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Paskalai Apie Revoliuciją 
Lietuvoj Nepatvirtinti.

BET VALDŽIA LABAI 
NUSIGANDUS.

Lenkija pasiryžus aneksuoti 
Lietuvą. — Kvaila Voldc- 
ro politika išeina Pilsuds

kio naudai.

Pereitą nedėldienį Ameri
kos spaudoje suskambėjo ži- 
riio^. kad Lietuvoje įvyko 
perversmas. Sukilusi armija 
nuvertusi Smetonos valdžią. 
Voldemaras rezignavęs. Pul
kai revoliucionierių žygiuo
ją ant Kauno paimti valsty
bės vairą į savo rankas. Re
voliucionieriams į pagalbą 
ateiną Vilniaus lietuviai su 
“pulkininku” Plečkaičiu 
priešaky.

Skaitydami tas žinias, A- 
merikos lietuviai labai nu
džiugo. Tik vienas buvo pas 
juos noras, kad smurtininkai 
iš Smetonos-Voldemaro a- 
bazo dabar butų tinkamai 
nubausti už savo piktadary
bes.

Bet vėliaus pasirodė, kad 
žinios apie revoliuciją Lietu- 
vęje kol kas da nepatvirtin
tos. Smetonos-Voldemaro 
klika dar laikosi valdžioje, 
nors labai nusigandusi, nes 
po visą Kauną buvo išmėty
ti atsišaukimai, kad piliečiai 
kiltų su ginklais rankose ir 
darytų smurtininkų valdžiai 
galą. Kas tuos atsišaukimus 
išmėtė ir kokiais tikslais, 
mes Amerikoje da nežino
me.

Maskva tuo tarpu neri
mauja, kad Lenkija ruošiasi 
aneksuoti (prisijungti) visą 
Lietuvą, ir kad iš to galėsiąs 
kilti didžiausis Europoj ka
ras.

Amerikos spauda paskuti
nėmis dienomis kupina vi
sokių žinių apie Lietuvos- 
Lenkijos kivirčus dėl Vil
niaus. Rusija pasiuntė Len
kijai draugišką perspėjimą, 
kad ji, Lenkija, nedarytų jo
kių žygių prieš Lietuvą. Gi 
Lietuvos valdžiai Maskva 
patarė laikytis šaltai ir neer
zinti daugiau Lenkijos, kad 
nedavus jai progos užpuoli
mui. Politikos žinovai daro 
iš to išvadą, kad jeigu Len
kija pultų Lietuvą, tai Rusi
ja tuojaus pultų Lenkiją. Ži
noma, rusams rupi ne Lietu
va,-bet jų pačių reikalai: jie 
nenori, kad Francuzijos mi- 
litarizmu prostitutė Lenkija 
įsitvirtintų kvieti jos pašo
nėj.

Bet ar Kusijus p*-įspėji-j 
mas sulaikys Lenkiją, tai da 
lieka pamatyti.* Paryžius ir 
Londonas atvirai skelbia, 
kad Tautų Lygos susirinki
me, kuris neužilgo įvyks Že
nevoje, Anglija, Francuzija 
ir Italija palaikys Lenkijos 
pusę Vilniaus klausimu. Vil
nius yra svarbus gelžkelių 
centras i turi labai didelės 
reikšmės karo reikalams. 
Todėl šitoms valstybėms 
svarbu, kad toks punktas bu
tų Lenkijos rankose.

Tuo tarpu gi Lietuvos val
džia pa’aiko karo stovį prieš 
Lenkuą uždara jiems Klai
pėdos uostą, ir izoliuotas 
Vilniaus kraštas kenčia di- 

' -kurdą Šitokia pa- 
dčtie« Lenkiia sakosi

i 
I

imti toliaus kentėti ir nau
dosianti “visas prieinamas 
jai priemones šitokiai padė
čiai užbaigti.” Šitokį pareiš
kimą Lenkija padarė šią są
vaitę savo notoj, išsiuntinė
toj visoms valstybėms, tų 
tarpe ir Sovietų Rusijai. 
“Karo stovis tarp Lenkijos ir 
Lietuvos turi būt užbaigtas,” 
sako Lenkijos nota. Todėl ir 
išrodo, kad Lenkija yra pa
siryžus Lietuvą prie savęs 
prijungti, nes kaipgi kitaip 
ji galėtų tenai karo stovį pa
naikinti.

Reikia pasakyti, kad Pil
sudskio planams labai daug 
padeda ir kvaila Voldemaro 
politika. Pavyzdžiui, Volde
maro “diplomatija” pradėjo 
kelti lermą užsieniuose, kad 
lenkų valdžia persekioja 
Vilniuje lietuvių kunigus ir 
kitus veikėjus. Lenkų val
džia tuomet surinko Vilniu
je apie tuziną tokių veikėjų 
ir atgabenus juos prie de
markacijos linijos pasakė 
Voldemaro valdžiai: “Štai, 
tie jūsų veikėjai, dėl kurių 
keliat lermą* Pasiimkit juos 
parsave, tai jų niekas neper
sekios.” Bet Voldemaras 
purtosi iš tolo: “Ne, ne, mes 
negalim jų priimti; jie Len
kijos piliečiai!” Pilsudskis 
tuomet juokiasi ir sako: 
“Jeigu taip, jeigu lietuviai 
Vilniuje gimę ir augę yra 
Lenkijos piliečiai, tai reiš
kia. kad Vilniaus kraštas vra 
Lenkijos žemė.” Ir iš kvailos 
Voldemaro pozicijos juokia
si visas užsienis. \

BELGIJOS SOCIALISTAI 
PASITRAUKĖ IŠ 

VALDŽIOS.
Kada klerikalai ir 

patriotai” privedė 
metais 
prie krizio ir šalį reikėjo gel
bėti nuo bankruto, tai suda
ryta buvo koalicinė val
džia. į kurią įnėjo 4 socialis
tai. Užsienio reikalų minis- 
teris socialistas Vandervel- 
de savo sveika politika labai 
sustiprino tarptautinę Belgi
jos padėtį, gauta paskolų ir 
Belgijos frankas žymiai su
stiprėjo. Bet kaip tik padėtis 
pagerėjo, klerikąlai su kitais 
reakcininkais tuojaus pradė
jo skirti milionus frankų 
naujoms tvirtovėms ir kito
kiems militarizmo tikslams. 
Socialistai ministeriai tam 
pasipriešino ir pareikalavo, 
kad kareiviavimo amžius 
butų sutrumpintas, armija 
sun ažinta. Klerikalai su ki
tais atžagareiviais socialis
tų sumanymus atmetė, todėl 
socialistai autai e iš ' aidžios 
pasitraukti n peieiti opozi 
cijon. Ir šiomis dienomis jie 
pasitraukė. Dabar Belgijoj 
susidarė vienų buržujų ir 
klerikalų ministerių kabine
tas, prieš kurio politiką so
cialistai ves aštrią kovą.

M
kiti

i” privedė anais 
Belgijos finansus
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v™°PasX1lgrTaU Maskva Išgelbėjo Meti-
ŽŲ PAVYZDI. j

Skaitytojams yra jau ži
noma, kad Readingo mieste, 
Pennsvlvanijorj, šį rudenį 
buvo išrinkta socialistų val
džia. Užėmę savo vietas, so
cialistai atrado, kad buvu
sieji republikoniški vagys 
vra užtraukę ant to miesto 
$10,000,000 skolų. Ir pi ie te: 
da jie kas metai lupdavo 
nežmoniškus mokesčius iš Paryžiaus šį panedėlį spe- 
gyventojų. Kur gi jie tuos cja]a 1 
pinigus dėjo? Ogi vogė. Ži- štai ką: 
noma. “Įegališkai vogė. Pa- “Nors Lietuvos atstovas 
vyzdžiui, miesto iždininkas Paryžiuje išleido formalų 
imdavo $20,000 algos me- paieiškimą, užginčydamas 
tams. Republikonai mat bu- visas žinias apie priešvaldiš- 
vo padarę tokį įstatymą, lei- ką bruzdėjimą jo valstybėj, 
do jiems, tokias algas lupti, vis dėlto čia yra daug neri- 
Žinoma, eidami tuo įstaty- mo dėl ateities, 
mu, ir socialistai dabar gale- -Nėra abejonės, kad Rusi- 
tų tokias algas imti. Bet so- į0< nota Lenkijai sulaikė tą 
cialistai parodė, kad, jie ne judėjimą, kuris buvo jau pri

ruoštas Vilniuje nuvertimui 
Voldemaro valdžios.

“Reikia tečiaus pasakyti, 
kad su to judėjimo paruoši
mu Lenkija neturėjo nieko 
bendra, nors jis buvo supla
nuotas teritorijoj, kuri pri
klauso Lenkijai, ir. jei butų 
nusisekęs, gal galėtų nema
ža pagelbėti Lenkijos ambi
cijoms. Bet kaip ten nebūtų, 
o faktas yra toks, ' kad pas
kutinėmis dienomis francu- 
zai labai rūpinasi, kad jų są
jungininkė Rytų Europoje 
(Lenkija) turi elgtis su Lie-' 
tuva labai atsargiai, ir jeigu 
tenai prasidėtų revoliucija, 
neleisti jai vaisių duot.

“Nes jeigu Voldemaro 
valdžia taptų dabar nuvers
ta. tai Lietuvps-Lenkijos sie
nų ginčas vėl turėtų būt ati
dėtas Tautų Lygoj, o toks 
atidėjimas butų labai nepa
geidaujamas dalykas.

“Paskelbta Lenkijai So
vietų nota ir Vokietijos jai dalykus.

republikoniški politikieriai, 
kuriems tik kišėnius prisi
kimšti-rupi. Ir naujas miestu 
iždininkas socialistas Wil- 
liam C. Hoverter pranešė sa
vo miesto piliečiams, kad 
jam sąžinė neleidžia paimti 
iš miesto iždo $20,000 algos 
metams. Jis tikisi, kad mies
to iždininkui,' su visais jo 
reikalais, turi pilnai užtekti 
$6,000 metams. Ir daugiau 
jis neimsiąs. Tuo budu vie
nas tik socialistas iždininkas 
sutaupys Readingo miestui 
514,000 iš savo algos per 
metus, arba $56,000 per vi
sus keturis tarnybos metus. 
Kiti socialistai valdininkai 
irgi ruošiasi algas sau numa
žinti. Garbė užtai socialis
tams’

Į pritarimas aiškiai parodė, 
ikad nežiūrint kaip gerai re- 

r 4* ir lJx* Evoliucija Lietuvoje buvo or- 
VOS ldSlStinę Včlu214 Iganizuota, laikas jai buvo 

_ _______ parinktas nepatogus ir įpai-

idaug svarbus, kad galima 
•įbutų jais rizikuoti. Todėl ir 
(Londonas išleido perspėji- 

Lenkija nieko bendra su re- Lad jokie triukšmai da- 
voliucionierių planais 

neturėjo.
“Nev York Times” gavo

VOLDEMARO NUVERTI- nioti čia klausimai buvo per- 
MAS BUVO JAU SU

PLANUOTAS.

Lietuvoje Planuojama 
Koalicijos Valdžia.

f

UNIJOS REIKALAUJA 
TEISĖS ORGANIZUOTIS.

Turėdami valdžią savo 
pusėj, Amerikos kapitalis
tai kas sykis pradeda vis 
drąsiau pulti darbininkų or
ganizacijas ir teismų in- 
džionkšinais ima smaugti 
unijas. Pavyzdžiui New Yor
ko greito susisiekimo kom
panija per teismą dabar no
ri uždrausti Amerikos Dar
bo Federacijai organizuoti 
strytkarių ir tunelių darbi
ninkus. Darbo Federacija 
tvirtina, kad pati konstituci
ja gvarantuoja darbinin
kams teisę organizuotis, ir. 
tos teisės negali jiems atimti I 
joks teismas.

RUMUNIJA NUSIGANDO 
RUSŲ LAIVYNO.

Juodoj juroj pasirodė ke- 
liatas rusų karo laivų apie 
tas vietas, kuriomis papras
tai keliauja rumunų laivai. 
Tas taip nugąsdino Rumuni
ją. kad visiems jos laivams 
įsakyta apsiginkluoti ir nak
timis plaukiot be žiburių. 
Mat, pasklydo gandas, kad 
rusai nori sugaudyt tuos lai
vus. ant kurių Vrangelio ar
mija iš pietų Rusijos pabė
gu. Didžiumą tų laivų, mato
ma, pasiėmė Rnmuniia.

i bar nepageidaujami. Ir dėlto 
’ Lietuvoje pasidarė ramu.” 

Taigi išeina, kad jeigu ne 
Maskvos pakeltas triukšmas,

telegramą, kuri sako Voldemaro valdžios šian-
dien gal jau nebūtų.

APGAVO DŪŠIŲ GA
NYTOJĄ.

Ne\v Yorko policija areš-* 
tavo tūlą Richardą Englishą, 
kuris apgavo South Čhica- 
goj lenkų kunigą Mencikow- iš Londono, 
skį ant $18,000. F

VOLDEMARAS TARIASI 
SU KITOMIS PARTI

JOMIS.

