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1P V tesite T • . •RUMUNIJOJ LAUKIAMADar 15 Kariškių Lietuvoj! Rumx™ laba 
neramu. Tenai laukiama per
versmo. Sakoma, kad kuni
gaikštis Karolis, kuris dėl 
mergų buvo atstumtas nuo

JIE APKALTINTI KAIPO IR VOLDEMARAS DREBA ‘f Pašalintas iš kara- 
' MAIŠTININKAI. I Tautininkai mato, kad ii- ,lskos dabar nio-

-------- _ gai vien durtuvais neišsilai- 
Armijoj eina platus brūzdė- kys. Pinigai gali nusamdyti 
jimas prieš Smetonos kliką, visą eį]ę šnipų, bet visą vi- 

Šį panedėlį iš Varšuvos at- suomenę, kiekvieną jos narį
• ................... ’ ' ’ ’ ' Valdyti

, 1 t

Pasmerkta Sušaudyt.
Valdžia Prieš 

Darbininkus.
ARKLIAIS TREMPIA 

STREIKIERIUS.

ėjo žinių, kad Kaišedoryse šnipu nepasieksi. Vaidyti 
Lietuvos karo lauko teismas grupei visą kraštą, be visuo-
pasmerkė sušaudvt dar 15 menės pritarimo, matant 
kariškiu, būtent, dešimts ofi- aiškią jos neapykantą, gana 
cierių ir penkis eilinius ka-. sunku. Tautininkai puikiai 
reivius. Be to dar dešimts šitą mato ir visais budais 
kareiviu nuteista kalėjiman. jieško talkininkų. Voldema- 
Visi jie * buvo kaltinami dėl ras apie vidurį spalių mėne- 
maišto.

Maištu kariumenėj vadi
nasi netiktai atviras sukili
mas, bet ir atsisakymas klau
syti vyriausybės įsakymų. 
Taigi galimas daiktas, kad 
čia kalbama apie tuos kari
ninkus ir kareivius, kurie at
sisakė eiti prieš Tauragės su-

į šio tarėsi su kun. Krupavi
čium dėl valdžios krikščioni
mis demokratais rėmimo. 
Bet paaiškėjo, kad ir kade- 
mai su Voldemaru eiti nesu
tinka. Krupavičius iškoliojęs 
Voldemarą už padarytą ka- 
demų centre kratą, gi Volde
maras užsigavo ir pareiškė, 

kijelius. Nes mums praneša,' kad tik “knygų revizija” pa
kari smurtininkai bandė daryta, 
šaukti net kelis pulkus į Tau
ragę, bet prieš savo brolius 
kareiviai atsisakę eiti. Suki
lusius žmones turėjo malšin
ti patįs Smetonos leitenantai 
su keliais kareiviais, kuriuos 
jiefos pasisekė pirma gero
kai nugirdyt.

Liūdnos tai žinios, kad 
paimti armijon*Lietuvos jau
ni vyrai yra šaudomi už mai- 
štą/bet podraug jos ir džiu
gina, nes parodo, kad Lietu
vos armijoj eina platus bruz
dėjimas prieš dabartinę 
smurtininkų valdžią, o tas 
reiškia, kad Smetona su kru
vinais savo budeliais ilgai 
neviešpataus.

ŠAUDO IR SLEPIA.
Kad Lietuvoje eina slap

tas kareivių žudymas, tą mes 
gerai žinome. Bet valdžia ši
tą kruviną darbą slepia. Sle
pia net tų žmonių žudymą, 
kuriuos pasmerkia karo lau
ko “teismas.” Taip, 9 d. spa
lių buvo sušaudytas Mariam- 
polėje tūlas Mažeika. Tečiau 
Lietuvos spaudai buvo už
drausta apie tai rašyti. Dargi 
kada Anglijos laikraštis 
“Manchester Guardian” pra
nešė apie šitą žmogžudystę, 
tai Lietuvos budeliai tą at
šaukė. Ir tik po sąvaitės lai
ko, kada nušovimas visiems 
tapo žinomas, leido paskelb
ti spaudai, kad tai tiesa.

Mažeikos kaltumo nesima
tė net fašistinėmis akimis 
žiūrint; jis buvo nuteistas 
miriop vien iš įtarimo Iki pat 
sušaudymo budeliai jį isaip 
kankino ir reikalavo kitų iš
davimo, bet Mažeika mirė 
karžygiškai ir nieko neišda
vė.

RUSIJA RUOŠIASI 
KARUI.

Sovietų Rusijos preziden- 
Jas Stalinas tikisi 1928 me
tais karo su Europos valsty
bėmis. Ir jis sako, kad Rusija 
prie to karo ruošiasi ne juo
kais. Sakydamas anądien 
Maskvoje prakalbą, jis pasa
kė: “Karas yra neišvengia
mas. Jį antmes mums vakarų 
Europos valstybės. Aš bijau
si, kad jis neįvyktų jau 1928 
metais. Mes jau ruošiamės. 
Nuodingiems gazams ir pa
degamoms bomborfis gamin
ti mes turime 37 dirbtuves.”

liškos šeimynos, 
šiasi grįžti iš užsienio ir rei
kalauti sau sosto. Šalininkų 
jis turis nemaža ir pervers
mą galįs lengvai padaryti. 
Valdžia yra pasiruošus prie- 
šinties kiekvienam jo žings
niui. Šiomis dienomis Pran
cūzijoj tapo išplėšta jo vilią. 
Spėjama, kad tai padarė Ru
munijos valdžios agentai, 
jieškodami dokumentų ir 
laiškų.

Patsai Voldemaras išsita
rė, kad padėtis sunki, niekas 
padaryti “naudingo” nėra 
galima, kada betenka būti 
pasiruošus tik laukiamų su
kilimų malšinimui.

IŠVYTIEJI IŠ LATVIJOS 
FAŠISTAI VAŽIUOJA 

LIETUVON.
Latvijos fašistų vadas Po

ne, žinomas dalyvis socialde
mokratų seimo nario Kur- 
zemnieko nužudymo, visos 
eilės, užpuolimų organizato
rius, stojus demokratinei M. 
Skujenieko vyriausybei, bu
vo patupdytas kalėjiman. Jis 
suorganizavo keletos spaus
tuvių išsprogdinimą.

Dabar jis-buvo išleistas iš 
kalėjimo ta sąlyga, kad ap
leis Latvijos teritoriją. Ir šis 
fašistų vadas, kuris atsisvei
kindamas atvirai pareiškė 
“Lai gyvuoja Latvijos fašiz
mas,” išvažiavo ne kur nors 
kitur, kaip tik Lietuvon. Lie
tuva šiuo metu yra visiems 
fašistams ir žmogžudžiams 
šilta vieta.

. L

ŠOVĖ GRAIKIJOS PRE
ZIDENTĄ.

Tūlas Zafios Gusios, 25 
metų amžiaus vyras, pereitą 
nedėldienį Atėnuose šovė 
Graikijos prezidentą, admi
rolą Konduriotį, kuomet tas 
išėjęs iš majorų suvažiavimo 
sėdo į savo automobilį. Ku- 
lipka pramušė automobiliau< 
stiklą ir pataikė prezidentui 
į patį smilkinį, sutrupindama 
tenai kaulą. Sužeistas prezi
dentas buvo nugabentas li- 
gonbutin, o šovikas areštuo
tas ir uždarytas kalėjiman. 
Šovimo motivai nežinomi.

__ t_________
MIRĖ GARSUS VOKIEČIŲ 

REDAKTORIUS.
Pereitą nedėldienį Šveica

rijoj staigia mirčia mirė 
Maksimilianas Hardenas, 
pagarsėjęs visam pasaulyje 
vokiečių liberalų redakto
rius, kuris įkūrė ir redagavo 
laikraštį “Die Zukunft” 
(“Ateitis”). Jis aštriai kri
tikuodavo buvusį kaizerį ir 
kitus Vokietijos militaristus. 
už ką kelis kartus sėdėjo ka
lėjime ir buvo baustas pinigi
nėmis pabaudomis.

I

PIRMA PRIMUŠA, TADA 
LIEPIA GYDYTIS.

Raseinių apskrities buvu
sio Seimo nario žmonos se
suo pradžioje spalių mėn. 
buvo Raseiniuose areštuota 
ir taip kankinta, kad gydyto
jas konstatavo širdies ir 
plaučių suirimą, ir paguldė 
ją ligoninėn. Iš ligoninės pa
leido į namus pasigydyti, gi 
kai pagys — pareiškė žval
gyba — vėl bus paimta kalė
jiman. Iš kankinamos reika
lauju išdavimo kitų žmonių, 
o taipgi | a akyti, ką darė jos 
švogeris, kmis dabar randasi 
Latvijoje.

PUOLA AMUNICIJOS 
SANDĖLIUS.

Pietų Serbijoj pereitą są
vaitę nežinomi žmonės kėsi
nosi išsprogdinti tris amuni
cijos sandėlius, bet buvo ka
reivių nuvaryti tolyn.

irColorados gubernatorius
milicija laužo angliakasių gyvenimą. Ji yra dabar 54 

J streiką. metų amžiaus. Nuo 1906 me-
Colorados valstijos guber- kai šaliapinas iškeliavo iš 

natorius šį panedėlį įsakė puslJ°s 1 platųjį pasauli, 
streikuojantiems tenai ang-ika,*u ke^,avo h-u juo n jo 
liakasiams tuojaus sustabdy
ti pikietavimą. Gubernato
riaus ultimatumą I. W. W. 
uniios vadui Francezonui 
įteikė milicijos generolas 

>Nevvtorias ir pulkininkas 
Hart. Jiedu pagrūmojo, kad 
nebus toleruojami jokie 
sti pikuojančių • (tai bininkų 
susirinkimai, j ak i o s jų 
demonstracijos, joks bandy
mai susisiekti su dirbančiais 
streiklaužiais. Vienu žodžiu, 
valdžia eina privatinėms ka
syklų kompanijoms į talką ir 
padeda mušti darbininkus, 
kurie pareikalavo teisinges
nio atlyginimo už savo sunkų 
ir pavojingą darbą. Ir tokie 
dalykai dedasi ne laukinėj 
Afrikoj, bet “laisvoj” Ame
rikoj !

Pereitą sąvaitę raiti kapi
talistų valdžios kazokai už
puolė ramų streikuojančių 
angliakasių susirinkimą 
Walsenburge ir pradėjo ark
liais mindžioti beginklius ir 
niekuo nenusikaltusius žmo
nes. Buvo sužeista daug vai
kų ir moterų. Sunkiai buvo 
po arklių kojomis sužeista ir 
Milka Sablič, 19 metų mer
gina, kurią plutokratų spau
da vadina “The Giri in Red,” 
aiba I. W. W. vadove.

streiką.

ŠALIAPINAS SKIRIASI H • j •• IV IM Sovietų Rusija Dalyvaus 
E53SSŽ Nusiginklavimo Konferencijoj 
kuri dabar gyvena Maskvoj--------------------------------- --------------------------
ie. Jis siūlo jai$300 alimoni-....... .~..........__................ ~
jos kas mėnesį per visą jos “ mOKRATųVaRTLIĄ. BI AUSI A TAM KLIŪTIS.

Senatorius Copeland sako, 
kad jeigu demokratų partija 
nominuos savo kandidatu 
ateinantiems prezidento rin
kimams dabartinį New Yor- 
ko gubernatorių Al. Smithą, 
tai ji papildys saužudystę. 
“Aš pats esu demokratas,”

SMITHAS UŽBAIGTŲ DE- LIGI ŠIOL JI BUVO STAM-

žmona, bet pereitą vasarą j! 
sugrįžo Maskvon. Sovietų 
valdžia ragino ir jį grįžti, bet 
jis atsisakė. Pagalios iis pa- senatorius Copeland,
aukavo $o,000 poliuniems ..jr neno,.ėčiau. ka<| dem0_ 
Rumjos imigrantam*, kui įe kraty partija žlugtų; bet jei-
pabėgę nuo bolševikų val
džios gyvena užsieniuose. 
Komisarų taryba užtai atėmė 
jam Sovietų Respublikos 
“liaudies artisto” titulą.

gu ji bus tiek žiopla, kad no
minuoti Smithą, tai ji ir verta 
žlugimo.” Smithas yra kata
likas, o kataliko amerikie
čiai niekuomet į prezidentus 
nerinks.

AMERIKA GINKLUOJASI
Washingtono karo depar

tamentas praneša, kad šio
mis dienomis jis užsakęs 25 
karo orlaivius, kurių kiekvie
nas bus apginkluotas pen
kiais kulkasvaidžiais ir prie 
to da galės nešti po toną 
bombų.

UŽGRIEBĖ RUSŲ LAIVĄ.
Egipto uoste Cairo anglai 

užgriebė Sovietų Rusijos 
garlaivį “čičeriną,” kuris 
buvo prikrautas bovelnos ir 
rengėsi plaukti namo. Už
griebimas padalyta reika
laujant savininkams garlai
vio “Costi,” kurį andai rusai 
konfiskavo Odesoje.

M

PAŠOVĖ 3 VAIKUS PER 
“HALLOWE’EN.” 

VAKARĄ.
Šį panedėlį Amerikoje 

buvo “raganų vakaras,” pa
prastai žinomas “Hallowe’- 
en” vardu. Per tą vakarą 
vaikai apsirengia keistais 
kostiumais, apsimaskuoja 
veidus ir eina žmonių gąs
dint. Jie šaukia, spiegia, už
kabinėja žmones. Spring- 
fielde jie taip įsipyko senam 
biznieriui Keeney, kad tas 
pasiėmęs savo šautuvą šovė 
į triukšmadarius. Trįs vaikai 
tapo pašauti. Keeney buvo 
areštuotas ir pastatytas po 
SI,000 kaucija. Policijai jisai 
pasakė, kad vaikai išvedė jį 
iš kantrybės ir jis neteko 
lygsvaros. Šitokie “Hal- 
lovve’enai” turėtų būt už
drausti įstatymais.

• • e

SUGAVO UŽ $1,500,000 
DEGTINĖS.

Ties Mississippi upės žio-
KATALIKŲ KUNIGAMS 

NEVALIA ŠOKTI. |
Romos katalikų vyskupas timis šį panedėlį pakraščių 

Curley Baltimorėj uždraudė sargyba sugavo laivą su deg- 
savo diocezijos kunigams 
netiktai šokti, bet pasakė, 
kad jiems nevalia nei lanky
tis į Šukius, nei organizuoti 
juos. Kunigui tuu urtekti 
kad jis turi gaspadinę klebo
nijoj.

tinęs šmugeliu. Laivas esąs 
atplaukęs iš Vokietijos ir tu
rėjęs 600 bačkų degtinės ir 
10,000 galionų alkoholio. 
Tas “štofas” apskaitomas į

DEL MERGINOS NU
SIŠOVĖ.

VVestfield, Mass. — Perei-
SUPIAUSTYTAS ŽMO

GAUS LAVONAS MAIŠE.
New Yorke, Hudsono upėj, tą subatą čia nusišovė Joseph 

pereitą subatą pastebėta Dye. Jis atėjo anksti iš ryto
UŽSIMUŠĖ 3 ŽMONĖS.
Johnstown, Pa. — Pereitą

sąvaitę čia užsimušė vienas plaukiojant kažin kuo pri- pas savo merginą paklausti, 
vyras ir dvi merginos, kuo- kimštas maišas. Kada polici- ar ji tekės už jo, ar ne. Kuo
met grįžtant jiems iš vaka- ja jį ištraukė, pasirodė, kad met ši atsakė, kad ji jo neno- 
ruškų jų automobilius įsibė- maiše užsiūtas supiaustytas ri, jis išėjo ant gonkų ir pa- 
gėjęs pakalnėn pataikė tie- žmogaus lavonas. Žmogus, siėmęs karabiną šovė sau į 
šiai į telegrafo stulpą. matoma, buvo nužudytas. galvą.

DETROITAS TURI BŪT 
ŠLAPIAS MIESTAS.

Detroite dabar eina didelė 
politikierių kova už majoro 
vietą. ’ Dabartinis majoras 
Smith “runija” jau į trečią 
tarnybą. Kad laimėjus rinki
mus, jisai nori patraukti sa
vo pusėn visus butlegerius. 
Jis viešai paskelbė, kad Det
roitas turįs būt šlapias mies
tas, ir jis-jį tokiu padalysiąs, _________
jeigu jį išrinks. “Jeigu ag bu- AMERIKOS JURININKAI 
siu *
“1 
ei jos įstatymo .visai nežiū
rės. Visi galės degtine daryti, 
nardavinėti ar iš Kanados 
ią importuoti, ir policija vi
sai nesikiš.”

Smitho rinkimų menedže
ris padarė da geresnį butle- 
geriams pasiūlymą. Jis pasa
kė: “Detroite yra 15,000 ‘ak
lų kiaulių.’ Tegul kiekviena 
‘akloji kiaulė' gaus Smithui 
>o 10 balsų, ir Smithas bus 
iengvai išrinktas.”

BAISI VIESULĄ AIRIJOJ.
Pereitą pėtnyčią tarp Airi

jos ir Anglijos kilo tokia vie
sulą, kad pagauti ant jūrių 
airių žvejų laivai buvo iš
vartyti ir daug jų nuskendo. 
Su tais botais nuėjo jūrių 
dugnan 15 žmonių, ir 38 
d a trūksta ; gali būt, kad il
tie bus žuvę.

išrinktas,” sako: jisai, 
tai miesto policiją prohibi- V1S ŠAUDO NIKARA- 

GUOS GYVENTOJUS.
Iš Nikai aguos pranešama, 

kad Amerikos jurininkai, 
kurie saugoja tenai Wall 
Streeto bankininkų intere
sus, pereitą sąvaitę nušovė j 
da 5 Nikaraguos piliečius.

SUGAVO ORLAIVI SU 
ŠMUGELIU.

Champlain ežere, Kanados 
pasieny, Amerikos prohibici- 
jos agentai sugavo hydro- 
planą, tai yra tokią mašiną, 
kuri gali oru lekioti ir vande
niu plaukiot. Ji šmugeliavo 
degtinę iš Kanados.

I

ADMIROLAS MAGRUDER 
PALIUOSUOTAS NUO

VIETOS. ____________
u,^e.rei?5 ^vait-ęJag° pa'PIRMUTINIS GYVENTO

JŲ SURAŠĄS TURKIJOJ. 
___________ o____  _ Pereitą pėtnyčią Turkijoj 
iuosavo dėlto, kad jis para-buvo pirmutinis gyventojų 

šė į vieną magaziną straips- surašąs. Kaip turkų valstybė 
nį, kritikuodamas laivyno 
ministeriją (departamentą). 
Jisai nurodė tenai, kad Wa- 
shingtone perdaug sėdi 
laivyno valdininkų, kurie ne
turi ko veikti, o algą ima. To- 
liaus jis išparodė, kaip laivy
no ministerija eikvoja žmo
nių pinigus palaikymui lai
vyno stočių ir uostų.

liuosuotas nuo vietos Suvie
nytų Valstijų laivyno vice- 
admirolas Magruder. JĮ pa-

I

gyvuoja, jos gyventojų da 
niekas nebuvo skaitęs. Pėt- 
nyčia buvo paskirta šitam 
tikslui dėlto, kad turkai tą 
dieną švenčia, ir visiems bu
vo įsakyta tą dieną niekur iš 
namų neišeiti.

NEUŽSIMOKA TAUPYT 
TUŠČIAS BONKAS.

Buvo laikas, kada taupios 
moterįs ir vaikai Amerikoje 
rinkdavo ir taupydavo tuš
čias bonkas, kurias paskui 
barzdotas žydelis, nesenai 
da atvykęs iš“krajaus,” susi
dėdavo į savo maišą ir užmo
kėdavo pinigus. Dabar šita 
prekyba išeina jau iš mados. 
Gėrimų fabrikantai i___
kad jiems daug parankiau ir 
pigiau nupirkti naujas bon
kas, negu supirkinėti senas. 
Todėl tendencija yra tokia, 
kad gėrimą parduoti su visa 
bonka, taip kaip kitos pre
kės parsiduoda 
savo dėžėmis 
Kitaip sakant.
pradeda jau tuščių bonkų at
gal nebeimti ■ <-<ri žyde
liai Į»racr- i?i |U nebepirkti

RADO SUPIAUSTYTAS 
DVI MERGINAS.

New Orleans, La. — Ap
leistuose namuose čia rasta 
dviejų merginų lavonai. Jų 
galvos ir kojos nupjautos. 
Viena jų buvo naktiniuose 
marškiniuose, o kita visai 
nuoga.

400 ŽMONIŲ ŽUVO SU 
LAIVU.

Pereitą sąvaitę nuskendo 
italų laivas, kuris plaukė Ar- 

sako, gentinon su 1,600 žmonių. 
Apie 400 jų žuvo kartu su 
laivu, o kiti buvo išgelbėti.

Europoje manoma, kad Ru
sija jau grįžta į kapitalistinių 

valstybių koncertą.
Maskva pranešė Tautų 

Lygai Ženevoje, kad Sovietų 
valdžia nutarė dalyvauti 
tarptautinės komisijos dar
buose, kuri susirinks 30 lap
kričio, kad priruošus planą 
nusiginklavimo konferenci
jai, kuri bus sušaukta kiek 
vėliau.

Šitas Rusijos žygis labai 
nudžiugino Tautų Lygos va
dus, nes iki šiol Rusija Tautų 
Lygos darbus ignoruodavo, 
ir dėlto visi bandymai nu
ginkluoti Europos valstybes 
pasibaigdavo niekais. Nei 
viena valstybė nenorėjo ma
žinti savo karo jėgų, kuomet 
Rusija nemažino savų.

Iki šiol kapitalistinės vals
tybės dėjo didžiausių pas
tangų sužinoti tikrąją Sovie
tų Rusijos karo pajėgą. Bet 
sužinoti buvo nelengva. Jų 
šnipai Rusijoj buvo areštuo
jami tuzinais ir šaudomi de- 
sėtkais. Ir šiomis dienomis 
Maskvoje tapo sušaudyti 
tris buvusieji Rusijos milio- 
nieriai, kuriuos Anglija buvo 
papirkus, kad teiktų jai žinių 
apie sovietų armija. Kiek 

■ pirmiau buvo areštuota ir 
• sušaudyta keliolika estų, ku- 
I rie taip pat tarnavo Anglijos 
karo ministerijai šnipais Ru
sijoj. Da anksčiau buvo areš
tuota visa eilė amerikiečių, 
kurie prisidengę Raudonojo 
Kryžiaus ir kitokių labdarių 
skraiste dirbo šnipų darbą 
Rusijoj. Nesenai buvo sušau
dyti keli lenkai. Taigi, susek
ti Rusijos karo paslaptis šni
pinėjimo keliu buvo labai 
sunku.

Dabar gi kapitalistinės 
valstybės tikisi pamatyti Ru
sijos kazyras nusiginkląvimo 
konferencijoj paklotas ant 
stalo. Nes kiekviena šalis, 
dalyvaujanti nusiginklavimo 
konferencijoj, turės pasaky
ti, kiek ji turi ginklų ir kaip 
didelę karo organizaciją. 
Jei kuri ir nepasakys teisy
bės, tai konferencija bent 
nustatys, kiek kuri valstybė 
galės turėti ginkluotų jėgų 
ateityje. Ir turės būt įvesta 
kokia nors kontrolė, kad pa
sirašiusios valstybės laikytų
si nusiginklavimo konferen
cijos nutarimų. Tuo budu 
kapitalistinės valstybės galės 
žinoti'ir Rusijos jėgas. O tas 
joms daugiausia ir rupi.

Suėmus viską krūvon, Eu
ropoje dabar manoma, kad 
bolševizmas Rusijoj baigia 
jau išgaruoti, ir kad greitu 
laiku ji stos kapitalistinių 
valstybių koncertam

VĖL ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
JAPONIJOJ.

Iš Tokio pranešama, kad 
su visomis Nigatos uoste, apie 160 my- 
ar apdarais, lių į šiaurvakarius nuo Japo- 
fabrikantai

| »

nu sostines, pereitą sąvaitę 
buvo smarkus žemės drebėji
mas. Apie nuostolius da nie- 
k.» nežinoma.

ISPANIJOJ SUSEKTA 
NAUJAS SUOKALBIS.
Žinios iš Paryžiaus sako, 

kad Ispanijoj susekta naujas 
suokalbis prieš valdžią. Re
voliucionieriai šiuo kartu esą 
;usi koncentravę Andoroje. 
Paskutinėmis dienomis jie 
gavę nemaža ginklų iš užsie
nio ir laukę tik progos pra
dėti sukilimą, bet valdžia tuo 

.itarpu susekusi jų planus.
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DIDELIS DARBININKŲ 
LAIMĖJIMAS NORVE

GIJOJ.
šiomis dienomis Norvegi

joj buvo renkami žmonių at
stovai Į Storthingą (Seimą), 
ir tuose rinkimuose, kaip da
bar pasirodo, Darbininkų 
Partija, susidėjusi su socia
listais, sutriuškino visas atža- 
gareiviškas partijas. Norve
gijos seiman išviso išrinkta 
88 atstovai ir 62 iš jų socia- 
listų-darbininkų partijos. Vi
sos kitos partijos sudėtos 
krūvon gavo vos tik 26 viete
les.

Kuomet priešpaskutiniuo
se rinkimuose Norvegijoj at
žagareiviai buvo paėmę vir
šų, tai viso pasaulio kapita
listų spauda šaukė iš džiaug
smo, kad socializmas Norve
gijoj tapo jau palaidotas 
Bet šiandien reakcininkai 
griežia dantimis, o darbinin
kai džiaugiasi.

Amerikos plutokratų spau
da, apgailestaudama dabar’ 
savo brolių atžagareivių pra
laimėjimą Norvegijoj, sako, 
kad tenai viršų paėmę komu
nistai. Bet “Naujienos” nu
rodo, kad tai nejiesa. Jos ra
šo:

“Nors buržuazine spauda 
gvoltu rėkia apie Norvegu Dar
bininkų Partijos ‘komunistiš- 
kumą.’ bet jos programas be
veik kiekvienam punkte sutinka 
su tais programais. kuriuos 
stengėsi įvykinti Danijos. Šve
dijos ir kitų šalių socialistai, 
kuomet jie buvo paėmę valdžią' 
į savo rankas.

“Norvegijos Darbininkų Par
tija reikalauja, pav. visiško nu
siginklavimo ir siūlo pinigus, 
skiriamus armijos ir laivyno 
užlaikymui, suvartoti gamybos 
plėtimui, kad bedarbiai galėtų! 
rasti darbo. Ji reikalauja taip; 
pat, kad butų sudaryta preky-- 
bos sutartis su sovietų Rusija.

“Sakoma, kad Norvegijos 
Darbininkų Partija stojanti ir 
už pasitraukimą iš Tautų Są
jungos — tai jau butų priešin
gas socialistų nusistatymui rei
kalavimas. Bet šitam punkte 
telegramų pranešimui vargiai 
galima pilnai tikėti. Kuomet 
Norvegijos darbininkai buvo 
bolševizmo Įtakoje, jie. tiesa, 
buvo priešingi Tautų Sąjungai; 
tik socialdemokratai (kurie 
tuomet atsimetę nuo Dar
bininkų Partijos ir susiorgani- 
iav© Į atskirą partiją) laikėsi 

> kitokios nuomonės. Šiandien te- 
eiaus Darbininkų' Partija jau 

; yra susiliejusi su socialdemo- 
r 
i.I 
t

ė 
j 
Į 
i
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VARLIŲ GAUDYMO PRA
MONĖ AUGA.

