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Lenkas Plechavičius ir
Žukauskas Paėmė ViršiĮkMiixiyr!n‘ųapskrities 

  Į Murinas 1921 metais ir 
PETRUITIS IŠMELSTASIS Nežiūrėdamas Plechavi-(1922 m. Vilniaus krašte pro- 

ARM1JOS. i čiaus ir kitų opozicijos, pul-, vokavo lietuvių visuomenės
kininkas Petraitis nusiuntė veikėjus, būdamas lenkų 
Smetonai savo ultimatumą, žvalgybos agentas, įsibrovė 
Plechavičius iš to piktumo į lietuvių laikraščių redakci- 
rezignavo iš Generalio Šta- jas, tikslu sekti visą lietuvių 
bo. Bet neužilgo vėl sugrįžo 
ir pašaukė aviacijos karinin
kus ginti Voldemaro val
džią.

Pulkininko Petraičio pa
siųsti pas Smetoną leitenan
tai su ultimatumu buvo areš
tuoti ir uždaryti kalėjiman, 
o patį Petraitį Smetona pri
kalbėjo išvažiuoti ant savo 
ūkės, kad nervai pasilsėtų.

Dabar pranešama, kad 
Smetona paskelbė dekretą, 
kuriuo pulkininkas Petraitis 
iš armijos yra jau paleidžia
mas “atsargom” Paleidžia
mas taipgi ir pulk, šumskis, 
kuris nešė Petraičio ultima
tumą pas Smetoną. Palei
džiamas ir leitenantas Chod
kevičius. Taigi karininkai,

tokiai programai pasiprie- 
___________________ _____ šintu.

---------- • ! Ir visa to akyvaizdoje po-
Planuoja 71 naują karo laivą nas Kulidžius daro juokingą 

pareiškimą, jog jis nemanąs, 
kad šitoks laivyno didinimas
“galėtų sumažinti tą didelį'--------------------------------- ■
taikos troškimą, kuris dabar CHICAGOJ ILGIAUSIOS NORĖTŲ SUTRIUŠKINTI 
yra paplitęs po visas Suvie
nytas Valstijas.” Jeigu visos | 
Suvienytos Valstijos taip 
trokšta taikos, tai reiškia, 
kad pono Kulidžiaus val
džia. ruošdamosi karui, eina 
prieš visos šalies norą, ar ne

kuomet Washingtono vai- ŠP

I ŠNKARO teismas!13 AMERIKA GINKLUOJASI š
Kauno apygardos teismas 

žiurėjo garsaus lenkų šnipo,

Visoj Lietuvoj auga reikala
vimas, kad Voldemaras pa

sitrauktų nuo valdžios.
Kadangi Lietuvoje dabar 

yra įvesta aštri karo cenzū
ra ir visos valdžiai, neprie
lankios žinios yra slepiamos, 
tai tikrą dalykų stovį patirti 
labai sunku. Žinios, kurios 
ateina per Rygą ir kitais ap
linkiniais keliais, tankiai 
prieštarauja viena kitai, o 
tos, kurios ateina tiesiog iš 
Lietuvos, nėra pilnos ir labai 
tankiai nudažytos fašistine 
spalva.

Suėmus betgi visas tas ži
nias į krūvą ir padarius jų 
palyginimą, galima gauti ši
tokį bendros padėties vaiz
dą:

Lietuvos partijos, kariu- 
menė ir, apskritai, visa vi
suomenė yra labai nepaten
kintos ta “dovana,” kurią 
Voldemaras parvežė iš Že
nevos. Išvažiuodamas jisai 
sakė, kad pakol Vilnius ne
bus sugrąžintas, jisai nenusi- 
leisiąs lenkams nei per nago 
juodymą. O kai nuvažiavo 
Ženevon ir susiėjo su Pil
sudskiu, tai ir Vilnių paliko 
lenkams, ir visus jų reikala
vimus išpildė. Todėl visa 
Lietuva dabar reikalauja, 
kad Voldemaras pasitrauk
tų iš valdžios.

Kaip dabar pasirodo, tai 
šitas reikalavimas buvo pa
statytas Smetonai dt r prieš 
Ženevos konferenciją. Da 
lapkričio mėnesyje, kai pra
dėjo eiti gandai, kad Lenki
ja ruošiasi pult Lietutvą. kle
rikalų ir valstiečių liaudinin
kų partijų vadai nuvyko pas 
Smetoną ir pareikalavo, kad 
butų sudaryta koalicijos val
džia. Smetona sutiko, kad 
koalicijos valdžia butų geras
daiktas, bet paprašė raštu nuo munšaino nunflršta 6,- 
priduoti jam visas sąlygas,! 000 žmonių, 
kuriomis opozicijos partijos! 
sutiktų dėtis koalicijon. Kai' 
sekančią dieną tų partijų at
stovai įteikė Smetonai savo 
sąlygas, tai pasirodė, kad 
viena sąlyga reikalauja pra
šalinimo Voldemaro nuo 
valdžios. Smetona atsakė, 
kad tokių sąlygų jis negalįs

♦

Romos Katalikų Popiežius 
Reikalalauja Kraujo.Kuomet visas pasaulis 

kalba apie nusiginklavimą, 
kuomet Ženevoj yra laiko- 

1 mos tuo tikslu konferencijos 
ir siūloma panaikinti visas 
armijas, karo laivynus, iš
sprogdinti tvirtoves ir užda
ryti visas karo mokyklas, tai 
Suvienytos Valstijos ruošiasi 
d a daugiau apsiginkluoti.

Nustebo visas svietas,
1

• 1_________ ________—ū------------------------

džia paskelbė anądien savo * Kaip sakėm, naujas Ame- 
laivyno programą. Ji pla- rikos militarizmas nustebino 
nuoja pastatyt 71 naują ka- visą pasaulį. Y’pač susirapi- 
ro laivą i: reikalauja tam no dėl jo Japonija. Visa ja- 

itikslui $725,000,000. Inonų spauda I
iš to 71 laivo. 25 turi but'Washingtono ginklavimosi narnos duonos, 

po 10.000 tonų įtalpos grei
tieji skraiduliai (kreiseriai).

,. . Ant kiekvieno tokio skrai-
planuojama turėti po 

5 karo orlaivius. Dabartiniai 
skraiduoliai “Memphis” tipo 
turi tik po 7,500 tonų įtalpos 
ir tik po du orlaiviu.

Valdžios politikos reiškė
jas Butleris pasakė, kad nau
jiems laivams aptarnauti 
reikės 1,700 naujų oficierfų. 
ir kad tuo tikslu kiekvienas 

I rašo: Kongreso narys galės pa-
j “Kariuomenės teismas pa- skirti Anapolio karo mokyk- 

kelbė. kad jis Jieško pasi- jor pO 5 gavo draugus.
Šitą valdžios programą 

turės, žinoma, užgirti da 
Kongresas. Bet kuomet kiek- eis M. Phelan gavo 4 metus 
vienam Kongreso nariui 
duodama proga paskirti jo vienos moteriškės $16,000 
penkis savo draugus ar gi
mines į riebiai apmokamus

is įsakoma Plečkaiti laivyno oficierius, tai nega- jau pirma buvo nuteistas ka- 
, patalpinti kalėjiman ir nej svajoti, kad buržu- iėjiman nuo 4 iki 6 metų už

veikimą. Apie visus lietuvių 
darbuotojus teikė žinias; dėl 
jo provokacijų keli buvo pa
sodinti kalėjiman 4pp. Bir
žiškai ir k.).

1926 metais Murinas buvo 
sugautas pereinant demar
kacijos liniją ties Kalvarija. 
Tardomas prisipažino, kad 
atvyko tikslu rinkti žinias 
apie Lietuvos kariuomenę.

Kadangi Lietuva su len
kais buvo karo i 
Murinas veikė demarkacijos- 
linijos zonoj, apygardos teis
mas perdavė Murino bylą 
kariuomenės teismui.

kurie reikalavo Voldemaro'leidžiamas 
valdžios prašalinimo, tapo rašo: 
iš kariumenės išmesti, o ar-j 
mijos priešaky pasiliko len-1 
kų sėbrai. Gen. Žukauskas' 
paėmė visą Lietuvos armiją į 
į savo rankas, o Plechavičius 
išleido perspėjimą, kad visi 
kariškiai, kurie eis prieš Vol
demarą ir reikalaus koalici
jos, bus areštuojami ir ati
duodami karo teismui.

Vilniui dabar lietuviai ga
li pasakyti jau “amžiną atil- 
sį.

ICAS METAI NEW YORKE 
NUMIRŠTA NUO MUN

ŠAINO 6,000 ŽMONIŲ.
Nevv Yorko miesto val

džios daktaras Norris prieš 
Kalėdas išleido žmonėms 
perspėjimą, kad jie per šven
tes besilinksmindami neger
tų munšaino savo linksmy
bių padidinimui. Jis sako, 
kad New Yorke kas metai

98 Komunistų Lyderiai 
Išmesti iš Partijos.
Associated Press praneša 

iš Maskvos, kad posėdžiau- 
_____ ,jąs dabar tenai komunistų 

priimti, ir tuo užsibaigė visos, partijos kongresas vienbal
siai nutarė išjoti iš partijos 
98 žymiausius opozicijos va-

derybos.
Bet kai sužinojo karinin- ‘ 

kai, kad opozicija sutinka dus. 
eiti su tautininkais koalici-• Tarp išmestųjų yrabuvu- 
jon, jei Voldemaras bus pra- ’
šalintas, Kauno garnizono' 
viršininkas, pulkin. Petrai
tis tuojaus sušaukė karinin-

sis Francuzijoj ambasado
rius Rakovskis, buvusis arti
mas Lenino draugas ir vice
premjeras Kameneva*, gar- 

kų konferenciją. Petruitis susis komun’stų agitatorius 
’ ’ ’ ’ ’ x ’ ““i’žurnalistas Karoliu* Radę*

rimtas pavojus iš Lenkijos kas, buvusis ekonominės val- 
pusės ir todėl reikia sudaryti'stvbės tarybos vice-prezi- 
tokią valdžią, kuri butų re-’dentas Piatakora*, buvusis 
miama visų partijų. Paduota karo vice-komisaras Liaše-

BUDELIAI J IEŠKO 
PLEČKAIČIO.

Lietuvos fašistų valdžios 
■ “Musų Palojus”

BEDARBIŲ EILĖS.
Meluodama apie “geras 

laikus,” kapitalistų spauda 
visgi negali paslėpti fakto, “šventas tėvas” pyksta, kad 
kad Amerikos didmiesčiuose tos šalį* neleidžia kunigams 
tūkstančiai žmonių neturi ■ turtų krautis,
netik darbo, bet neturi jau ir’ - • -- 
ko valgyt. Štai. Associated 
Press žinia iš Chicagos sako, 
kad tenai jau reikėjo atida
ryti “bread lines,” kur kas 
rytas susirenka po 500 ir 

kritikuoja dąugiau bedarbių gauti dali- 
“Salaveišių 

planą, kuris iškelta kaip tik ai mija” ir kitos organizaci- 
tuo laiku, kuomet kitos vals- jos, kurios turi atidariusios 
lybės tariasi Ženevos konfe- duonos stotis, sako, kad to- 
rencijoj apie nusiginklavi- kių ilgų bedarbių eilių Chi- 
mą. Tokio laikraščiai “Asą- cagoje da nėra iki šiol buvę, 
hi” ir “Kokumin” tiesiog ne
gali suprasti tokios milžiniš
kos ginklavimosi programos 
ir abejoja, ar tik ne ginklų 
fabrikantų interesams tar
naudama Washingtono val
džia šitokį programą nori 
pravesti.

RUSIJĄ, MEKSIKĄ IR 
KYNUS.

ADVOKATAS GAVO 
KALĖJIMO.

Bostono advokatas Fran-
slėpusio nuo tardymo ir teis
mo buvusio Seimo nario 
Plečkaičio Jeronimo. Visi, 
kas sužinotų jo gyvenamą 
vieną, Lietuvoj, turi pranešti 
vietinei policijai, arba arti
miausiai karo valdžiai, ku
rioms įsakoma Plečkaitį “ 
imti, _ 
apie tai pranešti kariuome- azijos atstovai kongrese ši- kitą prasižengimą, 
nes teismui.

“Įstaigos, kurių žinioje 
butų jo turtas, turi jį paimti 
savo globon ir apie tai pra
nešti teismui.”

Tai reiškia, kad budeliai 
yra nutarę Plečkaitį užmušti 
ir jo turtais pasidalyti.

kalėjimo užtai, kad išeikvo-

turto, kurio administrato
rium jisai buvo paskirtas. Jis

405,000 Žmonių Kasyklose
x

Kenčia Badą ir Šaltį.

j Kalėdų dieną Romos po
piežius gavo daug pasveiki
nimų nuo savo garbintojų, 

i Visokie dvasiškiai irsvietiš- 
kiai papistai siuntė jam tele- - 
gramas ir linkėjo visokių ge- 
rybių.

Kalbėdamas apie tuos pa
sveikinimus, Romos popas 

i pareiškė didelio nepasiten- 
ikinimo, kad “civilizuotas pa
saulis” nepadaro galo Mek
sikai, Rusijai ir Kynams, 

■ kur taip “žiauriai” esanti 
i persekiojama bažnyčia. Ta- 
• riant kitais žodžiais, jisai pa
reiškė norą, kad visas “civi
lizuotas pasaulis” apskelbtų 
Rusijai, Meksikai ir Kynams 
karą, nuverstų esamas tenai 
valdžias ir jų vieton pastaty
tų kunigus.

Apskelbti tokį karą, tai 
 _ reikštų užkurti ant žemės to- 

aidyti ir apie 20 žmonių su-i^i Praga,'3. kokio pasaulis 
žejs(a ‘ [da nėra matęs. Vieni Kynai

_________ -turi apie 300,000,000 gyven
tojų; Rusija turi apie 130,- 
000,000 žmonių, o Meksiką 
apie 15,000,000. Pavergti ši
tiek svieto galėtų tik bepro
tis svajoti. O betgi “neklai
dingas” Romos katalikų 
bažnyčios galva svajoja apie 
tai. Ir šitokia mintis pas jį 
kįla kaip tik ant Kalėdų, 
kuomet visose jo bažnyčiose 
yra giedama: “Ramybė ant 
žemės visiems žmonėms!”

Kaip gi šitą Kalėdų dva
sią sutaikyt su tokiais popie
žiaus reikalavimais, kurių 
įvykinimas reikštų baisiausi 
kraujo praliejimą?

Ir šitas jo reikalavimas 
lyra šlykštus daugiausia tuo. 
kad jis yra pagiįstas troški
mu valdžios ir turtų. Nes 
Dievą garbint kunigams ne
draudžia juk nei Meksikos 
valdžia, nei bolševikai. Te
nai draudžiama kunigams 
tiktai politikauti ir krauti di
delius lobius. Dėlto Romos 
popas ir neriasi iš kailio. 
Dėlto jis ir norėtų karo, kad 
jo ilgaskvernė armija galėtų 
tenai prisiplakti prie valsty
bės lovio ir sulipti į jį su vi
somis keturiomis.

ARGENTINOJ SPROGDI
NAMI AMERIKIEČIU 

BANKAI.
Pereitą sąvaitę Argenti

nos galvamiesty Buenos Ai
res tapo išdinamituoti dvie
jų Amerikos bankų skyriai, 
būtent New Yorko National 
City Banko skyrius ir Bosto
no First National Banko sky
rius. Abiejų bankų namai su-

NORĖDAMAS IŠGELBĖT 
DIEDUKĄ, VAIKAS 

ŽUVO UGNY.
Philadelphijos priemiesty 

užsidegė Dobsonų namas. 
Visas triobesys buvo jau 
liepsnose, kaip 16 metų vai
kas puolė į vidurį, norėda
mas išgelbėt pasilikusį tenai 
savo dieduką. Abudu žuvo.

I -------------
SOVIETAI REIKALAUJA 

SUSTABDYT SKERDY
NES KYNUOSE.

“Merry Christma*!” dėl teismas neuždraudė Tarp sovietų Rusijos ir 
Kuomet Amerikos buržua-i kompanijoms karo metu ko- Kynų labai apsiniaukė pa- 

zija linksminasi ir i 
Christmas,

SUDEGĖ BOSTONO-NEW 
YORKO BUSAS.

Milford, Conn. — Pereitą 
sąvaitę čia sudegė Bostono- pįnnsylvanijos kasykių lau. 
New Yorko hnijos auto-bu- j J 28 ei.
sas. Ų«n.skilo is betirpo, ’ jR 405 000 žmonių 
kwi viena motens buvo pa- čj didžiai skurdą 
sidejus pne šildytuvo. Celu- nt,1Krol;i an?1iakaįi„ ^in,^ 

*•* nu neturėjo netiktai sausos 
duonos ant Kalėdų, bet buvo 
išmestos iš kompanijos na-

į

šukauja lektuoti šitokiu budu pini- dangė. Masinis žudymas ko- 
’’ tai • valdžios bonus, kurie munistų Kynuose sudarė la-

siaejus pne snuytuvo veiu- Daugelis angliakasių šejmy- 
loidine lietsargio rankena mi 
nuo karščio uzliepsnavo i. 
tuojaus užsidegė visas busas. 
Pasažierių tuo tarpu buvo 
25.
išlipti ir sustoję žiurėjo, kaip 
jų busas dega. Nuostoliai 
siekia $15,000.

• •

prievarta buvo visiems dar
bininkams brukami?

bai sunkaus įspūdžio Mask
voje. Bet didžiausis smūgis 
buvo, kuomet Kynų naciona
listų valdžia išvijo visus bol
ševikų atstovus ir keliolika 
rusų agitatorių sušaudė. Už
sienio reikalų komisaras Či- 
čerinas pareikalavo, kad tos 

i “gyvuliškos skerdynės” Ky
nuose butų tuojaus sustab
dytos, nes kitaip Rusija ne- 

[ galėsianti kentėti.

KAIP KINIEČIAI STU
DENTAI DEMONST

RAVO MASKVOJ.
“Berliner Tageblatt” Mas

kvos korespondentas prane
ša smulkmenas apie kiniečių 
studentų demonstraciją Ma
skvoje Trockio naudai.

Didelė kiniečių studentų 
Sunjatseno vardo universite
to grupė išėjusi į “Krasnaja” ( 
aikštę, nešdama vėliavas, 
ant kurių buvįo parašyta: 
“Šalin revoliucijos speku
liantus”! “Tegyvuoja tikrie
ji leninistai Trockis ir Zi- 
novjevas”! Demonstrantų 
tarpe buvo ir žinomo kinie
čių generalo Čankaišeko sū
nūs. G. P. U. agentai ir poli- Hindenburgas, buvusis kitą- 
cijos būriai išvaikę demonst- syk garsus generolas, turi 
rantus. Vėliau visi jie buvę jau 80 metų, 
suimti ir ekspresu nugabenti 
per Sibirą į Kinus. Jų vieton 
buvo priimta kiniečiai beraš
čiai, iš Chankou komunisti
nės sąjungos.

u 7 • •• ♦ 11 m” mų laukan, gyvena pastaty-
būdose, kur nėra nei 

šviesos, nei šilumos. Peršalę 
ir nevalgę, daugelis jų apser- 
ga plaučių uždegimu ir mirš
ta. Angliakasių unijos vice
prezidentas Murray sako, 

vaikėzų čia išėjo ančių sau- •• vra nemažiau kaip 405 » . v • • ■v • 1 •, kurie 
gyvena šitokiose sąlygose. 
iTą skaičių sudaro patįs strei- 
kuojantįs maineriai ir jų šei
mynos.

Streikas eina dėlto, kad 
kasyklų trastas užsispyręs 
sunaikinti uniją ir su organi
zuotais darbininkais visai 
nenori kalbėti. Maineriai 
reikalauja pripažinimo uni
jos ir “check-off” sistemos, 
kas reiškia, kad kompanija 
turi nutraukti iš darbininkų 
algų unijos mokestį ir paskui 
tuos pinigus perduoti unijai 
Kompanijos daugiausia tai 
“check-off” sistemai ir prie-

NELAIMĖ SU KARABINU
Rockland, Me. — keliatas ka(j Pennsylvanijos valsti- 

vaikėzų čia išėjo ančių sau- — - - —
dyt pajūryje. Vienas jų pa- tuk^ndai“ žmonių* 
slydo ir griūdamas iššovė ka- .........
rabiną, pašaudamas du savo 
draugu.

UŽPUOLIMAS ANT
TRAUKINIO.

Iš Meksikos pranešama, 
kad katalikai maištininkai 

----------_ ____tenai buvo užpuolę traukinį, 
sumanymas, kad Voldema- vičiu*, ir buvusis centro pil-'kunuo buvo vežami kaliniai, 
ro valdžia reikia tuojaus nu- domojo komiteto sekretorius Bet traukinį lydėjo karei- 

------- |Viai, ir užpuolikai buvo įs-
Taigi, mūsiškiai komunis- vaikyti.

ISPANIJOJ POTVINIAI.
_____ .. „ . -. Iš Madrido pranešama, 

Petraitis ir jo šalininkai, o bačkas. Trockio abrozdus jie kad dėl didelių liūčių tenai 
buvo išmetę į labai patvinusi Guadalaui- šingos, nes tas palaiko dar

bius ir kiti buvusieji lenkų šiukšlyną. “Kazionnaja vie- ver upė. Potvinis esąs toks bininkų organizaciją. Jos sa- 
legijonieriai buvo tam prie- ra” neleidžia “razskolnikų” didelis, kad trįs miestai visai ko, kad ir teismas joms yra 
šjngi.____________________ garbint. izoliuoti nuo pasaulio. uždraudęs tai daryti. Bet ko-{žmonių, o sužeis 700,000.

aiškino, kad Lietuvai gręsia
' - • • V ▼ B • •

versti. Pridėta pataisymas. Sapranovas. 
kad pirma reikia nusiųsti ui-’ r~ 
timatumą ir pareikalauti, tai iš “Laisvės” ir “Vilnies” t 
kad jis pats rezignuotų. Išro- abazų dabar turės da dau- 
do, kad šitą sumanymą rėmė giau savo šventųjų mesti į 

gen. Žukauskas, Plechavi-’jau seniau

AUTOMOBILIAI UŽMUŠ 
23,000 ŽMONIŲ.

Pasiremiant dviem perei
tais metais, laikraščiai pra
našauja, kad ateinančiais 
1928 metais Amerikoje au
tomobiliai užmuš 23,000

SUDEGĖ 4 VAIKAI.
Missouri valstijoj sudegė 

Winlaco farma. Ugny žuvo 
4 vaikai, o penki suaugę 
žmonės apdegė.

HINDENBURGAS JAU 
80 METŲ-

Vokietijos prezidentas

turi

PLĖSIMAS.
Malden. Mass. — Per 

ledas
Weiro krautuvę ir suardę 
seifą pavogė $700. Bet seife 
liko da $2,000. kurių Bandi
tai nepastebėjo.

Ka- 
čia vagys įsilaužė į 

krautuvę i

VERMONTE UŽMUŠTA 
873 STIRNOS.

Per stirnų medžioklės se
zoną Vermonte šįmet užmuš
ta 873 stirnos.

LIETUVOS GYVENTOJAI 
VAŽIUOJA LIUDININ

KAIS Į LONDONO 
TEISMĄ.

Gruodžio 2 d. vakariniu 
traukiniu iš Kybartų pro Eit
kūnus išvažiavo į Londoną 
vienas Joniškio muitinės val
dininkas. vienas vyriausias 
traukinio konduktorius ir 1 
vagonų palydovas. Juos veža 
savo lėšomis tūla Anglų ap
draudimo įstaiga, kaipo liu-, 
dininkus byloje su vienu tos 
įstaigos tarnautoju kurjeriu, 
kuris prieš 2 metus, važiuo
damas traukiniu iš Rygos, 
netoli Joniškio stoties pro 
vagono langą išmetė vieną 
bagažą kaipo kontrabandą, 
ir už tai dabar turi Londono 
.eisme bvla.* * _
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|a APŽVALGA 0
OPOZICIJOS DERYBOS 
SU SMETONOS KOM

PANIJA.
Pereitame “Keleivio” nu

mery buvo jau rašyta, kad 
Lietuvos klerikalai ir vals
tiečiai liaudininkai siūlėsi į 
Smetonos kompaniją, tai 
yra norėjo sudaryti su ja ko
alicijos valdžią, bet Smetona 
šitą pasiūlymą atmetė, nes 
numatė, kad tokia koalicija 
nepatiktų leitenantams, ku
rie nuvertė demokratinę vy
riausybę ir apskelbė Smeto
ną diktatorium.

Atėjusios dabar “Lietuvos 
Žinios” patvirtina, kad to
kios derybos ištikrujų buvo. 
Jos ėjo 26, 27 ir 28 lapkričio 
dienomis. Girdi:

•'Praėjusį šeštadienį išsiaiš
kino galimybė sudaryti koalici
ją iš valst. liaud., uk. s-gos. 
Krik. dem. ir uk. partijos. Tą 
pačią dieną vakare šios partijos 
įteikė Respublikos prezidentui 
motyvuotą pareiškimą raštu. 
Sekmadienio vakare koalicijos 
sudarymo klausimu įvyko mi
nėtų gTupių atstovų pasikalbė
jimas pas Respublikos prezi
dentą.

“Pasikalbėjime dalyvavo iš 
valdžios pusės Respublikos pre
zidentas p. A. Smetona, krašto 
apsaugos ministeris pulk. T. 
Daukantas ir vidaus reikalų 
ministeris p. Musteikis; iš koa
licinių grupių pusės nuo valst. 
liaud. — prof. V. Lašas ir p. Pr. 
Dailidė, nuo krik. dem. — kun. 
M. Krupavičius ir dr. Bistras, 
nuo uk. s-gos p. Mikšys, nuo uk. 
partijos — p. Skipitis ir p. T. 
Petkevičius. Delegacijos vardu 
kalbėjo kun. Krupavičius, prof. 
Lašas, p. Skipitis ir kiti. Pasi
kalbėjime buvo svarstomas vi
daus padėties konsolidacijos 
reikalas.

“P. Respublikos prezidentas, 
sutikdamas principe su koalici
jos reikalu, nurodė į konkre
čias kliūtis jai sudaryti... To
dėl p. prezidentas pasiūlė dele
gacijai paruošti sekančiai die
nai konkrečioj formoj nusista
tymą šiais klausimais.”
Ir sekančią dieną šitų par

tijų delegacijos atnešė Sme
tonai savo atsakymą ant raš
to, išdėstydamos, kokiomis 
sąlygomis jos norėtų eit koa
licijom Vyriausis koalicijos 
tikslas, tai “gelbėti ir stip
rinti Lietuvos nepriklauso
mybę.”