Associated Press praneša 
, kad Švedijos, 

__ _______ Pasirodo, Suomijos ir kitų valstybių 
mat, kad mokindamas kata- atstovai Kaune atsilankė pas 
likus'“nesilokamyt” ant šio 
svieto “marnasčių,” šitas dū
šių ganytojas turėjo prisi
krovęs pusėtiną maišą pini
gų. ir norėjo da daugiau. Su
žinojo apie tai minėtasai 
English ir pasiūlė kunigė
liui nusipirkt aliejaus kom-

Voldemarą ir patarė jam su
dalyti žmoniškesnę valdžios 
formą, taip kad jai galėtų 
pritarti ir savi piliečiai ir 
svetimos valstybės. Lietuvos 
spauda taipgi vienu balsu 
pradėjusi reikalauti, kad bu
tų sudalyta koalicijos val- 

panijos šėrų, kurie turėjo džia, nes kitaip Lietuvos 
neužilgo pakilti dešimterio- Respublika gali žlugti, 
pai. Kunigas nupirko tų šė-| Šitaip spaudžiamas, Vol- 
ru net už $18,000, manyda- demaras, matoma, pasidavė, 
mas, kad tapsiąs antru Rok- nes žinios sako, kad jis jau 
felerium. Bet kuomet Eng-, užvedęs derybas su visomis 
lish su kunigo pinigais prasi- partijomis, neišskiriant nei 
šalino, kun. Mencikowskis,liaudininkų, nei socialistų, 
sužinojo, kad tokios alie-j Kad tokios derybos yra 
jaus kompanijos visai nėra. (vedamos, tai patvirtino ir 
Tuomet jis apskundė Eng- >pats Voldemaras Associated

VAIKAS ATRAKINĖJA 
KALĖJIMO SPYNAS.
Pittsfield, Mass. — Polici

jos globoj čia sėdi 15 metų 
vaikas, kuriam kalėjimo 
spynos nieko nereiškia. Jis 
buvo areštuotas už šelmystę 
ir užrakintas paprasta kalė
jimo spyna, bet tuojaus išė
jo. Sugavus jį antru kartu, 
policija užrakino jį dviem 
spynom. Neužilgo pasirodė, 
kad ir tos spynos atrakintos, 
ir vaiko jau nėra. Dabar jis 
suimtas jau trečiu kartu, bet 
laikomas jau tokioj vietoj, 
kur sargas ji nuolatos mato. --------- *---- 1 - ■. . . «? D > ... , x______ lishą policijai, kuri dabar ir Press ^korespondentui Kau- 

sučiupo jį. ne «
■-..y ■ •----- Į Gi Berlino dienraštis,

PATI NUSIŽUDĖ, VYRASf‘Beriiner Tageblatt,’! gavo 
TURI ATSAKYTI. iš Kauno žinių, kad Smetona

ne..
RUSIJA GATAVA AT- 

NAUJINTT SANTIKIUS
SU ANGLIJA. įmiki AIOftJKI 11. . Y“**'*’ ^***,t'fcY**<*

Kalbėdamas Ukrainos ko- Pora pienburnių pabėgo;su opozicijos partijomis jau 
munistų partijos konferenci- nuo tėvų iš Kansas'valstijos susitarė ir pavedė joms su- 
joj Charkove, komunistų ko- ir atvykę Chicagon apsive-<atatytl'naJP°^ valdžios pro-

Kandėil|“dįi«>« koalicija." ’ 
lip naši-1 Pa pati žinia pnduna, 

ikad Karo Ministerijoj buvo 
•susirinkę visi aukštesni ka- 
riumenės vadai ir pareiškė, 
kad visi jie stoja už valdžią 
ir visi esą pasiruošę paau
kauti savo gyvastis už Lie
tuvos nepriklausomybę.

• ? 5 ♦ v

misaras Rykovas pareiškė, 
kad Sovietų valdžia esanti 
pasiryžusi vėl atnaujinti 
santikius su Anglija, tik An
glija turinti tarti pirmą žo
dį, nes ji yra tuos santikius 
nutraukusi. Sovietų Rusija 
sutiksianti nesimaišyti į An
glijos vidujinius reikalus, jei 
tik Anglija sutiksianti nesi
maišyti į naminius Rusijos bėgy va. Jis davė žinią poli- 
dalylciic, ' ei jai ir paaiškino kaip tai at-
-- - sitiko. Dabar jis sėdi uždary

tas kalėjime ir kaltinamas 
žmogaus užmušimu. Polici
ja sako, kad aštrus jo žo- , W . •• i - • A_ t X

dė. Pati buvo 18 metų am- , Busianti, sudaryta
žiaus, o jos vyras, 1 
Cowger, 19 metų. Jie pasi
samdė vieną kambarį, pagy
veno kiek laiko ir pradėjo 
peštis. Vieną dieną.smarkiai 
išsibarus, vyras trenkė duri
mis ir išėjo. Kada jis sugrį
žo, kambary buvo atsuktas 
gazas ir jo jauna pati jau ne

2,000,000 DARBININKŲ 
PALIUDYMAS MEKSI- . 
KOS PREZIDENTUI.
Meksikos darbininkų va

dai sumanė įteikti preziden
tui Calles’ui paliudymą su 
2,000,000 darbininkų para- 

jšų, kuomet pasibaigs jo tar- 
įnyba. Parašai jau renkami ir 
bus apdaryti dailiame albu
me, kurio pradžioje bus pa
sakyta. kad organizuoti Me
ksikos darbininkai įvertina 
Calleso valdžią kaipo teisin
giausią ir daugiausia darbi
ninkams gero padariusią 
valdžią, kokia tik yra kada 
nors Meksikoje buvus.

Lenkai Užpuolimo Turbut Nedarys.
Po visų triukšmų ir gandui visi mano, kad Lenkija lauks džiai privedė jauną moteriš- 

apie karą, Europos padangė konferencijos Ženevoje. Kas Pne nusižudymo, !al.^ J1S 
pradeda galų gale blaivėti, bus toliau, tai dabar da sun- .tur’ atsakyti uz jos mirti. 
Kaip Amerikos, taip ir Eu- ku numatyti 
ropos spauda prieina prie;po 

i tos nuomonės, kad sukeltas 
triukšmas dėl Vilniaus yra 
niekas daugiau, kaip tik dip
lomatiški valstybių maniev- 
rai. Gruodžio pradžioje Že
nevoj susirenka Tautų Lyga 
į nusiginklavimo konferen
ciją. Tenai, veikiausia, bus 
iškeltas ir Vilniaus klausi
mas. Lenkija sakys: kaip aš 
įgaliu nusiginkluoti, kuomet 
Lietuva palaiko karo stovį 

i prieš mane? Rusija galės 
taip pat teisintis: Kaip mes 
galime padėti ginklą, kuo
met musų pašonėj tarp Lie
tuvos ir Lenkijos bile dieną 
gali užliepsnoti karo gais
ras? Kad šitą argumentą su
stiprinus, Rusija nusiuntė 
Lenkijai ir notą, perspėda
ma ją nuo karo.

Jeigu Lenkija ir turi pla
tu Lietuvai aneksu oti tai ii-

i aulą i <./?, ouoii inkimo“SAUSO” M1L1UML 
RIAUS SŪNŪS SU

GAUTAS SU DEGTINE. ;|ai pasirodys 
Netoli Detroito pereitą sa

vaitę buvo suimtas su degti-,tas jos naudai be jokio krau- 
nės šmugeliu H. ( . Kresg* jo praliejimo Tautų Lygos 

Ant Onthagno salos, VIai kurio tėvas, S. S. Kresge,; konferencijoj. O jeigu Lie- 
ne'o valstijos pakrašty, ras- 10-centštorių savininkas yra.tuva ar Rusija priešinsis 
tas nuogas žmogaus lavonai, netik milionierius. bet ir di : Tautų Lygos nutarimui, tai 
Jis išbuvęs vandeny taip ii- delis saliunų priešas, ankau-, tuomet jau jos turės prieš 

’'ti io nebegali-ja prohibicijos palaikymui save ne_vieną tik Lenkiją, 
milionus dolerių. _ >*- 2

RADO NUOGĄ LAVONĄ 
ANT SALOS.

gai. kM l l M 'in 
ma.

t

lumatyti. Gali būt, kad 1 c * i
“nusiginklavimo konfe- Į FORDAS ATIDARO - A\ O 

rencijos” prasidės didelis FABRIKUI,
karas. Kad sprogstančios! Fordas jau pradėjo gar- 
medžiagos Europoje labai sinti savo biznį. Jis paskel- 
daug, tai visi žino. Eksplio-jbė, kad 2 gruodžio dieną jo 
zija gali įvykti Vilniuje, bet naujo modelio automobiliai 
gali ir Balkanuose. ■ pasirodys ant syk visoj Ame-

--------------- rikoj, Europoj ir visam pa- 
BEDARBIŲ ARMIJA AP- :Jų Pavyįdži^ -j?U 

iFinninNnnNA .issiuntmeti arba siuntineja- 
LEIDO LONDONĄ. | mi tik iki 2 d gruodžio pub-

Anglijos angliakasių be- likąi nebus niekur rodomi, 
darbių armija, kuri buvo at- Fordas dabar atidarysiąs vi- 
ėjusi pėkščia 200 mylių iš sus savo fabrikus ir per atei- 
Rhondos klonio į Londoną nančius 1928 metus išleisiąs 
reikalauti iš valdžios bedar- darbininkų algoms ir Rie
biams angliakasiams pašai- džiagai $800,000,000. Nuo 
pos, pereitą nedėldienį ap- Naujų Metų jo 33 dirbtuvės 
leido Anglijos sostinę ir iš- Amerikoje dirbsiančios pil- 
maršavo atgal į anglių ka- ną laiką. Per vasarą Fordo 
syklas. Reakcinės valdžios fabrikai nedirbo, ir dabar da 

tūkstančiai yra bedarbių

KIRVIU PERSKĖLĖ GAL
VĄ SAVO PAČIAI.

Svvoyerville. Pa. — Poli
cija čia suėmė lenką Kražev- 
skį, kuris pasigėręs perskėlė 
savo pačiai galvą ir nuėjęs 
pas savo kaiminką Jendruš- 
kienę pranešė: “Aš jau už
mušiau ją; nueik ir pažiū
rėk.” Jendruškienė nuėjo į 
Kraževskio namus ir ištikru- 
jų rado jo moterį kraujuose 
ant grindų. Ji pašaukė poli
ciją.

galva Baldvvinas atsisakė 
bedarbių delegaciją priimti. Detroite.
Užtaigi išeidama iš Londono ---------- -—
bedarbių armija turėjo Tra- ŠIMTAI ŽMONIŲ ŽUVO 
falgaro aikštėj mitingą, kur AFRIKOS POTVINIUOSE. 

šiomis dienomis franeuzų 
valdomoj Algerijoj (Afri
koj) kilo didelis potvinis 
nuo smarkaus lietaus. Ant 
daugelio ūkių žuvo visi žmo
nės ir gyvuliai. Ant upių iš
griauti ir išnešti visi tiltai. 
Nuostoliai tikrai da nežino
mi. bet ap.-‘ /.vina, kad žu- 
vu>ib iu bii> keli šim-

ji vargiai su iai» pianais vie- revoliucinei darbininkų mu- 
. Ji tikisi, kad

Vilniaus ginčas bus išspręs-
zikai griežiant ir raudonoms 
vėliavoms plevėsuojant bu
vo priimta keliatas rezoliu
cijų pasmerkiančių kapita
listų valdžią. Viena rezoliu
cija ragina Darbo Partiją 
daryti parlamente obstrukci
jų. neleisti posėdžių laikyti 
ir tuo budu priversti F'1'1” ’

• I»»•bet visa Tautu Lygą Todėl-no vsi/Bi# rezig>"

UŽMUŠTAS ŽMOGUS TU
RI LIETUVIŠKĄ PA

VARDĘ.
Laikraščiai praneša, kad 
panedėlį VVorcestery au

tomobilius užmušė ant gat
vės žmogų Leon Platukis. 
Jis buvęs J 1 metų amžiaus ir 
gyvenęs Ho numeriu 53 Fox 
st.. V\ oreester. .Mass. Spren
džiant iš pavardės iis trali 
b’tt lietuvii.

ši
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mokrati.ią. bet antrą diktatūrą, rie vadina save ‘‘krikščioni- kaipo komunistų kuopa ir 
po kurios globa sugrįžtų stam- mis.' Latrai! patapo socialdemokratų

j

I 
I

no, kad ji neturi žmonėse ( 
jritarimo, ir pastačius save i 

rinkimams butų išmesta iš! 
valdžios. Ji žino šitą iš buvu-, 
siu rinkimų į pirmąjį ir ant
rąjį Lietuvos Seimus, kur ne
galėjo patekti nei vienas jos 
žmogus. Dėlto ji dabar kei
čia konstituciją, nors be Sei
mo ji neturi teisės tą daryti, 
ir žada referendumu tą pa
kitimą pravesti. Referen
dumą ji nori taip sutaisyti, 
kad balsuojant konstituci
jos pakeitimą, kaitų Smeto
na butų išrinktas- septyniems 
metams prezidentu.

Bet Smetonos kompanija 
dabar jau pei savo organą 
“Lietuvą” pasakė:

"Jeigu ous reierendumas. ir 
jeigu tauta atmes valdžios pa
siūlymą, p. Smetonos valdžia 
vistiek nepasitrauks.“

Jeigu taip, jeigu valdžia 
nesigėdi viešai per savo or
ganus skelbti, kad ji tautos 
balsavimo nepaisys ir savo 
vietos geraoju niekam neuž
leis, tai kas gi tada lieka, 
jei ne Tauragė?

0|APŽVALGA D
KAS KALTAS DĖL TAU- i 

RAGĖS ĮVYKIŲ?
Pasirodęs dabar Vilniuje ( 

“Pirmyn” piešia tuos žvėriš
kumus, kurie sekė po Taura- • 
ges sukilimo. Jis sako:

“Po kruvinųjų Tauragės įvy- ' 
kių, jau baigiasi antras mėnuo. ( 
Darbo liaudies sūnus, kurie 
juose aktingai dalyvavo, vieni 
žuvo nuo fašistinių kulkų, ant
ri sukaustyti Lietuvos kalėji
muose, treti padedant kontra
bandininkų luotams atsidūrė 
užsieny, o didžioji dalis dar teb- 
sislapsto Žemaitijos miškuose.