K. A. rašo “Naujienose’’ 
apie tai. kiek Amerikoj var-j 
lių suvartojama maistui. Iš-1 
dvkusi miestų buržuazija,’ 
nuolatos jieško vis šviežie
nos, pradeda valgyt varles. 
Vienas Kanados francuzas 
turi jau ir receptą išdirbęs, 
kaip varles maistui prirengti. • 
Jisai duoda šitokį patarimą:;

“Paimkite didelę ir riebią 
varlę ir nukirskite jai kojas.1 
Nulupkite nuo kojų odą. o pas- £)_ras j Šliupas • 
kui Įmerkite jas Į sūrų vandeni, t — 
Po to pakočiokite jas miltuose1 mone< 
ir kepkite svieste. Kai iškepsite <
varlės kojas, tai jus turėsite ti
krą vištieną.”
“Naujienų” rašytojas sa

ko:
“Nors Amerikoj ?ra daug 

žmonių, kurie niekuomet dar Nofėtų deportuoti “chroniš-j 
kus svetimšalius.”

Amerikos patriotai, kurie 
vadina save “Mayflover ai
niais,” turėjo anądien balių 
Hartforde, ir jų prezidentas! 
Monroe savo kalboje pasakė, 
kad visi ateiviai, kurie išbu
vę šioje šalyje daugiau kaip 
5 metus neišsiima pilietiškų 
popierų. turėtų būt depor
tuoti kaipo “chroniški sve
timšaliai.” Jei patriotai turė
tų ragus, jie išbadytų visą 
svietą.

1

rikoj sugaunamos varlės sveria i jj- į«r tl-UU atsipeikėjo, kad ji 
apie l.OOO.OOo svarų. Gaudyto-; nėra da ’ženota.” Dabar ji 
jai už tą kieki gauna maždaug j skundžia bažnyčios choro 
$50.000. Bet viešbučiuose ii res- ‘vadą ir reikalauja savo kudi- 
toranuose publika sumoka apie kiui užlaikymo. Šitokią jos 
$150.000 už keptas varlių kojas, iliuziją, buk ji buvo jau ište

kėjusi. psichologai vadina 
;“noro išsipildymu” (wish 
fulfitlment).

Kas Šiandien Valdo Lietuvą?
— __  ____ • <__

Kainos varlėms labai Įvairuoja; 
viskas priklauso nuo vietos ir 
laiko, o taipgi nuo varlių didu
mo. Prirengti! varlių kojų sva
rui mokama nuo 12 iki 50 centų. 
Už tuziną gyvų varlių mokama 
nuo penkių centų iki keturių 
dolerių.

“190S m. Amerikoj buvo par
duota 250.000 svarų vai .._. 
riu vertė siekė $42.o0o. Nuo to 
laiko varlių vai t įima- maistui 
nuolat didėjo.’

Mums prisimena.
irgi 

; vilties dėjo ant vailių 
mones. Jisai tikėjosi ir Le- 

ikolą Amerikai atmo- 
: kėli žaliomis \ arlėn , .

Patriotai degina patriotiškas 
knyga*.

Chicagvs ma joras Thomp- 
sonas užsimojo iššluoti iš

.•! i u k ni‘esto knygyno ir iš mokyk-

kad 
daug 
ura-

VISKO PO B1SKĮ.

nėra bandę ‘variienos.’ bei var
lių vartojimas maistui su kiek
vienais metais vis auga. Dau-! 
ginusia jų sunaudojama did
miesčių viešbučiuose ir restora
nuose. Pirmoj vietoj stovi New 
Yorkas. Bostonas. St. Louis, 
Chicago, Philadelphia. Baitimo- 
re. San Francisco. \Va~shingt<- 
nas ir New Orleans. Kiti didieji 
miestai — Detroit- Cincinnati 
ir Minneapolis — matomai, dar 
neįprato žaliukių valgyti. Rin
ka ten varlėms nedidelė.

‘"Kol kas dar pasitenkinama 
natūralinėmis varlėmis, t. y. 
nebandoma užvesti varlių ūkiai, 
kur jos specialiai butų augina
mos. Bet nežiūrim Į tai. varlių 
gaudymo pramonė vystosi viso
se valstijose. Kadangi daugu
moj vietų pasitenkinama lokali
nėmis rinkomis, tai paduoti tik
slių žinių apie sugaunamų var
lių kieki nėra jokios galimybės.

“žuvininkystės biuras ap 
skaičiuoja, kad kas metai Ame

lų visas knygas, kuriose gar
binama Anglijos karalius ar 
jo valdžia. Jisai paskyrė tūlą 
Hermanną cenzorium, liepė 
jam surinkti iš knygyno visas 
tokias knygas, sukrauti di
deli laužą ir visas jas sude
ginti. Jis sakosi darąs tai dėl 
to. kad jis esąs Amerikos 
patriotas. Bet reikia atsimin
ti, kad žmonės, kurie tas 
knyga.- rašė ir spausdino, 
taipgi buvo patriotai— Ang
lijos patriotai. Taigi išeina, 
kad patriotai degina patriotų 
raštus. Susipratę darbininkai 
dėlto ir atmeta patriotizmą, 
kad jis yra niekas daugiau, 
kaip tik kvaila, akla savitar
pė tautų neapykanta.

I

Davatka, kuri norėjo vyro.
Bostono teisme buvo svar

stoma anądien Įdomi byla. 
Tūla Thelma, dievobaiminga 
mergina iš Neu tonu. taip no
rėjo vyro, ir taip Įsimylėjo Į 
bažnytinio choro vadą, kad 
Įsikalbėjo, jog ji yra tikra jo 
pati. Pasekmės buvo tokios, 
kad ji tapo kūdikio motina.

Dievo tarnai mušasi.
Amerikos baptistų misijos 

viršininkas kun. J. F. Love 
davė anądien baptistų suva
žiavime raportą apie baptis
tų misijonierių padėtį Itali
joj. Jų padėtis esanti apverk
tina. Italijoj ir Sicilijoj buvo 
jau 10 užpuolimų ant baptis
tų. Jų bažnyčios tenai buvu- 
įsios sudegintos, misijonie- 
riai sumušti ir jiems įsakyta 

j tuo jaus išvažiuoti. Tuos po
gromus ruošią katalikų kuni- 
igai susitarę su vietos fašistų 
valdžia. Tai ve, kokia “mei
lė artimo” tarp Dievo tarnų! 
Už bizni besivaržydami jie 
netik mušasi, bet degina vie
ni kitų bažnyčias.

Lietuvos žmonėms senai paties, vienintelis Lietuvoje apie tai, kas dabar Lietuva ‘ - - - valdo

Tauragės sukilimo malšin
tojai.

Tauragės sukilimą malši
no nusigėrę karininkai ir pa
rinkti, nugirdyti kareiviai. 
Jiems vadovavo žinomas 
Lietu\ oje Labutis, ir koks tai 
Tnidet. karininkas iš Klai
pėdos. Labutis, tai buvusis 
policijos rezervo vadas, ku
ris prie Kadenių valdžios 
1925 metais, sausio mėnesy
je, ties Kauno rotuže šaudė 
į beginklius, ramius bedar
bius. Tas pats Labutis, kleri
kalų vado Bistro pašauktas, 
su ginkluotais kareiviais įsi- 
briovė anuomet Seiman ir 
varu išvedė BieiinĮ, Grinių ii 
Lapinską (tuomet klerikalai 
pasilikę vieni patįs,- nes kiti 
opozicijos atstovai irgi išėjo 
iš Seimo, pakeitė spaudos ir 
susirinkimų Įstatymus >.

Smetona su Merkiu pasky
rė Labuti i husarų pulką. 
Dabar šitas niekšas vaikščio
ja karininko uniformoje. Ji
sai nušovė buvusi Seimo narį 
Povilą Mikulskį ir girtas bū
damas užgiedojo tautos him
ną. Tai lygiai taip, kaip caru 
laikų juodašimčiai, kurie 
skersdami žydus giedojo ca
riškos Rusijos himną.

Tauragės malšinimas buvo 
Labučių rankose, girtų Labu
čių. Todėl buvo tyčiotųsi iš 
pasmerktųjų miriop sukilė
lių, jiems liepta bėgti ir tuo
met Į juos šaudyta: kitiems

paaiškėjęs faktas, ir visam pasaulyje taip mo- 
(kytas profesorius. Bet Lietu
voje niekam nėra sekretas, 
ikad Voldemaras turi skan- 
’dalingą bylą Lietuvos uni
versitete dėl vieno rašinio, 
rašinio oficialaus pobūdžiu, 
kuriame jis pats save pati aru 
“vieninteliu tikru profeso
rium.” Melas, tai pirmoji 
Voldemaro politikos priemo
nė. Po paskutinių jo kelio
nių Ženevon ir Italijon. Eu
ropos spauda pavadino jį 

‘ “aklu intrigantu ir provinci
jos vargonininku.” Kas žino 

•> ŠĮ poną, tas sutiks, kad pava- 
__ > visai vietoje. Kuo

met Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris Štrezemanas 
pasakė, kad tarp Vokietijos 

i ir Lietuvos yra daug ginčiti- 
nų reikalų, kuriuos sunku 
busią išrišti, Voldemaras 
nieko negalvodamas atkirto: 
“Na, tai kariausime!” Žene
vos kuluaruose tas Augusti
no pasakymas sukėlė daug 
juoko. Po šitokių “pasiro
dymų” tarptautinėj politikos 
arenoj, Europos politikai jau 
visai rimtai šnipšdasi, kad 
“laikas butų užbaigti su ne
priklausoma Lietuva.”

Daukantas serga kokia tai 
žinoma tiktai kauka- 

ziečiams, nenormalus ir svei
katos žvilgsniu pakrikęs 
žmogus. Jis moka taikinti, 
moka visur prilysti ir atrodo 
labai kuklus. Kaip dabar 
aiškėja, tai jis buvo svar
biausi 17 gruodžio pervers
mo sumanytojas. Bet jis gud- liepta “ patiems išsikasti sau 
rus, prieš pat perversmą iš- duobes, jų lavonai laistyta

jau yra 
kad Lietuvą šiandien valdo 
man i ja kai ir avantiūristai. 
Visus tuos “tautos vadus” 
reikėtų sugabenti Į pamišė
lių ligoninę, kur net ir nespe- 
cialistai jiems šitokią diag
nozę parašytų:

Smetona
ja sergąs žmogus. Jam rodo
si, kad tik jis vienas Lietu
vos prezidentu gali būt. Be
valis. si pina budis, alkoholi
kas. Šiauliuose Smetona vie
šose vietose išeidavo visai | 
nusigėręs, vos ant kojų pa-į 
stovįs, šitas “tautos vadas ’ i,.-. ....
pasirodydavo girtam stovyje |dlnupąs visai vietoje, 
ir kitose Lietuvos vietose. į 
Tik manijakas galėjo su 
džiaugsmu žiūrėti Į tuos svei- • 
kinimus, kuriuos jį pasitik
dami rašė ant vartų iškalno 
jo paties įsakyti policininkai 
ir “pavietų” satrapai. Pa
vyzdžiui : “Sveikas, Gedimi
no aini!” šitokių užrašų bu
vo ne vienoj vietoj. Smetona, 
Užpalių nusususiu ūkininko 
sūnūs, klumpakojų ir juod
nugarių tėvų vaikas, su 
džiaugsmu žiuri i teikiamus 
jam Gedimino titulus! Na, 
sakykite, ar sveikas protas ir 
ambicija galėtų tokiais užra-' 
šais didžiuotis? Arba, kad ir liga, 
toks faktas. Žinomas Kauno 
fatas generolas Nagevičius 
užsakė Smetonai kokią tai 
neregėtą žvaigždę ir kaspi
ną. Smetona prisisegė tą 
žvaigždę, persijuosę per pe
tį kaspiną ir tokiam pavida
le važinėjosi po Lietuvą. Tik 
manijakas ir pamišėlis gali 
tokį šposą krėsti. Smetona gi važiavo 
turi iš to didelį malonumą; kius. ir jeigu perversmas bu-;tam Bildušiui kaišiota revol- 
mat, ir jis ne bet kas, bet tų nepavykęs, tai jis butų su-įyeris, teisme ant pasmerktu- 
prezidentas, “tautos vadas.” kęsis, kaip tik moka. Dau-j jo rėkauta, tyčiotasi. Jeigu 
Tai, prie ko priėjo Užpalių kantas šiandien ministeris, panašus vaizdai yra galimi 
mužikas! T ’ 2

Voldemaras, .tai. anot jo taiko i Smetonos vietą. Gali
mas dalykas, kad tai busi-•Z '

mas diktatorius. <“ 
ungurio politiką veda: neva 
visiems geras, bet kada ūki
ninkai išdrėbė ji iš savo par
tijos ir parašė apie tai savo 
laikraščiuose, tai jis Įsakė 
cenzūrai šitą pranešimą iš
braukti. Mat, reikalui atėjus, 
jis da galės prisigaudyt ūki
ninkų balsų.

Aleksa, tai komunisto An- 
gariečio (Z. Aleksos) brolis. 
Didelis atbukėlis, kaip ir visi 
Aleksos. Kuomet ne valdžio
je, jie baisus pesimistai; bet 
patekę Į valdžią remia tiktai 

^diktatūrą ir stoja už žiau
riausias priemones. Tai jau 
tokia Aleksu notura. I 

Plechavičius, tai krimina-į 
linis tipas, baigęs vos tik dvi • 
klases. Tai plejada, kokių 
maža. Amerikiečiai turėtų 
sudėti šimtus ir tūkstančius 
dolerių, kad prašalinus tuos 
gaivalus, kurie daro Lietu-i 

: vai gėdą. Nuo jų reikia gin
tis, kaip nuo pikčiausio prie
šo.

* Yra ir
Paimkim kad ir tokį Norei
ką ar Musteikį. Viešpatie, ko 
tas žmogus, Musteikis, negali 
atlikti! Juk už pavadinimą““ 
jo tikruoju vardu (Deržimor- KATALIKAS KUNIGAIK- 
da) jis Seimo atstovams šau
dymu grasino, į dvikovą juos 
šaukė.

Jei prie šitos kompanijos’ 
pridėsite “Varpo” sprogdin
tojus fašistus karininkus Ma- 
čiuikas, Mačiokus, Jablons
kius, o taipgi dabartinius 
Lietuvos radio informuoto- pati, buvusi Graikijos kuni- 
jus Matą šalčių ir Gustainį, gaikščiutė, dabar gyvena 
tai bus pilna plejada, kurį sostinėje Bukarešte ir auklė-, 
sudaro zoologinį naciona- ja savo 5 metų sūnų, kuris 

nesenai buvo paskirtas Ru
munijos “karalium.” Ji yra 
skaitoma legale jo žmona, 
nes paeina iš “karališko 
kraujo.” Kita jo žmona. 
Lambrino, gyvena dabar Pa
ryžiuje. Pastaruoju laiku 
kunigaikštis Karolis myla' o- 
si su tūla Ix>pescu. bet žinios 
sako, kad šiomis dienomis jis 
ir ją pąmetęs.

lidvbės mani-*

t

i

. x . į_____ , jų lavonai laistyta
iš Kauno i Mažei- kerosinu. Tauragėj pasmerk-
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Cigaretai kurie suteikia didžiausio
atšviežinančio smagumo.

•s

C
kratų partija, todėl tenka ma
nyti, kad jos pozicija Tautų Są
jungos klausimu yra tokia pat, 
kaip socialdemokratų, arba ar
tima jų pozicijai.

“Norvegijos darbininkai pir-J 
miaus buvo karšti prohibicijos 
šalininkai; šituo, atžvilgiu jų! 
galvojimas buvo panašus i šuo-; 
mių darbininkų. Bet gyvenimo1 

,‘praktika parodė, kad prohibici-! 
ja į blaivybę neveda; todėl Dar 

’bininkų Partija dabar protin- 
giau sprendžia šitą klausimą. Ji 
reikalauja, kad svaiginamųjų 
Igėrimų gaminimą ir pardavinė
jimą kontroliuotų valstybė ir Į 
3iad pajamos iš šito šaltinio bu
tų apverčiamos socialėms 
reformoms — darbininkų , ap- 
;draudai nuo ligos ir nedarbo, 
pensijoms seniems darbinin- 
•n inkams, ir tt.
į "Apie tai, kad darbininkai, 
paėmę valdžią. į savo rankas, 
turėtų vienu užsimojimu suval
stybinti visą pramonę ir preky
bą, kad jie turėtų atimti teises 
‘butiniams’ ir vietoje parla
mento įvesti sovietus, — Nor- 
yegijos Darbininkų Partijos 
programe nėra nei vienu žodžių 
užsiminta. Taigi aišku, kad s« 
leniniškais bolševikų absurdai^ 
ji neturi nieko bendra.

“Galutinas Norvegijos Daf- 
hinįnkų Partijos tikslas yra so- 
ciaKštineš' tvarkos įvedimas, 

šitokį tikslą turi viso pe- 
'(Mulio partijos.” 
t

Camel yra sumaišyti iš rinktinio ta 
bako, kas padaro švelnumą, vėsumą, 
lengvumą ir atšviežinanti rūkymą. 
Nereikia specialiu prirengimų dėl 
gerklės apsaugojimo - Camel tabakas

bet ruošiasi Į premjerus jr; Rusijoj, kur girti valdininkai 
’ • viską gali, tai Europoj tokių 

dalykų, kokius matė Taura- 
Jis visada į gė, bent paskutiniais laikais, 

i niekas negirdėjo.
Didvyris Budry*.

Buvusis caro ochraninkas, 
o dabartinis Lietuvos žvalgy
bos viršininkas Budrys lei
džia savo žvalgybos skyriuo
se suimtuosius politinius 
mušti ir elektrizuoti. Yra ži
nių. kad Mariampolėj jau at
naujinta kademų laikai — 
•ten jau vartojamos elektriš
kos mašinos ir taip vadina
mos krikščionių “priemo- • 

!nės.” Kaune žvalgybininkai 
pradeda "tardymą” pakišda
mi tardomajam revolveri ir 
rėkdami, kad jiems jau vis
kas esą žinoma. O jei revol
verio tardomasai nenusigąs 
ta, tai pereinama prie kitų 
priemonių: ant stalo padeda- 

; ma pluoštas pinigų ir sako
ma : “Prisipažink — tai ta
vo.” Arba: “Pastok musų 

1 tarnybon — tai šitie pinigai 
tavo.’’ . Žinoma, pasitaiko 
silpnavalių, kurie šitokioms 

žvalgyboje daromi provoka
toriai, šnipai ir išdavikai.

Kauniškis.

daugiau manijaku. Priemonėms paduoda. Tai,

liziną.
Šitie nesveiki žmonės Įsta

tė Lietuvos politiką Į nesvei
kus kelius, ir jei einant tais 
keliais vieną gražią dieną 
Lietuva išsibrauks iš Euro
pos žerrilapio, tuomet visi 
tie, kurie Mikulskį šaudyda
mi giedojo himną, supras, 
kaip visa tai šlykštu. Bet ta
da jau buspervėlu galvoti

♦

l

ŠTIŠ PAMETĖ DA VIENĄ 
PAČIĄ.

Katalikiškos Rumunijos 
kunigaikštis Karolis yra di- 
džiausis “laisvos meilės” 
apaštalas. Jis turi trįs pačias, 
ir visos jos gyvos. Viena jo

f
i



pinigus namo
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a louraine
Jums patartina pasirinkt geriausia

telegrafą
Kaslink Degučio prisira- gerai pasipučia. Vieną ne-

P. Yasutis.

į Per visą komediją tęsiasi

t

Pilietis.

rence, Mass.

CLEVELAND, OHIO. 
“Dirvos” štabo komedija.
Spalių 23 d. Lietuvių Sve

tainėje tapo sulošta ketur-

sius iš Amerikos žmones; pa
skiau amerikiečiai juos suse
ka, kad jie yra apgavikai ir

Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo.

j įspūdį daro.
Ekscelencijos” turinys yra 

Kauno žulikas, persi-

COLUMBUS, OHIO. 
Iš užmiršto kampelio.

THE
WESTERN UNION 

TELEGRAPH 
COMPANY

Westem Union Telejrraph 
ofisas randasi arti jūsų. Mu
sų Klerkai yra išlavinti su
teikti jums greitą ir atydų 
patarnavimą. Per musų Ka
belio Money Order Patarnavi
mą jus galite pasiųsti savo 
pinigus į jūsų tėvynę, nepai
sant kur ji butų. Pinigai iš
mokami tos šalies valiuta ar
ba Jungtinių Valstijų dole
riais.

Įstojamasis mokesnis tik 50c. lavinsis, bus gera šokikė, 
ir jei nustatytomis dienomis1
1 1 • * 1 • “

NESIŲSK pinigų per laišką, 
laiškai nėra greitesni už 
traukinius, kurie veža juos. 
Jūsų pati ir vaikai arba jūsų 
motina namie gal reikalauja 
pinigų tuojaus. Kuomet tik 
jus gaunate pinigus pėdės 
dienoje, eikite tuojaus i arti
miausi Western Union Tele- 
graph ofisą ir pasiuskit juos 
namo..

Anglų kalbos kursai.
Nuo spalių 17 d. š. m. čia 

atsidarė anglų kalbos vaka-

Už valandos laiko, kuomet 
jus sumokate savo pinigus 
Westem Union Telegraph 
ofise, tie pinigai būna išmo
kėti jūsų šeimynai.

liaus patarčiau nominuoti 
Joną Bučinską iš Bingham- 
tono. Daktaras-kvotėjas ga
lėtų pasilikti tas pats.

Išrinkus į Pildomąją Tary-

publikai patiko. Matomai 
lowelliečiai myli girdėti dai
nuojant gerus dainininkus.

nistus uostydamas tūlos “lei
dęs” padalkūs.

Perkūno Vaikas.

perdirbus-pataisius 
' i” būt tinka

mesnė. Viena, tai kalbos sa-

svečių buvo daug, tai ir ba- yra nuobodu gyventi. Ima nieko sakyt, išskyrus sto-
lius buvo linksmas. Šiame ' Iš ateivių čia daugiausia i vėjimą... Vaikutis — laikraš- 
baliuje buvo duodamos d o-; y ra italų, žydų ir vokiečių

T. M—jas.

Nematau reikalo ilgesnės
Ten Buvęs, recenzijos rašyt, nes jokios

riuos buvo pastebėta nežino-

Taipgi reikia pridurti, kad į P°J^i jos
publika laike pildymo pro- Gi , e0’” ”
gramo užsilaikė gana ramiai, meiliški dalykai.
uz ką reikia pagirti. ‘ .. . -. . .

Aukščiausia Rūšis Visame Sviete

<

BROOKLYN, N. Y.
Mirė Leonas Ereminas.
Spalio 21 d. čia pasimirė 

lietuvių visuomenei plačiai 
žinomas chorų vedėjas Leo
nas Ereminas. Velionis buvo 
bene pirmutinis Amerikos 
lietuvių nebažnytinių chorų 
organizatorius. Jis visą savo 
gyvenimą energingai darba
vosi meno srity, rinko ir savo 
lėšomis spausdino chorams 
dainas, nuolat mokino lietu
vių chorus ir pats dalyvavo 
vaidinimuose operečių. Bro- 
oklyno ir apielinkių lietuviai 
pažino senelį Ereminą, kaipo 
geriausį ir energingiausį cho
rų vedėją, o plačiosios Ame
rikos lietuviai, beabejonės, 
pažino jį iš jo išleistų dainų, 
kurias dainavo visų kolonijų 
chorai.

Senelis Ereminas buvo la
bai draugingas ir linksmas 
žmogus, todėl visi jį mylėjo 
—tiek jauni, tiek seni. Savo 
darbais ir pasielgimais jis 
paliko neužmirštiną atmintį.

Kadangi velionis buvo tik
ras laisvamanis, tai buvo 
palaidotas be jokių religiš
kų apeigų — jo kūnas buvo 
sudegintas krematorijoj.

Choristas.

BROOKLYN, N. Y. 
Dar vienas smarkus lietuvis 

ristikas.
Į Brooklyną atvyko iš Ca- 

lifornijoš jaunas ir gražus 
lietuvis ristikas Jack Gan- 
son. Jis daugiausia risdavosi 
San Francisco apielinkėj, 
kur turėjo labai gerą pasise
kimą. Spalio 18 d. Richmond 
Grove šis jaunas musų dru- 
tuolis buvo suporuotas su 
milžinu lenku Stanley Stick- 
ney. Nors Gansonas svėrė tik 
195 svarus, o lenkas 218 sva
rų, bet musų tautietis nuga
lėjo lenką į 13 minučių. Tai 
buvo pirmas Gansono pasi
rodymas rytuose.

Spalio 24 d. New Yorko 
Reg. Armory Gansonas buvo 
suporuotas su italu čampijo- 
nu George Calza. Per pusę 
valandos jiedu grūmėsi kai 
levai, bet vienas antro nepa- 
rito. Calza yra garsus risti
kas, o vienok per pusę valan
dos Gansono jis nepaguldė. 
Tas parodo, kad Gansonas 
ištikrujų yra “slidus” vyru
kas.

Spalio Ž5d. N. Ridgewood 
Arenoj Gansonas ritosi su 
ukrainiečiu Tom Lurich. Ko
va buvo smarki. Bet po 18 
minučių Gansonas prispau
dė Luricho pečius prie ifiat- 
raso. . W < -

Komaras giriasi, kad jis 
Gansoną lengvai paimtų. Bet 
tikrenybėj tai kažin kaip bu- 
tųj Sportininkas.
J , ■

PHILADELPHIA, PA. 
Triukšmingas Republikonų 

Kliubo susirinkimas.
Spalio 23 d. Republikonų 

Kliubas turėjo nepaprastą 
savo narių susirinkimą ap
kalbėjimui pirkimo svetai
nės. Komunistai, kaip ir visa
da, atsižymėjo triukšmo kė
limu. Jie reikalavo, kad 
Kliubas duotų įgaliojimą tik 
trims komunistams pirkti 
svetainę. Mat, tie trįs komu
nistai, jeigu butų gavę įga
liojimą, tai greičiau butų pa
sidalinę $8,000 komišino. 
Komunistai taip tampriai, 
yra surišti su komišinu, kad 
jie ir garadžių pirktų Kliu
bui, kad tik gavus komišiną.

Betgi Kliubo nariai šiam 
susirinkime išmetė iš komi- 
si jos tris komunistų vadukus. 
Bet dar liko keli komunis
tai, kurie irgi tyko gauti ko
mišino. Apart komunistų 
yra dar dvi komisijos — ka
talikų sriovės ir bepartyvių, 
kas sudaro Kliube tris frak
cijas. Frakcijų nebuvo iki to 
laiko, kol komunistai nebuvo 
pagauti šmugelį varant.

Susirinkime dalyvavo apie 
šimtas narių. Laike balsvi- 

, 'mo 7 balsais viršaus nutarta 
pirkt svetainėlę už $28,000. 
Ir už tą sumą savininkas su
tinka parduot. O komunistų 
komisija pirmiau reikalavo 
nuo Kliubo už tą pačią sve
tainėlę $36,000. Taigi skir
tumas yra $8,000. Šitą skirtu
mą komunistai butų pasidali
nę kaipo komišiną.

