, kuri turėjo Įkvė
pti taiką i ugningiausios 
plaučius, negali jokiu budu j 
nuraminti Lietuvos diktato
riaus Voldemaro. Matyt, 
diktatorių tokia jau psicho
logija. kad jie negali susi
vokti proporcijoj. Nes pro
fesorius Voldemaras, kuris 
turi sukėlęs prieš save visus 
mažiukėj savo Lietuvoj, da
bar pasiryžo da nugalėti Di
džiąją Britaniją, Francuziją. 
Vokietiją, Rusiją ir Lenkiją.

“Kalbamos čia valstybės! 
nutarė išspręsti Lietuvos- 
Lenkijos ginčą. Ir jos sura
do būdą, kuris apsaugoja 
net Voldemaro jausmus Vil
niaus klausimu. Bet Volde
maras šiurkštus ir nesukal
bamas. Jis atmeta jį — at
meta bent ligi šiol.

“Sprendimo būdas yra 
toks: Lygos Taryba paskirs 
vieną atstovą, kuris, nedide
lės komisijos padedamas, iš- 
klausinės abidvi besiginči
jančias puses. Tuomet jis pa
rašys protokolą, < kuriuo ei
nant, tarp Lietuvos ir Lenki
jos yra panaikinamas karo 
stovis ir atnaujinami visi 
normaliai santikiai. diplo
matiniai, konsuliariniai, ko
merciniai ir pašte*. .

“Tarybos akyvaizdoje ši
tą protokolą pasirašo Lietu
vos ir Lenkijos atstovai. Ta
ryba tuomet Įsako Lietuvai 
ir Lenkijai pribūti į jos po
sėdį ateinančiam kovo mė
nesy ir pranešti, kaip pro
gresuoja atnaujinti norma
liai santikiai.

“Pasirašant šitą protoko
lą, Voldemarui leidžiama 
padaryti rezervaciją, kad 
Lietuva Vilniaus neišsižada.

“Anglijos Chamberlainas, 
Vokietijos Stresemannas ir 
Rusijos Litvinovas patarė 
Voldemarui su šituo planu 
sutikti. Jie bandė jam išaiš
kinti Ženevos principą, kad 
ką didžiosios valstybės nu
taria, mažiukes turi su tuo 
sutikti. Bet diktatoriškas 
Voldemaro protas nenori 
taikytis.”

Lietuva gali būt prijungta 
prie Lenkijos.

“Kaip ilgai Voldemaras 
“ ‘ T9

neprielankiu valdžiai žinių!s^ko toliau to laikraščio ko- j*------- . . “taj kol kag
lieka klausimas. Bet Volde-

skiedromis.
Jeigu reakcinė spauda 

taip biau'Jai meluoja apie 
emigrantų ekonominę padė
ti, tai negalimas daiktas, 
kad ji rašytų teisybę ii apie j 
jų politini nusistatymą. Ji: 
šmeižia juos visais atvejais, i 
Daugiausia tų šmeižtų ver
čiama ant Plečkaičio galvos,1 
nes jis yra griežčiausia prieš! 
smurtininkus nusistatęs.

Gerai, sakysit, bet kodėl 
socialdemokratas \ ikonis 
pasipriešino Plečkaičio rezo
liucijai? VikonL. matyt, ki
tokio temperamento žmo
gus. Galimas daiktas, kad. 
Plečkaičio pasiūlymas, kilti; 
su ginklais rankose, Viko- 
niui pasirodė perdrąsus ir 
pavojingas žinksnis. Prie to, 
Vikonis buvo tik ką kalbė
jęs su Lenkijos atstovu, ku-! 
ris jam pasakė, kad Lenkija! 
sutiksianti revoliucionierius 
paremti, kad Lietuvos Gene-1 
ralio Štabo generolai ir karo 
ministeris esą Lenkijos kont
roliuojami žmonės, ir jeigu 
Varšuva jiems Įsakys revo
liucijai nesipriešini, tai jie 
netik nesipriešinsią, oet da ir 
padėsią Voldemaro valdžią 
nuversti. Sujaudintas šito
kiomis reveliacijomis, Viko
nis, matoma, pabūgo, kad 
pakėlus revoliuciją Lenkija 
neužgrobtų Lietuvos. Todėl, 
matoma, jis ir pasipriešino 
Plečkaičio rezoliucijai.

Tas tečiaus nereiškia, kad 
Plečkaitis yra ar buvo len
kams “parsidavęs.” Netiesą 
skelbia priešininkai, buk 
Plečkaitis siūlęs Rygos kon
gresui pasikviesti lenkus i 
pagalbą prieš Voldemaro 
valdžią. Plečkaitis nesakė 
nieko panašaus. Jis tik sakė, 
kad Lietuva turi užmegsti 
draugiškus santikius su viso
mis valstybėmis, neišskiriant 
nei Lenkijos, ir kad Vilniaus 
klausimas neturi tam kliudy
ti. O tokiai nuomonei gali 
pritarti kiekvienas išmintin
gas žmogus, nes geresnės iš
eities kol kas nėi a. Pagalios, 
juk ir Tautų Lygos Taryba 
Ženevoj dabar nutarė taip 
padaryti, ir Voldemaras su 
tuo jau sutiko.

Pagalios, už Plečkaičio 
rezoliuciją balsavo 26 sočiai- kurisi-.yra "buvęs - Lietuvos 
demokratai, o tik vienas Vi- valdžioje ir gerai pažįsta 
konis atsimetė. Nejaugi visi Vilnių ir vilniečius, 
jie klydo, o tik vienas Vikio- ---- ——“—
nis buvo teisingas? Mums JAU TREČIAS IŠMESTAS 
rodos, kad greičiau galėjo VEŽIMO.

šimts šeši i Lietuvos diktatorių abaze _
Taigi, kol kas mes nega- eina kažkokm vidujinė kova, ivusi pakol nutarė jo pusę 

lim kitokios išvados pada- kelios .dienos atgal buvo ^palaikyti, ir tikimasi, kad 
ryti, kaip tik tą, kad Pleė- 
kaitis yra apšmeižtas netei
singai. !

KODĖL JOFFE NUSI- ' ivįTP^” bu,vo .išsiųstas Į savo'vyko paduoti Tautų Lygai 
ŠOVĖ pasilsėti,” kuomet du skundą prieš Lenkiją.”

. .. ’ jo adjutantai tapo uždaryti! Su tuo armijos “svyravi-
Ne.-enai įasem, kad Alask- kalėjiman. Dabar ateina zi-;rnu,” manoma, buvo surišti 

voje nusišovė žymus sovietų nių, ‘ kad ir trečias fašizmo ;,, nasklvde tuomet Da^kalai valdžios diplomatas Joffe. erštas tapo išmestas iš Sme-'^oHucija Lietuvo e. 
Maskva tuomet aiškino, kad ,tonos vežimo — tai žvalgy-:- ---------- ------•
nusižudymo priežastis buvų- bos viršininkas Budrys, ku-;
<i npištrvdnmni .Tnffės liffnfa*liUAn moiiVo
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SAKO, KARO STOVIS 
GALI PRAŽUDYT 

LIETUVĄ.
šiomis dienomis “Kelei

vio” redakcijai buvo prisiųs
tas šitoks laiškas:

"Gen. Želigovskis mus iš Vil
niaus išvijo — teisingiau, mes 
Vilnių apleidome — spalių 8 
dieną, 1920 metų.

“Nuo to laiko tarp Lietuvos 
ir Lenkijos tebėra karo stovis, 
nes lenkai užgrobė Vilnių jau 

to, kaip jie pasirašė Suval
kuose sutarti, kuria patįs pri
pažįsta Vilnių lietuviams.

“Tečiaus vilniečiai, nors vi
suomet skaitėsi lietuviais, lie
tuvių kalbos mokytis nenorėjo 
ir Lietuvos valdžios nekentė, 
ne dėl ko kita, kaip tik dėlto, 
kad Lietuvos valdžia įvedė, ar 
bandė įvesti visose įstaigose 
Vilniuje lietuvių kalbą.

“Vilniečiai kreipėsi į savo už
tarėją Pilsudskį prašydami uz 
juos užsistoti, ir tasai įsakė ge
nerolui Želigovskiui ‘atsiskirti’ 
nuo lenkų armijos, suorgani
zuoti savo burius. ir išvyti iš 
Vilniaus lietuvių ‘holotą.’

“Kuomet anglų misija mums 
pranešė Vilniuje, kad gen. Želi
govskis ateina, mes pasigriebę 
keliatą savo daiktų leidomės 
bėgti į Kauną. Ant stoties mus 
laukė karo ministeris gen. Žu
kas.

“Mes tuomet Vilnių galėjo
me išlaikyti tiktai jėga, o ka
dangi musų jėgos buvo persilp- 
nos, tai turėjome savo sostinę 
apleisti. Reikia pasakyti, kad 
ne savo jėgomis mes buvom ją 
ir paėmę, bet sonetų armija ją 
buvo mums atidavus.

)

naudos. Lietuviams geriau buti!ijn« Stresemann’as atsisėdo
»»• t Lrr* ____     _ _

daręs” $2,700,000. Bonų ir

resas buvo skelbiamas taip 
plačiai, kaip tik buvo gali
ma. Už mėnesio iš kalno bu- 

“Kelei-

, neralio Štabo lenkas Plecha- būt reformuotas tuojaus, 
vičius, o Kauno komendan- kaip tik Voldemaras parva- 
tas Petruitis už “susinerva- žiuos iš Ženevos, kur jis iš- ■ ' • • « V • M • l - - .

si neišgydomoj Joffės ligoję, no tikroji rusiška pavarde 
yra Polovinskij.

cialdemokratų laikraštyje 
“Pirmyn.” Pastarajame lai-

;tis butų sužiniai kreipęs Ry-Į VQ prane^a apie jį «.Cid- 
koHgresą ^ejjkų naV ai’[viui.” Buvo apie tai pranešta 

larba kad jis butų siūlęs, Rygog “Liaudies Balse” ir 
^ongresui priimti lenkų pa- Vilniuje pasirodžiusiame so- 

Vavoi CH1 lioflivnt flPO. . . . * r ... .

Krupskaja, kurie visi p___
prie opozicijos centraliniam ko- vakarinėse valstijose $2r; 
mitetui su Stalinu „priešaky. sumai
Laike spalių revoliucijos įskil- ’ ’

je dabar sunkų patirti, nesT16^3*^. suprasti realybes,

tenai per 12 cenzūra neišleidžia, o jeigu respondentas,
Zinovjevas. ^ yr Jpą- E1^ maro užsispyrimas padare

munistai Kamenevas, Rąkovs- kitokių vertybės popierų bu- ’>inaS‘ uzf?n<yt’ vls o.o“'. - ■
kis, Radekas, Lenino žmona . .5., i 1..-^,,, v .

priklauso v° išpiešta is Įvairių bankų ()žia sėdi kaip ant Špilkos.
' ■ vakarinėse valstijose $2r; . ... -----

suSuhnu priešaky, j 0 auksiniais: Sugadino Lietuvos reikalą jaukia
oHahų revoliucijos įskil-? Y’ . __ | Ženevoj. dėlto,mių tarp Trockio ir Stalino šąli-daiktais ir šiaip visokiom •

t,rail^menom pavogta $700,- kų vai(|žia neturi gero vardo Vilniaus klausimu, mų. Trockminkams nebuvo lei- nnn Vi8V,b4mvn nardnnta ’ __ _ La;.,,. ___ •-.■

ranka

CHICAGOS “VAGIŲ 
T RUSTAS” GAVO 

$2,700,000.
Chicagos policija sako, 

kad gerai organizuotas “Va
lgių Trustas” 1
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KAIP ŽIŪRĖTI I PLEČ
KAITI?

Po Rygos kongreso, kuris 
buvo sušauktas politinių Lie
tuvos emigrantų pasitarimui 
apie atstatymą demokrati
nės tvarkos Lietuvoje, musų 
spaudoje kilo didelis triukš
mas. Fašistinė spauda pra
dėjo šaukti, kad pabėgę iš 
Lietuvos socialdemokratai 
norėję Rygoj parduoti Vil
nių lenkams. Buvusis Seimo 
atstovas, socialdemokratas 
Plečkaitis, pasiūlęs Rygos 
kongresui tokią rezoliuciją, 
kad Vilnius turis būt pripa
žintas lenkams.

Panašių kaltinimų pradė
jo Plečkaičiui daryti ir liau
dininkai, kurių delegatai iš 
kongreso išėjo, kuomet jų re
zoliucija buvo atmesta, o 
Plečkaičio priimta.

Neturėdami po
Plečkaičio rezoliucijos, mes 
negalėjome nieko pasakyti. 
Tos rezoliucijos neteko 
mums matyti ir iki šiai die
nai, nes Lietuvos laikraš
čiams uždrausta ją skelbti. 
Gavome dabar Rygos “Liau
dies Balsą,” kuris buvusį 
kongresą aprašo labai pla
čiai, tečiaus Plečkaičio rezo
liucijos, kuri buvo priimta 26 
balsais prieš 18, ir jis nepa
duoda.

“Socialdemokratas” pra
neša, kad Plečkaitis ir Pap
lauskas tapo suspenduoti 
nuo socialdemokratų Centro 
Komiteto pareigų. Tečiaus 
ar jie suspenduoti dėl savo 
kalbų ir rezoliucijų Rygos 
kongrese, ar dėlto, kad gy
vendami užsieny negali Cen
tro Komiteto pareigų eiti, 
tai nepasakyta. Kalbėdamas 
apie Rygos kongresą, “So
cialdemokratas” tik tiek pa
sako, kad kongresą pagimdė 
ne socialdemokratai, bet da
bartinės Lietuvos valdžios 
politika. Kuomet Lietuvoje 
žmonės negali susirinkti sa
vo reikalų aptarti, tai jie 
yra priversti saukti Rygos 
kongresus.

Apie Rygos nutarimus 
“Socialdemokratas” savo 
nuomonės nepasako, nes 
cenzūra neleidžia jam tų nu
tarimų paskelbti. Nieko so
cialdemokratų organas ne
sako ir apie Plečkaitį. Jis tik 
pabrėžia, ' kad emigrantų 

. kongresas Rygoje buvo su- 
į sauktas be Lietuvos Social
demokratų Partijos žinios, ir 
! partija nebuvo nieko Įgalio- 
| jusi jos vardu tame suvažia- 
> vimė kalbėti, 
į Tai kaip gi tuomet mes, 
/Amerikos socialistai, priva
liom žiūrėti į Plečkaitį? Ne
jaugi jis, persekiojarfias ir 
. gaudomas Lietuvos budelį, 
‘atsidūręs užsieny ir gyven
damas sunkiose sąlygose, iš- 
Yikrujų neteko lygsvaros ir 
•Jiorėjo priimti lenkų pagal- 
•bą smurtininkų valdžiai Lie
tuvoje nuversti? 
j Klaidų padaro kiekvie
nas; galėjo suklysti ir Pleč
kaitis.'Tečiaus peržiūrėję vi- 
fcą šituo klausimu literatūrą, ^“sS'^ilTro^nr Šokia tik yra ligi šiol mus tas s,apta‘ ° lstlkr0 Rong-J 
pasiekusi, mes nerandame 
pokio įrodymo, kad Plečkai-

rgaibą kovai su Lietuvos dės-

fe/gos’m kivrių"1 SSŽo 'Paštyje buvo paskelbta net 

f'Jaunakas Žinąs” 1 
kur smulkiai aprašytas visas Į 
Rygos Kongresas. Tam laik
raščiui mes galim geriausia 
pasitikėti, nes kongreso 
frakcijose jis nėra interesuo
tas. Jis sako štai ką: 
t “Bet vakarykštis posėdis vėl 
. atnešė ineidentą, kaip diena 
į pheš tai. sensacinį atidengimą.
i K^pridi^teS^imd faktas yra toks, kad tie žrrio- 
; pobodžio. Vakarykščiam kon- nes badmiriauja ir tūli jų

nt ’r kongreso dienotvarkė.
M r. 20 , Taigi Lietuvos valdžios or

ganai meluoja, kuomet jie 
•sako, kad Rygos kongresas 
j buvo sušauktas “slapta.” 

Kitas biaurus fašistų spau
dos melas yra tas, buk Lietu
vos politiniai emigrantai turi 

[“labai daug pinigų.” Iš to 
;reikia suprasti, kad kas nors 
• juos finansuoja. O tuo tarpu

kad savo 
kelionėj jisai'susieisiąs Ber- 
line pasitarti su Vokietijos 
užsienio reikalų ministeriu 
Stresemann’u. Bet kaip tik 
Voldemaras atvažiavo i Ber-

I į traukini ir išvažiavo i Nu- 
, rembergą. Juokėsi visas Bėr
imas, kuomet kreivakojis 
Voldemaras, neradęs Strese- 
mann’o namie, turėjo va
žiuoti Į Ženevą kaip musę 
nuryjęs.
Ir Lietuvos armija jau prieš 

Voldemarą.
Tos pačios Associated 

Press telegrama, išsiųsta iš 
Rygos 1 gruodžio, sako: 

■ “Vėliausios žinios iš Kauno 
rodo, kad Voldemaro perga
lė ant tų, kurie reikalavo jo 
! valdžios permainų, neilgai 
gyvuos. Armija labai svvra-

kuri labai ji kankinusi.
Bet dabar pasirodo, kad 

Joffe nusižudė dėl suirutės 
komunistų partijoj, štai, ką 
apie tai praneša “Lietuvos 
Ūkininkas” 47-tame nu
mery:

“SSSR komunistų partija 
skyla galutinai. Iš partijos yra 
išmesti buv. garsus komunistų 
vadai Trockis ir ! 
metimo laukia ir kiti žymus ko-

^\£va Su tuo pačiu incidentu vei
kiausia yra surišta ir Plecha
vičiaus rezignacija iš Gene- 
ralio Štabo, ir Kauno ko- 
merfdanto Petruičio ultima
tumas Smetonos valdžiai, 

i kurį Elta pavadino “susiner- 
pvavimu.”
I Nors tikrą padėtį Lietuvo-'

. Viena, jisai 
matyt/ kaTvoldemaro vai- nustelbė Pilsudskio sudary- 

- — tąjį blogą ūpą. Lenkų mar-
‘ salas yra pareiškęs, kad jis

‘ i su mobilizacija tik 
dėlto, kad nori pamatyt, ką 

| Nors Lietuvos smurtinin- Tautų Lygos taryba nutars

sta kalbėti, bet jie mitingavo’W0- Viskas Luvo parduota diplomatų tarpe, tečiaus nu- “Toks pareiškimas, 
pastatę savo ginkluotas sargy-1 Chicagoj. Skriaustai Lietuvos Respub- vistiek, kaip atkišimas revol-’tojų.

NEVADA TURTINGIAU
SIA VALSTIJA.

Skaitant gamtos turtus ir 
pramonės bei susisiekimo 
Įmones, bet išskiriant gatavą 
auksą ir sidabrą, Nevada yra 
turtingiausia valstija, nes ji 
neturi pilnų 80,000 gyvento
jų, o jos turtai siekia $565,- 
000,000, kas reiškia $7.290 
ant kiekvienos galvos. Pas
kui iš eilės seka Wyoming, 
South Dakota, Oregon, Ne- 
braska, California ir North 
Dakota. Netv Yorko valstija, 
kurios turtai apskaitomi į 

• $40,108,000,000, užima tuo 
'žvilgsniu keturiolikta rietą, 

tai nes ji turi 12,000.000 gyven-
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DETROIT, MICH.

Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kas nieko nereikia, 

To niekas nepeikia.

K •Brooklyno Kriaučių Reikalai
tė,” kuri yra paimta iš stab
meldžių laikų. Pastarosios 
kostiumai senoviški ir dai
nos nuobodžios. Šitokios 
nuomonės esu ne tik aš vie
na, o ir daugelis kitų žmo- 

' nių, kurie matė abidvi opere- 
’ tęs lošiant. Aš buv au pasi-

BROOKLYN, N. Y.
Žodis Brooklyno siuvėjams.

Man būnant siuvėjų uni
jos 54 skyriaus Pildomoj 
Taryboj, teko arčiau susipa
žinti su komunistų veidmai-. 
nystėmis ir melais.

Pildomoj Taryboj mes su- .... . „
gyvenom neblogai, veikėm' ?luretl Birutes perstatymo 
?isi išvien. Visą delegato' lt patemyjau daug truKumų. 
Bubnio ir sekretoriaus Ind-I? vlsll lošėjų galima paguli - ~ _ I f-i ir t* j Kimirnoriulio darbuotę užgyrėm 
vienbalsiai. Per penkis mė
nesius Bubnio tarnystos ne
buvo jokio skundo nei užme
timo ant delegato. Tas paro
do, kad delegatas dirbo ly
giai dėl visų gerovės. Bubnis 
neleido nei vieno darbinin
ko išmesti iš dirbtuvės, ne
žiūrint, kad bosai ir labai 
spardydavosi. Nesutikimus 
tarp darbdavio ir darbinin
ko delegatas išrišdavo ant 
vietos ir besiginčijančius su
taikydavo. Nereikėdavo tų 
ginčų rišti Pildomos Tary
bos ar lokaliniuose susirinki
muose.

šitie faktai parodo žmo
gaus gabumą, pildant dele
gato pareigas. Beto, Bubnis 
visuomet yra susidomėjęs, 
kuri vėrauzė turi darbo, o 
kuri baigia. Jis tą viską aty- 
džiai seka ir stovi ant sargy
bos kriaučių reikalų. Jeigu 
pasitaiko, kad bile kuri vė
rauzė neveža darbo kontrak- 
toriui, tai Bubnis tuojaus pa
šaukia New Yorko Pildomą
ją Tarybą (Joint Board) ir 
suveda abi puses akis į akį, 
kad pasiaiškintų, keno kal
tė. Apart to visko, delegatas 
Bubnis stengėsi užregistruo
ti naujų vėrauzių lietuvių 
kontraktoriams, kas padidi
na darbą lietuvių distrikte. 
Taipgi jis yra išsiuntęs kelis 
tuzinus lietuvių siuvėjų į žy
dų dirbtuves, nes jis turi ge
rą vardą pas žydų agentus.

Visiems aišku, kad da
bartinis delegatas Bubnis 
yra vienas iš gabiausių ir 
nuosakiausių agentų. Siuvė
jai turėtų jį aprinkti ir toli
mesnei tarnybai.

Jau pusantro mėnesio ko
munistai per savo “Laisvę” 
veda prieš Bubnį ir Indriulį 
šlykščią kampaniją. Skelbia 
visokius išmislus ir ragina 
siuvėjus daugiau nebalsuoti 
m juos. Kad “Laisvės” 
šmeižtai prieš šituos užsitar
navusius draugus yra be pa
mato, tai galima spręsti iš to, 
kad Pildomoj Taryboj, kur 
išskyrus tik mane vieną, yra 
visi komunistai, nebuvo pa
reikšta jokio nc-pasitenkini- 
njo .nei prieš Bubnį, nei prieš 

.ludriulį. Tas parodo, kad 
:tiedu draugai teisingai ėjo 
savo pareigas ir prie jų pri
kibti, net ir norint, nebuvo 
galima.