“Lengvai nugalėjo fašistinė 
jėga liaudies sukilimą Taura
gės miestely. Jų atvežtiems 
tankams, kulkosvaidžiams net 
nebuvo kas veikti. Su sukilė
liais žaidė, kaip katė su pele ir 
važinėdami po kaimus uzn.uši- 
nėjo pagautuosius. Kruvinasis 
Smetona greit atsigavęs po pir
mojo išgąsčio, ‘ramiai’ puotavo 
savo dukters vestuvėse. Puota
vo tuo pat metu, kai Tauragės 
gatvėse motynų akyse liejosi 
jų sunų-maitintojų kraujas... 
Puotavo kraugery* valdonas, 
kai girti karininkai pasityčio
dami klykiancio* minios akv- 
vaizdoj, vilko gatve prie arklių 
pririšę užmuštųjų lavonus...“

Bet kas gi už v isa tai kal
tas? Valdžia, žinoma, kalti
na sukilėlius. Išmaudžiusi 
Tauragę kraujo klanuose, 
Smetonos - Voldemaro -Ple
chavičiaus kompanija išaiš
kino savo spaudoj, kad Tau
ragės sukilimas buvęs nie
kas daugiau, kaip komunis
tinio banditizmo reiškinys.

Žinoma, tai yra melas. 
Pats lietuviškųjų komunistų 
galva, Kapsukas-Mickevi- 
čius, sako, kad komunistai 
nieko bendra su Tauragės 
sukilimu neturėjo. Savo 
straipsny “Puė v Litvie,” til- 
pusiame š. m. “Pravdos” 
211-tame numery, jis sako: 
r “...pučui vadovavo atskiri 

kairiųjų liaudininkų, eserų ir 
3. d. nariai. Komunistai, kaip 
principiniai visokių pučų prie
šininkai, tame sukilime visiš
kai nedalyvavo.“

Kaip žinome, Lietuvos 
liaudininkų vadai irgi nuo to 
sukilimo atsižegnojo. Tai 
kas .gi jį^ruoše, kas jame 
dalyvavo ir ar galima jo ini- 
ęiatonusJafltlrtti, ar ne?'

Vilniaus “Pirmyn,” pa
smerkęs Kapsuką-Mickevi
čių uz jo pataikavimą Lietu
vos fašistams, rašo:
| “Mes, socialdemokratai... į 
'Tauragės įvykius žiūrime ki- 
>taįp. Mes laikome Tauragės-, 
■įvykius, kaip neišvengiamą, 
iprie fašistinės diktatūros, dar
ko masių sukilimą, kurios pri
trukusios kantrybės išėjo j gat- 

. k-ę ginti savo teisių. Tuo savo 
j žingsniu Lietuvos liaudis pa-
• reiškė, kad su žmogžudžių val- 
' džia, kuriems vieta kalėjime 
< arba ant sausos šakos kaboti, 
i —išskiriant ginklą, negali būti
♦ kitos kalbos. Mes pilniausiai 
' suprantame, kad tai reiškia pi- 
; lietinį karą, bet ne Lietuvos

liaudis kalta, kad tautininkai ir 
klerikalai 17 gruodžio padegė 
|rilietinio Karo gaisrą Lietuvoj! 

į To negana. Bėgy dešimties mė- 
? nėšių Smetonos-Voldemaro-
t Plechavičiaus diktatūra savo 
’ teroristine vidaus politika, tą 
^gaisrą nuolat didino, ir todėl 
? pirmon eilėn jie patys toje ug
nyje privalo sudegti. Kitos iš
sitiest nėra.”
r y *
\ Ir ištikro, kitokio budo tai 

razbaininkų saikai prašalin
ti nuo Lietuvos valdžios da
bar nesimato, kaip tik gink
las.

į Socialdemokratai nepri
pažįsta ginkluotų sukilimų 
tik tenai, kur valdžia galima 
pakeisti balsavimo keliu, 
jjet Smetonos kompanija 
rfnkimų nepripažįstą. ^iži-
Ji*

bųs dvarininkai ir kapitalistai. 
Gali būt. kad ir Romanovu di-‘ 
nastiją intervencininkai atgai
vintų. ir pasodintas ant sosto 
naujas parazitas butų palaiko-,

ATVAŽIAVO SKELBTI 
NAUJOS TIKYBOS LIE

TUVIAMS.
šiomis dienomis Ameri-

. partijos dalimi.
i Tai jau antra tokia komu
nistų atstovų grupė atsiža
dėjo komunizmo ir perėjo 
atgal į socialdemokratijos

mas Maskvoje svetimais durtu- kon atvyko iš Lietuvos p. eiles. pirma buvo komunistų
.. , . ; kuopa Niurembergo miesto

pahuosa- nomas kaipo Vuuomi*. Jisai taryboje, kuri prieš kiek lai-
vais. Taigi, svetima intervenci- Domas Šidlauskis, kitaip ži- 
ją Rusijoj' reikštų ne ] 
vimą jos darbininkų, 
pavergimą.

"Rusijos likimas 
paliktas patiems 
ninkams ir valstiečiams. Mes 
manome, kad su iaiku Rusijos 
darbininkų klase iškovos sau 
teisę laisvai protauti, kalbėti, 
rašyti, rinktis ir balsuoti."

kuopa Niurembergo miesto
o visišką skelbia naują tikybą, visuo-- ---- - ko susidėjo su socialdemo-

! m y be vadinamą, kun nepn- kratais. * 
turi buv pažįsta nei stebuklų, nei da-!

Rusijos darbi- baltinių dievų. I Darydama tokį žingsnį, 
“Vienvbės” reuorterls tu TUertho tarybos komunistį 
\ ienyt>e& reporterių tu-.kuopa išleido pareiškimą, 

.rejo su juo pasikalbėjimą kuriPame R j
Brooklyne ir klausė, kokiais - - J
tikslais jisai atvyko Ameri
kon. Visuomis atsakęs taip

•
i

t

»8-tame:

“DARBININKAS” ME
LUOJA

"Darbininkas' 
savo numery ant pirmo pus-į
lapio paskelbė šitokią "ži-; 
nią:”

"MASKVA. — Lietuvon so
cialistai. netekę vietų Lietuvo
je, sukėlė riaušes Tauragėje] 
Apiplėšę Lietuvos valstybės Į 
banką pabėgo į užsienius, šil-; 
čiausias vietas rado pas ltn- > 
kus. Jie lenkams pasižadėjo iš-į 
tikimai tarnauti, kad tik atė- 

Lietuvai nepriklausomv-

SOVIETAMS 10 METU 
SUKAKUS.

šį rudenį sukako 10 metų 
kaip Rusijoj gyvuoja Sovie
tų valdžia. Bolševikai tas 
sukaktuves iškilmingai ap- 
vaikšČioja, o kiti daro ap
žvalgas, žiuri, ką per tą lai
ką tarybų vyriausybė yra nu
veikusi. New Yorko socialis
tų laikraštis “New Leader” 
sako. >

“įdomu pastebėti, kad dau
gelis mano, jog Rusijos revo
liucija yra bolševikų nuopel
nas. Faktas yra toks, kad caro 
valdžią nuvertė darbininkai ir 
valstiečiai, kuomet bolševikai 
buvo da menkesnėj mažumoj, 
negu jie dabar yra. Rusijos re
voliucija buvo plačiųjų minių 
padaras, o ne kokios nors ypa
tingos partijos nuopelnas.

“Kai dėl Rusijos diktatūros, 
tai nuomonės plačiai skiriasi. 
Komunistai teisina kiekvie
ną jos darbą, o dešinieji kapi
talistai smerkia, čia kartojasi 
Francuzų Revoliucijos istorija, 
kuomet Francuzijoj siautė te
roras. Pasaulio darbininkų ir 
socialistų judėjimas nesutinka 
šituo klausimu nei su komunis
tais, nei su kapitabaųpK-^.

“Užsiminus at>ie Rusijos 
taturą. kapitalistinis pasaulis 
atšokudidžiausiu pasipikti
nimu? Bet tuo pačiu laiku jisi 
ima į glėbį tokias žmogžudin- 
gas valdžias,, bftip Horthy Ven
grijoj ir Mussolini Italijoj. Tai- 
giype diktatūrai kapitalistai, 
yra priešingi. Jie sveikina ją,- 
kuomet ji yra vartojama dvar
ponių ir bankininkų reikalams 
ginti, kaip tai yra Vengrijoj ir 
Italijoj. Ir pakol "kapitalistu 
valstybės neišvys Vengrijos, 
Italijos. Ispanijos, Lenkijos ir 
Lietuvos'aitstovų. kaip jos veja 
Rusijos atstovus, patol mes ne
tikėsime. kad jos priešingos 
diktatūrai.

"Kai dėl mus pačių, tai'mes 
skirtumų tarpe diktatūrų neda
rom. Darbininkų laimėjimas 
yra ne diktatūroj, bet demo
kratijoj. Tiesa, demokratija 
turi savo ydų ir netobulumų, 
bet tai yra vienatinis civilizuo
tas būdas veikimui. Kitoks ke
lias veda prie neapykantos, 
priespaudos ir kentėjimų. Jis 
smaugia laisvąją mintį, be ku
pos negali būti žmonijos pro
greso. Jis yra pavojingas net 
patiems diktatūros apaštalams, 
kaip tai dabar gauna patirti 
Rusijoj Trockis. Zinovjevas irj 
kiti.

“Dėl to mes stojam prieš vi
sokią diktatūrą.

“Bet mes esame lygiai prie
šingi ir kapitalistų pašauto 
planams, kad reikia įsiveržti 
Rusijon ir nuversti diktato
rius. Mės žinonv kad interven
cija Rusijoj

palankių sąlygų, kurios šian- 
" dien viešpatauja Vokietijo- 
■ je, darbo žmonės reikalirigi 

"Atvykau skelbtų savo nau- galingos - - -
jos religijos. Kuri nepripažįsta ninku partijos, bet patyri- 
jukių stebuklų ir lig šiol skelb- maj fkį §ioi aiškiausiai paro
tų dievų, Kurti sa\os organiza- ’ į---* ■----
cijos (visuomosj. Tuo tikslu' 
Lietu\ių kolonijose darysiu pa
skaitas. mėginsiu surasti lėšų 
ar leidėjų mano 8 nespausdin
toms brošiūroms ir ‘Visuomy 
bes’ vertimui anglų kalbon. Jo
kiai politinei partijai nepri
klausau ir Tamstai tegaliu kon- 
stantuoti visokio Lietuvos gy
venimo faktus. — Leidimą gy
venti A. J. Valstijose turiu vie-' 
niems metams, bet grįšiu Lie- sišaukimu 
tuvon pavasarį arpo pusantrų tus, kad jie tą patį padary- 
metų’ ‘tų, tai via grįžtų atgal į so-

Lietuvoje p. Visuomis sa-’cialistinės demokratijos ei- 
kosi sunku jam dirbti, nes’les.
valdžia daro kliūčių. Buda- p„i,

intakoj, ji neduoda leidimų pavyzdžiai yra ypač įsidė- 
susirinkimams ir paskaitoms mėtini Lietmos darbininki

jai ir darbo valstiečiams. 
Nes šiandien, kuomet šėlsta 
fašistinė reakcija Lietuvoj, 
'ją tegali Įveikti galinga dar- 
• bininkų partija. Todėl visi 
: privalome spiesti savo jėgas 
i į socialdemokratijos eiles, 
I kurios pajėgtų nuversti juo-

nuosavios darbi-

kad komunistai tokios 
partijos sudaryti visai nega
li. Po ilgu svarstymų komu
nistų atstovų kuopa galų ga
le giliausiai įsitikinus, kad 
darbininkų mases pritraukti 
tegali vien socialdemokra
tai ir todėl visa kuopa nuta
rus pereiti Į socialdemokra
tų partiją.

Pareiškimas baigiamas at- 
i v isus komunis-mus

bę...
"Lapkričio 6 d. susibėgę iš 

visu kraštų į Rygą ir ten svars
tė kaip nuversti dabartinę Lie-! 
tuvos valdžią ir ją aiiduoti... | ,
V aršuvai. ; ma Romos kalikų' kūninį Tje ,1Į““Urln^

Mes pranešam visuome- i 
nei, kad South Bostono bros- (s 
tvininkų gazieta čia meluo-i laikyti, 
ja. Tokios žinios iš Maskvos:-------- ;
niekad nebuvo. Ji yra ne iš Į 
Maskvos atėjusi, bet pačių 
“Darbininko” pisorėlių su- į 
fabrikuota.

Norėdamas aploti socialis
tus, kurie gelbėdami savo 
gyvybę buvo priversti pasi
traukti į užsienį, “Darbinin-Į 
kas” parašė šlykštų šmeižtą mis, — visa komunistų at-j 
ir pridėjo prie jo žodį “MA- stovų kuopa Fuertho (Bava-| 
SKVA,” kad išrodytų. jog ruošė) miesto 1

Vokietijos Komunistai 
Grįžta Prie Stcial- 

demokrato.
Vokiečių spaudos žinio- ’ dajį fašizmą Lietuvoj. 

io (Kava-į Te ^vu°ja socializmas! 
miesto taryboje,* Te gyvuoja jo vykdytoja 

tai iš Maskvos atėjusi žinia, parėjo prie socialdemokra- tarptautinė socialdemokra- 
Ir taip elgiasi žmonės, ku-tų. Ji oficialiai likvidavosi tija! (“Pirmyn”).

Kas Dedasi Fašistų 
Valdomoj Lietuvoj.