Jeigu svetainėlė bus nu
pirkta, komunistai yra nusi
tarę pasidaryt čia savo par
tijos stovyklą. Vadinasi, 
Kliubas užlaikys svetainėlę, 
o komunistai su visomis savo 
fašistinėmis organizacijomis 
ateis ant burdo, ir bus už dy
ką.

Ar nebūtų sveikiau Re- 
publikonų Kliubui susivienyt 
su kitais kliubais, kurie ran
dasi vos tik už 3-jų blokų 
viens nuo kito. Susivienyt 
yra galima, tik reikia paga- 
mint atatinkamą žmonėms 
konstituciją. Dabartinė Re- 
publikonų Kliubo konstituci
ja yra pagaminta komunistų. 
Būtinai reikia ją perrašyt 
taip, kad butų pažaboti su- 
bolševikėję gaivalai ir Big 
Džimio šaika. Tuo" tikslu rei
kia sušaukti specialį visų 
3-jų kliubų narių susirinki
mą, apkalbėt bendrai reika
lą. Kliubas gali tik apipirkt 
svetainę, bet jis negalės ją iš
laikyt. Suvienijus kliubus į 
vieną, lengvai galės apsiva
lyt nuo triukšmadarių ir sėk
mingai išlaikyt tą įstaigą, ku
ri turi būti pažangių lietuvių. 

K. J. Geležėlė.

WORCESTER, MASS. 
Lietuviai politikoje.

Šiais metais į miesto tary
bą išstatė savo kandidatūras 
net trįs lietuviai: advokatas 
Barkus, A. Lukoševičius ir S. 
Vaškelevičius. Pastarasis lai
mėjo, o pirmieji du prakišo.

Stasys Vaškelevičius yra 
jaunas vyras, nesenai baigęs 
advokatūros mokdą. Nors jis 
priklauso katalikų pusei, bet 
yra pažangus ir visus lietu
vius skaito lygiais. Jaunam 
musų politikieriui vėlinu ge
riausio pasisekimo.

Jau ir seniau Worcesterio 
lietuviai bandė prasimušti į 
miesto tarybą, bet vis be pa
sekmių. Atmenu, apie 10 me
tų atgal statė savo kandida
tūrą J. Nevihckas, dabarti
nis “Keleivio” redaktorius. 
Kadangi jis ėjo ant socialistų 
tikieto, tai nėturėjo pasiseki
mo. Vėliaus statė savo kan
didatūrą J. Kalakauskas ant 
demokratų tikieto. bet irgi 
tapo sumuštas. Dabar atėjo 
eilė Vaškelevičiaus — ir jis 
laimėjo.

Nors lietuviai savo skai
čiumi ir kulturingumu uži
ma žymią vietą tarpe ateivių, 
bet politikoje ligšiol jie buvo 
nežymus, tuo tarpu švedai ir 
airiai valdo miestą pasikeis
dami. Lietuviai turętų visu 
smarkumu subrusti ir paro
dyti, ką jie gali. Pirmas žing
snis priklauso Lietuvių Ukė- 
sų Kliubui.

Kaslink Degučio prisira- gerai pasipučia. Vieną ne- Labai gaila, kad antroji 
šymo prie komunistų yra dvi dėldienį kunigas iš sakyklos pusė jaunimo šita proga ne- 
nuomonės: vieni sako, kad pasakė, kad jokių garsinimų : gali pasinaudoti, t. y. mergi- 
Degutis prisirašė prie komu- nebūtų dalinama palei baž-į nos, kurių skaičius norinčių 
nistų ant keršto Dėdei Sa-nyčią, nors ir geriausiu para-'mokintis taipogi yra nema- 
mui, kad negavo policmono pijonų, nes, girdi, tie apgar- žas. Pasirodo, kad Canada 
‘“džiabo,” o kiti spėlioja, sinimai yra bedieviški. Vie- dar toli stovi nuo kultūros, 
kad jis nusekė paskui komu- ton rūpinimosi bizniu, butų 

geistina, kad kunigas pamo
kytų parapijomis ko-nors 
naudingesnio, kad suėję į 
skiepą jie bent nesikumš- 
čiuotų.

♦ # ♦
PHILADELPHIA, PA.

Apsisaugokite!
Paskutiniu laiku musų 

mieste atsirado blogos valios 
vientaučių, kurie pradėjo 
vaikščioti po lietuvių 1 
siūlydami užsisa _ ’ 
nužeminta kaina. Jie ima ir 
rankpinigius.

Tie kriminalistai vartoja 
Lietuvių Tautos Katalikų 
Bažnyčios vardą, buk ši pa
rapija nupirkusi Coal Yardą, 
papirkusi tūkstančius tonų 
anglių ir pigiai juos pardavi
nėja. Tokie paskalai netei
singi ir neatatinka tikreny
bei.

Todėl šiuomi perspėjame 
Philadelphijos ir apielinkės 
lietuvius apsisaugoti nuo to
kių doroje supuvusių žmonių 
ir. atsitikime, jeigu tokie at
eitų pas jus siūlyti užsakymą 
anglių L. T. K. Bažnyčios 
vardu, praneškite urnai poli
cijai arba L. T. K. Bažnyčios 
komitetui.

Lietuvių Tautiškos Katali
kų Bažnyčios naudai renka
mos rinkliavos su atatinka
mais parapijos paliudymais 
ir Korporacijos antspauda.

Kun. Vysk.
Ksaveras M. Žukauskas. 

331 Reed št., Philadelphia.

da pameluoja ir apgaudinėja 
publiką, šitame parengime 
irgi apgavo: »ie tik apgarsi
nimuose, bet ir programe pa
žymėta, kad bus “Atletų Ex-’( 
hibition”; garsino Sarpalių 
ir Komarą tais atletais. Bet 
jų nebuvo. O daugelis ir ėjo 
į parengimą, norėdami pa
matyt Komarą su Sarpalium.

Karpavičius be melo ne
apsieina: žada, bet neišpil
do.

Tas parengimas buvo ren
giamas neva paminėjimui K. 
S. Karpavičiaus 10 metų sto
vėjimo prie “Dirvos” už re
daktorių. Bet kuomet pats 
Karpavičius jieškojo lošėjų 
ir pats lošime dalyvavo, tai 
tas parodo, kad niekas jam 
to jubilėjaus nerengė kai tik 
jis pats, tikslu pasigarsint ir 
pasipelnyt. Pasirodo, kad K. 
S. Karpavičiui neprijaučia 
net T. M. D. kuopa. Ir kaipgi 
atjaus, kuomet nuo gruodžio 
mėn., 1926 m. neturėjo susi
rinkimo. 0 Karpavičius yra 
tos kuopos nariu: “Dirva” 
jos organu, K. S. K. redakto
rium. Kai K. S. K. taip “vei- 
ria,” nėra dyvo, kad pats sau 
susirengė parengimą. Butų 
labai didelis stebuklas, jei 
būt kiti surengę Karpavičiui 
10-metinį jubilėjinį parengi
mą. Mat, jau nėra kvailių, tai 
nebuvo kam ir parengimas 
surengt.

Išsivystęs Sandarietis.

Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

Saugus būdas 
siųst

Spalio 16 d. Bostono Ope-koTnedija“Ekscelen- 
ros Draugija perstatė ” Komedija tu" siek tiek

raneio Petrausko operetę “Užburtas'JHbko. 1 įenok, nėra, joje 
etuviūstubas Kunigaikštis.” Patsai veika-'linksmo, nuo Širdies juoko. eiuvių.iuoa& & Yra lietuvių kalboje daugakyt. anglių ’^ab“S "peršS 'geresnių komedijų. Supran- 

nekurie aktoriai visai buvo ’ i • • 
netike savo rolėse, pas neku- Ekscelencija 
riuos buvo pastebėta nežino- ; . . . , ■ x . . .
jimas rolių, žodžių sakant, k,n,a?. suburti, antra va giai 
ei atimtum Navadauską ir prasčiausią jspudj daro, 

p-lę Sadauskaitę, tai kiti ak- F’"'"-''-'“’ 
toriai žemiau kritikos. Na-dV1^’, ....
vadauskas, Sadauskaitė ir statydamas policijos vynau- 
kiti pertraukose sudainavo sJa ?a^va’ sa ^yo sekreto- 
keleta solo ir duetų, kurie num apgaudmep pąrvyku-

naudos iš to skaitytojui ne
bus.

Lošėjai stovi šiaip: L. Ba
nionienė—Bumblienės rolėj, 

Šis miestas yra nemažas. M. Dovydaitienė — Keidės 
Gyventojų turi.279,863. Lie- rolėj. M. Dagilaičiutė — tar- 
tuviu vra apie 20 šeimynų ir naitėš rolėj. Jos visos lošė 
keletas pavienių. Lietuviai 'neprastai. Iš vyrų, tai_A. Šmi- 
gyvena gražiame nutikime ir gelskis geriausia lošė^ Bara- 
didžiuma turi nuosavus na
mus.

Darbai šiuo tarpu čia eina

vyko rolėj: J. V. Mitchelis— 
Ekscelencijos rolėj, Zdanis 
—Džiovo rolėj, J. Morazas— 

prastai. Neamatninkams len- kiemsargio rolėj, K. S. Kar- 
gvesnio darbo čia beveik ne--pavienis — dėdės rolėj. Šie 

įketuri lošė apyprasčiai. Vie
tomis buvo lig apmirę ir jo-

LOWELL, MASS. 
Margumynai.

Aušros Vartų moterų pa- galima gauti, 
šalpinė draugija 8 d. spalio.' Kadangi lietuvių čia gy- _ . _ .
buvo surengusi balių. Šokėjų vena mažai, tai pas mus nėra kio judėjimo nesimatė. O 
ir šiaip publikos buvo daug. nei balių, nei šokių, nei kito- jau meilinimosi laike, tai iš- 
Matėsi keletas svečių ir iš to- 'kių pasilinksminimų. Todėl rodė bailiais. Slaptoji polici- 
limesnių kolonijų. Kadangi pavieniams lietuviams čia ja mažai matėsi, tai negali-

IĄ NOMINUOSIME | 
SU. PILDOMĄJĄ 

TARYBĄ?
Jau prasidėjo nominacijos 

kandidatų j SLA. Pildomąją 
Taiybą. Ką nominuosime?

Širvydinio plauko tauti
ninkai stoja už senuosius 
Pildomosios Tarybos narius: 
Gegužį. Kamarauską, .Jurge- 
liutę, Danielių ir Raginską. 
Komunistai gi norėtų visas 
čia paminėtas ypatas iššluoti 
iš Pildomosios Tarybos lau
kan, o jų vieton pastatyti 
sau prielankius žmones.

Mano supratimu, negerai 
butų palikti visus senuosius

BINGHAMTON, N. Y. 
Bolševikų prakalbos.

Spalio 20 d. čia kalbėjo 
“tovarišč” Žaldokas iš Chi- 
cagos. šis bolševikų orato
rius skyrėsi nuo kitų save 
draugų kaip išvaizda, taip ir 
kalbos tonu. Jis ragina žmo
nes verst dabartinę Smeto
nos valdžią Lietuvoj. Bet ką 
pastatyt vieton Smetonos—^ 
nepasakė.

Binghamtono komunistai 
sustiprėjo vienu “člunku;” 
nes gavo naują “memberį” 
ypatoje J. Degučio. Šis žmo
gelis tūlas laikas atgal buvo 
karštas parapijonas, vėliaus 
buvo socialistas, o šiandien 
jau komunistas. Pamatysi
me, kuomi jis bus rytoj.

čių pardavinėtojas, Juozu- 
jkasGillis, geriausia sulošė. 
Pasakė eiles gana gerai, už 
tai delnų plojimas buvo di
delis. Juozukas turėjo daug 
daugiau energijos, negu di
dieji vyrai.

“Ekscelencija” tuoj bus

vanos merginoms už gražu
mą. Dovaną laimėjo p-lėi 
Kraučiuniutė. Buvo dovana! MONTREAL, CANADA. 
ir vyrams už pašokimą rusiš
ko kazoko. Laimėjo Milius.; 
Mano supratimu turėjo lai
mėti Johnsonas. ,

* » * jriniai kursai. Mokytojauja |užmiršta, nes joje nėra tokio
Keliatas mėnesių atgal lietuvių pradinės mokyklos įkvėpimo, kuris pasiliktų ziu- 

čionaisliko atkeltas naujas! mokytojas p. Tautkus. Pa-.rėtojų jausmuose, 
kunigas Juras, buvęs La\v-jmokos būna keturis sykius į į Publikos lošime buvo virš 
rence, Mass. Kad geriaus sąvaitę, t. y. pirmadieniais, 200; ant šokių mažai atėjo, 
pasipinigavus naujas kuni- antradieniais, trečiadieniais j Beje, Kairiūkščio mergai- 
gas rengia visokius kermo-ir ketvirtadieniais. Pamokos tė šoko klasiškus šokius. Ji 
šius bažnyčios skiepe. Nieko tęsiasi po 1 ir pusę valandos, gražiai šoko. Ateityje, jeigu 
tokio nuostabaus nebūtų, jei 
tie parengimai duotų žmo
nėms šiokią-tokią naudą. 
Dabar gi tikslas tų jo kermo
šių — tai dolerių pasižvejo- 
jimas. Vaikščioja visur pas 
žmones, prisikauli ja visko už 
dyką ir paskui daro sau biz-

Po šokikei, kalbėjo angliš- 
lankvsis nepraleisdamas per kas politikierius ir prašė, 
žiemą — 50c. bus sugrąžin- kad piliečiai balsuotų už jį. 
ta. Prieš balsavimus visi geri',

Patariu šita puikia proga o kai išbalsuoja, tai nei akių 
pasinaudoti, nes kitaip mes nėrinio ir nepasako nei žode- 

__ r________ ______  savo būvio svetimoj šalyj ne- lio apie valdišką sukliuritną.
nį. Nuo kiekvieno tokio pa-'pagerinsime, kol neišmoksi- Taip pat reikia prisimint,! 
rengimo kunigo delmonas me čionykščią kalbą. Į kad “Dirvos” rengėjai visa-!

r , ' '

ouių paiiĘU v įsus . viršminėtas ypatas. di-
SI.A. viršininkus, kaip lygiai .(]1 ]ė musu organ-įzPacija ga. 
negerai įsnnkti ,r visus nau-. i čfa «ir.
jus. Palikus visus senuosius į , p^tinPgaL
pilname sąstate, jie paartą.' • teij£ f organizaciją 
rytą perdaug autokratiški ir ir komuniS
sunku butų su jais susikalbę- a .__ , - , z.- . • . • • :
ti. Išrinkus gi visus naujus/ ™ baubas k«notaip 
galėtų pridaryti klaidų. 'stA „ariai „"Stt ju^

Padarykim “fifty-fifty.” t^taS
Palikime pusę senų virsimn- ‘ YI * ;
kų, o kitą pusę dalinkime; • V N, ;
naujų. '

Kuriuos palikti?
S. Geguži, kaipo gerai pri-į 

tyrusi ir su organizacijos rei- ■ 
kalais apsipažinusį žmogų, 
reikėtų ir ant toliau palikti 
prezidento vietoj. Į vice-pre-' 
zidentus, vieton neveiklaus 
ir mažai kam žinomo Ka
marausko. vertėtų nominuoti 
Juozą Ncviacką, 57 kuopos 
narį. Ant kiek man žinoma, 
J. Neviackas yra Susivieniji
mui daug pasidarbavęs. Kai
po gabus kalbėtojas ir laik
raštininkas, J. Neviackas ga
lėtų Įnešti į musų organiza
ciją daugiau gyvumo. Į sek
retoriaus vietą reikėtų ir vėl 
nominuoti p-Ię P. Jurgeliutę. 
Šiuo tarpu musų organizaci
jai ji yra nepavaduojama. 
Iždininko mums reikia nau
jo. T. Paukštis — tai tikra 
Egypto mumija. Žmogus be 
gyvumo, be iniciatyvos, atsi
likęs nuo gyvenimo ir nuo 
progreso. Jo vieton reikėtų 
išrinkti energingą, sumanų ir 
apsišvietusį žmogų. O tokiuo 
yra advokatas Kazys Gugis 
išChicages. Taigi ne Paukš
tis, o Gugis turėtų būti Susi- ges Įvykių Atgarsiai” dėl 
vienijimo iždininku. Iždo vietos stokos sunaudot nega- 
globėjai yra du. Raginskas lėsime. O eilės “Mes Betur- 
galėtų pasilikt savo vietoj, o čiai Vaikužėliai” spaudai 
vieton vienybiečio Danie- netinka

Redakcijos 
Atsakymai.

Chicagfečiui. — Mokslina 
čiais visi negali būt, ir nėra 
nei reikalo visiems tokiais 
būti, taip kaip nėra reikalo 
visiems būti rubsiuviais ar 
mašinistais. Tas vienok ne
reiškia. kad darbininkai turi 
būt bemoksliai. Apšvieta rei
kalinga visiems, nes apšvies
tam žmogui lengviau kovot 
už būvį. Kuomet darbinin
kų klasė bus pakankamai ap- 
siš\ ietusi ir susiorganizavu
si. tai sunkus darbas bus ap
mokamas genau. negu leng
vas. Dabar yra kaip tik prie
šingai: kas sunkiau dirba, 
tas prasčiau apmokamas ir 
daugiau paniekintas. Taip 
yra dėlto, kad darbininkų di
džiuma nėra da klasiniai su
sipratusi.

V. J. Z., Cleveland, Ohio. 
—Jūsų straipsnelių “Kur 
Amalgamacija” ir ‘Taura- - — - - - - M,
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ėmusieji papročiai sukeitė čius turi ir armėnų čigonai, 
moteių ir vytų roles. čigonė ištekėdama prisiekia

Didi gėda tam vyrui, kurs jaunikiui, kad ji negailės sa- 
imsis darbo ir padės žmonai vo sveikatos vyro gerovei ir 
pelnyti kąsni duonos. Bočių dirbs jam iki mirties.

BUDELIŠKI KANKINIMAI Be to. kiekvienam veik siūlo- papročiais, "jasaji” vyras Bet čigonei lengviau už-
VISOJE LIETUVOJE. ma stoti žvalgybon už gana privalo nieko nedirbti. Jis darbiauti, nes ji tik elgetau-

Po Tauragės įvykių Ranki- atlyginimą. yra moters įrankis namų rei- ja, tuo tarpu, kai “jasaji”
nimai eina kuo plačiausiu Žvalgybos tardytojų pa- kalams. Namuose vyras ne- moteris turi savo rankomis
mastu visuose Lietuvos kam- r^Sase eina studentai tauti- turi jokių pai eigų. JĮs tik vie- uždirbti,
puošė. Sunku visa paskelbti, pinkai iš Neo-Lituanijos.
nes prie esamo rėžimo žinios' 
prasiskverbia labai vėlai. į 
Šiuo tarpu pasisekė nustatyti 
kankintojų ir kankinių pa
vardes žemiau išvardintose 
vietose.

Kybartuose (prie pat vo
kiečių rubežiaus) sąryšy su 
Tauragės Įvykiais areštuota

ŽINIOS BE CENZŪROS.

-------------r SPAUSTUVĖS 
SPROGDINTOJAI — KA

RININKAI FAŠISTAI.
Jau kai kurių asmenų da

lyvavimą “Varpo” spaustu
vės sprogdinime pasisekė 
nustatyti, tai karininkai: 

___________ Mačiuika, Mačiokas irJab- 
daug darbininkų. Suimtuo-j loškis. Kitų paaiškės netoli-
sius Kybartų policija baisiai 
mušė, nurengė nuogai, ap
klojo šlapiais maišais, ir mušė 
guminėmis lazdomis. Reika
lavo prisipažinimo prigulėji
me prie socialdemokratų su
kilėlių grupių ir išdavimo ki
tų. Labiausiai buvo sumušti 
šie darbininkai: Kilikauskas 
Jurgis, Rosas Robertas. Gri
mas ir Petraitis. Kilikauską, 
buv. 9 p. pulko vyr. puskari- 
ninką mušdami budeliai lie
pė liudyti apie šnipų nuro
domus asmenis. Tečiaus ne
žiūrint didžiausių kankini
mų, Kilikauskas šnipų reika
lavimus išpildyti nesutiko.

Tada ji (Kilikauską) išve
žė Mariampolės žvalgybos 
štaban ir čia jau baisiausiais 
mušimais bei elektrifikavi
mu atėmė žmogui visas jė- 
gas.Kruvinas,nus|ojęs sąmo
nės Kilikauskas viską patvir
tino, ką žvalgybininkai no
rėjo.

Kybartuose labiausiai sa
vo žvėriškumu pasižymėjo: 
nuovados viršininko padėjė
jas Butvilas Medar, šnipas 
Kovas Bronius ir policijos 
sargas Katinskas Jonas.

Varėnoje dar baisesnės 
ekzekucijos Įvyko rugsėjo 29 
d. Iš vakaro iš Alytaus atvy
ko su buriu policininkų ir 
šnipų Alytaus žvalgybos vir
šininkas Čiuvderis. Ji lydėjo 
dar būrys karininkų. Visa ši 
kompanija pirmiausiai poli
cijoje gerai išsigėrė ir jau 
nakčia pradėjo dirbti. Suim
tuosius baisiaj mušė, labiau 
sumušė: Poškų Julių, Linke
vičių J., Navicką Aleks., Ker
šį Aleks. ir Palevičių Ant. 
Šarkauską Petrą suėmė su 
žmona ir kelių sąvaičių kūdi
kiu. Kūdikis mirė ant iškan
kintos motinos rankų ir jau 
su lavonu Šarkauskienę pa- 
liuosavo. Neradę Petro Ara- 
simavičiaus atvyko suimti 2 
d. spalių ir kuomet šeimyna 
atsisakė išduoti tėvą, tai 14 
metų sūnų Praną sumušė ir 
kraujuose palikę išvažiavo.

Tuo pačiu metu buvo areš
tavimai Perlojuje ir Merki
nės valsčiuje, kur areštavo 
daug žmonių. Šiuos suėmi
mus darė Įskundimu Varėnos 
nuovados viršininko Bara
nausko, kun. Markuckio, da
vatkos, tarnaujančios žval
gyboj Petrės Poškienės ir 
pašto viršininko Kundroto.

Areštuotuosius mušė Aly
taus žvalgybininkai, minė
tas Baranauskas ir žiauriau
siai parubežio policijos virši
ninkas Radkevičius.

moję ateityje ir bus paskelb
tos.

AREŠTAI MAŽEIKIUOSE.
Mažeikiuose po Tauragės 

įvykių buvo tiek daug areš
tuota. kad netilpo kalėjimai! 
ir prisiėjo sekvestruoti net 
viešbutis. Iš areštuotųjų iš
siųsti jau Varnių koncentra
cijos logerin: Radys N. (bu
vęs v. liaud. frakcijos Seimo 
naiys), Jokubauskas (buvęs 
socialdemokratų frakcijos 
Seimo naiys), Doniušas, Mu- 
nys, Lisauskas, Šeibelys ir vi
sa eilė kitų darbininkų.

Visoje Lietuvoje eina areš
tai, bet jų pavardės težino
mos tik artimiesiems, nes vi
sa daroma slaptai nuo visuo
menės.

VISAIS BUDAIS SMETO- 
NININKAI VAGIA.

Tuo laiku kai Tauragėje 
vyko kruvina budelių puota, 
Kaune Smetona su savo šai
ka baliavojo dukters vestu
vėse.

Šitoms vestuvėms vien tik 
gėrimų iš užsienio Įgabenta 
už 50,000 litų ir be muito. 
Dabar žentas, buvęs adju
tantas Valiušis važinėjasi po 
užsienius. Visa tai už Lietu
vos žmonių pinigus. Smetona 
pasikėlė sau algą net kelis 
kartus.

na žino: naudotis žmonos Tokius pat papročius turi i 
darbo vaisih|?r: valgyti, gerti, ir henalukiečiai, kurie gyve-1 
retkarčiais žvejoti, bet ir tai na lygumose tarp Saljanų ir 
ne tikslu pelnytis, tik dėl Adžikabulo.
pramogos. “Jasaji” vyras ne- šios tautelės vyrai gano 
išdrįs dirbti. Iš jo amžinai gyvulius kalnuose per ištisus 
šaipysis kiti vyrai, kurie per 9 mėnesius. Daugiau jie me
dienų dienas guli po plačia- ko neveikia. Vasarą jie grįž- 
šakniu lazdynu ir kažkokius ta iš kalnų tartum “atosto- 
klausimus aptaria. goms.”

O pagaliau jei vyras ir pa- Visus kitus darbus atlieka 
norėtų dirbti, tai moteris nie- moteris. ‘^Atostogų” metu 
kada su tuo nesutiktų. Mote- vyras nei piršto nepajudina, 
ris tą vyro žygi paskaitytų kad padėti žmonai dirbti, 
kaipo nedraugingą jos at
žvilgiu demonstraciją ir ne
gyventų su tokiu vyru po vie
nu stogu. Nes "jasaji” mote- , 
riškei niekas nėra taip baisu, j 
kaip negalėjimas savo jėgom j 
išlaikyti vyrą ir šeimyną.

Pasiėmusi ant savo pečių ■ 
visą sunkiąją šeimos išlaiky- • 
mo naštą, "jasaji” moteris 
taip pat velka žmonos, moti
nos ir šeimininkės pareigas.

Kiauras dienas ji pluša, ' 
jieško būdų pelnyti, eina į . 
girią, kerta medžius ir dega 
iš jų anglis, kurias paskui 
velka savo pečiais kelis kilo
metrus į miestelį parduoti ir 
už gautus pinigus nupirkti 
vyrui apsiaustą, durklą, kau- 
kazišką juostą, duonos ir tt.

Iki šiol dar nesusekta iš 
kur yra kilęs tas nepaprastas 
paprotys. Apie tatai nežino 
net patys “jasaji.” Jokių raš
tų jie neturi, visi beraščiai. 
Tik tiek žinoma, kad jie yra 
kilę iš avariečių, kurie taip 
pat yra lezginų padermė. 5 

Eidamas į šlaitą gali sutik- ' 
ti moterį anglių maišą ant

• * ,

PRIE SLENKSČIO.
Raitas takas snaigėms klotas 
Vingiais nyksta iš akių...
Pro bakūžes samanotas 
Slenka eilės žiburių.
Kas baltu taku klajoja? 
Kodėl šviečia žiburiai?
Ko širdis jauna vaitoja? 
Motinėle. — nežinau...
Liūdnas gandas praskambėjo.— 
Jau keliausime iš čia.
Ten. kur girdis rauda vėjo, 
žvanga ginklas paslapčia. 
Motinėle, mes sugrįšim. 
Lik sveika, sudiev, sena.
Mes tave dar pamatysim.— 
Džiugink širdį šypsena.

M. Martinaitis.

ŽVALGYBOS “TARDY
MO” BUDAI.

KAS ČIA DAROS?
Kas čia daros, kas čia daros ?— 
Miglos rytmečius užpuolė. 
Lapas lapą kažkur varos, 
Liūdi siela kaip vienuolė...

• Kas čia daros, kas čia daros ?— 
Miškas pilnas aukso gijų. 
Gaubia dangų žiemos skaros. 
Liūdi siela be aidijų...
Kas čia daros, kas čia daros ?— 
Rausta pievos, dirvos juodos, 
Miršta gėlės—gražios, geros, 
Liūdi siela be paguodos...
Kas čia daros, kas čia daros ?— 
Aukso lapai žemėn krenta, 
Nebebrėkšta aukso žaros.
Liūdi siela skausmą šventą...