Bet šitas pasiūlymas buvo 
^atmestas ir—

“Iš vyriausybės pusės buvo 
’’ išaiškinta, kad tariamieji pavo-į 

jai valstybei yra išpusti ir kad 
šiuo tarpu, pneš bylą Ženevoje, 
Vyriausybės rekonstrukcija 
j esanti nepageidaujama. Be to, 
buvo nurodyta į įvairius sunku
mus, kurie gali kilti, einant 
koalicijai prie konkrečios pro
gramos vykdymo. Tuo pasikal
bėjimas baigėsi.”
i Vilniaus socialdemokratų 

“.Pirmyn” šitomis derybomis 
labai piktinasi ir sako:
L “Rodos, kad turint galvoj vi- 
į&us tuos kruvinus faktus, įvy
kusius Šeimininkaujant fašis
tams. kiekvienai politinei parti
jai (išskiriant, žinoma, kriks- 

. čionis), turinčiai šiek tiek po- 
1 litinės nuovokos bei socialinės 
’ ambicijos ir dar vadinančiai 
' save demokratine, — turėtų: 
; būti aišku kaip 2x2—4, kad ji 
negali rišti savo likimo su sto
vinčiais prieš liaudies teismą 
budeliais. Nes vis tiek dikta
toriai žlugs ir su savim į pra
garą nusitrauks tuos, kurie to
kiu ar kitokiu budu ėjo jų gel- 

i bėti. O vis dėlto, neatsižvel
giant į tai, diktatoriai randa sa
vo gelbėtojų ten, kur kiekvieno 
logiškai galvojančio žmogaus 
supratimu negalėtų rasti, 
t. ''Didžiausiam visos pažan
giosios IJetuvos visuomenės 
/lusjstębėjimui, valstiečių liau
dininkų Centro žmonės, pp. To-

v
i
i

liušis ir Strimaitis, atsisėdo 
prie derybų stalo su p. Volde
maru, t. y., tuo budeliu, kuris, 
einant elementariškiausio tei
sėtumo dėsniais, turėtų būti 
atiduotas karo teismui.”

Derybas su Lietuvos des
potais “Pirmyn” lygina prie 
“niekšybių” ir sako:’

“Jtigu liaudininkų partijos 
viršūnės, kurios visuose politi
nio gyvenimo kryžkeliuose afi
šuojami kaipo uoliausios tikros 
demokratybės gynėjos, dabar
tiniu momentu fašizmo išnai
kinimo klausimą mėgina išriš
ti prie bendro stalo su tais, ku
rie yra aršiausiais jo atstovais. 
—tai tą galima išanksto pava
dinti ne kilniu politiniu žings
niu, bet paprastu liaudies rei- 

Tegui susitari- 
viršunių

kalų išdavimu, 
mas tarp liaudininkų 
ir fašistinės valdžios neįvyks, 
mes irgi linkę manyti, kad ne
įvyks. bet vis tiek privalome 
savo atminty pažymėti gyveni
mo faktą, rodantį, kuriuo keliu 
šiandien mėgina eiti liaudinin
kų Centras.”

Mums irgi nepatinka liau
dininkų vadų taktika. Jie 
jau porą kartų yra negražiai 
susikompromitavę dėdamie
si koalicijon su klerikalais, 
kurie paskui jų atstovus gin
klais iš Seimo grūdo ir ant 
galo jų spaustuvę išdinami- 
tavo. Ir jiems vis da tų lekci
jų neužtenka. Jie norėtų su- 
sibičiuliuoti da su aršesniais 
reakcininkais, negu buvo 
krikščionįs demokratai.

Žinoma, del šitos šunvuo- 
degavimo politikos negali
ma kaltinti visą valstiečių 
liaudininkų partiją. Pas juos 
yra ir gerų kovotojų. Juk jie 
turi ir Pajaujį, prieš kurį rei
kia nusiimti kepurę. Bet jų 
viršūnes, kurie siūlosi Į kru
vinų budelių kompaniją, 
verta pasmerkti.

visomis kaimyninėmis valsty
bėmis. — kuris, musų suprati
mu. yra naudingiausias darbo 
Lietuvai. Bet anaiptol tos rezo
liucijos nelaikome dogma, su 
kuria kiekvienas privalo sutik
ti. Priešingai, kiekvienas gali 
kritikuoti ir reikšti savo pažiū
ras. nurodydamas jo supratimu 
blogąsias rezoliucijos puses. 
Tik, žinoma, ponai ne taip nai
viai ir demagogiškai elgtis, 
kaip tamstos, kurie dargi nena- 
tiekėt visuomenei susipažinti 
jos teksto. Kam gi be reikalo 
vartoti piemeniškas būdas, iš
virkščiais kailiniais baidyti vi
suomenę? Vis tiek, ji gerai ži
nodama tamstų provokacingu- 
mą, tuo babaužiu nepatikės.

“Kas liečia socialdemokratų 
nusistatymą link Lenkijos, tai 
visiems gerai žinoma, kad so
cialdemokratų frakcijos vardu j 
esant musų partijai aidžioj, i 
drg. Steponas Kairys ne dvi
prasmei pareiškė, kad laikymas 
tokios nenormalės padėties tarp 
Lenkijos ir Lietuvos yra labai 
pragaištingas krašto ukiui ir 
kad būtinai reikalinga užmegs- 
ti ekonominiai santikiai su 
Lenkija. Nežiūrint į tai, kad šis

ponai neįsileidžia tą patį ‘Dar
bininką* it kokį išgamą ar Ju
dą! ‘Garsas’ irgi visu balsu 
saukė U et u vai į talką LRKSA. 
suvirs 300 kuopų narius, ir jie 
rėmė Lietuvą ir dėjo gausias 
aukas ant tėvynės aukuro. Da- 
har ponai cenzoriai savo tokiu 
darbu, nors ir ne žodžiais, vadi
na ‘Garsą’ Iskarijotu. Vyčius 
nesenai bučiavo Lietuvoje, o 
dabar jų organas pastatytas 
ant tos pačios papėdės su bolše
vikų raudonlapiais!”

Ar matot, jau ir klerikalai 
pradėjo protestuoti del lai
kraščių vaižymo. O kaip čia 
senai tas pats “Darbininkas” 
ragino savo davatkas rinkti 
parašus ir siųsti į Kauną pra
šymus, kad krikščioniškoji 
valdžia neileistu Lietuvon 
“Keleivio”?

i

sudskio rėžimą® Lenkijoj rei
kalauja naujų laimėjimų, kad 
galėtų atsispirti prieš didėjan
čią opoziciją. Susitaikymas su 
Lietuva butų Pilsudskiui nau
jas laurų vainikas..."
Ir Voldemaras nuvažia-, 

vęs j Ženevą su Pilsudskiu 
susitaikė. Vadinasi, Lietuvos 
fašistų lyderis uždėjo Pil- 
ludskiui laurų vainiką 
galvos.

ant

Atšventus Rusijos Revo 
liučijos Sukaktuves.

TARPTAUTINIS STU
DENTŲ SUVAŽIAVI
MAS PASMERKĖ FA
ŠIZMĄ LIETUVOJE.
Šiomis dienomis Tartu 

mieste, Estijoj, kur randasi 
garsusis Tartu Universitetas, 
buvo tarptautinė Pabaltos

VILNIEČIŲ ŽODIS DEL 
RYGOS KONGRESO.
Vilniečių socialdemokratų 

leidžiamas “Pirmyn” sako, 
kad fašistų pakeltas riksmas 
del buvusio emigrantų kon
greso Rygoje yra niekas 
daugiau, kaip šlykšti dema
gogija. Jie rėkia, buk Pleč
kaitis ir kiti emigrantai daro 
su lenkais slaptas sutartis, o 
tuo pačiu laiku patįs slapta 
diplomatija užsiima.

“Mes, socialdemokratai” — 
sako “Pirmyn” — nežinome nef 
vienos politinės partijos Lietu
voj, kuri slaptosios diplomati
jos pagalba nebūtų vedusi de
rybų su Lenkija. Vedė derybas 
krikščionys demokratai Kopen
hagoje ir Luinoj. Mėgino de
rėtis p. Šleževičius, gavęs iš vie
no autoritetingo krikščionių ly
derio sutikimą, kad jie jokios 
demagogijos del to prieš liaudi
ninkus neves... Pagaliau ir pats 
p. Voldemaras, kuris dabarti
nėj savo dekleracijoj įrašė san
tikių užmezgimo- galimumą su 
Lenkija, įvairiais keliais mėgi
no kalbėtis. Dargi siuntinėjo 
prof. Herbačevskį, kad tas pa-: 
tirtų lenkų visuomenės nusi
statymą ir paruoštų dirvą. Ką 
tai visa reiškia ponai, ašarojan- 
tieji krokodilai? Manome, kad 
jus patys, būdami politikais 
“be nuodėmės,” tai gerai žino-, 
te ir jei bus reikalo, galėsime, 
tą klausimą ateity nuodugniau 
panagrinėtu Bet dabar mums 
svarbu pabrėžti, kas k:ta.

“Mes, niekad nesivadovauda
mi jokiais diplomatiniais sume
timais, savo nusistatymus visa
dos, ant kiek leidžia gyvenimo 
sąlygos, pareiškiame atvirai, 
šiuo atveju mes pasielgėm taip 
pat Kongrese priimta užsienių 
klausimu rezoliucija nėra koks 
nors momento sugalvotas iš- 
mislas, bet musų senas princi
pinis nusistatymas. Tą nusista
tymą užsienių, politikos klausi
mu mes pareiškėme ne išimti
nai Lenkijai, bet santikiuose su

i

Kairio pareiškimas rado di- valstybių socialistų studentų 
džiausio pritarimo Lenkijoj ir konferencija. Nuo Lietuvos 
lenkų spauda daug apie jį rašė, Universiteto studentų social- 
bet tuomet niekas nebuvo pake- demokratų organizacijos 
les tokio isteriško Sandalo, “žaizdro” dalyvavo 10 at- 
kaip dabar. stovų.

“Vadinasi. riJcsniM priežastys Vienas tos konferencijos 
yra kitur. Bet pirm, negu jų* dalyvių dabar rašo “Naujie- 
jieškoti, mes turime pareikšti, 
kad punktas užsienių rezoliuci
joj, kuris liečia Lenkiją, tėra 
tik papildymas ano socialdemo
kratų frakcijos pareiškimo. 
Rezoliucijo.i aiškiai pabrėžia
ma, kad su Lenkija reikia pra
dėti tuo tikslu diplomatiniai 
santikiai. t. y., derybos, kad tai
kos keliu išspręsti tarp abiejų 
valstybių ginčijamus klausi
mus ir sureguliuoti tuos nenor
malius santikius, nuo kurių 
kenčia abi valstybės. Tam, kas 
žiuri bešališkai ir rimtai į daly
kus, ir kas skaitė atydžiai rezo
liuciją, aišku, kad mes nepar
duodam nei Lietuvos nei Vii- visi lenkai butų tokie, 
niaus.
per derybas tie. kurie jas ves,—• dos. Bet nelaimė, kad Len- 
mums tai dabar nerupi. Mes tik ki joj daugiau yra patriotų, 
pareiškėmt, kad kaipo tikriau- negu socialistų. Patriotai 
šią visų ginčijamų klausimų iš- yra imperialistai ir svetimų 
sprendimo kelią matome ne : 
ginklą, bet betarpišką taikų su
sipratimo kelią. Todėl, objek- 
tingai žiūrint į dalykų esmę, ro
dos nėra del ko kelti isteriško 
riksmo ir esant patiem? krau
juotiems ir murziniems, ant ki
tų pilti demagogiškų pamazgų 
kibirus. Bet čia ir gludi visa pa
slaptis, kad tiems išsižioju
siems ponams rupi visai kas 
kita. Ašarojančių krokodilų 
koncertą jie sąmoningai kelia 
del kitų priežasčių ir tikslų, 
kurie labai lengvai randami.” j

' I
Reikia pasakyti, kad apie 

Rygos kongresą jau ir “Lie- * 
tuvos žinios” keičia savo 
nuomonę. Kalbėdamos apie1 
Plečkaičio frakciją; jossa-Į 
ko: “tegul j šią kongreso da- į 
lyvių dalį meta akmenį tie/ 
kurie patįs yra be nuomo
nės.” •:

noms”:
“Konferenciją atidarius, ren

kama prezidiumas. į kurį nuo 
lietuvių delegacijos įeina drg. 
Kmitaitė, į sekretoriatą drg. 
Balaišis. Išrinkus visus kitus 
organus, latvių deleg. narys 
drg. prekštė atsistojęs perskai
to rezoliuciją, kurioj griežtai 
protestuojama prieš fašizmą ir 
terorą Lietuvoje, ir siūlo ją pri
imti. Lenkijos. Estonijos ir 
Latvijos delegatai triukšmin
gai užgina rezoliuciją.”

Lenkų studentai socialis
tai esą labai širdingi, ir jeigu 

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ * tai
O kokių vaisių pasieks Lietuvai nebūtų jokios bė-

žemių grobikai.

IR KLERIKALŲ LAIK
RAŠČIAMS UŽDARĖ 
DURIS J LIETUVĄ.

Mūsiškiai klerikalai Ame
rikoje visą, laiką teisino ir 
gyrė Lietuvos smurtininku^ 
o tie, nedėkingi, ėmė ir už
draudė jų laikraščius. “Dar
bininkas,” “Garsas” ug net 
vyčių organas “Vytfs* yra 
grąžinami atgal arba stačiai 
dėginami.

Škapleminkams tas nepa
tinka ir “Darbininke” jie ai
manuoja :

“štai tau ir nepriklausoma 
Lietuva! Bjauresnė užcOro cen
zūrą vėl sugrįžo į LietuvąS'tfet 
Lietuvos priešai užsieny turi 
galimybės matyti vidujinius ir 
išorinius pavojus Lietuvai, bet 
tikriems Lietuvos sunums tė
vynėje nevąlia to žinoti!

“Kaip skalda yra atsiminti, 
jog ‘Darbininkas’ kiek turėda
mas jėgų dirbo prie 
atstatymo, o dabar

BE MELO NEGALI 
GYVENT.

Komunistų “Laisvė” 
gali paduot mažiausios 
nios, neprimaišius prie jos 
melo.

Štai, ji rašo apie buvusias 
liaudininkų ir klerikalų de
rybas su Smetona, ir tuojaus 
“magaryčioms” prideda so
cialdemokratus. Girdi, visos 
srovės, liaudininkai, klerika
lai ir socialdemokratai, laižo 
Smetonai kruvinas rankas ir 
prašo, kad jis priimtų juos 
savo valdžion.

O tuo tarpu faktas yra 
toks, kad socialdemokratai 
stovėjo nuo tų derybų iš tolo 
ir nei manyti nemanė jose 
dalyvauti.

ne- 
ži-

“Socialdemokratas” rašo:
Lapkričio 7—12 dien. da

bartinės sovietų Rusijos did
miesčiai plevėsavo vėliavo
mis ir gėlių vainikais. Gatvė
se šventadieniška publika. 
Laikraščiai pilni giesmių ir 
“moksliškų ’ straipsnių. Kal
bos, mitingai, pranešimai tik 
ir teskamba. Ir užsieniniai 
laikraščiai, nuo fašistinių iki 
komunistinių, pilni pilnutė
liai “revoliucijos” įvertini
mų.

Ne mažai vyno ir karčio
sios taurių išlenkta. Sekant 
buržuazinių valstybių papro
čiu,išleista dalis nusikaltėlių 
iš kalėjimų. Bet... tik ne so
cialdemokratai ir socialistai 
revoliucionieriai, šiems Ru
sijoj laisvės dar nėra. Jie 
dar tebekankinami senuose 
cariniuose kalėjimuose ir 
tvirtovėse. Geriau išleisti iš 
kalėjimo koki buržuazinį 
agentą ar chuliganą, plėšiką, 
kai revoliucionierių. Geriau, 
kad jie nesimaišytų. Nes ir 
taip daug rūpesčio Stalinui 
ir jo kompanijai suteikė 
Trockis su savo šalininkais. 
Bet už tai ir gavo pelnytą

ŠIRVYDAS KALBA IŠ
PRITYRIMO.

Kalbėdamas apie Lietu
vos krikščionius demokra
tus, kurie dabar pradėjo agi
tuoti už sudarymą valdžios 
“plačios koalicijos pagrin-Įgalą — dar neišsipagiriojus
Jais,” ponas Sirvydas savo 
“Vienybės” 152-rame nume
ry sako:

“...darosi aišku, kad ir krikš
čionių politikieriai jau baigia iš 
valstybės iždo prisivogtus pini
gėlius "valgyti ir pradėjo vajų 
priversti tautininkus juos vėl 
priimti prie lovio.”

Reiškia, kaip tik prie “lo- 
zio,” tai jau ir vagis. Ponas 
Sirvydas, matyt, kalba iš sa
vo prityrimo su TMD. kny
gomis.

KUN. KRUPAVIČIUS PA
SIKVIETĖ I TALKĄ 

LIAUDININKUS.
“Naujienų” koresponden

tas praneša, kad klerikalų 
lyderis kun. Krupavičius pa
sikvietė į talką liaudininkus 
ir sudarė bendrą frontą prieš 
Smetoną.’Sakb:

“Ne taip senai butų vargu 
kas patikėjęs, kad visos parti- 

| jos, kurios neįeina į dabartinę 
vyriausybę, gali surasti bendrą. 

, jas visas vienijančią giją. O bet 
! gi taip įvyko. Kunigas Krupa- 
, vičius, ne taip senai pludęs liau- 
i dininkus, vadinęs juos “bedie- 
• viais”, dabar ištiesė jiems ran-. 
| ką ir'į talką pasikvietė. Pamir- 
i šo visa, kas seniau buvo ir 

vien tik gerus nuopelnus liaudi
ninkams sumetęs jų pasiryži
me ginti konstituciją, sudarė 
su jais sutartį vieniems neiti į 
vyriausybę, ir dar daugiau, su
rado galimų ateity visišką ben
dradarbiavimą ir demokratinę 
tvarką atstatyti ne tik iš for- 

^įąos. K-t ir iš esmės. i
“į šią partijų koaliciją įeina 

liaudininkai, Krikščionys demo
kratai, ūkininkų sąjunga ir ūki
ninkų partija. Mėginta įtraukti 
ir socialdemokratai.”
Šita “koalicija” susidarė, 

matyt;- jau po to, kaip Sme
tona su Voldemaru atsisakė 
priimti liaudininkus su kleri
kalais į savo kompaniją.

Lietuvos
1 ) ,

“LAURŲ VAINIKAS 
PILSUDSKIUI.”

Lietuvos valdžios oficio
zas ‘tLįętųya” 25 lapkričio 
laidojeTOŠef

“Kad lenkai, o ypač Pilsuds
kis, esant gerai progai mėgintų 
realizuoti savo planus’Lietuvos 
atžvilgiu, abejoti netenka. Pil-

PASTABOS

iš po švenčių Trockis ir 76 jo 
šalininkai iš komunistų par
tijos išmesti. Naujai po revo
liucijos išaugę valdovai su
gebės dirbti ir be Trockio, 
kurio siekimai naujai kartai, 
naujajai biurokratijai 
suprantami.

Ir vis tik, dešimts 
Vyriausybei, kuriai 
skirta tik keletas sąvaičių, 
daugiausia — keletas mėne
sių, kurios išsilaikymas, pa
ties Lenino žodžiais, parėjo 
nuo “greitos pasaulinės re
voliucijos”, tebegyvuoja ir 
šiandien, sulaužiusi visus pa
sipriešinimus, supančiojusi 
bet kokią opoziciją, nutil- 
džiusi visus priešininkus.

Dešimts metų vidujinių 
ir išorinių konfliktų, socia
lių ir politinių bandymų, re
presijų, bet ir sąmonės per
silaužimų.

Ir koks nors Rusijos socia
listų šiandien visai sąmonin
gai gali sau statyti klausimą:

nebe-

metų. 
buvo

- “Moterys yra pavyzdžiu 
visiems,” sako South Bosto
no “Darbininkas.” Del to, 
.urbut, kiekvienas kunigas ir 
aiko sau moterį klebonijoj.

♦ ♦ ♦

Musų patriotai pyksta, 
kam Plečkaitis ir kiti social
demokratai pabėgo iš fašis- 
.inės Lietuvos į Vilniaus kra- ar teisingi mes buvome 1917 
sta. Ištikro, pas Plečkaitį pa- m. ir vėliau, ar 
Tiotizmo nėra nei už skati
ką. Tiesa, socialistai bėgda- 
zo iš Lietuvos ir nuo caro ka
zokų. Bet dabar caro kazo
kų nėra. Dabar tenai žmones? 
šaudo saviškiai. O lietuviško- 
budelio kulipka turėtų būti 
maloni kiekvienam geram 
ėvynainiui. Taip, taip, bėg- 

■:i nereikėjo. Reikėjo pačiam 
atsistoti prie sienos, kad “tė
vynės gynėjai” galėtų savo 
karabinus išbandyti.

♦ ♦ *

Waterburyje komunistai 
suėjo su katalikais į vieną 
“bloką” prieš pažangiuosius 
lietuvius. Nors jų plaukas, 
skiriasi — vienų raudonas, 
kitų juodas — bet dūšia vie
noda: ir vieni davatkauja, 
ir kiti. Vienų popiežius Mas
kvoje, kitų — Romoj. Ir vie
ni ir kiti fanatikai, taigi blo
kas tarpe jų visai natūralūs 
apsireiškimas.

♦ ♦ ♦

Amerikos lietuviai turėtų 
šaukt mitingus ir siųsti Lie
tuvos despotams šitokių rei
kalavimų:

1. Tuojaus panaikinti ka
ro stovį prieš lietuvius nes 
prieš lenkus jis jau panai
kintas.

2. Tuojaus paleisti visus 
politinius kalinius.

3. Tuojaus panaikinti lai
kraščių cenzūrą.

4. Tuojaus sugrąžinti pi
liečiams visas konstitucijoj 
gvarantuotas laisves.

5. Tuojaus sušaukti Seimą 
konstitucijdj nurodyta tvar
ka.

neišmanė-

r
Aršinas.

’* • <

1917 m. socialistus skyrė 
nuo bolševikų politiški ir 
ekonomiški klausimai. Poli
tiški klausimai, kaip vidaus 
taip ir užsienio, tiek pat te
beskiria ir šiandien. Kai del 
ekonominių klausimų, tai 
bolševikai, 1919-21 m. iš
šaukę ekonominę katastro
fą, dabar jau atsisakė 
nuo savo pirmesnėses pro
gramos. Kokias perspekty
vos klaidas socialistai pada
rė politikos srity, tai bolševi
kai tokias pat padarė ekono
mikoj. Bolševikai manė, kad 
pakaks išvyti kapitalistus, ir 
kitos socialistinės klasės, 
sekdamos diktatoriaus dek
retus, pereis į socialistinę 
santvarką. Leninas manė pa
galba pasaulinės revoliuci
jos per šešius mėnesius įgy
vendinti socializmą. “Mokė
ti skaičiuoti, mokėti kontro
liuoti” — štai viskas, kas bu
vo manyta esą gana socializ
mą “statyti.”

Ir buvo patiekta visiško 
ekonominio gyvenimo para
lyžiavimo, pramonės žlugi
mo ir bado sodžiuje.

Jei vietoj šios ekonomiš
kos beprotystės, iššauktos 
diktatūros neatsakomingu- 
mu, ir apsvaigus galios neri
botumu (buvo “nacionali
zuojama” net vėjiniai maiti
nai, kirpyklos, buvo uždrau
sta smulkiausia menkiau
siuose valsčiuose prekybai, 
demokratinė, socialistų val
doma valstybė butų nacio
nalizavusi ar sočiaiizavusi 
tik svarbiausias pramonės 
šakas, galima drąsiai tvirtin
ti, kad butų buvę išvengta 
trejerių metų “kariškojo ko
munizmo” nelaimių ir var- 
gu-

♦ # ♦ z

Bet kas jau padalyta, tai 
padaryta. Šių metų klaidos 
dar ilgai atsilieps i Rusijos 
ekonominio gyvenimo vysty
mąsi, bet reikia gyventi ir 
tenka žiūrėti į priekį. Kas 
buvo nacionalizuota, didžią
ją dalimi ir liko valstybės 
nuosavybe. 85.9% pramonės 
valstybės rankose. 76% mai
nų atliekama Valstybės Ko
mercinėmis Organizacijo
mis. Iš dviejų su puse milio- 
nų pramonės darbininkų 
kapitalistams tenka tik 200 
‘ūksiančių. -Ą

Ir vis tik nežiūrint nepri
tyrimo, nežinojimo ir visiško 
vadovaujančių komunistų 
reikalų nesupratimo, valsty
bė sugebėjo pramonės ga
myba, 1920 m. nupuolusią 
iki 19% prieškarinės, pasta
tyti ant kojų. J. A.

v

liai?
. Išsisukinėti netenka. Jei 
1917 ir 1918 m. Rusijos so
cialistinė demokratija buvo 
nugalėta, tai ne be to, kad ji 
nebūtų padariusi politinių 
klaidų ir apsirikimų. Atiduo
dant dali karo iššauktam, is
torijos lemiamam likimui, 
reikia pripažinti/ kad nebu
vo sugebėta revoliucinį paki
limą įlieti į vagą, jį tinkamai 
disciplinuoti ir sunaudoti, 
taip pat nemokėta panaudoti 
Rusijos tarptautinės padė
ties Rusijos naudai. ,

Rusijos socialistai, revo- baisią žinią apie tai, kaip 
liucijai tebekunkuliuojant, Maskvos budeliai sušaudė 
manė veikti lyg kad valsty- kairiąją socialistę Irmą Men- 
bėj, sukurtoj ant teisingų pa-del. 
matų, ir valdyti įtikinant ir, f 
susitariant.

Ir štai kodėl Rusija 1917 
m. vasarą, paties Lenino žo
džiais, buvo “laisviausia pa
saulio valstybė,” ir štai ko
dėl laikinoji vyriausybė, ne
sudariusi jokios ginkluotos 
pajėgos išlaikyti tvarką vi
duje, buvo taip lengvai Pet
rapilio garnizono pašalinta, “šnipę.” Jos draugai socia-

O artas pateisina bolševi- listai pristatė Rusijos atsto- 
kų įvestąją diktatūrą? vui Vienoje visus dokumen-

Dešimtmetinis sukaktuvių tus, parodydami, kad ji nėra 
i paminėjimas daugiau kaip jokia šnipė, bet vis dėlto 
kada nors kelia pasibiaurė- Maskvos budeliai ją nužudė, 
jimą visa leninizmo sistema, 
su jos kazarmine dvasia, ne- 
tolerantingumu ir jėzuitiz
mu. Kaip visos, taip irsi dik
tatūra tvirkina ir valdan
čiuosius ir valdomuosius. Ši 
diktatūra, kol ji pasilieka, 
yra užtvaras Rusijos evoliu
cijai į socializmą.

MASKVOS BUDELIAI 
SUŠAUDĖ SOCIALISTU.
Vokiečių socialistų laik

raštis “Vorwaerts” praneša 
žinią apie tai, kaip

Gelbėdamosi nuo Horty 
i valdžios persekiojimų, drg. 
Irma Mendel pabėgo iš Ven
grijos į sovietų Rusiją, ma
nydama, kad tenai, kaipo 
“darbininkų valstybėj,” ras 
užtarimą ir prieglaudą.

Bet bolševikų žvalgybi
ninkai tuojaus ją suėmė ir 
nutarė sušaudyt ją kaipo

i

VARIO KASYKLOJ ŽUVO 
7 DARBININKAI.