— ■— ■ Laiškas iš Kauno-
Kaune stiprėja gandai 

apie tautininkų mėginimus 
susitarti su krikdemais. 
Prieš porą sąv aičių V olde- 
maras pasikv ietė pas save 
krikdemų vadą Krupavičių, 
kurs šiomis dienomis turėjo _
išvažiuoti į Ameriką ir tarėsi universiteto studentai 
su juo lygiai tris valandas, “prodažnyje škury. T: 
Premjeras nurodinėjo krik- ja. kur laka, 
dėmų šului, kad Lietuv os pa
dėtis viduj ir užsieny yra la- rašoma ir kalbama iš princi- 
bai bloga ir kad šitą blogu- po esmes, pirmagalio ir už- 
mą tegalėtų pasalinti tau- pakaliu. Cenzūra tas kalbas 
tininkų ir krikdemų blokai, ir spaudos balsus karpo iš 
Krupas (musų ne vokiečiui, antro galo ir iš to viso lieka 
pasinaudodamas gera pro- skysti, žali barščiai. Tauti- 
ga, paklausė, kodėl tautinin- ninkai, spaudžiami francu- 
kai padarė kratą krikdemų zų ir anglų, su referendumu 
centre. Voldemaras iš pra- nesiskubina ir jį kiek galė- 
džių labai nustebo, bet ve- darni modifikuoja. Braukia 
liau, susigriebęs, paaiškino, iš naujosios konstitucijos 
kad tai nebuvusi krata, bet Vilnių, taiso kitus posmus, o 
dokumentų peržiūrėjimas, kad anglai perdaug nepvk- 
Tada Krupas piktai nusišyp- tų, tai pasiuntė pas juos nie

ko bendra su Lietuvos reika
lais neturinti generolą Ra- 
dus-Zenkevičių. įteike jam 
raštu instrukcijas dėl lietu
vių santikių su lenkais ir įsa
kė daug neplepeti, bet klau
syti ką pasakys anglai. Ra- 
dus-Zenkevičiui grįžus į 
Kauną, laukiama naujų poli
tinių Voldemaro konjunktu- 
lų. Kai jos pasireikš musų 
gyvenime, pranešiu.

Gal jus pastebėjot vieną 
įdomų reiškinį užsienio 
spaudoj. Beveik tą pat dieną 
Londono “Times” ir Baiy- 
žiaus “Temps” parašė be
veik vienodo turinio veda
mus straipsnius prieš Lietu
vą. Ir dar daugiau stebėtina, 
kad Londono ir Paiyžiaus 
balsams pritarė ir Roma. Ita
lų laikraščiai “.Vleisagero, 
/‘Tribunia,” “Giordano d’- 

pradėjo Italia” ir kiti palaiko lenkų 
pusę. Musų tautininkams tai 

llabai nemalonu^ siurprizas. 
Po Voldemaro “triumfo” ke
lionės fašistų Italijoj jie ti
kėjosi, kad juodmarškiniai, 
palaikys Lietuvos fašistu- 

ikus. Tečiau išėjo atvirkščiai. 
Jei galėtų, tai lįstų Volde
maras gyvas į žemę, bęt par
tija neleidžia įr prisieina 

■musų fašistiniam Patašonu- 
kui akis svilinti prieš visą 

(pasaulį, kurs nuo fašistinės 
Lietuvos nosį į šalį suka. 

Kalbant apie fašistui reiT 
kia pažymėti, kad į Lietuvą 
atsibaladojo latvių vyriau? 
sybės išvalytas fašistų vadas 
Pcr&ę, .Jis apsigyveno pas 
buvusį, “Ryto” redaktorių 
Talmontą' ir skubiai mokosi

smarkiai suktis. Ateitinin
kai. kaip šeškai po daržus, 
zuja apie musų leitenantė- 
lius. Kur nepakanka vyriš
kių — ten moteriškių talen
tai sunaudojami. Juk vi
siems yra žinoma, kad musų 

i yra 
Ten le

Apie referendumą dabai

pakaliu. Cenzūra tas kalbas

sojęs pareiškė, kad jei da
bartinis Voldemaro pasiūly
mas eiti į bendrą bloką yra 
panašus į aną dokumentų 
patikrinimą, tai maža lieka 
vilties susitarti. Tečiau pasi
tarimo pabaigoj jie nutarė 
tuo ir kitais klausimais pasi
keisti notomis. Vėliau teko 
patirti, kad notos nedavė 
teigiamų rezultatų. Krikde
mai, norėdami daugiau išsi
derėti, pareikalavo plačios 
koalicijos, prieš kurią už
protestavo karininkų “piat- 
komo” diriguojami tautinin
kai ir iš viso darbo išėjo 
šnipšt. Bet niekas negali būti 
tikras, kad krikdemai nepa
keis savo nusistatymo ir neis 
į bloką su tautininkais. Jie to 
nedarytų, jei jiems pavyktų 
paviliuoti savo pusėn kari
ninkus, apie kuriuos pasta
ruoju laiku

pastatytų ne de*

t 
i
F

a'ple Rusijos dik-

užsitarnavo

*♦ f

•p* ’■
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pirmą
vieta savo gerumu

. i

Didžiausis pripažinimas suteiktas ei
- . / 4’ - • * 1 4 ' ’ '

garetams yra patvirtintas valdžios
« • •' * i • •

» z • • * i

skaidinėmis, kurios parodo, kad dabar f
Camelų yra daugiau surūkoma negu 
pirmiau. Pripažinimas daugelio—o 

ne tik keliu.

i 
i

(lietuvių kalbos. Musų fašis- 
i tai studentai jį ant rankų ne
šioja ir, rodos, valstybės lė
šomis siunčia į Romą fašistų 
metodams studijuoti. Iš Rot 
mos Pone vėl gris i Lietuvą 
ir musų fašistų padedamas, 
kartu su savo draugais Lat
vijoj, bandysiąs įvesti Latvi
joj fašistinę tvarką. Tada 
latvių ir lietuvių fašistai pa
darysią generalinę kairiųjų 
medžioklę ir visus nepatin- 
kamu$ jiems žmones pasta
tysią priesienos.

Dabar pora žodžių apie 
Kauno kuriozus. Čia pradė
jo eiti gandai, kad tautinin
kai, įtardami’Antano Smeto
nos barzdaskutį sąmokslu 
prieš jo gyvybę, nabagą bar
zdaskutį suėmę ir jis tardo
mas prisipažinęs, kad norė
jęs nužudyti Antaną. Niekas 
tam netiki, bet jei paaiškėtų, 
kad barzdaskutys suimtas, 
tai galima pasakyti, kad 

‘tautininkai susirgo haliuci
nacijų manija.

Antra, grįžę į Kauną Vol
demaro palydovai į Ženevą 
ir Romą, majoras Slapžys, 
Skorupskis ir kiti dabar 
draugauja tik su lietuviškais 
bajorais — grovais ir kuni 
gaikščiais. O gusaru pulka> 
per savo štentę kunigaikšti 
Radvilą ant rankų nešiojo.
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

Brooklyno Kriaučių Reikalai
jį gerai žino iš praeities. Tai 
viena. O antra, kalbėti apie 
tokį žmogų, kuris vra visais 

ciau nepažindamas komu- £alais subankruuvęs ir pasi- ( 
nistiškų pamišėlių, nieku hkęs daoai kūdikio Protc, 
budu negalėtų įsivaizduoti, tai butų jam perdaug garbes 
kad kitą syki buvę žmonės. ienok k°KS tas
dabartiniai komunistai, ga- Bekampis dabar nebūtų, v is- ( 
Įėjo nueiti ligikraštutiniau-Jg1 ^\ei kvepia anų me-. 
šio pamišimo-idiotiškumo. itV delegatavimas knau-

• -i Įoiomc* l«novirwnamc! 1Tunu omenyje brooklynis- 
kės gazietos šnipiškujų 
plunksnabraižių štabą. Vie
tinės žinios! Koresponden
tai, o sykiu ir redaktoriai... 
Apsaugok, viešpatie, nuo to
kių “gazietų,” nuo tokių ko
respondentų ir, redaktvris- 
kai kalbant, anot Pruseikos, 
nuo “žalmarges pauode
gio’ !

Siuvėjų Unija — tai jiems 
yra tokia dirva, kur visos ko
munistiškos kiaulės gali sau 
liuesai, niekeno netrukdo
mos, knisineti. Patys gi siu
vėjai, pasak Bekampio, tai, 
turbut, vis dar tebelaikomi 
“žaliaja medžiaga, iš kurios 
gali lipyti šuniukus ir kačiu
kus.” Ir ko jie apie juos ne
prirašo? Beprotiškiausių 
blevyzgų, šlykščiausių prasi
manymų — nei iš buto, nei 
iš kliuto sudaro “korespon
denciją” ir tęsia ją per kele
tą numerių. Ir apie ką? Kas 
tais puivais drabstoma? Ogi 
žmonės, kurie jiems, vei
kiausia, nieko bloga nėra 
padarę. Juos laisviečiai pur
vina vien dėlto, kad jie nėra 
komunistai.

Vienas draugas Įteikė 
man keletą “Laisvės” nu
merių, kati pažiūrėčiau kas 
rašoma apie Brooklyno 
kriaučius. Vietomis pasižiu
rėjau. Melagystės, šmeižtai, 
prasimanymai nutęsta net 
per tris numerius. Ir kam tas 
reikalinga? Štai kam. Arti
nasi delegato rinkimai. Be
kampis begalo nori tos vie
tos. Na, o čia niekas per ki
tus laikraščius apie jį nera
šo, niekas negarsina. Reikia 
pačiam pasigarsinti. Ir rašo, 
buk tai Glaveckas, Paškevi
čius, Žilinskas ir kiti norėję 
ji parsikviesti iš Philadel- 
phijos, pasistatyti sau už 
“vadą” ir tt. Pliauškia apie 
kokius tai. “ratelninkų” mi
tingus, kokias tai konferen- 
djas, kurių tie žmonės nei 
žino, nei matė. Ir nesigėdi, 
biaurybė, taip meluoti ir sa
ve “reklamuoti.” Bet kas šu
niui pakels uodegą, jei jis 
pats jos nepasikels?

Žmonės, kuriuos jis mini, 
buk tai jį gyrę ir norėję 
|parsikviesti” iš Philadel- 
phijos, kiek man yra žino
ma, visi vienu balsu sako: 

. kokis buvo niekšas, tokiu jis 
ir yra; niekad kitokiu nebu
vo ir niekad kitaip apie jį 
nemanėm.

Žmogus, kuris drįsta ši
taip save per laikraščius gir
ti, o apie kitus rašyti bjau
riausių prasimanymų, gali 
būti tik didžiausias niekšas 
arba- pusgalvis, ką Įrodo ir 
jo idiotiški stypčiojimai su- 
susirinkimuose.

A. P. Serbas.

BROOKLYN, N. Y.
Komunistų blevyzgos.
Sveikas žmogus, kiek ar

čiau i

BROOKLYN, N. Y. 
“Laisvė’7 vėl perša Bekampį 

kriaučiams į delegatus.
Nors neapsimokėtų minė

ti apie tokį žmogų, kuris nė
ra vertas nei pypkio cibuko, 
bet kadangi artinanties 
kriaučių delegato ir sekreto
riaus perrinkimams, “Lais
vė” pavirto Bekampio agita
cijos lapu, tai visgi verta 
nors trumpai žodis-kitas 
tarti apie Bekampį ir “Lais
vę.”

Kas yra Bekampis, manau 
apie tai nereikalinga per
daug kalbėti, nes Amerikos 
lietuvių plačioji visuomenė

■ čiams: laisviečiams kvepia 
1919 metų overkotai. O už-Į 
vis labiausia jiems kvepia1 
tai 1921 metų lokautas ir lo
kauto pabaigoje tie ases-Į 
nientai, kuriuos kriaučiai su
mokėjo. Mat, tuomet buvo, 
geras spirgis tinginiams ir* 
nemokšoms iš “Laisvės” pa-! 
stogės, tad jie ir dabar gal
voja apie tuos laikus.

Sugrįžus Bekampiui į| 
Brooklyną, rimtesnieji ko
munistai lyg nusiminė ir ėmė 
kalbėti, kad Bekampis vėl 
jiems košės privirs ir pa-j 
smuks kitur, palikdamas vi
sas savo fėkerystes ant vie
tos komunistų galvų, kaip jis 
nekartą ir nevienur yra pa- ■ 
daręs. Tečiaus laisviečiai vi
sai kitaip Į tai žiurėjo. Nors 
ir jie pripažįsta, kad Bekam
pis yra šalaputra ir, anot jų, 
jisai dabar yra subankruta
vęs kaip ekonominiai, taip 
ir protiniai, bet, girdi, nei Į 
vienas iš komunistų kriau
čiams delegataudamas tiekį 
naudos laisviečiams neatne-i 
šė, kiek Bekampis ir todėl' 
reikia jį vėl Įpiršti kriau
čiams delegatu. Na ir čia, ži
noma, komunistų rateliuose; 
kilo gana karštų ginčų. Galų 

, gale laisviečiai su Bekampio 
1 pasekėjais paėmė viršų ir sa

vo kokusiniuose susirinki
muose nutarė Mockaitį-Bra- 

, zaiti-Bekampi ateinančiuo- 
į se delegato peirinkimuose 
statyti kandidatu i delega- 

. tus.
Dabar kas pasiliko toliaus 

daryti komunistų komisa
rams? Visų pirma jiems rei- 
kalinga atidaryti “Laisves” 

. špaltas ir vesti gudri agitaci-
• ja už Bekampį: o antra. Ly- 
> gos susirinkime savo davat

kiškoms buriukėms persta-
■ tyti Bekampi “geriausiu” ir 
‘ •‘tinkamiausiu” delegato
• vieton. Ir štai “Laisvė” ati-
■ daro savo špaltas, bet niekas 

nerašo, mat ir patįs komu
nistai gėdijasi agituoti už 
Bekampi. Nesulaukdamas, 
kad kas už jį agituotų,^ Be
kampis ima pats po slapy
vardžiu žargalioti po “Lais
vės” špaltas ir vesti agitaci
ją už save. Pirmiausia jis 
ima pasakoti neva savo “is
toriją” jo sugrįžimo i Brook
lyną ir kaip, esą, “ratelnin- 
kai” “norėję” ji gauti į savo 
tarpą.

Mat, durnius durnių jieš
ko: jis mano, jog rasis tokių 
pusgalvių, kad tiems jo me- 
lams-pliauškalams bent kas 
patikės! Juk visi žino, kad 
toji Apsigynimo Sąjunga su
sitvėrė ne kam kitam, kaip 
tiktai kovai prieš tokius Be
kampius ir jų suvytus žuli- 
kiškus lizdus musų lokale, 
kurie skriaudė musų kriau
čius ir pati musų lokalą buvo 
nustūmę ant pražūties kran
to. Tik pasidėkavojant Rub
siuvių Apsigynimo Sąjungos 
susitvėrimui ir jos veikimui, 
šiandien mes, kriaučiai, jau 
galime atsikvėpti ir musų 
lokalo ir narių vardas yra 
atitaisytas.