Petras Vaičiūnas.

JAUNYSTĖ.
Mes išbėgom nuogos
Į rasotą girią.
Sidabrinės uogos
Nuo šakų nusvirę.
Kvepia žalios pušys.
Kvepia ryto vėjas.
Kvepia jaunas kūnas 
Saule-pražydėjęs.
Jei miške paklysim— 
Susikursim ugnį.
Gersime jaunystę.
Gersime lig dugno.

Girios tankumyne
Rasim lūšną seną.
Girios tankumyne
Ragana gyvena.
Lekia aukso dienos
Lekia, kaip pašėlę — 
Ei. išburk man laimę.
Laume raganėle!

Salomėja Neris.

Fašizmo ir Bolševizmo 
Likimas.

DĖL VILNIAUS GEDULOS

SMETONĄ RENGTASI PA
VERSTI IŠRŪGOMIS.
Visame Kaune kalba, — 

tik niekas nerašo, — kad 
prieš Smetoną buvo jau pa
ruoštas atentatas. Dvi sąvaiti 
tam atgal Įvyko husarų pulko 
šventė, kur dalyvavo Smeto
na, Radzivilas ir kiti. Šven
tės priešvakary vaikai žaiz- 
dami kieme, kazarmių artu
moje rado prie pulko kliubo 
vėlą, kuri buvo apipilta že
mėmis ir ėjo po namais. Ra
dinį pastebėjo karininkai. 
Laidininką tiriant pasirodė, 
kad tai yra padegėjas su
jungtas su sprogstamaja me
džiaga.

Su šiuo atentatu areštuota 
daugelis žvalgybininkų. 
Bendrai padėtis Lietuvoje 
tiek Įtempta, kad kiekvienas 
laukia staigių permainų.

KEISTA TAUTA

“Socialdemokratas1
______ t o t____t___Pasaulinis karas sudavė 
pečm velkančią, o greta — smūgi demokratijai ir parla- 
žingsniuojanti buinų, rau
donskruostį apsivilkusi dai
lų apsiaustą, prie šono prisi
segusi durklą ir ramų jos vy
rą. •

I Dar visiškai nesenai “jasa
ji” moterų būkle buvo susi
rūpinusios organizuotos

mentarizmuL Karo metu 
daugelis žmogaus teisių pa
naikinta. Kada griaudžia pa
trankos, tada tyli įstatymai. 
Karas reikalauja diktatūros. 
Mes ir dabar tebegyvename 
pasaulinio karo baisų slogu
tį, nes karo padarytieji me- 

Kaukazo moterys. Jos bandė džiaginiai ir dvasiniai nuos- 
pakeisti “jasaji” moterų ir toliai sunkiai tepagydomi. 
vyrų roles. Bet iš to nieko ne- Pokarinėse žaizdose blaškosi 
išėjo, nes pirmiausia tam pa- Europa iš vieno kraštutinu- 
sipriešino “jasaji” moterys, mo Į kitą. Iš to blaškymosi 

“Jasaji” yra musulmonų turime — bolševizmą ir fa- 
tikvbos žmonės. Bet jų mote- šizmą.
lys nepanašios i kitas tos ti- Nors ir skirtingi bolševiz- 
kybos moteris. Sunkus mai- mo ir fašizmo tikslai, bet jų 
tinto jos darbas suteikė jai veiksmai ir kovos budai yra 
vienintelį atlyginimą — ati- vienodi ir sutampa. Bolševiz- 
dengtą veidą. Ji nedėvi čad- mas ir fašizmas pikčiausi de- 
ros, laisvai kalbasi su kitais mokratijos priešininkai. Bol- 
vyriškiais ir eidama Į turgų ševizmas minta kraštutiniu 
pasirėdo gražiausiais savo kosmopolitizmu, gi fašizmas 
rūbais. Tai bene bus vienati- kraštutiniu 
nė jos gyvenimo prošvaistė. 
Bet labiau beteisę moterį ne
berasi visam Užkaukazy.

Gimdyti turi pasišalinti 
kur nors nuošaliai, kur ne
mato žmonės, net vyras ir 
grįžta tik visiškai pasveikusi.

Dažnai gimdyves uždaro 
tvartuose, urvuose, žodžiu— 
izoliuoja.

Labai paprasti vyro ir mo- pradeda atbusti. Neapykan- 
ters atsiskyrimai: nereikia ta fašizmui augte auga. Visi

Spalių 9 dieną sukako sep- Į iš pat pradžių užėmė kitokią 
tyneri metai, kai Želigovskio' Vilniaus klausimu poziciją, 
“sukilusi” kariuomenė už- Dėl jų Vilniaus krašto pri
ėmė Vilnių, pavarydama iš klausomybė Lietuvai buvo 
jo neskaitlingus Lietuvos ka-'ne demokratinio susipratimo 
rių burius. 
šantis yra vienas neskaitlin-j istorinio 
gų lietuvių, kurie musų ka
riuomenei pasitraukus ir len
kams mieste dar nepasiro- 

! džius, paskutiniai perėjo Ža- 
jliajį tiltą Snipiškin ir pėsti 
i išėjo Kauno pusėn. Eidamas 
tuomet Vilniaus gatvėmis, 
pastebėjau gatvės ūpą: ma
sėje matėsi džiūgavimų, partijų virto 
kad už valandos, kitos mies- vaduoti Vilnių! 
te bus jau lenkai, — išgany
mas nuo visokių vargų, švie
sus ir laukiami naujų laikų 
nešėjai.

Nuo tos dienos vilniečių 
dirbtinai sužadintos spalvuo
tos viltys daugumoje išbluko. 
Romantizmo svajones arba 
fanatizmo Įkaitintą ūpą pa
keitė ataušęs, bet ir realus 
padėties Įvertinimas. Ir kiek 
pradžioje masinė Vilniaus 
miestiečių publika matė vie
ninteli sau išganymą visiš
koj Vilniaus krašto priklau
somybėj nuo Lenkijos, tiek 
šiandien net pačių lenkų ar 
sulenkėjusių tarpe randa gy
vo atbalsio mintis, kad Vil
niaus kraštas yra savitas 
kraštas su savo ypatinga pa
dėtim ir reikalais ir kad jam 
butų gera šiokiu ar tokiu bu
du išsiskirti jei ne iš Lenki
jos, tai bent Lenkijos ribose. 
Visai kitoks pasidarė nelen
kiškų tautinių grupių nusi
statymas ir jų siekimai. Iš
skyrus gal tik stambesnės 
žydų buržuazijos sluoksnius, 
tiek gudai, tiek lietuviai virs
ta griežtais separatistais nuo 
Lenkijos, Įgaudami to pasto
vaus atkaklumo savo pažiū
rose, kuri žmoguje išaugina 
neteisingas persekiojimas ir 
kova už paneiktas savo tei
ses.

Tat atrodo, kad Lietuvos 
šansai atgauti Vilniaus kraš-

” rašo: mybė, neaugina pas save fa
šizmo bacilų.
? Tą pati galima pasaKyti 
apie Rusijos . bolševizmą. 
Bolševizmas pradžioje rė
mėsi jėga iš valstiečių sluok
snio, kuriam veltui atateko 
dvarininkų žemės. Gavusieji 
žemes valstiečiai turės nusi
statyti prieš bolševizmą ir jo 
sistemą. Rusijos bolševiz
mas išgyvendins pats save. 
Rusija artimiausioj ateity 
taps laisva demokratinė val
stiečių respublika, bus taip, 
kaip buvo Francuzijoj tre
čiosios respublikos laiku. 
Italija, išsivadavus nuo fa
šizmo slogučio, kaip jau yra 
atsitikę praeityje, duos nau
jų laisvės kūrėjų. Demokrati
ja nesubankrutavo. Ji, dvie
jų kraštutinumų — fašizmo 
ir bolševizmo — suspausta, 
atgis. Musų laikais ir fašiz
mas ir bolševizmas patapo 
įvairių avantiūrų ir bandy
mų priedanga. Kaip tamsi 
naktis dengia įvairius nusi
dėjimus, taip fašizmas su 
bolševizmu sergsti liaudies 
laisvės priešus. Demokratija 
pirmoj vietoj stato neiškrai-

nacionalizmu. 
Savo siekimuose bolševiz
mas ir fašizmas yra per
sisunkę imperializmu ir 
noru užkariauti pasau
lį. Kiekvienas kraštutinu
mas veda prie katastrofos. 
Tai neišvengiama butenybė. jpytą liaudies valią ir jos val- 

Nėra abejonės, kad Itali
joj ir Rusijoj jau prasidėjo 
padėties įvertinimas. Liaudis

Nesenai spauda pranešė
apie rusų mokslininkų Už- terš atsiskyrimai: nereikia ta fašizmui augte auga. Visi 
kaukazy surastą iki šiol neži- nei teismų, nei jokių valdžios supranta, kad tos gerybės, 
nomą tautelę “jasaji” arba organų pagelbėjimo. Pakan- kokias siūlė fašizmas Italijai, 
“moterų tautą.” Tas pavadi- ka vyrui tris kart ištarti: “Bir kabo ant durtuvų smailaga- 
nimas yra kilęs iš keistų tos talach, eki talach, uč talach.” lių. Fašizmas laikinai galėjo 
tautelės papročių: visus dar- —Skyrimosi aktas Įwko ir sulaikyti italų pinigų smuki- 
bus dirba ir šeimyną išlaiko vyras su žmona amžinai lais- mą, bet jis jokiu budu ne- 

' vi. gali pagerinti savo krašto
“Jasaji” nepaprastai skur- ūkinės padėties. Negalima 

džiai gyvena. pasiekti klasių bendradar-
Svarbiausia tos tautos pra- biavimo ten. kur smurtas ir

••v

Budrys-Palovinskas, turįs moteris, tuo tarpu kai vyras 
dar praktiką iš caro tamy-j slambosi sau per dienų die- 
bos, dabar kas kartas varto-'nas be darbo, 
ja “krikščioniškesnes” prie- Rusų spauda paduoda se- 
mones. Mariampolės žvalgy-Į karnų žinių apie šią tautelę: monė ir pragyvenimo šaltinis sauvalė skirsto gyventojus į 
ba jau vėl iškėlė Račio gady-Į “Jasaji” apie savo praeitį —degimas medinių anglių, ištikimus ir neištikimus. Fa- 
nės elektros mašinėles, šia-nieko nežino. Jų istorijos nė- Gyvulių visiškai jie neturi, šizmas klysta manydamas, 
pius maišus ir kitokius “tar-'ra, lygiai kaip ir pavadinimo Visoj tautoj tik vienas gy-kad jam pritaria kai kurios 
dymo” budus. | jų gyvenamojo kaimo. Toji ventojas turi asilą. Tas gy-j didžiosios valstybės. Fašiz-

Kaune vartoja du budu: putelė bevardė, ir jei kas no- ventojas skaitomas burzuju mas priešingas kitų valstybių 
brauningą ir pinigus. Vėliau ri nuvykti pas “moterų tau- ’ ’
jau visas kankinimo priemo-'telę,” tam aplinkiniuose mie- 
nes. Tardomajam kiša pano- steliuose pasakys: 
sėn arba Įremia krūtinėn re-] —Jos gyvena šlaite, — ir 
volverį ir liepia su visu sutik- parodys ranka į kalnus.
ti, ką žvalgyba primeta. Jei) “Jasaji” palapinių prisė- 
revolveris nepadeda, tada tas šlaitas neturi vardo. Šiaip 
kišama pinigų gniužulys ir niekas nieko nežino apie šią 
sakoma, kad bus atiduoda-mažytę, keistą tautelę, kurios vienintelė Užkaukazy mote- Kiekvienas kraštas, kuriam 
mi, jei visame “prisipažinsi.” nežinia iš kur savo pradžią ru tauta. Tokius pat papro- brangi laisvė ir nepriklauso-

tautiškiems reikalams. Betir kapitalistu.
Iki šiol apie “jasaji” yra kai kuriose valstybėse fašiz- 

labai mažai žinių. Tik dabar mas yra politiniu įrankiu 
Azarbaizono tyrinėjimo ’ prieš kitą kraštutinumą — 
draugija siunčia ekspediciją prieš bolševizmą. Vienok nei 
į Zakatalo apskritį ištirti tą viena valstybė neįsives pas 
naujai rastą keistą tautelę, save fašizmo, nes fašizmas, 

Pasirodo, “jasaji” nėra kaipo idėja, neturi pamato.

Šias eilutes ra- ir susitarimo rezultatas, bet 
‘i<tnrinin paveldėjimo byla. 
Dėl jų Vilniaus kraštas turė
jo priklausyti Lietuvai, neab- 
sižiurint į tai, kaip pats ViL- 
niaus kraštas savo daugumo
je panorės. Ir todėl, kai Vil
nius liko Želigovskio už
grobtas, vieninteliu obalsiu 
musų tautiniai-buržuazinių 

‘ ‘ > šauksmas: at- 
pri jungti 

i Vilniaus kraštą prie Lietu- 
įvos! Ir visa, kas lig šiol Vil- 
i niaus klausimu buvo daro- 
Įma, oficialiai ir neoficialiai, 
buvo pagrįsta tuo pamatinių 
nusistatymu, neteisėtai ap
grobto savininko nusistaty
mu. Ir todėl visa musų ofi- 
cialė politika Vilniaus klau
simu, kai galimybės atgauti 
Vilniaus kraštą pašalinių 
veiksnių pagalba vis mažėjo, 
ta paimtoji kryptis virto at
kaklaus, bet bevaisio užsi
spyrimo-'politika. Iškeltieji 
Vilniaus vadavimo obalsiąi, 
metais kartojami, virto žo
džiais be kraujo, retoriniais 
šauksmais, o pasirinktasai 
kelias Vilniun nyksta miglo
se, kaip tik jis pereina de- 
'markacijos liniją.
| Nieko naujo į tą.klausimą 
neįnešė ir šių metų geduloą 
diena dėl prarasto Vilniatis. 
P. Voldemaras, Įsi vyniojęs 
pranašo togon, šaukią “Lie
tuvoje” : “Yra pasaulyje 
imanentis teisingumas, tikrai 
yra!”, kuris, pasak jo, sugrą
žins Vilnių Lietuvai. “Dievo 
teisybė kely, ji eina ir tikrai 
ateis!” Iš p. Voldemaro lupų> 
rodos, tik Dievo ausin. Bet ar 
pasieks p. Voldemaras Die
vo ausį, tai jau didelis klau
simas.

Kiti p. Voldemaro akom
paniatoriai dar menkiau gie
da. Vieni su regimu Įtūžimurz •• . ii liet. V Iclll cU IvElIHU ILUZtlIIlLl

tą. suvesti ji vienumon su da- apje Lietuvos skriau-
bartine nepriklausoma Lie- L[a apje kerštą ir Kauno gat- 

padidėjo^ dėl t0 Pa‘ivėse drąsiai mojuoja popie- 
d.idejo, kad is Lietuvos vy- .rjnįu Kardu. Kiti vėl kviečia 
nausybes ar visuomenes pu-' susikaupti ir rengtis Vilniaus 
sės buvo per tuos septynens: atvadavim0 ž^ui Bet nei 
metus nudirbta žymaus pozi- vieni nei antri neparodo, 
tingo susijungimui darbo, kuriu0 budu turi buti vvkdo_ 

rJ I Lr o y| I _ , \ _ * e
. mas tas vadavimas, kas rei
kalinga vadavimui daryti. Ir

bet dėl to, kad pats realusis' 
gyvenimas įvairiose savo' 
srityse vėl ima įrodinėti žmo- todęi visos gedulos iškilmės 
nems, kad Vilniaus kraštui jgavo pirmoj eilėj biurokra- 
neuztenka būti okupuota (įjnjo pobūdžio be gyvos, ku- 
Lenkų provincija, valdoma riančios minties, be aiškaus 
is V arsuvos centrų ir jodoma kelio f tiksl be realaus tu_ 
importuotų svetimų cinau- ^nio '
ninkM I “Socialdemokratas.”

Mes, socialdemokratai,'
esame beveik vienintelė Lie
tuvos partijų, kuri pirmutinė 
sukurė plačias savo organi
zacijas Vilniuje i 
krašte, ten nuo 1897 metų 
įdiegė ir nuolat vystė savo 
darbuotę ir pirmosios Rusų 
revoliucijos metais buvo pa
siekusi vyraujančios rolės 
viešajam Vilniaus krašto gy
venime. Savo partiniam dar
be mes visuomet išeidavom 
iš to pamatinio nusistatymo 
teritoriniu klausimu, kad 
Vilniaus kraštas savo ekono
miniais reikalais yra gyvai 
surištas su etnografine Lie
tuva ir kad busimoji nepri
klausoma, demokratinė Lie
tuva gali tik tuomet sėkmin
gai vystyti savo ūkį, tarpti 
kultūros gyvenimu, jei ji su
sikurs didesniam plote maž
daug tokiam, kaip jį nusta- 

, tė Maskvos sutartis. Propa
guodami tokią Lietuvą per

džią, bolševizmas su fašizmu 
pirmoj vietoj stato valią ir 
valdžią atskirų žmonių.

Bolševizmo ir fašizmo val
domose šalyse tamsu ir juo
da. Ten bijomasi demokrati
jos. Nestebėtina, kad ir bol
ševikai ir fašistai vienaip 
Įvertina demokratiją. Itali
jos Mussolini sako: “svar
biausius valstybės reikalus 
negalima pavesti spręsti 
liaudžiai.” Liaudies baimė— 
tai pirmas fašizmo pažymis.

Iš antros pusės, Trockis, 
būdamas valdžios viišunėse. 
rašė: “Demokratija tai mas
karadas. Mes ją atmetame. 
Nėra vilties pasiekti valdžios 
demokratijas ir parlamento .. .
keliais... tam yra tik vienas v,s3 savo partinę darbuotę, 
kelias — valdžios užgrobi-‘Lietuvos socialdemokratai 
mas.” Į išėjo iš pamatinio nusistaty-

Fašizmas ir komunizmas mo» ka<i busimoji Lietuva 
kalba apie valdžios užgrobi- ^us nuosąk'iąi demokratinga, 
mą. Tai suprantama. Liau-|sugy.ven,mo pamatan padės 
dies dauguma prieš juos. Bet atskirų tautinių grupių pa
kyla klausimas: kaip ilgai gerbimą ir teisingą jų kultu- 
galima pagrobtą dalyką lai-!1^0^ reikalų rupinimą. 
kyti ir kaip ilgai galima su' Įvyko kas kita Musųpo- 

(liaudimi kovoti?! * įlitiką dariusios vyriausybės

TARPUSAVY PEŠASI*.
Vidaus reikalų ministerio 

Lr^yj^n^aus v'eta yėl neišspręsta. Mustei
kis dabar yra vidaus reikalų 
ministeriu ir ypatingu valdi
ninku prie Smetonos. Žilins- 
kis, kuris buvojau pusiau 
apkarunavotas vidaus reika
lų ministeriu — atsisakė. Jis 
tautininkų suvažiavime pa
reiškė, kad Musteikis daug 
pridirbęs šunybių, tat imti 
ministeriją kaipo teisininkas 
negalįs. Žilinskas atsisakė ir 
nuo piliečių apsaugos depar
tamento direktoriaus.

Tat to išafišuoto “valdžios 
pastovumo” galingam prezi
dentui bevaldant nėra. Prie
šingai, intrigos ir tarpusaviai 
valdonų barniai kiekviena 
me žingsnyje.

VALSTYBĖS PONIGAIS 
AGITACIJĄ SAU VARO.

Valdžios įstaigos visoje 
Lietuvoje platina išleistą vai 
Stybės pinigais tautininkų 
agitacinę brošiūrą “Kur jieš- 
koti išsigelbėjimo.” Krušni 
ros atspau.dii ta net 25,000 
egzempliorių, tai pilna vi
sose vietose. Jos pasi.-ekiu as 
toks pat, kaip ir visos tauti . 
ninku agitacijos.
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Įvairios Žinios.
PAJIEŠKOJIMA1 FARMOSMAURAI PAĖMĖ FRAN- 

CUZŲ GENEROLĄ
Iš Kasablankos praneša

ma, kad Morokos maurai pa
grobė francuzų generolą 
Steegą ir visą jo šeimyną. Jie 
turbut reikalaus jo išpirki
mo.

ŽYDŲ POGROMAS 
VENGRIJOJ.

Vengrijoj prasidėjo žydų 
pogromas. Budapešto uni- 

—......  ■ ■ ■ • -- |Versitete studentai šovinistai
leista grįžti Rusijon per Vo-nudraskė žydams studen- 
kietiją užblombuotame va-

I

ŽEMĖS VIDURIO ŠILU
MOS IŠNAUDOJIMAS. |____ ______________ _________
Mažėjant įvairaus kuro at- gonę. Savo laiku žinomas vo- 

sargai žemėje, žmonėms kas kiečių socialistas Eduardas 
kartas vis labiau tenka susi- Beršteinas. remdamasis 
rūpinti tais budais, kuriais reichstago tardymo komisi- 
gaiima bus kuras pakeisti. įjos daviniais paskelbė, kad 
Be tų gamtos jėgų, kurios jau Ludendorfas buvo davęs 
Įkinkytos į praktiškąjį žmo-Įcentraliniam Rusijos bolše- 
gui darbą, kaip sakysime vė-ivikų komitetui 600,000 auk- 
jas, vandens kritimo jėga, 
norima taip pat pasielgti ir 
su kai kuriais gamtos reiški
niais. Žemės vidurio šiluma, 
kiek ji žinoma, šiuo atžvilgiu 
geriausias gali būti kuro pa
vaduotojas. Kad šis sumany
mas nėra bergždžias, rodo 
nesenai Lidse įvykęs anglų 
mokslininkų suvažiavimas, 
kuriame buvo ir žemės vidu
rio šilumos išnaudojimo 
klausimas iškeltas. Tuo klau
simu referatą skaitė Dr. Gre- 
jon. Jis nurodė, kad žemės 
šilumos reiškinys dar nėra 
nuodugniai ištirtas. Žinoma 
tik tai. kad leidžiantis į gilius 
šulinius ir kasyklas šiluma 
kas kartas vis didėja. Labai 
giliose kasyklose būna toks 
•karštis, kad be dirbtinio vėjo 
negalima butų ten žmogui iš
tverti. Nuosekliai galvojant, 
reiktų prileisti, kad pačiame 
žemės vidury yra neapsako
mas karštis. Tečiau apie to 
žemės gelmėse paslėpto šilu
mos energijos šaltinio išnau
dojimą dabar dar per anksti 
kalbėti, nes atsiranda visa ei
lė labai didelių kliūčių. Tik 
tuomet galima busią derintis 
prie žemės vidurio šilumos, 
kai busią išnaudotas ugnia- 
kalnių karštis.

I so markių. j
Po karo ir revoliucijos Vo

kietijoje Ludendorfas pasi
žadėjo, kaipo ištikimas kai
zerio Vilhelmo tarnas. Jis 
priklauso prie monarchisti- 
nės “felkiše” grupės ir mėgi
no net padaryti putčą-.. Dėl 
karo ištikimybės monarchi
jai Ludendorfas net sutrau
kė ryšius su dabartiniu Vo
kietijos prezidentu Hįnden- 
bufgu, kurį jis laikąs išdavi
ku už tai, kad Hindenburgas 
prisiekė respublikai.

NYKSTA GARNIAI.
Kiekvieną pavasarį Vokie

tijon mažiau garnių parle
kia. Esą patirta, kad pietų 
Afrikoj, kur garniai žiema- 
voja, naikinami žiogai arše
niku. Garniai maitinasi už
nuodytais žiogais ir nuo to 
patys miršta.

tams drapanas nuo pečių, 
apdaužė juos ir paskui išvijo 
iš universiteto. Tautos. Teat
re, kur buvo vaidinama žydo 
parašyta drama “Maria The- 
ressa,” taipgi kilo riaušės. 
Į aktorius buvo svaidoma vi
sokiais daiktais ant pagrin
dų, bet jie vaidino iki pabai
gos. Vaidinimui pasibaigus 
kilo muštynės, per kurias 
vienam žydui studentui buvo_____  _____ _ _
perskelta galva ir kardu nu- tijos nariai. Iš viso banditų 
kirsti du rankos pirštai. . . - . _ —

BANDITAI—FAŠISTAI.
Italų policija susekusi di

delę banditų orgahizaciją, 
kuri buvo padariusi apie 100 
žudymų ir begales plėšimų. 
Banditai veikę jau keletą 
metų. Dauguma jų — dabar
tiniai ii* buvusieji fašistų par-

GERA PROGA! 
PARSIDUODA ŪKĖ!

Su gerais budinkais, 80 akrų žemės. 
Ariamos žemės yra 6X> aktų, o 20 akrų 
miško. Parsiduoda .pigiai. Savininkių 

■ laiko biznį. Tas pardavnųaš ne pet 
agentą, nereikės mokėti komišindl

KAIP ŠEIMININKAVO 
LATVIŲ REAKCININKAI.

Kaip žinoma, latvių reak
cininkai stengiasi visomis 
priemonėmis nuversti esa
mąją demokratinę vyriausy
bę. Svarbiausia jų neapy
kantos priežastis — tai fi
nansų ministerio Bastijano 
Įsakymas padaryti bankų re
viziją. Revizijos daviniais, 
dešiniesiems viešpataujant 
Latvijos Bankas turėjo nuos
tolių 95 milijonus rublių. Šis 
bankas leido akredityvus ak
cinei Finkelšteino, Margoli- 
so ir Salmano bendrovei. Pa
sirodo, kad Latvijos Bankas 
minėtiems ponams išdavė 
paskolą, kad jie išpirktų už
pirktus užsieny grudus ir 
cukrų. Bet Latvijoje tos pre
kės neturėjusios pirkėjų. Jos 
buvo pardavinėjamos ištisus 
dvejus metus; prekių dalis 
buvo išgabenta net Lenkijon 
ir Lietuvon. Tame gi laiko
tarpy ne kartą puldavo ir 
kaina. Dėl to Latvijos Ban
kas turėjo didelių nuostolių, 
nes užsienio firmos nenorė
jo importuoti Latvijon pre
kių, kol Latvijos Bankas ne
duodavo garantijų, kad pre
kės bus apmokėtos. Tuo tar
pu prekės nebuvo išparduo
tos ir bankas nebuvo gavęs 
jokių garantinių pinigų. 
Toks Latvijos Banko neat
sargumas davė valstybei di
delių nuostolių. Dabar eina 
tardymas surasti spekuliaci
jos kaltininkams

LAVONAS UNIVERSI
TETE.

Londone, Anglijoj, mirė 
vienas labai turtingas žmo
gus, John Taylor. Savo tes
tamente jis užrašė gana di
delę sumą — 485 tūkstančius 
dolerių Londono Universite
tui, bet padėjo šitokią keistą 
sąlygą. Universitetas turi jo 
lavoną užbalsamuoti (pa
ruošti taip, kad jis negestų), 
pasodinti į kėdę ir laikyti 
tam tikram kambary. Kaip 
tik būna universiteto tarybos 
posėdis, visuomet privalo la
voną įnešti į posėdžių kam
barį, pasodinti prie stalo ir 
laikyti per visą posėdį. Po
sėdžiui pasibaigus — vėl iš
nešti atgal.