Jeigu komunistams rūpė
tų siuvėjų gerbūvis, tai jie 
nepliaukštų per “Laisvę” vi
sokių prasimanymų, o patįs 
užgirių tuos viršininkus, ku
rie teisingai eina savo parei
gas ir visiems lygiai tarnau
ja. F. Vaitukaitis.

tik tą draugę, kuri Birutės 
rolę vaidino. Bet ir jai gali
ma butų padaryt pastabų.

Detroitietis pastebi, kad 
lošiant “Sylviją”, P. Varnas 
ir Polė—O. Gyviutė atsuko 
nugaras publikai. Visi det- 
roitiečiai žino, kad P. Var
nas yra vienas iš gabiausių 
lietuvių aktorių, ir kad “Bi
rutės” perstatyme nei vieno 
tokio aktoriaus nebuvo. Po
lė. dalydama kvietkas kai
mietėms, negalėjo kitaip 
lošt, kaip tik naturališkai. 
Jos rolė nebuvo svarbi ir to
dėl neverta apie tai daug ra
šyt.

Sylvia — jauna ir graži 
kaip gėlė — negali būt pri
lyginta prie Birutės, “kaip 
elgeta prie karalaitės.” Syl
vijos lošimas buvo gyvesnis 
negu Birutės.

Gaila, kad lietuviai, nesu
tikdami savo tarpe, panieki
na vieni kit’’ gerus darbus. 
Kritika pag niaujama, bet 
pajuokimas tikslu užgauti — 
yra peiktinas.

Dėl Detroitiečio sąmonin
gų užgauliojimų negalėjau 
nutylėt.

Ona Gyviutė.

DETROIT, MICH. 
Operetės “Sylvia” ir 

“Birutė.”
“Sandaros” No. 48 patė- 

myjau korespondenciją, ku
rioje tūlas Detroitietis bando 
pajuokt operetę “Sylvia.” 
Matyt, tasai žmogus atsilan
kė į “Sylvijos” perstatymą 
tik priekabių jieškodamas.

Detroitietis rašo, kad “Syl
vijos” lošimas buvo paken
čiamas, ir “Svlviją” jis pri
lygina prie “Birutės,” kaip 
elgetą prie karalaitės. Tai 
yra visai nevykęs palygini
mas. Juk operetė “Sylvia” 
yra paimta iš dabartinių ei-: 
vilizuotų laikų ir geriau pa
tenkina publiką negu “Biru-

PORTAGE, PA. 
Maineriai tebestreikuoja. 
Kompanijos įieško streik

laužių.
Šiame miestelyje yra ne

mažas būrelis lietuvių, kurių 
dalis neblogai gyvena, nes 
turi savo namus ir biznius. 
Bet didžiuma lietuvių velka 
sunkų darbininko jungą ir 
neturi progos prasigyventi.

Iš viršutinių darbų čia yra 
tik viena šilko išdirbystė, 
kur tik vienos merginos te
dirba. Šioj apielinkėj yra 
minkštų anglių kasyklos ir 
maineriai yra organizuoti į 
U. M. VY of A. Uniją. Nuo 
pirmos dienos liepos čia tę
siasi streikas už senų algų 
palaiKvmą suiyg Jackson- 
ville skelbs. Bet streikie- 
riams kova yra sunki, nes 
daug mainerių yra neorgani
zuotų, kurie ir streiklau- 
žiauja. Tai yra kaltė unijos 
viršininkų, kurie nepasisten
gė suorganizuoti visus mai- 
nerius į uniją.

Netoli nuo čia randasi 
miesteliai Southfork ir Eren- 
field, kur Penn. Coal & Co- 
ke Co., su pagelba valstijos 
kazokų, pradėjo operaot ka
syklas su streiklaužiais. Šita 
kompanija įsteigė kituose 
miestuose darbininkų sam
dymo biurus ir skelbia laik
raščiuose. kad jiems reika
lingi darbininkai.

Taigi perspėjame draugus 
darbininkus, kad nepakliu- 
tumet į kompanijos spąstus 
ir nepatektumet į streiklau
žių tarpą. Mes vedame sun
kią kovą ir pasirįžę esame 
laimėti. Jeigu kompanija ne
suras užtektinai streiklau
žių, tai turės pasiduot Penn. 
Coal & Coke Co. išmetė 
streikuojančių darbininkų 
šeimynas iš savo stubų, ku
riose apgyvendina streiklau
žius. Streikierių šeimynos 
kenčia šaltį ir badą, šis var
gas lai būna darbininkams 
pamokinimu, kad daugiau 
nebalsuotų už republikonų ir 
demokratų partijas. Šių par
tijų politikieriai laike rinki
mų visko darbininkams pri
žada, o laike streiko už musų

Aukščiausias Kavos Skanumas

a /ourdine
Jums patartina pasirinkt geriausiaO

balsus atsimoka indžionkše- tartinai skambėjo, jog, rado
nais ir kazokais. Visuomet si,geriau ir negali būti. Pas- 
balsuokite už Socialistų Par- kui dainavo ’ trįs mergaitės 
rijos kandidatus, kurie bu- solo. Jos gerai dainavo. P-lė 
darni valdininkais stos už Alfrida Semaškaitė gerai iš- 
darbininkus ir palengvins pildė piano solo, o p-lė Če- 
mums kovą su išnaudoto-pukiutė — smuiko solo, 
jais. Portagės Mainerys. Po koncerto buvo šokiai. 

Šokiams griežė irgi tas pats 
jaunuolių orkestras.

SLA. 226 kp. jaunuolius
LAWRENCE, MASS.
Socialistai darbuojasi. ____ ____ _______

Lapkričio 26 d. LSS. 61-f)r A. Montvidas mokina 
kuopa turėjo savo susirinki- lietuvių kalbos ir rašybos, o 
mą. Vienas naujas draugas p.nia čerienė dainų. Ypatin- 
prisirašė prie kuopos. Susi- gaj p_nia Čerienė daug dar- 
rinkime visi draugai buvo buojasi prie jaunuolių. Jai 
pilni energijos ir su pakilu- Į tenka už tai didelis kreditas, 
siu upu svarstė Sąjungos rei- p_nia čerienė yra gera muzi
kalus. Buvo prisiųstas laiš- kė ir dainininkė. Ji dalyvau
tas nuo Dėbso Radio Fondo'ja visuose lietuvių parengi- 
Komiteto. Laiškas priimtas muose ir dainuoja “Birutės” 
ir tuojaus kuopa iš savo iždo chore. Vietinis,
paaukavo į minėtą fondą 5 
dol. Beto draugai paaukavo 
sekančiai: J. Semsis 1 dol.; 
po 50c. — S. Sabonis, M. i 
Dvareckas, M. Vaitkunas, J. 
Norveišis, V. Piskarskas, J. 
Urbonas ir P. Garjonis; po 
25c.— K. Paltanavičius. Au
kautojams tariu širdingą 
ačiū. Viso aukų surinkta 
§10.25. Pinigai pasiųsti Dėb
so Radio Fondui.

Extra! Puiki vakarienė.
LSS. 61 kuopa rengia pui

kią vakarienę, kuri įvyks su- 
batos vakare, 
džio-December, 
Lietuvių Ukėsų Kliube, 41 
Berkelev street, Lavrence, 
Mass.

Visus draugus ir drauges, 
kaip vietinius, taip ir iš apie- 
linkių, kviečiame dalyvauti 
šioje vakarienėje, visi busite 
draugiškai priimti. Grieš ge
riausia muzika. Tikietai tik 
po 1 dol., vaikams 25c. Ti- 
kietus galima iškalno nusi
pirkti pas rengėjus arba pas 
Sąjungos draugus.

F. A. Vareika.

mokyklą ir įstojo į aukštes
nę. Bet aukštesniojoj moky
kloj neilgai jai teko mokytis, 
nes būdama neturtingų tėvų, 
ji priversta buvo palikt mo
kyklą ir eiti kąsnio duonos 
jieškoti. Ji susirado darbą 
turčių šeimynoje. Ten be
dirbdama ir turčiams bepa- 
taikaudama gavo džiovą. 
Gydytojai patarė išvežt ją 
ant tyro oro. Buvo išvežta į 
Norwich, Conn. ligonbutį, 
kur išgulėjo 5 mėnesius, bet 
jos sveikata vis ėjo blogyn. 
Paskutinėmis dienomis ji 
buvo parvežta į namus, kur 
po kelių dienų mirė.

Gaila vos pražydusios gė
lės, kurią begailestinga mir
tis nuskynė. Pažįstamas.

17 d. Gruo- 
1927 m.,

CHESTER, PA. 
Linksmas vakarėlis.

Lapkričio 27 d. D. L. K. 
Vytauto Pašalpinis Kliubas 
surengė labai linksmą vaka
rėlį. Buvo statyta scenoj 3-jų 
veiksmų labai juokinga ko
medija “Balon kritęs sausas 
nesikelsi.” Artistai buvo iš 
Philadelphijos. Kadangi aš 
neturiu nei su vienu artistu 
jokio ypatiškumo, tai ma
nau, kad nepalaikysite už 
piktą, jei nurodysiu nekuriu 
artistų silpnumus. Dauderis 
ir Onytė lošė labai gerai, 
taip kad iš paprastų darbi
ninkų geriau negalima ir no
rėti. Ponas Radzvilas atliko 
neblogai, bet turėtų dar ge
riau pasimokinti nudavimo,' 
nes kur reikėjo būti smar
kesniam, tai buvo perlėtas, o 
kur turėjo nuduoti lėčiau, 
poniškiau, tai buvo persmar- 
kus ir nudavimas visai ne 
poniškas. Ponia Rądzvilienė 
lošė labai gerai, nes jos nu- 
davimas ir akcentas buvo 
poniškas ir vietoj. Vaisoniu- 
kas, jaunas Paryžiaus ponai
tis, lošė silpnai. Lapkus savo 
rolę atliko labai gerai. Tar
nas ir tarnaitė verti pagyri
mo. Iš pamarginimų dau
giausia juokų pridarė pasi
kalbėjimas Maikio su Tėvu.

Publikos buvo pilna sve
tainė ir visi buvo užganėdin
ti.

Butų smagu, kad Kliubas 
tankiau panašius vakarėlius 
surengtų. Chesterietis.

DETROIT, MICH. 
Mirė Juozas Gudelevičius.

Spalio 28 d., 1927 m. mi
rė netikėta mirčia Juozas 
Gudelevičius (Gudas). Ve
lionis buvo dar jaunas vy
ras, vos 34 metų amžiaus. 
Paėjo iš Suvalkų rėdybos, 
Vilkaviškio apskr., Keturva
lakių valsčiaus, Vidgirdų 
kaimo. Velionis paliko Lie
tuvoj tėvus, du broliu, vieną

navo neblogai, bet lošėjas iš DETROIT, MICH. 
jo nekoks. Jis turėtų gerai U l. p. Kiiubo susirinkimo, 
pastudijuoti veikalus, tai ta
da gal butų lošėjas 'ir daini- 

tik reikia lavinti. Laukonis 
dainavo ir lošė labai silpnai.! 
Kada dainavo duet£, tai Pet
rauskas turėjo už jį dainuoti, 
o jis tik vietą buvo užėmęs. 
F. Matuzas — Suntšteinas, 
vokiečių kareivis, lošė pras
tai, bet kaip uždainavo solo, 
tai negalima buvo klausyti. 
Nors Petrauskas sustabdė 
orkestrą ir jo dainavimą no
rėjo atitaisyti, bet nieko ne
gelbėjo. Čia gal kaltė ir pa
ties Petrausko, kad duoda 
tokias roles tiems, kurie nė
ra nei aktoriai, nei daininin
kai. Nes lošti ir dainuoti, tai 
nėra taip lengva, kaip kad 
kiti mano. Iš lošėjų geriau
siai lošė Tėvūno 
Klikna ir jo sūnūs 
čius.

Biznio žvilgsniu 
buvo pasekmingas, 
lės žvilgsniu, tai galima sa
kyti, kad Operos Draugija 
nukryžiavojo “Birutę.” Pet
rauskas turėjo parodyti kas 
yra dailė ir kaip ji turi būt 
perstatyta, bet šiuo sykiu to 
nebuvo, ir dailės mylėtojai 
negalėjo iš šio perstatymo 
pasimokyti.

♦ ♦ ♦

Lapkričio 20 d. Lietuvių 
Svetainėj Ateities Choras 
perstatė operetę “Sylvia” — 
jau trečiu kartu Detroite. 
Man teko būti, kuomet lošė 
pirmu kartu ir taip atrodo, 
kad tada daug geriau buvo 
sulošta, kaip šiuo kartu. Syl
via—S. Lukošiūtė lošė ir 
dainavo gerai. Elzė V. Ga- 
bužienė -lošė taip, kad ge
naus ir artistė sulošti nega
lėtų. J. Krasnickas iš Cleve- 
lando lošė ir dainavo Poeto 
rolėj gana gerai. Kunigaikš
tis—P. Varnas lošė gerai, bet 
dainavime buvo trukumų. 
Kiti visi lošė neblogai. Mer
ginų choras dainavo gerai. 
Vyrai dainavo nekaip. Jei 
vyrai butų sudainavę, kaip 
merginos, tai operetė “Syl
via” butų buvus tinkamiau

Lapkričio 13 d. įvyko Lie
tuvių Pilietinimo Kliubo su-tu"l_?.r?žV> sirinkimas. Pirmininkas ra' 
portavo, kad spalio 23 d. mi
rė viena narė Marijona Da- 
naitienė ir buvo nupirktas 
vainikas už 20 dolerių, čia 
pasirodė, kad pirmininkas 
su iždininku sulaužė Kliubo 
nutarimus. Yra nutarimas, 
kad mirus Kliubo nariui bu
tų perkamas vainikas nedau- 
giaus 15 dolerių ir visiems 
lygia kaina. Kuomet pirm, 
buvo užklaustas, kodėl 
taip pasielgė, tai jis paaiški
no, buk velionės vyras norė
jęs geresnio vainiko. Na tai 
žmogus ir nusiaiškino! Reiš
kia pirmininkas nesiskaito 
su Kliubo narių nutarimais, 
o tik su mirusios vyru ir gi
minėmis. Kilo diskusijos. 
Narių mažai dalyvavo susi
rinkime ir didžiumą sudarė 
musų maskvinės davatkos, o 
jau yra žinoma, kad bolševi
kams nerupi saugoti draugi
jų turtas, todėl didžiuma ir 
užgyrė pirmininko raportą.

Dabar kįla klausimas: ko
kiems galams mes rašom 
tuos nutarimus į knygas ir 
bereikalingai pėckojame po- 
pierą?

Paliuosuokime nutarimų 
raštininką, o konstituciją 
padėkime ant lentynos ir 
eikvokime draugijos turtą, 
kol yra. Tai bus tikrai komu
nistiškai !

Bet čia pradeda pasirody
ti komunistų tikslai. Jie sa
ko: “Ką tai reiškia SLA. 21 
kuopa. Ot, Kliubas, tai bent 
pinigų turi!” Todėl jie ir 
pradeda laužyti Kliubo įsta
tus, kad greičiau priėjus 
prie to konstitucijos para
grafo, kur uždraudžia au
kauti iš Kliubo iždo, o su
laužius tą paragrafą, tuomet 
Brooklyno “politiniai kali
niai” nebadautų.

Todėl L. P. Kliubo nariai 
privalėtų lankytis skaitlin- 
giau į susirinkimus ir suval
dyti tuos gaivalus nuo šeimi
ninkavimo Kliube. Meti
niam susirinkime, kur daly
vaus visi Kliubo nariai, rei
kėtų iškelti šį klausimą iš 
naujo. Piršlėnas.

rolę V.
Zinkevi-

vakaras 
bet dai-

*. . -j Via MULU uuvub iniMiiniau
seserj ir Amerikoje • ligoų 'sulošta. Nors .‘Sylvia" trečiu 
savo moterį ir 6 metų sūnelį. * buvo jošta, bet žmonių' 
Juozas Gudelevičius buvo bJuv0 d Ir dar atį va. 
geras ir sąžiningas žmogus, k Aid^Choras statėVei- 
vede laisvą ir dorą gyvenimą kal ’ „g meilės.” Bet kiti sa- 
ir visuomet stojo uz darbi- ko |ad ten žmonių buv0 ma. 
ninku reikalus. >-aj ir spėjama, kad Aido

$42,000,000 PABAUDŲ 
UŽ DEGTINĘ.

Už nusikaltimą prohibi* 
ei jos įstatymui federalės val> 
džios teismai Suvienytose

• 1 1 • ■ II OvvĮUiHc*. AS1V4V

Nors velionis buvo laisvų choras turėsiąs deficito. Mat!
pažiūrų žmogus ir neapkęs- k kasa duobę kitaM tai'uz„,s lelsI„al ouvle..v«« 

tankiausia:pats įkrinta. Taip Valstijose surinko $42^
giminės palaidojo jį subaž- jr AM Choru. 
nytinem apeigom. Velionio J » « ♦
moteris negalėjo tam pasi- j 
priešįnt, nes ji jau trįs metai *

* , .....v

000 pabaudomis pasibaigu
siais birželio mėnesy f iska- 

Lapkričio 27 d. Am. Dar- liais valdžios metais.
• - - . — - •---------------------------------------------------------------------------

_ _ 1 / - f ti

surengė prakalbas Lietuvių
pnesmt, nes ji jau tris metai , . . — -- ,
serga reumatizmu ir laike bin,nl(V Apsyiętos Draugija 
šermenų gulėjo lovoj, nega- surengė prakalbas Lietuvių 
lėdama pasijudini. Liūdnas Svetainėj. Buvo ir pamargi-: 
t , i • • mmii Dainavo Ateitiesl.no-'

CHICAGO, ILL.
SLA. 226 kuopos vakaras.

Lapkričio 26 d. Amalga- 
meitų Svetainėje įvyko SLA. 
226 kp. koncertas ir šokiai. 
Koncertas buvo trumpas, 
bet smagus. Vakaro vedėjas 
p. K. Semaška pasakė trum
pą prakalbėlę. Jisai nupasa
kojo, kad šita Susivienijimo 
kuopa daug pasidarbavo su
organizuodama jaunuolius.

Reikia pasakyti, kad po 
atsilankymo Chicagoj p. Vi- 
taičio, SLA. kuopose pasi
reiškė daug gyvumo ir veik
lumo. SLA. 226 kuopa suor
ganizavo jaunuolių kuopą, 
kuri yra gana skaitlinga. 
Jaunuolius mokina muzikos 
ir dainavimo p-nia Salomija 
čerienė. Jinai gerai sumoki- 
no jaunuolių chorą, kuris ir 
išpildė šio vakaro koncerti
nę programo dalį. .

Man pirmą kartą teko gir
dėti dainuojant jaunuolius, 
bet reikia pasakyt, kad šitie 
jaunuoliai nepaprastai gerai 
SUdainaVO keletą dainų. Iu<s i» gduiau.-5iY iiiumiuij. 1>U- wvu uc jausmu 13 Diiu- 
Mergaičių balseliai taip su-dama 14 metų baigė pradinę tės brolių, Zinkevičius dai-

nimų. Dainavo Ateities Cho-

Nr»Y«k

Jonas Mickevičius, sako, ne-! 
senai sugrįžęs iš užsienio. 

* Kalbėjo temoj: “Ką davė 
Lietuvai paskutinės dvi Ru
sijos revoliucijos.” Kaip ten 
nebūtų, bet jau senai tokią 
rimtą ir be keiksmų prakal
bą beteko girdėti. Matyt, 
Mickevičius yra paprastas 
darbininkas, bet iškalbą tu
ri gana gerą ir labai nuosek
liai kalba, neužgaudamas ki
tų partijų, kas dabar yra re
tenybė. Kiti sakė, kad tas 
pats kalbėtojas vadovavęs 
Lawrence’o streiką 1912 me
tais. Galbūt, nes matyt, kao

DETROIT, MICH. 
Operetės, prakalbos ir 

darbai.
Lapkričio 13 d. buvo per

statyta komp. M. Petrausko 
dviejų aktų liaudies epera 
“Birutė.” Perstatymą suren
gė Lietuvių Operos Draugi
ja.

“Birutės” perstatymo lau
kė visi dailės mylėtojai, nes 
norėjo matyti patį autorių 
pasirodant pirmu kartu šia
me mieste su opera “Biru
te.” Nors bilietai buvo bran
gus, bet žmonių buvo pilna 
Lietuvių Svetainė, kad dau- yra nepaprastai sugabus kal- 
“ bėtojas.

♦ ♦ ♦ 1

Pas mumis darbai vis ga
na išlengvo kruta. Bet visi 
laukia Fordo ir sako kaip 
Fordas pradės dirbti, tai bus 
darbų. Dabar Fordas jau sa
vo naujus Fordus ant marke- 
to isstate 2 d. gruodžio ir sa
ko pradės dirbti pilną laiką. 
Pažiūrėsime ar pagerės dar
bai? Dailės Mylėtojas.

I

NEW BRITAIN, CONN. 
Mirė jauna lietuvaitė.

Lapkričio 23 d. čia pasi
mirė jauna lietuvaitė Rožė 
Rageliutė, duktė Vinco ir 
Rožės Ragelių, palikdama 
didžiausiame nubudime tė
velius, seselę Onutę ir brolį 
Jonuką. Velionė turėjo vos j 
18 metų, buvo Amerikoje gi-j “Birutė 
mus ir augus, 
mokyklos ji nelankė, bet pa-1 visai blogai, bet solistai la- 
ti per save pramoko gerai bai neatsakė savo vietoms, 
lietuviškai skaityt ir rašyt. 'Birutė dainavo vidutiniš- 

Kiek teko patirti, pradinėj kai, bet ypata Birutės ro- 
mokykloj velionė buvo vie- lei netiko, taipgi ir lošimas 
'na iš gabiausių mokinių. Bu- buvo be jausmo. Iš Biru-

giaus ir tilpti negalėjo.
Dabar kaslink paties per

statymo. Galima sakyti, kad 
” buvo sulošta silp- 

Nors lietuvių' nai. Nors choras dainavo ne-

Rankinis $3.50
Rankinis

Hadiotifc $4.00 
ktfkvienari reika 
Ink a 
art i 
1- 

t * 
tinas.

U.krndv
Anku, Laiką 
tai—ant syk. 

'bčtiruu patiki*

Yankee . . $1.50
Yan.kee Ratfiolite 

$2.25- Y
Pa inta - ru si s. 
Stipri, patikėtina 
rlovarra bi1r kaOl. 
Vlados įverti
nama.

VVaterbury
$5.00

Su radi ura 
veidu $6.00

paęrt-
ž i n i na o — nu- 
b.vigta «u chro- 
mium. JudčjimM 
ant akmenėlių. 
Pirkus 12-didu-

Geriausias 
!0
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Amerikos Paskola Sustiprins
Lenkų Militarizmą.

ir šiitas gyvenimas žmogų 
išlepina, nusilpnina ir pada
ro jį bailiu.