Magma Copper Co. vario 
kasykloj Arizonoje kilo gai
sras 2250 pėdų gilumoje. 
Kasykloj tuo laiku buvo 49 
darbininkai; 42 iš jų pabė
go, o 7 žuvo liepsnose.

» i r-*
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia, 

To niekas nepeikia

BROOKLYN, N. Y. rinkti naujus; iis labai “susi-Ii srėbtuvą. Gi vienas vyras
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Laisvės žodžio, spaudos ir miestų ir sodžių vardus, kur Į instinktyviai jausdami savo; 
l. baisiai ’Brooklyno lietuvių kriaučių erzinęs” ir kalba beveik pro p. A kucevičius pečiais trau- i susirinkimų nėra. Komunis-jis tik lankėsi, komunistų I nelaimingą galų

progresas. verksmus. Žmonės nenori jo
Gruodžio 15 d. š. m. atsi- Nors Bekampis ofi-

buvo lietuvių kriaučių 54 cla^Jal ^ar. bebuvo perstaty- 
skyriaus nepaprastas susi- - ....
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kė ir dy vi josi, kaip moteris j tų partija, susidedanti šiuom vardus ir žmonių vardus su bliovė, bet bliovimas neran-

tas į kandidatus, bet žmonės 
rinkimas, kur turėjo buti-l)at-vr«,’^d,!yg,a n0.mln,^ 
perrinkti skyriaus delegatas 
ir duoklių sekretorius, i 
Kriaučiai buvo nominavę1 
abudu senuosius: delegatu 
A. Bubnį, sekretorium S. In- 
driulį. Trockiniai gi savo ly
gos susirinkime nominavo į 
delegato vietą poną Bekam
pį, o į sekretorius jo pusbrolį 
Bukšnį.

Apie septimą valandą va
kare atėjau į Unijos svetai
nę ir žmonių radau jau pilną. 
Žmones kalbasi-teiraujasi, 
kas bus išrinktas delegatu. 
Kur tik klausaisi, visur girdi
si tas pats: ką rinksim, ką 
ne, bet Bekampiu tai jau tik
rai nerinksime. Visur buvo 
galinta pastebėti didelis Be
kampio neapkentimas. Ne- 
kurie sake, kad Bekampis 
reikia visai iš Brooklyno iš
vyti. Bet tiek-to. Peranksti 
dar bu\ u sakyti kas tikrai 
nutiks susirinkime. Visi lau
kėme nekantriai, kad tik 
greičiau prasidėtų susirinki
mas. O svieto jau prisirinkę 
koki 600-700 — kupina di
džiule Unijos svetainė.

Susirinkimas.
Jau ir susirinkimas prasi

dėjo. Pirmininkas perstato, 
kad Pildomoji Taryba yra 
priėmus pasiūlymą panai
kinti pusmetinius delegato ir 
sekretoriaus rinkimus, o vie
ton to rekomenduoja, kad 
delegatas ir sekretorius butų 
renkami sykį ant metų ir tai 
tik vieniems metams. Prasi
deda diskusijos. Trockinių 
spykeris pradeda graudenti 
susirinkimą, kad čia, girdi, 
norima visai panaikinti tar
nybos apribavimą ir kad at
eityje delegatas galėtų būti 
tol, kol norės. Pasiūlymo au
torius F. Vaitukaitis nurodo, 
kad čia nėra nieko panašaus, 
o tik norima pakeisti tą, kas 
atrodo nepraktiška. Jis nu
rodo į nepraktiškumą. Girdi, 
rinkti delegatas ir sekreto
rius kas šeši mėnesiai ne
praktiška yra todėl, kad per 
taip trumpą laiką žmonės 
užėmę ofisą nesuspėja apsi- 
pažinti nei su savp užsiėmi
mu. O antra, tai yra perdaug 
ęlideiis energijos eikvojimas 
ir pykinimas narių bedali- 
nant į frakcijas. Kalba iš 
vienos ir kitos pusės. Dar ne
galima nuspėti, kur bus dau
guma, bet jau rengiasi prie 
balsavimo ir spėkų išbandy
mo. Balsuojant trockiniai su
renka šimtą su keliais, gi 
Pildomos Tarybos pasiūly
mas gauna arti keturių šim
tą baisų. Spėkos išbandyta. 
Trockinių randasi apie šim
tas, o amalgameitų apie 400. 
Pirmininkas pasidaro kaip 
nabašninkas— veidas jo nu
bąlą, akys stiklu sužiba ir vi
sas ima nervuotis. Vadinasi, 
pasiūlymas priimtas ir pus
metiniai rinkimai panaikin
ti. Bolševikai, pralaimėję 
pirmą muši, labai nusiminė, 
nes pamatė savo spėkas. Da
bar delegatas ir duoklių sek
retorius rinksis ant ištisų 
mėtų.

Dabar kitas klausimas: ar 
rinksime kitus viršininkus, 
ar paliksime tuos pačius, pri
taikant ir jiems naujai pa
darytą rinkimų taisyklę. Vėl 
iškyla dvi nuomonės. Rim
tieji unijistai stoja už tai, 
kad palikti senuosius. Sykiu 
ir įrodinėja, kad šie žmonės 
yra sąžiningi ir savo parei
gas atlieka gana gerai. Bol-: 
šėrikai sako, kad reikią rin
kti naujus ir kai bus rinki
mai, tai mes, girdi, turėsime 
daug ką pasakyti apie šiuos 
žmones, apie kuriuos kiti 
mano, I . .
Buivydas kalba, kad reikia laikė nedavus p. Buivydienei

tokiame susirinkime gali sa
vo bumą taip paleisti.

A. P. Serbas.

vo, lodei kalbėdami už pali- 
• kimą senų viršininkų karšė 
| kailį ir lygos kandidatui. Jis 
labai prastai jautėsi. Balsa
vimas. Kad palikti senute 
sius, rodos, 453 balsai, o kad 
rinkti naujus — 96. Trocki
niai pralaimi ir antrą muši— 
pralaimi ir viską.
Delegatas ir sekretorius — 

kaip jie atlieka savo 
pareigas.

Nekalbėsiu, kaip aš ma
nau, bet kokias nuomones 
girdėjau iš žmonių. Brookly
no lietuviai kriaučiai senai 
tokius viršininkus turėjo. A. 
Bubnis, kaipo delegatas, 
yra labai sugabus žmogus. 
Per jo politiką lietuvių dirb
tuvės turėjo šiais metais dau
giau darbo, negu kurios ki
tos. Jeigu yra klausimas, 
kaip išgauti kuriai lietuvių 
dirbtuvei darbą, tai Bubnis 
savo politika ir draugišku
mu perlaužia ir aukštųjų vir
šininkų žsispyrimą. Kar
tais dr jas priklauso kuriai 
nors svetimtaučių dirbtuvei, 
tai mus delegatas savo gud
rumu išgauna jį lietuvių 
dirbtuvėms. Tuo budu pas 
lietuvius šį sezoną darbo ir 
radosi daugiau nei kur kitur. 
Taip pat savo politika Bub
nis atidarė duris lietuviams 
kriaučiams ir į svetimtaučių 
dirbtuves. Komunistai savo 
kvaila politika ant svetim
taučių dirbtuvių buvo uždėję 
mums juodą pečėtį. Sekreto
rius S. Indriulis taipgi savo 
pareigas atlieka gana sąži
ningai ir yra gana draugiš
kas.

Jono Perkūno laiškas.
Jonas Perkūnas per drau

gus įdavė laišką, kuriame 
sveikina kriaučius; taipgi 
ačiuoja už globojimą jo tur
to, kurį kriaučiai perėmė iš 
“Laisvės” meklerių. Laiško 
įtalpa maž-daug tokia, kaip 
tilpo “Keleivyje” jo vienas 
laiškas. Skundžiasi, žmogus, 
ant laisviečių už netinkamą 
pasielgimą su jo turteliu, ku
rį geros širdies jo paties 
draugai jam suaukojo.

Tai yra širdį veriantis 
nuotikis. įsivaizduokite, kad 
žmogus, būdamas tokioje 
padėtyje, negalėjo pakęsti 
komunistiškos meklerystės; 
žmogus beveik mirdamas 
turėjo pareikšti viešą papei
kimą tiems, kurie prisidengę 
darbininkų šelpimo ir būvio 
pagerinimo vardais tiesink 
plėšia ir visaip apgaudinėja 
tuos pačius darbininkus. 
Draugas Jonas Perkūnas ir 
po šiai dienai neužmiršta 
vieno laisviečio patarimo — 
nusižudyti. Jis su ašaromis 
tai nesenai priminė jį lan
kantiems draugams. Jeigu 
jis tokio patarimo negali už
miršti, tai reikia suprasti, 
kad tokis pono Paukščio 
“patarimas” padarė nemažą 
žaizdą J. Perkūno širdyje ir 
jo sieloje. Kada jus visa tai 
atitaisysit?

Patarimas komunistei 
Buivydienei.

Kitą kartą einant į Unijos 
susirinkimą patarčiau poniai 
Buivydienei tą savo burną... 
palikti namieje, kurią turėjo 
šitame susirinkime. Pasibai
gus susirinkimui p. Buivy
dienė tiek buvo įpykus ant 

j kriaučių už komunistų pra
laimėjimą, kad išniekino 
kriaučius nešvariausiais žo- 

, džiais.
Šitokis burnos nesuvaldy- 

mas kartais gali iššaukti ne- 
i geistinų įvykių. Viena mote

ris, eidama iš susirinkimo, 
kad* esą labai geri.1 pareiškė, kad ji vos tik susi-

v «

SPRINGFIELD, ILL.
A. Kupreišio prakalba apie 

Rusiją padarė gilaus 
įspūdžio.

Gruodžio 11 dieną čia 
kalbėjo A. Kupreišis, kuris 
ką-tik sugrįžo iš Rusijos “ro
jaus,” kur išbuvęs arti dvie
jų metų laiko, šis žmogus, 
kaipo karštas komunistas, 
važiavo į Rusiją su vilčia ten 
susirasti sau geresnį gyveni
mą negu šioje kapitalistiško
je šalyje. Bet ten nuvykęs, 
vieton geresnio gyvenimo, 
jis rado tikrą pragarą, su 
raudonais velniais-komisa- 
rais ir visokiais jų šnipais, 
kurie jau 10 metų terorizuo
ja nekultūringą ir apšvietoje 
šimtmečiais nuo civilizaci
jos atsilikusią liaudį. Jis 
apsakė toje šalyje patirtus 
savo įspūdžius, nes jam teko 
gerai pažinti gyvenimas 
kaip darbininkų, taip ir kai
miečių. Girdi, jau keli metai 
eina, kaip komunistų pasam
dyti agentai varo savo pri
prastą 2,ritaciją, kad ten 
darbininkai valdo visą šalį, 
šalies turtus, fabrikus. Gir
di, nėra tenai nei skirtingų 
klesų, nei partijų. Viskas, o 
viskas darbininkų rankose ir 
jie už tai laimingi. Bet kada 
į ten nuvykau, tai pamačiau 
(ne tik aš, bet ir visi kiti), 
kad skleidžiamoji agentų 
propaganda yra gryniausias 
melas ir neteisybė. Nėra te
nai nei jokios lygybės, nei 
gerovės, o yra klesos, par
tijos ir 
žmonių ir kaimiečių prie
spauda ir tironybė. Komisa
rai ir šnipai važinėja auto
mobiliuose gražiai, puošniai 
apsirėdę — tai yra No. 1 kle- 
sa. Visoki spekuliantai ir 
sukčiai irgi gerai gyvena — 
tai yra vidurinė klesa arba 
naujoji bolševiško rėžimo 
buržuazija. O trečioji, skur
džiausiai ir vargingiausiai 
gyvenanti, tai darbo žmonių 
klesa. Darbininkai gauna 
žemiausias algas, Kenčia šni
pų ir valdininkų persekioji
mus ir neturi teisių prieš 
juos pasipriešinti. Darbinin
kai uždirba nuo 30 iki 70 
rublių ant mėnesio, o komi- 
sarukai gauna nuo 90 iki 300 
rublių. Tai tau ir bolševikiš
ka lygybė ! Komisarai gyve
na gražiuose ir erdviuose 
kambariuose, o darbininkai 
susikimšę daikte po kelias 
šeimynas didžiausiame ne
švarume. Pragyvenimas la
bai brangus ir tokių algų, 
ką darbininkai gauna, toli 
neužtenka ant žmoniško 
pragyvenimo. Dirbtuvėse vi
sur ivedama Fordo sistema, 
kad daugiausia butų galima 
išnaudoti darbininkiškas 
spėkas. Bedarbių randasi, 
daugiau 2 milionai darbinin
kų. Jeigu neturi darbo, nega
li priklausyt į valdžios komi
sarų kontroliuojamą darbi
ninkų uniją. O nepriklausai 
Į uniją, negali niekur darbo 
gauti. Bedarbių armija kas 
metai didėja, nes suauga 
jaunuoliai į vyrus. Iš tos 
priežasties būna daugybė 
žmogžudysčių, užpuolimų. 
Banditizmas ant tiek yra įsi
galėjęs, kad viensėdžiuose 
suvisai negalima butų gy
venti. Sugautus banditus 
tankiausia nuteisia sušaudy
ti. O tokiais būna daugiausia 
jaunuoliai 18—19 metų. Tei
smuose ašaros, klyksmas,, 
verksmas tėvų, brolių, sese
rų. Bet teisėjas kietaširdis. 
Nuteisė sušaudyti, sėdo sau į 
automobilį ir nudulkėjo kur 
jam reikia. Nuteistuosius iš
veda lauk, sušaudo — ir už- 

’ baigta drama.

didžiausia darbo

v •

ir už-

laiku iš apie 3 milionų narių, kuriais jam teko gyventi ar- 
valdo 145 milionus žmonių, j ba susieiti. Ant stalo padėjo 
Spauda vien komunistinė.1 
Net ir patįs komunistai ne vi
si gali savo mintis išsireikšti 
savoje spaudoje. Čia jus ka
pitalistinėje šalyje, girdi, tu
rite ir komunistinę, socialis
tinę, katalikišką, tautišką ir 
kitokią spaudą. Reiškia čia 
didesnė yra laisvė, nei “dar
bininkiškoje” Rusijoje. Nors 
Rusijoje irgi visokių pakrai
pų yra žmonių, bet jiems yra 
užrištos burnos. Komunistų 
partijoje, tarpe komisarų 
visuomet eina kova. Trockis 
yra gabus kalbėtojas ir yra 
sąžiniškesnis už kitus komi
sarus. Jis yra priešingas mė
tymui pinigų 
propagandai, 
miausia reikia atsteigti-at- 
budavoti savo šalį. Bet kad 
Stalino klika yra stipresnė, 
tai Trockio kritikos nepaiso. 
Trockio padėtį pablogina 
dar ir tas, kad jis yra žydas. 
O žydų Rusijoje ir dabar la
bai neapkenčia ir tik laukia 
progos prieš juos surengti 
pogromus. Trockis daugiau
sia būna uždarytas už Krem
liaus storų sienų. Amerikie
čiai, patekę Rusijos “rojun,” 
ne vienas raunasi sau plau
kus nuo galvos. Prakeikia 
savo nelaimingą likimą ir 
tuos, kurie juos apkvailino. 
Yra buvę tokių lengvatikių, 
ką pardavė savo gražius na
mus, automobilius ir išva
žiavo į *rojų,” o ten, pražu
dę viską, paliko nuogi, kaip 
biblijinio rojaus Adomas. 
Girdi, teko matyt kaip mote
ris nusimovus nuo kojų pas
kutines savo kojines ir siūlo 
ant gatvės praeiviams: “ku- 
pi-kupi pančekėles.” Atva
žiuoja, girdi, į Rusiją tūli 
profesoriai, unijų atstovai, 
kapitalistiškų kompanijų at
stovai ištirti padėties. Ir su
grįžę ne vienas pagyrė so
vietų tvarką. Prieš jiems at
važiuojant, sovietų valdžia 
viską atsakančiai parengia 
kaip geriausia svečius pasi
tikti ir priimti. Nuo dypų- 
sto<5ų išvaiko ubagus, bastū
nus vaikus, ir stotis apšvari
na. Atvykusius svečius įsiso
dina automobiliuosna, nusi
veža į* puikesnius hotelius, 
pavaišina juos gerai. Potam 
pavėži o ja po gražesnes mie
stų gatves,praktiškiau įreng
tas dirbtuvėles ir tt. Sugrį
žę tokie svečiai ir apsako ką 
matė.

Norint susipažinti su Rusi
jos gyvenimu, r ‘ '
pagyventi kiek nors ilgesnį 
laiką, ir reikia mokėti rusų 
kalbą, susipažint su darbi
ninkais, su kaimiečiais. Tik 
tąsyk pamatysi, koks tenai 
gyvenimas. Žmonės nepažįs
tamam savo vargų nei nepa
sakos, nes taip yra įbauginti 
bolševikišku rėžimu ir jo šni
pais, kad bijo ką-nors ir išsi
tarti. L———-------------- - ---------
Kupreišis, ką aš ir kiti leng
vatikiai Rusijoje patyrėme 
ant savo kailio, jums praneš
ti ir persergėti, kad nesiduo- 
tute bile kokiems blogos 
valios žmonėms save suve
džioti. Jeigu, girdi, netikite 
man, ką aš patyriau ir savo 
akimis mačiau, tai važiuoki
te patįs, be ką keliate čia 
draugijose ermyderius, o 
persitikrinsite. Ypač senber
niai ! Tenai yra proga ir greit 
apsivesti, moterų ir mergų 
nestokuoja. Tik važiuodami 
nesivežkite sykiu šeimynų ir 
nekaltų kūdikių, kad jiems 
nereikėtų žūti. Važiuokite 
pavieniais, ir jeigu jums “ro
jus” patiks, tik tą-syk šeimy
nas parsitraukite.'

Kupreišio prakalba buvo 
rimta ir nuoširdi. Pasakojo _
labai gyvai ir faktiškai. Var- mo iššaukė žudymas galvijų

užrubežinei 
Sakąs, pir-

sovietų pasportą ir kitus vi
sokius dokumentus, įrodan
čius savo Rusijoje buvimą. 
Ir kas tik norėjo, galėjo pa
tirti. Aš apžiurėjau, kad do
kumentai tikri. Rodė laišką 
rusų kalboje rašytą jam iš 
“rojaus,” kad ir tavoriščiai 
Mažeikai iš Cleveland, Ohio. 
(tie, ką SLA. 14 kp. keldavo 
lei mus ir plūsdavo Pild. Ta
rybą) jau apleidžia “rojų” ir 
grįžta į kapitalistinę šalį. 
Žmonių ant prakalbų buvo 
pilna salė ir visi tvarkiai už
silaikė. Ant klausimų kalbė
tojas visiems gerai atsakinė
jo. Visą jo prakalbą aprašyti 
perdaug užimtų vietos, todėl 
ir apleidau. Jo prakalba pa
darė ant žmonių gilų įspūdį, 
ir dabar žmonės visaip kal
ba. Teko girdėt šnekant, kad 
daugiau burliokiški agentai 
mumis neapgaus. Bet buvo ir 
tokių, kurie sakė, kad kalbė
tojas durnius, nieko nežinąs. 
Juk kas-gi nežino, kad yra 
tokių žmonių, kurių niekas 
nepertikrins. Jie padores
nius ir prasilavinusius žmo
nes vadina nežinėliais, dur
niais. Bet tikrenybėje jie pa
tįs nieko neišmano ir nežino 
net nei to, kad jie nieko ne
žino. V. Černiauskas.

r

CHICAGO, ILL. 
įspūdžiai Stock Yardus 

atlankius.
Keliatą metų begyvenant 

Stock Yardais pagarsėjusia
me mieste, pasigimdžiau su 
draugu atlankyti juos.

Chicagoj Union Stock 
Yardai užima virš ketvirtai
nės mylios plotmę. Juose 
dirba gal apie 60,000 ar 70,- 
000 žmonių. Šios skerdyklos, 
su maža išimčia, priklauso 
Swift bei Armour kompani
joms. Kaip jau matyt iš dar
bininkų skaičiaus Stock Yar
dai sudaro nemažą miestą. 
Tame mieste eina begailes- 
tingas karvių, avių bei kiau
lių žudymas. Visas tas vaiz
das, kurį mačiau viduje, tei
kia man gana nejaukų jaus
mą. Mano gautas įspūdis toj 
gyvūnų žudymo pekloj sa
kyte sako, ant kiek nejautri 
žmogaus širdis, ant kiek ne
tobula siela, kad taip šaltai

PITTSBURGH, PA, 
Ką padarė lietus.

Prieš 14 gruodžio lijo tris 
dienas. Allegheny upė išsi
liejo iš krantų ir šiaurinėj 
miesto daly užsėmė keletą 
gatvių, žmonės turėjo valte
lėmis plaukti i savo namus. 
Padaryta daug nuostolių. 
Daugiausia nukentėjo šių 
gatvių gyventojai: Cremo 
st., Hypolitc st., taipgi Balti- 
more & Ohio geležkelis.

Gruodžio 14 d. vanduo 
ėmė dar smarkiau kilti. Apie 
3 vai. po pietų vanduo buvo 
pakilęs jau apie 30 pėdų. 
Tvano paliestos apielinkės 
gyventojai labai išsigando ir 
ėmė bėgti iš namų. Taipgi ir 
žemutinėj miesto daly tapo 
užsemta keletas gatvių, kaip 
tai: West General & Robin- 
son sts., South & River avės. 
Keletas plieninių laivių, ku- 

Irios buvo pripildytos angli- 
__________________ ____ 'mis, nuskendo.

vizitoriams, didelės kompa-| Pittsburghas jau kelis pa- 
7”“ i ” t našius potvinius turėjo, ku-

d a netobulo žmogaus sieloj 
atbalsio ir jis užnarinęs 
grandinę už kojos iškelia 
elektros jiega gyvulį aukš
tyn, paskui vėl nuleidžia ant 
grindų į klanus kraujo ir ašt
riu dideliu peiliu šaltai trau
kia galvijui po kaklu nu- 
skriosdamas gerklę ir paleis
damas upelį kraujo. Čia vėl, 
kaip ir su kiaulėm, urnai ei
na darinėjimo procesas. Ani 
geležinių grindų, paplūdusių 
galvijų krauju, tai vienoj, tai 
kitoj vietoj įknibęs-įlindęs į 
galvijo kūną žmogus darinė
ja bei prirengia sau kruviną 
iš gyvūno kūno puotą.

Čia pat kitoj pusėj, keli 
žingsniai toliaus, avelės 
merdi paplūdę krauju nuo 
padarytos aštraus peilio 
žaizdos. Tos nerėkia, miršta 
tyliai.

Rodant šias nemalonybes

nijos garsina savo biznį. Bet našius potvinius turėjo, ku- 
jeigu kiti vizitoriai jaustų tą, rie pridirbo daug nuostolių, 
ką aš jaučiau matant visa Vienas tokių potvinių buvo 
tai, tai gal jieškotų kitos rų- 23 sausio, 1927 m. Tada 
šies maisto pavaduot mėsą, vanduo buvo pakilęs 29 pė- 
Aš nesu mėsaėdžiu ir beveik das. Bet didžiausias potvi- 
didžiuojuos tuomi, nes aš ti- nis buvo 30 d. kovo, 1924 m., 
kiu, kad be mėsos galima nes vanduo tada buvo paki- 
pilnai apsieiti. !lęs net 32 pėdas.

Daugumas man norės pri- • Pittsburghas turi dvi upes 
mest, kad gamtos yra palik- ‘ Allegheny ir Monongahela, 
ta gyvis gyvį žudyt. Aš tai (kurios po smarkaus lietaus 
žinau,ir gamtą,bent paviršu- iškįla, pridarydamos daug 
tiniai, pažįstu. Bet aš kartu nuostolių. Ypač daug nuken- 
žinau, kad be mėsos galima tėjo vasarnamiai Okmond, 
pilnai apsieiti, tai kodėl ne- Blawnox, Cheswick ir Har- 
užmiršt tą žiaurų žudymo marville apielinkėse. 
jausmą, ir neparodyt, kad 
mes esame tobulesni už plės-1 
runą tigrą? P. M-tis.

Rado kūdikio lavoną.
i Ant Pennsylvanijos gelež- 
kelio bėgių pietinėj miesto 
daly atrastas tik ką gimusio 
kūdikio lavonas. Ant jo kak
liuko buvo stipriai užversta 
šilkinė pančeka. Miesto dak
taras pripažino, jog kūdikis 
pasmaugtas. Policija jieško 
kaltininkės. J. V. Kiaušas.

NEWARK, N. J. 
Antanas Stankauskas areš
tuotas už žiaurų sumušimą 

mergaitės.
Lietuvių bažnytinės mo

kyklos muzikos mokytojas 
Antanas Stankauskas šian
dien sėdi ant kriminalistų 
suolo. Jis buvo areštuotas uz 
žiaurų sumušimą 9 metų 
mergaitės Juzės Max. Jo by
lą spręs prisaikintujų suolas. 
Už mažą nepaklusnumą ta
sai žiaurus katalikas .diržu 
sukapojo savo mokinei visą 
kūną. Kuomet jis buvo pri
statytas prieš teisėją Alba
no, tai prisipažino sumušęs 
minėtą mergaitę už nepa- ______ ____
klusnumą. Bet mušdamas jis ta už panašų prasižengimą^ 
turbut užmiršo, kad jis gyve- tai šiuo tarpu teisėjas nepa-* 
na ne fašistinėj Lietuvoj, rodė jai jokio pasigailėjimo, 
kur nagaika viešpatauja, o Jis nuteisė ją dviem mene- 
laisvoj Amerikoj. Šios šalies ‘
įstatymai apsaugoja vaikus 
nuo kankinimo ir nėra abe
jonės, kad už peržengimą šio 
įstatymo Stankauskas bus 
nubaustai

Korespondentas.

LYNN, MASS.
Elena Černiauskienė atsisė
do šaltojon už pardavinėji

mą svaigalų.
Elena Černiauskienė, kuri 

turi krautuvėlę po numeriu 
24 River st., papuolė bėdon 
už pardavinėjimą munšaino. 
Ji buvo areštuota ir pastaty
ta prieš teisėją Reeve. Ka
dangi ji ir pirmiau buvo teis*

besimaudydamas gyvulėlių 
krauj'o klanuose, juos taip 
begailestingai žudo.

Man matant visus tuos 
žmogaus žiaurumus, prisimi- 

kad bereikalo mes save 
taip aukštiname, buk tai esa
me gyvijos viešpačiai, gera
širdžiai ir tt. Man regis žiau
rumu žmogus maža tesiski
ria nuo plėšrūno tigro, nes 
kartu su juo puotaujamą žu
dydami kitą gyvybę. ' 

Atlankius šią beširdžio 
žmogaus gyvių žudymo vie
tą, pirmiausia metėsi aki n 

Mano užduotis, sako kiaulių žudymo vieta. Štai 
maž-daug kaip ji atrodo. 
Sukasi vertikališkai pastaty
ta apie 12 pėdų diską, kur- 
ne kur kabo geležies kilpa, į 
kurią kiaulei už kojos užna- 
rytas grandinys įkabinama. 
Diską kiaulę iškelia ir šyna 
nuneša kelias pėdas nuo dis- 
kos toliaus, kur stovi su pei
liu žmogus-budelis. Kiekvie
nai kiaulei, lėtai šynai slen
kant pro jį, jis šaltai smeigia 
aštrų peilį kiaulės krūtinėn. 
Pasipila klanas kraujo, pasi
girsta gyvio žviegimas. Ilgai 
nelaukus, pusgyvė kiaulė ki
šama į verdantį vandenį, ir 
eina į darinėtojų rankas it tt. 
Matant visą tai net šalta da- 
rOSl nUO nemalonaus jaus- vydit sveikiems žmonėms del jų sma- į 
mo, Lw vic, Įvui Ac z,uvir;, ,as<Kos. Vienok išbandykite Trinerio 
jausmo netun, jie tanu me-. Kartųjį Vyną ir pamatysite, kad vi- j 
dine širdžia dirba šaltai.