Toliaus tas Iskariotas sa
vo žargone pasakoja, kad 
buk “ratelninkai” negavę jo 
į “savo tarpą,” ėmė jį “šmei
žti.” Įsivaizduokite, skaity
tojai: — “Bekampį šmei
žia” ! Juk tas purvinų darbų 
ricierius savo darbais yra sa
ve apsišmeižęs nuo kojų pa
dų iki galvos plaukų ir nie-

šis paveikslėlis parodo B. Kampio persikraustymą iš Brooklyno į Baltimorę. Kuomet 
B. Kampis Brooklyno lietuviams kriaučiams įsipyko, tai nei komunistai negalėjo savo 
drauguti apginti — turėjo nešdintis ir tiek! Nors komunistu organizacija bandė juo
dus B. Kampio darbus nubaltinti, bet tas jiems nepavyko—kriaučiai atsuko užpakali 
kaip B. Kampiui. taip ir jo užtarėjams komunistams. Vadinasi prilipo ožys liepto galą. 

Kas beliko daryti ? Nusipirko vargšas vežimuką, susidėjo į ji visą savo mantą ir kraus
tosi ten. kur darbininkai jo nežino.

J

I

“Dirva čia yra gera, o šalip to ir komunistų kuopa yra. Nors 
feik

i

si,”’ parodė turįs, nepapras-' 
tus dainavimo gabumus.

Duetus dainavo Tumanis 
su Sukackiene ir dvi sesutės 
Zakariutės. Mišrus kvarte-

■tas, kuriame dalyvavo pati 
spektaklio vedėja — Meš- 

ikienė, gerai pasirodė. Mer- 
! ginų oktetas ir merginų cho
ras, (pastarasis vadovau
jant Endzeliutės solo) prie 
iliuminacijinių papuošalų, 
padarė nepaprastą ir zavė- 
jantį į klausytojus įspūdį. 
Taipgi ir mišrus vyrų choras 
sudainavo keletą tam vaka
rui pritaikintų dainelių, ku
rios išėjo vidutiniškai.

Komiškose negrų rolėse 
dalyvavo Tumosa, M aižius, 
Bakanauskas, Bakšys ir “ne
grų vaikų” kvartetas. Abel- 
nai spektaklio programas iš
ėjo elegantiškai, bet ne be 
kritikos. Už tą triūsą dides
nė dalis garbės priklauso M. 
Meškienei, kuri matyt, turi 
tam darbui įgimtus gabu
mus. Daugiau tokių parengi
mų!

Publikos prisirinko pilna 
svetainė. Vakaro pirmininku 
buvo Juozas Kalakauskas, 
Lietuvių Svetaines Bendro
vės pirmininkas. G. A. K.

\ B Sukčiau?!
»Š ČIĄ&

X U* kf-__J '
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Kur 
nuo 

šiaip ar 
O prosyt aš taip

Antro paveikslo pirmoji puse parodo B. Kampi jau Baltimorėj. Jis čia jaučiasi neblo-
- gai. ruko cigarą ir galvoja: 

ji gana silpna, bet visgi šiokia-tokia užuvėja bus. Liogiškas išvedimas yra tas, kad 
biznį čia galėsiu varyt ant didesnės skalės, kaip Brooklyne.

Antroji šio paveikslo pusė parodo, kokia katastrofa ištiko B. Kampį Baltimorėj. 
komunistu kuopa silpna, ten feik biznis prilipa liepto galą greičiau. Atsipeikėjęs 
smūgių B. Kampis mąsto: “Dar vieną šviesų žiburėli matau—tai Philadelpia. 
taip, o reikės sumažinti feik bizni, kad visai be pozicijos nelikčiau, 
nenoriu...

kas daugiau negali jį ap- kėjo paslėpti nuo^ kriaučių 
šmeižti. Bet dalykas ve ka
me yra: sugrįžus Bekampiui 
Brooklyrian ir kriaučiams 
pamačius jf, pasirodė, kad 
jis jau visiškai nenormalus 
ir proto bankrutas, tad Į ji 
niekas nekreipė domės ir 
apie jį niekas nekalbėjo. Na, 
o tas sutvėrimas nori; kad 
kas apie ji kalbėtų, tad jis 
pats ėmė rašyti “Laisvėje” 
apie save ir skųstis kriau* 
čiams, kad ve jį “šmeižia” ir 
kaipo “mučelninką” išrinki
te delegatu.

Tai ir viskas. Beje, Be
kampis “Laisvėje” labiausia 
guodžiasi, kad jį viename 
Šalaviejaus dirbtuvės šapmi- 
tingy J. Jonaitis “apšmei
žęs.” pareikšdamas, kad 
1921 metais, kriaučių lokau
to laiku Jankauskas ir Be
kampis iš surinktų asesmen
tų tik pusę pristatydavo 
Joint Boardui. o kitą pusę 
pasilikdavo sau. Toks Jonai
čio pareiškimas nėra jokis 
šmeižtas ir tai žino visi 
kriaučiai, kad taip buvo. Nes 
lokautui pasibaigus ir kriau
čiams išrinkus komisiją lo
kauto finansų knygas per
žiūrėti, Jankauskas, būda
mas lokauto laiku pirminin- 
ku-sekretorium, komisijai 
knygų nepridavė, tad ir po 
šiai dienai tų knygų kriau
čiai neturi ir nežino, kiek 
tuomet buvo Įplaukų ir išlai
dų. Juk jeigu Jankauskas ir 
Bekampis (Bekampis tuo
met buvo delegatu) teisin
gai elgėsi, tai kam jiems rei-

WORCESTER, MASS. 
Minstrel spektaklis.

WOBURN, MASS. 
Kirviu suskaldė policmanui 

gaivą.
Woburno miestely, netoli 

Bostono, pereitą sąvaitę len
kas vardu Josef Skunik, ar 
Skurnik, suskaldė kirviu po
licmanui galvą ir dabar pats 
miršta ligonbutyje su pen
kiomis revolverio kulipko- 
mis savo kūne.

Jei tikėti policijos pasa
kai, tai šita tragedija įvyko 
šitokiu budu. Apie 7 valandą 
vakare Wobumo policijos 
nuovadoj buvo gauta telefo
nu žinia, kad Skuniko na
muose skandalas darosi. 
Nuovados viršininkas nu
siuntė du policmanu ištirti. 
Atvykę į vietą, policmanai 
rado Skuniko žmoną lauke. 
Ji skundėsi, kad vyras su 
peiliu ją išvijęs. Policmanai 

iįnėjo potamsiai virtuvėn, 
i kur jie pamatė žmogaus še- 
• sėlį artinanties. Nors virtu- 
Įvėj buvo taip tamsu, kad po- 
į bemanai negalėjo aiškiai 
! matyti žmogaus, tečiaus jie 
'sakosi matę, kad jo rankose 
I“blizga plienas. ’ Manyda- 
;mi, kad jis tun revolverį, 
įtečiaus nenorėdami jo šauti.fmąrwą k®ygas? Tai viena. 

O antra, po viršminėto Jo
naičio pareiškimo pats Jan-

st.*! ^vaLvakare, buvo per-'Skunik tuo tarpu kirtęs vie- 
v , _ > x_x_<_ n»- _x_.l__ nnm ; irnlvo

bę sakė. Dalykas štai kaip 
buvo v Po to skandalingo 
šapmitingitf Jankauskas at
silankė i Pildomąją Tarybą 
ir padavė ant Jonaičio skunr 
dą, reikalaudamas pašaukti 
Jonaitį ant P. T, susirinkimo 
ir kad tas prirodytų, ką kal
bėjo. Į sekantį Pild. Tary
bos susirinkimą Jonaitis 
atsilankė ir atsivedė liudi
ninkus, bet jau Jankauskas) 
į Pild. Tarybos susirinkimą j nai reikalinga materiale pa- 
daugiau neatėjo, nors jis po ~~J 
tam dar ilgą laiką buvo New I 
Yorke. Jankauskas neatėjo 
todėl, kad jis žinojo, jog Jo
naitis prirodys ką kalbėjo. 
O tas prirodymas Jankaus
kui, kaipo esančiam Amal
gameitų organizatoriui, gali 
net tiek pakenkti, kad net ir 
džiabo gali netekti.

Kaip matote, tai ir šitą 
Bekampio “kančią” nuo Jo
naičio nunešė margis ant uo
degos. Vargas tam sutvėri
mui, kad jis kriaučius negali 
įtikinti savo “kančiomis.”

kapskas savo elgesiu pa- 
ataį turtino, kad Jonaitis teisy- 
rnn

..... r---------- ■ Įvcviauo Iioįv.ęuai.u jv octuv.,

Lapkričio 20 dieną, Lietu-, policmanai sakosi pradėję 
vių Svetainėje, 29 Endicott r trauktis atgal Į gatvę, bėt
OV.. v <11. ----------------------- ------- 1—---------r-

statytas Minstrel spektaklis, nam jų kirviu į galvą. Kitas 
vadovaujant M. Meškienei policmanas sušukęs Skuni- 
(Jablonskiutei). I^ui “rankas aukštyn,” bet

Spektaklis buvo nepa- šis nepaklausęs ir da sykį 
prabai įvairus, kokio dar, užsimojęs kirviu. Tuomet 
Lietuvių Svetainė nėra ture- sveikasis policmanas jį so- 
ius. Jis buvo sudarvtas iš v^q ir Pata,k^ 1 ranka 
mišraus choro, duetų, kvar- kirviu’ beJ * karto Skunikas 
tetų, sekstetų, komediantų, i V> nepajutęs ir kirtęs pirma- 
suorganizuotų M. Merkienės 'am Pohemanui antrą smu- 
pastangomis. O kadangi sve- pereidamas jam galvą 

į tainės palaikymui vra būti- T nukirsdamas uosį. Antra- 
nai roikalinS, mate’rialė na. sls policmanas sovęs Skum-
gelba. tai daugelis lietuvių 
artistų-mėgėjų paaukavo sa
vo darbą tam tikslui.

Vakaro programas stėddė- 
jo iš 17 numerių, kurie išėjo 
puikiai. Gaila, kad prie to
kio didelio prisirengimo ne
spausdino programo, kad jo 
dalyvius butų galima spau
doj pažymėt. Dabar, nesant 
programo, prisieis sąrašą 
pažymėt sutrumpinto.) for
moj.

Iš solisčių programe daly
vavo: Endzeiiutė, Tumosiu- 
„• ir Serbentienė-Kyžiutė, 
kurios pasirodė su pilna 

Kažin ar negeriau butų Be- energija ir muzikališkais ga
bumais. Ypač Endzeiiutė sa
vo muzikaliu, lirišku balsu 
publiką žavėte žavėjo.

Iš vyrų, solistai buvo Sa
baliauskas ir Tumanis, ku
riedu irgi gerai dainavo. Sa
baliauskas. dainuodamas 

A. B. C. “Plauksiu, kuomet paliep-

i

kampiui per “Laisvę” imti 
skųstis tomis kančiomis, ku
rias jisai kentėjo nešdamas 
tūlą moterį ant pečių? Gal 
tuomi Bekampiui geriau pa
vyktų kriaučius Įtikinti, kad 
jis yra “kankinys.”

ką da keturis kartus, suvary
damas i ji iš viso penkias 
kulipkas. Skunikas tečiaus 
pabėgęs per užpakalines diK 
ris ir pasislėpęs pas kaimy
ną. Vėliaus jis buvo suimtas 
ir nugabentas ligonbutiri, 
kur jis dabar guli po polici
jos sargyba. Sužeistas polic
manas irgi tam pačiam li- 
gonbutyje guli.

BALTIC AMERICA UNIJA 
DIDĖJA.

Iš priežasties didėjimo veiki
mo. Buitie America LINIJA ra
do reikalingu atidaryt savo nau
ja ofisą Chicagoje. Ofisas, kuris 
randasi 315 So. Dearbom Str., 
bus vedamas Mr. Alexander M. 
Shelow. kurs anksčiau buvo su
rištas per daugelį metų su Scan- 
dinavian American Linija Chi
cagoje.

Linija dabar turės savo ofisus 
Chicagoje. Pittabnrghe. Dultith, 
San Kraneisco ir Seattle.

CLEVELAND, OHIO. 
Iš Lietuvių Darbininkų Pa

šalpinės Draugijos susi
rinkimo.

Lapkričio 13 d. įvyko L. 
D. P. Draugijos susirinki
mas. Šiame susirinkime pasi
rodė labai liūdnas praneši
mas: apie 20 narių jau ne
mokėjo už 4 mėnesius duok
lių, o apie 10 — už 3 mėne
sius, reiškia, suspenduoti. 
Dėl kokios priežasties tie na
riai nemoka duoklių, sunku 
žinoti. Mokestis tik 30c. į 
mėnesi ir, rodos, 30 centų 
kiekvienas gali užsimokėt. 
Kas nors yra, be priežasties 
taip didelis skaičius narių 
negalėjo užvilkti mokesčių.