Pratę ištaigiai, minkštai ir 
šiltai gyventi žmonės negali 
išlaikyti gyvenimo smūgių. 
Nelaimei ištikus, jie dairosi, 
kuo galėdami pasiremti, o 
neturėdami paramos griūva 
ir darosi bejėgiai. Ne vienas 
jaunas žmogus daug pasiekė 
gyvenime tik dėl to. kad dar 
jaunystėje jam buvo atimta 
parama ir jis buvo verčia
mas pasitikėti savimi.

Nelauk, kol kiti padarys 
pats ją susirask, 

kad tave kas pri-

KA DAVĖ EMIGRANTŲ KONGRESAS?
Patsai konjp-esas suruoš- vavo tik socialdemokratai ir]vykstama į Miško kapus ir neminima Vilnius ir pasako

tas paskubomis — kelių die- (valstiečiai liaudininkai, na ir uždedama vainikas

$70,000,000 bus sunaudota 
užkariavimo tikslams.
Šita $70,000,000 paskola, 

kurią šiomis dienomis lenkai 
gavo New Yorke, yra kerti
nis akmuo tų peštynių, ku
rios dabar eina tarp Lenki
jos ir Lietuvos ir kurios grę- 
sia pavojum viso pasaulio 
ramybei.

Nors paskolos sutartis 
griežtai di audžia naudoti pi- diktatūra pasibaigs ir, anks- klupo juroje kelis valtimi 
nigus kai o tikslams, bet ciau ar vėliau, jie vėl bus lai- plaukusius vvrus. Kada ban- 
kiekvienam aišku, kad su-lsvį pįjje^jaį • •

“Sunkiai dirbančius kai
miečius Lietuvoje valdo ar- 
'mija. Ir Lietuvoje niekad ne
buvo sunkesnės priespaudos, 
kaip dabar.

i “Nežiūrint baisios prie- 
! spaudos, Lietuvos žmonės 
tečiaus velija geriau vilkti

: lietuviškų despotų jungą, ne- tau vietą, 
igupo lenkais turėti šiokią Nelauk,

J tokią laisvę. Nes jie žino, keltų, pats atsikelk.
;kad Smetonos ir Voldemaro Didelė audra kartą už- 

’- ‘ " ' ' ’ juroje kelis

► ant žu- ma, kad karo stovio tarp 
įvusio nuo fašistų rankos A.'Lenkijos ir Lietuvos nėra.

Išėjęs kalbėti V. Mickus 
kad J. Plečkaitis 

nevertu kalbėti apie 
kalbas pasako Vilnių tik todėl, kad Lenki- 

. ja penkiolika kartų didesnė

nų laike. Aišku, kad vįetos 
emigrantams teko labai 
smarkiai padirbėti, kad vis
ką padarius.

Tiesa, kongresas sušauk
tas ne susitarus politiniams 
emigrantams gyvenantiems 
Latvijoje, Vokietijoje ir 
Lenkijoje, bet jo sušauki
mas išėjo iš poros asmenų, 
kurie dar neturėdami leidi
mo anei kitko, jau paskelbė 
užsienio spaudoje apie busi
mąjį kongresą. Rygiečiai 
draugai nors ir skaitė, kad 
taip skubiu laiku negalima 
viskas tinkamai padalyti, 
bet turėdami omenyje, kad 
jau spaudoje paskelbta, šau
kiamam kongresui nesiprie
šino.

Kongrese dalyvavo politi
niai Lietuvos emigrantai nuo 
Latvijos, Vokietijos ir Len
kijos. Iš pastarųjų abiejų 
valstybių atvyko viso 25 
žmonės; gi Latvijoj gyve
nančių dalyvavo apie 40. Iš 
Vokietijos ir Lenkijos atvy
ko tik dviejų partijų žmonės 
—socialdemokratai ir vals
tiečiai liaudininkai, gi iš 
Latvijoje gyvenančių daly
vavo bent keturių partijų 
žmonės: socialdemokratai, 
valstiečiai liaudininkai, ese
rai ir ‘‘darbininkai.”

Kongresas prasidėjo 5 d. 
spalių, 6 vai. vakare, spaus- 
tuvninkų salėje. Kongresą 
atidarė faktinasai jo inicia
torius J. Plečkaitis. Prezi- 
diuman pakviesta ir susirin
kimas pritarė — J. Paplaus
kas (s.d.), Pr. Vikonis (s.d.) 
ir V. Mickus (vii.). sekreto- 
riatan Pr. Ancevičius (s.d.) 
ir VI. Pilotas (svetys, s.d.).

Atidarius kongresą tuoj 
išeiną su pareiškimu socia- 
lisfų-maksimaiistų (5 žmo
nių) vardu K. Boruta pa
reikšdamas, kad į kongresą 
nesą pakviesta visų politinių 
partijų žmonės, tad kongre
są jie skaitą neteisėtu ir už 
jo pasekmes atsakomybės 
neima. Penkių žmonių frak
cijos pareiškimas, — imant 
dar domėn, kad visoj Lietu
voj tik keliasdešimts kartų 
daugiau viso šios partijos 
žmonių tėra, — nesudaro jo
kio efekto. Po to eina sveiki
nimai, kurių žodžiu ir tele
gramomis gana apsčiai. Ka
da išėjo sveikinti “Rūtos” 
draugijos vardu B. Pauliu
kevičius, kilo didelis triukš
mas, nes vietoj sveikinimo, 
pradėjo kolioti. Dalyviai 
pradėjo protestuoti ir B. 
Pauliukevičius jėga pašali
namas. Tada šoka išmėginti 
kumščius K. Boruta, bet su-

vienas-kitas bepartyvis. j
Prasideda referatai, viso Masako kapo. Prezidiumo 

trys. Apie priežastis, kodėl vardu uždeda P. Vikonis ir nurodo, 
įvyko 17-tos gruodžio per- V. Mickus. Iš lietuvių pusės skaito 
versmas, referuoja V. Mic- atatinkamas I 
kus ir P. Vikonis. Nurodyta, V. Mickus ir Pr. Ancevičius. 
kad dabartiniai valdonai, Grįžus iš kapų pietus. Tuo negu Lietuva, ir kad jau len- 
kurie vadina save “f 
vadais” i 
jais,” Lietuvos Respublikos 
kūrimosi laiku, 1918 m., vie
nintelį išganymą matė kara
liuje ir jau buvo suderėję 
Bavarijos princą Urachą 
pakrikštijant jį Mindaugio 
II-jo vardu. Bet aiškus vi
suomenės pasipriešinimas ir 
revoliucija Vokietijoje pri
vertė ne tik Urachą nuo savo 
kandidatūros, bet ir Volde
marą nuo premjero atsisaky
ti. ______

Steigiamasis Seimas davė" cevičius 
didžiumą kademams, tat ’ ‘ 
Valstybės Kontitucija, o taip koniu kitą. -Jau buvo pen- 
gi žemės reforma praėjo jų kios, laikas pradėti kongre- 
dvasioje. Rezultate pirmojo są, bet susitarimo nebuvo. 
Seimo rinkimų, matosi dide- Atėjo pusiau šešios ir nieko 
lis politinės orientacijos per- šiuo klausimu nepasiekus ei- 
versmas Lietuvoje. Pirmaja- 
jame Seime susidaro lygsva
ra ir galiau Stulginskis jį 
paleido. Antrojo Seimo rin
kimai ėjo po didele prie
spauda, panaikinta visa eilė 
balsuotojų ir sudaryta poros 
žmonių didžiuma, kurių pa
galba ir valdė kademai kraš
tą vėl tris metus.

Antrojo Seimo metu, žmo-, statomus
— III- • • I • •

vadina save ____  _ ________ __ _
ir “valstybės kūrė-!sijos pasitarimas.

’ cxaax a!x4

“tautos( laiku eina rezoliucinės komi- kai valdo pagrobtą Vilnių 
. Jon įeina 10 metų. “Mes smerkiame 

socialdemokratai: P. Viko- bet kurią jėgą, — sako V. 
nis, J. Paplauskas. J. Pleč- Mickus, — mes nemanome, 
kaitis ir Pr. Ancevičius, vals-įkad jei valstybė galingesnė, 
tietis liaudininkas — V. Mic- valdė dešimt metų, tai jau ir 
kus. Svarstant rezoliucijas teisybė jos pusėĮL Mes smer- 

; ilgai gana užtrukta užsienio kiaine Plechavičiaus, Sme- 
j politikos klausimu ir ypatin-' tonos, bet draug ir Želigovs- 
jgai klausimu ’ santykiuose j kio smurtą. Mes esame 
Lenkijos su Lietuva. Šiuo 'griežtai nusistatę prieš Len- 

I klausimu buvo gana daug 
' ginčytasi, bet prie vienos re
zoliucijos neprieita ir di- 

■ džiuma — Paplauskas, An- 
> ir Plečkaitis siūlė 

vieną, gi V. Mickus su P. Vi-

gos pradėjo valtį versli, vie
nas tvirtas, bet bailus vyras 

'sušuko: “Melskimės, nestik 
malda gali mus išgelbėti.” 
,“Ne! — atsiliepė senas pri
tyręs žvejys. — lai silpnieji 
meldžiasi, o tu esi tvirtas — 
dirbk irklais.”

i Darbas yra tikriausias pi
nigas, už kurį galima nusi
pirkti pasisekimą. Pasiseki
mui kaina dar niekad nebu
vo nukritusi. Durys į laimės 
šventonę niekad nestovi 
atidarytos. Kiekvienas, kas Į 
tą šventovę patenka, pats 
prasimuša sau duris. Už jo 
nugaros tos durys vėl užsi
daro.

Dideli žmonės labai retai 
turėjo palankias sąlygas lai
mei pasiekti. Jie turėaavo 
prasiskinti sau kelią per 
įvairiausias kliūtis ir sunku
mus.

Smulkių ūkininkų vaikai 
Amerikoje užima aukščiau
sias vietas valdžioje, parla- 

kuri mente ir įvairiose įstaigose, 
au priklauso, ir žmonės pa- Neturtingų tėvų vaikai davė 
iks tave ramybėje. Pasaulis pasauliui .didžiausių išradi- 
oalieka kiekvienam žmogui mų moksle f- jie tapo di- 
save įvertinti ir užimti pride-džiausiu bankų pirminin- 

—sako gar- kais, universitetų rektoriais, 
rašytojas Gražiausios knygos yra pa- 

_ __  ■ , .-f rašytos iš biednuomenės ki- 
Ričardas Arkoraitis augo lūšių rašytojų. Garsiausi 

leturtingoje šeimoje. Jis bu- profesoriai, mokytojai, laik- 
vo trylikta? beturčio tėvo su- raštininkai yra neturtingų 
nūs. Neįgijęs jokio mokslo, tėvų vaikai.
vargdamas ir sunkiai dirb- Jaunas vaikinas EliruBer- 
damas, jis išrado audimo rit buvo tėvų atiduotas mo- 
mašiną, kuri iškėlė Anglijos kytis kaiviauti. Čia jis turėjo 
galybę. nuo ryto iki vakaro dumti

Čigonas valkata Salario dumtuves arba kalti geležis, 
pamilo garsaus italų daili- Ir vis tik, gyvendamas tokio- 
ninko Antonio dėl Fiore se nepalankiose sąlygose, jis 
dukterį. Norėdamas nusi- pasiekė aukšto mokslo. Jis 
kratyti čigono, Fiore pareis- nuolat nešiojo knygą kiše- 
kė, kad jis savo dukterį ati- niuje ir kiekvieną laisvą va
duosiąs tik tam, kurs suge- landėlę sunaudodavo jos 
bės tapyti paveikslus ne blo- skaitymui. Net valgydamas, 
giau už jį. “Po kelių metų aš vienoj rankoj laikydavo 
busiu dailininkas,” — atsa- šaukštą, kitoje knygą. Taip 
kė čigonas. dirbdamas dvidešimtį metų,

Keliems metams praslin- jis išmoko daugelio kalbų, 
kus, kada Fiore jau buvo vi- pasiekė aukštų mokslų, gavo 
sai pamiršęs čigoną, duktė profesoriaus vietą ir Įgijo di- 
parodė jam gautą paveikslą, delio mokslininko vardą, 
kuri dailininkas labai išgyrė. Dideli žmonės paprastai 
Paaiškėjo, kad paveikslą yra labai darbštus. Mes nu
piešė čigonas Salario. Ir tik sistebėtume, jeigu dideli 
tokiu budu jis gavo mylima- žmonės — genijai mums pa- 
ją. pasakotų, kaip daug ir sun-

Ne tiems reikia pavydėti, kiai jie dirbo, kol atliko savo 
kurie didelius turtus pa vėl- didelius darbus. Messuma- 
dėjo iš tėvų, bet tiems, kurie lonumu besilsėdami skaito- 
gimę neturtingais, patys sa- me geras knygas, bet sunku

naudojimas tos paskolos 
bent kurioms valstybės išlai
doms automatiškai paliuo- 
suoja kitus jos išteklius, ku
rie tuomet gali būt suvarto
ti karo reikalams.

Labai ryškiai šitą dalyką 
iškelia aikštėn Casimir P. 
Palmer, buvusis kitąsyk Lie
tuvos žvalgybos direktorius, 
kuris dabar gyvena Nėw 
Yorke. Smerkdamas Pilsud
skį, kaipo Lietuvos išgamą, 
kuriam tinkamiausia vieta 
butų ant šv. Elenos salos, 
Palmeris nesigaili ir dabarti
nių Lietuvos diktatorių.

Pilsudskis yra Lietuvos 
išgama.

Palmeris nei kiek neabe
joja, kad Lenkija yra pasi
ryžus praryti Lietuvą.

“Juozas Pilsudskis yra lie
tuvis,” sako Palmeris, “bet 
kilęs iš lenkiškai kalbančių 
bajorų, jisai garbina viską, 
kas tik lenkiška. Jo tikslas 
yra išplėsti Lenkiją nuo Bal
tijos iki Juodųjų jūrių.

“Į Lietuvą Pilsudskis žiu
ri kaipo atsiskyrusią Lenki
jos provinciją. Kad jis lau
kia progos prijungti Lietuvą’ 
prie Lenkijos, apie tai neįga
li būt jokios abejonės. Ir pro
ga atėjo.

“Voldemaras ir Smetona 
paskelbė, kad be Vilniaus 
negali būt taikos. Bet Vil
nius lenkų apgyventas mies
tas. Aš nemanau, kad visam 
Vilniuje yra daugiau kaip 
2,000 lietuvių.

“Prie to, vilniečiams ne
patinka Kauno valdžia, nes 
užėmus lietuviams tą miestą 
1920 metais Lietuvos vy
riausybė padarė didelę klai
dą bandydama užgniaužti 
lenkų kalbą. Aš tą gerai ži
nau, nes aš tuomet buvau 
lietuvių administracijos 
priešaky Vilniuje.
Lietuvos armijai vadovauja

“bomai.”
“Vilniaus gyventojai to

dėl kreipėsi į Pilsudskį, pra
šydami pagalbos. Lenkai, 
žinoma, pavartojo gudrybę. 
Pasirašę 1920 metų 7 spalių 
Suvalkų sutartį su lietuviais, 
jie įsakė gen. Želigovskiui 
‘sukilti’ ir išvyti lietuvius iš 
Vilniaus. Nuo to laiko lenkai 
tenai ir sėdi.

“Lietuviai galėjo išlaikyti 
Vilnių tiktai jėga. Bet 2,- 
000,000 tauta vargiai gali 
antmesti savo valią 30,000,-. 
000 tautai.

“Tas yra aišku visiems, tik 
ne Lietuvos diktatoriams 
Smetonai ir Voldemarui, ku
rie remiasi tik ant armijos, o 
tai armijai vadovauja rusai, 
vokiečiai, lietuviai ir latviai 
kariškiai avantiūristai, ame
rikoniškai tariant, tikri ‘bo
mai.’
Žmonės prislėgti mokesčiai*. vaigIUS __ ________

“Dabartiniai Lietuvos vai-'darbštumo, kantrybės, tau- 
donai nori parodyt žmo- pumo, sąžiningumo ir kitų d a vo: 
nėms, kad jie dirba savo _ 
krašto labui. Jie nuolatos Tavo sunui paliktas turtas dienų išmintis sako: 
šaukia, kad jie norį ‘paliuo- bus gal neveiklumo, tingi- bėk pats save.”
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Pilsudskiui vieta ant 
šv. Elenos salos.

“Maišalas Juozas Pilsuds
kis ir jo įrankis Ignacas Mo- 
sickis, vadinamas Lenkijos 
prezidentas, dabar stropiai 
organizuoja spėkas Lietuvai 
užpulti ir ant visados ją pa
siimti. Šito, žinoma, niekas 
neslepia.

“Nuo to laiko, kaip Ame
rika davė Lenkijai $70,000,- 
000 paskolos, Lietuvos (aš

įsakyčiau ir Ukrainos) liki- 
į mas yra užbaigtas.

“Pilsudskiui vieta, mano 
i supratimu, turėtų būt ant šv. 
'Elenos salos.”

Iš New Yorko 
“Sunday News.”

PASITIKĖK i 
SAVIM.

» —Užimk tą vietą.

•amą jam vietą, 
sus . Amerikos 
Smersonas.

I
kijos imperialistinius tikslus 

į link Lietuvos ir prieš juos

I

j ta kongresam J. Plečkaitis 
nesutiko įrašyti Vilniaus 
klausimą, tat su didžiumos 

j (trijų) ir mažumos (dviejų) 
i rezoliucijomis nueita kong
resam

Visi susirinkę. Jau atėjus 
kongresan, J. Paplauskas 
pranešė Mickui, kad santiky 
su Lenkija Plečkaitis įrašys 

► reikalavimus Vil- 
nės belaukė vieno: —juo niaus ir esamo karo stovio 
greitesnių rinkimų į III-jį tarpe Lietuvos ir Lenkijos 
Seimą. Ir kada artinosi rin- klausimais. Bet kada J. Pleč- 
kimai. tai visi matė, kad lai- kaitis po savo kalbos per- 
mėjimas kairiajam sparnui skaitė užsienio klausimu rė- 
užtikrintas. Kademai atsi- zoliuciją, tai pasirodė, kad 
Kviečia Plechavičių iš čeko- jis ją kiek pakeitė, bet Vil- 
slovakijos, jų prez: ’entas niaus neįrašė.
dovanoja Plechavičiui baus-Į Po Plečkaičio referato iš 
mę už visą eilę kriminalinių ramaus kongreso pasidarė 
nusikaltimų ir tuoj klebonai įkaitinta atmosfera.
nori, kad Plechavičius įvestų Diskusijose dalyvauja 
karinę diktatūrą. Nors rle- Bauža (v. L), Ancevičius, 
chavičiui ir brangiai siūlė, ir,Vikonis. Pastarasai pareiš- 
rankpinigius paėmė, bet jis kia, kad pasakyta Plečkai- 
pabugo ir atsisakė. Jčio kalba yra daugiau nei

Trečiajam Seimui susirin- Lietuvos valstybės įžeidi- 
kus ir patikrinus buvusios mas. “Kongresas norima pa
valdžios darbus, pasirodė daryti organu, kurs pildytų 
aišku, kodėl kademai neno-1 Lenki jos imperialistinius
*«a4a x r a 1 x-l x a rx « 1 i cr4 •» Txx x
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rėjo valdžios ^aleisti. Jų mi-siekius. Lenkijos atstovas 
nisteriai buvo apsivogę ir bi-; Lukoševičius. — tęsia kal- 
jodami bausmės norėjo ne-' bėtojas. — pirm kongreso

kiek išgalėdami kovosime.” 
Balsuojant Plečkaičio re

zoliucija gauna 26 balsus, V. 
Mickaus ir P. Vikonio — 18. 
Tada išeina su nepaprastu 
pareiškimu V. Mickus, nuro
dydamas, kad šiame pačia
me posėdyje vyksta neteisė
tumas — su plečkaitininkais 
balsavo svečiai Pavilionis ii4 
VI. Pilotas, ir į protestus 
dauguma nekreipė domės. 
“Mes žiūrime valstybinėmis, 
—tęsia V. Mickus, — bet ne 
partinėmis akimis. Plečkai
čiui svarbi demagogija, bet 
ji čia ne vietoje. Mes protes
tuojame prieš Lenkijos im
perialistinius siekius, smer
kiame Plečkaičio vedamą 
politiką ir posėdį apleidžia
me.“ Išeina 12 valstiečių 
liaudininkų (visi), iš social
demokratų Vikonis ir dąfr 
keletas prijaučiančių Svečių. 
Halėje lieką tik 22 emigran
tai iš pradžioje buvusių 61), 
Jietečiau dabar neturi opo
zicijos. ‘ 'd

Pasilikę delegatai priima 
rezoliuciją prieš eserus, tą 
patį ruošiasi ir prieš išėju
sius valstiečius liaudininkus, 
bet estų socialdemokratų at
stovas nuo to sulaiko. Tuo 
kongresą ir baigia.

Tat kongresas vietoj ben- 
di •os kovos planų nustatymo 
prieš Lietuvos fašizmą, tik 

:susiskaldę. Viena ko jis pa
siekė, tai kad buvo atidengta 
baisi avantiūra ir išgauta 
Lietuvos armijoj Lenkijos 
šnipai, kurie šiandien yra 
dvigubais tautininkais ir vi
są kraštą smaugia. Gi visa 
tat svarbu žinoti kiekvienam 
Lietuvos kareiviui ir visuo
menės nariui.

Iš “Liaudies Balso.”

JVVlClllll UdUMIlCo IIVf vJU 11C" į 
paduoti kairiesiems. Seimas pasikalbėjime pareiškė, kad 
atidavė teisman ir juos laukė, priėmus atatinkamas rezo- 
sunki bausmė. Tuo metu su- liucijas Vilniaus klausimu, 
sitaria niekšiškam darbui j Lenkijos valdžia duos mate-1 
tautininkai su kademais ir rialę ir moralę pagalbą Vol- 
rengiasi nuversti teisėtą vy-'demarui nuversti. Betatmin- 
riausvbę. Ir septynioliktos-kim, kad Lenkija nori pasi- 
gruodžio išvakarėse, kada naudoti musų traginga vals- 
visas kraštas rengėsi Dr. K.jtybės padėtimi”... Čia su- 
Griniaus 60 metų jubilėjų skamba pirmininko skambu- 
švęsti, Smetonos signalu, —įtis, skelbiama 10-čiai minu- 
Seimo nario prisiekusio kon-Į čių pertrauka.