Dar didesnio pasigailėji- n^rio Kartasis vynks paui^ mano tą. Juk mes tokio dainininko 
■ Su dėkingumu, jūsų joa.'da nebuvom girdėję.

• . . • a •! • i — 1 • • t-'v ~ ' a • — t I'ėlbKH. (t«1UF18!T:SS JŪSŲ SptlCkoj SrHa — ~
tojo statistikas ir apsakė bei avių. Dauguma galvijų,: pas Jos Triner Co., Chicago, III.

reikia joje i nė
_______ •!___________2 ’ tfJl

i

STOUGHTON, MASS. 
Pranas Juška risis Lietuvių 

Svetainėj.
Šioj subatoj, 31 d. gruo

džio, Stoughtone risis buvęs 
lietuvių čampijonas Franas 
Juška. Jo oponentu bus vie
nas garsiųjų ristikų. Risty- 
nes rengia Stoughtono lietu
viai labdaringiems tikslams.

Rep.
I

siais kalėjimo ir dviem šim* 
tais dolerių piniginės bate 
dos.

Šita moteris daugiausia 
biznio darydavo su airiais. 
Kadangi jos krautuvėlė ran
dasi prie General Electric 
dirbtuvės didžiųjų vaitų, tai 
daugiausia pas ją užeidavo 
tos dirbtuvės darbininkų. 
Sako, ji darydavo gerą biz
nį, bet dabar sunkiai turės 
atpakutavot. Tai pirmutinė 
lietuvė moteris šioj koloni
joj, kuri gavo kalėjimo bau
smę. Pavasario Žiedas.

AR JUS TURITE JŲ 
Z SVEIKATĄ?

NEWARK, N. J. 
Sausio 15 d. bus Babravi

čiaus koncertas.
Na, jeigu neištiks žemės 

drebėjimas ar kokia kometa 
nenušluos mus savo vuodega 
nuo šios ašarų pakalnės į 
pragaištį, tai ir mums, aplei
stiems šio užkampio lietu
viams, teks pagalios išgirsti 
garsųjį musų artistą Juozą 
Babrav icių.

i Sausio 15 d. čia bus j*oJeigu jus esate sukniurę ir nesma-t 
jrųs del vidurių nevirškinimo, ožkietė- e

I jimo. prasto apetito ir tankaus galvos koncertas Lietuvių Salėj. • 
skaudėjimo, nešte bėtina, kad jus pa-1 __ , . v _ Į Koncertą rengia sv. Juo- 

bet tie, kurie žudo, to eurno >7*. li<ru zapo Draugija. Visi Newar-’ ’ (Atseko*. vienok įstanaykite Lnneno . . v *
į Kartųjį Vyną ir pamatysite, kad vi^KO lietuviai laUKia . tOS CtlG- 
į sos pilvo ligos pranyks j trumpų u*’- nos, ir visi žada eiti į koncer

Vietinia.
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Bijosi skandalingų Ame
rikos žinių.

Italijos fašistu organas 
“III Tevere” išspausdino ant 
pirmo puslapio redakcinį 
straipsni, kur vitrioliškai 
atakuojamos amerikoniškos 
žinios apie “divorsus” ir” ‘ 

, tus skandalus. Jeigu ltal? 
spauda nesiliaus tų : 
spausdinus. sako tas 1-------
tis, tai italu visuomenės pro- - . . . , ,
tas gal& • užsikrėsi Ąmęri- Ūgiais dalykais, kad jis kuo 
kos puvėsiai ii-sveika kali- daugiausia žadintų žemus 
ja galėsianti pavirsti tokia‘1/tiskus jausmus. Ir visa tai 
šlvkščia pamazgų duobe, ko- daroma biznio tikslais, kad 
kia dabar vra New Yorkas ir daugiau pritrauką ziurėto- 
kiti Amerikos didmiesčiai. 1^ kad daugiau dolerių su- 
kur jaunos mergaitės nakti-'fmkus- Kapitalistų salis net 
mis * ruko ir girtuokliauja, iteatro padarė prostituciją, 
kur vyrai žudo savo pačias, o p tuo tarpu lytišką skoni 
pačios galabija vvrus. kuriama is scenos visiškai is- 
butlegeriai gatvėje šaudosi leislL nei kiek nesumažinant 
iš kulkasvaidžiu. . patraukiančių savybių.

Tai ve. kokią opiniją turi Paimkite, pavyzdžiui, Char- 
europiečiai apie
“dorą.”

nai visų pirma jus paklaus: 
“Kur yra sex appeal?” Ir jei
gu to “sex appeal” jūsų fil- 
nioso nebus, jus jokiu budu 
neįtikinsite tų ponų, kad ši
tos filmus publikai patiks. 
Jus galit rodyt jiems pui
kiausius dalykus, bet jeigu 
juose nebus lytiško skonio, • _________
jie jų nepirks ir publikai ne- pakrašty nuskendo didelis italų

š "Princessa Mafalda.” 
kuriuo žuvo apie 400 žmonių.

Į Buenos Aires uostą atvyko 
franeuzu laivas su kaikuriais iš-! 
gelbėtais nuo paskendusio laivo.1*8 P1"*8*’ kad padėčiau jos vy-(tas pat likimas. 
“Pnncessa Mafalda” 
Jų pasitikti susirinko 
dėlė minia žmonių.

Daktaras Rivarola

Kaip Skendo Laivas “Princessa Mafalda”

žinios apie “divorsus" ^del - beveik visi laivas
' ‘ rašytojai ir filmų ga- kuriui

i žinių mintojai Amerikoje yra pri- 
laikraš^ versti profanuoti meną nuo

gomis mergų kiškomis ir ki-

—. —. ... . . —
Pasikalbėjimas su daktaru Riva- < genybių apie 40.000 lirų sumai, 

rola. išsigelbėjusiu nuo
skendimo. Į —Ką gi galėjau daryti? Ap-

Nelabai senai pietų Amerikoj įginklavau kantrybe ir laukiau 
j valandos, kuomet pasiliuosuos 

su laivelis, kad ramiai nusileisti. 
. Kartu su manimi stovėjo ponas 
: Mazuchelli su žmona ir dukrele.
I Ponia Mazuchelli kas minutė ma-

—Ką gi Jus toliau darėte?

I

kau galvą ton pusėn, kur pali
kau nelaimingąją “Mafaldą.”

Tuoj dasiprotėjau. kad galuti
nai laivui skęstant, sprogo kati
lai. išnešdami i padanges milijo
nus šmotelių: medžio, gelžgalių 
ir žmonių lavonų. Kapitoną Gu
li. kuris stovėjo ant savo tiltelio 
iki paskutinės valandos, ištiko

žemus
keleiviais, 
uostan di-

papasako
jo šitokią istoriją apie “Princes
sa Mafalda” katastrofą:

—Orkestras baigė griežt ly
giai penkiose vakare. Praėjus 
dvidešimt penkioms minutėms, 
išgirdom didelį trenksmą laivo 
viduje, kas baisiai nugązdino vi
sus keleivius.

—Kaip galėjo būti, kad Bra
zilijos laivas “Bage” turi užre-

ford.. Jų filiuose to sex ap- gistravęs savo knygose, kad lai- 
peal tisai nėla. O vi> dėlto vas “Mafalda" šaukėsi pagalbos 
jų paveikslai traukia publi
ką daugiau, negu visi kiti.

rui. kuris negali vaikščioti ir j Nukrito 
laukėm momento kada galėsim mano galvos, 
visi kartu išsigelbėti. Bet musų1 
nelaimei tas momentas nesiarti
no.

I

i
i

lietus šiupiniu ant 
Nuskambėjo per 

ausis paskutiniai skambus deja
vimai ir negailestinga mirtis nu
tildė viską amžinai.

Galų gale kaip per sapną paju
tau atplaukianti laiveli. Jame sė
dėjo penki 
kurie man 
kas.

Po kelių 
vežtas ant 
dabar mane štai čia matote.

Italų laivininkystės kompani
ja praneša. 
“Princessa 
siekia 314. 
kančiai: 27 
ros ir 204 iš trečios keleivių kla
sės. Iš laivo komandos žuvo: 9 
karininkai ir 37 jurininkai.

Išgelbėta: 25 iš pirmos klasės, 
55 iš antros ir 623 iš trečios kla
sės.

Iš laivo komandos išsigelbėjo 
11 karininkų ir 231 jurininkas ir 
kiti laivo tarnautojai.

J. Bukevičius.

Atėjo valanda.
Pradėjo temti, panika vis au

go ir prie laiptų grūdosi supra
kaitavusi minia.

Staiga laivas pakrypo ant šo
no ir išgirdome bildėjimą krin
tančių baldų ir veidrodžių.

Atrodė, kad “Mafalda” suby
rėjo j šmotukus ir daugelis iš ke
leivių šoko į vandenį.

Nežinau, kiek laiko praėjo.

ar šeši jurininkai, 
ištiesė pagalbos ran-

minučių buvau nu- 
laivo “Formosa”, u

kad paskendusių su 
Mafalda” skaičius 

Jie paskirstomi se- 
iš pirmos, 37 iš ant-

pusiau penktą valandą vakaro ?(bet man pasirodė metai, kol pri- 
paklausiau aš. ** j buvo laivai “Athena” ir “Empire
—Nemanau, kad prieš penkias Star.” Žvilgterėjo viltis iš naujo, 

kas nors buvo atsitikę. L žtad. (Bet kaip papulti ant tų laivų ? 
kad laivo kapitonas ramiai sau 
sėdėjo už poros žingsnių nuo 
mus, o jeigu tuomet būt buvę 
mašinos netvarkoj, jis būt ten 
nesėdėjęs.

—Bet gal būt jis sėdėjo, kad
griežė

Bernare! Shaw skalbia Ame
rikos “muving pikčius.” 
Aš labai mėgstu mūvės, 

sako A ngliso
cialistas Bemard Aš
esu, kaip pas jus Amerikoj 
sako. £‘movie fan." Tai reiš
kia. judomujų paveikslų di
delis mėgėjas. 0 betgi ame
rikiečių programos tankiai 
ne mano skoniu sudarytos.

Paliokų laivynas.
Brooklyno “Daily Eagle” 

išspausdino labai gerą len
kų karo “laivyno" karikatū
rą. Banguojančiom jurom 
įrfasi į geldą pranašus laivu- 
kas. kurio priešaky riogso 
lyg ir stipti pasirengusi var- nesukeltų panikos, gal.

; Matote, beria yra tarne, kadina — tai “Orzol Polski” — o muzika irgi tuo tikslu? — pa- 
I publikos linksminimas yra ant laivo stovi 14 admirolų, stebėjau aš. 
tokių džentelmanų rankose, i Jie užima beveik visą denį ir 

' kuriems priklauso paveikslų!laivo “įgulai," kuri susideda 
jpalociai ir kurie patįs pasi-;iš vieno matroso, nebėra vie- 
renka filmas. Jiems rodosi, tos atsistoti, todėl tas matro- 
kad publikai niekas daugiau sas tupi susikūprinęs pačiam 
nerupi, kaip tik lyties daly- geldos gale ir žiopso į skait- 
kai. Todėl kiekvienas jų pa- lingą savo načalstvą.. , 
veikslas turi būtinai turėt' Pašiepdamas šitą 'vieną* 
taip vadinamą “sex appeal” laivį prošepanų “laivyną," 
—lytišką skonį. Jų*galit pa-laikraštis sako! “Lėnkįlai- 

armobila^ taveTneiSmiSd! du^i^Tu <akai’ Itad kunaZ gaminti dailiausių filmų, ar-į vynas šauniai yra tvarkoma^ armoonaą. tavę^ neuzmu^ų ousios. i u sakai, Kaa Kuna^ f;lrnn nom,
arba kokia leidė akių neis- miršta, o dusia pasilieka am- 
durtų su ambrelium: 
reini namo, tai gaspadine 
tuojaus l andos prašo už bur-1 
dą. Ir taip, vaike, šįmet visai 
užmiršau, kad Kalėdos atei
na. Net alaus nespėjau pasi
daryt.

—Tai prastas iš tavęs ka
talikas, tėve, kad pamiršti 
tokią didelę šventę.

—Maike, tu manęs nekri
tikuok, ba kai paklausiu ko, 
tai ir nežinosi ką atsakyt.

—Nagi klausk.
—Orait, Maike. išvirozyk 

man, kas turėjo pradžią, o 
neturės pabaigos?

—Munšainas.
—O matai, kaip nežinai
—Na, tai kas gi? 
—Žmogaus dusia.
—O kaip tai išeina, tėve?

—Meri Krismus, Maike!
—Pasivėlinai, tėve: po

Kalėdų jau niekas “Meri
Krismus" nesako.

—Tai kodėl tu, Maike,
man pirma nepasakei, kad 
Kalėdos ateina.

—Tėvas pats turėtum tai lija. visai __________
žinoti. j ne koks nors senis su barzda. •

—Kur čia. vaike, toj Ame-1 bet geri žmogaus norai, geri
rikoj žmogus viską sužinosi,* jo darbai ir taip toliau.
kad iš visų pusių tave visokie i —Ai don kėr, Maike. ką 
trobeliai spaudžia ir. apie ką tu sakai, bet man tas ne-

uve, eikime prie -b-šk^ni. J^gaūt pa-iUikraštis sako

kimas. Ir taip, tėve, kuodau- 
giau žmogus tyrinėja gamtą, 
tuo n^ažiau tenai lieka vietos 
Dievui ir stebuklams. Atsi
randa jau tokių tikybų, ku
rios pradeda skelbti, kad to
kio Dievo, kaip aiškina Bib- 

nėra. Dievas esąs

Matote, bėda yra tarne.* kad na — tai “Orzol Polski” — o muzika

tistiškiausių filmų, įdomiau-/—daugiau admirolų, negu 
šių filmų, bet tie džentelrria- laivų."

KOMUNIZMAS GRIŪVA

Nebuvo laivelių, o tie, ką nuvyko 
anksčiau, negrįžo.

Tamsumoje.
—Ar tiedu laivai buvo toli nuo 

jus?
—Taip, priplaukti arčiau ne

drįso. Tik laivas “Formosa,” ku
ris pribuvo kiek vėliau, priplau
kė per 40—50 metrų prie musų, 
išgelbėdamas tokiu budu didelį 
skaičių keleivių jau visiškai nu
stojusių vilties.

’ Girdėjau kalbant.-‘ kad “For- 
mosos” kapitonas, jeigu tas lai
vas butų pribuvęs bent kiek 
anksčiau, būt permetęs tiltą nuo 
vieno laivo ant kito ir tokiu bu
du gal būt išgelbėjęs ir tuos, ką 
nukeliavo okeano gėfmėsna.

Išsigelbėjimas už poros 
žingsnių.

—Kodėl gi tamsta nelipai 
myn ?

—A< norėjau lipti, bet kartu 
bijojau, kad nenustumtų į van
denį. Tečiau priėjo ir musų eilė 
nulipti. Laivelis stovėjo tik už 
poros žingsnių. į kurį žiūrėjom 
su išverstomis akimis ir didžiau
siu nekantrumu. Jau pradėjom 
lipti žemyn, kaip staiga “Mafal
da” pakrypo išnaujo. Baldai 
pradėjo ristis į tą šoną, kažkas 
suriko: “Į kitą šoną! čion laive
liai daugiau neatplauks!”

Visi, kas galėjo, pradėjo grūs
tis i kitą šoną. Atsiskyrėm su po
nais Mazuchelli. mačiau kaip 
juos minia parstūmė ir pradėjo 
mindžiot nieko nesigailėdama, 
kad tik savo kailį išgelbėtų.

“Mafalda” pasinėrė į vandenį 
iki keturiasdešimts penkių laips
nių. Išvargęs vos prisigrudau į 
kitą šoną. Nesimatė nei vieno 
laivelio. “Mafalda” jau baigė pa
sinerti vandeny.

Paskubomis nusiaviau batus, 
pasitaisiau korkas. paskubomis 
nulipau laiptais ir pasinėriau į 
vandenį.

Manymas apie gyvenimą 
ir mirtį.

—Ką gi kimsta galvojai pa
kliuvęs okeano bangų glėbin?

—Tuo momentu pralėkė įvai
riausios mintys per mano ma
kaulę. Mirtis stovėjo prieš akis 
ir tuo pat kartu prisiminiau visą 
mano gyvenimą nuo pat kūdi
kystės dienų.

Už kelių metrų stovėjo juo
das “Mafaldos” siluetas nakties 
tamsumoje. Girdėjau tolimus 
šauksmus, užkimusius nuo skau
smo ir nuovargio dejavimų bal
sus; mačiau šalę savęs kelias 
moteris, kovojančias su audrin
gomis bangomis, kitoj gi pusėj 
mačiau išdraikytą lavoną plūdu
riuojant. ir taip plaukiau bangų 
nešamas, laikydamasis ant kor- 
kų — to stebuklingo išsigelbėji
mo aparato.

i Mano laimė, kao o../,gos ma
ne nešė kaip tik “Forn.c./’ lai 
vo link.

i

Žmonių Kvapas.Nerimas ir netvarka.
—Ir paskiau ?
—Paskiau pamatėm mašinis

tus bėgiojant po laivą ir visą ko
mandą ruošiantis prie darljo. Tas 
buvo kaip perkūnija keleiviams.

Prasidėjo riksmai ir dejavi
mai. kurių tečiau niekas šiuo 
momentu neklausė, visų veidai 
išblyškę, akys ’ išverstos.’ Di
džiausi nerimą sukėlė šauksmai 
motinų j ieškančių Savo kūdikių.

Subruzdo visame laive, bet di
džiausia panika buvo trecioj kla
sėj. Pirmoji klasė ir dalis antro
sios. kurių tarpe daugiau išauk
lėtų žmonių, užsilaikė šiek tiek 
ramiau, pasitikėdami laivo ko
manda.

Pavojus iš nežinių.
! J kur tik kreipėmės su klausi
mu. kas nutiko, vietoj atsakyti 
jie bėgiojo iš vietos i vietą, iš ko 
galima buvo spręsti, kad nėra 
vilties pavojui išvengti. Mums 
truko, beabejonės. viešo paaiški
nimo. Nujautame, kad baisi ka
tastrofa kabo po pat nosim.

Pakartotinai laivui subarškė
jus. per musų smegenis pralėkė 
vaizduotė tos neaprašomai bai
sios valandos, kuriai turėjom pa
siruošti.

Prabėgus minutei pasigirdo 
skardus ir širdį veriantis švilpu
kų ir sirenų balsas, kuris patvir
tino. kad musų nujautimas jau 
išsipildo, kad esame pražuvę.

Kapitonas Įsakė, kad visi užsi
dėtų karkus ir pasirengtų užimti 
laivelius.

Kova dėl laivelių. .
j Priėjus prie laiptų, būriai iš 

trečios klasės susigrūdo ant jų ir 
puolėsi j laivelius.

Kovojo, kad prieiti pirmiems. 
Stumdėsi daužėsi, apsidraskė.

Nuleista buvo keturiolika ar 
. penkiolika laivelių, bet daugelis 

iš jų. kaip tik pasiekė okeaną, 
prisipildė vandeniu. Girdėjau 
prašant kibirų.

“Mafalda” davė medinius ki
birus ir visai komandai buvo įsa
kyta aprirupinti indais vande
niui pilti. Daugelį laivelių nulei
džiant su žmonėmis, nutruko 
virvės ir išvirto į vandenį.

Vagystės ant laivo.
—Antras

Kelionių aprašymuose 
dažnai minima, jog negrai, 
indėnai, kinai yra nemalo
naus kvapo, o europiečiai, 
baltieji žmonės, yra be jokio 
kvapo. Daugelis net nori čia 
įžiūrėti baltosios rasės pra
našumą.

reikia atsiminti-/me- 
džiotojai tai gerai žftjo, — 
jog žvėrys pavėjui bent per 
kebs šimtus metim suuodžia 
žmogų. Šuo iš kvapo pažįsta 
savo šeimininką. Visa tai ro
do. kad ir baltieji žmonės 
turi savo kvapą, net gi tre
jopą: rasės, lyties ir indivi
do. Yra žmonių, kurie užuo
džia kitų žmonių kvapą. Ca- 
det — Devanf aiškina nesu
prantamą simpatiją ir anti
patiją nesąmoningu užvedi
mu. Galopimo nuomone, 
svarbiausia motetų patrau
kimo jėga yra jų kvapas. Ro
dosi ir meilei kvapas turi di
delės reikšmės, pav., Chini- 
jos kunigaikštienė, josios 
pačios tvirtinimu, pamilusi 
čigoną tik dėl jo kvapo.

Yra neabejotinai švarių 
ĮŽmonių. kurie tečiau turi vi
sų užuodžiamą kvapą. Tai 
jau senai žinoma; jau Plu 
tarchasyra mėginęs rasti są- 
ryšį tarp žmogaus kvapo ir 
jo dvasios ypatybių.

Kad ir baltieji žmonės tu
ri kvapą, tai geriausiai paro
do kitų rasių žmonių tvirti
nimai. Buntaro Adači, japo
nų mokslininkas, yra šį daly
ką specialiai tyrinėjęs, jo 
patyrimu, kiekvienas euro
pietis dvokia degintais tau
kais.

Kvapo skirtingumas pa
reina nuo asmens ir amžiaus, 
jis kyla daugiausia iš pažas
tų prakaito.

Japonai neužuodžia savo 
rasės žmonių kvapo, ir, jei 
jie ilgiau pagyvena Europo
je. jiems uoslė atbunka su
uosti ir europiečių kvapui. 
D-ras Fischer’is rašo, kad 
negrai nekenčia baltųjų dėl 
jų kvapo.

Kinai, sako, suuodžia kiną 
turėjusį reikalą su europie
čiais. Taigi negalima sakyti, 
kad europiečiai niekuo ne
kvepia.

i /
i >

o pa- žiną.-
*-Jes. Maike. ,
-^•Tai kita stambi klaida, 

tėve. Tikrenybėje yra visai, 
atbulai. Tikrenybėj dūšia 
miršta, o kūnas pasilieka 
amžinas. /

—Sei. Maike, ar jau tu no- parijuje’vykstą skilimas./ 
ri mane ant senatvės iš doros 
kelio išvesti? jos”nėrą. p yra dvi komu-rūmų kovas dėl sosto.

—Ne. tėve, aš noriu paro- nistų partijos, kurių vadai Abidvi pusės norėtų kuo
dy! tau tikrąjį kelią. Kad pradėjo atkaklią kovą dėl greičiausiai likviduoti viena 
lengviau tau butų šitą su- valdžios. kita, bet bijo, kad netyčio-
prasti, paimsime tokį daly- Iš komunistų partijos jau;mis i kovą bus įtrauktos pla
ką. kurį tu, tėve, gerai pažįs- yra išmesti Trockis ir Zinov-šiosios liaudies masės, ir tuo- 
ti. Paimsime armoniką. jevas, kurie drauge su Lėni- met savo žodį tars trečioji

—Jes. Maike, aš būdavau nu kadaise sudalydavo įgar-j pajėga ir “pastatys tašką.

c 
i že-

“Nesugriaunamoji uola” atsargiai knisasi po Stalino 
pasviro. Rusijos komunistų diktatūros pamatais. Bend- 
paętijoje’vykstą skilimas./ rai, tų .dviejų komunistų

Vieningos “Lenino parti- grupių kova labai primena

ti. Paimsime armoniką.
I

didelis muzikantas ant ar- sėjusią “traicę.” 
monikos. : Kova tarp trockininkų ir

' —Armonika, tėve, yra pa- staliniečių peržengė visas 
daryta iš medžio ir kitokios partijos ribas ir išeina į gat- 
medžiagos. Ta medžiaga.

—Taip, vaike, iš katekiz- tai armonikos kūnas. O ar- 
mo išeina: kai Dievas žmogų monikos muzika, tai jos du- 
sutvėrė, tai davė ir dūšią, ale šia. Čia ir be aiškinimo turi 
kai žmogaus kūnas numirs, būt tau aišku, tėve, kad ar
tai dūšia pasiliks nesmertel- 
na.

-^Pavelyk man. tėve, pa
taisyt tavo katekizmo klai
dą.

—Čia, vaike, nėra jokios 
klaidos, ba kožnas katekiz- naikinti. Medžiaga yra nesu- torius, 
mas yra amžina teisybė. naikinama. Dabar jau nėra jokių abe-

—Ne, tėve, tu klysti. Visų —Bet ką tas turi bendra jojimų, kad prasidėjo isto-
Dirma tu klysti, kad Dievas su žmogaus dusia, vaike? 
žmogų sutvėrė. Tikrenybėje _ 
ne Dievas žmogų sutvėrė, 
bet žmogus Dievą prasima
nė.

—Ar tu pasiutai, Maike?
—Taip, tėve. Dievas yra 

gimęs iš žmogaus baimės ir 
nežinios. Kada žmogus ne
galėjo suprasti, ką reiškia 
žaibas, tai jis įsivaizdino, 
kad tai turi būt kokio nors 
Dievo suvis iš karabino.

—Maike, taip nekalbėk.

vę. Ofieia'iiškas Rusijos val
džios komunikatas praneša 
jau apie tai. kad per spalių 
revoliucijos iškilmes trocki- 
ninkai, kuriems uždrausta 
buvo kalbėti ir jdaUbtr savo 
atsišaukimus, jėga šalindavo 
valdžios - komendantus, sta- 

________ , tydavo savo ginkluotas sar- 
jau nebus, bet medžiaga pa- gybas.ir jų ginami kurstė mi- 
siliks. Ir tu jos negalėsi su- nias prieš dabartinius dikta-

I

monikos muzika priklauso 
nuo medžiagos, o medžiaga 
nuo muzikos, nes jei armoni
ką sunaikinsi, tai muzikos

riškai ir logiškai neišvengia
mas Rusijos diktatūros Iri
mas iš vidaus, kuris prives ją 
prie visiško žlugimo.