Universitetas ilgai svyra
vo. ar negeriau visai atsisa
kyti ir nuo pinigų, kad nepil
dyti šitos keistos nemalonios 
sąlygos. Pagaliau pinigų rei
kalingumas vis tik privertė 
Universitetą priimti paliki
mą, nors ir su šita keista są
lyga.

Ir dabar Universiteto tary
bos posėdžiuose dalyvauja 
Tayloro lavonas. Teismo at
stovas prižiūri, kad Tayloro 
testamentas, kaip to įstaty
mas reikalauja, butų šventai 
pildomas.

I suimta 148 asmenys. Pas 
maiiiac I pncvac daugeli rasti fašistų partijos 
NAUJASLENGVAS ME- ženkleliai, juodieji marški- 

. TALAS. niai ir Mussolini paveikslai,
Kanadoj rasta dideli kio-į Visi jie bus atiduoti teisman- 

dai mažai ligi šiol žinomo be- Banditų plėšimai dažniausiai 
rilo metalo. Jis yra tris kar- pasisekdavo, nes jie buvę 
tus lengvesnis ir daug kietes- globojami fašistų milicijos, 
nis už aliuminijų. Šio metalo 
pasauly retai kur yra ir labai 

‘mažas kiekis, dėl to jis ir bu
vo labai brangu^. Berilo ra
dimas turės suvaidinti labai 
svarbų vaidmenį aviacijoj.' 
Šioj srity lengvas ir ištver
mingas metalas galės pakei- raščiai, Varšuvos cirke vaidi- 
sti visas sunkiausias orlaivio nimo metu besivarčiusi cirko 
dalis

, TALAS.

Sąryšy su banditų bylą fašis
tų spauda reikalauja išvalyti 
partiją nuo įtariamų asmenų.

NELAIMĖ VARŠUVOS 
CIRKE.

Kaip praneša lenkų l?»ik-

$25,000,000 UŽ CARO 
DEIMANTĄ.

GENEROLAS LUDEN
DORFAS PRIIMA KA

TALIKYBĘ.
Iš Muncheno pranešama, 

kad garsus vokiečių genero
las Ludendorfas priima kata
likybę. Ludendorfas pareiš
kęs, kad išstojąs iš evangeli
kų liuteronų bažnyčios ir pri
imsiąs katalikų krikštą. Ši ži
nia padarė Vokietijoje dide
lę sensaciją. Generolas Lu
dendorfas yra žinomas vi-

MISINGINIS VABALAS.
Vokietijoj, Heidelberge ir 

kai kuriuose kituose mies- 
tuosė, pasirodė labai pavo
jingas vabalas, vadinamas 
“Messingkafer” (varinis va
balas) . Moksliškas jo pava
dinimas — Niptus hololen- 
cus. Jis yra žinomas tik Ma
žojoj Azijoj. Europoj iki šiol 
jo nebuvo. Nepaprastai 
kenksmingas jis yra dėl to, 
kad jis viską naikina: rubus, 
vis tiek ar vilnonius, ar lini
nius, ar medvilninius; medį, 
odas. Įstabiausia, kad jis ėda 
ir metalus: geležį, varį ir ki
tus. Trumpai tariant, jis vis
ką naikina. Ypatingai daug 
žalos padarei jis perėsdamas 
vandentekio, dujų ir kitas 
triubas. Jis yra tokio didu
mo, kaip musė. Variniu pa
vadino jį dėlto, kad jo spal
va yra panaši į varį.

Kaip jis galėjo iš Mažo
sios Azijos pakliūti Vokieti- 
jon — niekas nežino Be to, 
kad jis viską naikina, šitas 
vabalas yra pavojingas dar 
tuo, kad jis labai greitai vei
siasi. M lestas nutarė tuos na
mus, kur šis pavojingas “sve
čias” pasirodo, visai sunai
kinti.

Pajieškau brolio Jurgio Mikušaus- 
ko, paeina iš Šilavoto kaimo, Klebiškio 
gnimo, Starapolęs pavieto. Meldžiu at
sišaukti arba kas žinote apie ji, malo
nėsite suteikti žinutę, uz ką iš kalno 
tariu nuoširdų ačiū.

ANTANAS MIKUŠAUSKAS
1208 James st, Baltimore, Md. 
_________________________________Ūkė randasi 8 mylios nuo Scottville,

— •• -- — vi;-U suteiksiu per
. (40)

K. ŽUKAUSK.UŠ !
Box 88. Rivesvilie, W. Va. ,

i Pajieškau seserų Antosės ir Roza- Mich. Daugiau žinių 
lijos Matusevičių, seniau gyveno Chi- > laišką, 
vagoje, dabar nežinau kur. Kas apie 1 
jas žino malonės pranešti arba pačios 
lai atsišaukia.

-------------- i TONY MATTHUS
Kadangi per pora paskuti- G«"eral Store- Bamfieid, b• < 

niujų metų Amerikoje nema-' ------- .------------- ------------
I Pajieškau savo brolio Juozo Vait- 
'• kum, paeinančio iš kaimo Pabališkių, 
i Veiverių parapijos. Šeši metai atgal 
’_  _ “ 'J ". Turiu
I labai svarbų reikalą. Jis pats, jo žmo

na Pranė, bei jo dukterys, arba kas 
kitas, praneškite njan apie jo dabarti
nę buveinę ant sekančio antraSo:

V. A. VA1TKUNAS
Sta. 12, Box 468,

Lawrence, Mass.; U. S. A.

LIETUVIŲ DAKTARŲ 
DOREI.

pastogėje artistė — franeuzė 
nukrito į neuždengtą iš vir
šaus liūtų narvą. Liūtai artis
tę akies mirksniu sudraskė.

Gal norėtumėt nusipirkti į Vyriausybės įsakymu cir-
nabašninko Mikės 194 kara- kas uždarytas, 
tų deimantą? Tai yra žino- ---------------
mas Orlovo deimantas, kuri ORLAIVININKŲ LIGA, 
sovietų valdžia dabar norii Japonijos lakūnai pradėjot 
parduoti, nes jis jai nereika-dažnai apsirgti nežinomai 
lingas, o pinigai jai susitai- .liga. Jos simptomai yra —la-! 
kytų. Jis netik nereikalingas kūno užsimiršimas, kuomet Dayton, Ohio. 
darbininkų respublikai, bet, jis sėda į orlaivį. Orlaivinin-! 
jo užlaikymas daro d a ir, kystės priežiūra nustatė, kad 
nuostolių, nes dieną ir naktį;lakūnas, šešis mėnesius laks- 
jį turi saugoti 20 ginkluotų tęs, turi vieną mėnesį ilsėtis, 
kareivių. Sovietų valdžia ---------------
prašo už tą akmenuką $25,- ORLAIVIS, KURIS NEBI- 
000,000.

Kadangi per pora paskuti- 
lliujų .........
žai lietuvių užbaigė medici-1 
nos ar dentisterijos mokslą,’___ r___  __ _
tai atsirado būtinas reikalas' gn-ęno’Giengamoęk. Škotijoj 
dapildyti senąjį sąrašą.

Tuo tikslu yra renkamas 
suvis naujas sąrašas gerbia
mų daktarų, medikų ir dęn- 
tistų Amerikoje.

Todėl meldžiu iš visų 
kampų ir kampelių lietuvių 
kolonijų veikėjus arba pa
čius daktarus nepatingėti 
pranešti laišku 
paduoto adreso: 
vardę daktaro, 
dentisto.

Nesvarbu ar 
daktaras (medikas ar dentis- 
tas) dalyvauja musų lietu
vių viešame gyvenime, ar ne. 
Svarbu tik4 kad jis yra lietu
vis medikas ar dentistas.

Siųskite gerbiamų dakta
rų sąrašą sekančiu adresu:

D-ras A L. Graičiunas, 
3310 So. Halsted st., 
, Chicago, III.

ant žemiau! 
vardą, pa- 
mediko ar

gerbiamas

Aš, Petras Švarkunas, Pašvitinio 
parapijos, Benėnų sodžiaus, pajieškau 
savo giminių ir draugų, katrie gyvenat 
Amerikoje, atsišaukite: Jonas Samuo
lis, sesers sūnūs, pirmiau gyveno 

Į Pennsylvanijos valstijoj, Tonis Smith, 
gyveno Kanadoje, Toronto, (York st., 
Ont.), taip pat ir Antanas Pažeris gy
veno Kanadoje.

PET. MARKŪNAS 
VESTVILLE, ILL.

i AUKOS Lietuvos 
SOCIALDEMOKRATAMS.

JOS ARMOTOS ŠŪVIŲ.
i Anglijos inžinieriai-tech- fI

EARL CARROLL IŠĖJO įnikau ruošia naujos kons-į 
IŠ KALĖJIMO. Įtrukcijos orlaivį. Jis visas bu-:

Žinomas teatrininkas Earllgiąs plieninis, daug lengves-! 
Carroll, kuris nesenai taip nis už iš kitokios medžiagos
pagarsėjo dėl tos šampano 
maudynės, kurią jis buvo su- 
ruošęs New Yorke musų tau
tietei Daugeliutei, šiomis 
dienomis tapo paleistas iš 
Atlantos kalėjimo. Jis buvo 
nuteistas metams kalėjimo 
už kreivą priesaiką teisme. 
Mat* jis prisiekė, kad tame 
baliuje svaigalų nebuvę, o 
vėliaus pasirodė, kad Dauge- 
liutė maudėsi tikrame šam
pane.

- LENKIJOJ NERAMU.
Nesenai susektas sąmoks

las prieš Pilsudskį. Ryšy su 
tuo Varšuvoj ir kituose mies
tuose suimta daug žmonių. 
Pranešama, kad Pilsudskis 
net žadąs perkelti valdžios 
buveinę iš Varšuvos į Kroku
vą, kadangi Krokuva visada 
esanti palanki Pilsudskiui. 
Šiomis dienomis Varšuvos 
radio stotin buvo įmesta 
bomba. Užmušta 8 žmonės, 
jų tarpe ir asmuo įmetęs 
bombą.

nis už iš kitokios medžiagos 
padarytus orlaivius, sparnai 
busią suglaudžiami, kad ne 
taip lengvai išklaipius ir ap
sisaugosiąs nuo armotos šū
vių.

Pajieškau dviejų draugų Antano Si
monaičio ir Antano Lušaičio: abudu 
Suvalkų gub.. Mariampolės apskričio, 
Sasnavos parapijos; Antanas Simo
naitis keli metai atgal gyveno Balti- 
more, Md., o Antanas Lušaitis iš Lie
tuvos išvažiavo rodos į Chicagą, iii. 
Jie patys lai atsišaukia arba kas apie 
juos žinote meldžia pranešti šiuo ant
rašu: Jurgis Ričkauskas

668 So. 5-th st., Duųuesne, Pa.

Elzbieta Malcevičienė, pajieškau 
Marijonos Dargevičaitės-Zamulskie- 
nės; girdėjau gyveno seniau La Saite, 
III., dabar nežinau kur Malonės atsi
saukt arba žinantieji teiksis pranešti.

Staniey Malsavage ( 15)
K. D. 3. Rhinelander. Wis.

Mrs. P. Dambrauskas $2.00
Glendale, W. Va.
Chas Kai li.................. 1.00

Highland Park, Mich.
Ant. Skiparis..... -....... 1-50

Higganum, Conn.
A. Baukus

Pajieškau Anastazijos Malaukaitės, 
paeina iš Telšių apskr., Plungės vals
čiaus. Surblių kaimo, po vyrui vadina
si Gulmelienė, gyvena Chicagoj. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie ją žino
te, malonėkite man pranešti, už ką 
busiu labai dėkinga. (45)

ONA ASTREIKIENĖ
106 Ten Eyck st.. Brooklyn, N. Y.

į

NEPUVĄS MEDIS.
Francuzijoj yra nepuvan- 

tis medis vadinamas “Man
grove.” Medžio kamaraitės 
taip tankios, kad jokios 
drėgmės nepraleidžia.

Y. M. C. A. TURI 
1,005,700 NARIŲ.

Amerikiečių organizacija, 
žinoma kaipo Y. M. C. A., 
kas reiškia Young Men’s 
Christian Ąssociation (Jau
nųjų Vyrų Krikščionių Drau
gija) šiomis dienomis paskel
bė, kad jos narių skaičius 
perviršijęs jau milioną. Da
bar prie jos priklausą 1,005,- 
700 žmonių.

PASIKORĖ TURČIUS.
Chicagoje, Cook pavieto 

kalėjime, pasikorė turčius 
Ruseli Scott, kuris sėdėjo te
nai už žmogaus užmušimą.

2.00

Viso sykiu .... $6.50
J. G. Gegužis.

GYDUOLĖS
ERZINA INKSTUS 

GERKITE VANDENI

Imkite Druskos Prie Pirmo 
ženklo Pūslės Suerzinimo 

Ir Nugaros Skausmo

Vyrai ir moterys Amerikoj tuii am
žinai saugotis inkstų suirimo, nes čia 
dažnai perdaug valgoma riebių valgių 
Kraujas piitvinsta rūgštimis, kurias 
inkstai stengiasi iškošti. Bet jie nu
vargsta nuo persidirbimo, užsikemša, 
nuo ko kįla inkstų negaliavimai. pūs
lės silpnumas ir nupuolimas sveika
tos.

Jaučiant, kad inkstai išrodo kci švi
niniai: skaudant nugarai, ar kada šla
pumai netyri, pilni nuosėdų; galvai 
skaudant, ar svaiguliams užeinant; vi
duriams rugstant. .ar reumatizmui 
kankinant prastame ore, pradėkite 
tuoj gerti daug minkšto vandens ir 
gaukite iš aptiekos keturias uncijas 
Jad Salts druskų. Imk po arbatinį 
šaukštelį prieš pusrytį per keletą die
nų ir inkstai pradės puikiai veikti.

Šios pagarsėjusios druskos padary
tos iš vynuogių rūgšties, citrinų sul
čių ir lithia. Per ilgą laiką jos varto
jamo- išplovimui inkstų, kurie užsi- 

I kimšę.
Jad Salts druskos nebrangios. Jos 

| negali pakenkti ir padalo malonų, pu
tojantį lithia-vandens gėnrąą, kuris 

; reikalingas kiekvienuose namuose, nes 
niekas ncapsirgs nuo išplovimo inkstų.

$25,000,000 ŽYDAMS 
PAŠALPOS.

PIEMENIMS MOKYKLA.
Francuzijoj, Ramboniletį 

mieste, žemės ūkio ministeri-1 
ja įsteigė mokyklą pieme-: 
nims. Joje mokoma daugi Amerikos žydų veikėjų
įvairių dalykų apie ganymą konferencija nutarė surinkti 
ir gyvulių priežiūrą. da $25,000,000 sušelpimui

Trumpu laiku ūkininkai, žydų kitose šalįse. 1
samdydami piemenį, reika-] 
lauš liudymo apie baigimą 
piemenų mokyklos.

27 SVARŲ BULVĖ.
Pernambuco mieste, Bra- i

I
zilijoje, ūkio produktų paro
doj dabar yra išstatyta sal
džioji bulvė, kuri sveria 27 ■ 
svarus, ir vienas arbūzas sve-

Nuo naujų metų Panamos riąs 97 svarus, 
respublika atšauks iš Euro-' ---------------
pos visas savo atstovybes, SMARKUSIS MINISTERIS 
palikdama vieną tiktai Pary- ~ *'
žiuje, kuri tarnaus visai Eu
ropai. Tai daroma dėl lėšų kad 
sumažinimo. 0 Lietuva tuo ministeris Dr. Lupu sumušė 
tarpu dar didina savo atsto- policmaną, kuris jam pasiro-

VIENA PANAMOS AT
STOVYBE VISAI EU

ROPAI.
BOLŠEVIKAI PASIRAŠĖ 
SUTARTI SU PERSIJA.
Londonas piktinasi, kad 

sovietų valdžia padarė sutar- 
sam pasauliui. Jis didžiojo tį su Persija. Persija tuo bu
kam metu buvo Vokietijos du tapo atitraukta nuo Tautų 
armijos ’ štabo viršininkas. Lygos ir nuo vakarų Euro- 
Lodendorfas sugalvojo pla- pos, o kilus rusų-anglų karui, --------T------ j— r------------
ną dezorganizuoti Rusijos ji galėtų daug pagelbėti Ru- vybių skaičių. Ji net prie po- dė nelabai paklusnus. Smar- 
kariuomenę komunistų pro- sijai, nes ji rubežiuojasi su piežiaus laiko savo atstovą, kusis ministeris užtai buvo 
paganda Tuo tikslu Luden- Indija, kur viešpatauja Ang- ko neturi nei Suvienytos Vai- patrauktas teisman ir gavo 
dorfo įsakymu Leninui buvo lija stijos. 30 dienų kalėjimu.

GAVO KALĖJIMO. j
Žinios iš Bukarešto sako, 

Rumunijos sveikatos

VISŲ ŽINIAI!
a

Už visokios rūšies smulkius pasi- 
garsinimus. kaip tai: pajitekoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą P*ti apgarsinimą patai pint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
"Keleivio” skaitytojams, kurie t*r 
užsiprenumeravę laikraštį ir ui 
pirmą sykį skaitome po 2c. už žodį. 
Ui pajieškojimus giminių arba 
draugų skautome po 2c. ui žodį 
pirmą šyla; norint tą patį paj*eš- 
kojimą talpyt ilgiau, skaitome po 
le. už žodį už kiekvieną «y1q.

"Keleivio” skaitytojams, kurie 
tur užsiprenumeravę laikrattį, už 
pajieškojimus giminią ir draugų 
skaitome ir už pirmą syki H lc. 
už žodi-
Pajieškojimai su paveikslu P ri
kiuoja daug brangiau, nes padary
mas klišės dabar prekiuoja bran
giai. Todėl norint talpint paieško
jimą su paveikslu, reikia prliiųst 
fotografiją ir klaust kainos

Siunčiant pajieškojimą arba ap
garsinimą reikia ori siųst kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
Rpnar>WAY

Sn ROSTuN MAiUi

f

PARSIDUODA FARMA
64 AKRAI ŽEMĖS. 40 akrų dii ba

ruos, juodžemis su moliu, be akmenų, 
užtektinai medžių ir vandens, 10 kam
barių' stuba, 2 barnės, sailo ir kiti bu- 
dinkai. Taipgi 10 karvių, 2 arkliai, 
daugybė vištų, visi farmos įrankiai^ 
mašinerijos, vežimai, 400 bušelių javųj 
tik viena mailė iki geležkelio stoties it 
krautuvių, 8 minutes iki miestelio! 
Kaina už viską tik $4200 Įncšt $l^*»00; 
Rašykit laiškus angliškai. (47 )

MRS. OPPEL f
Box 184, Sarataga S p r., N. Y.

Aš, Kotrina Virbaliukė, po vyrui 
Strazdienė, pajieškau brolio Milado 
Vii balto. :(0 metų kaip Amerikoj. Pa
eina iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Ramygalos parapijos. Gude Ii ūkų kai
mo. Malonėkit atsišaukti arba kas ži
note meldžiu pranešti, už ką busiu dė
kinga. K. VIRBALIUKĖ (45) 
P. O. Box 99. E. Templeton, Mass.

Jieškau brolio Motiejaus Lebe'lniko 
(Petro sūnūs) iš Dusmėnu kaimo.

KATRĖ JESKELEVIčIUS (45) 
P. O. Box 327. Rumford, Me.

PARSIDUODA FARMA
137 AKRAI žemės, geri budinkai, 2 

Arkliai, 9 karvės. 2 telyčios, visi geri 
padarai, dideli sodnai iš apie 700 vaisi- ‘ 
nių medžių, vanduo siūboje ir Var
nėje, pieną pardu<xia į Springfięldą, 
nuo durų painia. Iš 9 karvių padaro 
$200 su viršum dolerių į mėnesį, ge- x 
ras kelias, 2 ir pusė mailių į miesteb, 
geri susiedai lietuviai, vieta grąži 
kaip miestelis, .vaikus veža į mokyąlą 
nuo durų ir atgal, gorintieji pirkti pa
siskubinkite. Senas amerikonas yra 
priverstas parduoti,'o gal ir ‘ant atu- 
bos sutiktų mainyti. Nori apie $9,000, 
į mok ė t dalį. Rašykit lietuviškai. Aš 
ne agentas, bet noriu lietuvį susiedą 
turėti. A. TAMKUS

R. F. I). No. 2: . ., V^ARE, MASS.

SVARBI ŽINIA, U
Parduodu laivakortes į Lietuvą aM 

geriausių laivų. Taipgi laivakorte* ii 
Lietuvos, Lenkijos, ir kitų šalių į .-Ą» 
meriką ir Kanadą. Padarau doviernapt 
tis. įgaliojimus, pardavimo ir pirkiai* 
aktus ir kitokius raštus. Siunčiu M 
gus j Lietuvą, Lenkiją, Rusiją ir j ki
tas šalis Užlaikau krautuvę visolAi 
reikalingiausių dalykų. Iš toli ar am 
visad kreipkitės: (->

JONAS SEKYS - ‘
• 77 Park «_ Hartfevd. Coaifa
-----------------------------------------e---- ■

Parsidaoda Balandžiai.
Lietuviški, tfi 

ši£om, verstiniai 
balandžiai viso
kių spalvų Ant 
orderio prisiun- 
čiu į visas dalia 
Suvienytų Vaistą- 
jut ,3u ■ južkiauli- 
mu rašykit lai
kus.

GEORGE BENDORAITIS * ’ ‘

I
i■
4

.(ieškau Jono Belskio iš Tetervinės 
kaimo. Luo1 ės pa lapijos. Pirmiaus 
buvo Phiiadelphijoj. Atsišaukit. (45) 
Kastancija Stuponavičiutė-Kaulaičienė 
P. O. Box 327, Rumford. Me.

KALENDORIAI 1928 M.
JAU GATAVI, sieniniai, dideli, tikri 

lietuviški. Siųs’ it ir į Lietuvą. Turim 
visokių ir juokingų ir su Lietuvos ka
riuomene. Vienas 30:., du 55c., keturi 
už $1.00. Adresunkit: ( 15)

J. Y ERUSEVlčIUS
Bos 68. Laorence. .Mass.

Pajieškau Juozo Stankūno, pirmiau 
gyveno YVoiccster, Mass. Kauno rėdy- 
b<>«. Raseinių ap kričio. Meldžiu atsi
saukt ant šio adreso. (46)

JONAS RUČINSKAS
5 Cha ries st.,

YVilkes Barre, T—Ship, Pa.

Pajicš’ au savo draugų Baltramie
jaus ir Kazio Vaivadų ir draugės Ju
zės Pilipauckienės visi Kauno gub.. 
Veliuonos parapijos. Pajieškau taipgi 
švogerio Prano Dapkaus, Raseinių ap
skričio. Mcsonų kaimo. (45)

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

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

tarpe 17 ir 21 metų, turi būti mandagi 
ir daili. Aš esu dailus vaikinas 28 me
tų, is amato mašinistas, gerai uždirbu. 
Katra myli gerą šeimynišką gyveni 
ma. tuojau.s atsišaukile ir sykiu su 
laišku prisiųskite savo paveikslą. Ga
lit rašyt lietuviškai arba angliškai. 
Atsakymą duosiu kiekvienai.

M R. C. P.
268 So t-th st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui r.ašlės arba 
merginos tarpe 40 iki 50 metų am
žiaus. katra nevartotų svaiginančių 
gėrimų. Aš esu 40 metų senumo naš
lys, sveriu 170 svarų esu 5 pėdų ir 5 
colių aukščio. Turiu 2 vaiku. Turiu sa
vo narna ir esu iš amato barberys. 
Myliu gerą gyvenimą. Su pirmu laiš
ku prisiųskit ir paveikslą, kurį parei
kalavus sugrąžinsiu. (44)

MIKE MLZEREM
660 W. 14-th st., Chicago, III.

JUOKIS KAD BEDARBĖ
Užsidėk maža spaustuvėlę, aprašy

siu dvkai iš kur darbus gauti ir visą 
pamokinimą. Daug mokslo ir pinigų 
nereikia, gali į dieną uždirbti $50. Ra
šykit lietuvikai. (45)

“THE NEIGHBOR"
Box 195 D. R>ad 2. 

WARREN. MICH

Į KANADĄ.
Atitrauksiu -Tusų gimines, pažįsta

mus, kaip vyrus, taip ir moteris ar 
merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie, kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
noms, taip ir visiems keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų. Dčlei platesnių informacijų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresą: 

ALEX.ANDER S. LEW1S
Tourist Agent (-)

45 Wmdsor St., Montreal.
K Caaada.

IŠ LIETUVOS i KANADĄ
Aš atitraukiu jūsų gimines ir pažįs

tamus, kaip merginas, mo.eris ir vy
rus iš visų dalių Europos į Kanadą. 
Jei jūsų imigrantai yra sveiki, moka 
skaityt ir rašyti nors vienoje kalboj*, 
ir Kanados imigracijos įstatai reika 
lauja. kad butų geistini imigrantai. 
Mano patarnavimas yra teisingas ati
traukimo reikaluose ir aš e.u jau daug 
lietuvių j Kanadą atitraukęs ir gavęo 
geras apsistojimo vietas uel jų Kana, 
doj. bu mano teisingu patarnavimu i 
kaina nei vienas kitas agentas negali 
susilyginti. Dėl platesnių informacijų, 
parašykit vi.-ad laišką pas mane šiuo 
adresu: (-)

GEO. KAUPAS. P. O. Boa 47, 
Valkerville, Ont.. Canada.

Jieškau merginos apsivedimui. lie
tuvaitės arba latvės, nuo 25 metų, nc- 
jaunesnės. Esu kontraktorius namų 
statyme ir tunu gražius namus. Butų 
pageidaujama jeigu mergina turėtų 
kiek pinigų. Esu JO metų amžiaus.

CK. (46)
’ 283 Dudley st., Roxbury. Mass.
| Fa.licškau apsivedimui merginos ar

ba našlės be vaikų, nuo 25 iki 37 metų 
amžiaus. Aš esu našlys, 32 metų am
žiaus, pasiturintis ir myliu gražų šei-

NUO ODOS LIGŲ
T Naudok gydančias

FREEDOL
Tai yra receptas garsaus šveicariško 
Profesoriaus. FREEDOL greitai Įsige
ria į odą ir po 5 minutų visiškai praša
lina įdegimą bei skausmą. FREĖDvi.V." * . i ima Įdegimą bei skausmą. rKr.r.LH*!.myniską gyvenimą, kuri mylėtu ąp^j- Stebėtinai greitai išgvdo sanus. Bonas, 

vesti ir gražiai gyventi, malonėkite Hemoroidui. šunvote*. Nie
atsisaukt!, pnsiųsdamos savo pavoks- -u|j j(> ki|okias |} s,inj „
lą. kur, ant pareiUlavmio sugrązin- Reika|aukit<. apti<.koM. arba 
fiu. A. P. (44) Į*. *, on :__

17 Actna st. Worcester, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos ne- 
senesnčs kaip 30 metų. Mergina, katra 
mano apsivesti, lai prisiunčia su laiš
ku ir savo paveikslą. Atsakymą duo
siu tik ant rimto laiško. (15)

P. SMITH
331 Ea.-t 19-th st., Paterson, N. J.

i te $1.00 ir mes tuojau* išsiusime pc. 
paštą bonką.