— išeina gatvėn; Pertraukos metu gyvai ap-

dintais kareiviais, areštuoja korespondentai tik klauso, 
vyriausybę ir priverčiają at-'kas ką kalba. Pertraukos 
sistatydinti. Į metu Plečkaitis sušaukia so-

Jei buv. vyriausybė buvo cialdemokratų frakcijos pa
kalta perversme, tai tuo at-'sitarimą ir sako, kad po
žvilgiu, kad ji demokratinės cialdemokratai turi* eiti su 
tvarkos teisėmis davė nau- juo, nes antroji Mickaus pa- 
dotis netik tiems, kurie de- siūlyta rezoliucija yra liau- 
mokratiją gerbia, bet ir dininkų. Bet dalis socialde-- 
tiems, kurie jos negerbia. į mokratų Plečkaičio pasiuly-Į

Apie padėtį Lietuvoje fa- mui nepasiduoda ir išeina iš i tuos keturius inėjo vienas su
• automatišku karabinu ir už-

Po pertraukos tęsiamos dengtu veidu. Atsistojęs vi- 
.i, Perskaitoma įė- dury salės ir į visas puses

- j grasindamas, 
----- 1---------- ------- liaudininkų ir j jisai pradėjo šaukti visiems 

sukišta šimtais kalėjimuos- socialdemokratų dalies,—P. J pakelti rankas aukštyn. Tai 
- ----- .• -- ----- —pasirašyta re-,buvo 2 valanda nakties, 

'tas policininko “aukštai” iš- zoliuciją, kurioj sakoma:,Tarp svečių buvo vienas po-, 
(minčiai. Tauragės sukilimas “Užsienio politika turi būti licmanas ir policijos seržan- 
likviduotas, apylinkės pasru- vedama ta linkme, kad su-'tas. Jie tuojaus pradėjo nuc 
vusios krauju, bet Tauragės darius gerus ir sveikus dip- savo stalų į tą banditą šau- 
dvašia viešpatauja visoje lomatinius, ekonominius ir'dyt. Banditas norėjo atsakyt 
Lietuvoje ir fašistų gyveni- kitokius santikius su visomis savo ugnimi, bet iššovus jam 
mo dienos yra suskaitytos, valstybėmis, ypatingai su vieną sykį, jo šautuvas užsi- 

| Šiuo klausimu išeina visa kaimyninėmis, tame tarpe ir kimšo, ir banditas krito nuc 
eilė kalbėti, tame tarpe ir su Lenkija. Gi Vilniaus klau- polįcmanų ugnies negyvas, 

mą, pasiryžimą; padėk pats pašvęsta, tai antroji diena tauragiškiai Merkelis su Jo- simą* ir kitus ginčijamus Bet išleistas jo suvis patai»
Į Taigi ne paveldėtas, bet sau įgyti mokslą, išsilavini- buvo paskirta visai rimtiems nu Gavėnu. Juodu nupasa- klausimus išspręs teisėta, de- vienai kabareto šokikei į šc- 

A i-- tr.-_i.__---------- i.i—.--------------------- a Pra-koja sukilimo priežastis ir mokratinė Lietuvos Seiu o'nąir ji turbut mirs. Policijof.
pastatyta valdžia, betarpiai sekantas Cohen taipgi likos

Daroma pusiau antrą va- tardamosi su lenki jos vy- persą it ao. Išviso, 7 asmenis 
ir vienas už-

I

sidtręs su tauragiškiais, nu- stitucijai, «k-
si leidžia ir taipgi išmetamas fašistai karininkai su sūkiai-j kalbama pakelta sensacija, 
- _ _ ■- - “ '—' — _ _ _ - X I » X-X 4 A X A I r A X» A X X — X X A A «• A. a4 X X X A Ir A M A A XX X<X xl ZV X*X 4 A X 4X1 X Ir lmxfxiš salės. Tada apleidžia salę 
eserai ir “tikrieji darbinin
kai.”

Salėje lieka ramu ir be ko
kių incidentų toliau posėdis 
tęsiasi. Žuvusieji kovose su

I metu Plečkaitis sušaukia so- 
vyriausybė buvocialdemokratų frakcijos pa-

vo darbu ir energija turtus net Įsivaizdinti, kiek darbo, fašjzmu paminimi atsistoji-
kiek nemiegotų naktų ir gal-Įgijo- - _

Galima palikti savo sunui vojimo tos knygos kainavo, 
turtus, bet valios, patyrimo 
ir ištvermės, kuriais tie tur- cijus 
tai surinkti, tu jam neper- kol sukūrė vieną eilėraštį, 
duosi. Tu negali jam per- Bet užtat jo eilėraščiai ir po 
duoti tą pasitenkinimą, kurį dviejų tūkstančių metų ne
suteikia darbštumas, tą nustojo savo vertės. Anglų 
džiaugsmą, kurs kyla ma- rašytojas Fosteris kartais 
tant. kaip viskas gerai auga, visą sąvaitę dirbdavo, kol j

Romėnų rašytojas Lukre- 
ištisais metais dirbo,

mu, — muzika tuo laiku 
griežia Šopeno laidotuvių 
maršą. Kongresas nutaria 
pasiųsti telegramas pareikš
damas savo užuojautą politi
niams kaliniams, Dr. J. Pa
jaujo, J. Januškio ir Sileno

CHICAGOS BANDITAI 
UŽPUOLĖ 200 ŽMONIŲ 

ŠOKIU SALĖJ.

Ano panedėlio naktį Chica- 
goje buvo užpultas Parody 
Cafe, kur apie 200 vyrų ir 
moterų gėrė, valgė ir prie 
linksmios džiazo muzikos 
smagiai sau šoko. Visų pir
ma salėn inėjo per didžią
sias duris du banditai su at
kištais šautuvais. Paskui 
juos inėjo du kiti su nedide
liais kulkasvaidžiais. Paskui

šizmo valdymo metu refe- frakcijoeTposėdžio.
ruoja J. Paplauskas, Pasiro-I f
do, kad padaryta begalės diskusijos. L________ __ 7 __ _

-----, ^-.i užsienio klausimu V.lgavo ginklu 
mis geriausių Lietuvos sūnų, I Mickaus -

vardais, gi šeimynoms, kurių;^^Surn?’ išžudyta dešimti- jusi
• • v A v • A* W A V < I • 4 « W * XX XX XXX X XX XX I A ■ X XXnariai yra žuvę ar fašistų su

imti, nutarta pasiųsti užuo-
negali perduoti būdą ir pa- užbaigdavo vieną sakini. JoLaut’)S telegramą P*. Mikuls- na ,r v’sas gyvenimas paves- Vi kon i o, 
X-X xxa 4 Z A x«XrxlxA APA*«<^ 1 z-l 1»A X Vzv «k i 1 L- C* f I _ _ ® *     14a.-. xx a 1 C XXX m Cm 1 , a < < U’ a 1 Cxx a C C apratimą viską daryti gerai, draugai juokdavosi,m . r, -. Kad kio tėvų vardu. Tos dienos'

S?Va^ parasęs posėflžiavimas baigiamasin-
................’z'• z-’■* ternacionalu.

Sekmadienio posėdi*.
Pažink pats save.” Musų Darbai prasideda 10 vai. 

ryte. Salė pilna žmonių. Jei
Padėk sau pirmoji diena buvo daugiau 

suoti’ Vilnių iš po lenkų ir niavimo, silpnumo ir nenusi- išdirbti tvirtą būdą, darbštų- sveikinimams, susipažinimui 
kad jie yi a pasiryžę užtai manymo priežastis. i
net numirti. Į

Tuo tarpu Lietu s gy- uždirbtas turtas tikrai pake- mą. Kiekvienas mokslo ir iš- klausimams aptarti, i 
ventojus jie laiko ap^. ę lia žmogaus vertę. silavinimo trupinėmis turi la- džioje atmosfera labai rami, fašistų malšinimo budus.

Kietas, sunkus gyvenimas bai didelės reikšmės kovoje vakarykščiai apleidę salę ne-
x </ ’ užgrūdina ir visko iš- už būvį. heatėjo, be to, buvo nutarta

mokia; staigus, minkštas Orūonas Svett-Merdeuas. juos ir neįsileisti Tat dalv-». akar*

Tau jis buvo tavo vieną eilutę.
Senovės išminčiai saky-

gerų privalumų išvystymas.

tokiais mokesčiais, kad ap 
skntas kaimietis beveik visi. z. 
laiką •..dkšČioja basas.

tt

“Gel-

landą pertrauka iki 5 vai. riausybe ” J. Plečkaičio šiuo bu\o sužeisti 
Pertraukos metu klausimu rezoliucijoj visai muštas.
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Socialistams ar Klerikalams 
Lenkija Artimesne?

Paskutiniu laiku pasklido į “...o kuom tu geresnis 
paskalų, buk pabėgusieji mandresnis, I 
Lenkijon socialdemokratai 
parsidavė Lenkijai. Kad tuo
se paskaluose butų bent da
lis teisybės, sunku Įtikėt. 
Koks pamatas tokiam parsi
davimui? Juk Lenkijoj kur
kus prastesnė dirva socializ
mui ir laisvai pažangai, negu 
Lietuvoj. Daleiskim net, kad 
Lenkijos valdžios jie butų 
“riebiai” apmokėti, visgi to
kia jų “alga” netolimoj atei
ty baigtųsi.

Po nenusisekusio Taura- galą, parsiduos Lenkijai, ir 
gės sukilimo daugelis gerų antru syk padarys “uniją” 
tėvynainių turėjo neštis už- Lietuvai ant pražūties, o jie 
sienin, kad savo gyvastį ap- už tokį “didvyrišką” darbą 
saugojus, ir kad tokie pabė-'gaus bent laikiną atlygini- 
gėliai turėjo taikytis prie te- mą. 
nykščių apystovų, priimant' —.....................................
kas siūloma, negalima juk 
už tai smerkt. Tik anaiptol 
negalima tikėt, kad socialis
tai turėtų palinkimą ar išskai 
č£avima vienvt Lietuva su 
Lenkija, o dar mažiau — pa
siduot po Lenkija, nes, kaip 
jau sakiau, socializmui dir./^į^į 
va lenkuose prasta. Lenkija: _. x ... . . x .
yra akla klerikalizmo šalis, i Lietuva likus kaip stovi, 
kuri socializmo taip bijosi,vlena’. net .ranPauslu 
kaip davatka teisybės. i la>^ ne»al' , pasitikėt ant

V !er.as dalykas yra mums R d j; ie§ 
žinomas kad nei pabėgėliai paįj5avi,’as Lenkijai tik 
nuo Lietuvos fašistines vai-! 
d žios labiau nekenčia fašiz
mo, negu jų drauga? likusie
ji tėviškėj. Todėl neteisinga 
tokius smerkt išgamomis, 
kaip tai su pamėga klerikalų 
ir fašistų laikraščiai daro.

Aš nesu socialistas, 1__
kadangi socializmas ne po
nijos ir aukštuomenės (aris- 
tokržitijos) rūmuose, o baku- slJ.a. ant piiesų kėdžių 
žėj gimė ir lūšnose augo, tad Pn,es dabartinius Lietuvos 
man, kaipo lietuviui, jo min-l??^“8 se<i.1-, tl.k vl.e.1a
tis negah. būt svetimos, nes ' 
lietuviai, kiek jų beliko po 
kryžiokij'oš Lietuvon Įsibro- ! 
vimo, tapo žemoji luomą. | 
Tad negaliu tos minties1 
neigti, nes man nepasisekė; 
niekur matyt, kad socialis
tai savo tautą niekintų.

Iš lietuviškų srovių, kleri
kalai (papistai) artimiausi: 
Lenkijai. Tas paaiškės jei nei 
šiandien, tai rytoj. Lenkija} 
Lietuvai, papizmo žvilgsniu, 
yra krikšto podė. Jei šian-; 
dien dar yra tokių, kurie ma
no, kad musų papistai Len
kijos nekenčia, teisybę pa
matys (jei laiku nesugriebs į 
prašalinti papistūs iš vai-i 
džios), kada po lenkų lete-| 
na visa Lietuva atsidurs!; 
Kas-gi nežino Lietuvos kuni
gijos karščiausių užgaidų 
Įsitvirtinti liaudyje po globa 
tvirtos katalikiškos Lenki
jos? Tą kiekvienas protau
jantis lietuvis mato kad ir iš; 
steigimo naujų vyskupijų 
ant suvargintos šalies pilie-! 
čio kupros. Kunigai gerai ži-‘ 
no ir nuvokia, kad lietuvis—' 
tai ne lenkas, kuris “nobaž-į 
nai” klauso, ką kunigėlis 
jam sako. Jie gerai žino, kad 
su pagelba diktatūros neil
gai išlaikysi pavergtas mi-i 
nias, ir kad ryt-po-iyt reikės 
atsižadėt šiltų vietų. Lietu-} 
vos papizmui tėvynės reika
lai ir “savo šalis” — tai mui-! 
lo burbulas žaist prieš tikin- 
cius.

I>enkija papizmui—sava 
šalis; joje netik nieko nepra-: 
ras, o dar bus tvirčiau ap
saugoti nuo laisvosios min
ties priešų.

Fu istai lenkišką “kultu-1 
ra,” kaų ir jos kalbą, po šiai 
dienai sekc Kasgi nežino, 
kad papizrhv dėka lenkas 
klerikalas liko n kiviui kle
rikalui artimesnis, ^egu gi
miningas latvis ar pru. 3s?

Nesenai aš vienam asn.i - 
*iiui pastebėjau, kad svetur 
(n. Lenkijoj) gyvenant len
kiško. kalba ir nuolatinis 
lenkam, pasidavimas lietu
viui netini..'. Jis man sako:

kunigams Lenkija bus tikra 
globėja. 

Toįa 
kadangi 
išvados 
užtylėt, 
socializmo ginti.

! Dabar platinasi gandai, 
i -i i --i3^ kad Lietuva taps padalinta.

. „ .« t ’ ik3d lenkiškai Tokie gandai, net jeigu ir 
nekalbi. Lenkai geresni uz nepamatuoti, ir tai gero ne- 

bažny- iemia. Jei Lietuvą valdytų 
' ~'f- *e tau Pa“ pažangiečiai, blogiausiam

. — pamaniau padėjime beabejo susigrieb-

PITTSBURGH, PA. 
Prašymas.

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

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

yra to- 
ypatingai 

vvaterburiečiai, kurie prijau- 
jčiate šitam svarbiam reika- 
Į lui, galite sukelti reikalingą 

Šių metų Padėkavonės sumą pinigų (užtektų apie 
Dienoje man teko lankylis $250) į paskirtą fondą ir pa
pas gerus draugus Waterbu-' statyti atatinkamą pamink- 
ry, Conn. Mums bekalbant ją ant draugų Prusalaičių 
apie Prusalaičių šeimynos kapo. Draugai iš tolimesnių 
tragediją, aš paklausiau kur kolonijų gali taipgi prisidėti 
ir kaip velionis ir jo šeimyna su savo auka, pasiųsdami pi- 
liko palaidoti? Atsakymas, nigus draugui A. Nainiui, 

Waterbury,

I Balsas iš Prasaiaitii1 kis: visi draugai, ypa

mintis skaudi, bet 
mano galvoj tokios 
pinasi, tai negaliu 
net nemanydamas

Kapo.

čion, katalikai.” 
pizmo vaisius!
sau- itų. Tik, žinoma, pažangie-

Nei kiek negeresni už kle-'čiai iki tokio laipsnio nebūtų 
‘"’ nuslydę, kad netekt iš stip

rių kaimynų, kaip Rusija ir 
Vokietija, pasitikėjimo.

, Blogiausiame stovyje Lie
tuvai geriau išlikt čielai, ne
gu po keno globa pasiduot. 
Bet jeigu jau pasiduot, tai 
geriausia po Rusija. Po Rusi
ja gyvenome pirmiau, ir 
jeigu ne lenkiškoji dvasia ir 
papizmas, tai butų daug 
daugiau sveikų tautiškai lie
tuvių likę, negu šiandien ma-

rikalus-kunigus ir nakties 
didvyriai fašistai: Smeto
nos, Voldemarai, Skurlups- 
kiai ir kiti, kurie netik pa- 
sriuvę ponijos dvasia, bet 
nemažesni garbmyliai, ku
rie, matvdami savo likimo•>

kurį man vienas draugas da
vė, atsiliepė man i širdį taip, 
kaip balsas iš Prašalaičių 
kapo. Girdi, jeigu draugas 
nueitumėte į tas kapines, 
kur velionis yra palaidoti, 
tai vargu galėtumėte surasti 
tą vietą (kapą), nes nėra 
niekeno ir niekuomi paženk
linta.

Išgirdęs tokius skaudžius 
žodžius, aš negaliu nutylėti 
neiškėlęs aikštėn tokio nedo
vanotino Prašalaičių draugų 
apsileidimo. Ypatingai wa- 
terburiečių draugų, kurie 
sykiu gyveno, dirbo ir turėjo

Tiek kademai, tiek fašis
tai, valdydami šalį, sutrau
kė draugiškesnius ryšius su 
tokiom šalim, kaip Vokieti
ja ir Rusija, iš latvių irgi 
špygą gavo. Lieka “pasitikėt 
ant Dievo,” i kurį jie tiek ti
ki, kiek kunigas Į “švento”

tuvių iiKę, negu sianaien ma- uu uv u
tome. Te sau Rusija būna ir Į progos asmeniškai pažinta
sovietinė, bet ji lietuvio ty- velionies nuopelnus progre- 
rai dvasiai nėra ir nebus syvei išeivijai. Negalima pa
tiek pragaištinga, kaip Len- liuosuoti nuo tos amžių per

są vo papizmo “bro- ©šventos pareigos ir draugus

syvei išeivijai. Negalima pa-

lišmislytas baubas. Galima 
daleist, kad - Lietuvos kleri
kalai su fašistais šalį sukir
šinę griebsis niekšiausių 
priemonių, kad tik savo su
terštą kailį ant ilgiau sveiką 

■ 'išlaikius. bet *
i Iįatviai Lietuvos fašistams 
nepritaria, Vokietija su Ru-

vadus sėdi. Lieka tik viena 
išeitis — į. Lenkiją. Lenkija 
fašistus UŽ jų “pasiaukoji
mą” laikiną! apdovanos ir 
kels į didvyrius, na, o musų

kija su savo papizmo “bro- gyventos pareigos ir draugus 
lystės” ryšiais. i iš tolimesnių kolonijų. Aš

Papistai su fašistais. žino-l^a putiną reikalą pa-
ma. ant tokios išeities nedėsj^nkjinti Prusalaičių kapus, 
daug domės; jiems geriau- "lant zmone_? galėtų matyti, 
šia tokia šalis ar tvarka, ku- kad mes Paderančiai atme- 
ri leidžia jiems tamsiąją }naPe].savo ^kejus- * Pie 
liaudį saviškai vergi ir kur!^lkalm^. Patie? Pam,!n' 
laisvoji mintis gniaužiama. k!° 11 ,aP.le.ta1’ k(?dei ?e I(?” 
Tokiems artimiausis ir lino- nies g^mes tuomi nesirupi- 

i _ „asi. ,na’ nera jokios svarbos kal
bėti. \ įetos gyventojai patys 
gerai žino, kad velionies gi- 

jminės, žmonės priešingų pa- 
I žiūra, visai nenori tuo rei- 
įkalu susidomėti, todėl iki 
šioliai niekas nėra jokio pa
minklo pastatęs. Nėra abejo
nės, kad draugai žino, jog 

i visa Prusalaičių šeimyna yra 
^palaidota sykiu, prie vieno 
i kapo. Todėl, aš manau, ga- 
i lėtų pakakti vieno gražaus 
paminklo visai jų šeimynai. 
Tokis paminklas nekainuotų

sas kelias Į Lenkiją, — pasi
duot jos globon, parduo
dant už Judos graši visą Lie
tuvą...

Ne socialdemokratai; ne 
liaudininkai jieško vienybės 
su Lenkija ir ne jie ją pada
rys. Tikrieji su Lenkija bi
čiulystės šalininkai yra pa- 
pistai ir dabartiniai Lietuvos 
šalies vadai — smetonlai- 
žiai fašistai!

Anis Rūkas.

DRAUGAI DARBININKAI, 
SKAITYKIT IR PLATIN- 

KIT “KELEIVĮ”.

labai daug, o draugų parei- 
l‘ga butų išpildyta labai dide- 
!lė. . •

Nėra Galvos 
Skaudėjimo

Trinerio Kartusis Vynas 
padaro viską, ką tik jus 
apie ji skelbiat. Jis su
stabdė man galvos skau
dėjimą ir padaugino mie
gą. Aš turiu didesni ape
titą ir neatsiranda dau
giau gazu viduriuose.

M r. H. K.. Pittsburgh. Pa.
(Vardas ir adresas ant 

pareikalavimo.)

Ar jau gavote puikų Trinerio 
1928 metų Sieninį Kalendo
rių? Gaukite jį dykai jūsų 
aptiekoj arba prisiųskite 10c. 
persiuntimo lėšoms Joseph 
Triner Company.

1235 Bank st., 
Conn.

niesir Waterburio draugi- INTERNATIONAL PAPER CO 
jos, prie kurių jis prigulėjo 
ir dirbo be jokio atlyginimo. 
Eikvodamas savo laiką, 
skriausdamas save ir savo 
šeimyną, jisai per naktis ne
miegodamas rūpinosi, kad 
pastačius Waterburyje tin
kamą lietuvių salę. Ir salė 
stovi. Draugijos ja naudoja
si. O draugas Prusalaitis, 
kuris dėl stokos pasilsio ga
vo džiovą ir pirm laiko nuė
jo į kapus, o paskui jį visa 
nelaiminga jo šeimyna, šian- .
dien ir nedidelio akmenėlio 19“8 se™ kurie
ant savo kapo neturi! Taip stovi ant rekordo bai^ant bižnU 
neturėtų būti. Draugijų Są- Gruodžio 29.1927. čekiai bus is- (, 
ryšys, kuriam velionis yra (siuntinėti. Transfenų knygos p4*veiksi^. 
tlCIX uauj luauuvo Į/UMu.y,, . 
turėtų pirmutinis paminklo; 
pastatymu užsiimti. Kiek-! 
viena draugija galėtų paau-J 
koti iš savo iždo po $10— D A IICčlfA IHI AI 
$15, ir paminklas tuojaus I AJlJuMVvJJlnlAl 
butų. Juk didelio ir bran-l --------------
gaus nereikia; vidutiniškas 
akmuo, viena pusė poliruo
ta, kad tik butų kur vardas 
iškalti — ir užtenka.

Aš tikiuos, kad kol kas 
tuo reikalu sutiks rūpintis 
drg. Nainis. , V. A. B.

Boston. Mass.

New York, N. Y. 
November 29, 1927.

Direktorių susirinkimas pa
skelbė reguliarius kvoterinius di
videndus iš vieno ir trijų-kvote- 
rių procentu (1%CJ) ant Cumu- 
lative 7'7 Preferred Stock šios 
Kompanijos, ir reguliarius kvo
terinius dividendus iš vieno ir 
pusės procentų (IV') ant Cu- 
mulative Preferred Stock 
šios Kompanijos, už bėganti me
tų kvoteri. išmokamus Sausio 16,

i

IY.UR idiii veniniu? J i a i 
tiek daug naudos padaręs, nebus uždarytos.

0WEN SHEPHEKD
Vice-President & Treasurer.

V

Visokios Žinios

Galėsit Daugiau Valgyt
ir nekentesit riemens ir užkietėjimo

Ar jus pražudėt savo apetitą? Ar jus 
kenčiat nuo užkietėjimo? Ar jus ken
čiat nuo pilvo ligų ir dieglių? Jeigu 
taip, tai Trinerio Kartusis Vynas bus 
Dievo malone dėl jūsų.