Gabalais trupa komunistų 
partija. Stalinas jau išmetė 
iš partijos ir Kameneva. ir 
Rakovski. ir Radeką, žodžiu, 
visą buvusi komunistų “gro- “ - - ' - u

.Sekantis logiškas

—Tą patį galima pasaky
ti ir apie žmogų, tėve. Jo 
protas kalba ir kiti apstrak- 
čiai dalykai, kurie sudaro jo 
dūšią, priklauso nuo kūno. 
Jie gali reikštis tik patol. pa
kol kūnas yra sveikas ir gy
vas. Bet kai žmogus numirš
ta, visos šitos funkcijos pasi- žj ir garbę, 
baigia. Jo kalba išnyksta jau Sekantis logiškas žings- 
ant amžių ir daugiau niekas nis. pareinantis iš komunisti
nei vieno žodžio jos negir- nio katekizmo, turi būti ka
dės. Lygiai dingsta, jo pro- Įėjimas ir šaudymas. Eiliniai 

—Lietuvoje ir šiandien tas. Vadinasi, tie dalykai, iš opozicionieriai jau šaudomi, 
žmonės tiki, kad perkūnas, kurių susidėjo žmogaus Ju
tai Dievo suvis. Todėl pama- šia, jau išnyksta. Kitaip sa- 
tę žaibą jie visuomet žegno- kant, dūšia jau mirė. Bet 
jasi, lyg ir maldaudami Die- žmogaus kūnas, medžiaga, 
vo, kad Į juos nešautų. Bet pasilieka. Jis pereina Į žemę 
Amerikoj, kur žmonės mo- ir šiokioj ar tokioj formoj 
kytesni, į tokius prietarus bus per amžius, 
jau niekas netiki. Neto i dėl-J 
to, kad žmonės žino, jog z., 
bas nėra keno nors šūvis, bet 
paprastas elektros apsireis- taui.

—Maike, tu jau pradėjai 
čyst bedieviškai. Gub bai.

T ,ik sveikas, tėve, ir pro-

Tečiau. nežiūrint i pasak 
pačių staliniečių “akyplėšiš- 
ka jį” Zinovjevo ir Trockio 
elgėsi — juos bijoma paleis
ti ir apsidirbti su jais išmė
gintais metodais, būtent, “į 
pakaušį is įagano,” o pasi
tenkinama vie.i<» ■ is lamen
tacijomis.

Trockini n k ai iaų» pat iai 
kosi “mandagumo” dėsnių ir

99

Tėčiai) tai neišvengiama. 
Kova tarp opozicionierių ir 
staliniečių negalės sutilpti jų 
vadų pastatytose ribose. 
Trockis supranta, koks dide
lis nepasitenkinimas auga 
darbininkuose ir valstiečiuo
se dėl Stalino diktatūros.

Trockis nori atgaivinti 
“spalių nuotaiką" ir atstatyti 
“proletariato diktatūrą.” t.y. 
beveik grįžti prie karo ko
munizmo, nes jis mato, kad 
Stalinas su savo komunisti
ne miesčionija kaž kur dar
da.

Bet ir Trockiui nelemta, 
matyt, išgelbėti diktatūrą 
nuo besiartinančio kracho. 
Jis tik pagreitins tą procesą, 
kuris jau senai prasidėjo ir 
kuris veda prie politinės ir 
ekonominės Rusijos tvarkos 
pakeitimo.

Tuo laiku atsikvošės ir su
sirinks demokratinės ir so
cialistinės Rusijos jėgos ir 
vadovaujamos ne partinės 
diktatūros užsimojimais, o 
atbudusios liaudies reika
lais, likviduos ir Trockio ir 
Stalino diktatūras. Į

Taip visada buvo istorijo- į —Antras klausimas, ponas 
je. Reikia tik atsiminti “ru- daktare. Ar pastebėjote kokias 
mų kovą” 1916—1917 m.'vagystes? žmonės sako, kad R 
carinėje Rusijoje, visus tuos imigrantai siriečiai ir italai, ku-1^ 
kunigaikščių sąmokslus ir rin tarpe figūravo laivo tamau- "" 
projektus “gelbėti nuo mo- tojai ir jurininkai, nutraukė mo
narcho monarchijos .dėją.”

Tada gelbėtojai pav bi*. 
Atėjo liaudis padarė rnu 
oarchijai galą.” 

: ,Kar ~ < Ž. )

terim nuo kaklų brangenybes, ar; 
tai tiesa ? į

-Aš to neuiaii,.!! net girdė- 
laip bus ir J* ’ n, le Eleną Cho i; «kun- 

K. džianL

| Sprogimas.

Staiga (-.;-igirdo nepaprasta* 
h’ik jai pavege rrm- trenksmas Instinktyviai pasu |kot

538,000 ATEIVIŲ ATVY
KO PEREITAIS METAIS.

1927 metai., i Suvienyta, 
aisti jas atvyko v3x,000 at

eiki Beveik pusė j«. atva • 
žiave 5 Kanados nieksi
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įvairios Žinios
NEPAPRASTAS KARVES 

ROMANSAS.
Arba kaip treigė telyčia įsi
mylėjo į briedį ir pabėgo 

su juo girion.
Štai jums treigės telyčios 

romansas.kuris skamba kaip 
kokia Melagių Dėdės pasa
ka. bet nėra nei pasaka, nei 
melas, o tikrių tikriausis at
sitikimas, kuris turėjo vietą 
Maine’o valstijos giriose, ne
toli Bangoro miesto.

Prie didžiojo automobilių 
kelio, kuris iš Bangoro mies
to eina per Maine’o girias į 
Bar Harbor uostą, stovi kai
melis vardu Lucerne-in-Mai- 
ne. Pereitą vasarą to kaime
lio šerifas Brewster atidavė 
dvi gražias savo telyčias į 
vasaros ganyklas pas farme- 
ri Gark netoli Kast Bucks- 
porto. V’iena tų telyčių, ma
tyt, piozaiško budo, daigėsi 
sultinga žole ir gerai priėdus 
ramiai sau stovėdavo ir pa
tenkinančiai gromuliuodavo 
gromulį. Kita būdavo užsi
mąsčiusi. nuliudusi, didelės 
ir romantingos jos rudos 
akys įlis žiūrėdavo kaž kur į 
tolį irkaž-ką svajodavo. Ar 
žmogaus - rankomis pastaty
tas tvartas jai netiko, ar ank
šta ganykla (Jvasią jai slėgė, 
lai suprasti bįįtVo nelengva. 
Tik viena buvo'aišku — telv-
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JAPONŲ KAREIVIS NE
GALI ŠAUKTIS I 

MIKADĄ.
Šiomis dienomis Japoni

joj buvo nepaprastas atsiti
kimas. Mikado (karalius) 
ėjo apžiūrinėdamas savo ka- 
riumenę. Staiga iš sustatytų 
eilių išbėgo vienas kareivis 
ir puolęs mikadui po kojų 
pradėjo maldauti, kad jis 
lieptų žmoniškiau kareivius .į 
vaišinti.

Šitoks atsitikimas neturė- ! 
jo Japonijos istorijoj prece- ij 
dento ir kariumenės virši
ninkai tuojaus padavė rezig
nacijas,. kai kurie jų norėjo 
net nusižudyti — taip jie 
jautėsi to kareivio pasielgi
mu sukrėsti. Kareivis buvo 
areštuotas ir nuteistas me
tams kalėjimo, užtai kad drį
so kalbėti į patį mikadą.

ER .*

H

i

3 
g

BANDĖ PRIKELTI NU
MIRĖLĮ.

Vokietijoj yra taip vadi
nama Weissenbergerio sek
ta, kuri tiki, kad rankų mag
netizmu galima prikelti nu
mirusį žmogų. Šiomis dieno
mis mirė tūlas Louis Bode, 
vienas tos sektos narių, taigi 
kiti to “mokslo” pasekėjai 
pradėjo jį savo rankomis 
braukyt ir kitokius burtus 
daryti, norėdami jį prikelti. Į 
Bet numirėlis nesikėlė. Pa-‘ 
galios įsimaišė policija ir at-j 
ėmus iš jų lavoną palaidojo. 
Tai dėjosi Potsdame.

i

Tik viena buvo‘aišku — 
čios siela buvo nerami.

Vieną gražų ryt$, kuomet 
žolėta ganykla buvo da ruku

bausme senberniams.
gos telyčios paprastoj vietoj 
jau nebuvo. Pradėjęs po miš- 

7 ką jos jieškoti, jis pastebėjo 
ją tolimiausiam ganyklos 
kampe, dideliam tankumyne 
pasislėpusią. Bet ji ne viena 
tenai buvo. Su ja romansavo 
dailus raguotas briedis. Te
lyčia žiurėjo girių karaliui 
tiesiog į akis ir, matoma, la
bai juo gėrėjosi.

Užsigavęs, kad farmerys 
be jokios politykės pertrau
kia juodviejų meilę, briedis 
prunkštelėjo piktai ir, karin
gai savo dideliais ragais pa
kratęs, straktelėjo per aukš
tą tvorą ir dingo girios tan
kumynuose.

Telyčia stovėjo valandėlę, 
nežinodama ką daryti. Bet 
ilgai nelaukdama ji švistelė- 
jo šilkuota savo vuodega far- 
meriui “good by” ir rovė per 
tvorą paskui savo meilužį.

Tai buvo 1926 metų liepos 
mėnesy.

Praėjo savaitės, praėjo 
mėnesiai, o pasileidėlės te
lyčios vis nebuvo. Apielin- 
kės farmeriai tankiai ją ma-' 
tydavo briedžio kompanijoj,; 
bet ji vis nuduodavo jų ne
pažįstanti ir tuoj su savo ka- būrio išsirinkti. Paprastai jis

»

valierium šaudavo girion. 
Bet atsitiko 

šiomis
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Atspausdintas ant dailios popieros, knygos formato, pilnas puikių mokslo 
straipsnių, visokių statistikų, puikių eilių, dainų, juokų ir paveikslų.

KAINA S0 CENTŲ. 
“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS 

TIKTAI 28 CENTAI

Įdėkite i konvertą kvoterį popieron suvyniotų, arba štampų už 25c., .ir pri- 
siųskit “Keleiviui”, o Kalendorių tuojaus gausite. Adresuokit taip:

253 BROADWAY,

“KELEIVIS”
SO. BOSTON, MASS.

VENGRAI KELIA PRO
TESTĄ PRIEŠ CENZŪRĄ.

Vengrijos reakcinė vai-į 
džia uždraudė pardavinėti1

ĮK

Anė Pabionaitė, pajieškau dėdės 
Juozapo Venslausko, Kauno gub., Tel
šių apskr., Plungės parap. Jis seniau 
gyveno Kensington, Pa., dabar neži
nau kur. Kas apie jį žino malonės 
pranešti arba pats lai atsišaukia.

M1SS ANNA PABIONAS (1) 
R. F. D. Nr. 1, Bethlehem, Pa.

UETUVIŲ LAISVĖS 
IU i MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ j- a .‘

Pajieškau savo dėdės Miko Barono 
Paeina iš Mariampolės apskričio, Ne- 
tičkampio kaimo. Jis pribuvo į Pitts- 
burghą tais metais, kaip Jonstonas 
buvo užlietas. Kas'žinote apie jį, ma
lonėkite man pranešti, už ką iš kalno 
tariu ličiu. <1)

JUOZAS BARONAS
168 Grand st., Brooklyn, N. Y.

APSIVED1MAL
Aš, našlė 38 metų, noriu gauti sau 

vyrą apsivedimui, nejaunesnį kaip 40 
metų. F. RUPEIKIENĖ

Meza iela, Pil setas Pliavas.
Liepaja, Latvia.

Aš. jauna mergaitė 19 metų, noriu 
gauti jauną vaikiną apsivedimui, ne- 
senesnį kaip 25 metų. Mano adresas: 

ADELĖ RUPEIKAITĖ
Meza iela, Pilsetas Pliavas, 

Licpaja, Latvia.

HAUKEGAN, 1LL 
Valdybos Antrašai:

1> Pirmininkas VINCAS GABK1S,. 
730 McAllister Avė.

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

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

4) Turtų Sekr. V. S. ELZBERGAS, 
1045 Jackson St, No. Chicago, I1L

5)

6)
P. 
8USANNA GABRIS,

730 McAllister Avė.
7) Knygiai:
K. AMBRAZIUNAS, 845 Linculn st. 
JURGIS JOKŪBAITIS,

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

712 So. Genesee St. '
Susirinkimai atsibuna paskutiniam* 

nedėldienyje kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po Diet. Liuosybės Svetainėj, ant 8-th 

r • * - - —

Iždininkas KAZ VAITEKŪNAS 
726—8-th St.

Iždo globėjai:
WHITE, 716—8-th St

ii Kaip kfti įieško ss.u draugių, taip ir 1 
i aš. būdamas vaikinu, jieškau sau am- 
:( žinos draugės. Kurios norėtų apsives- 

, ti, malonės atsišaukti. Aš kiekvienai 
!j 1 parašvsiu laiška ir pasiusiu savo pa- 
I veikslą. JOIIN RUSSA

P. O. Box 422, Port \Vashington, N.Y

Pajieškau aapsivediniui vaikino ar
ba našlio nuo 30 iki 50 metų, kuris 
turi gerą-Iinksnia būdą ir galėtų pil
nai patenkinti šeimyninį gyvenimą. 
Aš esu panelė lietuvaitė 25 metų, vi
dutinio ūgio, geltonų plaukų, akas 
mėlynos Su pirmu laišku malonėkite 
prisiųsti savo paveikslą. kv-! suK-g 
Pareikalavimo sugrąžinsiu. Nerimtų 
laiškų prašau nerašynėt, negaus it at
sakymo. .Antrašas:

ADELĖ GRIGAITĖ 
San Martin 666, Buenos Aires, 

Rep. Argentina.

A

ŽMOGUS IŠDALIJO 212 j SIBIRO SKERDYNIŲ 
DOLERINIŲ IR BUVO 

AREŠTUOTAS!.
Worcester, Mass.— N i- metai, kai tolimame Sibire oi <i___  l ____ ___j.-*: ta:

.✓

PARDAVIMAI
PARSIDUODA BOLIŲ

ALĖ.
Su visu namu, labai pigiai ir ant 

lengvų išlygų. Kas norėtų įstoti į len
gvą ir pelningą biznį, nepraleiskit

. į, progos, tuojaus klauskit. Visas in- 
(jlUOdZlO 9 d. SUKakO O _ formacijas suteiksiu laišku arba ypa-

uzia uzuiauue pdiuavuitii - ----------- > -v------- — . -------- --
socialistų laikraščius. Darbi-’^olas Sanancį 21 metų am-(buvo bolševikų nužudyti Di-

Nusikaltėliams bausti įvai
riuose kraštuose vartojami 
įvairiausi budai. Baudų tiks
las turėtų būti tai arba visiš
kai išskirti nusikaltėlį iš vi
suomenės, kaipo pavojingą 
jai jos narį, arba pavartoti 
jam tokią bausmę, kuri ga
lėtų jį pataisyti. Tuo tikslu 
vartojama įvairiausios prie
monės. Įdomiausios bus jos 
Siamo valstybėj, A •rijoj. Ten 
šiuo atžvilgiu per daug prak
tiška. nes vienu šuviu šauna
mi iš karto du zuikiai. Yra 
taip. Kiekviena Siamo mer- 
įgina, kuri nesugeba ligi tam 
tikro amžiaus ištekėti, įrašo
ma į tam tikrą senmergių są- 
irašą, kurį veda atskiras val
džios valdininkas. Jo parei
ga ir yra surasti visoms sure
gistruotosioms vyrus. Šiuo 
atžvilgiu jis elgiasi visai ne
demokratiškai. Kiekvienas 
vyriškis, daugiau ar mažiau 
nusikaltęs, pavedamas anam 
sermergių globėjui bausti. 
Kiekvienas nusikaltėtis bau
džiamas tuo, kad turi vieną 
senmergę vesti. Jei nusikal
timas nedidelis, jam leidžia
ma žmoną iš viso senmergių

ninkai surengė prieš tai pro
testo demonstraciją ir susi
rinkę prieš laikraščių spaus
tuves pradėjo reikalauti, 
kad cenzūra butų panaikin
ta ir sugrąžinta spaudos lais
vė. Ant susirinkusių žmonių 
užpuolė raita policija ir pra
dėjo kapoti kardais. Vienas 
darbininkas buvo sunkiai 
žeistas.

su-

žiaus vaikinas, norėjo čia su-; 
lošti “Santa Claus” rolę ir 
atsistojęs ant kampo pradė
jo dalyti dolerines žmonėms. 
Susirinko didžiausia minia. 
Bet įsimaišė policija ir šitą

DABAR YRA GERIAU
SIAS LAIKAS DĖL ATSI
TRAUKIMO SAVO GIMI- ' 

NIŲ Į KANADĄ.
Mes atitraukiame jūsų gimines iš 

visų kraštų į Kanadą greitai ir gausi
me vietas dėl jų Kanadoj, jog kaip 
atvažiuos neturės jokios bėdos. Jei 
tamstų giminės yra sveiki, moka įkai
tyti ir rašyti savo kalboj,, tai dau
giau* mes viską patįs parūpinsime, 
gausime dėl jų afidavitus, ant kurių 
pasirašys atsakomingi žmonės. Mes 
jau per 10 metų daug žmonių esame į 
Kanadą atitraukę ir mes esame po 
kaucija tBonded agents). Visuose Ka
nados reikaluose kreipkitės ypatiškai 
arba per laiškus prie musų. .

GEO KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra-Laivakorčių 

Pardavime ir Piuigų Siuntinio 
6603 St. Clair Avė.. Cleveland. OhiO.

atsistoja senmergių vidury, o 
stebuklas, jos ratu eina aplink jį visaip 

dienomis farmerys šypsodamos ligi tol, kol ku- 
vėl rado ją savo ganykloj. Ji rią nors išsirenka. Jei nusi- 
sugrįžo. Bet sugrįžo jau visai kaitimas didelis, tai tokiu at
kliokia. Dailiai riestas jos, vėju valdininkas nusikaltė- 
kaklas jau nudribęs, ir dai-jliui išrenka pats pačią biau- 
lios jos akys jau nedega ro- riausią senmergę, kuri dau- 
mansu, kaip kitąsyk degda-'giausia liežuvauja. Siamie- 
vo. Šelmis girių karalius ją čiai sako, kad toks būdas 
prigavo. Prigavo ir pametę.j bausti senbernius esąs la- 
Nepaisydama gėdos, ji sugrį-,bai geras.
žo prie savo sesers. Sugrįžo Į ---------------
ir apsiteliavo. Buliukas išro-j SOCIALISTAS GAUNA 
lo paprastas, baltos spalvos,* AUKSO MEDALĮ, 
su juoda galva, bet kas iš jo garbę profesoriui Kara-

us. kai jis išaugs, tai da ne- petovui suteikia Franklino 
žinia. J— JI — ’

s, ar briedžio, tai parodys; 
Ateitis, tuo tarpu farmeriai 
,u. ’ daug kalbų ir kiekvienas 
sava., pranašauja.

i
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AUKSO MEDALI.

Ar jis turės bulio ra- Institutas už mokslo darbus.
Gomeli Universiteto pro

fesorius Vladimiras Karape- 
tovas šiomis dienomis gavo 
iš Pennsvlvanijos Franklino 
Instituto pranešimą, kad to 
instituto Mokslo ir ^feno 
Komitetas nutarė suteikti 

— D-ro jam, profesoriui Karapeto- 
ti per- vui, aukso medalį už jo mok-

UŽMUŠĖ ’AVO pačią 
IR DA. TARĄ.

Cincinnati. On.
□ryero ofise buvo i** _
šauti pats daktaras ir uote- slo darbus elektros srity.
•is vardu Mrs. McGougn. Prof. Karapetovas yra 
Ji luneužilgo mirė, bet spė-veiklus Socialistų Partijos 
jo j aky t, kad juos peršo- nary, ir prie to da jis yra 
zęs b. ’’sis Mrs. McGough “Leagu for Indus^rial De
lyras, 1.. į ji buvo pametus, mocracj 'ice-prezidentąs.

DAUGIAU LĖŠUOJA 
PANČEKOS, NEGU 

DRAPANOS.
Chicagos pramonės cen

zas parodė, kad moteris dau
giau pinigų išmoka už šilki
nes pančekas, negu už dra
panas. Pavyzdžiui, moteriš
kų pančekų pereitais metais 
buvo parduota už $24,000,- 
000, o drapanų už $21,000,- 
000.

Paėmus skrybėlės, avalinę 
ir kitus dalykus, moteris iš 
viso išmokėjo už savo parė
dus $80.000,000, o v vi-a i tik
tai $55,000,000.

GIRTI ŽMONĖS EINA AT
GAL, O GIRTI VĖŽIAI— 

PIRMYN.
Moksliniai bandymai pa

rodė, kad svaiginamieji gė
ralai ne tik žmonėms galvą 
apsuka, bet ir vėžiams.

Taip, nugirdyti vėžiai 
šliaužia pirmyn, nors papra
stai vėžys slenka tik atbulas. 
Keistas reiškinys! Pažangos 
žvilgsniu, girtas žmogus, 
žengia atgal, tuo tarpu vėžį 
degtinė varo pirmyn, kas 
taip pat yra priešinga jo pri
gimčiai.

džiojo Lietuvių Kun. Vytau
to vardu lietuvių bataliono 
karininkai ir kareiviai. “Lie
tuva” praneša, kad jų atmin
čiai pagerbti gruodžio 9 d. 

r _ _ Kaune buvo atlaikytos gedu*
labdarį areštavo kaipo gir- lingos pamaldos už žuvusius 
tą. Jis buvo išdalinęs jau 212 j karininką Vvl 
dolerinių, o 38 dolerius ture- ir kitus batalL 
jodą rankoje.’ Uždarytas I Tą batalioną, 
policijos nuovadoj jis siūlė S11 <.natriotai” i 
likusius pinigus kalėjimo 
sargui, bet kuomet šis atsisa
kė priimti, tai Sanaric sūdė- * *
jo juos savo celėj ant grindų NEKROLOGU A. 
ir uždegė. Policmanas įšokęs 
į vidų ugnį užmynė, bet dvi 
dolerinės buvo jau sudegu
sios.

' tiškai. Parsiduoda dėl savininko ne
sveikatos G. W. (1)

253 Broadwav. So. Boston, Mass.

kiautą Kasakaitį 
' ir kitus bataliono karius.

, matyt, mu
sų “patriotai” buvo organi
zavę Kolčakui remti. <

FARMOS

Į KANADĄ.
Atitrauksiu Jusu gimines, pažįsta- 

mua, kaip vyrus, taip ir moteris ar 
nerginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano 
oatarnavimas yra sąžiningas, saugui, 
greitas. Mano patyrimas larvakorčią 
Oiznv te per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie, kurie jau per mane atsitraukė *a- 
•o gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi- 
ioms, taip ir visiems keleiviams .pa
mpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje Mano patarnavimas tr kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negi’ 
įgentų. Dėlei platesnių informaciją 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu:

ALEXANDER S. LEWIS , 
Tourtst Aąent ' <-)

<5 Windiwr St., Montreal.
P. Csasda- 

juos parduoda.

Už

VYRAI, ŠIČIA JŪSŲ 
LAIMĖ!

PARSIDUODA GERA KARMA
PUSĘ KAINOS. 105 akrai žemės, 70
akrų dirbamos. 35 akrai ganyklos, že
mė labai gera, viskas puikiai auga. 
Pyėių sodas 5 akeriai. taipgi yra ir ki
tokių vaisinių medžių. Budnikai geri, 
barnė su skiepu. 7 kambarių stuba. 
vanduo stuboj. bamėj. ant porčių ir 
palei barnę. Farma randasi tik 1 mai- 

arti mokyklos, že- 
bažnyčios, ge- 
vieškelis. pir-

VEJA RUSUS IS 
ŠANCHAJAUS. I

Kiniečių nacionalistų val
džia Šanchajuje pranešė ru-* 
su kolonijai, kad ji tuojaus J Į 
išsikraustytų iš tenai. Įsaky-' 
mas paliečia apie 100 rusų.

Sovietų konsulato tarnau
tojai, Rusų Dalnojo Banko 
valdininkai, laisvanorių lai
vyno nariai ir kiti rusai, nu
žiūrėti bolševikiškoj propa
gandoj, randasi po areštu. 
Sovietų konsulatas yra ap
statytas kiniečių policijos.

- - - —
A. a. JONAS DIEMENTLS.
Lapkričio 28 <1. U. S. C. I. Pipe 

and Foundary Co., Burlington. 
N. J. tapo užmuštas Jonas Die- 
mentis, 56 metų amžiaus. Velio
nis buvo rimtas ir pasiturintis 

i žmogus, gražiai sugyveno su vi
sais; Amerikoje išgyveno 22 me

ntus, prigulėjo prie kelių draugi
jų. Paliko dideliame nuliudime 
žmoną. 4 sūnūs ir 1 dukterį. Iš 

| Lietuvos paėjo iš Deveikiškių 
kaimo. Krakių parap.. Kėdainių 
apskr. Palaidotas tapo 1 d. gruo
džio. Lai būna jam lengva ilsėtis 
šios šalies žemelėj.

MRS. JL’LIA ZAUGRIENĖ
441 Lawrence st_

Barlmgton. N. J.

lė nuo miestelio, 
mesnės ir aukštesnės, 
lakelio stotis, paštas 
mos kiesoš mark et a i — viskas arti 
prie farmos, tik viena inailė. Ant far
mos yra 2 arkliai. 15 galvijų, 150 viš
tų ir kitokių paukščių. Parsiduoda vis
kas sykiu, su mašinomis ir įrankiais 
Taipgi sykiu parsiduoda ir stubos ra
kandai. Pardavėjas- paliks viąltą, kas 
tik ant farmos randasi. Priežastis 
pardavimo — savininkas neturi gyve
nimo draugės, o vienam ant farmos 
gyventi labai nesmagu. Antra prie
žastis — noras važiuoti j Iaetuvą 
\ is’ras parsiduoda už 5.000 dolerių 
Įnešti reikia 2.500 do)., o likusieji pa
siliks banke ant 5 procento. (521

FRANK BARTEICH
R- F. D. 4. VLSTER. PA.

MUSSOLINI UŽDRAUDĖ 
AMERIKONIŠKUS 

ŠOKIUS.
Mussolini išleido įsakymą, 

uždrausdamas karininkams 
ir kareiviams šokti ameriko
niškus šokius “čalstoną.” 
“Šimi,” “Džiką” ir “Yale,” 
kurie daro iš šokiko bež
džionę ir žemina žmogų.

JIEŠKO MIŠKE UŽKASTŲ 
110,000,000.

Vienas franeuzas nusipir
ko Paryžiuje seną malda
knygę ir rado joje parašyta, 
kan Nancy apielinkėj, netoli 
Pont-a-mouson kaimo, karo 
metu buvo užkasta $10,000,- 
000 franeuzų armijos pini
gų, kuomet vokiečiai artino
si ir reikėjo bėgti. Tas fran
euzas dabar prisikalbino še
šis biznierius ir išvažiavo tų 
pinigų jieškoti. Jie iškasinė- 
jo jau didelį mišką, bet pa
slėpto aukso da nerado.

NUO ŽVAKIŲ SUDEGĖ 
BAŽNYČIA.

Clintono miestely, netoli 
Bostono, sudegė lenkų kata
likų šv. Marijos bažnyčia. 
Ugnis kilo iš žvakių, kurios 
degę ant altoriaus.