FREEDOL RF.MEDY CO.
388 I). \Varren St.. Boston 13. Momk

DRAUGAI DARBININKAI, 
SKAITYKIT IR PLAT1N 

KIT “KELEIVJ”.
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Sveikatos Kampelis

kis apninka ir sodiečius ga
vėnios metu. Vištalakiu ser
gą saulei nusileidus lauke 
nieko nebemato: išėję Į kie
mą neberanda pirkios durų, 
o jei sutemsta jiems esant 
lauke, miške, tai tik vedami 
gali namo pareiti. Pastarojo 
karo metu vištalakio liga, 
kurios butą vokiečių ir aust
rų kariuomenėsė, nemaža rū
pesčio padarė tų šalių karo 
vadyboms. nes svarbieji karo 
žygiai būdavo atliekami 
naktimis. Pagerinus maistą, 
pav.oius greitai išnyko. Vis-i 
’. įlakiui gvdvti jau nuo seno-: 
v ės, nuo Hipokrato laikų pa-j 
■ekmingai vartojama švie-! 
žios jaknos, kuriose taip patį 
s<ama antiskorbutinio vita-; 
uino.

Yra dar viena vitamino ru-! 
•< (vitaminas A>, kuri yra 
.arbi kaulams augti ir kie- 
'*i. Jo esama gyvulių rieba

luose: ypačiai daug yra jo 
• pieno grietinėje, svieste, jau

nukuose, kiaušinio 
ir žuvies taukuose.

Apie Vitaminus.
Per paskutinius dešimtį— 

penkiolika metų padaryta 
svarbių atradimų mitybos 
mokslo srityje. Dar nesenai 
apie bet kurio maisto mais
tingumą būdavo sprendžia
ma iš to, kiek jo turima nitro 
geno, k.ek jis gali duoti šili
mos vienetų — kalorijų. Nu
statant maistą ligoniams ar 
sveikiesiems (kareiviams, 
darbininkams, mokiniams), 
būdavo žiūrima, kiek jame 
esama baltymo, riebalų, ang- 
liahidratų, druskų ir van
dens, — ir pasirodo, kad bu
vo klystama.

šitą paklaidą padarė tyri
mai su gy vuliais. Maitinant 
juos minėtosiomis medžiago
mis gryno pavidalo, jie nu-- 
nvksta. Nunyksta ir tuokart,' 
kai gauna visai pakankamą; 
tų medžiagų kieki. Hopkins. i^čti 
darydamas 1912 m. šitokiu: 
bandymus su žiurkėmi>. ra 
do, kad pridėjus prie tokiu (tienos 
gryno maisto truputėlį pieno, [b ynyJe 
žiurkės išlieka gyvos. To pie-’-^'Jgalų aliejuose jo beveik 
no buvo duodama tiek maža, era. Be to. si 
kad nei jo baltymas, nei jo 
kalorijos negalėjo nieko nu
lemti. Hopkins suprato, kad 
tame mažame pieno kiekyje 
yra kažin kurios dai nežino
mos medžiagos, kun reika
linga gyvybei palaikyti. Šita 
ypatingoji medžiaga buvo 
Įvairiais vardais praminta. 
Geriausiai prigijo vitamino 
vardas. Nors giynasis vita
minas gauti dar nepavyko, 
tečiau paaiškėjo, kad vita
mino esama keleriopos rųšies 
(A, B, C), ir kiekvienos vita
mino rųšies stoka maiste sa
votiškai veikia i gyvulio arba 
žmogaus sveikatą. Yra rasta

ios rūšies vita
mino yra daug žaliuose dar
žovių iapuose ir žalioje žo
lėje. iš kurios ir gyvuliai tur 
būt imasi savo vitaminą, nes 
pastebėta, kad, pavyzdžiui, 
pieno turtingumas šituo vita
minu pareina nuo pašaro: 
vasarą išginus galvijus ant 
žolės, piene esti daugiau vi
tamino, negu žiemą, šitos 
rūšies vitamino stoka yraf 
žmonėms, ypačiai vaikams, 
labai svarbi. Nuo jos pareina 
vaikų rachitas arba vadina
moji ‘‘anglų liga.” Vaikai vė
lai pradeda vaikščioti, jų ko
jos iškrypę, galva didelė, nu
gara kreiva, dantys vėlybi ir 

taip pat, kokiame maiste ku- -tkirmiję ir tt. 
rio vitamino esama.

Jau senai buvo pastebėta, 
kad kai kurie žmonių susirgi
mai pareina nuo maisto ko
kybės, tečiau tik dabar tepa- 
aiškėjo, ko būtent tam mais
tui trūksta, tai reiškia, kad .
jam trūksta vienos ar kitos S' na pasidaro sausa, joje at- 
rųšies vitamino. Paminėsime 
keletą pavyzdžių. Šiltuose 
kraštuose, kur vienas svar
biųjų maisto dalykų yra ry
žiai (Brazilijoje, Indijoje, 
Japonijoje), labai dažnai 
ten atsitinka ypatinga liga, 
vadinama beriberi (indų žo
dis beri, lietuviškai avis),— 
toks sustyrimas (avies eise
na) ir silpnumas, šios ligos 
priežastis yra ta. kad ryžių 
kruopas' gaminant patobu
lintomis girnomis kartu su jo šio rašinio minėtomis gry- 
jyžių žieve nusimala esama- nosiomis maisto medžiago- 
' _• __ «•.. vitarni- mis, jos jxt kokių šešių sąvai-

reiškiasi čių gauna visai panašų, kaip 
susirgi- tik ką sakiau, akių susirgimą 

fr veikiai nunyksta. Bet jei 
kuriems pačioje akių susirgimo pra-

i Be to, šito vitamino stoka 
maiste yra labai pavojinga 
akims. Visų pirma atsiranda 
vištalakis. Bet tai dar pusė 
bėdos. Daugiau bėdos pada
lo ragenos susirgimas, vadi
namas keratomalac-ija. Ra-

No, 44. Lapkričio 2 d., 1927.

GREITA PAGALBA D£L 
? SUSTYRUSIŲ SĄNARIU 
[SKAUDAMŲ MUSKULŲ.

Nesibiaškt i»tuniioj kuo
met Johivson Red C.css KiJr.ej 
Plaster >ral suteik .’unis b<e:k un- 
paraib*. Nenusinm.K, » k.t < /yda - 
les suteikė jura- tik 'aik: a 
Mėjrink John*on’s Red < i ■ ’ <»•>. ',•
Plasterį. kuris suteiki? pat'a. . -
rę — šilimą, jėgą ir niaio: v r 1 fL- 
masažą skaudamiems >utr:> aktien.s 
muskulams ir sustyrusi^irs ir ,na>.

Naudingas efektas patvari.> cel 
kad gyduolės yra palaikome: pilnoj 
jėgoj tiesiog prieš odą pri<- kau 'am‘4 
vietą ir nuolat veikia iki pi esteris lai
komas prie kūno. Jeigu jusą n d k'.lr.i 
ir sąnariai yra sastyrę ir apimti sk:; :- 
smu nuo viršdarbio ar neįprasta <tarb >. 
nuo neatsargumo, Reumatizmo ar dei 
kitų priežasčių, gauk Red < ros 
Kidr.ey Plaster vaistinėj ir vartol iį 
—jus nusistebėsite jo greitu ir nuos
tabiu veikimu. Parduodamas visose 
vaistinėse.

K
II- V - | • angina
i
■ nos, sutrenkimai,

—ir tt. Po gripo ii- po anginos negautų jokių staigesnių at- 
oejs !^ai dažnai pasireiškia reu- vėsimų. Dėl to kaliais tenka 

mutizmas. Sakoma yra, kad po porą dienų iš triobos neiš
eiti, arba net ištisai lovoj gu
lėti. kad kūnas turėtų nuola
tinę vienodą ir lygią oro 
temperatūrą. Ilgai gulėti ne
galima. nes, kaip buvo saky
ta aukščiau, judėsiu truku
mas veda prie reumatizmo.

Reumatizmo gydyme la
biausiai padeda šiluma. Reu
matizmu sergantieji geriau
siai jaučiasi vasaros karščių 
metu. Reumatikų kamba
riuose turi būti visada šilta, o 
skaudančias kūno dalis reik 
ypatingai šildyti.

Sąnarių reumatizmas la
biau pasiduoda naminiam 
gydymui, raumenų ir nervų 
reumatizmas mažiau pasi
duoda. Pastaruoju susirgus 
dažnai tenka kreiptis ne tik i 
gydytoją, bet ir ligoninėj pa
gulėti.

Reumatizmo gydymas vra 
gana nelengvas, nes reuma
tizmas palengva teišsigvdo ir 
mėgsta pasikartoti. Dėl to la
bai svarbu yra pasisaugoti, 
kad juo nesusirgtum.

Dr. J. Žemgulys.

I

,vo veikimą kur nors. Tokią sius skylutės. Nieku budu ne- 
progą duodą ligos (gripas, galima gulėti nusiklojus iki 

ir kitos), drėgmės, juostos arba rankas iš po pa- 
šalčio gavimas, oro permai- k lodės iškišti, žodžiu sakant, 

ivargimai reikia rūpintis, kad kūnas
I

NEBUK PILVO 
LIGŲ VERGAS!

Liūdnas yra pilvo ligų vergo gyve
nimas. Jis negali valgyt, negali mie
got. kenčia nuo skausmų, neturi ener
gijos, at mIo kai sutižę*. Vienok yra 
būdas pasiliuosuot nuo tos vergijos: 
Vartokit Trinerio Kartųjį Vyną, ir 
jūsų sveikata sugrįš atgal! Riemuo, 
prastas apetitas, nemalimas, gazai, 
galvos skaudėjimas ir nemiga dau
giau jūsų nevargins. Ateina šalčių se
zonas - išbandykit Trinerio Sedativą 
nuo Kosulio ir Trinerio Tabletus nuo 
Šalčio, liaunami jūsų aptiekoi arba 
pas Joseph Triner Companv. Chicago, 
Illinois.

išvežamas į svetimus kraštus, 
i Londoną, gi namie E_
džiai palieka nugriebtas pie
nas ir išsukos, o sviesto vie
toje vartojamas erzacas mar
garinas. Keratomalacija ser
ga Danuose ne tik nugriebtu 
karvės pienu girdomieji kū
dikiai. bet ir motinų žindo
mieji. kai motinos maitinasi 
nugriebtu pienu ir margari
nu: pačios negaudamos pa
kankamai vitamino, jos ne
turi jo nei savo piene. 1918 
—1919 metais, pritrukus ža
liosios medžiagos. Danuose 
buvo nustota gaminti marga- 
į inas ir liaudžiai buvo dali
namas sviestas porcijomis. 
Tais metais ir varguomenė 
gaudavo valgyti, ir kaip tik 
tais metais buvo tenai visai 
išnykę keratomalacijos atsi
tikimai.

Pasakytų pavyzdžių, ma
nau. bus gana paaiškinimui 
vitaminų reikšmės ir svarbu
mo žmonių sveikatai. Imta 
pavyzdžiai maž daug visiš
kos vitaminų >tokos maiste. 
Dar daugiau reikšmės turi 
vitamino trukumas, pama
žintas vitamino kiekis mais
te, vartojamame metų me- 
rais. Nuo to pareina vaikų 
augimo sutrikimai, rachitas, 
mažakraujis, dantų kirmiji- 
mas, dispepsija ir tt. Gal būt 
ir žmogaus atsparumas kai 
kurioms limpamoms ligoms, 
pavyzdžiui tuberkuliozui. 
pareina iš dalies nuo vitami
nų stokos maiste. Bent kai 
kurie mokslininkų tyrimai su 
gyvuliais duoda pagrindo 
tokiam manymui. Dar daug 
dalykų vitaminų klausime 
nėra žinomų, bet tai, kas jau 
yra žinoma, parodo, kaip 
svarbu butų žmonių sveika
tai ir jos atsparumas ligoms 
sekti mokslo atradimus. Ta
tai ypačiai svarbu kūdikių ir 
vaikų maitinimo klausimuo
se. Dr. P. Avižonis.

Reumatizmas.
Žmonėse reumatizmas, ar

ba reumatas, yra laikomas,siranda skauduliukas, urnai
visa ragena padrumžlėja, kaipo viena visai atskira li- 
r.ykte nyksta, prakiura ir ga- ga. Ja yra vadinamas sąna- 
lų gale akis palieka akla, rių, raumenų arba nervų 
Dažnai suserga tuo budu ne skaudėjimas, jei tas skaudė- 
a iena, bet abi akys kartu ar- jimas atsiranda arba pasidi- 
ba viena po kitos. Tokie vai- dina prieš oro atmainas. Kai 
kai dažniausiai miršta. Pa- kurie tokie ligoniai oro at- 
čioje susirgimo pradžioje jie mainas nujaučia geriau, kaip 
galima išgydyti, pradėjus barometras, tiktai jie negali 
duoti šviežio pieno arba žu- pasakyti, kokios bus tos oro 
vieš taukų. atmainos. Reumatizmu ser-

Maitinant žiurkes pradžio- gautieji karščio paprastai 
— * * neturi.

Medicinos mokslas žmo
nių vadinamam reumatizme 
išskiria daug visokių atskirų 
ligų, nes skaudėjimai prieš 
oro atmainas gali būti ne tik 
nuo tikrojo reumatizmo, bet 
ir nuo daugelio kitų ligų, 
kaip tai: kraujo užkrėtimo, 
sifilio, triperio, podagros ir 
kitų. Gydytojai randa ligo
niams reumatizmą daug re
čiau, kaip patys ligoniai arba 
šiaip žmonės randa.

Žiūrint pagal tą, kur reu- 
girdo-įmų daroma ir su žmonių matizmas Įsimeta, skiriamas

Įeis tuojau po žieve 
inas, kurio stoka 
-ypatingu ir sunkiu
mu.

Jūrių keliautojai,
ištisus mėnesius tenka mai- d.žioje prie duodamojo joms 
tinti? konservais, dažnai su- maisto pridedama trupučiu- 
serga skorbutu. Ši liga atsi- kas pieno, pusė arbatinio 
tinka taip pat kariuomenėje/šaukštelio dienai, jos išgyja, 
ypačiai karo metu, kai pa-.Tokiais tyrimais Įrodyta ese- 
šunkėja kariuomenės maiti- mojo piene vitamino svarbu- 
nimas kovos lauke. Panaši mas jauniklių gyvulių svei- 
skorbutui liga atsitinka, ma-j kam augimui. Panašių tyri-' 
žiems kūdikiams, girdo-.mų daroma f ' 
miems šutintu karvės pienu:' vaikais. Tik šituos tyrimus yra sąnarių 
mat, nuo virinimo vitaminas daro ne mokslininkai, bet ne- raumenų reumatizmas ir ner- 
išnyksta. Skorbuto priežastis sąmoningai pati liaudis. Ja-.vų reumatizmas.
taip pat yra stoka maiste į ponijos gydytojų rasta, kad į Reumatizmas atsiranda 
tam tikro vitamino (C). Pa-Įdešimta dalis aklųjų japonųįdelto, kad žmogaus kūne su
tirta, kad šitos rųšies vitarni-:yra apakusi nuo šitokios'sirenka nuodų, kurie dėliai 
no nėra javų grūduose; už akių ligos, kuriai priežastis tam tikrų progų pradeda la- 
tai jo esama šviežiuose auga-(yra augalinis maistas, miltų biau veikti tą ar kitą žmo- 

.maistas be riebalų. Lygiai tas gaus kūno dalį. Nuodai žmo- 
Ipat yra pastebėta Danijoje, įgaus kūne susirenka po ligų. 
1 kur taip pat žymų aklųjų‘kada ligų bakterijos stipda- 
nuošimti sudaro apakusiejiimos užvietrija žmogaus 
nuo keratomalacijos. Įstabus kraują. Bet nepalyginti dau- 
dalykas! Danija pasižymi la- giau nuodų susirenka žmo
nai išplėtotu žemės ukiu; te- gaus kūne nuo netikusio val- 

, iiai gaunama labai daug pie
no ir gaminama labai daug

Juose, (kopūstuose, sietiniuo
se, kiaulpienėse) ir įvairiuo
se vaisiuose (avietėse, apel
sinuose, citrinose, tomatuose 
irtt)* Jo esama ir piene. 
Skorbutui gydyti kaip tik 
tinka maistas, kuriame yra 
vadinamojo antiskorbutinio. 
Vitamino: šviežių daržovių/ 
vaisių. Į sviesto, o danų vaikai apan-

Nuo šios rųšies vitamino,ka nuo vitamino stokos j 
stokos pareina ir vadinama- maiste, ir apanka 1 
sis vištalakis, kuris kartais dei to, kad daug sviesto ga- 
atsitinka kariuomenėje, ka- minama. Vaikų nelaimei ga
lėjimuose. Rusijoje vištala-1 minamas Danuose sviestas gos, kad galėtų pareikšti sa-

žmogaus

gio, netikusio jo virškinimo, 
arba nesuvirškinimo. Ypač 
daug nuodų susirenka kūne

tokos jų nuo mėsos, nuo svaigiųjų gė- 
kaip tik rimų, esant užkietėjusiems

viduriams ir tt.
Tie nuodai laukia tik pro-

angina (gerklėsuždegimas), 
yra tai vartai, pro kuriuos 
Įeina reumatizmas. Dėl to 
norint pagydyti reumatizmą, 
reikia pirmiausia uždaryti 
vartus, tai yra išgydyti angi
ną.

Kad drėgmė padeda pasi
reikšti reumatizmui, matome 
iš to. kad žmonės, gyvenan
tieji drėgnose vietose arba 
dregnose triobose labai daž
nai serga reumatizmu. Dėl to 
niekada nereikia statyti na
mų drėgnoje vietoje, bet kuo 
gausiausioje. Kartais jokiais 
vaisiais nesiseka išgydyti 
reumatizmo, kol žmogus ne
persikelia gyventi i sausas ir 
šiltas triobas.

šalčio atžvilgiu, reumatiz
mui atsirasti padeda ne tiek 
didelis trumpas šaltis, kiek 
ilgas, kad ir nedidelis šali
mas. Labai kenksmingas yra 
dažnai oro šilumos kaitalio- 
jimasi: jei kuri kūno dalis 
Įkaitusi staiga atvėsta, tai ši
lą kūno dalis vra išstatyta d i- f 

deliam įizikui reumatizmą 
gauti. Užtenka smarkiai su
kaisti. suprakaituoti ir pas
kui atsistoti ant vėjo ar 
skersvėjo ir sušalti — ir gali
ma gauti reumatizmą. Kojų-,1 
rankų sušlapimai ir atšalimai 
iabai dažnai duoda progos 
oasireikšti reumatizmui. Dėl X •
to taip dažnai serga reuma
tizmu žmonės, kurie neturi 
gerų apavų.

Reumatizmas labai mėgs
ta mestis i tas vietas, kurios 
yra buvusios sutrenktos, su
muštos ar panarintos. Reu- 
menų reumatizmas labai 
mėgsta tuos raumenis, kurie 
yra buvę ypatingai suvar
ginti.

Iš to, kas pasakyta aukš
čiau. jau galima suprasti, 
ko reikia saugotis, kad nesu- 
sirgtum reumatizmu. Reikia 
[saugotis susirgti bet kurio
mis ligomis. Žinant, kad ken
kia svaigieji gėrimai ir mėsa, 
reikia jų saugotis. Nuo svai
giųjų gėralų lengvai yra išsi
saugoti, bet nuo mėsos ne 
taip lengva, nes mėsa yra 
vienas iš pagrindinių žmo
gaus valgių ir ją pakeisti 
dažnai nėra kuo.

Butų labai sveika, kad 
žmonės bent dvi-tris dienas 
per sąvaitę mėsos nei žuvies 
nevalgytų, o valgytų augali
ni valgi • ir pienišką. Nėra 
abejonės, kad nuo to žmo
nės ne tik mažiau reumatiz
mu sirgtų, bet ir apskritai 
sveikesni butų.

Be to. viduriai visada turi 
būti tvarkoje, žmogus kiek
vieną dieną turi išeiti lauk 
didžiuoju reikalu. Žmogus 
privalo laikyti neatlikęs visų 
savo dienos pareigų, jei jis tą 
dieną neišsituštino. Jei žmo
gus kurią dieną neišsituština, 
vakare turi imtis kokių nors 
priemonių, kad rytą būtinai 
išsituštintu.*•

Judėjimo trukumas ne tik 
veda prie vidurių sukietėji
mo, bet ir stačiai prie reu
matizmo, Dėl to reikia, kiek 
galima vengti ilgo, be per-, 
traukos, sėdėjimo vietoje aV 
gulėjimo. Dėl to-, kas dirba 
per kiauras dienas sėdėda
mas, pavyzdžiui: siuvėjai,; 
kurpiai, raštininkai ir kiti, 
turi būtinai kelis kartus per 
dieną išeiti pasimankštinti. 
Nėra reikalo, kad judesiai 
butų dideli,, bet reikalinga 
yra, kad jie butų dažni.

Jei jau žmogus pajaučia 
reumatizmą kuriuose nors 
sąnariuose, reik imtis prie
monių, kad skaudėjimai 
tuose sąnariuose neitų di
dyn. Tuo tikslu reikia saugo- 

. ti palinkusias prie reumatiz
mo kūno dalis nuo šalimo. 
Naktį gulint reikia rūpestin
gai paka’šioti antklodę, kad 
niekur nebūtų nei mažiau-

I

I

Suteikia Malonų, 
Atšviežinanti Miegą

Jus turėtumėt vartoti Nuga-Tone, 
jeigu jūsų miegas neramus ir neat
šviežinantis, jei jus iš ryto atsikeliat? 
su pajautimu nuovargio, šios geros 
gyduolės yra suteikusios sveikatą, 
stiprumą ir jėgą virš miliono vyrų ir 
moterų per paskutinius 35 metus, ir 
garantuojama, kad pagelbės ir jums 
atba jūsų pinigai bus gražinami.

Nuga-Tone padaro turtingą; raudo
ną kraują, sustiprina nervus, raume
nis ir svarbesnius kūno organus it tuo 
budu sustiprina apetitą, virškinimą, 
skilvį, kepenis, inkstus, pūsle, praša
lina chronišką užkietėjimą, svaigulį, 
galvos skaudėjimą ir daug panašių ne- • 
malonumų, kurie buvo atsiradę iš prie
žasties silpno ksno. Nusipirkite butelį 
šiandien. Nuga-Tone parduodamos 
vaistinėse. Pabandykit tas geras gy
duoles prašalinimui savo ligos.

i

i

Aš meldžiu kiekvieną skaitytoją 
šio laikraščio, kurie kenčia nuo 

Sub-Acute arba Muskulų Reumatiz
mo, Strėnų Skau
dėjimo i Lumba
go). Padagros 
iGouti. parašyti 
man laišką, pade
dant savo vardą 
ir aiškų adresą, o 
aš prisiųsiu dykai 
Vieno Dolerio Ver 
tėn Bonką išban

dymui mano Rheur.^tizmo Gyduo
lių. Aš noriu prašalinti Reumatiz
mą nuo kenčiančių savo lėšomis.Jus 
pamatysite, Ką gali padaryt Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Aš esu tikras, 
kad tiUs geros pasekmės ir jus patįs 
į tai įsitikinsite pirma, neffu duosi
te man bent vieną centą. Nebandy
kit prašalint Reumatizmo per ko
jas ar odą sa pagelba plasterių ar 
kitokiu daiktų Nebandykit išvilioti 
jį su Lminientais, elektra ar mag
netizmu. Nebandykit išvyt jį su už
kalbėjimu. Bet jus privalot jį pra
šalint. Jis yra kraujųje ir jus turite 
vyti jį laukan

Ir aš tikiu, tą darbą atliks Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Reumatizmas 
turi išeit, jei jus pasiliuosuosi* nuo 
‘kansmo ir kentėjimo. Mano gyduo
lės panaikina skaudžius dieglius, 
muskulų gėlimą, srerklės sutinimą 
ir sąnarių sustingimą.

AŠ NORIU PARODYT
Jums, jei tik jus man pavelysit. Aš 
sraliu daug prirodyt į vieną savaite 
ir paprašysite mano kompanijos pa
siųsti jums dykai vieno dolerio ver
tės buteliuką gyduolių. Aš nepai
sau kokias kitas gyduoles jus var- 
lojot Jeieu jus nevartojot mano 
ryduolių. jus nežinot ką jos gali 
padaryti. Perskaitykit musų pusiu- 
Ivmą žemiau ir reikalaukite

$1.00 Butelis už 25 centus.
Išbandykite jus kuhn’s Suh- 

Acute arba Rheumatic Remedy. kad ’ 
žinotumėt j t? s ir tūkstančiai kitų, 
iog Reumatizmas gali būt prašaliu- '■ 
tas, ir mes nenorim uždirbt ant iš
bandymo. Išbandykit—tai viskas ko 
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad ; 
tas gelbsti jums, tuomet užsisaky- 
kitę daugiau, kad dabaigus gydy-1 
mą. o tas suteiks mums pelną. Jei- ; 
ru bandjmas negelbės, tai ant to ir 
užsibain. .Mes negiunčiame mažą 
buteliuką, koris neturi vertės, bet 
siunčiame pilnos mieros butelį, ko
kie parsiduoda aptiekose vieną už 
dolerį. Šis butelis sunkus ir mes tu
rime užmokėti Dėdei Šamui už per
siuntimą. Todėl jus privalot prisiųs
ti 25c. persiuntimo ir supakavimo 
išlaidoms, o tuojaus aplaikvsit* 
Vieno Dolerio Vertės Butelį dykai. 
Priimant nereikės mokėti nieko.

Kl’HN REMEDY CO., 
Dept. B. W.,

1855 M11waukee Avė.. Chicago. III.

SERGATE PILVO LIGOM? 
Kodėl jus turėtumėt kentėt 
arba parinkt sau valgius, kuomet me
dicinos mokslas leido man išrasti nau
ją gyduolę. kuri gyduolių pasaulio 
pripažinta r*u kaino geriausia.

KATRO-LEK
suteikia tikrą pageibą, kurią užtvirti
no tukstančia. sergančių nuo Vidurių 
Kataro, Nosies Kataro. Žarnų Kataro, 
Kroniško Užkietėjimo, Skausmo ir Su
kimosi gaivos, Neniškumo, Nešva
raus Kraujo. Gazų ir Ai. Ino Nusilpi
mo.

Gaunama aptiekose, agentus ar
ba pas išradėją '»V. VVOJTASINSKi 
L>RUG CO.. 114 Brightor s’.. Haston 
Mass.

Cnts and Wou«M

Tnjy 
kosulys yra 

pavojaus ženklu
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai- 

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

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

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

Apatuaugokit nuo ažsiro- 
■iaima Gydyk it kiekvieu* 
jpjąviną, žaizdą ar įdrė»- 
kiatą aa stipriu ir nenno- 
diaga •ptiseptlku. Zunde 
ažnuia bakterijas ir pt- 
gelbati gyti.

HIDEL13 PASISEKIMAS

Feen&niiiit
Chainng LAXATIVE

Maloniu čiagrmia. karia 
palaiko pilvo recaliari^ki;- 
«ią. Vaikai myli jį. 

15c. ir 25c.