Doza šio puikaus tonikų prieš kiek
vieną valgi sušildys jūsų pilvą, pa- 
akstins jūsų apetitą ir pagelbės su
virškinti maistą.
Trinerio Kartusis Vynas yra naturalis 
tonikas, padarytas iš tyro Kalifomi-

Trinerio

jos vyno, cascara ir kitų medikališkų 
žievių. Todėl jis stimuliuoja ir liuo- 
suoja natūraliu keliu, be padidinimo 
gastiškų sulčių. Visuomet yra leng
viau ir geriau imti malonų toniką, ne
gu šlykščius, padirbtus preparatus.

Prisidėkite prie to skaičiaus vyrų ir 
moterų, kurie užsilaiko gerai ir jau
čiasi linksmus, gerdami Trinerio Kar
tųjį Vyną. Jau suvirs dešimts milionų 
lx>nkų parduota. $1.25 jūsų aptiekoj.

KARTUSIS
VYNAS

Pasiuskit Jos. Triner Co., 
13-33 S. Ashland Avė , Chi- 
ca?o, reikalaudami sampa- 

: lo DYKAI. Įdėkite 10c. dėl 
persiuntimo ir supakavimo
Vardas ... 
Adresas ..

1 Miestas ..

ra

{.“į" Dykai

REIKALINGA MERGINA arba 
I našlė be vaikų, tarpe 25 ir 30 metų, 
kuri sutiktų gyventi ant farmos. Turi 
būt vidutiniai gražaus sudėjimo — 
nekuda Aš esu 36 metų, vaikinas, 
puikiai gyvenu ir gerai užsilaikau, ne
rūkau, nieko negeriu išskiriant van
denį. Su pirmu laišku prisiųskit pa
veikslą, kitaip atsakvmo negausit.

DuBOIS (50> i
697 Le»ox Rd., Brooklyn, N. Y.

Jieškau merginos apsivedimui. Ge
ro budo, mokanti kiek amerikoniškai 
kalbėti, kuli mylėtų šeimynišką gyve
nimą. malonėkite greitai atsišaukti ir 
paveiksią prisiųsti. (50)

M. GOLDMAN
Bv.x 1,—-61 Ten Eyck st.. 

Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merguics, 
nesenesnės kaip 25 metu. Aš es<r 26 
metų, turiu farma 60 akrų žemės. Su 

' pirmu laišku meldžiu prisiųsti savo 
. " (51)

PETEK ŽAGAS 
Smiths Creek, Mich.

SERGANTIEMS
Katrie jaučiat nesmagumą vidurių, 

: kaip tai nemalimą, skausmą po kru-

Aš, Petras Boguš. pajieškau Jono , mplu 
Slupskio, paeina iš Šiielės parapijos. į vaĮ_;;t 
Kutimų kaimo. Turiu svarbų reikalą 
ir prašau greitai atsišaukti arba ži
nantieji malonėkite pranešti šiuo A'l- 
resu: PETER BOGUŠ (-50)

R. D. 1, West Brownsville. Pa

tinę, riemenį, ga'v. s skaudėjimą arba 
svaigimą, meldžiu atsisaukt, aš duo
siu rodą dykai, tik idėk 2c. štampą. 
Gyduoles gausi pasiųirkt namie. Aš 
pats jaučiau tą nesmaguma per 10 
metų, bet dabar jaučių gerai ir galiu 

t viską be baimės. .
A. GULBEN 
West Hanover. Maišą.

NAUDOKITĖS VISI 
DOVANOMIS.

Nauji Kalendoriai su lietuviškom 
vestutėm, kariun«enė ir Adomas su 
Jieva Turim juokingų. 4 už $1.00.. ro
dysis-Sapnininkas $1.50. Virs 40 skir
tingu laiškams popierų, 4 tuzinai už 
$1.00 ir kalendorius dovanų. (51)

J. YERUSEVICIUS
Box 68. Lawr. jce, Mass.

Pajieškau brolio Mykolo Stankevi
čiaus, kuris šių metų balandžio mėne
syje išvažiavo į Lietuvą, bet giminės 
jo ten nesulaukė. Mes gavome laišką 
iš Lietuvos, kuriame rašoma, kad ba
landžio mėnesyje skendęs koks tai lai
vas, tai jie spėja, gal ir mano brolis 
Mykolas Stankevičius bus nuskendęs. 

1 Kadangi visi giminės apie jį labai rū
pinasi, tai širdingai prašau žinančius 
ką-nors apie Mykolą Stankevičių 
pianešti šiuo adresu:

JOHN NEIMAN 
Raynesford, Montana.

| ----------------------------------- ;---------—

DEPORTAVO JUODVEI- .
DŽIV “VALDONĄ.”
Pereitą sąvaitę iš New Or- 

leans tapo deportuotas Mar- 
cus Harvey, pagarsėjęs 
juodveidžių “valdonas,” 
kaip Amerikos buržuazinė 
spauda jį pašiepia. Jis yra' 
gimęs Jamaikoj, ir tenai da-' 
bar jis deportuojamas. Jis 
buvo atvykęs čia organizuoti ” - - -
savo juodųjų tautiečiu. Jo foumlation, Plain N. y. 
4 i * x i • • naii kur lis vra. Tunu ttikslas yra sutraukti visus 
juodveidžius atgal į Afriką 
ir tenai įkurti didelę juod
veidžių respubliką. Jis buvo 
čia sušaukęs tuo tikslu ir 
kongresą, kur jis paskelbė 
svietui, I.__i L ___ ' Į.L
guje yra juodas, o ne baltas, 
kaip tai baltveidžiai meluo- są-veno Hartford, Conn 
. r žinot malonėkite man pja.

Bet Marcus Harvey kažin 
kodėl nepatiko Amerikos 
valdonams ir jie jį areštavo. 
Jis buvo pasodintas kalėji- 
man, ir atsėdėjus jam pa
skirtą laiką, dabar jį ištrėmė bSv^-Ke

“laisvos” žemės. Prie laivo manęs, i 
ji palydėjo 500 juodveidžių. 
“Good-by America,” tarė jis 
ant laivo atsisėdęs.

a

Pajieškau tos moters, kuri metai 
laiko atgal per “Keleivį” buvo atsi
šaukusi dėl Antano Railos į Philadel- 
phia. Pa., ant Tiiton st. Meldžiu tą pa
čią moterį atrišaukti ant mano antra
šo. Aš tamstą partrauksiu iš tų Wis- 
consin giriu. Rašvk tuojaus. (51) 

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

Pajieškau pusbrolio Motiejaus Vir
bicko. seniau jis gyveno po šiuo adre
su: M. J. Vjrbickas. Room 13, Burke 

”, Dabar neži- 
nau kur jis yra. Turiu prie jo svarbų 
reikalą. Meldžiu atsišaukti ai ba kas 
apie jį žinote, malonėkite pranešti že
miau paduotu adresu, busiu labai dė
kingas. (51)

ANTANAS V&NSKEVICIA
123 Centre st., Tamaqua. Pa.

IŠ LIETUVOS Į KANADĄ
Aš atitraukiu jūsų gimines ir pažįs

tamus. kaip merginas, moteris ir vy
rus iš visų daliu Europos į Kanadą. 
Jei jūsų imigrantai yra 'sveiki, moka 
skaityt ir rašyti nors vienoje kalboje, 
ir Kanados imigracijos įstatai reika
lauja, kad butų geistini imigrantai. 
Man ’ patarnavimas yra teisingas afi- 
traukimo reikaluose ir as esu jau daug 
lietuvių į Karadą atitraukęs ir gavęs 
geras apsistojimo vietas dėl jų Kana
doj. Su mano teisingu patarnavimu ir 
kaina nei vienas kitas agentas negali 
susilyginti. Dėl platesnių informacijų 
parašykit visad laišką pas mane šiuo 
adresu: (-)

GEO. K AUPAS. P. O. Boa 47, 
H'alkerville. Ont„ Canada.

! Aš. Marė Kučinskiutė. pajieškau sa- 
kad ir Dievas dan- Jono Kučinsko, paeina iš Su

valkų redybos, bisk) raupuoto veido, 
apie 50 metų amžiaus. Apie 2 metu _  .... - Kas apie j. 
žinot malonėkite man pranešti, už ką’ 
busiu labai dė inga. (51)

Miss Marė Kučinskiutė 
6711 Lawnview avė., Clcveland, Ohio.

>

Atsišaukiu ir pajieškau JIEVOS 
I.EBEDNIKIUTĖS, pusseserės. Aš 
esu Mikas Lebednikas, Petro Lebed- 

' niko sūnūs. Kaniūkų kaimo. Alytaus 
1 onckrM/,. >(an bUvo pranešta, kad 

Keleivyje" tilpęs pajieškojimas 
, . iš Nebraska. Meldžiu atsi- 

' šaukti arba žinantieji praneškite man 
šiuo adresu: (51)

MIKAS LEBEDNIKAS 
I 630 Riscani st, Utica, N. Y.

ŽEMIAUSIOS KULTŪROS 
ŽMONĖS.

Mokslininkas M. Sterlin
gas, ilgai tyrinėjęs įvairiuose 
kraštuose žmonių kulturinį 
gyvenimą, daro išvadą, kad 
Naujosios Gvinėjos gyvento
jai papuasai esą žemiausios 
kultūros pasauly žmonės. Jų 
gyvenimas esąs panašus į is
torijoj kalbamą akmens am
žiaus žmogaus gyvenimą.

Kulturėjantis pasaulis į 
juos nepadaręs jokios įta
kos, kadangi jie gyveną ato
kiausiose ir neprieinamiau
siose vietose; su tolimesnių 
apylinkių gyventojais ne
bendrauja. Jų užsiėmimas— 
nuolatinės kovos vienų su ki- ’ 
tais. T2s skaitomas didvyriu1 
ir garbingu asmenimi, kuris' 
turi prie juostos prisikabinęs 
daugiau kaukolių. Jų gink
lai gamtos duodami: medi
nės lazdos, akmenys ir kiti 
daiktai, kurie po ranka pasi
taiko. Rūbų nenešioja jokių.

Pajieškau brolį JONĄ STANIULĮ, 
kuris paeina iš Uskonių kaimo Ske- 
monių valsčiaus, Utenos apskr. Pas
kutiniu laiku yra gyvenęs Chicago, III. 
Prašau apie jį žinančius pranešti 

AI.EKAS STANIULIS (52) 
33 Paterson st.. Newark, N. J.

FARMOS.
VYRAI, ŠIČIA JŪSŲ 

LAIMĖ!
PARSIDUODA GERA FARMA UŽ 
PUSĘ KAINOS. 105 akrai žemės, 70 
akrų dirbamos, 35 akrai ganyklos, že
mė labai gera, viskas puikiai auga. 
Pyčių sodas 5 akeriai, taipgi yra ir ki
tokių vaisinių medžių. Budink.ai geri, 
barnė su skiepu. 7 kambarių stuba. 
vanduo stuboj, barnėj, ant porčių ir 
palei barnę. Farma randasi tik 1 mai- 
iė nuo miestelio, arti mokyklos, že
mesnės ir aukštesnės, bažnyčios, ge- 
ležkelio stotis, paštas, vieškelis, pir
mos klesos marketai — viskas arti 
prie farmos. tik viena mailė. Ant far
mos yra 2 arkliai. 15 galvijų, 150 viš
tų ir kitokių paukščių. Parsiduoda vis
kas sykiu, su mašinomis ir įrankiais. 
Taipgi s-.-kiu parsiduoda ir s tu bos ra
kandai. Pardavėjas paliks viską, kas 
tik ant farmos randasi. Priežastis 
pardavimo — savininkas neturi gyve« 
nimo draugės, o vienam ant farmoį 
gyventi labai nesmagu. Antra prie
žastis — noras važiuoti į Lietuvą. 
Viskas parsiduoda už 5.000 dolerių. 
Įnešti reikia 2,500 dol., o likusieji pa
siliks banke ant 5 procento. (52)

FRANK BARTE1CH
R. F. D. 4, ULSTER, PA.

APSIVEDIMAI

arbaPajieškau apsivedimui moters 
gyvanašlės, tarp 30 ir 45 metų, katra 
turi namą apielinkėj Bostono. Aš esu 
našlys 47 metų, turiu mergaite 14’2 
metų ir vaiką 12 metų. Aš noriu už
dėt biznį, turiu užtektinai pinigų už
dėt šapą senas kačergas reperavot. 
Atsišaukdanios meldžiu paveikslą 
įdėt. Gali būt latvė, lietuvė ar kito
kios tautos, bile dora moteris.

A. GULBEN 
West Hanover, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, tarpe 25 ir 35 metų. Aš esu 
vaikinas 35 metų, norėčiau kad mar
gina butų ūkininko duktė ir su
tiktų gyventi ant ūkės. Katra paveiks
lo neprisiųs, atsakymo negaus. ~ 
giau žinių suteiksiu per laišką.

W—SAS
Box 209, Arkcbeld.

Dau-

Pa.

1 Pajieškau draugės apsivedimui.

kaip 5'2 pėdų. Aš esu 6 pėdų aukščio. 
Meldžiu atsišaukti ir su pirmu laišku 
prisiųsti paveikslą, kurį ant pareika
lavimo sugrąžinsiu. Gali atsiliepti ir 
biednos. Lauksiu.

A. ZILIK AUSKY
17W \ ai) av<*. \\ indi er Pa.

PARSIDUODA FARMA
175 AKRAI žemės. 135 akrai dii 

balnos ir 40 akrų puikios girios, bu. 
dinkai. gyvuliai, padarai, masinos, 
naujas traktorius šį pavasari pirktas 
už 650 dolerių; daug paukščių, vištų 
ančių. Viskas kaip stovi parsiduoda 
tik už 5.5<H> dol. Įnešt reikia 3,500 dol. 
Norintieji pirkt atsišaukite greitai 
šiuo adresu: JOHN ADAMS

R. 1. Box 58a. tie i h n, Mo.I
i TYRAS BIČIŲ MEDUS.

GAUKITE KALĖDOM, 5 svaru 
■ viedrukas $1.65 Su prisiuntimu $1.9/». 
Imant kelis viedrukus duosiu pigiau 

i KARVELIU f BALANDŽIŲ) pa
davimui visokių. Taipgi geltonų ap 
želta.kojų didžiausių vistų, $8.00 pora 
Medžioklei gončių-sunų. (50,

THE ANDREKUS CO.
Box 107. PENTWATER. MICH

1928 KALENDORIAI 1928
JAU GATAVI LIETUVIŠKI ME

NINIAI KALENDORIAI. Lietuvos 
kariuomenė ir lietuviškos vestuvė- 
Tinkami pasiųst Lietuvon savo gini, 
rems. Vienas kalendorius Zoc.. 4 uz 
1 dolerį. ReikaUmiau.i s .. šių
skite pinigus money orderiais arba 
pašto ženkleliais šiuo antrašu: (4)

A. F. SM r.Elka
lJo .Ve* būry st . Lz" ."eo.ee. Mas*.

f
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Galo Pradžia
I 
l

Lietuvos karalystės teritorija ir žalmarškiniai. Latvių 
rasistų vado Pone ir “profesoriaus” Šebedevo vaidmuo. 
Fašistų atentatas prieš latvių atstovybę Kaune. 30,000 
litų bananų ir apelsinų importui palaikyti. 500,000 li
tų už popiežiaus palaiminimą. Darbo federacijos var

gai. Krikdemų planai. Konkordato sensacija.

Dabartinė Lietuvos netei- dovaujamos darbo federaci- 
sėta vyriausybe, panašiai, jos "darbininkai aktivistai” 
Kaip sunkiai ir nepagydomai Įsteigė Lietuvoj “tautinę 
sergąs ligonis, pradėjo karš- gvardiją.” Jos vyriausia pa
čiuotis. Neturėdama \ ilties 
pagyti, ji neina atgailos da
ryti už savo sunkias nuodė
mės, bet drebančiomis ran
komis nusitvėrusi valstybes 
vairo, kratosi nuo dangaus 
karalystes, kaip velnias nuo 
švęsto vandens. Bet anks
čiau ar vėliau reikės mirti, ir 
ji, kaip čigonas savo stim- 
pančią kumelką. traukia 
paskum save į karstą Volde
maro smurto ir represijų nu
alintą Lietuvą. Smurtininkai v o pakvietę ir krikdemų vai- 
tautininkai turės mirti. Apie ską — ateitininkus ir pava- 

bet kai tie suzi-

f*< i
■ 4 ’

<

reikės pas popiežių pirkti Kaip Nuga-Tone Subudavo- 
ja Stiprų, Sveiką Kūną.

Nuga-Tone turi savyje specialės 
_ , kuri suteikia daug

raudono ir sveiko kraujo. Jos taipgi j 
, turi savyje fosforo, kuris būtinai yra

! nekels maišto prieš geras 
dę vyriausybę,
T~* “ “ ------

vo kelionei f Romą 30,000 li-'tuvai žalingą aktą—konkor- „aujo. ...«••
----------a. , turi savyje fosforo, kuris būtinai vra I 

Katalikas Nepolitikas. 7‘^Hngas dėl stipriu nervu, prie to i
r i dar talnina kitac nnikiac :

Kaunas,
1927, lapkr. 21 d

reiga bus nušluoti nuo Lietu
vos veido visus pažangesnius 
žmones, o jų vieton pastaty
ti vyrus su fašistiniais liau-j 
kais, kurie,kaip dabar paaiš
kėjo, bus skiepijami ne Vien 
fašizmo norintiems musų 
seudiozams, bet ir kiaulėms. į 
\ ištoms, arkliams ir t. p. Vie-1 
nu žodžiu tautininkai suma
nė sukiaulinti. atsiprašau, 
sufašistinti visą Lietuvą.' 
Prie ‘‘kilnaus” darbo jie bu-j

tai jau plačiai kalba visa sarininkus. 
Lietuva ir atvirai skelbia rojo, kad jų tėvas Krupavi 
pasaulio spauda. Bet ir mir- čius negalės 
dama tautininkų partija ne
nori pasiduoti. Paplėkę aris- 
tokratizmu jos pustrečio tu- d arbiavimo su tautininkais, 
žino bankininkų, dvarininkų Dabar Juodasis Mykolas or- 
ir klebonų dar tebestato ra- ganizuoia savo fašistus, ku- 
gųs prieš parlamentarizmą ir rie reikalui esant gins krik- 
demokratizmą, kurie, kaip dėmų pozicijas, 
jaučia ir patys gerieji smur
tininkai, turės atstatyti Lie
tuvoj žmnėms taip reikalin
gą tv arką ir nuvalyti ai-isto- 
kratišku nemandagumu ap- ‘7 
terštą musų kraštą.

Vienas bjauriausių ir ne- jj.ją 
padoriausių mirštančios tau- ši \ 
tininkiškos tetules neman- nam apskrity bus suorgani- 
dagumų (kiti juos vadina zuotas fašistų būrys, kurs 
tautininkų atmatomis, bet norinčius pasinaudoti fašis- 
mes iš mandagumo juos va- tiniais Mussolini liaukais ap
dirbsime nemandagumais) vilks žaliais marškiniais ir 
yra tautininkų ir krikdemų juodu kaspinu papuošta 
skiepijamas Lietuvai fašiz- nieke. Kas nuo fašistinių 
mas. Čia prie progos reikia liaukų ir nuo žalių marškinių 
prisiminti Šteinbacho ir Vo- atsisakys, tam bus pasiūlyta,: 
ronovo žmonių atjauninimo 2rba atsistoti prie sienos iri 
problemas. Visiems j’au yra paragauti militarinio švino, 
žinoma iš laikraščių ir žmo- arba važiuoti i Varnius ner- 
nių kalbų, kad daktaro V o- ’-.-ų suirimo ir kitų ligų Įgyti, 
ronovo beždžioniški liaukai arba keliauti i Lietuvos ka- 
sustiprina nusidėvėjusio vy- torgą — Kauno sunkiųjų 
ro jėgas. Po atatinkamos darbų kalėjimą. Dar bus 
operacijos jis sėkmingai ei-vienas išėjimas, bet juo ne 
nąs savo pareigas moters at- visi galės pasinaudoti. Grei- 
žvilgiu. Lietuvoj daktaro tesni ir apsukresni galės bėg- 
Voronovo atjauninimo me- ti Į užsieni, bet jei juos pavys 
todai dar nebuvo praktikuo-prietelka kulka, tai reikia 
jami ir dar nežinia, kaip jie manyti, kad ir jiems bus leis- 
paveikpų Į netekusius vyris- ta “ilsėtis po lengva Lietu- 

i jauno tautininkus ir nebe- y os žemele.” 
pajėgiančius senus . kavalie-; sufašistinimofrius klebonus. C ą manoma. .Lie!uvos smasistmimo 
o net įau ir vykdoma kitos P1?™ įau v-v.kSiomLN^"a‘ 
rųšies ’ liauka skiepijimas, latvl> atstovybę Kaune 

ton buvo ruoštas atentatas. Tvir- 
tainkui, niekas netiki. Irtinama, kad latvių diploma- 
labai sunku įtikėti, kad Vol- .Ra™.e. "ore« ,susPro?- 
detriaro ir jo palydovų at. ^mtį sufasisteię studentai ir 

įvežti iš Romos Mussolinio i kuna kannmkai, kurie 
‘fašistiniai liaukai galėtų su- !aba.‘ "e^neja Lietuvoeta- 
istiprinti ‘•sumizemėjusias” i • emigrantų, p s -
tautininku ir jų pakalikų po- Š,au.dus"J . pne latvių kai- 

•- - . t nosios vyriausybes. Tam są
mokslui vadovavęs kalba
mas latvis Pone. Apie fašis
tų niekšišką planą buvo lai-

pasinaudoti iš
Romos atvežtais Raukais, 
tai jie atsisakė nuo bendra-

Lietuvai sufašistinti, kaip 
skelbia tautinės gvardijos 
statutas. jos karalystės teri
torija bus padalinta i 18 ap
skričių. Ruošiant tą statu
la atsižvelgta i fašistinę Ita- 

„ j, kurios teritorija pana- 
ai yra paskirstyta. Kiekvie-

vis:

Ar
dę vyriausybę, — galvoja maldas, kad jis ratifikuotų 
Voldemaras, išleisdamas sa- smurto paruoštą naują Lie- 
\u rVfllMJlVl Į ivvrmą .jv,vrvrvr H- _
tų. datą.