IŠKRITO LAIVO DUGNAS
Netoli Anglijos pakraščio 

nuskendo garlaivis “Guar- 
dian of Ghent.” Jis vežė ge
ležį ir staiga iškrito visas jo 
dugnas. Visas laivas nuėjo 
jūrių dugnan, bet jurininkai 
išsigelbėjo.

28 MEDŽIOTOJAI NEW 
YORKE UŽMUŠTA 

71 SUŽEISTA.
Per medžioklės sezoną 

New Yorko valstijoj šįmet 
28 medžiotojai buvo nušau
ti, o 71 sužeistas.

PAJ IEŠKOJIMAI

1928 KALEMORHI 1928
JAU GATAVI LIETUVIŠKI SIE

NINIAI KALENDORIAI. Lietuvos 
kariuomenė ir lietuviškos vestuv-ą. 
Tinkami pasiųst Lietuvon savo gimi
nėms. Vienas kalendorius 25c.. 4 už 
1 dolerį. Reikalaudami kalendorių sių
skite pinigus money orderiais arba 
pašto ženkleliais šiuo antrašu: (4)

A. F. SB'EETRA
135 Ne»bury st.. Lavreaee. M»«.

Tas Silpnas, Nuvargęs ir 
Nusilpęs Jausmas Ryt

mečiais
Pirmutinis ženklas nusilpnėjimo jė

gų ir praradimas energijos yra jauti
mas nuovargio, pajautimas silpnumo 
atsikėlus tuojau :š ryto ir stoka ener
gijos ir ambicijos. Žmonės tokiame 
stovyje paprastai turi trubelio su se
kamomis ligomis: kenčia nuo prasto 
apetito, nevirškinamų vidurių, prara
dimas svarumo, nusilpnėjimo inkstų ir 
kepenų, pūslės neveikimo, silpnų ner
vų. kartumo skilvyje arba žarnose, 
galvos skaudėjimo, svaigulio, koktu
mo. turi nemalonų kvapsnį burnoje, 
apsivėlusi liežuvį ir panašius nesma
gumus.

Nuga-Tone yra puikios gyduolės 
suteikiančios sveikatą, stiprumą ir 
energijos būdavo to jos, nes tūkstančiai 
vyrų ir moterų žino tai. kurie vartoja 
jas. Šios gyduolės padaro turtingą, 
raudoną kraują, sustiprina nervus ir 
raumenis, taipgi sustiprina ir atšvie
žina visus kūno organus labai atsa
kančiai. Nuga-Tone yra puikiausios 
gyduolės, žinomos kaipo pataisančios 
apetitą ir sutaiso kūną į pirmos klesos 
stovį. Vaistininkai pardavinėja jas ir 
jei neužganėdina, grąžina pinigus. 
Bandykit butelį ir persitikrinkit. Ne
imkite imitacijų — tiktai nusipirkite 
tikras Nuga-Tone.

Šalčiai, kurie 
išsivysto į 

pneumonią
Pastovus kosulys ir šaltis tankia.1 

priveda prie pavojingos bėdo’. 
lūs galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion. sušvelnintas kreozo
tą.-. kuris yra priimrias vartoti. Creo- 
mul-ion yra naujas medikališka. 
išradimas ir jis veikia padvigubintu 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritėtąu 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gv 
dymui pastovaus kosulio, šalčio i 
kitokių gerklės nesveikumui’ Crcc 
mulsion turi dar kitų gydančių: ele 
menty apart kreozoto, kurie palcng 
vma ir gydo užnuodytą plėvę i 
su.-tąb<lo irritaciją ir uždėgmn 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį ji 
susigerta į kraują ir tuOmi sustabd 
genialų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa 
-ckmingam gydymui pastovaus ko 
suho. šalčio, ir visokių gerklės lig, 
kitokiose formose, turinčių bend:.. 
veikimą -u kvėpavimu. Jis via laba 
veras dei sutvirtinimo viso., ciste
rnos po blogo šalčio ar ;t p(_ 
vigus sugrąžiname jeigu j,i. M safcio 
ar kosulio nepalengvint^ vartojant 
” tam. kaip nurodyta/Klauskit pas 
u-ų aptk-korią. Creo.nulsion ( om-- 

p.iny. Ct'ąnta, ’Je -.ipgl

IŠ LIETUVOS Į KANADĄ
Aš atitraukiu jūsų gimines ir pažįs

tamu.-. kaip merginas, moteris ir vy
rus iš visų dalių 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 ati
traukimo reikaluose ir aš esu jau daug 
lietuvių į Kanadą atitraukęs ir gavęs 
geras apsistojimo rietas dėl jų Kana
doj. Su mano teisingu patarnavimu ir 

; kaina nei vienas kitas agentas negali 
j susilyginti. Dėl platesnių informacijų

Į adresu: (.)
GEO. KAUPAS. P. O. Bos 47, . 

Kalkerville. Ont, Canada.

'parašykit vi^ad laišku pas mane šiuo
f

Pajieškau savo sesers, kuri po vyru, 
vadinosi Gtosilda Snieškienė. Jau ke
turi metai kaip nieko apie ją neži
nom. Pirmiau ji gyveno Toronte. Pra
šau atsišaukti arba kas apie ją žino
te malonėkite pranešti šiuo adresu:
ANTANAS SKURDAUSKAS

343 Chauteauguay st..
Montreai. Canada,

Pajieškau savo brolio Vladislovo Zi- 
kaniaus ir sesers Kazimieros, paeina 
iš Rokiškio apskr. 1913 ir 1911 metais 
brolis gyveno po šiuo adresu: A. J. 
Tavers Co., 21 Simmons st.. Rozbury, 
Boston, Mass. o 1918 metais gyveno 
po numeriu 226 Windsor st., Cambrid- 
ge, Mass. O sesuo Kazimiera Zikarai, 
tė 1911 metais gyveno po numeriu 
237 Broadway, Cambridge, Mass. Mel
džiu atsišaukti arba apie juos žinan
tieji malonėkite pranešti šiuo adresu:

ANTANAS ZIKARIUS
40 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

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

ALEKAS STANIULIS
33 Paterson st., Newark. N. J.

MOTERIS JIESKO DARBO.
Moteris 41 metų, su dviem vaikais, 

jieško darbo prie stubos prižiūrėjimo 
protingoje šeimynoje. PTašau atsi
šaukti per laiška O. .M.

Boz 19. Soutblod R-J .
Worcesler, Maas.

VISŲ ŽINIAI I

I
i
J
4

Už Visokios rūšies smulkius pasi- 
jrarsiTiimus. kaip tai: pajiąškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodj už syki. No
rint tą patį apgarsinimą patai pint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už syk}.
"Keleivio” skaitytojams, kurie tvr 
užsiprenumeravę laikrašti ir ui 
pirmą sykį skaitome po 2c. už žodį. 
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. ui žodį 
pirmą šyla; norint tą patį paj’eš- 
kojimą tafyyt ilgiau, skaitome po 
le. už žodį už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, kurie 
tur užsiprenumeravę laikraltį, už 
pajieškojimus giminių ir draugų 
skaitome ir už pirmą sykį po lc. 
už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu p ri
kiuoja daug brangiau, nes padary
mas klišės dabar prekiuoja bran. 
giai. Todėl norint taipint paieško
jimą su paveikslu, reikia prtsiųst 
fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojims arba ap 
garsinimą reikia prisius* Icartn ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
255 BROADWAY.

SO BOSTON. MASU

/
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Sveikatos Kampelis.
KRUTINĖS SLOGA IR 

CHRONIŠKAS BRONCHU 
ĮDEGIMAS.

Rašo Dr. Markeris.

on

; kiek laiko, kad ir vėl pras
čiau darosi, tai ir vėl gydytis 

i pradeda. Taip bėga metai po 
• metų, o liga pasilieka, kaip 
ir buvus. Bet jeigu jie klau
sytų ir kaip reikiant gydytų
si, tai labai galimas daiktas, 
kad ne vieną iš jų ir išgydy
ti butų galima. Be to, ypač 
lietuviai, labai mėgsta nuo 
vieno pas kitą gydytoją lak
styti. Tokiu budu, kartais 
nei progos negauni geriau
siai į jų organizmą veikian
čias gyduoles jiems prirink
ti. Mat, vieniems vienokios 
gyduolės geriausiai dirba, 
kitiems kitokios, bet jeigu li
gonis ateina kartą-kitą, ir 
i-joj bėga kitur, tai negi spė
si tinkamai jam gyduoles 
pritaikinti.

Kaip jau pasakyta, chro
niškas bronchų įdegimas yra 
tokia liga, kuri gydosi bai
siai sunkiai, o yra ir tokių li
gonių. kuriuose šitą ligą vi
sai išgydyti nebegalima. 
Atatinkamais budais gydy
tis vis dėlto reikia, viena, 
dėlto, kad gana daug šitų li- 

1 gonių pasveiksta, o antį a.

Krutinės sloga (“cold 
the chest”) yra niekas dau
giau, kaip Kvėpuojamųjų 
vamzdžių (bronchui įdegi
mas.

Krutinės slogą dažniau
siai tenka žmonėms gauti 
dėl tų pačių priežasčių, kaip 
ir nosies slogą. O tai reiškia, 
kad staigus permainymas 
temperatūros, persišaldy
mas, permirkimas, dulkes, 
durnai, per kaistas ar per šal
tas oras šiaip ar taip slidžią
ją kvėpuojamųjų vamzdžiu 
plėvę pažeidžia, jos atspirtį 
prieš bakterijas sumažina, o 
paskui tos bakterijos čia su
simeta ir įdegimą padaro.

Staigusis bronchų įdegi
mas nėra viena iš tų ligų, ku
rios daug skausmo ligoniui 
padaro. O tai ir blogiausia, 
nes kaip tik neskauda, tai li
gonis tikros pagel bos nejieš- 
ko. Ir pasekmes todėl tan- x .
kiausia gana prastos būna. 7el J<ul ie j1 ei^sta’-tai 
Liga, mat, gauna įsisenėti. ?esijP lydami daug geriau 
Paskui jau baisiai sunkiai Jaučiasi, taip kad gali visai 
gydosi, arba tampa visai ne- pakenčiamai ir gyventi n 
beišgydoma. Tai keistas, bet, 
labai teisingas dalykas, kad 
ligos, kurios yra labai skau
džios, nors didelės butų, vis 
dėlto ligoniuose ilgai gyven
ti negauna. Jie, mat, privers
ti būna pas tikrą gydytoją • 
eiti ir pagelbos jieškoti. Tik
rą pagelba gavę, be abejo, 
tuoj ir pasveiksta. O jeigu 
tik liga neskaudi. tai žmonės 
dažniausiai patys gydosi ar
ba eina pagelbos pas viso
kius šundaktarius jieškoti. 
Liga gauna užsiseneti ir daž
niausiai neišgydoma virsta. 5 
Tuomet jau ligoniai kreipia
si pas tikrą daktarą ir nori, į f• 
kad nuo vieno karto pasvei
ktų.

Pereitais keliais menesiais 
net keli desėtkai ligonių pas 
mane atėjo su chronišku 
bronchičiu. Beveik visi nu
pasakojo maždaug šitaio: “f' * --- _
čiausi visas nesmagus, 
va, rodos, pasidarė sunki. 
Diegliai rankose, kojose, lie- 
menyj. Jaučiausi nuvargęs, 
dirbti negalįs, valgyt neno
rįs. Viduriai gerai nebedir
bo. Paskui pradėjau ,po ki u- 
tine skausmą jausti. Kosė
jau ne mažai. Taip man pasi
taikydavo kelis sykius per 
metus. Ne labai ligos tepai- 
siau. Nueitu^ būdavo, ap- 
tiekon, nusiperku vaistų, na 
ir stumiuosi šiaip-ne-taip.

JUOKAI

PIRŠLYBOS.
(Pradžia "Kel.” Nr. 46)

Iš sykio buvo tik šaltis. Jau- ' e?t Tamošiui pats jau laikas... 
- - * Gal- '^sa* jau neoe vaikas.

Lietų turi jis šiandieną 
Penkias dešimtis be vieno. 
Nors atrodo daug jaunesnis, 
Raudonesnis ir drūtesnis 
Užu bet kuri naujoką. 
Tik judrumo jam kiek stoka. 
Nors neturi plauko žilo. 
Bet viršugalvis jau dyla. 
Ir kakta lyg kiek raukšlėjas. 
Nes ir čia ruduo atėjęs. 
Tat žinojo mus Tamošius, 
;ir rimtai jau vesti ruošės.

J IL
Vis šiek riek tarpais perei- Nemanykit, mieli broliai, 
dayo, tik dabar, bala žino,Kaip jus manėte ligšioliai, 
Jtas yra, kad jau nebeperei- Kad vestuvės lengvas daiktai 

-Jau dabar bus keli mė- Sutarei ir turgus baigtas, 
nėšiai, kaip sfcrepliuoju, kos- Sutartuvės, pragertuvės. 
tenr,4iaktį kartais taip dusi- Tai dar. broliai, ne vestuvės. 
Įaą. kad net baisu ir pamis-1 Atvažiuos namu žiūrėti— 
lyti. Dabar jau visai prastai Reiks vedžioti brangų tėtę 
Jaučiuosi. Žiūrėk, daktareJIr P° tvartą ir po klėtį, 
•koks čia paibelis su manim Rodyt baldus, rodyt puodus, 
yrj/’ ■ Rodyt maišus ir aruodus.

Trumpa ir aišku, kad ši- G paskui, viską parodžius,

.<A.

K

Porą valandų asloje 
Nejudėdams išstovėjo. 
Krapštė smakrą ir tylėjo.
Tiesa, tiko jam Onutė, 
Per jauna tik gal truputi. 
Devyniolikos dar metų. 
Bet graži, tai jau kaip reta, 
ir linksmiau Tamošiui daros. 
Ėmė suktis mintys geros... 
Tur būt iš tiesu malonu 
Nuosavą turėti žmoną.
Bus, matyt, linksmybių daugel... 
0 toliau, tai dar geriau gal...

\ .
Ir Tamošiaus veidas šypsos, 
Pirma buvo jis kaip gipsas. 
Dabar tapo kaip ragaišis, 
Nesigaili naktį gaišęs... 
Ai. tas dėdė, dėdė Mikas! 
Matos, kiaušas jo nedykas. 
Ir tu man taip sugalvoki.
Ir mokėki, ir žinoki... 
Su tokiuo piršliaut bepiga: 
Kalba, lyg tartum iš knygų. 
0 nežino jokio rašto.
štai jums žmonės musų krašto! 
Kas iš jo bepasityėios ?...
Bet oe dėdės — nei iš griėios! 
Nusprendė tvirtai Tamošius, 
Ir i tvartus eiti ruošės.

VI.
Bet vos žingsnį tik padarė. 
Žiuri. — durys atsidart.
Ir vidun įvirto kuliu 
Jojo mylima tetulė. 
"Ach tu. mano Tamošėli. 
Su Miku bastais tu vėliai. 
Ką tas žmogus tik nedaro! 
Neišeis jau tas i gerą. 
Kam trankytis tau po svietą? 
Štai tau Jokimo Elzbieta... 
Ko ne merga? Ko ne žmona? 
Daug vikresnė už tą Oną.

’ 0 ir kraitis jos neblogas; 
į Vestum ją, tai butum žmogus”.

Vii.
{"Eik, tetule, duok pakajų.
i Tai aš senis jau, ar ką jau. 
Kad aš imčiau mergą seną? 
Tegul ji dar pagyvena.” 
Taip Tamošius jai atkirto. 

, 0 teta vos neapvirto.
"Tu bijokis Dievo, vaike. 
Kam tu tą mergaitę peiki? 
Kas tau sako, kad tu senas? 
Tiesa, ji jau pagyvenus. 
Bet ji už tave jaunesnė, 

i Ir už Oną daug gudresnė”...
Bet Tamošius nebeklausė. 
Pasikrapštęs palei ausį.
Ir i usus sau papūtęs, 
Nužingsniavo jis Į kūtes.

VIII.
Linksma žmogui anksti rytą.

1 Savo gyvulius lankyti. 
Vos suspėjai atdaryti 
Tik duris į šiltą tvartą.— 
Visos akys tuoj iš karto 
Į tave domiai sužiuro. 
Bulius rimtas rūsčiai niuro. 
Karvė spokso atsisukus. 
Ten vėl raižosi veršiukas, 
žvengia širmis šieno gavęs. 
Ten vėl garde trepsi avys,

■ 0 Tamošius viską girdi, 
■šiluma jam glosto širdj.
Karvėms kratinio paruošęs. 
Murma patylom* Tamošius: 
"Na nebūkit taip išdykę.— 
Greit turėsit seimininkę.”

<‘‘M‘ R.”) K. Alijošius.

niekas nei pirštu nepajudi- 
no.

Pasirodo, mat, kad ant 
pripečkio tą naktį miegojo 
ne Agota, bet senutė ubagė 
Barborėlė, kuri buvo užėjus 
nakvynės pasiprašyti.

________  *
Uolus rinkikas.

Šikučių kaimo gyventojas, 
Pranciškus Nepraustaburnis, 
uolus krikščionis demokra
tas ir brostvininkų draugi
jos pirmininkas, begrįžda
mas po rinkimų namo ir par
virtęs patvory taria į priėju
sią kiaulę:

—Na, brol, bučiuok nebu
čiuok. viršaičiu vistiek nebu
si, nes permaza magaryčių 
pastatei. Anupras Ilgakojis 
geriau man užfundijo, todėl 
aš už jį ir balsavau.

Nauja malda.
Senis Keikūnas išėjo savo 

laukų apžiūrėti. Būdamas 
dievobaimingas katalikas ir 
prie to da krikščionis demo
kratas. jis nešiojosi su savim 
ilgą rąžančių ir dabar eida
mas jį garsiai kalbėjo. Priė
jo jis gyvulių išėstus miežius 
ir supykęs eina jieškoti pie
mens... “Tėve musų kuris esi 
danguose...” “Palauk tu, šė
tone, aš tau gyvam kailį nu
imsiu, kam tu man miežius 
išganei...” “Melskis už mus 
griešnus...” (Ir randa da 
daugiau išganyta.) “Tu ru
pūže, dabar tai jau nedova
nosiu...” “Dabar ir valandoj 
smerties musų. Amen.”

‘KELEIVIO’ KNYGOS.
Lietuvos Respublikos Istorija ir žem-Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika, 
[‘ridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
ir kaip šalia yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienątinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamoje 
Seimo sutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuria apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.06 
Drūtais audeklo apdarais.........$1.50

Kokius Dievus žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei anijonai* egiptėnai, chaldai, asy- 

i rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie aantikiua su žmonėmis turė
to. Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tik-i imu istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25
Ir Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip;

Nojus galėjo surinkti ; kelias die 
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa 
kyti jokia kunigas, yra nuosakiai ū 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kaa sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas Ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ............................................... 25c.

Už narsumą širšių sugelti.
Lietuvių spaudos draudi

mo metu rusų žandarams 
anoniminiu laišku pranešė, 
kad vieno piliečio nuosavam 
miške yra liepoje įkeltas bi
čių avilys, kuriame visa apy
linkė laiko paslėpusi lietu
viškus laikraščius. Žandarai 
skubėjo į nurodytą vietą. 
Atradę, vienas Įlipo ir ati
darė avilį, bet jų nelaimei 
vietoje laikraščių rado labai 
didelį lizdą širšių, kurios 
avilio sutrenkimo įpykintos 
puolė mirtinai gelti žandarą. 
Tas nulipo žemėn ir su juo 
atsekusios širšės sugėlė visus 
žandarus. Žandarai įpykinti 
skaudaus sugėlimo ne tik ką 
keikė laiško atsiuntė ją, bet 
net ir carą pasiuntė vel
niams. Veltui darę pastan
gas surasti kaltininką, žan
darai sugrįžo namo su “gro
biu.” O visi lietuviai turėjo 
gardaus juoko, atmoniję sa
vo piktiems priešams.

apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras; 
2) žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės■ 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt. ................................... 15c.
Socializasu ir Religija. — Labai įdo

mi knyga šituo svarbiu klausi
mu. 24 pusL ................................... lCą.
Amerikos Macoehas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Jlans Schmith paplo
vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusL ................... 10c.
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir da.navimui. kaip 
namie taip 
PusL 32 ....
Anarchizmas, 

muksią, parašė 
her, vertė Briedžių Karaliukas. 

*9 pusL ........................................... 10c.
Vpie Dievą, Velnią. Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar- 
nausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
pusi. .•*•••••...• ••••••••♦•••• 25c. 
Pupas ir Velnias — Ir trįs kiti lodo

mus pasakojimai: 1) Žinia iš toli
mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
Kšarų ...............................................
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c 
Materialistiškas Istorijos Supratimas. 

—Jei nori žinot, kas gimdo pasau
lyje įvairiausius nuotakios, tai per
skaityk šitą knygelę. Kalba labai 
lengva. Knyga protaujantiems darbi
ninkams neapkainuojama. Medega 
imta iš Greilicho. Parašė Z. Alek
sa. 80 pusi...........................................25c.
Monologai ir Deklaiaaciįoa. — Šioje 

knygoje telpa daugybė naujų, labai 
gražių h juokingų monologų ir dekla
macijų. Visokios temos: darbininkiš
kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- 
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios, visos geros. Tinka visokiems ap- 
vaikščiojimams, baliams, koncer
tams ir tt. ..................................... 25c.

"Jaunystės Karštas". Ir •Susižiedavi- 
mas Pagal Sutarties". Labai už

imanti, meiliška komedija ir per
statymui tinkamas dialogas. ... 10c. 
Amerikoniškos Vestuvės. — Dviejų 

aktų komedija, pajuokianti lietuvių 
vestuves. Juokinga ir lengva per
statymui. Parašė Iksas. Pusi. 24 10c. 
"O. S. S.” arba Sliubinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. 
"Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rasti- 
nam vertėtų perskaityti. ........... 25c.
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų "Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir t-t. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi................................... 10c.
Nihilistai. — Tragedija trijuose ak- ' 
tuose. Veikalas perstata nužudymą 
caro Aleksandro II. Labai puikus ir 
nesunkiai scenoj perstatoma* 
veikalas. 26c.

ir susirinkimuose.
15c«

I
Pagal Proudhono; 

d-ras Paul Elzba-

!

NUO ODOS LIGŲ
^-''audok gydančias putai

FREEDOL
Tai yra receptas garsaus šveicariška 
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige
ria į odų ir po 5 minuių visiškai praša
lina įdegimų bei skausmų. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus. Runas, 
Reikalaukite aptiekusi arba nrisiųski- 
žuli ir kitokias .odos ligas. Kaina šl.OO. 
te $1.60 ir mes tuo i aus išsiusime uer 
Egzemų. Hemoroidus. šunvotes. >ie- 
paštų hozikų. (-)

FREEDOL REMEDY CO.
388 D. Warren St.. Boston 19. Masa.

» J
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LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
366 Broadway, So. Boston, Mass.
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DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; S—9 
Sekmadieniais: 10—2

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8488Sirine Balsai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popiero3 
apdarais ....................................... $1.00

Ben-Hur. — Istoriška apysaka iš 
Kristaus laikų. Parašė Lew

Wallace. 472 pusi.............................$2.00

Paįaata. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 

romansaa M. Bernatowicz'o.
468 pusi........................................... $1.50

Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ............................... $1.00

Delta Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delkogi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
'•ienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ............................................... 15c.

j
i

: SPECIALISTAS NERVŲ IR
i KRONIŠKŲ LIGŲ PER SU- !•
i VIRŠ 25 METUS. VISOS G Y- > 
i Dl’OLĖS SPECIALIAI PAKU- <
; PINAMOS KIEKVIENAI LI-

GAL GYDYMAS ELEKTRA, -Į
> KAS NORI. I;

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

UOSTOS.
OLYMPIA THEATRE BLOG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki « vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dieną.

PLUNKSNAS. Pūkas, Paduškas. 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų 
jrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė- 
,5^.Jis. Gvarantuojam 
, .UtMganėdir.irr.a.

Pa a mus ffeinvte 
/ tikras enropiškas 

plunksnas ir pū
kus.

ŠIUPINYS.-
(Gromata arba laiško?!.

Brongųs jus mono. 
Nuo Kupiškio šono, 
Iš Subočiaus posto, 

. Nuo Rokiškio krašto,
Iš Pondelių kormo ir volsčiaos, 
Nuo sunano Juza Smolščiaus.

. Rusa u jums tų gromatah- , 
Opie orkli ir kumaly 
Kadangi mus dada Pat ras 
Posdorė didelis latras, 
Prodajo looai uievoti 
Ir pos mergiotes bėgioti. 
Dėlto taip blogai ir otsttika. 
Kad viskas pos Berkį polika. 
O buvo pos dadv: korva. ovala, 
Kiaula, ožka ir kurr.ala; ,
Nors ir sanas, bet geras orklvs 
Veislingos vištos ir neprastas gaidys, 
Bet kaip tik korčemun nuajo. 
Tai Pe orklio ir kumalos a ta jo; 
Užtai, kod sėdint už žolio stoluko 
Ir geriant is pusbuteliuko 
Visos dienos ir noktis doinavo, 
Volgį ir trunkus ragavo. 
Ir tos jam ant tiek potiko, 
Kod net visai nuogas poliko. 
O pirmiaus dada Gluodier.is 
Neblogai šou buvo gyvėnis. 
Bet toks gyvenimas jam nepotiko, 
Užtat viskas taip ir otsitiko 
Sveikinu tėvelį ir motinaly, 
Rašydamas tų gromataly. 
Ir lenkiu visiems sveikotos, 
NėPlogo gyvenimo ir geros ^kvotos 
Visosi Tomstų reikolose 
Ir špokąinumo Romuose. ' 
Pos mus—gi nieko blogo nėra. 
Tik užpuolė koiėra.—

: Užtat duok Dieve ir jums. 
Gyvent taip, kaip yra mums, 

j Ix>bų dienų nuo Jurgio, Jono,

i kad Mickaus Agota guli stu- ž ko’ P<>sil^ku gyvas ir sveikas j, . •_ . • - Tomstų geriausias vaikas.—■boj Viena ant pripečkio, įse- Šunenas Juza Smolščius. 
pino vieną naktį į stubą ir k. pohieika.
potamsiai prisigrabaliojęs' 
prie pripečkio, pliaukši ir 
pabučiavo užčiuoptą žmogy- 

I stę. Kai jau viskas buvo aU 
;likta, jis išgirdo balsą: .

“Dieve duok tau sveikatė
lę, vaikeli, kad susimylėjai 
biedną našlelę patiešyt. Jau 
dvidešimts penki metai kaip 
diedas mirė, ir nuo to laiko

t 
f

Musų Padėjimas. — įdomus pavyz
džiai iš dabartinio darbininkų pa

dėjimo. Parašė Antonovas. So. 
Boston, Mass. 40 pusi.................. 10c

European Feather Cd.
25 Lewell Street. Boston, Mass.

Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa
23 gražios eilės, daugybė straips

nių, juokų, ir t.t. Puikiai ilius
truota. 95 pusL ............................. 25c.

Kode! Aš Netikiu j Dievų? — Arba
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusL ............... 20c.

Alkohaiia ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutė. ,Pa- 
rabošius. PusL 23 .......................

Džiaa Bambos Spyfiai. — Ir kitos 
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 "Dzian Bambos spyčiai”, eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi................................. 25c.