Eagle Brand išauemo da*- 
giau sveiką kūdikių, ’.cgu 
visi kiti kūdikių maistai

EAGLE EJUND
CONDF.NSEO M1LK|

i

*■' *

Ieškokite to vardo
Sykui*

ž ant veido.

INGERSOLL laikrodSEai 
mžgiaiausi ir riiioniiaiBši 
pasauly.

IngersoU vardas reiškia pasi
tikėjimą ir vertę. Jis reiškia 
užtikrinimą kad laikas laiko
mas.

Apsimokfs jums visados paie
škoti to vardo ant veido. Tai 
jūsų apsauga prieš menkesnį 
laikrodėlį. Pirkfiai visur.

INGERSOLL WATCH Co. Ine.
New Yorfc - Chicaąo - Sm Ftandaco

,M^22S3MHiBBiSSaiSBS3SBSS&ifiS2

gt

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO ISTORIJA
Šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

Ramos imperiją, joe 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 paoauU ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadų tingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” >

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

Kaina .... $2.25.
KELEIVIS

255 BUOADVAT, 80. BOSTON. NASA
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJEJ :
(Nuo unuų korespondentų ir ii Lietuvos Laikrai&ių.)

'Kadangi žinių surinkti nega
ilėjo, jam gręsė atleidimas iš 
tarnybos. Todėl sumanė su
dalyti šnipų bylą. Ėmė gir
dyti Vazneiį ir Bancevičių ir 
pareiškęs, kad esąs Lietuvos 
agentas, dirbąs Vilniaus kra
šte Lietuvos naudai, pasiūlė 

žę, iš kurios pagrobė pinigų priimti kažkokius dokumen-

Vaznelis ir Bancevičius atsi-

NUBAUDĖ BARBARĄ
Praėjusiais 1926 m. rug- 

piučio mėn. iš 5 į 6 d. naktį 
apie 24 vai. nežinomi pikta- 

' dariai, nužudę Pasvalio vals
čiaus valdybos sargą Povilą 
Kraptavičių, išplėšė vals
čiaus valdybos piniginę dė-

7523 lit. ir padegė valsčiaus įus ir pasiųsti į Lietuvą, 
valdybos raštine. Kadangi . - ----- ~
gaisras buvo pastebėtas lai- sakė, bet vis dėlto buvo su
ku, 1 
likviduoti. Vaizdas šios bai-( Agentas Kalkauskas 
sios arenos yra žiaurus ir pat- broliu Suvalkų gimnazijos 8 
sai atliktas darbas gale jo, kl. mokiniu taip pat suimtas, 
būti padarytas tik barbaro Jį apskundė susipykęs kitas 
rankomis. Kraptavičius—agentas Kvietkauskas, pra
eigas nužudytas smugiu į nešdamas, kad Kalkauskas 
galvą ir diržu už kaklo paka-. 
bintas ant durų prabajaus. 
Apžiūrėjęs jo lavoną gydyto
jas konstatavo, kad sargas 
buvo smaugtas, nuo ko pali
ko ant kaklo žymės. Pinigine 
spinta išdraskyta ir išvartyti

valdybos raštinę. Kadangi

MUŠTYNĖS.
Abeliai, Rokiškio apskr. 

Rugsėjo 28 d. miestely susi
mušė Mikonių kaimo Skra- 
džiukas su Trumpiškių kai
mo Daniu. Skradžiukas par
trenkė ant žemės Danį ir 
smarkiai jį apmušė, apspar
dė. Danys susigriebęs leidosi 
bėgti policijon, o Skradžius 
jį vytis. Prie besivijančio 
prisidėjo dar Pupelis iš 
Trumpiškių. Bet pateko poli
cijon, kuri patalpino cypėn ir 
sudarė protokolą. Muštynėm 
kilo dėl to, kad ne visi, girdi, 
lygiai “fundiję” valstybinės.

dė peršautas vienu šuviu pei\ 
krutinę. Žydelis buvo iš Gir
kalnio miestelio. Piktadario’ 
jieškoma.

Toj pačioj vietoj rugsėjo, v°ie musų rašytojo P. Rusecko 
29 dieną apie 10 vai. vakaro pirmas “Knygnešio” tomas pa- 
•1 vyrai buvo užpuolę ponią:darė musų visuomenėje didelį Įs- 
Lepehienę, Kascešavo dvaro Pudj ir sukėlė tikrą triukšmą, 
savininkę, bet dėka gerų ark-)“Knygnešys” ištikrujų buvo šu
lių pasisekė jai pasprukti. 
Piktadarių butą 4 žmonių 
ginkluotų.

Naujiena iš Lietuvos.
į Išėjęs pereitais metais Lietu- LIETUVIAI!

tolei jis pavyko greit ’mti ir pasodinti kalėjiman. 
su

I

! Įdominęs plačiąją visuomenę, 
apie ji ilgai rašė visi Lietuvos ir 

'Amerikos lietuvių laikraščiai, jį 
plačiai skaitė ir daugelis, be abe
jonės. dar tebeskaito. Šiandien 
“Knygnešys” yra kiekvieno la
biau susipratusio, apsišvietusio, 
inteligentiškesnio lietuvio na
muose.

Ir nieko stebėtino! “Knygne
šyje” juk gyvai atpasakota spau- 

draudimo gadynė, ryškiai

I

4

ut is kažkokius raštus, skir
tus Lietuvai.

NĖRA PRIEGLAUDŲ 
PALIEGĖLIAMS.

Prienai. Čia vienoje gat
vėje teko pastebėti tvarte 

visi esami joje dokumentai, laikomą kaž kokį paliegėlį,
Visos valsčiaus bylos ir kiti negalintį vaikščioti, bet dar 
dokumentai sukrauti į vieną jauną žmogelį. Vietiniai gy- 
kruvą, apipilti žibalu ir pa- ventojai pasakoja, jog jis ten 
degti. Kas tai galėjo padary- jau kelinta sąvaitė. kiauras 
ti, prie kokių aplinkybių, dienas, o ypač naktis dejuo- 
nieko nustatyti negalima bu- ja. Vietos administracija ne- 
vo, nes nusikaltimo vietoje daro žygių patalpinti nelai- 
jokių pėdsakų nepalikta, mingąjį į kokį nors gyvena- 
Kriminaline policija, tyrinę- mą namą, nes miesto savival- 
dama šį visą dalyką, priėjo dybė sakosi neturinti tam 
išvadą, kad tai galėjo pada- reikalui lėšų.
ryti buvęs valsčiaus valdybos šiaip ar taip, savivaldybė 
raštininkas Kiukis Tadas, turėtų rūpintis tokiais nelai- 
gyv. Pasvalio miestely, nes mingais ir duoti jiems žmo- 
pastarasis turėjo ant \ als-'nišką patalpą.
čiaus valdybos kerštą dėl jo Į Gal ir vietos labdarybės 
atleidimo iš tarnybos ir grą-'draugijos turėtų tuo susiru
sindamas žadėjo ką tai pa- pinti, parinkti aukų, o Prie- 
daryti. Sulaikytas Kiukis nų pasiturintieji gyventojai 
tardomas neprisipažino, bet. juk neatsisakytų aukoti to
jo nelaimei, kratos metu ras- kiam reikalui.
ti pas jį drabužiai — kostiu
mas visas sulaistytas žibalu, 
iš ko liko aiškus Kiukio pa
darytasis nusikaltimas. Dar 
labiau jo kaltę įrodė jo ne
paaiškinimas ir neatsakymas 
tiksliai į visus užduotus jam 
klausimus.

Š. m. spalių mėn. 5 d. Pa
nevėžio Apygardos Teismas, 
išnagrinėjęs šią byią prie vi
sų duotųjų aplinkybių. P1}-‘nuodijęs 
pažino Kiukį Tadą kaltu ir, _________
nubaudė kalėti iki gyvos gal-,pagarbą atiduoti, kiekvienas 
VOS. ; L-orpivric tnrpiA<< atnpšti nilna

KAM NEPAKVIETĖ I 
VESTUVES.

Vilkaviškis. S. Patapas 
pamiršo” pakviesti į vestu

ves pažįstamuosius E. Ali
šauską ir S. Jakštaitį. Abu 
nekviestieji tuo Įsižeidė ir su
manė atkeršyti. Atvažiavus 
3. Patapui i turgų, Ališaus
kas ir Jakštaitis, dėl drąsos 
išsigėrė, Įsibrovė i Rubino- 
vienės krautuvę, kur buvo 
įžėjęs Patapas, ir nieko ne
sukdami pradėjo lazda ir 
akmenim skaldyti galvą. At- 
zykusi policija Patapą iš mu
šeikų atėmė. Jam smarkiai 
^□daužyta galva. Mušeikos 
pasodinti kalėjiman.

NUNUODIJO KŪDIKI. 
Skrebiškiuose, Biržų aps., 

Papilio valsčiaus š. m. rugsė-į 
jo mėn. 14 d. Kostantas Bu-i 
tėnas nunuodijo Adelės Vat- 
kevičytės kūdikį. Policijos i 
suimtas_K. B. prisipažino,-.- 
kad tą kūdikį nužudyti pri- dos 
kalbėjęs jo draugas L. Bute- vaizduojama sunki, podraug ir 
nas, kurio tas kūdikis buvo, garbinga musą tautos kova su 

' rusų valdžios priespauda dėl bu- 
jtiniausių tautai teisių ir reikalų 
i—spaudos, mokyklos, kalbos.

Abu “draugai” suimti.

GEDULO DIENA.
Spalių 9 d., liūdnų ^ova

niaus pagrobimo sukaktuvių’ 
diena — Kaune praėjo su. 
•itatinkamu tokiai ___
upu. Iš pat ryto visas miestas DaZildmo ,r P™ kovV-
suplevėsavo' juodu kaspinu kurios davė musl? senaJai tevy- 
jerrištomis tautiškomis vė- nei nepriklausomybę.
liavornis. “ ~ ......... .... '

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

TIESIAI I LIETUVOS
KLAIPĖDĄ

siunčiant du laivu pernai, o jau 
net penkis šįmet.

“T"
KAINOS LAIVAKORČIŲ J 

KLAIPĖDĄ
Trečia klesa ....................$107.00

Ten ir atgal t. k tai .. $181.00
Turistine III klesa .... $117.0u

Ten ir atgal tiktai .. $196.00
Valdžios taksai atskirtam.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

i

ŠVEDŲ PILIAKALNIS.
Antazavė. Ežerėnų apskr. 

Maniuliškių kaimo lauke yra 
kalnas ‘‘Piliakalniu” vadina
mas. Tenka užeiti kokį sene
lį, kuriam priminus “Pilia
kalnį,” pasakoja girdėjęs iš 
senesnių, kad šis “Piliakal
nis” yra supiltas Švedų ka
riuomenės vadui, kurį nu- 

. . Aleksandravėlės
pažino Kiukį Tadą kaltu *r. ponas Koributas. Savo vadui

i kareivis turėjęs atnešti pilną 
_ ___ _  ___  . __ isavo kepurę žemių, šiam pa-

SENOVES LIEKANOS. Įdavimui, pažiurėjus į “Pilia- 
Antazavė. Ežerėnų apskr. Rainio” didybę, ne kiekvie- 

Lygalaukių kaimo lauke,. nas lengvai patiki, 
prie miško dar dabar galima 
matyti žymių buvusių trobe- j 
siu. ’ Aplinkui daugybė kru-' 
vomis sumestu ir gražiai ra-’

,‘namų akmenų. Senų žmonių

GRĮŽTA ricierių
LAIKAI. -

Nesenai Seredžiuje vieną

DUKTERS KERŠTAS 
MOTINAI.

Kauno apygardos teismas 
1927 m. spalio 6 d. nagrinė
jo bylą E. Š., kaltinamos tuo 
tad ji apipylė savo tikrą mo- 
iną verdančiu vandeniu.

Jos motina turėjo meiluži. 
Duktė nenorėjo, kad motina 
ekėtų už jo, nes šisai prikal

binėdavęs motiną nelaikyti 
nas save dukters, š.. negalė
dama pragyventi ir neturė- 
lama duonos kąsnio, nuėjo 
prostitucijos keliais. Širdy 
iai virė pyktis prieš motiną, 
r štai 1927 m. gegužės m. 18 
1. virintu vandeniu ji apipylė 
•avo motiną ir jos meilužį. 
Abudu buvo nugabenti ligo
ninėn. Motina neteko vienos 
ikies.’- ■* - ~ 4

Teismas Š. nubaudė 6 mėn. 
paprasto kalėjimo.

keturiasdešimt metų! Ir daly
vavo joje visa musų tauta... Ir 

dienai Užgrūdino ji mus ir sutvirtino, 
i 
| 

i
I

Jokių pramogų Gavome žinių iš Lietuvos, kadį 
mieste nebuvo. Vakare viso- greitu laiku, ne vėliau lapkričio! 
se miesto salėse buvo suruoš- mėnesio išeis antras tos bran-į 
tos Vilniaus klausimu pa-j m 
skaitos, kurias skaitė žymes-1"’ 
nieji visuomenės veikėjai.

r

"ios mums knygos tomas. Tas 
antras “Knygnešio” tomas bus 
•nemažiau Įdomus, kaip ir pirmas 
ir leidžiamas lygiai rūpestingai. 
Naujais Įvairių nuostabių Įvykių 

į aprašymais lygiai gyvai, kaip ir 
' pirmame tome bus vaizduojama 
; spaudos draudimo gadynė, bus

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

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET. NEWYORK, N. Y.

Lapkriėio-Nov.
22 Lapkričio

6 Gruodžio
22 Gruodžio

“POLONIA” 1 
“LITUANIA” 
“POLONIA” 
“ESTONIA”

STEBĖTINOS KORTOS

Telefonas 31234
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MH0LA1TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUM.MER STREET, 

LA’A RENCE. MASS.

*

»

» IR J

LIETUVĄ
PER HAMH.RGĄ 

musų tri-triubinių laivų
NEWYORK(naujas)HAMBURG 

DEUTSCHLAND, 
ALBERT BALLIN, 

RESOLUTE, REUANCE.
ir ant populiariškų vienodais 
kambariais laivų Cleveland, 
Hestphalia ir Thariagia.
Sąvaainiai išplaukimai iš New 
Yorko. Leivai Thuringia ir 
Westphalia atplaukia į Bostoną. 
Personaliai lydimi j Europą 

išvažiavimai.

NUSIŠOVĖ IŠ MEILĖS.
Pašiušvis, (Kėdainių ap.). 

Rugsėjo pradžioj čia Pagu- 
merčių kaimo pil. J. Jesaitis, 
nusišovė, sako, dėl nelaimin-'-rasako-iama’ kaiP ani>laik^ švie‘ 
j-OS meilės. j šuoliai, knygnešiai ir kiti pasi

ryžėliai nenuilstomai kovojo su 
rusų priespauda, slaptai gaben- 

x darni per rubežių lietuviškas 
i knygas ir laikraščius, gudriai 
prigaudinėdami rusų žandarus, 
šnipus, gausingą sienos apsaugą, 

i dideliame pavojuje platindami 
[žmonėse susipratimą ir šviesą.

Pirmame tome paminėta dau
giau 500 asmenų iš Įvairių Lie
tuvos vietų, aprašyti jų darbai. 
Antrame tome dalyvių skaičius. 

• kaip spėjama, bus ne mažesnis;)

I
Magiškos arba ženklintos kazyros, i 

kurias v jja skriausi majrikai arba t 
kaziminkai. Jos turi ■-■ekretnus ženk- < 
lėlius ant užpakalio ir lengvai galėsite ' 
pasakyti kokia kazyra tik pažiūrėję j . 
užpakalį. Tai yra geriausios ženklintos 
kazyros. kokios tik buvo kada nors pa- ‘ 
darytos, geresnių niekur nerasime.

No. 1. Geriausios nešies ženklintos 
kazyros. visa kaladė su paaiškinimais ! 
tik $2.25. l'ž tris kalades $6.06.

Na. 2. Geros rųšies ženklintos kazv- ■ 
ros. visa kaladė su paaiškinimais tik 
$1.50. Už tris kalades SX50.

Užsisakant šitas kazyras, meldžia- '

LA1ŠKAS IŠ LIETUVOS.
“Keleivio” skaitytoja iš 

East Bostono, drg. A. Liut-i 
kuvienė, gavo iš Lietuvos 
nuo savo sunaus laišką, kur 
:arp kitako skaitome:

“...gerų norų ir pasiryžimo 
pas mane netruksią, bet prie' 
dabartinių sąlygų pažanges-. 
nis kultūros darbas visuome
nėje neįmanomas. Aš pilnai 
SUprantb didelį Bostono &?■;,: U j- iva;r;u Lietuvos <me prisiųsti 35c. persiuntimo lėšomsventoių susijaudinimą dėl/ie l1^1 bus Įs >vainV Lietu o. ir pažymėkite katro nBmerio kazyrų

Į

neGiminairiH ir Van o be to daug is jų dabar; norite, taipgi kiek kaladžių Už kazy-ne.aim.ngujų sacco ir y an , Ąmerikoie- beveik visi as-'ras«s «*"<***>*. kaip aniaikysite zetti nužudymo. Bet juk siais - a Ame. o e’ ,De'e. 1 į ias savo namuose. Pasitenkinimas ira- 
’.aikais tas ne naujiena. Nau-:menys- vietos? ir }vykwi ,vlf na“" i r<ad±^s arba pini(rai hus 
;n<5 zmnnin kartos wi in= ka P1- ūmiame tome nepaminėti. Be <44‘;os žmonių Kartos, jei jos Ka-' __ >___ ..................... I practical sales co

203 .iŠ Nev York 
i Katiną ir atgal 
(Pridėjus S. V. 
jeigu Taksus.)

I>el sugrįžimo leidimų ir kitų iu- 
formacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas 

mnhrg-AmriMi Liu 
United Americau Linea, luc.

General Aęents
131 Stale SU BuMeu. Mass.

CUNARD
I LIETUVĄ 
(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 kleros sugrįž
ti nių laivakorčių 

J KAUNĄ IR ATGAL 
BERENGARIA ir
MAURETANIA ..............$211
AQLTTANIA................... $215
I LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 

LAIVAIS — $1845.
fe BOSTONO

SAMANI A .
LACONIA . x.Ląpk rieto 27 
ANfiANfA   — -

I Lietuvą greitu laiku._______
kas seredą. Keleiviai nepiliečiai j- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3; 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipkitės prie vietos 
Agentų ar j 
oMabd line f 
33 Stale . }

BOSTON

AREŠTAI IR IŠTRĖMIMAI
“Šiaulių Naujienos" pra

neša:
Mažeikių karo komendan- 

:o nutarimu, praeitą sąvaitę 
Lapo ištremtas į Varnių kon
centracijos logerius visam 
karo stoviui buv. “Šiaulių 
Naujienų” redaktorius p. B. 
Petrauskas, kuris Šiaulių ko
mendanto buvo ištremtas į 
Mažeikių apskritį. Drauge su 
B. Petrausku taip pat ištrem
ti į Varnius buv. Seimo vals
tiečių liaudininkų frakcijos 
atstovas Rady s ir Mažeikių 
Apskrities valdybos narys 
Daniušis.

Sužinota, kad Šiaulių ap- kas . __
skrities karo komendante;Kaip gera butų, kad ateitų,bus lygiai mpestingai atriųstas. 
nutarimu ištremiami įVar-’ 
nių koncentracijos logerius 
Šiaulių apskrities valdybos 
narys p. Švambaris, buv. Sei
mo nariai Jonuškis, Markelis 
ir kiti suimti rugsėjo mėn. 9 
d. iš Šiaulių miesto asmenys.

Bajoruose. Rokiškio valsč. 
rugsėjo 27 d. areštuotas L. 
Jaunimo Sąjungos Bajoru 
skyriaus valdybos narys O. 
Keleitas ir išsiųstas Panevė
žin.

PRACTICAL SALES CO.. 
121® N. Irvine Are- liepi 206. 

CHICAGO. ILL.
Ja pasieks kultuos ir žmo-]’-3' P]™“™ ,ome .a,tvaizd,» 
niškumo jausmo laipsni tik-:™’ 4a’. aotran’.! «!ap,e '° i 
-oj to žodžio prasmėj, tai šiųIBu’ •" ",ena 13., :
iienų darbus įvertins labai! lietuviškų knygų. V ir- r
neigiamai. Veltui mes giria-1^!» bus “•»*' 'r/P“l'uatas- 
mės gyveną dvidešimtame I ,ka‘p lr PJ™o tomo, h viso knyga 
imžiųiė ir su pasibiaureji-! bus ap>e 320 poslapm <Moko 
mu žiūrime į kanibalų lauki-j*ormato' 
nes tautas. Juk Čia pat tarpe r Kadangi tai knygai išleisti rei-, 
musų veik kas diena matome 'kalinga daug pinigų, tai prašoma 
ne menkesnį kanibalizmą, j Jau dabar siųsti “Knygnešio” 
cik pridengtą visokiais for-/€<laktoriui P. Ruseckui užsaky- 
malumais ir teisėtume obal-; mus> ° drauge ir pinigus. Užsisa- 
jtjais. įkiusieji' “Knygnešį” gaus tuo-

“Žiurint į visa tai, darosi i jau. kaip tik jis išeis iš spaudos, 
nyku, gėda ir pikta. Ir kada t. y. ne vėliau š. m. lapkričio mė-į 
ffi išnyks žmonėse tas žvėris- nėšio. Aišku, kad ir antras

/žudymo paprotys?/r Knygnešio” tomas Į Ameriką .

tu sudėtų didelių nepajudi-turgaus dieną didžiausio A lrw\ OnYtlT Ą YYI ‘ • v v* v — • •
sakoma, čia buvusi katalikų nu kaimiečių “duelis 
bažnyčia, “Merkusava” va> - ...
dinama, kuri 1815 metais bu
vusi uždaryta. F' ' 
kunigu buvęs Abiza. Prie 
bažnyčios T . .
kuria lankė 35 vaikai. Čia 
pat ponai Kaziai plakdavę srnarięjaj sužeista Nugara.

henri 'VTO7TUI1 YT_ ° /

, . • i BRANGUS RADINYS, bažnyčios oDaumentų kaime. Sere
džiaus v. pil. Antanas Skal
pelis, bekasdamas bulvėms 

bentT’Antazavės bažnyčion Prie upelio Armeno?
l iil ia nastatė srrafas Lindu! slankias, maždaug 2 metnj 
kol Ai? P'urr"'- rado . knebinius

'_________ ;žalvario apvrankius (2 eg.),
BIAURUS ŠNIPŲ DARBAI >uriV vienai lab!au ?k!ria?' 

Seinu^Punsko krašte pa- «avo nepaprastai gražiu is- 
skutinėmis dienomis eina marginimu ir išlikusią iki 
suiminėjimai kiek pasižymė-.snLdienų cielibe. 
jusiu vietos lietuviu veikėjų. I Tose vietose, sako, sepiau 
Suimta 15 žmonių. Suimami ir daugiau brangių daiktų 
įvairiais pretekstais, kaip bu- gyventojai rasdavę. Ši vieta 
vę šauliai iš 1919 m. laikų, —senkapiu vadinama, 
kada tas kraštas buvo lietu
vių valdžioj.

Suimtųjų tarpe yra Juo
zas Vaznelis iš Vaitakiemio 11 vai. vakare prie karo mu- 
ir Jurgis Bancevičius iš Va- ziejaus sodnelio paleido sau 
linčių kaimo, kuriems lietu- iš revolverio šūvį į krutinę dienos 
vis išgama Juozas K alkaus-pil. Baranauskas Adolfas, žmonės iš Raseinių į Girkal-ta pas kademus. Tą pat dieną' 
kas yra dar sudaręs ir šnipi-sunkiai save susižeisdamas. inį, pastebėjo sale vieškelio ‘ kratė ir “Socialdemokrato0 i 
nėjimo bylą. Kalkauskas sa- Savižuda buvo tuojaus nu-(ties Kascešavos dvaru veži- redakciją, bet nieko nerado, i 
vo laiku įstojo lenkų polici- gabentas į valst. Kauno ligo- mėlį ir jame nebegyvą žydą. Lietuvos spaudai apie šias 
jos tarnybon kaipo agentas ninę. žudvmosi priežastis Nuvykus Girkalnio polici-abi kratas neduodama visai 
šnipinėjimui lietuvių tarpe, nežinoma. ninkui P. Jurevičiui, pasiro- rašyti.

triukšmo sukėlė dvieju jau- 
'• / ’ ' " ’ pei-;
liais už merginą, kuri čia pat 

. . vežime stovėjo ir verkė, žiu-
I askutiniu rėdama duelio pabaigos, 

ves cibiza. Prie-; vį^į kruvinus ir vos gy-: 
buvusi moku k a, vug gjuos vyrukus vos persky

rė policija. Vienam, T. K..
žmones savo baudžiaunin
kus.

“Merkusavos” 
pamatą išplėšė Zirnajųi.ia-; 
lunui 1893—1894 metais. 
Vargonai, sakoma, perga-

; žalvario apvrankius (2 eg.),

SAVIŽUDYSTĖ.
Kaunas. Spalių mėn. 4 d.

RASTAS PERŠAUTAS 
POLICININKAS.

Katonas. Už 7-to forto prie 
geležinių vartų spalių mėn. 
3 d. rastas peršautas I-mos 
nuovados policininkas To
mas Krugliakovas. Prie jo 
rastas jo revolveris. Nustaty
ta savižudystė. Priežastis 
aiškinama.

pasaulin koks Mesiją ir iŠ- kaip ir pirmas tomas buvo siun- 
mokintų žmones mylėti viens čiamas.

“Knygnešio” II tomo Ameri- 
su persiuntimu: ne-

kitą. Tąsyk gal išnyktų žmo- 
gus-žvėris. O toks, aš ma- ko.ie kaina
nau, ateisi Šį pasaulį. Bet tai Įrištas 1 dol.. Įrištas Į kietus pu-' 

’ous ne koks geras dėdė su ‘ siauaudeklo viršelius 1 dol. 50c..' 
barzda, o visos žmonijos Su- i Įrištas j kietus audeklo viršelius j 
sipratimas. Kada tai bus, ne >2 dol. Viršeliai su gražiais auksu ___    d.21_  i w x

Užsisakant antra.ii tomą sykiu 
galima užsisakyti ir pirmąjį ti

n
kama tokia pat kaip ir antrojo 
tomo.

Pinigus siųsti šiuo adresu:
“KnygneJio” Redaktoriui. P. 

Ruseckui. Thumetaičn) gat. 17. 
Kaunas. Lilkuanra.

mums spręsti, tik viltis ge-; užrašais, 
resnėn ateiti n paskatina mu-: 
sų norą gyventi...”

Tai taip rašo jaunas moki- mą. Pirmojo tomo Įrišimai 
nys. Raskite A menkoje au
gusį ir čia mokslan einantį 
jaunuolį, kuris galėtų taip 
rimtai ir giliai apie gyveni
mą filozofuoti! Beizbolas ir 
futbolas — tai Amerikos 
moksleivijos Alfa ir Omega.

t (

I

Tel. So. Boston 506-W. 
DAKTARAS

A L KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS:
iki t “v. po pietų

< r v ' • • • J •
Seredoniis iki dieną.
Ofisas “Keleivio” name.j 
Broadvray, tarpe C ir D St, 

SO. BOSTON. MASU. i
251

r

DR. MARGERIS
Gydytojau ir Chirurgu*

Valandos: 10—2; 6—• * 
Sekmadien-da: 10—1

3421 So. Halsted Street |
CHTCAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8488
r x * * • - «'

—T*-----

II *

J

Lapkričio 13......... “r
/ ČHastžio 11 
i. Išplaukia*.*

—— - — ■■

tt IR |

LIETUVĄ 
PER BREMENĄ 

ant didžiausio Vokiečių laive 
COLUMBUS 

arba kitais šios Linijos laivais 
TIK ASTUONIAS DIENAS 

Puikios kajutes Trečiai Kiesai •, 
Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN ‘

LLOYD
SS Statė SU. Beeton. Maaa. 

arba pas vietos agentus

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų li^u, kraujo 

odos ir veneriškų liftų.
261 Han«ver St.. Boston, Mass. 