Už bananų importo leidi
mą musų vyriausybė sumo
kėjo Mussoliniui dar palygi
namai nebrangiai. 30,000 li
tų “turtingai” Lietuvai tai 
"niekniekis.” Parduos už
sieniui keliolika hektarų 
miško ir išsilygins pasidariu
si biudžete spraga. Kiek sun
kiau bus pateisinti už popie
žiaus palaiminimo sumokė
tas honoraras 500.000 litų 
sumai, kuri sunaudota po
piežiaus nunciatūros steigi
mui Kaune. Musų valstybei 
pusė miliono litų labai dide
lė pinigų suma ir nemaža 
pavargs musų žmonės, Kol is 
sunkiai uždirbtų litukų suda
rys tokią pinigų krūvą. Apie 
bananus musų liaudžiai po
nas minpiras rūpestingai pa
galvojo, bet su pu>e miliono 
litų žemai nusilenkdamas 
prieš apaštališkajį sostą, pa
miršo nužemintas šventojo 
tėvo dvasinis vaikas, kad lie
tuviai valgydami labai pi
gius Kvirinalo bananus, tu
rės labai brangiai mokėti uz 
popiežiškus “atlaidus,” ku
rie prie atviro bunto gal ir 
neprives katalikų, bet kau 
lietuviškos davatkos bus ne
patenkintos dėl poterių pa
brangimo, tai neginčytinas 
faktas. Už referendumą jos 
tikrai nebalsuos. Prie krik
demų valdžios maldos buvo 
pigesnės. Dabar gyvenąs A- 
meri’ tj kunigėlis Šmulkštys 
veltui popiežiaus vardu pa
laimindavo, o Krupavičius 
labai dažnai ir Į politinių 
terciankų brostvą be pinigų 
priima. O tas farmazonas 
Voldemaras už vieną tik pa
laiminimą pusę miliono litų 
paklojo. Didesnio skandalo 
negali juk ir būti.

Dėl permokėto popie
žiui honoraro rimtesni kata
likai nepolitikai kaltina Vol- 

Įdemaro skverno tesilaikan
čią darbo federaciją, kurios 
nariai pakriko, kaip Grigo 
bitės. Jos šulai Ambrozaiti> 
ir valstybės kontrolierius 
matydami, kad be pono Die
vo pagelbos niekas federan- 
tų nebesuburs i krūvą, Įkal
bėję vyriausybę, kad ji pasi
kviestų i talką popiežiaus 
maldas. Tautininkai, bijoda
mi nustoti vienintelės jai da
bar palankios partijos — fe- 
derantų paramos, ne tik iš
klausė jų prašymą, bet da
bar kasdien vežioja Ambro- 
zaiti valstybiniam automo
bily. Žydai linksmai šaipy- 
damiesi sako: “točno martiš- 
ku na pokaz.” Kalbant apie 
darbo federaciją dar reikia 
priminti, kad Ambrozaitis ir 
kompanija sukaišiojo Į ka
lėjimą savo Oponentus, tarp 
kurių ir buvusį darbo fede
racijos atstovą Seime dabar
tini “Šaltinio”

į

r*.

Kalėdų Dovanos!

I

/litines jėgas. Kai jau karmas 
/pradeda kalbėti, kad kaip 
• tautininkai aukštai nešoktų 
— ankščiau savo bambos ne-
nušoks - tai aišku, kad tik ku su?1I?ota ir apsisaugota 
kai kurių karininkų palaiko- nu° neiaimes. Dabar latv ų 

• mai valdžiai orėsią rimtas;atstovybę dieną ir naktj sau- P™ Bet ka^p .Apie tat ly-
aukščiau minčiau, tautiniu->> kaip ir apie Karo taš
kai nieku budi nenori mirti į smerkiamus Pigius 
ir kaip skęstantis šiaudo, zmotleR ,r kalinamą jau 
taip jie laikosi fašistiniu!™į.fstu!lCTtusi. g™naz>stus 
l auku " ,r kitus jaunuolius) Lietuvos

(spaudoj negalima rašyti, o 
Italijos ir Latvijos juoda-, jei apie tai žinia pasprunka 

marškiniai fašistai, matyda- j užsieni, tai ji griežtai dė
mi musų tautininkiškos te- mentuojama. Užtat rašyk 
tūlės mirties agonijas, šoko; kiek nori apie fašizmą, ba- 
juos gelbėti. Is Rygos atvy- nanas ir apelsinus,kuriuos,ei 
ko į Kauną latvių fašistų va-nant nesenai sudaryta pre- 
das Pone, o italai jų vardui kybos sutartimi tarp Italijos 
veikti Įgaliojo italų atstovy-? T ’ A----- ' - —
bėj Kaune tarnaujanti “pro-:

• fesorių” Šebedevą, kurs, 
kaip kalbama, einąs dar ir 
kitas musų vyriausybės jam 
pavestas funkcijas. Tų vyrų 
padedami tautininkai stu
dentai iš “Neo-Lituania" 
gruodžio 17 d. gerojai kari
ninkai ir prisišliejusios prie 
tautininkų Ąmbrozaičio va-i

DAINA.
-Jauna mergelė. 
Balta lelija, 
Rūtų žaliųjų, 
Skaisti seselė, 
Aušružei tekant. 
Raselei krintant 
Ašarų upes 
Graudžių praliejo... 
Balseliu gailiu 
Į dangų šaukė, 
šviesią galvelę 
žemele barstė. 
O kogi, kogi 
Jos širdis verkia, 
Lig to taip linksma 
Juokų skrynelė? 
O kogi, kogi 
Balsu graudina, 
Lig tol taip meiliai 
Žmones raminus? 
Gal motinėlės 
Senos neteko? 
Gal tevužėlis 
Rūsčiai mokino? 
0 gal seselės, 
Greitos paukštelės, 
Jaunai neleido 
Jauniman eiti? 
Motutė meiliai 
Dukrą ramino, 
Tėvelis žodžius 
Rūsčius užmiršo;
Sesės mergelei 
Galvą dabino 
Ir jaunimėlin 
Eiti vadino. 
Už upių, girių. 
Už mėlynųjų. 
Bernelis jaunas 
Karan išjojo. 
Meilės kalneli, 
Vilties krisleli 
Jaunai mergelei 
Jis tik paliko. 
Per amžių amžius 
Sraunus upelis 
Plaukia ir plaukia 
J gilią jurą... 
Tik per žiemužę 
Mergelė verkė 
Srauniu upeliu 
Ašaras liejo: 
Pavasarėli 
Linksmai dainavo 
Ir jaunimėlin 
Su sesėm ėjo... 
Per šimtą metų 
Aukštas kalnelis 
Pušim apaugo 
Kvapion sužėlė... 
Per vieną dieną 
Jaunos mergelės 
Vilties krislelis 
Širdy pranyko...

A. Varguoli*.

i dar talpina savyje šešias kitas puikias j 
1 gyduoles, kurios yra vartojamos vi

same pasaulyje geriausių gydytojų dėl 
; subudavojinio stipraus, sveiko kūno— 
energingų vyrų ir moterų.

Nuga- Tone sustiprina skilvį, page
rina apet:t<, pagelbsti virškinimui, 
pašalina gasus ir koktumų, suteikia 
malonų ir ramų miegą, padaugina 
žmonių svarumą ir sustiprina nusilpu
sius žmones. Nuga-Tone pagamina 
burnoje malonų kvapų, nuvalo apsivė
lusį liežuvį, prašalina galvos skaudėji
mą, gydo tulžies ligas, inkstus, kepe
nis, pūslę ir prašalina vidurių užkie
tėjimų. Tai yra vienos iš geriausių gy
duolių žinomų dėl silpnų, nervuotų, 
nusiminusių ir nuolat sergančių vyrų 
ir moten;. Jus galit gauti Nuga-Tone 
bile kokioje vaistinyčioje. Vartokit jas 

' per 20 dienų ir jei nebūsit uzganėdin- 
; tas, sugrųžinkit jas atgal vaistininkui, 
gausit atgal savo pinigus Tikrai žiū
rėkit, kad gautumėt Nuga-Tone — 
imitacijos neatliks reikalingo darbo.
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DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST-, BOSTON. 

Gydo Veneriska® Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki
10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 

Nedėldieniais nuo y iki 12.

Šis vyras serga nuo šalčio. Praša
link šaltį ir apsisaugok nuo influenzos 
arba plaučių uždegimo.

Bulgariškų Žolių (Kraujo) Arbata 
vra didelė šeimyniška gyduolė. Imk jų 
karštą prieš gulsiant prašalinimui 
šalčių. Parsiduoda aptiekose arba per 
paštą 75c. ir $1.25. Adresuokite H. H. 
Von Schlick, 104» Marvel Buiiding, 
Pittsburgh, Pa.

4 KNYGOS UŽ PUSę KAINOS 

AUŠROS KNYGYNE
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. Redakcijos 
Atsakymai.

1 _______________

Švariam Parapijonui, Det- 
roit, Mich. — Tamstos ko
respondenciją apie Gudele- 
vičiaus mirti žymiai sutrum- 
pinom. Įkriminuojančių da
lykų į laikrašti dėti negali
ma.

“Keleivio” Skaitytojui, 
Kenosha, Wis. — Jeigu Pa- 
rapijonas parašė neteisybę, 
tai nurodykit, kame toji ne
teisybė buvo. Spėliojimais 
tikslo neatsieksit.

“Keleivio” Skaitytojui, 
North Adams, Mass. — To
kių nesąmonių dėti i laikraš
ti negalima.

Bruno Dikčiui, Niagara. 
Wis. — Kad lenkai, sulyg 
Jogailos Įsakymo, prievarta 
lietuvius krikštino, tai tas 
teisybė. Robert Green lnger- 
soll buvo žynius Amerikos 
advokatas ir prakalbinin- 
kas. Jis pasižymėjo laisva
maniškais raštais, 
knygos “Dievai” 
žiaus Klaidos” ir 
plačiai skaitomos. 
1833 metais, o mirė 1899 m.

P. Aleknienei, Louisvillė, 
Ky. — Už eilutes pašvęstas 
“Keleiviui” širdingai ačiū. 
Į laikrašti jų nedėsime.

Kaziui Skinkiui, Baltimo- 
re, Md. — Niekinti ir teršti

I

•.

«
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Reikalaukit nupigintų knygų katalogo.

Turime pardavimui lietuviškų kalendorių, kuru 
parankus siųsti ir i Lietuvą. V ienas kalendorius 
25 centai, 5 kalendoriai uz $1.00. Reikalaudami 
kalendorių pažymėkite ar norit lietuviškų, ar pus
nuogių merginų.

Perkam Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus.

AUSROS KNYGYNAS
3210 So. Halstea S L, Chicago, III.
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I Tel. South Boston 3520
Residence Ur.iversity 1463-J.

S. M. Piišiute-Shallna

lis. Gvarantuojam 
užsigunėdmimą. 
Pas mus gausite
tikras europiškas 

/ plunksnas ir pu-
kua.

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

DIDELIS PASISEKIMAS

Feeifa-mint
7*4 Cheving LAXATIVE

Malonus čiugumis, koris 
palaike pilvo reguliarišku- 

mą. Vaikai myli j). 
15c. ir 25c.

i

Jo dvi 
ir “Mai- 
šiandien 
Jis gimė 

į

TRUMPI ANDAROKAI
GADINA BURLESKŲ 

BIZNĮ.
Ar žinot, kad trumpi an- _

darokai gadina kai kam biz- ^“žmonių varda, tai “La’i- 
n!; Buvo laikas, kada vyrai amatį. įstoji daro

...a -sąramo redaktorių ‘ab?' mėgdavo vaikščioti į 
Radzevičių, kurs su savo ša.ibuileskas. Burleska, tai pi
lininkais nutarė nebalsuoti ?eat,ra?-.kur ^ecianu ne- 
už referendumą. jg'nV^rod^'MTkišk^ToT ka<i .lietuviai biznieriai

J. Žilinskui, Suffield, Ct. 
—Mes niekuomet nesakėm,

Krikdemai tebelaviruoja. f]amįs. Bet tai buvo senai.'ir profesionalai yra geri ir 
Galutinai neatsisako nuo de- ‘ ~ ~~ KT—x-
rybų su tautininkais ir tai
kosi prie bendrojo lietuvių 
visuomenės ūpo, kurs visais 
atžvilgiais yra nepalankus 
sufašistėjusiems tautinin
kams. Jei krikdemai dabar 
pasiskelbtų už fašizmą, tai __  __ ______
nuo jų pabėgtų didesnė ka- jean Bėdini, Amerikos bur-j 
talikų visuomenės dalis. Tai ]eskų karalius, 
suprasdami jie dabar tar- ---------------- ----------------
nauja ir “našim” ir “vašim,”; ITALIŠKI ARMONIKAI 
laukdami patogaus momen
to paimti valdžią i savo ran
kas.

Pastaromis dienomis Kau
ne pasklydo sensacinga ži
nia. kad popiežius nenori ra
tifikuoti konkordato. Šven
tas tėvas švelniai priminęs 
tautininkų fašistų vyriausy
bei, kad konkordatą turėtų 
patvirtinti Seimas. Nežinau, 

;ar tai teisybė, ar ne, bet iš 
maža užderėjo Kauno į Romą jau nupyškė-

nuo nelaimės. Dabar latvių

ir Lietuvos, bus galima im
portuoti Į Lietuvą vagonais. 
Tai labai pigus ir musų liau
džiai maistingas tavoras. Sa
koma, kad bananai ir apelsi
nai bus galima vartoti vieton 
duonos ir bulvių, kurių šie
met labai i 
Lietuvoj. Pigiais italijonis- jo specialinis kurjeris, kuris, 
kais “fruktais” prikimštas sako, pasiėmęs su savim ke- 
lietuvio kaimiečio pilvas juk liūs čemodanus litų. Gal vėl1

Dabar i burleskas mažai kasi161?10?1 Nesakė to
eina. Ir ko žmogus eis į Senas Parapijonas iš
ra, kuomet jis gali plikas Waterbury, Conn Visos tau- 
mergų kiškas matyti gatvėse, tPn. profesionalų ir 
streetkariuose ir kitur?j®lznie.nTlir tun seltpnj- # 
Trumpi andarokai atima • lietuvius tas pats. Visgi rei- 
burleskoms labai daug biz- kalu1 prisiėjus verčiau yra 
nio. Taip pasakė aną dienikreiPtkS Pne sąžiningo lietu- 

ivio, negu prie sąžiningo sve- 
•timtaučio. Šelmių reikia 
vengti, nepaisant kokios 
tautos jie nebūtų.

J. G. Basavičiai. — Mes 
gaunam tik po vieną “So
cialdemokrato” egzemplio- 
rį, kuris reikalingas musų 
archyvui. Atliekamų netu
rim. Patartume draugui užsi- ( 
rašyti jį vieniems metams,: 
tai jam butų da ir šiokia to
kia parama. Prenumerata 
metams $2.20. Pinigus ge
riausia siųsti per paštą Inter- 
national Money Orderiu. 
Adresuot reikia taip: “So
cialdemokratas,” Keistučio 
g. 40, butas 1, Kaunas, Lith- 
uania. I

Mes išdirbame ir importuojame Viša
kiu rūšių rankomis dirbtas ItaJiska» 
Akordinas geriausias pasaulyje. Aat 
10 metų gvarantuotos. Musų kainos 
žemesnės negu kitų išdirbėjų. Dykai 
suteikiam pamokinimus. Reikalaukit 
katalogo, kurį prisiunčiame dykai (-)

RUATTA SERENELLI A CO. 
1014 Blue Island Dpt. 80, CMeage,

i

PLUNKSNAS, Pūkas, I’aduškas, 
Patalus, Kaidras ir visokias lovų 
įrėdmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė

LIETUVĖ MOTERIS 
ADVOKATĖ 

366 Broadway. So. Boston, Mase.
Room 2.

Eagle Brand išaugino dau
giau sveikų kūdikių, negu 
visi kiti kūdikių muistai,

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK

1

Babies Love It

Mrs. Winslow’s 
Strup

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO ISTORIJA
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

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

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

Kaina .... $2.25.
KELEIVIS

255 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
■  •

> 
n

tekius S)ievus Smilės 
garbine dencvėįe?

Senovės Lietuviu žinycia

Pate knygos vardas nuiviečia jos tarinį. Ypatingai dabartinės 
kriKšėionybės gadynėje kiekvienas turėtą perskaityt, nes tik tada 
galės aiškiai suprasti Dievo būtinumą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina — $1.00; Pini
gus galima siųsti popierinį dolerį arba “Money Orderį.” Adre’suokit 

tekančiai:
"KELEIVIS” 255 Broadvay, SO. BOSTON. MASS.
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RASTAS BALOJ PIRKLYS

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE dieną kelyje tarp Kuktiškių
ir Utenos rastas balon Įva
rytas su rogėmis arklys. Ša
lia jo apdengtas brezentu, 
sunkiai sužeistas i galvą, be 

“dešimtai sąmonės, gulėjo jaunas vai-

(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

KAIP LIETUVOS LAIVAS ir lenku kalbomis. Daug lei- 
GAUDĖ KONTRABANDI-dinių skiriama ' .

NiNKUS ANT JŪRIŲ. spalių” paminėti ir kruvina- kinas. Kaip vėliau paaiškė- 
, •   /» V •   • y • • • Z"X A V L-V • «« I I 4- z-k Z-» Z-^

Lapkričio 4 d. Klaipėdos Ijamfasizmm J 
krašto pasienio policijos va-|ve£™ . x x ,.
dovybė gavo žinių, kad mu-i Sąiysy su tuo tą pat dieną 
su vandenyse pasirodė kon
trabandinis laivas. Musų lai
vas “Prezidentas Smetona” 
tuojau išvyko Į nurodytą vie
tą ir tarp Palangos ir Latvi
jos sienos sutiko didelį kont
rabandini laivą, kuris prade- PFRąnVp pni iriNiNICA 
10 bėgti. Patrankų šūviais jis F\KSOV^ POLICININKĄ, 
buvo priverstas sustoti ir pa
siduoti. Pasirodė, kad jame 
esama 30 tūkstančių litrų 
kontrabandinio spirito.

Mūsiškis laivas, areštavęs 
Kontrabandinio laivo Įgulą, 
perkėlė i jį savo komandos 
šešis žmones ir pradėjo buk- 
siruoti i Klaipėdą. Bet dėl 
siautusios audros nutruko 
“Pr. Smetonos” lynai ir kon
trabandinis laivas atsipalai
davo. Kad išvengtų katas
trofos mūsiškis laivas atsisu
ko prieš audrą, o kontraban
dinis laivas, kuriam dabar 
vadovavo mūsiškė komanda, 
plauke savo jėgomis ir ne
trukus dingo.

“Prezidentas Smetona' 
laivas dėl didelės audros ne
galėjo grįžti uostan visas 
dvidešimt keturias valandas.

Kontrabandininkų laivas 
dingo be žinios. Iš Latvijos 
gauta žinių, kad penktadie
nį laivas, kurio pavadinimas 
“Hassaii Bei”,užvažiavo ties 
Pape, netoli Liepojos, ant 
seklumos. Laivo kapitonas 
Hofmeisteris vienas pats pa
siekęs krantą, kur esąs lat
vių pasienio policijos suim
tas. Jis pasakoja, kad, atsi
skyrus su “Prezidentu Sme
tona” nepaprasta audra mė
čiusi laivą juroj, kol šis už
važiavęs ant seklumos. Ka
pitonas Hofmeisteris vienas 
pats šokęs į jurą ir po dviejų 
valandų kovos su juros ban
gomis, visiškai suvargęs, pa
siekęs krantą. Kas atsitiko 
su laivu ir žmonėmis, jis ne
žinąs.

“Jaunakas Žinąs” prane
ša, kati į krantą išskaluota 
600 skardinių su 6,000 litrų 
spirito. Laikraštis mano, kad 
laivas su septyniais Lietuvos 
sargybiniais ir keturiais kon
trabandininkais yra pasken
dęs. šeštadienį ties Pape bu
vę išskalųotos laivo skeveld
ros, įrairųs prietaisai ir spi
rito kontrabanda.

Be leitenanto Tamašaus
ko ant dingusio kontraban
dininkų laivo dar yra likę še
ši “Prezidento Smetonos' 
matrosai, kurių penki gink
luoti, o vienas mašinistas. 
Paties kontrabandininkų lai
vo Įgulą sudaro šeši žmones, 
neskaitant pabėgusio kapi
tono. !

Vėlesnės žinios praneša, 
kad kontrabandininkų lai
vas “Hassan Ber” i trečią 
dieną pasiekęs Dancigą, kui 
laivas buvo suimtas, kontra
bandininkai areštuoti, o Lie
tuvos matrosai paleisti na-l 
mo.

-----------------------------------------------------j. _ 

SUĖMĖ* KOMUNISTUS jM^

krašto pasienio policijos va-|ve^E
suimti mieste devyni komu
nistai, kurių 5 žydai, 2 žv- 
delkaitės, 1 lietuvis ir 1 len
kas.

Suimtieji ir rastoji litera
tūra pasiųsti Mariampolėn.

Lapkričio 7 d. vakarą va
žiavo iš Mažeikių i Tirkšlius 
Kazys Andriuška ir Stasys 
Balsys. Staiga pastojo jiems 
kelią du ginkluoti plėšikai, 
atėmė iš vieno 20 litų ir si
dabro laikrodi ir paleido. 
Tuos paleidę, plėšikai pa
traukė Mažeikių link, kur 
pasitiko taip pat grįžtantį iš 
Mažeikių Verkietį Joną. Su
laikė ir atėmė iš jo 142 litu ir 
vieną liten degtines. Atėmę 
plėšikai nudumė toliau tuo 
pat keliu. Tuo tarpu nuken
tėjusieji atvykę i Tirkšlius 
pranešė policijai, kuri sku
biai pranešė Mažeikių poli
cijai, kad į tenai eina du plė
šikai ir pakeliui plėšia žmo
nes. Mažeikių policija išvy
ko plėšikus pagauti. Tik išė
jus į priemiestį, tuoj pasiro
dė nuo Tirkšlių pusės du įta
riami vyrai, kuriuos policis- 
tas Macijauskas norėjo su
laikyti ir liepė iškelti rankas 
aukštyn. Plėšikai užuot kėlę 
rankas, paleido iš parabelio 
i policistą 6 šuvius: 2 šū
viai pataikė Macijauskui į 
koją, sutrupindami kaulą, ir 
vienas — i kairiąją ranką.

Plėšikai pasislėpė. Veda
ma stropi kvota ir plėšikai 
jieškomi. Policininko gyvy
bei pavojaus nėra.

Lietuvoj nu- jo, tai buvo Utenos miesto 
j gyventojas Dovydas Šeras. 
’19 metų, kuris atgabentas 
Utenos apskrities ligoninėn, 
neatgavęs sąmonės, mirė.

Kriminalinės policijos val
dininko nustatymų, Šeras 16 
d. lapkričio išvykęs iš L Ie
nos su riestainiais i Labano- 
rių turgų. Iš ten grįždamas 
tą pačią dieną apie 15 valan
dą, buvo apsistojęs Kuktiš- 
kiuose pasišerti arklį. Su juo 
važiavęs koks nepažįstamas, 
žiaurios išvaizdos tipas, ku
ris Serą pasivijęs netoli Kuk
tiškių, pasisakęs vykstąs tei
sman, įsiprašęs pavėžėti jį 
Utenon. Policija neabejoja, 
kad tai darbas važiavusio 
“teisman.” Daromi skubus 
žygiai jam sulaikyti.

PRISIGĖRĘS NUŠOVĖ 
TRIS ŽMONES.

Tauragniai, (Utenos ap.). 
Spalių 30 d. vakare, sute
mus. raitas grįžo iš Taurag
nų Prumpulis Antanas, o 
Trinkūnas Juozas ėjo kartu 
su juos pėsčias. Su jais ėjo ir 
vaišinęsis Klementevas Mi
kas iš Martiniškių k. Nuėjo 
visi vieną kilometrą nuo 
miestelio. Staiga Klemente
vas šuktelėjo abu savo bičiu
lius ir tuo tarpu išsitraukęs 
revolverį juodu peršovė.