Kaip Senovės žmonės Perstatydavo
Saa žemą. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidirnai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos". Parašė Z. Aleksa.
40 pusi............................................... 10c.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti nilietystčs 

įstatymai su reikalingai klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir angių kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. ............................................... 25c.

MUZIKOS VEIKALAI 
KOMP. M. PtHRAUSKO

Žalčių Karalienė, Opera...........$10.00
t’enkių Alėtą Kanklės, vienoje

knygoje ................................... 35.00
Girių Karalius, vieno veiksmo fantas

tiška Opera ................................. $3.00
Birntė. "Dievaičiai, dievuliai, Birutės 
aria, sopranui ............................... 30c.
Žalčio ir Gulbei Dievaičio duetas iš

Operos žalžių Karalienės .... 75c. 
Aras. Kvartetas: Sopranui, Altui, Te

norui ir BasuL planu palydint 40c-

VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 
YRA GAUNAMOS MUSŲ 

KNYGYNE.

DIDELIS PASISEKIMAS

Feeira-mint
TJbe Chening LAXATIVE

Malūnu* čin<umis, kurw 
palaiko pilvo re«ruliarišku- 

Vaikai atyli jj.
15c. ir 25c.

| 
I
i 
i 
i
bliudo ir taip sau galvoja:

—Vis tik žmogaus gyveni
mas paškudniai sutvarkytas. 
Jau kur kas geriau pastaty
tas vištų gyvenimas. Štai, jei 
aš bučiau gaidys ir norėčiau 
vaikų, tarčiau savo žmonai: 
“Barbe, tūpk ant kiaušinių 
ir perėk vaikus!” 0 jei vaikų 
nenorėčiau, tarčiau: “Barbe, 
iškepk pautienės!” Ir nerei
kėtų tada tų prakeiktų 
čiu srėbti.

Kaip Baltrus dūmojo apie 
pasaulio surėdymą.

Sėdi Baltrus prie barščių

I U

tie ligoniai turėjo per gana ^ar kalbėk jam meilius žodžius 
ilgą laiką krutinės slogą, ku- Nors patsai kažin ką duotum, 
rią už nieką laikė, taigi ir Kad greičiau tik išvažiuotų, 
kaip reikiant nesigydė. Da- ■ aprašytumei tą žmogų, 
bar jie turi jau chronišką nematė kiauro stogo, 
bronchitį, vadinasi, įsisenė-: HL
jusį kvėpuojamųjų vamz-'O paskui? paskui kas daros? 
džių įdegimą, kuris gydosi Buk tu blogas, buk tu geras, 
baisiai sunkiai, o kartais gy- Piimus užsakus išgirdę, 
dymui ir visai nepasiduoda. Kaip tie bimbilai įširdę, 
taigi, neišgydoma liga pasi- Kaip gyliai arklį išvydę,— 
{larė. Bobos urmu pnls paišyti:

Chronišką bronchitį turin- “Ai Tamošiau, kaip? ta Ona? 
lys ligoniai yra paprastai Kur vedžiojos su Steponu?” 
pasigavę tokio jau keisto bu- Geradėjos neprašytos 
.do, kaip ir daugelis ligonių, išpaišys ir tuos ir šituos, 
žinoma, su chroniškomis Ii- O pas Ona. vėl nušliaužę, 
gojnis. Nekuriuos iŠ jų var- Kaip gyvatės miško laužę, 
gaiš negalais ir išgydytum, šnypšdamos jai gels Į širdį, 
jeigu tik jie klausytų. Bet jie Paskui džiaugsis ją pravirkdę. 
ateina kelis kartus, pradeda IV.
jaustis daug geriau, ir d su*- Iš piršlybų parvažiavęs 
giau jau nebeeina ir nebesi- Ir kaliošius nusiavęs, 
gydo. Tik kai pajunta UŽ Mus Tamošius taip galvojo

*
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barš-

KELEIVIS
255 Broadway,

So. Boston. Mass.

i

Patiėšijo.
Vienas Lietuvos merginin-

Eagk* Brand išaugino dou- 
giM aveilcų kūdikių, negu

■ visi kiti kūdikių maistai.

eAgle brand
i, v. . B i ix>oų menų nuo Jurgio, Jc
j kas, sužinojęs iš piemenų,' ir nuo gerbiamo klebono. 
'1-neJ A rv/sl A AnaU f) L'nl YWlci 1 iširti Ortrt’U

BULGARIŠKŲ ŽOLIŲ 
ARBATA

Miliūnai žmonių vartoja šią arbatą 
prašalinimui šalčio; jie ima ją karštą 
prieš gulsiant. Ji prašalina užkietėji
mą. sudrutina pilvą ir inkstus ir pa
gelbsti pataisyti kraują. Reikalaukite 
savo aptiekoj arba per paštą, 1 didelis 
šeimyniškas pakelis $1.25 arba 3 už 
$3.15 arba 6 už $5.25. Adresuokite 
H. H. Von Schlick, Pres. Marvel Pro- 
dueta Company, 100 Marvel Building, 
Pittsburgh, Pa.

CONOFNSfitJ MilA

ITALIŠKI ARMONIKAI

Babies Love It

Byla Detroito Katalikų sa Socialis
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 191S m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai da->i .katalogo, kurį prisiunčiame dykai (-) 
leidžia kovoj sa socialistais Su Į RUATTA SERENELLI & CO. 
paveikslais. 61 pusi....................... 25c. | 1014 bIm Island a». Dpt. 80, Chicago

Mes išdirbame ir importuojame viso
kių rūšių rankomis dirbtas Itališkas 
Akordinas geriausias pasaulyje. Ant 
10 metų gvarantuotųs. Musų kainos 
žemesnės negu kitų išdlrbėjų. Dykai 
suteikiam pamokinimus. Reikalaukit Mrs. Winsiow’s 

Strup

Resider.ee


r

No. 52. Gruodžio 28, 1927.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

NELAIMINGA VAKA
RIENĖ.

Netyčia nusinuodijo vyras 
ir žmona. I

Vilkija, Kauno apskr. čia j 
lapkričio 16 d. apie 7 vai. va
karo nusinuodi jo namų savi
ninkas Pranckevičius su 
žmona Teodora Pranckevi- 
čiene. Atsitiko tokiomis ap
linkybėmis. Šeimininkė ruo
šė vakarienę. Putrai imdama 

. miltus iš kažin kur sugriebė 
nedidelį popierinį krepšelį, 
kuriame buvo mažas žiups
nelis miltų. Nieko negalvo
dama rastuosius miltus su
maišė su kitais ir išvirė. Sė
dę vakarieniauti abu su vy
ru, vos paragavo, tuojaus 
pradėjo vemti ir skųstis šir
dies skaudėjimu. Senis 
Pranckevičius, paragavęs 
putros, gyveno tik 9 valan
das ir mirė; jo žmona — tos 
putros virėja mirė, išgyvenu
si dar 17 valandų.

Paaiškėjo, kad šeiminin
kes rasti milteliai buvo pirk
ti jos sesers Dubinskaitės, 
kuri vasarą, gyvendama 
Pranckevičiuose, buvo pir
kusi juos žiurkėms.

Velionys buvo bevaikiai. 
Mirdami paliko keliolika 
tūkstančių litų ir du gyvena
mu namu Vilkijos miestely, 
kurių vertė dabar siekia apie 
40,000 litų. Gimines suvažia
vo dalintis palaikais, užmir
šę net ir pačius velionis.

VALDININKŲ ŽIAU- 
RŪMAS.

Kretingos nuovados poli
cijos viršininkui mirus, jo 
vieton tapo atkeltas atsargos 
karininkas Šileika, kuris su

LIKVIDUOTA PLĖŠIKŲ policininku viename name 
GAUJA. Kretingoje tikrino pasus ir

Vienas vadų nušautas, ant- Pa^ ten gyvenantį pil.
ras pats nusišovė. ^alnį nerado R?so. Šileika.

T , ... , nežiūrint 1 policininko pa-
Mazeikiai. Lapkričio 2o ri - reįškimą, kad jis tą pilietį 

apie 9 vai. ryto, Mažeikių pažjsta, pradėjo klausinėti, 
nuovados policijos virsimu- kur‘jis tarnavęs kariuomenė- 
kui bu\ o pranešta, kad pieši- įr kas j0 viršinin-
£ai žmogžudžiai Kostas kas šalniui pasakius, kad jis 
Krampys ir Juozas Beniusis tarnavo 5 pėst. pulke pas 
eina nuo Ventos stoties gele-|majOr^ Bagdonavičių, p. Ši- 
zinkeUu Mažeikių link. To- iejka drožėjam per ausi ir 
kią žinią gavusi policija tuoj H eiti x nuovada. Tas> ‘bi- 
su esamais nuovadoj polici- lodKamas ‘tolimesnių “egza- 
nmkais ir komendantūros mi pasiieido bėįti. Nuo- 
kareiviais išvyko jų pasitik- vad^ viršininkas su polici- 

. . . .. . _!ninku vytis ir paleido į bė-
gantį 11 šūvių, bet, laimei, 
nepalaikė ir nieko iš gyven
tojų nesužeidė. Kaip girdėti 
už tokį “didvyrišką” pasiel
gimą p. Šileika atleistas iš ei
namųjų pareigų.

ti.
Išėję priemiestin ištiesė; 

grandinę ties priemiesčio 
mišku. Miške yra maža tro
belė, kurioje gyvena netur
tingi žmones. Policija nu
siuntė žvalgybą tą trobelę 
apžiūrėti. Nuvykęs polici
ninkas trobelėje pastebėjo 
plėšikus ir davė ženklą ki
tiems policininkams.

“GYDYTOJAS”.
Taujėnai (Ukmergės ap.).

!

Plėšikai pamatė, kad pa- Taujėnų apylinkėje ^ pasta- 
kliuvo į spąstus, leidosi iš i uoju metu baisiai, issiplati- 
namelių bėgti į mišką, bet!no ^^ą vadinama adra ; 
kareiviai ir policija paleido į i raikai ištisomis šeimynomis 
juos šuvius. Jie nestojo, o at-įš11^- Taujėnuose uždarytos 
sišaudydami vis bėgo. Vie-įdvi mokyklos ir daugelis 
nas iš bėgusių krito, kitas kaimuose. Nepriežiūra, sto- 
pabėgo. Kritusis pasirodė; *a savo laiku pagalbos, arba 
esąs Krampvs Kostas, buvu-puikusis šundaktarių gydy- 

’ - - - miis kripta vaikučiu nuvarė

7

Ar Kūdikis Tarpsta?
Kūdikiams reikia gero, maistingo 

maisto ir užtektinai būtinų vitaminų, 
kad užtikrinus normali augimą ir stip

rumą ir gerai subudavotų kaulų.

LIETUVIAI!

SCOTT’S
suteikia vitaminus, kurių pienas ir kitas maistas neužtekti- 
nai turi reikalaujamo daugumo.

Biskis Scott’s Emulsion, duodamo reguliariai, kai
po dalies maisto, išrodo, kad turi beveik magiško 
efekto dėl kūdikių ir jaunų vaikų.

•------ScAt-t & Bowne, Bloomfield, N. J.

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

TIESIAI I LIETUVOS 
KLAIPĖDĄ 

siunčiant du laivu pernai, o jau 
net penkis šįmet.

KAINOS LAIVAKORČIŲ J
KLAIPĖDĄ 

Trečia klėsta .............
Ten ir atgal tiktai 

Turistine III klesa .
Ten ir atgal tiktai 

Valdžios taksai atskiriurr..

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI
si 07.00 
$181.00 
SI 17.00 
5196.00

“Lituania” 
“Estonia” 
“Lituania”

Sausio 31
Vasario 21

Kovo 13
PEŠTUKAI IR LAIKRAŠ

ČIAI.
Kamajai.—Apylinkės jau

nimas labai mėgsta girtauti, 
o įsigėręs peštis. Lapkričio 2 
d. Kvapiuose bevakarodami, Į 
baltakės sukiršinti, vyrai ‘ 
:aip susipešė, kad vieno net 
gyvybė pavojuje, o kiti — 
vieni lengviau, kiti sunkiau, 
-užeisti.

Kamajuose negalima gau- 
.i pirkti atskirais numeriais 
jokių laikraščių. Kai kū
lėms kaimiečiams užsipre
numeruoti laikraštis ilges
niam laikui nepatogu ir 
brangu. Jeigu butų pardavi
nėjami laikraščiai atskirais 
numeriais, kaimiečiai daž
niau pirktų, ypač rudenį ir 
žiemą. Labai butų pageidau
jama, kad pašto įstaigoj bu
tų pardavinėjami svarbesni 
laikraščiai atskirais egzem
plioriais.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

musų tri-triubinių laivų

DEUtSCHLAND, ’ 
ALBERT BALLIN, 

RESOLUTE, REUANCE.
ir ant populiariškų vienodais 
kambariais laivų Cleveiand. 
AVestphaiia ir Thuringia.
Savaitiniai išplaukimai iš Ne* 
Yorko. Laivai Thuringia ir 
Westphalia atplaukia į Bostoną. 
Personaliai lydini į Europą 

iSvažiavinai.

Ant
NEWYORK(naujas)HAMBURG

i
»
I
I
a

I
■
I
a
I■
I
c.
I
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įCUNARD LINE

Žiniom kreipkitės į vietos agentą zr į bendrovę:

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

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukiniai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko į 

Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
iš BOSTONO: ĄNDAN1A Sausio 8,

o paskui sausžemių į Kauną .
Pamatykite Londoną pakely. A ‘
Taipgi tiesiai j lx>n<loną kas 1 n
Pėtnyčią nauji, aliejų varo- > 
mi laivai. Trečios klesos

J ’ laivakortės į abu italu iš

/
i

CARONfA Vasario 19.

New York ; Kauną $20.3 ir tran
kiau. Atskiri kamt ariat, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bile 
Cttnard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street,
Boston, Mass.

I■

Del sugrįžimo leidimų ir kitų ia- 
formccijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hamtarg-Anerican Line
United Ameriean Lincą, Ine. 

General Agents
131 Statė St, Boston, Mass.

AAA .ii Ne* YorkVII < j Kauaą ir atga 
Aalffl (Pridėjus S. V. 
" w W jeigu Taksus.)

1

j Keliaukite valdžios, laitais — uPo 
j Amerikos Vėliava”. Klauskite savo 
j vietos agentą dėl kainą ir žinią 
i arba rašykite pas

Lapkričio pabaigoj .Jur- Unfted Statės Lines 
barko rinkoj buVO Šitokios 75 Statė Street, Boston, Mass.

mas keletą vaikučių nuvarė 
į kapus. Taujėnuose K. M. 
neturėdamas jokio medici
nos mokslo ir leidimo, ver
čiasi gydymu. Buvo atsitiki
mų, kad vienam piliečiui gi
mė kūdikis su 6 pirštais. M.

sios gaujos vadas, sužeistas 
viena kulka į galvą, kita į 
nugarą. Sužeistasis tuoj nu
gabentas Mažeikių ligoni
nėn ir, suteikus ambulatori
nę pagalbą, atgavo sąmonę. 
Beniušis atsišaudydamas pa-.- --------- -----
sislėpė miško tankmėje; joj^1^0 padaryti operaciją, 
sulaikyti nepavyko. .Plaudamas kūdikiui sestąjį

| Pas Krampį rasta rankoje pirštą, nuplovė arteriją, ir

NENORI KALBĖTI LIE
TUVIŠKAI.

“Šnekėk j mane franeuziš- 
kai, vokiškai, rusiškai, 
bet... ne lietuviškai...” — 
sako net Kauno vežikai.
Lapkričio 28 d. sėdau Luk-t_ ____ _________ __

šio gatvėj į keleivinį-preki- Krampys prisipažino, kad 
nį autobusą, kursuojanti • * *---
tarp Kauno ir Jonavos. Kaip 
paprastai, teko laukti ilga 
valandą, kol “konduktorius” 
gaude keleivius, derėjosi su 
jais, keldamas visoj gatvėj 
didelį triukšmą; kiti kelei-_________
viai jau daugiau kaip valan- ^O1 savo amatu.
dą sėdėdami autobuse nervi- Kokius plėšimus ir žmog- 
nosi, girdėdami nuo “kon- žudystes padarę išsipasako- 
duktoriaus” vis tą patį: “za j0: (j) Apiplėšę Kminienę 
desiat minut.” Atsirado ir Viekšnių vai. * 1
šoferis, pasibarškinęs prie 
motoro, stato beveik prieš 
pat keleivius ant priešakinės 
sėdynės kibirą ir pradeda 
1 jį pilti benžiną iš skardi
nės, o pats tuo tarpu įsikan
dęs pypkę ruko. Benzino ašt- 
,rus kvapas paplito po visą 
autobusą. Matydamas, koks 
pavojus gresia mums sėdin
tiems 4 keleiviams, "neišken
čiau nepastebėjęs jam: “Ką 
tamsta darai, pili benziną ir 
pypkę rukai!” Užsigavęs 
mano pastebėjimu, matyt, 
vis dėlto supratęs mano lie
tuviškai pasakytus žodžius, 
pradėjo lenkiškai atsikirsti: 
“Ką tamsta čia šneki į mane 
tok fa kalba? Jei tamsta nori 
su manim šnekėti, tai gali sa
kyti franeuziškai, vokiškai, 
rusiškai, latviškai, bet tik ne 
lietuviškai: aš tos kalbos ne-

užtaisytas parabelis, kišenė- dabar tam kūdikiui pritrau- 
se 19 šovinių, 70 centų pini-'kė visus pirštus. Dar įvykis:
gų ir du gabalėliai dešros.

. Ligoninėje klausinėjamas

nuo praėjusių metų visi pa
daryti plėšimai ir žmogžu
dystės yra jo ir jo draugų 
darbas, kurių 5 jau kalėjime, 
o jis ir Beniušis dar laisvi, 
viso buvę 7 žmonės. Juodu 
su Beniušiu vertėsi dar iįa

Bugeniškių dvare susirgo 
darbininkas tifu, o M. gydo 
ji nuo uždegimo inkstų. Nuo 
pirmojo suserga kitas, tre
čias ir užsikrečia jau 8-tas. 
Atvežus gydytoją, tuojau 
buvo išgabenti ligonvs Į ligo
ninę. Ir “gydo” žmones tasai 
K. M., nepaisant, kad jis yra 
amžinas alkoholikas, gatvė
je girtas voliojasi, po 3 die
nas į namus nepareina, kiek 
sykių jau daboklėje sėdėjęs.

(2) Gabali 
Viekšnių vai. (3) Knabiką 
Juozą Tirkšlių vai. (4) Juzu
mą Šilių k., Židikų vai., kui 
piešimo metu jis nušovęs siu
vėją Grabį. (5) Vilimą Pra
ną sužeidė. (6) FeldšerĮ 
Lengvenį apšaudė Viekšnių 
priemiesty norėdamas api
plėšti. (7) Švažą, kiaušinių 
pirklį, nušovęs. (8) Ant 
Ventos tilto važiuojant ? 
Tirkšlius apiplėšęs Andrius- 
ką, Virkutį Joną, Balsį Sta
sį. Grįžtant į Mažeikius, jc 
draugas Beniušis priemiesty 
peršovęs policininką Maci
jauską. Po to apiplėšė: Bars
tyčiuose Plautoną Stasį, Šar- 
pnickį Tirkšlių vai., atėmę 
pinigus ir pirštines. Lapkri
čio 25 d. pakliuvęs pats į po
licijos rankas, ko visai taip 
greit nesitikėjęs.

Pabėgęs Beniušis polici-

IŠ PYPKĖS.
Kaniūkai, (Užpalių vai., 

Utenos apskr.). Lapkričio 18 
d. Kaniūkų sodžiaus ūkinin
ko A. G. ugnis sunaikino 
tvartą su visais gyvuliais; su
degė 2 arkliai 1800 litų ver
tės, 4 karvės 1200 litų vertės,____
4 avys ir kitų smulkių gyvu- kainos: ’ i
lių. Ugnis kilo iš pypkės, ‘ Vidutinis darbo arklys, > 
Ūkininko tarnas braukė Ii- 400 litų, kas Amerikos pini-' 
nūs rūkydamas; iš papiroso gaįs reiškia $40.

Vidutinė karvė, $30. 
Senė avis, $4. 
Jauniklė avis, $2.
Višta, 30—40 Am. centų. • 
10 kiaušinių, 21c.
Žąsis, $1.10. 
Antis, 40c. 
Sviesto svaras, 30 centų. 
Pyrago (baltos duonos) 

svaras 6 centai.
Prieš karą viskas buvo per

JURBARKO RINKOS 
KAINOS.

i

iškrito žarijėlė, kuri įliepsn 
nojo minkštas pakulas.

Namai ir gyvuliai neap
drausti.

________________________ I

I
MIŠKAS NYKSTA.

Kataučiznos miškas (Vil
kaviškio apskr.) yra nedide
lis, kaip geras sodas, 100 ha. 
Medžiai kertami be kokios 
tvarkos. Nukerta ir kelmus 
iškasa, kad jokios žymės ne- pus pigiau, 
liktų. Medžiai eina ir į šalį, į ---------------
netik eigulio reikalams. Taip NUBAUDĖ UŽ KERŠTĄ.... . — j

i

NETIKĘS SŪNŪS.
Vanagai. Vilius J. iš musų 

kaimo, savo motinos, našlės, 
vienatinis sūnūs, turėjo apsi-_____ o_______________
rinkęs , sau gražią mergelę, šeimininkaujant miško tuo-^.

i

LIETUVĄ
PER BREMENA 

ant didžiausio Vokiečių laive
COLUMBUS

arba kitais šios Linijos laivais 
TIK ASTUONIAS DIENAS

Puikios kajntos Trečiai Klesai— 
Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN 

LLOYD 
65 Statė SU Boston, Mase, 

arba pas vietos agentus

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS 

PASAULIO ISTORIJA 
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimu, 

Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasaulį ir 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 paveikslu, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 3Ū1. 

c, Kaina.... $2.25. ‘ ' *

KELEIVIS
255 BROADUAY, Ra BOSTON, MASS.

rvnvga aiaeno rormato, tun k/i jpusiapį. Mina — $1.W; Pini 
srus galima siųsti popierinį doler; arba "Money Orderį.” Adreąookit 

sekančiai;
•KELEIVIS’ 2M Broadway. SO. BOSTON. MASS.

«*~a~jrnswiniinumuujaiii nuwv T jxnki~ičin 24 dkuri pne to turėjo dar gražų j jau neliki, i Melite įeitai ir p A^aJrios Teit
ūki ir. kas svarbiausia, gerai paukščiu ar miško žvėrelių, I į, naLinėio byla m.
sugyyeno su savo busima nes eigulys kiekvieną sek- N Didesades kundel 
uošviene. Jau buvo viskas ma(jienj susikviečia savo bi-! iš ios ’ kavalie-

prirengta vestuvėms ir sve-; tiulius į medžioklę. Antis Saus aulieio rūgštimi ir iš- 
^ki S^h^\l^anSeth P-dėj0 Šaudyti dar degino akis mainai M. iš
±Sntne^ta.iPnU° '"'L..... lOnuaado m, Teismas mer-

hiivn nrinažintas tokiu ita ict c adini u ai iiN a ginai N. pnteise 3 metus sun- 
ir sep

tyni us tūkstančius litų nu-
jis buvo pripažintas tokiu ITAISĖ GARINI MALŪNĄ f™ darPbo kblėiimo i 
nor n-tada o-mn is sa- Gabriškės kaime, netoli- - ■ • --

7 L J A 1 k V*O V X V1 V4k''

Pilviškių, Vilkaviškio apsk., kentėjusios naudai, 
ūkininkas Koptainis įtaisė 
garu varomą malūną, kuris/ 
galėsiąs aptarnauti visą Za-' 
navikiją. ♦ ■

suprantu... — po to dar pri- jos buvo sekamas toliau, 
dėjo keletą aštrių išsireiški-parodė, kad jis sužeistas 
mų. j koją. Išbėgęs ant vieškelio

Tai ve, kiek Lietuvos sos- atėmė į turgų važiuojančiam 
žmogui arklį ir apsisukęs 
pasileido kiek arklys išneša 
Leckavos link. Matydamas 
tečiau, kad baigia jį vyti, pa
suko į Buknaičių kaimą, kur 

. įvažiavo į.ūkininko Jablons- 
šinkus, gy’v, Laukagalių kai- kio kiemą, pats įbėgo į tro- 
me ir Nakas iš Vieversynės bą. Bet ir čia karštomis pė- 
vienkiemio, užėjo pas Naką, domis pasivijo jį sekėjai, 
kur besimylėdami susipyko, Matydamas neišsigelbėsiąs 
ir Nakas peršovė Šinkui ran- įbėgo į kitą galą trobų ir įrė- 
ką. męs parabelių į smilkinį nu-

Tik rytojaus dieną žmo- sišovė. Suimtas buvo dar 
nes rado šinkų lauke apal- truputį gyvas, bet vežamas į 
pušį. Dėl kraujo nutekėjimo Mažeikius mirė.
Sinkaus gyvybė pavojuje. | Mažeikių apskr. gyvento-

Nakas pasakoja, kad Šin- jai, išgirdę garsiosios gaujos 
kus pats, bedauž damas galą, lengviau atsiduso, nes 
pusbonkį, ranką stiklais su- kiekvieną šiurpas kratė mi- 
sižeidęs. nint Krampio vardą.

tinėj lietuviškumo. Net veži
kai nekalba lietuviškai.

KRUVINOS VAIŠĖS.
Lapkričio 16 d. grįždami 

iš Kamajų turgaus įsigėrę

per teismą ir tada gavo iš sa
vo motinos jam priklausan
čią tėvo palikimo dali sumo
je 4,000 litų. Bet gavęs pini
gus musų jaunikis niekam 
sudiev nepasakęs, išdūmė i 
Vokietiją, palikdamas moti
ną ir sužieduotinę nevisai 
malonioje padėtyje. Savo 
draugams pabėgėlis parašęs 
esąs Vestfalijoje ir dirbąs 
paprastu darbininku.