Iš tarimų, reikia pastebėti 
šie: Išrinko vieną delegatą į 
bedarbių šelpimo šaukiamą 
konferenciją ir aptarė apie 
busimą draugijos parengi
mą. Šis tarimas sukėlė biskį 
triukšmo, ir kad kiek dau
giau, tai butų ir už krūtinių 
susikibę. Mat, rengimo ko
misija atnešė iškepus tokį 
planą, su kuriuo susirinki
mas nenorėjo sutikti. Sulyg 
to plano kiekvienas draugi
jos narys turi dalyvauti ren
giamoj vakarienėj ir užsi
mokėt $1, o jei nebus toje 
vakarienėje, taipgi turi užsi
mokėti dolerį. Komisija bu
vo susidėjus iš Žebrausko, 
Valaikos ir Grigo, kurie sto
ja už rusišką diktatūrą, tai ir 
ant Lietuvių Darbininkų Pa
šalpinės Draugijos narių jie 
norėjo užkart savo diktatū
rą. Bet protingesni nariai 
tam pasipriešino. O kada jų 
planas ištisai nebuvo priim
tas, tai Valaika su Grigu re
zignavo iš komisijos. Ka
dangi komisijos nariai norė
jo uždėt diktatūrą ant drau
gijos narių, tai rezignaciją 
tų komisijos narių susirinki
mas atmetė ir norėjo pavar
tot diktatūrą. Bet tie komi
sijos nariai su uždedama 
diktatūra nesiskaitė ir griež
tai pareiškė, kad jie nedirbs 
nieko vakarienės reikalu. 
Susirinkimas matydamas, 
kad nieko nebus, į jų vietą 
vos gavo Užkuraitį ir Zabu- 
lionį.

Tas labai prastai yra, kad 
nariai bėga iš komisijos vien 
todėl, kad jų planas ištisai 
nepraėjo. Ištikro, blogesnio 
apsireiškimo negali būti, Jei:' 
mano sumanymas nepraėjo, 
tai trauk devyni visą paren
gimą. Tą klausimą apkal
bant, tūli nariai tiek įsikarš-’ 
čiavo, kad net gėda sakyt/ 
ką jie prasitarė.

Trečias tarimas net bu-; x 
siantį susirinkimą išmušė iš1 
savo vietos. Lyros Chore pri
klausantis nariai prisiuntė 
laišką, kad draugija perkel
tų susirinkimą, nes jie tuo 
laiku negalėsią būt. Rodos, 
dėl 5 ar 6 narių kelt susirin
kimas iš savo vietos nėra rei
kalo. Bet, mat, busiančiam 
susirinkime bus renkama 
valdyba, tai bijosi, kad “bal- 
trušaitiniai” neužkariautų^ 
Laišką priėmė ir ant vietos 
nutarė apkalbėt. Didžiuma 
kalbėjo už perkėlimą susi
rinkimo, bet šeštas iš eilės 
Zabulionis pradėjo kalbėt, 
kad dėl kelių narių nevertą 
kelt susirinkimas, nes, girdi, 
ir šitame susirinkime randa
si tik 4 lvriečiai. Jam bekal
bant, vice-pirmininkas Ru
gienius. šoko su pastaba, 
kad “Zabulionis ne vietoj 
kalba.” Ir tik todėl “ne vie
toj,” jog kalba kitaip, negu 
Rugienius nori. Kadangi 
balsą atėmė dėl tos “pasta
bos,” tai reikia pasakyt, kad 
Rugienius pasimokytu par
lamentariniu taisyklių.

V. J. Z.

(Tąsa korcsp. ant 5 pusi.)
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pastatyt tau klausimą. Da- 
leiskim, kad į tavo namus 
įsiveržė keli ginkluoti bandi
tai, įsitaisė tenai sau lizdą ir 
tave išvijo, grasindami nu
šauti. Ką tu šitokiam atsiti
kime darytum?

—Pakviesčiau savo gerus 
kaimynus ir gerai apsigink
lavęs eičiau razbaininkus iš 
savo namų išmušti.

—Bet ar tai nebūtų išda
vystė, dalyti su svetimais už
puolimą ant savo namų?

—Nausa. Tai nebūtų už
puolimas. ale apgynima^ sa
vo namų, ba jie buvo jau 
razbaininkų užpulti ir aš ne
galėjau tenai gyventi.

—Taigi tą patį galima pa
sakyti ir apie Lietuvos revo
liucionierius, tėve. Lietuva 
yra jų namai. Bet tuos na
mus užpuolė ir užėmė raz- 
baininkai. pasivadinę fašis
tais. Drąsesnius tu namu gv- 
ventojus. kurie norėjo ginti 
savo teises, tie razbaininkai 
sušaudė. Kitiems pavyko į 
užsienį pasprukti. Jų geri 
kaimynai latviai siūlosi 
jiems į pagalbą. Ar gi tu ma
nai, tėve, kad lietuviai netu
ri teisės tokios pagalbos pri-

>

I

VILNIAUS TRAGEDIJA.pT D .... . p . .
I Lietuvos Politinių Emigrantų

•' u

“Lietuvos Žinios" rašo:
Atvaduoti Vilnių yra du 

keliai. Vienas — tai grąžini
mas musų pagrobtos sosti
nės karo pajėgomis. Šitas 
kelias reikalauja tam tikrų, 
palankiai mums susikloju
sių. aplinkybių. I^enkija turi 
daug daugiau, negu mes, 
medžiaginių pajėgų. Todėl Į 
atviras rungtynes mes galė
tume leistis ne bent atsitikus 
Lenkijoj suirutei arba turė
dami galingų talkininkų. 
Laikant Lenkijai pagrobus 
daug svetimų ne lenkų apgy
ventų žemių, ir viena ir antr 
ra galimybė lengvai gali pa
sitaikyti. Dėl to, Vilniaus at
vadavimas šituo keliu parei
na daugiausia nuo musų pa
siruošimo visokiems even
tualumams.

Tautos atsparumo ugdy
mas čia turėtų būti svarbiau
sias musų valdžios uždavi
nys. Viskas, kas tą atsparu
mą mažina, turėtų būti šali
nama, viskas, kas gali -padi
dinti tautos vienybę, kas ga
li sutraukti platesnes visuo 

i į kuriamąjį

da, nustatydama prieš mus 
net musų draugų opiniją.

Ir kada paskiausiu laiku 
net čekoslovakų laikraščiai, 
visados palaikę musų pusę, 
pradėjo remti lenkus prieš 
mus, turi kilti pagaliau klau
simas, kur mes einame. 
Kiekvienas musų gali juk ir 
milijoną kaitų šūktelti: “Ei, 
pasauli, mes be Vilniaus ne
nurimsim !”, bet kokia bus iš 
to šukavimo nauda, jeigu 
tikrumoj viskas bus stumia
ma tokiu keliu, kurs Vil
niaus vadavimą nuo musų 
atitolina? Todėl ar ne laikas 
nuo šukavimo pereiti prie 
rimto susirūpinimo, kad 
Vilniaus klausimas nevirstų 
musų tautos tragedija?

. ■ jj ■■■ _

Laiškas iš Tauragės;
. --------- i___ _
B. Simanavičius iš Provi- ir Lenkijoj 

dence.R. I. gavo

Gyvenimas.

i

—Maike, jau tu šiandien 
gausi nuo tėvo velniu.
.^Užką?

—Ogi užtai, kad tavo ka- 
marotai, Lietuvos cicilistai, 
Vilnių pardavė lenkams.

—Ar tu, tėve, tokį sapną 
sapnavai?
•. —Tu, vaike, neapsimesk 
durneliu. Tu žinai, apie ką 
aš kalbu. Čia nėra joks sap
nas, ale tikrų tikriausia tei
sybė. Pabėgusieji iš Lietuvos 
cicilistai sušaukė Rygoj kon
gresą ir nutarė. kad Vilnius 
turi būt paliokams pripažin
tas. j..,. .; i 
< —Aš” tau kartoju, tėve, 
kad tu sapnavai. Tokių nuta
rimų Rygos Kongresas visai 
nedarė.

—Na. bečykim, vaike. Tu 
dėk kvoterį, ir aš dėsiu, ir 
nueikim pas zakristijoną 
persitikrint. Pas ji yra “Dar
bininkas,” tai tenai pamaty
si juodu ant balto parašyta, 
kad jūsų Plečkaitis atidavė 
Pilsuckiui musų tėvynės sos
tinę.

—Tėve, tu pasenai, o da 
nežinai, kad Vilnius senai 
jau lenkams atiduotas.

—O kas jį atidavė?
—Pirmu syk lenkus į Vil

nių pakvietė buvusi “Valsty
bės Taryba,” kurios pirmi
ninku buvo Smetona. Tai 
buvo tada, kai vokiečiai pa
sitraukė iš Lietuvos ir Vil
niuje Kapsukas su Angarie- 
čiu suorganizavo bolvešikų 
valdžią. Lietuvos kunigai su 
dvarponiais savo armijos ta
da da neturėjo, tai pakvietė
lenkus, kad išvytų iš Vii-Į 
niaus bolševikus. Lenkai1 
bolševikus išvijo ir patįs Vil-į"1’?” V 
niuje atsisėdo, vėliaus bol- 
ševikai lenkus iš Vilniaus iš-į 
mušė ir Vilnių užleido lietu
viams. Bet po trijų dienų at-Į y Virbickas So ėjo lenkų generolas Želigov- Virblcka*’
skis ;r vėl Vilnių užėmė. Nuo 0 - - - - -

ir jis nutarė kovoti su tais 
smurtininkais, kurie meke
no nerinkti apsiskelbė Lie
tuvos valdonais ir pradėjo 
šaudyt nekaltus žmones. Bet 
ne tiesa, kad tas suvažiavi
mas butų nutaręs Vilnių pri
pažinti lenkams.

—Bet aš skaičiau, vaike, 
kad tame suvažiavime buvo 
daug delegatų iš Vilniaus.

—Tiesa ir tas. Buvo ne 
vienas lietuvis iš Vilniaus: 
kiti buvo iš Latvijos ir iš Vo
kietijos, nes Lietuvoje jie ne
gali gyventi.
./—Na, o ar tas neteisybė, 

Maike, kad latvių darbinin
kai žadėjo duoti keturis tūk
stančius ginkluotų vyrų cici- 
listams į talką prieš Lietu
vos valdžią?

—Gali būt tiesa*ir tas.
—Matai, vaike, kur jūsų 

misteikas. Svetimų pagalbos 
prieš savo krašta nevalia im
ti.

—Kodėl nevalia?
—Todėl, kad toks darbas 

skaitosi išdavyste.
—Palauk, tėve, aš noriu

Aukos Lietuvos
Socialdemokratams
Da $75.00 išsiųsta Lietuvon.

Šiomis dienomis musų 
draugams Lietuvoje aukavo:

K. Schvvager iš Chicagos 
$5.00

S. Sabonis ir K. Čiur- 
ilionis per drg. Urboną 
Lawrence. Ma<s. 2.00

LSS. VI Rajonas pik
niko pelną per drg. Dzin- 

ičių. Haverhill.
Mass.............................54.33

J. Jankauskas, So.
Boston.........................4.00

1.00
» “ 10 ti V vi V llillU LlZavlIlve a” L1V . c* ■>r • v i _ _to diko lenkai tenai ir sėdi. JL? h ’ S 5 00

.... 431Tai tokia yra Vilniaus isto
rija. O tu, tėve, nori man 
Įpasakot, kad Vilnių len
kams atidavė socialistai. Aš 
tau patariu niekam daugiau 
tokių dalykų nepasakot, nes' 
žmonės pradės iš tavęs juo
kus daryti.

—Na, jeigu tu taip šneki, 
Maike, tai isvirozvk tu man, 
kodėl “Darbininkas” taip 
rašo?

—Jis rašo taip dėlto, kad 
nori apjuodint socialistų 
vardą.

—Bet aš, Maike, ir cicilis- 
tų gazietose skaičiau, kad 
Rygoj buvo susirinkę tie, ką 
iš Lietuvos pabėgo, ir tarėsi 
kaip nuversti dabartinę 
Smetonos valdžią.

—Tas tiesa, teve. šitoks 
suvažiavimas Rygoje buvo, ka $4

Boston.................
Fonde buvo

Viso'labo................$75.64
Išsiųsta 16 d. lapkr. 75.00

Dabar Fonde lieka 00.64 
S. R. F. kasierius,

S. Michelsonas.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
“Keleivio” 43-čiame nu

mery paskelbtoj atskaitoj 
buvo padaryta keliatas klai
dų. Tenai buvo pasakyta,

imti? I1
—Maike. tu čia man apsu-1 g,’u_Pes .

kai galvą ir aš jau nebežinau (la,bą, turėtų būti daroma 
kaip čia išeina. Kibą duok tu musS politiniais ūbaisiais, 
man pamislyt. C ..

’ — Na‘. tai lik sveikas, tėve,
ir gerai pagalvok.

TRUMPOS
ŽINELES. ,

SPROGIMAS GUMOS 
DIRBTUVĖJ.

Northampton. Mass.—Pe
reitą sąvaitę robę dirbtuvėje 
čia įvyko sprogimas, kuris 
užmušė du darbininku. ,

JUOZAS RAČYS GAVO 
10 METŲ KALĖJIMO.
Brooklyno “Vienybė” 24 

lapkričio numery praneša; 
kad Juozas Račys. kuris 
anais metais Brooklvne buvo 
areštuotas su viena komunis
te dėl netikrų pinigų dirbi
mo. dabar gavo 10 metų ka
lėjimo.

Po gruodžio 17 d. pervers-' rezoliucijos ir išrinktas iš 
mo Įsistiprinus Voldemaro-*penkių asmenų antifašisti- 
Smetonos-Plechavičiaus di- 'nis komitetas. Tas koniite* 
ktaturai, iš Lietuvos pasipy-įtas, kiek teko patirti, plačiai 
lė politinės emigracijos vii- informuoja užsienių spaudą 
nis. Kasdien vis smarkiau apie Lietuvą ir pastaruoju 
šėlstant terorui, emigrantų laiku pagamino atsišaukimą 
skaičius didėja ir tam didė-JĮ viso pasaulio darbininkus, 
jimui nesimato galo: Emi-' kuriamekviečiaaktingaiko- 
grantų skaičius ypač padidė-'vai su fašizmu. J
jo po Tauragės sukilimo; j Reikia tikėti, kad ;-Rygos 
kuomet žiauriausias nekaltų emigrantams šelpti komite- 
žmonių terorizavimas išsiūtas išplės savo veikimą dar 
platino visoj Lietuvoj. Ištru- plačiau ir bus pavyzdžiu ki- 
kę žmonės iš žiaurių vietinės toms valstybėms. <
administracijos nagų, atne-Į 
ša vis baisesnių žinių iš visų 

[Lietuvos kampų. Turimomis 
[žiniomis Latvijoj, Vokietijoj 

j yra virš dviejų 
dence.R. I. gavo nuo savo šimtų politinių emigrantų, 
pažįstamo iš Tauragės šitokį Dauguma jų nemoka apart 
laišką:, : . lietuviškos jokios kitos kal-

Mielas Broniau! Dovano- bos ir pertai dažnai turi pa
kitę, kad taip ilgai į Jūsų sėdėti kalėjimuose 
laišką.neatsakiau. Mat,, sąiy-įgalų ’ rubežia 
šy su Tauragės sukHinju bu-į Dar blogiau, 
vau areštuotas ir kalėjime (žmonės be pastogės, be duo-

. ? už nele
galų * rubežiaus perėjimą. 