Sužeistas Pumputis raitas 
grižo atgal i Tauragnus pra-į 
nešti policijai, o sužeistas 
Trinkūnas spėjo pasislėpti. 
Klementevas kaip tyčia su
sidūrė čia su Bikeru Juozu, 
kuris prisipirkęs miestely 
odų ėjo namo. Užpuolė ir jį. 
Šuviu sužeistas Bikeras čia 
pat ir mirė. Žmogžudys pa
ėmė jo piniginę ir odas.

Sužeistieji, Pumputis ir 
Trinkūnas tuo jaus buvo nu
vežti Utenos ligoninėn ir te- 
nai mirė.

| žmogžudys suimtas ir sėdi 
Utenos kalėjime.

SUŽVĖRĖJĘS ŽMOGUS.
Stubrai. Šio kaimo mėsi

ninkas, parvažiuodamas iš 
{Katyčių turgaus, jau gerai 

\ ėmė nemielaširdin- 
o«i 1 i-rrn athd a ^ai savo arkli lupti. Nors SU LITERATŪRA. Nelaimingas gj-vulys bčgo iš 

Vilkaviškio miesto viešoji visų jėgų, taip kad ratai be- 
policija gavo žinių, kad lap- veik žemės nesiekė, bet mė- 
kričio 3 ar 4 d. i Vilkaviški sininkas, atsistojęs vežime ir 
bus gabenama iš Mariampo- abiem rankom nusitvėręs 
lės komunistinė literatūra, botagą, nežmoniškai tvojo 
Policija ties Gižais pastatė 
savo sargybas. Ištisą parą 
stropiai budint. 4 lapkričio 
dieną saugomoj vietoj sulai
kytas vežimas, prikrautas 
Įvairių geležies bei skardos 
išdirbinių, kuriame važiavo 
Leizeris Frenkelis. Smulkiai 
vežimą apžiurėjus rasta ir 
laukiamoji komunistinė lite
ratūra, k. t žurnalų, laikraš- nelaimingą gyvulį ir visai 
cių knygų, revoliucinių dai- pribaigęs, jei iš namų nebū
nu ir proklamacijų. Literatu- tų išbėgę žmonės ir žiaurųjį 
ra rašyta lietuvių, rusų, žydų žmogų sulaikę.

I
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Stiprus Kaulai
Kiekvienas kūdikis reikalauja užtek

tinai kaulų suminkštėjimo apsaugojan- 
čių vitaminų, ir jeigu kasdieninis maistas 

nėra užtenkamai geras, susiformavimas 
stiprių kaulų yra negalimas.

SCOTTS
yra puikus grynas cod-liver oil, kuris turi savyje būtinus 
vitaminus apsaugojimui kaulų suminkštėjimo, ir turėtų būti 
duodamas jūsų kūdikiui kasdien, kaipo maisto dadėčkas.

Duokit savo kūdikiui gardžiai sutaisytą Scott’s 
Emulsion reguliariai per žiemą.

Sent t & Bowne, Bloomfield, N. J. 27-37 ~ ---------

kat u su žiemių kaimynais. • sis buvo prisidėjęs prie ga- 
Rusų caras Aleksandras Iii benimo kontrabandos, buvo 
i Salaką buvo atvykęs klau- susektas ir bijodamas baus- ‘ 
sineti i _" " 
Sakalą sunaikinę švedai. 1

’

NEATSARGUMO AUKA.
Vabalninkas, Biržų apsk. 

Žemaitėlių kaimo ūkininkas 
J. Baniulis pirko naują ku
liamą mašiną ir buvo pa- tekėjo už lietuvio Juozo S. ■ . 
prašytas kaimyno iškulti ja- Jos vyras Juozas mirė 1918 Į 
vus. Darbo metu jis palindo m. palikęs jau didelę šeimą | 
po šeštame pripilti alyvos, iš žmonos, trijų sūnų ir dvie- Į 
šeštarnės ratas pagavo ser- jų dukterų. Vyriausias sūnūs J 
mėgos skverną ir nelaimin- yra 21 metų amžiaus.
gaji apsuko apie ratą ir su- Nesenai visa šita šeima Į 
triuškino koją. Nukentėjęs nutarė priimti žydų tikybą. • 
nugabentas i Bii-žų ligoninę.

apie Sakalo likimą, mės ryžosi daryti sau galą. į
- ' - 1 ‘ ~

VISA ŠEIMA PRIĖMĖ 
ŽYDŲ TIKYBĄ.

Kaunas. Pilietė S. yra bu
vusi žydė. 18 metų amžiaus 
ji priėmė katalikų tikybą, iš-1

PG TRAUKINIU.
Lapkričio 17 d. Mažeikių 

ounkto geležinkelių policijai 
buvo pranešta, kad netoli 
Ventos prie geležinkelio ra
sta sužeistas jaunas vaiki-į 
nas. Nuvykusi policija ir j 
feldšeris rado sniege kraujo 
klaną ir kruviną šliūžę, kui i 
traukinys vilko nelaimingą- ----- - - -Mzno patyri™ įaivakofčių
jį. Sužeistasis jau buvo atga- aitieko Bruozio ,sudege biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
bentas į'Ventos tilto sargo ....... *
budelę. Jam buvo nuplautos, 
abidvi kojos, sulaužyta kai
rioji ranka, sumušta galva. 
Buvo be sąmonės. Feldšeriui 
Davyko atgaivinti. Klausinė
jant tik prašėsi dėti greičiau 
ji i karstą. Pasisakė esąs Ka
zys Samoška, 22 metų vaiki
nas, iš Petraičių, tarnaująs 
Pumpuruose, netoli Ventos 
stoties. Nusižudęs negalėda
mas vesti to paties kaimo 
merginos, kurią jis labai my
lis. Jis neturtingas.

Nelaimingasis tuojau bu
vo uždėtas ant vagonėlio ir 
išvežtas į Mažeikius. Bet ne
išlaikė skausmų. Pakeliui 
mirė.

Prie mirusiojo buvo užra
šų knygelė, kurioje surašyti 
paskutiniai jo laiškai. Juose 
velionis skundžiasi likimu, 
kreipiasi Į Dievą, atsisveiki
na draugus, sopamai krei
piasi kiekviename laiške 
prie savo mylimosios, garbi
na meilę. Kad jis būt pama
nęs bent, kiek savo artimie
siems padarys skausmo savo 
nusižudymu, gal butų tokio 
nelemto žingsnio nepadaręs. 
Deja, to ir jo laiškuose ne-' 
matvti.

I KANADĄ.
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta-GAISRAS IR VAGYS.

Vilkaviškis T ankališkin 'nus’ kaiP vyru8> uiP Jr moteris ar V lIKaVISKIS. L.anKeilSKlU merginas iš Lietuvos } KanaaĄ. Mano 
Kaime ir valsčiuj spalių 30 patarnavimas yra sąžiningas, saugus,

e nivių tai nuuija* leipui

kluonas SU javais ir ūkio ma- tie, kurie jau per mane atsitraukė sa-! 
šinomis. Nuostolių padaryta vo »ir?lnca yra ma™1
apie 23,000 litų, g 

i ta vos 3,000 litu.
C„* _L_Z " C _■ 

sūnūs bežaizdamas kluone S3LJE2. 
su degtukais.

Andriuškių kaime, Žalio-' 
nos valse, ukin. Danilevi
čiui Pijui nesant namie, ne-' 
žinomi piktadariai pro iš-Į 
laužtą langą išvogė įvairių 
daiktų už 550 litų. Piktada
riai nesusekti.I —

_ rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi- O apdraus- noms, taip ir visiems keleiviams pa- 
■-upinu geras apsistojimui vietas Ka- 

■ nadoje. Mano patarnavimas ir kainos 
Gaisra padarė 5---6 metų laivakorčių yra pigesnės, negu kitų* - - - - ’r“’-2 .—- --- rj

visad kreipkitės pas mane šiuo adresu:
ALESANDER S. LEW1S 
Tourist Agent (-)

43 Vindsor St., .Montrea), 
P. Q- Canada-

UPĖJ 4,000 KIAUŠINIŲ.
Mažeikiai. Spalių 26 d. iš 

Renavos miestelio, Židikų 
valse., žydas Faipkis vežė į 
Mažeikius apie 4,000 kiauši
nių. Užvažiavo ant tilto per 
Varduvos upę, prie Gecevi- 
čienės (Kuniginės) malūno. 
Staiga tiltas Įlūžo. Žydas ir 
su juo važiavusi moteriškė, 

1 pora arklių ir vežimas įkrito 
; Į upę. Tuo metu upė buvo 
.patvinusi. Moteriškė ir Faip
kis, nešami vandens, nusi- 

i tvėrė medžių šakelių ir spėjo 
šauktis pagalbos. Subėgo iš 
malūno žmonių/skęstančius
išgelbėjo,, o arkliai nusken
do.

Vežimas su kiaušiniais nu
plaukė pavandeniui. Tik už 

! kilometro užkliuvo, ir žmo- 
1 nės ji ištraukė. Kol savinin
kas atsirado, kiaušinių dė
žes pradėjo tuštinti ir gero
kai aptuštino.

Faipkis žada skųsti Gece- 
vičienę, kam prie viešo kelio 

■ tilto netaiso.
I

Į

ŽMONIŲ GODUMAS.
Kalvarijoj. (Mariampo- 

lės apskr.). Nesenai atida
ryta moterų amatų rankdar
bio mokykla. Viešoje vietoje 
prie pat rinkos buvo iška
binta spintelė, išpuošta gra
žiais rankdarbiais. Bet blo
gos valios žmonės nakties 
metu išmušė spintelės stiklą 
ir išėmė iš jos visus daikte
lius. Nuostolio už 70 litų.

LIETUVIAI!
BAI.TIKO AMERIKOS LINIJA 
tai pirmutinė ir vienatinė laivinė 
bendrovė, kurios laivai pralaužė 
kelią iš Amerikos New Yorko

TIESIAI f LIETUVOS
KLAIPĖDĄ

siunčiant du laivu pernai, o jau 
net penkis šįmet.

KAINOS LAIVAKORČIŲ J 
KLAIPĖDĄ

Trečia klesa...................$107.00
Ten ir atgal tJctai .. $181.00

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

Valdžios taksai atskirium.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

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

Žiniom kreipkitės j vietos agentą ar j bendrovę:

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

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko i 

Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
IŠ BOSTONO: ANDANIA Sausio 8.

o paskui sausžemių į Kauną 
Pamatykite Londoną pakely. 
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyčią nauji, aliejų varo
mi laivai Trečios klesos 
laivakortės i abu galu iš

CUNARD LINE-

CARONIA Vasario 19.
Nevy York į Kauną $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, gera?> naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tą informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arua rašykit pas,

33 Statė Street,
Boston, Mass.

Am SIUVAMO DĖL 
STIBIŲ GĖLIMO?

Johnson’s R e d C r o s s 
Kidney Plasteriai teikia 
Greitą, Tikrą Pagalbą.

Greita pagalba yra patikrinta be- 
kuomet jus

A •

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų tri-triubinių laivų 
NEWYORK(naujas)HAMBURG 

DEUTSCHLAND, 
ALBERT BALLIN, 

RESOLUTE, RELIANCE.
ir ant _ pepuliariškų vienodais 
kambariais laivų Cleveiand, 
H'estphalia ir Thuringia.
Sąvaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko. Laivai Thuringia ir 
Westphalia atplaukia i Bostoną. 
Personaliai lydimi į Europą 

išvažiavimai.

.iš New York 
| Kauną ir ■tg«| 
(Pridėjus S. V. 
jeigu Taksus.)

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didžiausio Vokieti* laivą
COLUMBUS

arba kitais šios Linijos laivais 
TIK ASTUONIAS DIENAS 

Puikios kajutos Trečiai Klesai— 
Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN

LLOYD

veik nuo pat momento, 
oanaudosit Johnson’s Red Cross Kid
ney Plasterį prie skaudamos vietos.

Šildant, švelninant, ši senoji gyduolė 
pašalins aštrius skausmus ir atšipu- , 
sius diegimus strėnose, sustiprins ir 
suteiks nusiipnėjusiems muskulams 
galimybės atgaut tvirtuma, ir visus 
trukumus pašalins tarsi magišku budu.

Gyduolės persisunkia per odą ir ei
na tiesiog į silpnas, skaudamas vietas, 
nusilpusius muskulus, malšina skaus
mą, gaivina nusilpusius nervus ir at-' 
stato liuosa veikimą muskulų.

Dėl greitos pagalbos — buk tikras 
pareikalaut .didelio Johnson’s Reti , 
Cross Kidney Plasterio su raudona 
Ciatu^p užpakaly. Visi vaistininkai 
juos parduoda. ’ V V < ,

65 Statė SC, Boston, Mase, 
arba pas vietos agentus

I
Keliaukite valdžios laivais — “Po 
Amerikos Vėliava“. Klauskite savo 
vietos agentų dėl kainu ir žinių 
arba rašykite pas

United Statės Lines
75 Statė Street. Boston, Mass.

203
Dėl sugrįžimo leidimų ir kitą in
formacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hamburj-Amricaii Lint
United American Lines, Ine. 

General A~ents
131 Statė St, > Boston, Maaa.

TAURAGĖS KOMENDAN
TAS NUBAUSTAS 

TVIRTOVĖN.
Kariuomenės teismas penk

tadienį išnagrinėjo buvusio 
Tauragės riaušių metu ko
mendanto puik. Įeit. Ignata
vičiaus ir komendantūros 
raštvedžio kapit. Tverskio 
bylą, kurioje jie buvo kalti
nami neveiklumu riaušių 
metu.

Teismas pripažino buv. 
Tauragės komendantą p. Ig
natavičių kaltu ir nubaudė 8 
mėn. tvirtovės kalėjimo, o 
kap. Tverskj išteisino.

NUSIŽUDĖ KONTRA- 
BANDISTAS.

ISTORIŠKAS MIESTELIS.
Salakas (Zarasų apskr.).

Šis miestelis stovi toje pa
čioje vietoje, kame buvo di
delis miestas Sakalas, įkur
tas Lietuvos kunigaikščio 
Utenio. Sakalo miestas ture-, 
jęs 6 kilometrus ilgio ir ke
turis pločio, ir jame buvę 12 
bažnyčių ir du vienuolynai. 
Prie pat miestelio yra kal- 

gyvulio šonus. Parvažiavęs į nas, kuris buvęs vadinamas 
Stubrus. jis užsuko į Cynilio “Kunigo Kolnis”, ant jo bu- 
kiemą ir ėmė ginti arklį ap-į vęs vienas vienuolynas. Sa
link. Taip jam besidaužant kalas turėjęs labai gerą tvir- 
po kiemą, po ratais pateko tovę vadinamą “Didžiąją 
šunies būda, ir kad arklys Laba.“ 
nebegalėjo pajudinti, veži-, ] ________
mą iš vietos, pradėjo, jau ir prasidėjęs statytis, vietiniai aną penktadieni tapo palai- 

baisiau mušti arklį. Gal būt

I

NUO ODOS LIGŲ

I
d^^^N’audok gydančias putrn 
F- FREEDOL

Tai yra receptas garsaus šveicariško 
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige
ria į odą ir po 5 minutą visiškai praša
lina įdegimą bei skausmą. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus. Ronas, 
Reikalaukite aptiekose arba orisiųski- 
žuli ir kitokias odos ligas. Kaina $1.00. 
«e $1.00 ir mes tuoiaus išsiusime nėr 
Egzemą, Hemoroidus. šunvotes, Nie-, 
paštą bonka. (-»

FREEDOL REMEDY CO.
388 D. Warrea St, Boston 19. Mase.

I

■ I

’ TeMontas S*. Barta* 2Mt. 
LIETUVIS DENTISTA8 

Dr. St. A. 6ALVARISKI
. (GAUNAU8KAS)

Ofiaa Talaadoa: Nao 10 ryte.iki 
5:30 dienv Nuo 7—9 vakar*. 
Nedelioiuii pagal aatartiaa

414 BROADVAT, 
SO. BOSTON. MAS8

Reumatišku gėlimo, neu- I 
ralgijos. paprasto persi- ii 

šaldymo, skaudžių j 
raumenų, išsinarini
mų ar išsisukamų 

Naudokite
DR. RICHTERTO 

Inkaro Rūšies

PAINRPELLERĮ
Vaisba ženkli s Tesri struotas 

S. V. Pat. Bivre,

Nėra tikrasis, be 
mušu Inkaro vaisba- 
ženklio. Vaistinėse 
po 35c ir 70c.
F. AD. RICHTER1C0. 

B«rry * S«. St>. 
Brwkhn. N. V.

r t-

DR.MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; S—S
Sekmadieniais: 10—2

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 6483 '

—

į __ ___ _ _
. ” ' | Stubrai. Ilgai prisikanki-

Kada dabartinis miestelis nęs Šilutės ligoninėje mirė ir 

pats iš paskutiniųjų jėgų dar žmonės iš sakyto Sakalo dotas Kalvaitis iš Stubrų, 
griuvėsių imdavę plytas ir kuris norėjo padaryti sau 
tašytus akmenis naujai sta-'galą, perplaudamas rankų ir 
tybai. Salako apylinkėje kaklo gyslas. Saužudybės 
randasi daug piliakalnių, priežastis, kaip vėliau pa- 
Tai liekanos baisių lietuvių tirta, buvo tame kad mirusy-

Tnjudzęny 
kosulys yra 

pavojaus ženklu
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion. sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
mulsion yra naujas mcdikališkas 
i radimas ir jis veikia padvigtibintu- 
greiturr.u; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

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

Creotftulsion yra užtikrintas pa- 
sekoungam gydymui pastovaus ko 
audio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Ji* yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste 
mos po blogo šalčio ar “flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu just, šalčio 
ar kosulio ncpalengvintų vartojant 
jj taip, kaip nurodyta. Klauskit pa • 
jasų aptiėkorių. Creomulsion Com 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

i 
i
(
i

I

-i.

Lietuvis Optemetnstis

— — ' '—S — , į. ■ I.

Te!. So. Boston 506-W.
DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
LIETUVIS DENT18TAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 7 
Nuo 2 iki 9 vak. ' 
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 Broadway, tarpe Č ir D St, '
SO. BOSTON, MASS.

T

Išegzaminuoju akis, priskirid 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PASAK ARNI8. O. D. 
447 Broadway. So. Boston, Mass

SPECIALISTAS NERVŲ IR » 
KRONIAKŲ LIGŲ PER SU- ' 
VIRS 25 METUS. VISOS GY- ■ 
DUOLtS SPECIALIAI PARŲ- l 
PINAMOS KIEKVIENAI LI- I 
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLOG, 

ROOM 22 
VALANDOS: DIENOMIS trao 
9 ii ryto iki 7 vakare. 
ŠVENTADIENIAIS; nuo 10 iki 
1 dieną.

t 9 I
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v
Įvairios Žinios.

KUO LENKAI REMIA SA
VO PRETENSIJAS PRIE 

VILNIAUS.
Vilniaus

PENKI FORDAI PO 
$20,000.000.

Ar galimas daiktas, kad 
gubernatorius vienas fordas kainuotų 20

ANGLIJOS KUNIGAIKŠ- | RYKŠTĖS BUS FAŠISTŲ 
T1S VAIŠINS ŪKININKUS VĖLIAVŲ PAPUOŠALAS.

Angli jos kunigaikštis Wa-' Mussolini pasirašė dekre- 
les ruošia farmeriams balių tą, kuriuo visose Italijos vė- 
6 sausio, kur yra pakviesta išiliavose turi būti fašizmo sim- 
visos Leicesterio apielinkės bolis — rykščių kūlelis. 
1,500 farmerių. ženklas turėsiąs būti ir pulkų ne. eikš pas mane!”

♦ ♦ ♦

Visi perka Kalėdų dova
nas, pirksite ir jus. Vietoj ei
ti kitur, eikite pas savuosius. 
Geriau duokite lietuviams 
biznieriams užsidirbti centą-

VISU ŽINIAI.
Kalėdos jau čia pat. Mu

sų Brodvė pasipuošė gra
žiausiais rūbais. Kožnos 
krautuvės langas tartum vi-i

Sis Roja praeivi: "eikš pas ma-

vėliavose. Tuo budu fašisti- 
i nėj Italijoj prasideda oficia- 

.....................
SENATAS TYRINĖS

Rackevičius pasakė Associa-1 milionų doleriu ? Henrv For- HEARSTO KALTINIMUS, i lūs rykščių garbinima*. 
x , tv ... i.„j xr.-i ij____it_ i..-j t<:_ x; i Geltonosios spaudos savi-. ---------------

ninkas Hearstas paskelbė sa- VAISTAI NUO JUROS 
vo geltonlapiuose sensaciją. LIGOS,
buk Meksikos valdžia buvo - 
paskyrusi $1.125,000 papir- kiečių “Stutgard” laivo gy- 
kimui keturių Amerikos se- dvtojas išrado vaistą nuo ju- 
natorių. Taigi Senatas nuta- ros ligos, kuriuo apšlakstė)-- wav , 
rė pašaukti Hearsto redakto- ma ligonio gerklė ir nosis.■žiauriu dovanų

i---------- i- :x . esas 1^31 praktiš-Į
kas ir daug padėsiąs kelei
viams.

ted Press atstovui, kad Vil-’das sako, kad tam. Kaip ži- 
niaus gyventojai negalį su- nia, šįmet jis pradėjo daryt 
prasti, kuo pasiremdama'naujo modelio automobilius. 
Lietuva reikalauja Vilniaus. Reikėjo įtaisyt naujas 
Tas faktas, kad Vilnių įku- nas tam tikslui.
ręs Lietuvos kunigaikštis visą vasarą. Ir vos tik šiomis 
Gediminas keturioliktame dienomis Fordo dirbtuvėse 
šimtmety, neturįs šiandien Detroite buvo pastatyti pen- 
jokios reikšmės. Vėliaus Vii- ki naujo modelio automobi- 
nius per ilgus metus buvęs.liai. “Kai aš pradėjau prie 
viena dviejų Lenkijos sosti-'šitų automobilių ruoštis,” sa- 
nių. Antra sostinė buvo Kro-iko Fordas, “aš turėjau ban- 
kuvoj. jkuose $350.000,000. Šian-

Toliaus lenkiškas Vilniaus'dien. padarius penkis naujus 
gubernatorius tvirtina, kad automobilius, mano pinigų 
iš 180,000 Vilniaus gyvento-;bankuose liko tiktai $250,- 
- TaigJ r . I......

gubernijoj dabar patįs, kiek man tie 
penki pavyzdiniai automo
biliai lėšavo.”

Žinoma, jeigu šitaip skai
tyti. tai jie lėšavo iš viso 
$100,000,000 arba po 20 mi
lionų kiekvienas. Bet Fordas 
užtai dabar turi naujas maši
nas savo fabrikuose, kur ga-

maši-
Tas užėmė

rius. Meksikos konsulą iš Vaistas 
New Yorko ir ištirti, kiek ši
toj sensacijoj yra tiesos.