NAUJAKURIAI.
Paliuniškio dvaras, Pane

vėžio valsčiaus. 1924 metais 
(buvo išdalintas savanoriams 
jir bežemiams. Dideliu darbš- 
jtumu ir savo asmeniškom 
pastangom veik visi nauja- 

?-as_^vVPrądėj°^kųs* kUriai jau šiais metais įsiku- 
_ __ _ ~ j rę ir trobas išsistatę. Dabar

naujai išdygusios sodybos 
'dvaro žemėje sudaro kaimą, 
kuris žemės reformos pava-, 

idintas Pinigėlių kaimu. Šia
me kaime yra 4 radio imtu
vai. Kaimo ir apylinkės žmo
nės būriais renkasi pasiklau
syti radio naujienų, ir ypač

KOPŪSTUS VOGĖ.
Turžėnų valsčiaus, Mūra- įįį 

vos kaimo ūkininkas Roma

PURVO MAUDYKLĖS.
J Utenos stotį privažiavi

mas nuo plento apie 300 me
trų ilgio dar okupacijos lai
kais buvo išgrįstas medžiais. 
Šią vasarą miesto valdyba
tuos medžius išardė, nepasi- PAriFnnll?ą tuojau 
rūpinusi iš anksto akmenų ir _

tis policijai, kad iš jo daržo 
išvogta daug kopūstų. Poli
cija suėmė Petrų ir Marijoną 
Savičius iš Biruliškių kaimo. 
Jiedu prisipažino tuos ko
pūstus vogę ir pardavinėję 
Kauno turgavietėj.

kitokį medžiagos tam ke- MIRT PRIE NUMIRĖLIO. domisi iš Kauno pranešamo*
liui išgrįsti. Privažiavimas. Skomantai (Švėkšnos v.), mis žiniomis, 
atėjus fudeniui, pasidarė Lapkričio 25 d. musų kaimo ------------ '■—
stačiai neišvažiuojamas, ūkininkas J. Žarka nuėjo va- NUŠOVĖ MOTERĮ. 
Žmonės čia patys klimpsta karop į kaimynus, pasimelsti; Kapšaudravės dvare, Šila- 
iki juostos, kankina gyvu-ir pagiedoti mirusiojo savo vos valsčiuje, savam bute 
liūs, laužo ir net paskandina kaimyno budynėje. Bet čio-(tapo nušauta Kazė Astraus- 
ratus. Tokiu miesto savival- nai, begiedodamas prie nu- kienė, 33 metų amžiaus mo- 
dybės šeimininkavimu yra mireiio staiga pats pasijuto teris. Piktadariai jieškomi. 
pasipiktinę ne tik miesto gy- susilpnėjęs ir bežiūrint pasi- -------------- - . . __________
ventojai, bet ir visos plačios mirt. O buvo dar visai svei-'DRAUGAI DARBININKAI 
apylinkes, kuriems Ltenos kas ir stiprus vyras 59 metų, 
stotis reikalinga dažnai pa- Kaip kartais netikėtai už-į 
siekti. klumpa žmogų mirtis.

f

SKAITYKIT IR PLATIN- 
K1T “KELEIVI”.

I
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Vietines Žinios
* _

Romanas gavo 6 metus 
kalėjimo.

. Jonas Romanas, žinoma? 
South Bostono lietuviams 
kaipo “lašinių bendrovės* 
prezidentas, šnipas ir “Dar
bininko” artimas bičiulis, 
gavo Kaune šešis metus lie
tuviškos “džėlos.”

Romanas buvo areštuotas 
ir teisiamas už žmogaus už 
mušimą. Pereitą vasarą Pa
langoje jisai nušovė karinin
ką Brundza. kuris buvo pa
veržęs iš jo pačią. Romaną 
teisė karo teismas ir byla tę
sėsi 9 dienas. Sakoma, kad 
Romanas dabar padavę? 
prašymą į Valstybės Tribu 
nolą, kad šis karo teisme 
sprendimą panaikintų ir pa 
leistų jį liuosą.

Byla ėjo prie uždaiytv 
duro ir paprastų žmonių tei 
smo salėn neleido, nes į šitą 
skandalą esą įpainiota laba: 
“aukštų” ponų ir ponių B 
krikščionių tarpo.

Atsisveikinimo vakarėlis 
artistams.

L’žpereitą sąvaitę Vaiz
bos Butas buvo surengęs va
karėli su artistais atsisvei
kinti. Publikos buvo neper- 
daųgiausia. nes viešai vaka
rėlis nebuvo skelbiamas, to
dėl susirinko tiktai artimesni 
draugai, daugiausia Vaizbos 
Buto nariai. Po vakarienės 
buvo kalbos ir visokie linkė
jimai artistams. Kalbėjo ir 
patįs artistai: Yozavitas. 
Babravičius ir Vanagaitis. 
Visi jie dėkojo South Bosto
no lietuviams už svetingu
mą ir .sakė, kad niekur jų 
th’ip getfai žmonės nevaišino, 
kaip South Bostone. Baigda
mas savo kalbą, kompozito
rius Vanagaitis palietė ir 
medžiaginę Savo gyvenimo 
pusę. Pasirodo, kad materia- 
lis artistų gyvenimas yra la
bai sunkus. Koncertai pras
tai apsimoka. Iki šiol važia
vo trise. Bet dėl didelių iš
laidų “traicė” dabar turi pa
irti. Labai gaila.

t
4. Barz taškučiai.

šešiolika valstijų reika-

I
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i vidui ius jie nepateko, o ji t 
apsirgo tiktai iš baimės. Ki
taip sakant, jos skausmai vi
duriuose buvo ne tikri, o tik
tai įsivaizduoti.

Klausinėjama, kaip ji at
sidūrė laukuose taip toli už 

ji papasakojo tokią 
Girdi, vaikinas pa
manė pasivažinėti

Fantastiškas veikalas 
Repertory Teatre.

Repeitoiy Teatre šią sąvai- lauja leidinių barzdasku
te vra vaidinama fantastinė i čiams. Connęcticut, Delawa- 
opera “Jack and the Beans-ire. Illinois, Mjchigan, Rhode 
talk.” kuri labai įdomi vai- Islande ir Wįssonsin turi to- 
kams. Milžinas Jackus ir ju- kius įstatyme, 
rių Sindbadas čia leidžiasi i 
kelionėn j ieškoti užkeiktų! 
turtų ir juos užklumpa 40 
razbaininkų. kurie gaudo 
žmones ir veda pas save ne
laisvėn. Milžinas Jackus lie
pia visus juos išvirti sau ant 
vakarienės. Scenos labai | 
gražios, muzika lengvutė ir 
visa fantazija labai smagi.

ams. tonnepticut, Delawa- 
. Illinois, Mjchigan, Rhode

5. Elektrikai.

‘ Keturiose valstijose — 
Massachusetts, Minnesota, 
Tennessee ir Kashington — 
elektrikai turi išsiimti leidi
mus.

6. Pedlioriai.
Beveik visose Suv. Valsti

jose negalima pardavinėti 
prekių ant gatvių arba po na
mus be leidinio. Tas liečia 
drabužius, maistą, saldai- 

f 'eglaičių, nes labai daug pri- nius ir laikraščius. Dėl šito 
' vežė ir jų kainos taip nupuo- Įstatymo peržengimo dau-

miesto, 
istoriją, 
kvietė 
Kalėdų naktį. Išvažiavus už 
miesto mudu smarkiai susi
ginčijom. Aš norėjau, kad ...
jis vežtų mane atgal, bet jis J Eglaičių _ trusta» sį 
neklausė. Tuomet aš iššo- daug prakišo ant kalėdinių 
kau iš automobiliaus ir atsi
gėriau nuodų, kuriuos aš vi- ’ - - , . ..
suomet su savim nešiojausi. Je: paskutinę dieną eg-

__________ laitės buvo siūlomos jau po
Pėsčias padarė 20,000 mylių 25 «»«»•., ku, ias. ki.tai? 

.. . ! metais reikėdavo mokėti poŠi utarninką Keleivio j*.., (
redakcijon buvo užėjęs Sa- ■ ~ 
muel L. Pogarman. 27 metų' 
amžiaus kanadietis karo ve
teranas. kuris jau penki me- ’ 
tai pėsčias keliauja po visą 
Ameriką ir yra padaręs per 
tą laiką 20.000 mylių. Ka
dangi jis yra pasiryžęs atlik-!

» 300,000 mylių, t ’

i

Walter Burke užsimokėjo 
teisme $20 pabaudos užtai, 
kad sudrožė savo arkliui še- 

' šis kartus botagu.

i Ant Commonu ealth avė. 
ti išviso 300,000 mylių, tai įtapo užmuštas taxi vežikas 
jam lieka pereiti da 280,000! Keatly. Į jo automobilių įva- 

" ziavo policijos inspektoriaus 
Jis sakosi keliaująs svei- Armstrongo pati.

katos tikslais. Iš armijos jis j 
buvo paleistas ligonis. Betl 
išbuvęs 5 metus nuolatinėj 
kelionėj ir visuomet po atvi
ru dangum, jis pasveikęs ir 
užaugęs daugiau kaip 20 
svarų. Pabaigęs savo kelio
nę, jisai žada rašyti knygą 
apie tai. ką jis keliaudamas 
per tą laiką bus patyręs. Jis 
yra neturtingas vaikinas, ir 
jeigu jį kas sušelpia kuo 
nors, jis tam labai dėkingas 
ir rašydamas knygą neuž
migsiąs tokio paminėti.

D-ras Slavėnas Bostone.
Pereitą sąvaitę Į “Kelei

vio” redakciją buvo atsilan
kęs Dr. Slavėnas, kuris Yale 
Universitete (New Havene) 
studijuoja astronomiją. Jis 
yra baigęs Maskvos ir Lietu
vos universitetus, o Ameri
koje nori tik papildyti savo 
mokslą. Jis čia yra vos treti 
metai, bet puikiai kalba ang
liškai ir apskritai vyras labai 
inteligentiškas—netaip kaip 
Amerikos studentai. Pabai
gęs savo studijas, p. Slavė
nas ketina grįžti Lietuvon ir 
tenai dirbti prie Kauno uni
versiteto.

inteligentiška?

Pereitą sąvaitę Massachu- 
setts valstijoj automobiliai 
užmušė 11 žmonių. Apie 200 
automobiliu buvo areštuota 
ir nubausta už “girtą važia
vimą.”

SMAGIAUSIAS BAUBS!
Lietuvos i {J
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... Cambridge’aus 
Dukterų ir Sūnų Draugystė 
rengta smagų balių, panedė
ly, Naujų Metų šventėj, 

į SAUS1O-JAN. 2 D., 1928.

Prasidės 3:30 po pietų.
CYPRUS HALL
40 Prospect S L, 

CAMBRIDGE, MASS. 
(Prie Centrai skvero).
Visi kviečiami 

atsilankyti, 
Duktei-ų ir Sūnų Draugystės 
Baliai visuomet būna sma
giausi.

Visus širdingai kviečia,
Lietuvos D. ir S. Draugystė.

Seredoj e, Sa usi o-J a nua ry 
4 d.. 1928 m., kaip 7:30 vai. 
vakare įvyks draugystės su
sirinkimas. Šiame susirinki
me nauji nariai bus priima
mi už pusę įstojimo kainos.

BROADVVAY, PRIE K ST., SO. BOSTONE

Linki Jums Laimingų Naujų Netų

(Reginald Denni veikale ANT JŪSŲ KOJI BiKšTŲ" 

aktu vodevilis ir Strand orkestrą, 
vakare—Kabaretas.

PRADEDANT SAUSIO 2 BIS VAIDINAMA:
Paaedėly (SViliua Banky—R-m aid Colman veikale 
Utarninke ("MAGIŠKA LIEPSNA”
Seredoj

Panedėly— 
l'taminko

Ketverge (Sally O’Neil veikale "BECKY”
Pėtnyčioj ("Stror.gheart" veikale "THE RETURN OE 
Sukatoje (BOSTON BLACKIE”

Pėtnyčios vakare—Samti Coheno Amatoriai. 
Su baloj po pietų—Vaiku Dovanu Paroda. 
Subatoj vakare—Šopenu Paroda.

Pilnas steidžius prezentę.giausia areštuojama ateivių.
7. Akušerės.

Beveik visoj valstijos rei
kalauja, kad akušerės turėtų 
leidimus. Motęrys gali gauti 
akušerystės leidimus tik iš
laikius egzam|ią. ir pirm eg
zamino turi mokintis akuše- 
įystės mokykloj. Paliudymai 
iš svetimų šalių akušerystės 
mokyklų priimami šioje šaly
je. Keturios valstijos, kurios 
turi labai daug svetimtaučių, 
daugausia akušerės apsunki
na. Californijdj akušerė turi 
užbaigti aukštesnę mokyklą. 
Illinois ir New Jersey valsti
jose turi užbaigti paprastos 
mokyklos aštuonias klesas. 
Pennsylvanija reikalauja 
r.nglų kalbos žihojimo. Kai- 
kuriose valstijose moterys 
gali imti egzaminą su pagel- 
ba vertėjo. Massachusetts 
valstijoj moteris visai negali 
užsiimti akušeryste.

Apart viršmmėtų užsiėmi
mų. kaikurie miestai ir mies
teliai turi kitt^ užsiėmimų 
reikalavimus. Pirm negu 
naujai atvykęs gali pradėti 
savo bizneli arba užsiimti 
kokiu darbu, apart paprasto 
darbo, turi apsįpažinti su sa
vo vietos leidimų reguliaci
jomis. kad nepatekus į bėdą.

Jeigu žmogus neprisilaiko 
prie įstatymų, jis gali būt 
areštuotas ir turės užsimokė
ti bausmę. Nežinojimas įsta- 
t\ mo jo nepatėisins.

Daugelis valstijų reikalau
ja leidimų ir profesionalams. 
Paprastai dentįistai, advoka
tai, gydytojai,, vaistininkai, 
veterinarai, mokytojai ir 
slaugės turi turėti leidimus.

F. L L S.

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

apielinkės 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
14»2 Broadway. So. Boston. Mass 
(Graboriaus Petruškevičiaus 

ofise.)
P. S. Katrie turite sugedusius 

gramafonus ir norite, kad aš atė
jęs Į namus pataisyčiau, pašau
kit per telefoną: S. B. 0304-VV.

ŠIS KUPONAS
Su 2*c. Įleis bile vieną suaugusi žmogų ant vakariniy 

perstatymu, apart subatu ir šventadienių.

South End Hardvvare Co.
BARGENAI MALIAVŲ, GELEŽINIŲ DAIKTŲ IR 

PLUMBINGŲ.
VIETINIS PRISTATYMAS DYKAI.

Telefonai Hancock 6105—6106.

Eikite į didelę krautuvę—jus sutaupysite pinigų.

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

Lietuvis OptemetnstaJ . Telefonas So. Boaton 23*6.
LIETUVIS DENTISTAS

Or. St. A. GALVARISK! :
(GAL1NAU8KAS) j

Ofiso valandos: Nuo 10 ryta iki J
5:36 dieną. Nuo 7—• vakar*. <
Nedėliomis pagal sutartina.

414 BROADWAY. i

SO. BOSTON, MASS. !
_ I

.**<►■* * v'*.-- .-rxv

I - ‘ ‘

Ant Upton streeto Cam
bridge’uje nežinomi pikta
dariai užpuolė ir sumušė G. 
Comptoną. 43 metų amžiaus 
žmogų.

j -------------------------- r-------

Cambridge’aus policija 
suėmė 4 vaikėzus, tris juod- 
veidžius ir vieną baltveidį, 
kurie per 2 savaites užpuolė 
apie 20 moteių ir atėmė iš 
jų krepšius su pinigais.

i
ANT RENDOS o

Amnezijos auka.
Kuomet tūkstančiai žmo

nių pereitą subatą skubinosi 
prieš Kalėdas namo, tai mie
sto ligoninėj daktarų apsup
ta gražiai apsirengusi mote
riškė sunkiai kamavosi, no
rėdama atsiminti, kas ji yra 
ir kur gyvena. Ji apsirgo

Kambariai su šiluma.
“Keleivio” name yra labai 

parankus 3 kambariai ir 
maudynė su šiluma ir visais 
kitais naujoviškais patogu
mais. Labai puiki vieta nedi
delei ir švariai šeimynai. 
Kreipkitės į “Keleivio” ofi
są.

;• 
:: 
j!

i Isegzanunuoju priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir air.trfyopiškose lakiose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J L. PAŠAKARNIS. O. D.
447 Broadoay. So. Boaton. M«m

Leidimą Užsiėmimams. PARDAVIMAI
_ _ _ Suv. Valstijose, kaip ir ki-
amnezija, t. y. tokia liga, ka- (tose šalyse, yra tokių užsiė- 
j_ x-------- mimų, kuriais žmonės negali

užsiimti be leidimų, ir kar
tais net turi pereiti egzami
nus. parodyti, kad gali dar
bą tinkamai atlikti. Ameri
koje yra užsiėmimų, kuriuos 
tik Amerikos piliečiai gali 
turėti. Užsiėmimų reguliaci
jos mainosi Įvairiose valsti
jose ir net miestuose. Sekan
ti sutrauka paduoda surašą 
užsiėmimų, kuriuose 1925 m. 
tik žmonės su leidimais galė
jo dirbti. Kur nėra valstiškų 
įstatymų, tai miestai arba 
miesteliai reikalauja leidi
mų. New Yorko miestas turi 
kaikuriuos leidimų reikalavi
mus, kokių pati Ne\v Yorko 
valstiją neturi.

1. Šoferiai ir “taxicab” 
šoferiai.

Trtadešimts-penkiose val
stijose šoferiai ir “taxicab” 
šoferiai turi išsiimti leidi
mus. Califomia, Illinois, 
Massachusetts, Michigan, 
New Yorkas ir Pennsylvania 
— septynios valstijos, kurio
se randasi daugiausia sve
timšaliu turi toki įstatvma.

* * *■ * <fc

2. Švinoriai.
Dvidesimts-trijose valsti

jose žmogus negali užsiimti 
švinoryste be leidimo. Vals
tijos, kurios reikalauja tokių 
I . ......... , ”
chusetts. Michigan, 
York ir Pennsylvania 
kios valstijos, kurios turi 
daugiausia svetimšalių.
3. Inžinieriai ir ugnagesiai.

Keliose valstijose inžinie
riai turi išsiimti leidimus 

• prieš einant dirbti. Massa- 
McG ui re. chusetts. Ne\v Jersey, Ohio ir _ i___...m Y . . . I

da žmogus netenka atmin-; 
ties.

“O. Dieve, aš nieko neži
nau. Aš visai nežinau kas aš 
esu,” verkė jinai, atsakinė
dama į daktarų klausimus.

Ji išrodo apie 30 metų am
žiaus, ta nsųs plaukai, pilkos 
akis; apsivilkus brangiais 
rakunų kailiniais, pilka skry
bėlė ir ant rankos du žiedai, 
vienas balto aukso su dviem 
deimantais, o kitas su safiru.

Strand Teatras duos 
dovanas.

Strand Teatras, kuris ran
dasi ant Broadway, prie K 
st., So. Bostone, nuo sekan
čio panedėlio, 2 d. sausio, 
pradės rodyti puikius veika
lus. Apart to, bus puikus vo
deviliai ir muzika. Subatoj, 
7 d. sausio,' bus duodamos 
vaikams ir šeimininkėms 
puikios dovanos. Ant šio 
“Keleivio” puslapio telpa 
Strand Teatro skelbimas. 
Kas išsikirps iš to skelbimo 
kuponą ir nunešęs paduos jį 
teatro kasierkai. tas gaus už 
pusę kainos tikietą. Lietu
viams patartina pasinaudoti 
šia proga.

Kokiu esapa aklu.
Pro teatrą praeina tūlas ponas 

su žmona. Prie, dferu stovi žmo
gus su mėlynais | akiniais ir su 
lentele ant krutinės, kur para
šyta : “aklas.” C

—Juozai, duoki ką nors šitam 
nelaimingam. — pako žmona sa
vo vyrui. Vyras algai įieško ki- 
šeniuose, pagaliau ištraukia po
pierinį pinigą ir deda aklam į at
kištą kepurę. Aklas atvdžiai ap
žiūri pinigą, ir šaukia jau trupu
ti atsitolinusiam:

—Ei, ponuli! i 
vas.

—O kaip gi tu pamatei, kad 
pinigas falšyvas. jeigu esf aklas? 
—klausia nuste! 
nęs ponas, pakei 
nį pinigą sidabrinu.

—Aš ne aklas, aš tik pavaduo
tojas, — atsako sis. — Aklasis, 
ką čia sėdi, nuėjor į teatrą pažiū
rėti judomujų eikslu.

Visdomio prakalbos Bostone
ir apielinkėje.

Atvažiavusis iš Lietuvos 
žinomas rašytojas ir naujos 
religijos kūrėjas, Visuomis, 
kritikuodamas sentikybes 
skelbs savają tikybą sekan
čiose vietose:

Montelloj, 29 gruodžio,
Stoughtone, 31 gruodžio,
I^aYvrence, 2 sausio,
Norv. oode, 4 sausio,
Cambridge’uje, 6 sausio,
Bostone, 7 sausio.
Svetainės prakalboms ir. - - __________

valandos bus paskelbtos an-l e .
glų laikraščiuose (chroni- Apie Komaro žiaurumą kal- 
koj). Galinčių pagelbėti su-j b* v*sa* Bostonas,
ruošti prakalbas prašoma Musų gladiatorius Koma- 
tuojaus atsiliepti antrašu: ras savo ristynėse pasižymi 
Šidlauskas, 373 Broachvay, nepaprastu žiaurumu. Jistu- 
So. Boston, Mass. lais atžvilgiais yra žiauresnis

--------------- net už lenkų “levą” Stasia-
Del meilės norėjo nusižudyti ką. Todėl Komoras publiko-

Nėtoli Bostono šalia kelio je “gero vardo’’ neturi. Bet

vergą Bostone jis paguldė
Airijos “bulių” J ,,____ _______ ________
Musų žmonės norėtų matyti ^Pennsylvania reikalauja lei- šeimyna,~ gali gaut paiateį 

ku. -Jeigu šitie du žiaurieji būti ugnagesiu Mamchu- Klauskite val^fe liuo 7 iki 
susikibtų, tai butų setts ir New Jei-sev valstiio- 8 Roman tfaail 

užtektinai ‘fouių. 409 Broadway,^_“?

policija rado jauną merginą, ristis jam sekasi. Pereitą ket- 
kuri vaitojo nuo skausmų vi
duriuose. Nuvežta ligoninėn 
ii pasisakė išgėrusi nuodų.
Dak.a ai tuojaus išpumpavo 
jos vidurius, bet nerado jo- 
kjunuodų Daktarai spėja, 
kad jeigu ji gėrė nuodus, tai

leidimų, yra Illinois, Massa-
New
-pen-

j

i
t

i

Telefonu SI 234
MEDICINOS DAKTARAS

C. J MIKOLAITIS
Valandų*: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET,

LAVRENCE, M ASS.

i I

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialias .-'ap*ų ir kroiiiskų li
gų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 

Taipgi reumatizmo.
261 Hanover St.. Boston. Room 7. 
Tel.: Riehmor.d i>H<>8, Rox. 1894-J. 
\ aiandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldier.iais iki 4 vai. po pietų.

------------  .

Nepraleiskite!
L

RETA PROGA
DVIEJU ŠEIMYNŲ medinė stuba, 

su penkių autom- bilių yaradžium. City 
Point. ant East Sixth Street. netoli L 
Street. Keturi kambariai ant pirmo 
aukšto, penki ant antro. Maudynės, 
šiltas vanduo, elektra, priešakiniai 
piazai. Gera proga žmotrii. kuris turi 
vieną arba daugiau automobilių arba 
užsiimančiam automobilių taisymu. 
Rendų atneša netoli 8100 j menes. 
Kaina $8300.

Matyk A. J. KUPSTIS. Savininką.
2.

BARGENAS!
SOUTH BOSTONO LIETUVIAMS.

SOUTH BOSTONE lietuviai jau be
veik apipirko visn* geriausias biznių 
vietas ir vi--i gerai gyvena. Pas mus 
ši<>n>is dienomis pateko turbut pasku
tinis geras kampas South Bostone su 
gerai išdirbtu bizniu. Mes užtikrina
me. kad jei žmogus paims, katras su
pranta tą bizni arba norintis išmokti, 
galės daryti gerą .gyvenimą Biznis ir 
namas ant 2 šeimynų su trimis kam
bariais užpakalyje krautuvės. Rendų 
ateina $95.00 i mėnesi. Biznį ir n;mą 
galima nupirl ti už *8.0<K>. o gal dar 
pigiau, lengvomis išlygomis.

Matykite tuojau A. J. KUPSTIS.

3.

DORCHESTERY
ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ medinė stuba su 

24 kambariais Yra gazas. elektra, pe
čiai, piazai, vieta dėl garadžių. Rendų 
atneša 3160 į mėnesį. Kaina $14,800, 
lengvomis išlygomis.

Matyk A. J. KUPSTIS.

A- <
SOUTH BOSTONE

ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ medinis namas, 
-27 kambariai, rendų atneša 3780 į me
tus. Kaina 34.500. lengvomis išlygo
mis. pstis. į

5.
LAIKAS PIRKTI ANGLIS 

IR MALKAS
NEPAMIRŠKITE, kad rudens ir 

žiemos ’aikiS artinasi. Paprastai. 
imant anglis ir malkos pabrangsta,' 
todėl neatidėliokite, iduokite savo “ ~ 
derius. Kreipkitės pas: (-

I A. J. KUPSTIS

332 We«t Broadway, 
South Boston, Mass.

, So. Bostono. Iclcphone: So. Dos>ton 1662—1373.

geradariui: 
Pinigas falšy-

__ 1____ lebęs ir susigėdi- 
‘ eišidamas popieri- 

" riįu.
Aš ne aklas, Jus tik
, — atsako sis. —

Geri
Gydytojas, turėjęs ligonį, 

išrašė jam vaistas ir paduoda
mas receptą, sakot:

—Paimk šitą 
valgi šaukšte vai

Ligonis suprai 
diskai. Parėjęs 
receptą šaukšte 
rijo... Ir išgijo!

ą ir išgerk prieš 
lartiens.
ralį gydytoją žo- 

tamo sumirkė 
vkndens ir pra-

vmAi.
SENAS VY

RE1KA
•u maža

K-marą ritanties su Stasia- dimų. Be leidimo negalima1 darba už namų prižiūrėtojų.

♦

1

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabūdavo jame jreriausius 

namus ir pizi-vi Taipjri padarau 
visokius planus, išmėruoju žemę ir 
etc. Visokiais reikalais kreipki
tės. t-l

TITUS P. GREV13
395 Broadway. S*. Ro*4»o. 

Tel.: So Boston 2340.

i *

e
i « « i « i 
t t e i »
t

Telefonas 5112.

Br. 4. Straaa-GifflBiBta
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 •liiuią
Nuo 2--5 po pietų 
Nuo 6—8 vakare 

Nedėliomis pagal susitarimą.
705 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO. MASS

Tol. So. Boston 5<H>-W.
DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak.

| NEDĖLIOMIS: 
liki 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

2S1 Broadway. tarpe C ir D SU
SO. BOSTON, MASS.

i

DR. LANDAU
32 ( H \ M BERS S | „ BOSTON. 

Gydo Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

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

■

i
I

Lietuviška Aptieka
Mes užlaikome vimtlci* VataCy 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjime 

-trėnų. kraujo valymo, nuo alaptia- 
rų ligų, kosulio, patrūkimo, eta. 
Taipgi užlaikom Diel ą iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausiaa. įvai
rios šaknys partrauktos iš Liets- 
'us. Vaistų prisiunčiam ir per 
našta. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET, 
BOSTON. MASS.
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P. J. AKDNEVIČIDS
Lietuvis Graborius

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

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

Tel.: So. Boston 4486.
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Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistą* Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cer. Chambers St, BOSTON, MASS.

Dėl Šunvočių, žaizdą ir kitg skaudntif 
BEAK BRAND SALVE (Groblevrskio)

Sustabdo skansmg ir užgydo žaizda* b* 
skausmo į 2 ar 3 dienas. Kaina 35c. 

GROBLEVVSKI & CO, Plysaoath, Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bsC maloniai”

r