, kad tie visi

■<

kankinamas. Galų-gale atra
do mane esant nekaltu ir pa
leido? Dabar jaučiuosi liguis
tas:-turiu širdies ligą, nervų 
suirimą .'ir. abelną kūno nu
silpimą. Matant ir girdint pa
žįstamų areštuotųjų kankini
mus ir šaudymus, kaip gali 
žmogus jaustis gerai!

Dabar parašy siu, kas tokie 
* iš pažįstamų buvo Įvelti i mi
nėtą sukilimą. Studentui 
Vladui Baniui, iš Čepaičių, 
laike sukilimo šūvis sužeidė

Kitas Vilniaus vadavimo 
kelias tai diplomatinė akci
ja. Vilniaus byloje teisė ir 
[teisingumas yra musų pusė
je. Pasireiškusi per paskuti
nę sesiją Tautų Sąjungos de
mokratizacija duoda pagrin
do laukti, kad ateis neužil
go ir tokie laikai, kada tarp
tautinis tribunolas savo 
sprendimuose vadovausis ne 
imperialistiniais didžiųjų 
valstybių užsimojimais, o '17; - j ti teise? teisinguhtu žmonis- raiĄą. kmiądaktarai numo- 
kurnu. O tada, Įsigiję Tautų »*“»“ alkunes- Po to kaT 
Sąjdngos narių tarpe simpa
tijų, patraukę pasaulinę opi- . .
niją.savo pusėn, mes galėsi- ;,1??.?ni,L1 Pakeite 

............... Vilniaus kaįeJimu-. . . .

< •
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ro lauko teismas nuteisė ji 
mirtin — sušaudyti, bet Sme- 

amžinu

Vokietija.
Iš Vokietijoj esančių emi

grantų mes turime labai ma
ža žinių. Bet turimomis ži
niomis ir ten emigrantai 
nesnaudžia. Lietuvos sOc.- 
revol.-maksimalistai, bend
rai su kitomis kairiosiomis 
vokiečių grupėmis, išleido 
vokiečių kalba atsišaukimą 
nušviečiantį padėtį Lietuvoj 
ir raginantį vietinius socia
listus padėti emigrantams.

Vilnius.
Rytų Lietuvoj emigrantų 

reikalu padalyta kol kas juo 
mažiausia, nors čia emi
grantų skaičius parėjusių 
demarkacijos liniją taip pat 
nemažas. Tą dalyką galima, 
aiškinti tuomi, kad čia visai 
kitokios sąlygos. Nors lenkų 
socialistinės ir demokratinės 
grupės reiškia didžiaušią 
užuojautą emigrantams, bet 
vietinės klerikalinės lietuvių 
grupės, kurių rankose ir lie
tuviškoji spauda nustatanti 
visuomenės opiniją, enii*

NENORI ĮSILEISTI SO
VIETU DELEGATU 

ŠVEICARIJON.
Šveicarijoj prasidėjo agi

tacija prieš Įsileidimą tenai 
sovietų Rusijos delegatų Į 
busimą nusiginklavimo kon
ferenciją. šitą agitaciją va
ro žmonės, kurie yra gyvenę 
Rusijoj prie sovietų valdžios 
ir sakosi daug nuo jos nu
kentėję.

HEARSTAS PAS 
KULIDŽĄ.

Pradėjęs kurstyt Suvieny
tas Valstijas i karą prieš 
Meksiką, geltonosios spau
dos karalius Hearstas po
draug pradėjo laižytis ir pa
taikauti prezidentui Kuli- 
džui. Pereitą sąvaitę jis bu
vo pas prezidentą net ant 
pietų.

DRG. BIELINS SERGA.
“Naujienos" gavo iš Lie

tuvos žinių, kad Kauno ligo
ninėj sunkiai serga drg. Kip
ras Bielinis, vienas veikliau
sių Lietuvos socialdemokra
tų veikėjų, kuris anais me
tais buvo ir Amerikon atsi
lankęs su prakalbomis. Jo 
viduriuose reikėję daryti 
operaciją ir iam sunku busią 
pasveikti. Skaudus butų 
nuostolis Lietuvos darbinin
kams, jeigu jisai numirtų

CHICAGOS DETEKT1VAI 
PAŠOVĖ SAVO VIR

ŠININKĄ.
Besivydami ir šaudydami 

gengsterių” automobilį,<4

kad aukų surinkta $170.81; Chicagos detektivai pereitą 
kad iš tos sumos $170 išsiųs-'sąvaitę pašovė savo seržan
te, o 81c. lieka kasoj. jtą Lynchą. Persekiojami

Ištikrujų gi turėjo būt- gengsteriai” pabėgo, iš- 
taip: aukų surinkta $164.31; mesdami vieną bombą iš sa 
iš tos sumos spalio 22 die-vo automobiliair priešai 
ną issiųsta $160, o Fonde lie- policijos automobili Bomba 
‘ 1 S. Micbelsonas tečiaiis nesprogo

me : susilaukti ir ............
klausimo peržiūrėjimo.

Suprantama, kad ir šiame 
atsitikime negalime būti tik
rais. jog1 Lenkija geruoju 
grąžins mums okupuotą Lie
tuvą. Ir einant šituo keliu, 
reikia remtis stipria, vienin
ga tautos valia, tvirtu vals
tybės aparatu.

Be to, vis tiek, kuriuo ke
liu mes eitume prie savo tik
slo, tą tikslą mes galėsime 
pasiekti tik ta sąlyga, jeigu 
mes turėsime savo pusėje 
Vilniaus krašto gyventojus. 
Tai yra aksioma, dėl kurios 
ir kalbėti netenka. O čia 
vien kraujo giminingumo 
maža. Reikia, kad musų 
tvarka trauktų prie musų 
Vilnijos gyventojus. Deja, 
paskutiniu persekiojimų me
tu pasirodė, kad ne visi kiša
mi Į kalėjimus už savo lietu
viškumą okupuotos Lietuvos 
veikėjai randa galimu jieš
koti prieglaudos Nepriklau
somoje Lietuvoje. Vadinasi, 
jeigu šiandien bet kokiu bu
du Vilnius grįžtų Lietuvai, 
tai šie veikėjai po Lietuvos 
valdžia jaustųsi nei kiek ne 
geriau, kaip jie jaučiasi da-

Petras Červinskis. iš Ropy- 
nės kaimo (to Červinskio sū
nūs, kuris kitą kaitą turėjo 
aludę Eržvilke) nuteistas 
karo lauko teismo mirtin —' 
sušaudyti. Bet Smetona ir 
jam mirties bausmę pakeitė 
amžinu kalėjimu.

Juozas Žickus, Stasys Juš- Į 
kys, mokinys, abudu iš Garš- 
vilų kaimo. Jonas Steponai
tis, Užakmenių kaimo, Jonas 
Eitutis, Baužaičių kaimo — 
visi pasislėpė ir yra jieškomi. 
Jeigu sugautu, tai nelaimin- 
gasbutų jų likimas. Paskuti
niu laiku tapo areštuotas Ko
operatyvo Laisvės vedėjas. 
Taipgi daug eržvilkiškių 
areštuota.

Sąryšy su Tauragės riau- j 
‘šėmis daugiausia nukentėjo! 
išių valsčių žmonės: Taura
gės, Skaudvilės, Kaltinėnų, 

ĮVainutos, Sartininkų, Nau
miesčio, Eržvilko, Gaurės, 
Batakių, o užvis daugiausia 
Tauragės miesto. Čia beveik 
visi kairesnių pažiūrų darbi
ninkai buvo areštuojami, 
kvočiami ir kankinami. Vie
ni jų paleisti, kiti sušaudyti, 
o treti kalėjimuose kanki

nami. X.

nos kąsnio ir skatiko Įkiše- 
niuje. Kur jiems dingti? Kas 
jais rūpinasi? Niekas apie 
tai nežino! Nežiūrint į tai, 
kad minėtų valstybių socia
listinės ir demokratinės gru
pės reiškia pabėgėliams di
džiausią užuojautą, bet 
užuojauta ir gražiais žo
džiais negi gali žmonės būti 
gyvi. Tam reikalinga realios 
materialės pagalbos, reika
linga organizacijų, į kurias 
emigrantai galėtų kreiptis ir 
gauti visapusišką paspirtį.

Visose :kaimyninėse vals
tybėse, į kurias liejasi politi
nės emigracijos vilnis, pri- grantus sutiko kaip kažin 
valo būti iš pačių emigrantų, kokiiis banditus, laikydami 
suėjus kontaktan su artimo
mis politinėmis partijomis 
sudalyti tam tikri komitetai. 
Tų komitetų uždavinys: le
galizuoti atbėgusius tremti
nius, išgauti jiems dokumen
tus. teikti pašalpas, ar tai su
randant darbo, ar kokiu nors 
kitu keliu, kad jie nebūtų 
pastumdėliais svetimoje vai- spėjau susipažinti 
stybėje.

Latvija—Ryga.
Daugiausia tuo reikalu 

yra padaryta Latvijoj. Ten 
politiniai emigrantai, suėję 
kontaktan su latvių social
demokratų partija ir pažan
gesniais vietiniais lietuviais, 
—jau Įsteigė bendrą pabė
gėliams remti komitetą, ku
ris daugelį pabėgėlių aprū
pino darbu, dokumentais ir 
kitokia medžiagine pagalba. 
Be to politiniai emigrantai, 
su vietiniais lietuviais darbi-____
ninkais, suorganizavo lietu- Rus. pro kuriuos žmonės \ 1

lenkų ar bolševikų agentais* 
Tam pirmon eilėn turėtų pa
sipriešinti pažangiosios tie-1 
tuvių grupės ir į pabėgusiu* 
savo brolius nuo budeliškos 
lietuviškų fašistų kulkos at
sinešti kitaip. To reikalauja 
elementariškiausi huma
niškumo dėsniai. Kiek aš 

su atvy
kusiais emigrantais, tai jie 
nori sueiti į didžiausią kon
taktą su pažangiaisiais Rytų 
Lietuvos lietuviais, kad ben
dromis jėgomis kovojus už 
laisvą, demokratinę Lietuvą 
ir bent idėjiniai padėti Lie
tuvos darbo liaudžiai išsi 
liuosuoti iš varžančių ją ver
guvės retežių. Tuo tikslu, su
sitarus su kai kuriais Vil
niaus lietuviais socialistais, 
pradedamas leisti socialde
mokratinis savaitraštis “Pir
myn," kurs reikia tikėtis iš
sklaidys tuos šovinizmo ru- 

. _ . e ----, ,—----------------- -- \ ie •.
ivių socialdemokratų sekciją ni kitų nemato. Bet to mažu.

Būtinai reikalinga suorgani
zuoti iš vietinių lietuvių ir 
emigrantų pabėgėliams rem
ti komitetas. Į tą komitetą 
turi būti įtrauktus ii *< dali* 
tinęs bei demokratinės Vil
niaus lenku grupės. Ne* ne 
sant organiz lotumo — emi
grantai gali Maiskui pakrikti 
ii tapti pastuindtiiak-sveti
mose rankose. l ai y. u Duu 

’nas reikalas, kun reikan..M<- 
ikuogreičiausiai atlikti. Beit 
kiame viltie*, kad Vilniaus 
pažangiosios tiek lietuvių, 
tiek lenkų grupe* taip pai 

! neatsiliks nuo Rygos ii Vo
kietija*.

Vilniaus socialistas

prie Latvių socialdemokratų 
partijos. Savo reikalams ap
tarti emigrantai gauna iš 
S-d. C. K. veltui butą, daro 
nuolatinius susirinkimu? 
Paskutiniame susirinkime 
buvo priimto* atatinkamo?

Rečiausia Rūšis Už Visai Prieinamą Kainą

aiouraine
i

Jums patartina pasirinkt geriausia

NORĖJO PAS M Ai G 11 
MIESTO MAJORĄ.

tviu I a neiro mieste (Bia 
zinjop irtus laikraščiu dar 
bininka*, oe.ie* Barbusa, 
norėjo pasma gu miesto 
majorą Meneresą, u ?.ui įas 
nepavyko, tai užpuoliu 
ve u.aju a 
vokei m
padaryta* .. ie.t<» va.t yhot 
pose- iy ir šukele d u .c sujt 
dimą. L/puolikas buvc a Cz 
tn«»ta-

tris kai tus is re
( z.pu.iiimas buvo

i
4
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Priešfašistinės konferen
cijos įspūdžiai.