- Nesenai vienas garsus vo- ,kjta negu svetimiems.

Pas Paul Liką, 456 Broad- 
jųs galite gauti gra- 

j iš drapanų, 
į Šilko, brodkloto; šalikų, pir- 
ištinių — žodžiu sakant, vis
ko pilnas kromelis.

*

South End HardwareXo.
4»

BARGENA1 maliavų, geležinių daiktų ir plumbing'i. Didelis ' 
pasirinkii»as žaislų ir Kalėdoms dovanu.

VIETINIS PRISTATYMAS DYKAI.

Telefonai Hancock 6105—6106>

Eikite i didelę krautuvę—jus sutaupysite pinigų.

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

REIKALAVIMAI

jų, lietuvių esą tiktai 2,500. 000,000. Taigi, parokuokit 
Visoj Vilniaus 
lietuviai sudarą tiktai 5 gy
ventojų nuošimčius, ir tie 
nevaidiną jokios kultūrinės 
ar ekonominės rolės, nes su-! 
sidedą daugiausia iš tarnų. I

Tik vienas lietuvis esąs 
Miesto Tary boje, bet ir tas 
buvęs išrinktas baltgudžių 
balsais.

Nei vienoj senųjų Vil
niaus bažnyčių nesą jokio 
lietuviško parašo, vien tik 
lenkiški ir lotiniški. “Per ke- 
turiasdešimts metų mano gy
venimo Vilniuje aš girdėjau 
lietuviškai kalbant rinkose ir 
gatvėse nedaugiau, kaip dvi
dešimts kartų,” pasakė As
sociated Press atstovui vie
nas Vilniaus miesto tary bos 
narys. Todėl lenkai ir mano, 
kad Vilnius turi jiems prigu
lėti.

- ■" ■ — ■

. romano teisman
PUBLIKOS NELEIS.
Vėliausios žinios iš Kauno 

sako, kad Romano byla bus 
nagrinėjama veikiausia ne
didelėj kariumenės teismo 
salėj, kad nebūtų vietos pub
likai susirinkti. Įneit galės 
tiktai kai kurie “aukštesni” 
ponai, kuriems iš kalno duo
ti tam tikri bilietai. Be bilie
tų nieko salėn neįleis. Tai 
daroma turbut dėlto, kad 
skandalingon Romano bylon 
yra įpainiotos labai “aukštos 
ponios” ir “aukšti ponai.” 
Paprasti “mužikai” nepriva
lo mat žinoti, kokie skanda
lai darosi tarp “aukštųjų po
nų.” Byla esanti paskirta ant 
19 d. gruodžio. ,

MIRĖ VOKIEČIŲ 
“SHERLOCK HOLMES.” 

Berline mirė Dr. Paul Je- 
serich, garsus chemikas ir 
detektivas, kuriam pasisek-

ris organizavo savo buriu* davo išrišti painiausias do- 
Aiteaga kalnuose. kumentų klastas.

SUŠAUDĖ MAIŠTININKŲ 
VADĄ.

Pereitą sąvaitę Meksikoje 
tapo sušaudytas maištininkų 
vadas Mercedas Goana. ku-

Vietinės Žinios
lės dirbti naujus automobi-! 
liūs po $390 ir da pelno ant ! 
jų turės.

KONCERTAS BUVO 
PUIKUS.

RUSŲ MILIONIER1US 
PALIKO $722.

Los Angeles mieste, Cali- 
fornijoj, šiomis dienomis mi
rė buvusis kitąsyk rusų mi- 
lionierius Vladimir Volots- 
koi. Jis paliko banke tik 
$722.
I-------------------------------- ,—  — si 

KAM REIKALINGA MOTERIS 
prižiūrėt šlubą. 42 metų, tunu 2 vai
kus. 10 ir 12 metų. Protingi žmonės, 

__ ' . . . kuriems bučiau reikalinga, malonės
! r.'/ įmnao ¥''"1’3) klaust laišku. (50)
! moteris gali gauti gražiausių
Kalėdų dovanu.

♦ ♦ ♦

Jeigu jus manote pirkti 
laikrodėlį, retežėlį, žiedą, 
plunksną ar bile auksorišką 
daiktelį, nueikite pas Juozą 
Dilį, “Darbininko” name, 
ant 3-čių lubų, vakarais. Pas 
jį galite gauti gražiausių 
daiktų.

♦ ♦ ♦

K. Šidlauskas turi prisi
krovęs pusę aptiekos įvairių 
perfiumų, pauderių, muilų 
(tik ne Žablacko). Nuo sal
dainių kounteriai lūžta, ci
garais langai užmūryti, o 
trejankų, trejankų!

♦ ♦ ♦

Kalėdų juk nešvęsime ir 
be šolderių. Šolderių kermo- 
šiai atsibuna kasdien pas 
Vileišį, Naujokaitį, Daunį. 
Valecką, Petersoną, Medžių 
ir kitus.

♦ ♦ *

Jeigu kas iš lietuvių pirk
tų dovanų radio, matykit 
tuojaus Zaleską.

« « *

Juokai juokais, bet jeigu 
pasitaikytų daug sniego ant 
Kalėdų, tai visi turėkite po 
ranka kaliošus. Tuo reikalu 
creipkitės pas Masilionį.

.k ♦ ♦ *

Namų savininkai klauski
te patarimų pas Alekną, Kli
mą. Žaidoką ir kitus. Jie 
jums gali nors lopetą par
duoti.

« ♦ ♦

J. Taurinskas jau parda
vė savo čeverykų krautuvę. 
Pusėtinai apsigarsinęs ir pa
tenkinęs daug lietuvių, galų- 
gale jis savo biznį likvidavo. 
Dabar jis žada užsiimt savo 
senuoju amatu — stubų ma- 
liavojimu.

Mrs. I. D, Orcad s*. 
\VORCESTER, MASS

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kūreni

mui malkos. Pristatom su 
troku visur. Tel. Highlands 
5115. Šaukit po 6 vakare.

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

ja tris kambariai ir tuiletas. Renda 
$11.00 ir $9.00 į mėnesį. Telefonas: 
Talbot 5339. (50)

Jonas Petruškevičius
Laisniuotas Graborius
Laikau Automobilius dėl Veseli- 

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

162 BROADVAY.
SO. BOSTON, MASS.

Ofiso Tel. So. Boston 0304-W. 
Kės. Tel. So. Boston 0304-R.

džiot. Pakol mokyklos dže- 
nitorius atbėgęs su špatu 
kudli užmušė, buvo aprieta 
8 vaikai. Vaikams buvo su
kandžiotos daugiausia ran-

DORCHESTERY
Pasirandavoja kambary- (futni.'hed 

room) de! vieno ar dviejų asmenų, j 
Yra štyniu apšildytas. Telefonas: 
Talbot 5339. (50)

Telefoną* 31234
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITB
Valandos; nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SC.MMEK STREET, 

LAWRENCE. MAŠS.

Salė būvu pilna publikos; 
artistai pasirodė šauniai.

South Bostono Municipa- kos ir kojos, 
liniame Biidinge pereitą ne
dėldienį buvo artistų “trai- 
cės”, būtent Babravičiaus. 
Vanagaičio ir Yozavito kon- ir

PAŠAKINSKIO BYLA EI
NA Į GRAND JURY.
Gardner. Mass. — Lujus 

Pašakinskis. 20 metų am
žiaus 
mėlis.
tuotas
Juozo Mui moko, dabar tapo 
išvežtas i M’orcesterio kalė
jimą ir tenai laikoma* be 
kaucijos. Jo byla eis Į grand 
jury.
f_______ - C i
BOLIVAI MUŠASI SU šauniai,
Ho, ČILĖNA1S. N5- tiškai. Musu Babra* vra tik-
Tarp Bolivijos ir Gili res- ra* dainos

publikų pietų Amerikoje ei- geriau jau niekas nesudai- 
’ nuos. Balsas jo malonus, ty

ras ir stipru*. Jis dainavo ge
riau da negu pereitą sykį. Ir 
tipas jo gražus: merginos tik 
laižosi žiūrėdamos ir dusau- liais, karai* 
ja: “O. kad jis mane pabu-

» ••

Vanagas kitokio tipo. Jis 
kaip tik išeina, tai publika 
tuojaus ir leidžiasi juokais.

. Ma
s. 20 metų 

čia augęs lietuvis bo- 
kuris čia buvo areš- 
andai už užmušimą

Pasikorė ant lovos galo.
Būdamas blogos sveikatos 
susirūpinęs dėl žmonos 

certas. Nors oras i vakarą la- mirties, Alexander D. Mc- 
bai subiuro ir pradėjo smar- Cabe. 65 metų amžiaus žmo- 
kiai lyt, tečiaus didžiulė mie- rus, kuris gyveno po Nr. 881 

Massachusetts avė., pereitą 
sąvaitę. pasikorė ant savo lo
vos galo.

K. SASNAUSKAS
Pentinu namus, popieriuoju kam

barius, baltinu lubas ir buda\oju pia- 
zus. Žemos kainos. Pigesnį darbą ima
me bile kur.

363 Windsor St., 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 1115-tV.

(51)

i

sto salė prisirinko publikos 
kupina. Na. ir ne gaila buvo 
per lietų atėjus, nes tokie 
koncertai netankiai pasitai
ko. Artistai pasirodė labai 

, ir kiekvienas savo-

na maždaug tokie pat ginčai, 
kaip tarp Lietuvos ir Lenki
jos. Paskutinėmis dienomis 
buvo jau ir šaudymo. Pereitą 
sąvaitę būrys čilėnų perėjo 
per Bolivijos sieną ties Lica 
miesteliu ir ivvko smarkus: čiuotu fc * *-
susikirtimas.

TAUTINIŲ MAŽUMŲ 
BLOKAS LENKIJOJ.

“Berliner Tageblatt” ži
niomis Varšuvoje įvykęs 
tautinių mažumų pasitari
mas dėl taktikos rinkimų į 
Lenkijos Seimą metu. Svars
tytas buvęs tautinių mažumų 
bloko klausimas.

Šis blokas turėsiąs suvie
nyti vokiečius, žydus, gudus, 
ukrainiečius ir lietuvius. Ma
noma per rinkimus išstatyti 
bendrus bloko sąrašus.

Lenkijos vyriausybė esan
ti labai susirupinusi tautinių 
mažumų koncentracija, ir 
dabar tautinės mažumos su
darančios trečią Lenkijos 
seimo narių skaičiaus dalį.

Lenkų valdžios spauda ši
tą tautinių mažumų bloką 
maišo su purvais.

KAIP FAŠISTAI RINKS 
“PARLAMENTĄ.”

Spauda praneša, kad busi
mą Italijos “parlamentą" 
fašistai mano sudalyti tokiu 
budu, kad jis butų kuo ištiki- 
miausis. anot jų. “pritaikin
tas prie faktinos dalvkų būk
lės.’’

Visa Italija busianti viena 
rinkimų apygarda. Rinkimų 
teise naudosiąsi tik fašistai 
arba piliečiai, turį fašistų 
sindikatų liudijimus (profe
sinės fašistų s-gos).

KAUNAS NUSIMINUS.
Leidžiant “Keleivį” į spau

dą, iš Kauno atėjo šitokia 
žinia:

Visa Lietuva nusiminė iš
girdusi Tautų Lygos Tary
bos nuosprendi lietuvių-len
kų ginčuose. Visi sako, kad 
Lygos nutarimas Lenkijai 
yra didelė pergalė, o Lietu
vai pralaimėjimas. Valdžios 
opozicija sako, kad Vilnius 
tapo galutinai pralaimėtas. 
Nors valdžios organas “Lie
tuva” bando raminti žmo
nes, sakydama, kad Lietuva 
Ženevoj laimėjo “šaunią 
pergalę,” bet niekas tam ne
tiki. Visos politinės partijos 
ir armija yra labai nepaten
kintos Voldemaru. Vilniaus 
išsižadėdamas, jisai sunai
kino savo diktatorišką pres
tižą, ir manoma, kad taip 
karininkai, taip politikai stos

KANTONO MIESTAS 
DEGA.

Didelis ir turtingas Kinų 
miestas Kantonas, kuris turi 
apie 1,000.000 gyventojų, 
dabar dega keliose vietose ir 
gali visa* nueiti su durnais. 
Miestas užsidegė besišau- 
dant policijai ir kariumenei 
su sukilusiais komunistais. 
Kantonas buvo Nacionalis
tų valdžios sėdyba. Pasta
ruoju laiku nacionalistų ju-________ T _________
.įėjimas skilo pusiau, komu-!iš vieno prieš ji. Krikščionį* 
nistai sudarė kainajĮ *parną, demokratai jau planuoja 
o Pj -riešininkai — dešinįjį naują koalicijų^ valdžią 
Prasidėjo kruvinos kovos, u y temaras jau negali tikc- 
komunistai Kantoną dabai rif armijos paramos, kuria 
paėmė i savo ’*anka< jis ikišiol laikėsi valdžioj

meistras — už jį

Elevated įvertintas 118 mi
lionų dolerių.

Viešųjų įmonių departa
mentas įvertino Bostono gat- 
vekarių turtą $118.000,000. 
1 okia vertė nustatyta pasi- 
i emiant tuo pelnu, koki gat- 
vekariai neša. Bet pastatyti 
tuos' kelius, kariu su tune- 

ir stotimis, rei
kėtų $188,000,000.

Nepraleiskite!
1.

RETA PROGA
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ medinė stuba, 

<u penkių automebilių garadžium, City 
Point. ant East Sixth Street. netoli L 
Street. 
aukšto, 
šiltas

I

I

♦

• 
I
I 
I 
t

♦
i

Telefonas 5112.

Or. 1. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nerišliomis pagal susitarimą.
705 N. Main St. kimp. Broad St.

M0NTELL0, MASS.

t
i 
|

I
♦♦ «« »
♦ t

Keturi kam baitai ant pirmo 
penki ant antro. .Mauuynės, į 

vanduo, elektra.
piazai. Gera prosra žmogui, 
vienų arba daugiau automobilių arba 
užsiimančiam
Rendų atneša 
Kaina $8.800.

Matyk A. J.

Mauuyne 
priešakiniai 
1s

automobilių taisymu, 
netoli $100 į menes.

Žiema pasirodė ir vėl 
išnyko.

Bostoną buvo užgulus sun- 
Jis pilnas šposų. Jo ir dainos ki žiema. Gatvės buvo užver- 
kitokios. Jis jas pasirašo sau'stos sniegu ir šaltis gnaibė 
pats. Ir jis taip moka jas nosis be pasigailėjimo. Bet 
prie gyvenimo pritaikyt, taip įšiltas vėjas nuo jūrių greitai 
dailiai moka musų ydas pa-į žiemą išvijo. Šią sąvaitę vėl 
šiepti, kad žmonės ir juokia-' šilta ir sniego nei pėdsakų 
si. ir podraug mokinasi. neliko.

Yozavitas, tai puikus pia-į ----
nistas.
giausia 
mylėtoją.

Lietuviški koncertai pa
prastai nusibosta žmogui. 
Kitąsyk lauki, kad greičiau 
programas pasibaigtų. Bet 
kas kita su šitokiu kon
certu : juo ilgiau čia klausai
si, tuo daugiau nori. Visi tris 
artistai buvo iššaukti po ke- 
liatą kartų atgal ant pagrin
dų. ir kuomet koncertas 11 
valandą pasibaigė, publika 
da nenorėjo skirstytis.

Gaila, kad po šito koncer
to musų artistų ‘“traicė” jau 
išsiskirsto. Jų menedžeris p. 
Bačiunas, kuris tvarkė šitą j ju Gentvilu, 
jų maršrutą ir vežė artistus 
savo automobiliuje per visą 
Ameriką, šį panedėlį jau iš
važiavo su savo žmona atgal 
į Michigano valstiją, kur jis 
turi didelę farmą ir vasaros 
rezortą prie St. Joseph upės. 
Artistas Babravičius išva
žiuoja i New Yorką į rekor
dus dainuoti vienai fonogra
fų kompanijai, o pp. Vana
gaitis su Yozavitu ketina 
gastroliuoti vieni du po Nau
ją Angliją.

Visieips jiems “Keleivio" 
štabas linki kuogeriausių 
pasisekimų.

, tai puikus pia-j 
Jis gali užžavėti dau- 

išlepintą muzikos
I Šįmet p. Šidlauskas par
važiavo iš stirnų medžioklės 

į tuščiomis. Buvusieji nesenai 
■potviniai Naujoj Anglijoj, 
’ matyt, išvijo stirnas toliau, 
nes jų čia liko taip mažai, 
kad sunku susitikti.

Šidlauskas sugrįžo is me
džioklės be stirnos.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Dvi didelės firmos persikėlė 
į naują vietą. N. Gendrolius, 
laivakorčių ir pinigų siunti
mo agentūra ir V. B. Ambro
se, real estate ir Insurance 
agentūra. Naują vietą užėmė 
su 1 diena lapkričio. Adresas 
yra toks: 395 Broadway, 
room 2. (Viršuj Talbot što- 
ro). (-)

Iš visų lietuvių ristikų. ko
kie tik Bostone pasirodė, ge
riausia pasižymi Andy 
Brovvn (Antanas Brazaus
kas) iš Brooklyno. Angliški 
laikraščiai jam nesigaili 
komplimentų. Šiame ketver
ge jis risis su musų narsiuo- 

I............. —_______

Šuo apriejo 8 vaikus.
Pereitą subatą išėjus 300 

vaikų iš italų mokyklos East 
Bostone, juos užpuolė nezi- 

’noma< šuo ir pradėjo kan-

Back Bay policija suėmė 3 
jaunus vaikėzus, kurie užsi
imdavo krautuvių plėšimu.

IŠ KAUNO SO. BOSTONE.
Turiu pranešti So. Bostono ir 

apielmkės lietuvių visuomenei, 
kad aš atvažiavau iš Kauno į So. 
Bostoną kaipo specialistas laik
rodininkas. Todėl, kas turite 
sugedusius laikrodžius, grama- 
fonus. žiedus ar šiaip kokius 
daiktus, malonėkite atnešti, o aš 
jums sutaisysiu gerai ir pigiai.

JUOZAS STANKUS
162 Broadway. So. Boston. Mass 
(Graboriaus Petruškevičiaus 

ofise.)
P. S. Katrie turite sugedusius 

gramafonus ir norite, kad aš atė
jęs j namus pataisyčiau, pašau
kit per telefoną

IŠSIRANDAVOJA DIDELIS 
ŠTOKAS

416 W. 4-th st- So. Bostone.
Visas ar pusė storo. Kaina pigi. 

Vieta gera bučernei, pekamei. barber- 
nei. Kreipkitės pas savininką.

J. GUSTAITIS
. 7 Pacific st- So. Boston. Mass.

KUPSTIS, Savininką.
2.

BARGENAS!
SOUTH BOSTONO LIETUVIAMS.

SOUTH BOSTONE lietuviai jau be
veik apipirko visas geriausias biznių 
vietas ir visi gerai gyvena. Pas mus i 
šiomis dienomis pateko turbut pasku- i 
tinis geras kampas South Bostone su 
gerai išdirbtu bizniu. Mes užtikrina
me, kad jei žmogus paims, katras su
pranta tą biznį arba norintis išmokti, 
galės daryti gerą gyvenimą Biznis ir I 
namas ant 2 šeimynų su trimis kam
bariais užpakalyje krautuvės. Rendų \ 
ateina $95.00- j mėnesį. Biznį ir ntmą ' 
galima nupirkti už $8.000. o gal dar 
pigiau, lengvomis išlygomis.

Matykite tuojau A. J. KUPSTIS.

3.

DORCHESTERY
SESIŲ ŠEIMYNŲ medinė stuba su 

24 kambariais. Yra gazas. elektra, pe
čiai. piazai, vieta dėl garadžių. i.endų 
atneša $160 į mėnesį. Kaina $1 1,800, 
lengvomis išlygomis.

Matyk A. J. KUPSTIS.
4.

SOUTH BOSTONE
SESIŲ ŠEIMYNŲ medinis namas, 

27 kambariai, rendų atneša $780 į me
tus. Kaina $4.5<>0. lengvomis išlygo
mis. Matyk A. J. KUPSTIS.

5.
LAIKAS PIRKTI ANGLIS 

IR MALKAS

LIETUVIS
» BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
> Mes pabudavojame geriausius 
J namus ir pigiai Taipgi padarau 
į visokius planus, išmėruoju žemę ir
> etc. Visokiais reikalais kreipki-
1 tės. (-)

TITUS P. GREVIS
395 Broad*ay. So. Boston.

> Tel.: So Boston 2340.>

I

Lietuviška Aptieka
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šakųų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipzi užlaikom Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausiaa. Įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčiam ir per 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET 
, BOSTON. -MASS.

L J. AKUNEVICIUS
Lietuvis Graborius

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

820 E. 6-th Street.
SOUTH BOSTON. MASS. 

Tel.: So. Boston 4486.

I

j

die-

KALENDORIAI
IŠ LIETUVOS

Kerdiejų Metropolitan Printing Co, 
663 Fourth St.. So Boston. Mass., 
šiomis dienomis gavo siuntinį iš Lie
tuvos. kelių šimtu egzempliorių ka
lendorių, “Vairo“ B-vės laidos:
“Mano Kalendorius 1928”
81 puslapių knygelė-almanachas. ka

lendorius ir visokios informacijos. 
Kaina 35 centai.

------------ ir ------------

“1928 m. Sieninis 
Kalendorius”

Nuplėšiamas lapelis kiekvienai
nai. Lapeliai su pasiskaitymais ir 
šioki-toki lentelė, papuošta Basanavi
čiaus. Kudirkos, ar kokio kunigaikščio 
paveikslu. Kaina 35 centai.

Abu šiuos kalendorius už 60 centų.
PARDUODAME ir Amerikoje pa

darytus sieninius kalendorius, kurie 
I labai tinkami ir gražus pasiųsti Lie
tuvon saviškiams. Kaina už vienų 25 
centai. 6 už $1.25. Su užsakymais sių
skite

I

S. E. ().*>04-W. ’

ir pinigus. Adresuokite:

J. KERDIEJUS
663 Fourth Street, 

South Boston, Mass.
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NEPAMIRŠKITE, kad rudens ir 
žiemos laikas artinasi Paprastai 
imant anglis ir malkos pabrangsta, 
todėl neatidėliokite, iduokite savo “or
derius. Kreipkitės pas: (-)

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

Telephone: So. Boston 1662—137? _

DR. J. MARCUS
LIETI’VJSKAS GYDYTOJAS

Specialistas slaptų ir kroniškų li
gų moterų ir vyrų, kraujo ir odos.

Taipgi reumatizmo.
261 Hanover St.. Boston, Room 7. 
Te'..: Richmond 0668, Rox. 189 1-J 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.

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

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų akaodnlių 
BE AR BRAND SALVE (Groblewskio)

Sustabdo skansmą ir užgydo žaizda* ba 
skausmo j 2 ar 3 dienas. Kaina 35c.

C-ROBLEMSKI & CO, Plymooth. Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet malonia?