Room 7
Tel.: Richmond 0668. (-)

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

ITALIŠKI ARMONIKAI

I Mes išdirbame ir .importuojame viso
kių rūšių rankomis dirbtas Itališkas 
Akordinas geriausias pasaulyje. A t 
10 metų gvarantuotos. Musų kainas 
žemesnės negu kitų išdirbėjų- Dyk.:i 
suteikiam pamokinimus. Reikalaukit 
katalogo, kurį prisiunčiame dykai. (-)

RUATTA SERENELI.I & CO. 
i 1014 Blue lsland av. l>pt 80, t’hicafc.

VOLDEMARAS TIK KAI
MO VARGONININKAS.
Europos spauda ir radio 

viešai paskelbė, kad diplo
matijos tarpe Voldemaras 
tėra tik provincijos vargoni
ninkas ir didelis intrigantas, 

rKių* gali tokia atestacija 
žmogus nuvesti — paaiškini
mų nereikia.

TAUTININKAI ČIUPINĖ
JA IR KADEMUS.

Spalių mėn. 6 d. padalyta 
smulki krata krikščionių de
mokratų centre. Kratą darė 
politinė policija, jieškojoNUŽUDĖ ŽYDĄ

Spalių 3 dieną apie 14 vai brošiūrų ir kita referendumo 
; metu važiuodami klausimu. Tai yra pirma kra-

“KELEIVIS” PADUODA NAU
JAI SI AS IR TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS. SKAITYKIT J|.

Lietuviška Aptieka
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjime 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užtaikom Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausiaa. įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų pnsiunčiaM ir 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj 
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET.
BOSTON. MASS.

per 
pa-



8
• —■

KELEIVIS
* t

No. 44. Lapkričio 2 d., 1927.
t

Vietinės Žinios
Kazokai juos - trempia savo 
batais ir arklių kanopomis. 
“Potiomkinas” paleidžia ke- 
liatą šūvių- iš savo armotų i 
caro kazokus. Viskas susi
maišo su žeme ir sprogstan
čių šovinių dūmai uždengia 
visą sceną. “Potiomkinas” 
nerimauja. Kas bus toliaus? 
Ar prisidės prie jo kiti lai
vai? Jis duoda jiems signa
lą. Jie neatsako. Jie eina 
prieš ji. Visi prieš vieną, o 
vienas prieš visus. Jis ruošia
si kovai. Jurininkai skubiai 
užima vietas prie kanuolių. 
Iš magazinų ritamos bom
bos.'“Potiomkinas" leidžiasi 
pirmyn visais garais. Maši
nos dirba ir dirba. Durnai iš 
kaminų verčiasi juodais de
besiais. Laivas ardo jūrių 
bangas ir narsiai dumia pir
myn. Kareiviai stropiai suki
na aparatą anuotoms tolį nu
statyt. Rodos, jau. jau užvirs 
mušis. Bet kiti laivai pralei
džia “Potiomkiną" pro save

PATRIOTIŠKA ORGANI
ZACIJA REMIA SOCIA

LISTŲ KANDIDATĄ.

“The Good Government 
Association” pataria pilie

čiams balsuoti už drg.
Bearaką.

Graftas. šmugelis ir kito
kios šunybės dabartinėj mie
sto valdžioj pasiekė tokio 
laipsnio, kad pasipiktino jau 
net “Good Government As
sociation.” patriotiška ir 
konservatyvė organizacija, 
kuri visuomet remdavo tiktai 
plėšriojo kapitalo bernus, 
būtent, republikonus ir de
mokratus.

Pasipiktinusi dabartinio 
majoro šeimininkavimu. 
“Good Government Asso
ciation” pereitą sąvaitę iš
siuntinėjo užsiregistravu
siems Bostono balsuotojams 
221,530 laiškų, patardama 
jiems balsuoti už advokatą 
Josephą Bearaką, socialistų 
kandidatą Į miesto valdybą 
iš 14 vardo.

Šituo budu “Good Govern
ment Association” nori duoti 
morali antausį majorui ir jo 
klikai.

Šita “geros valdžios drau
gija” pataria balsuoti ir už 
kitus kandidatus, kurie stovi 
majoro opozicijoj, o visus jo 
rėmėjus ir šalininkus šluoti 
laukan. ------------------ - —-------- .

Adv. Bearak vra aiškus ir kova nuo pabaigos iki galo, 
veiklus socialistas. Jis yra Ir virau ima ne meilė ir tei- 
garbės narys Bostono duon- sybė, bet žiauri fizinė jėga, 
kėpių unijos, ir yra advoka
tas 26 unijų, tų tarpe ir 
AmaĮgameitų rubsiuvių uni
jos it International Ladieš’ _ ______ _______
Garment \Vorkerių unijos. ciaĮįstai ruošia dideles pra- mas yra ne per 255 Broad- 
Be to, Amerikos Darbo Fe- kalbas^ kurios ivvks Scenic vay, o per 251-253 Broad- 
deracijia dabar yra paskyrus 
ji da reorganizuoti kailiadir
bių (fumers) uniją Nev 
Yorke ir išvyti iš jos komu
nistus. Dabartiniu laiku jisai 
reorganizuoja adatos amato 
darbininkus, valydamas iš jų 
tarpo komunistinį gaivalą 
laukan. Laike Sacco-Van
zetti bylos jisai gynė beveik 
visus areštuotus demonstran
tus Bostone.

vaidinimas, kuris tęsis iki 12 
d. lapkričio, išskyrus tiktai 
ateinanti panedėlį, 7 lapkri
čio, kuomet bus vaidinama 
“You Never Can Tell,” per
statymas skiriamas specia-

lliai Y. M. C. A. nariams, ku
rie užpirko jau visus tikietus.

Komedija “As You Likę 
• It” parodo geriausius Shake- 
' speare’o gabumus ir jo galią 
kurti netiktai vaizdus, bet ir 
žmonių papročius.

Išskyrus pirmutinį aktą, 
j visos “As You Likę It” sce
nos vyksta Ardeno miškuose, 
kur susitinka Orlando su Ro- 
salinda irCelia su Touchs- 

i tonu. Čia pradeda pintis mei- 
i lė. romansas ir misterija.

Ambrose ir Gendrolius 
naujoje vietoje.

V. B. Ambrose, real es
tate ir insurance brokeris ir 
N. Gendrolius, laivakorčių 
agentas, kurių ofisas per ilgą 
laiką buvo “Keleivio” name, 
dabar jau persikėlė Į naują 
vietą. Dabartinis jų antrašas 
yra 395 W. Broadway, room 
2 (viršui Talboto storo). Te
lefonas: So. Boston 0897. 
Mes linkime jiems didelio 
pasisekimo naujoje vietoje.

Grand

I

Nužudė 20 moterų.
Tūlas laikas atgal Bostono 

priemiesty Ro.vbury buvo 
nužudyta jauna mergina. 
May Belle Matheson. kuri 
grižo potamsiai iš darbo na
mo. Kiek policija nedirbo, 
žmogžudžio nesurado. Da
bar Kanados mieste Winni- 
oeg tapo areštuotas tūlas

i Wilson, 29 metų amžiaus 
valkata, kuris nužudė tenai 

be šūvio’Jis jų irgi nekliudo. Jauną moterį ir 14 metų mer- 
Jis nuplaukia i Rumuniją ir 
tenai tampa internuotas. Su
kilusieji jūreiviai išsiskirsto.

Taip pasibaigia “Potiom
kino” istorija. Paveikslas 
Įdomus, ypač dalyvavusiam

gaitę. Sakoma, kad jo butą 
San Franciscoj, Philadelphi- 
joj. Portlande ir kituose A- 
merikos miestuose, kur jis 
nužudęs iš viso nemažiau 
kaip 20 motei-ų. Bostono po- 

Rusijos revoliucijose, bet ne!*iciia spėja, kad jis galėjo 
amerikoniško skonio. Čia! nužudyti ir minėtą Roxburio 
nėra didvyrių, nėra pigaus 'merginą.
romanso ir dirbtinės meilės. I -------- ------
bet kova, žiauri ir kruvina “Keleivio” ofisas perkeltas.

Nuo 1 dienos lapkričio 
. “Keleivio” name padaryta 
nermainų. Ta vieta, kur iki 

.šiol buvo “Keleivio” ofisas, 
pavesta drapanų krautuvei, 

i “Keleivio” ofisas pasilie-
Socialistai rengia dideles 

prakalbas apie Rusiją.
Bostono anglų kalbos so- ka tame pat name, bet Įnėji-

Auditorijos salėj. 20 lapkri
čio,. 2:30.val. nedėlioję po 
pietų. Kalbės drg. Mauer te
moje : “Rusija, taip kaip aš 
ją mačiau.’’

Drg. Mauer visą savo gy
venimą buvo ir tebėra socia
listas. Jis daugiausia žino
mas Pennsylvanijos darbi
ninkams, kurių organizaci
joms jis vadovauja. Jis yra 
Amerikos Darbo Federacijos 
toj valstijoj prezidentas ir 
pastaruoju laiku buvo išva
žiavęs su unijų delegacija į

vvay, t. y. per vidurines “Ke 
leivio” namo duris.

ReikalavimaiVaizbos Buto šokiai f erai 
pavyko.

Pereitos subatos vakarą 
Municipal Svetainėje Įvyko 
Vaizbos Buto metiniai šo
kiai. Publikos atsilankė gana 
skaitlingai. Įdomiausis vaka
ro Įvykis buvo išdalinime____________________
brangių dovanų išlaimėto-, REIKALINGA MERGINA 
jams ant pereito Vaizbos Bu-Į 
to išvažiavimo. Jų tarpe pa
sirodė ir p-lė A.. Martinoniu.- 
tė, gražuolė iš ‘Dorehesterio, 
išlaimėtoja meilės taurės sų 
dideliu bukietą gražių gėlių. 
Abelnai sakant, publika bu
vo labai patenkinta. Vakaro 
vedėjais buvo Dr. Kapočius 
ir V. B. Ambrose.

“Lietuvių Tigras” risis
Bostone.

Šiame ketverge 
Opera House risis Brooklvno
“Lietuvių Tigras” Brazaus- SVARBUS PRANEŠIMAS, 
kas. Jo oponentu bus Chelsės 
milžinas Sam Skorsky. Nora 
Brazauskas nėra milžiniško 
ūgio, bet yra stiprus ir smar
kiai ritasi. Už savo smarku
mą jis gavo tigro vardą.

Mirė Augustas Balnis.
Spalių 28 d. staigia mirčia 

mirė Augustas Balnis. Ve
lionis per ilgą laiką sirgo 
širdies liga ir spėjama, kad 
iš tos priežasties ir mirė. Ve
lionis buvo laisvų pažiūrų, 
labai draugiškas žmogus, 
plačiai žinomas Brocktone, 
Brooklyne ir Penn. valstijo
se. Ant laidotuvių pribuvo 
daug velionio giminių ir 
draugų iš Waterbury, Conn., 
Hartford ir New Jersey. Su- 
lyg noru velionio giminių, 
laidotuvės buvo su bažnyti
nėmis apeigomis. Kun. Urbo
navičius ypatiškai dalyvavo 
visose apeigose ir palydėjo 
velionį i kapines. Velionis 
paliko jauną našlę dideliame 
nuliudime. Rep.

Pilietybės mokykla.
Pilietybės vakarinė moky

kla jau susitvėrė, tik patarti
na visiems paskirtais vaka
rais ateiti į mokyklą. Todėl 
norintieji tapti šios šalies pi
liečiais dar vieną kartą yra

REIKALINGA MOTERIS
PRIE N AM V D ARBO. Geras maistas 
ir burdas. Parašykit laišką, o aš pri
siusiu tikietą atvažiavimui. Apie algą 
susitarsime vėliau. (45)

MRS. PAUL YARAS
Spring st, So. Billerica. Mass.

Kuri galėtų kitą pamokinti skaityti 
anglų kalbą 'vieną vakarą są vaiteje. 
Mokėsime 60 centų į valandą. < 45) 

STANLEY POCIUS
234 Shaumut avė, Boston. Mass.

PARDAVIMAI
BARGENAS.

3 ŠEIMYNŲ NAMAS. 11 kambariu, 
visi įtaisymai; kaina $4.200, įmokėt 
$ 14)00. Plačiau galite sužinot pas

R. WISE
118 W. 3-rd st.. So. Boston. Mass. I

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

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG, 

ROOM 22
: VALANDOS: DIENOMIS, nuo

9 iš ryto iki 7 vakare. !
! ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki J 

1 dieną. J

Tel. South Boston 3520
Residence University 1463-J.

S. M. Puišinte-Shallni
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
366 Brvadway, So. Boston, Masa.

Room 2.

Rusijos revoliucija judo- 
muose paveiksluose.

Šiomis dienomis Sympho- Sovietų Rusiją pažiūrėti, 
kaip tenai ištikrujų darbinin
kai gyvena. Taigi ir lietu'- 
viams patartina nueiti jo kal
bos pasiklausyti. Jis yra ge
ras kalbėtojas.

ny Hallėj. buvo rodoma so
vietų valdžios pagaminta 
filmą “Kunigaikštis Potiom- 
kin.” Tokiu vardu caro val
džia turėjo šarvuotą skrai
duoli Juodųjų Jūrių laivyne. 
Ant to laivo 1905 metais su
kilo jurininkai. Maitinami 
sukirmijusia mėsa, jie pakė
lė protestą. Drąsesnieji jų 
buvo suimti, sustatyti prie 
borto, uždengti didele pala ir 
kitiems jurininkams liepta Į 
juos šaudyt. Jurininkai pake
lia šautuvus ir taiko. Baisi 
valanda. Uždengti jurinin
kai po paklode krinta ant ke
lių. Tie, kurie sustatyti kad 
žiūrėtų, kaip maištininkai 
baudžiami, irgi klaupia. Jie 
žegnojasi ir meldžiasi. Kari
ninkas komanduoja šauti. 
Jurininkai nešauja. Karinin
kas rėkia: “Šauk!” Vėl tyla. 
Karinifikas pasiunta: 
“ŠAUK!” Jurininkai nulei
džia karabinus. Prasideda 
maištas* Kareiviai griebia 
caro oficierius ir mėto per 
bortą Į jūres. Toj kovoj vie
nas jurininkas tampa nu
šautas. Jurininkai išveža jį 
ant kranto ir paguldo tenai, 
kad sukėlus Odesos gyvento
jus prieš caro valdžią. Iš 
dirbtuvių, kontorų ir mokyk
lų žmonės ima plaukti Į uostą 
tūkstančiais ir desėtkais tūk
stančių Prasideda agitacija. 
Visur eina mitingai, visur 
saukiama ‘Šalin caro val
džia!” Staiga užpuola ant tų 
žmonių caro kazokai. Prasi
deda baisi skerdynė. Seni ii j 
jauni, n < erįs ir vaikai — vi ,tono 
si krinta nuo budeliškos ka |>irn utinis 
žokų ugnies kaip pakirsti, veikalo “?

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

PASKAITA APIE 
ASTRONOMIJĄ.

Skaitys "Dr. Povilas Slavėnas
Dr. P. Slavėnas, baigęs Mask

vos Universitetą ir Lietuvos 
Kauno Universitetą, atvažiavo į. 
Vale Universitetą ir specializuo
jasi astronomijoje.

.Dr. Slavėnas yra labai moky
tas žmogus ir supranta savo ša
ką mokslo nuodugniai, ir apie ką 
jis kalbės, bus pamatuota. ' Savo 
paskaitoje jis vartos lietuvių kal
bą ir drauge aiškys su iliustruo
tais paveikslais. Paskaita bus 
naudinga ir mokslinga.

Jo paskaita Įvyks pėtnyčioje. 
l.apkričio-November 11 d„ 1927. 
7:30 vai. vakare. Lietuvių M. ži- 
r.yčioje. Snow avė.. Brockton. 
Mass.

Rengia L. M. ž. Komitetas.

F. Juška ritasi su meškomis.
Pereitą sąvaitę žinomas kviečiami ateiti i Lietuvių 

lietuvių stipruolis-ristikas Svetainę Spalio (Nov.) 3 d., 
Franas Juška išvažiavo porai 7:30 vai. \akare ir užsirašy- 
sąvaičių į Main valstiją ristis ti, pareiškiant kokiais vaka- 
su meškomis ir briedžiais, rais galės ateiti i mokyklą, 
Pasipraktikavęs su lauki- nes vėliaus vakarai jau nebus 
ni^is žvėrimis, musų Franas 
sugrįžęs į Bostoną ims nagan 
visus ristikus ir bandys at
gauti pernai prarastą lietu
vių čampijonatą.

Antras Židanavičiaus moki
nių koncertas.

Artistas-smuikininkas A. •- 
Židanavičius rengia antrą • 
savo mokinių koncertą, ku- j 
ris Įvyks 13 d. lapkričio, 2:30 | 
vai. po pietų. Šiuo sykiu kon- j 
certas bus East Cambridge, j 
Thomdike Srhool Hali, ant j 
Spring st. Toji publika, kuri | 
girdėjo pirmą gerb. Židana- | 
vičiaus mokinių koncertą, J 
tikrai atsilankys ir ant antro, i 
Mes patariame netik Cam- i 
bridge, o ir apielinkių lietu- i 
viams tėvams atvažiuoti Į ši I 
koncertą ir kartu su savim i 
atsivežti savo vaikučius, ku- i 
rie išgirdę malonius muzikos į 
akordus, beabejo, ir patįs Į

PARSIDUODA
BUČEKNĖ IR GROSERNĖ. geroj į 

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

I

Nepraleiskite!
RETA PROGA

DVIEJŲ ŠEIMYNŲ medinė stuba. 
-u penkių automobilių garadžium. Cite 
Point, ant East Sixth Street, netoli L 
Street. Keturi kambariai ant pirmo 
aukšto, penki ant antro. Maudynės, 
š’ltas vanduo, elektra, priešakiniai 
piazai. Gera proga žmogui, kuris turi 
vieną arba daugiau automobilių arbt 
užsiimančiam 
Rendų atneša 
Kaina $8>oo.

Matyk A. J.

automobilių taisymu, 
netoli $100 į menes. I

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

domas. visi įtaisymai. Dviejų karų ga- 
radžius- prie naėnio, 10,000 ketv pėdų 
žemės. Kaina $9.000. 145)

EUGENE LABI TE 
Trcnton Road. Readville Gardens. 

jįEADVILLE, MASS.

DR. LANDAU
32 CH AMBERS "ST.. BOSTON. 

Gydo Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
.10. nuo j iki 3 ir nuo 6 iki 8.

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Telefonas 5112.

Df. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS DENT1STAS

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

Nedėliomis pagal susitarimą.
705 N. Main St. kam p. Broad SL 

MONTELL0, MASS.

I* I
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JACKUS STARKUS SUGRĮŽO.
Jūsų senas paintoriua Jackus 

J. Starkus jau sugrįžo iš Flori
dos baigęs mokslą prie visokiu 
padailinimų, kurių Bostono ma- 
lioriai da nemoka. Ofisas: 350 
Broad wav. So. Boston. atdaras 
vakarais. (45)

Tel. So. Boston 0212.
i ____________ ________ _  7 7 - ' .

r’a>. su naujausiais įtaisymais. Rendos 
$ 0. Klauskite pas

BRONIS BALTRUŠAITIS
893 — Ith st, City Point.

So. Boston. Mass.

mainomi. į 1ŠSIRANDAVOJA 6 mimų kamba-
Turių pridurti, kad šita f į- Klauskite pa8 r - 

mokykla yra visiškai liuosa 
nuo visokių “izmų” ir sektų.1 
Ji rūpinsis tik anglų kalba ir 
pilietybe..

Mokytojas C. Zėkus.
IŠSIRANDAVOJA 5 kambariai su 

tisais įtaisymais.
31 Oliver st, Cambridge. Mass.

Kaip vyriški čeverykai pa
virto į moteriškus.

Technologijos Instituto 
studentas Norkevičius (Nor- 
ton) nuvažiavo aną dieną į 
DorchesterĮ nusipirkti pas 
Taurinską čeverykus. Išsi
rinko, kokie jam patiko. 
Taurinskas suvyniojo čeve- 
rykils Į popierą ir padėjo ant 
stalo. Studentas Norkevičius, 
kiek laiko pasikalbėjęs su 
krautuvninku, pasiėmė čeve
rykus ir paskubomis išėjo 
pro duris. Parėjęs namo (jis . -
gyvena pas Aleknus) jadnas panoręs mokytis muzikos. 
Studentas pasigyrė šeiminin- Kas gali žinoti gal jūsų vai
kams, kad nusipirko labai kuoluose gludi didžiausi mu- 
gerus čeverykus. Šeiminin- ^lkos talentai? 
kai žingeidavo pamatyt. 
Norkevičius greitai išvyniojo 
čeverykus iš popieros ir... 
beveik pastiro nuo nusistebė
jimo! Vyriški čeverykai, ku
riuos jis pats išsirinko, pavir
to Į moteriškus...

Dal.vka> paaiškėjo tik an. praj<aj|.as su dainomis ir mu- 
rytojaus. Mat, krautuve i am ^.Ra Prakalbos j ks Malta 

k" «an. 40 Prospectst. (prie 
ridos musų studentas per ne
apsižiūrėjimą ir nučiupo.

Rep.

ARTISTO SMUIKININKO IR MUZIKOS MOKYTOJO

ANTANO ŽIDANAVIČIAUS

MOKINIŲ KONCERTAS
NEDĖLIOJĘ x ,

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

THORNDIKE SCHOOL HALL
SPRING ST.. E. CAMBRIDGE. MASS.

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

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

mokyklon, taipgi ir norintieji leisti, malonėkit asmeniškai 
persitikrint apie gabumus musų jaunuolių ir paties iftoky- 
tojaus. Ir plačioji visuomenė malonės atsilankyti, nes kon
certas tikrai bus įvairus su patenkinančiomis spėkomis.

KUPSTIS, Savininką.
2. 

BARGENAS!
SOUTH BOSTONO LIETUVIAMS.
SOUTH BOSTONE lietuviai ian be

veik apipirko visas geriausias biznių 
vietas ir visi gerai gyvena. Pas 
šiomis dienomis pateko turbut pasku
tinis geras kamnas Sonth Bo^t^no su 
gerai išdirbtu bizniu. Mes užtiknna- 

įrantai tą bižnj arf»-i'norintis išmokti, 
galės; daryti gerą gyvenimą Biznis ir 
namas ant 2 .šeimynų su trimis kam
bariais užpakalyje krautuvės. Rendų 

teina $95.06 j mėnesi. Biznį ir namą 
gabmsr nupirkti Už $8,000. o gal dar 
pigiau, lengvomis išlygom s.

Matykite tuojau A*. J. KUPSTIS.

DORCHESTERY
ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ medinė stuba su 

24 kambariais Yra gazas. elektra, pe- 
’iai. piazai. vieta dėl garadžių. Rendų į 
treša $160 į mėnesį. Kaina $14,800. ! 

lengvomis išlygomis.
Matyk A. J. KUPSTIS.

4
SOUTH BOSTONE

ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ medinis namas, 
*7 kambariai, rendų atneša $780 j me- 
t’’s. Kaina $4.509. lengvomis išlygo
mis. Matyk A. J. KUPSTIS.

5.
LAIKAS PIRKTI ANGLIS 

IR MALKAS
NEPAMIRŠKITE, kad rudens ir 

iemos laikas artinasi. Paprastai 
imant anglis ir malkos pabrangsta, 
todėl neatidėliokite, iduokite savo “or
derius. Kre:pkitės pas: (-)

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

Tclephone: So. Eoston 1662—1373.

įe
5I
i

Telefonas So. Boston X3M.
LIETUVIS DENTISTAS

Or. St. A. 6ALVARISKI
(GAL1NAUSKAS) 

Ofiso valandos: Nuo 10 ryto iki 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakaro. 
Nedėliomia pagal sutartina.

414 BROADWAT,
SO. BOS1ON, MAS& 4

kad jei žmogus paims, katras su- I

i> LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Me.« pabudavojame geriausius 

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

TITUS P. GREVIS
395 Broad way, So. Boatea. 

Tel.: So Boston 2340.

Lietuvis OptometnsUs

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

J. I.. PASAK ARN1S. O. D.
447 Broadv’ay, So. Boston, Maso

AUTOMOBILISTAMS.
Iš SENŲ PADARAU NAUJUS 

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

Darbas gvarant uojamas.
A. KASPAR

66 Victoria SL, W. Sonaervilie, 
TM. Snm. 652O-J.

Mass.

PLUNKSNAS. Pukus. Paduškas. 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų 
įfedmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didelės prakalbos Cam
bridge’u j e.

Ateinantį nedėldienį, 6 d. 
lapkričio, ką-tik susitveręs 
Cambridge'uje Lietuvių Pi
liečių Kliubas rengia dideles

Centrai skvero). Pradžia ly
giai 2 vai. po pietų. Kas pasi
vėlins bent vieną minutą, tas 
neišgirs pradžios. Kalbės ką- 
tik pribuvęs iš Lietuvos bu
vęs valdininkas p. J. Valai
tis, “Keleivio” red. J. Ne-

Shaketpeare’o veikalas 
Repertory Teatre.

K etierge, 3 lapkričio, Bos- viackas ir kandidatas į mies- 
Repertoiy Teatit, bus to majorus p. Robart. Bus 

Shakebpeare’o pora žymių dainininkų ir 
As You Likę It” muzikantų.

j 
I c c £ c 
I £ £ $ i

Franklin
Coal

Jonas Petruškevičius
Laisniuotas Graborius
Laikau Automobilius dėl Vescli- 

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

162 BROADWAY. 
SO. BOSTON, MASS.

Ofiso Tel. So. Boston 0304-W. 
lies. Tel. So. Boston 0304-R.
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P. J. AKUNEVIČIŪS
Lietuvis Graborius

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

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

Tel.: So. Boston 4486.

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdini mą.
Pas mus gaubite

ry tikras europiškas 
•/ plunksnas ir pu-

ANGLIS?# I
I
I
į 
i

ANTRAOTAS, B1THUMINUS 
ir NEW ENGLANDCOKE

Parduodama pas

WALENT COAL COMPANY
PETER WALENTUKEVICH, prop. 

Yarda* skersai nuo geležkelio stoties. WEST STOUGHTON, MASS.
STOUGHTONO OFISAS: 100PERRYST., 

STOUGHTON, MASS.
Telephonc 29H.

kus.

Ettropean Feather Co.
25 Street, Boston, Mass.

■ ■ ■ » '

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

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų akaodūlių 
BEAK BRAND SALVE (Grobtevrskio)

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

GROBLEHSK! & CO, Fly.r.outh, Pa.
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai“