Lapkričio 16 d. įvyko 
“Priešfašistinio bendro fron
to” konferencija. Delegatų 
buvo 15. Buvo ir pora paša
linių: V. J. Zabulionis ir J. 
Rickevičius. Peršaukus de
legatus, pirmininkas K. Ru
gienius pastebėjo, kad “ran
dasi šyečių” ir paklausė de
legatus, ar gali pašaliniai 
būti susirinkime. Delegatai 
nutarė, kad gali. Paskiaus 
pirmininkas užklausė: “Ar 
galima jiems duot pataria
mas balsas?” Čia D. Pet
rauskas pareiškė: “Kadangi 
svečių tarpe yra fašistų, tai 
jiems negalima duot bal
sus/’ Daugėla sako:*“Aš ne
matau čia nei vieno fašisto. 
Todėl Peti-auskas turi įro
dyt, kuris čia yra fašistas.” 
Petrauskas, žiūrėdamas į 
lubas, sakoV“Juk vi|Lmatot 
Zabulioni. Jis per įaikrąiš- 
eiųs viską rašo-šmeįžia, tai ir 
šią konferenciją ’apsmeiš. 
Aš norėčiau, kad jo čia visai 
nebūtų." Kosteris: “Aš-tiį 
patvirtinu.” Pirmininkas
K. R.: "“Taigi Zabulionis 
turi apleisti susirinkimą.” 
Zabulionis: “Su mielu no-

9 J ‘ • t w
FU.

Nėra svarbu, kad jie nusi
gando Zabulionio, bet svar
bi yra procedūra: Pirma nu
tarė, kad svečiai gali būt su
brinkime, o paskiaus be jo
kio tarimo, be jokio įnešimo, 
pirmininkas išvarė Zabulio
ni. Mat Rugienius drebėjo, 
kad Zabulionis aprašys visas 
jo pirmininkystės padalytas 
klaidas.

Na. tiek to. Zabulionis ne
dalyvavo susirinkime, bet jis 
aprašo to susirinkimo įspū
džius, kokius jis girdėjo per 
“radiolą.”

Kurie tarimai nesvarbus, 
tų neminėsiu.

Ižde turi apie $20. Ir kai 
buvo pakeltas klausimas 
“kas daryti su pinigais,” tai 
Baltrušaitis davė šitokį įne
šimą: “Nesiųst daugiau pi
nigų Lietuvos darbininkams 
tol, kol gausime atsakymą 
už pasiųstus.” L. Urbonas 
(kairysis) pareiškė priešin
gai : “Siųst pinigus ir nelai- 
kyt jų prie savęs, nes Lietu
vos darbininkams reikalinga 
parama.” “Baltrušaitiniai” 
stoja už siuntimą pinigu, o 
darbiečiai prieš. Diskusi
joms pasibaigus pirminin
kas leido balsavimui: kas už 
siuntimą aukų ir kas prieš. 
Septyni balsai už siuntimą, 
o trįs prieš. Darbiečiai pra
dėjo rėkt ant pirmininko, 
kad negerai leido balsavi
mui. Girdi, buvo du įnešimai 
ir abudu reikia atskirai bal
suot. Pirmininkas pareiškė: 
“Aš pats dabar nežinau kaip 
balsuot.” Prasideda disku
sijos ir vėl balsavimas, ir an
trą kart laimi jau darbiečiai. 
nadarė tarimą, kad “siųst 
ti ‘ada. kai ižde bus nema
žiau ” Reiškia jus, Lie
tuvos liniukai, palaukit, 
kol bus *30.

Kita ramixat irgi svarbus. 
Buvo pri&.-’rtas iš Brooklyno 
\,i<-ionalio "••b šfašistinio 
Kou i *9 laiškas kuriame 
.. ’nma p. "-"t fam tikri “tė- 
ziai. **>•»» in , b.ripšino 
tiems tezių '•< rareiKov—"i, 
A'a i su rais iėz.j<» 'o<>?n»iia 

Pikt. Anot Urbono, ia.- ko- 
ll.lt .. ’ ' :«*’» - HJ.ll. 7-y
bet vienos eii?vės žmonių.
L. L. milo te a ■ lėikia 
i. ert priešfašisti.iis komite
tas is politiniu sriuiiu: san
dai iečių, socialistų, darbie- 
čių ii ai n ' ’U■ kairiųjų. Dar
biečiai buvo tam priešingi ii 
L. 1 . iš' ad i no s< >cial istu. 
andariečiu ir kitokiu. Jie

pa^aKė, kad, girdi, mes dirb
sime, c socialistai ir sanda- 
riečiąi naudosis musų dar-

■ i - "J . 1

I

-----------bus suminėta priešfašisti- 
niam darbui arba Lietuvos 
darbininkams, ar politinių 
kalinių šeimynoms, tai pini- 
gai turi eit per rankas prieš- 

----------- fašistinio komiteto.” “Patai
symas” praėjo.bu. Užkuraitis pareiškė: “Išj ‘

musų bendro fronto niekas ’diėčii^kairiuosius 
neišeis. Mes dirbam sy1"“1__ _
lik todėl, kad nesam prie-^urįą reika)avo išpildyt Na-ro, kuv*u^v u<uxviwax « 
singi pagelbėt Lietuvos dar-jcjonaiįs Priešfašistinis Ko-anglai mirė* mūšio laukuose, 
bininkąrns. Bet čia nėra jo- mitetas, paliko Žebrauskui, Paskui jisai skaitlinėmis iš
kis bendras frontas iš c.vie- 0 tas išpildys taip, kaip dar- parodo, kaip pralietas alian- 

'—..... (As turiu pašte-biečiams geriau. . r-
Abelnai imant, darbie

čiai, sudarydami didžiumą, 
nesilaiko jokio takto ir logi
kos, ir vis tik nori, kad būt

SAKO, AMERIKA SKO- trumpam laikui, mane išlei- VAI PNUGRIAI 
I IKI/** A Al f AMT AM C n«lz.rx non-l-n oiioltoidi TUVHIM1

IŠ LIETUVOS
_ _ __ Kerdicju Metropolitan Prmting Co,

aliantams’ $27,000,o6b;6bo; ju ir manau pirmas koncer-
t u vos, kelių šimtų egzempliorių ka
lendorių, “Vairo” B-vės laidos:

“Mano Kalendorius 1928”
81 puslapių knygelė-almanachas, ka

lendorius ir visokios informacijos. 
Kaina 35 centai.

“1928 m. Sieninis 
Kalendorius”

• Nuplėšiamas lapelis kiekvienai die
nai. lapeliai su pasiskaitymais, ir 
šioki-toki lentelė, papuošta Basanavi
čiaus. Kudirkos, ar kokio kunigaikščio 
paveikslu. Kaina 35 centu.

> bu šioos kalendorius už 60 centų.- 
: PARDUODAME ir Amerikoje ipsr- 

darytus sieninius kalendorius,- kurie ' 
laba1 tin' ami ir gražus pasiųsti Lie
tuvon saviškiams. Kaina už vieną 25’ 
cęntai. 6 už $1.25. Su užsakyniais šių- i 
šiite ir pinigus. Adresuokite|

J. KERDIEJUS 
663 Fourth Street, 

South. Boston, Mass. 
________ —Z...  _______ ~

l X -

LINGA ALIANTAMS džia. Galop pavyko susitarti
27 BILIONUS. ir jau šį pavasari, t. y. kovo 

Amerika turėtų užmokėti mėn. 1 d., 1928 m. išvažiuo-

Šalčiai, kurie 
išsivysto į

>

sako anglas Frederick E. tas įvyks Brooklyne apie ko- 
—7 #i-—v- . Coe, kuris parašė knygą apie vo mėn. 10 d.

* Reikia pastebėt, kad ai- buvusį pasaulio karą. Ameri- Kad tinkamiau sunaudot
2.----- - --------- darbie- ka ešanti skolinga aliantams minėtas atostogas, norėčiau

yk’.Ujčiai apgavo. Visą aplikaciją, dėlto, kad ji ruošėsi prie ka- kuo plačiau aplankyti lietu- 
’ kuomet fra nepyki ir vių kolonijas ir, žinoma, kur

pageidaus — pakoncertuoti. 
Taigi, kad išanksto tinkamai 
sutvarkyti savo maršrutą, 
prašyčiau savo draugų, mu
zikos veikėjų ir šiaip gau
singos Amerikos lietuvių di
duomenės, kur tik butų pa
geidaujami mano koncertai, 

, iki 1928 m, vasario mėn. 20 
i d. atsiliepti laiškai^ su iš- 

diktavimą KONFISKAVO ŠAL1APL dėstvtomis sąlygomis, že- 
NO NAMUS IR SODĄ. miąu nurodytu antrašu. 
Iš Maskvos primešama, T ’ ’ ' _ A. Sodeika,

1 o - ... « Joaonio 15 Nr. Kaunas,
Lithuania.

Kad tinkamiau sunaudot 
norėčiau

jų sriovių. 1 
bėt. kad tame “bendramej 
fronte, nėra nei dviejų srio
vių, o tik viena, būtent A. D. Į 
A. D. Gi A. D. P. neturi sa
vo delegato ir nedalyvauja). 
Tuose tėziuose buvo 15 pa
ragrafų. Kairieji sutiko tė- 
zius priimti tik su ta išlyga, 
kad jie pasilieka sau teisę 
nesiųst aukų per tą Priešfa- 
šistinį

Trečias triukšmo punk-Į išeit iš to “bendro fronto,” tas nutaręsrteha« -konfiskuoti 
tas: kam kairieji pasiuntė, jei nenorit, kad darbiečiai daininiųkašifiapiiyhamuę 
aukas ne ten, kur “bendro'vedžiotų jumis už nosies. įr sodąneiali Masktos. Rug- 
fronto kelias rodo. Mat, j Kairieji labai gerai supran- pjučio mėhėsyibuvo konfis^ 
A. D. A. D. T ’ . u... ...i v-
prakalbose buvo renkamos:frontas... 
aukos dėl politiškai nuken-į Iš šitos _ B.-v .c
tėjusių šeimynų, kurioms bu- Lietuvos darbininkams pasi- “Lfaudies Artisto” titulas*. jdarbininfko alga čia
tįnai reikėjo paramąs. Au- i likoį ta “nauda,” 
kas kairieji pasiuntė ir turi nesiųst pinigų, 
dokumentus. Daugėla šiame ant rankų.

tų kraujas pakėlė Amerikos 
biznį. Kad Amerikos kapita
listai pasidarė didelių pelnų 
iš karo, tai visi žino; bet argi 

,n.vo, 11 v40 rtau uui Amerika kalta, kad europie-
itaip daroma, kaip Brookly- čiai tą karą sukėlė? 
nas diktuoja. Kairieji eina 
■prieš Brooklyno 
ir daug geriau nori pagelbėt 

I Lietuvos darbininkams, ne
gu darbiečiaiaunu pri 14 r i gU darDieCiai. Sovietu Rpiniihliknc -J<

į Nacionalį Komitetą, j ąš patarčiau kairiesiems Centro Pildomasai lomiUi 
ta* nutaręs tetaat fconjiskboti 

; . k. darbščiai dainininko Šaiiapino hamus
bendro vedžiotų jumis uz nosies. įr sodąneiali Masktbs. Rug-

1-mos kuopos ta, kokis turi būti bendras kuota^jo nuosavybė Jarosia- nill dirbtuvės čia nukapojo 
.... i vo gubernijoj, ir tuo pačiusavo darbininkams . po 10 

konferencijos jam buvo atimtas nuošimčių algų^ P1,;YLa.

kad nutarė galiapinas yra baudžiamas biivo $16 į sąVaftęv o dabar 
kuliuos turi 4deItb. ^ad paaukavo-$5,000 h"‘ ’ '"rn'^K

- . atl4 ~ « , . - ..• r' ■■■ *4; " ■* ~ ■*
pat susirinkime turėjo glėbi ’ Beje. Kalvaitis, pakėlė < __

Į'’—*— “kodėl A. D. P. narchiįų 
komisija dėl pėrsitikrinįmp. >•/$• kuopa nedalyvauja , ■-——— 

kad aUkte pi-re^allSimame bendrame RIAUŠĖS MASKVOJE, 
dėl se.my- f™me Darbia, atsake, !a;kr^ja. p„

popierių ir reikalavo išrinkt klausijna,

i

r NUMUŠĖ ALGAS IKI 
14.40 SĄVAITĖI.

Ipswich, Mass* — Mezgi-
Ui

I

Į TYRAS BIČIŲ MEDUS.
; GAUKITE KALĖDOJU 5 svarų j 

vįedrukas $1,65 Su pasiuntimu $1.90. t 
Imant kelis viediukus duosiu pigiau. J 

KARVEUU (BALANDŽIU j par
davimui visokių. Tąipjn geltonų ap- ’ 
žiitakojų didžiausių vištų, SS.tjii pora. ♦ 
Medžioklei gončių-šunų. (Jįjį

THE ANDREKl S CO.
Box 107, • PENTM ATER. MICH.

* < . ■

i
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pneumoniąj
»

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai’ 
priveda prie pavojingos bėdos.’ 
Jus galit juos sustabdyt dabar suj 
Čreomulsion. sušvelnintas kreozo-j 
tas. kuris yra priimtias vartoti. Creo-’ 
mulsion yra naujas medikališkasį 
išradimas ir jis veikia padvigubintu-.; 
greitumu: jis palengvina ir gydo’ 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų; 
augimą. *

Iš visų žinomų vaistų, kreozotąį 
pripažįsta medicinos autoritetai; 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy-t 
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir; 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo-' 

•_ inulsion turi dar kitų gydančių ele-* 
mentų apart kreozoto, kurie paleng-j 

•eina ir gydo užnuodytą plėvę ir? 
’sustaMo irritaciją ir uždegimą.. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis? 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą. 5

Crcomuision yra užtikrintas pa-- 
sėkmingam gydymui pastovaus ko-* 
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų’ 
kitokiose formose. turinčių bendia! 
veikimą -u kvėpavimu. Jis yra labais 
geras' dėl sutvirtinimo visos siste-Į 
mos po blogo šalčio ar “flu." Pi-J 
nigUs sugrąžiname, jeigu jūsų šalčioi 
ar kčtsuNo nepalengvintų vartojantį 
ji taip, kaip' nurodyta. Klauskit pas; 
ju-.ų aptiekortu. Creonmlsion Cota-’ 
pAny. Atlanta. Ga (apgi

GUVU $1O 1 sąvarvę, v uau«i . 
bus tik $14.50 į sąvaitę?’

4 • .- • z • 1 _ J .

NUO ODOS LIGŲ
i 

Naudą! gydančias putai

FREEDOL;
T * • * • _T ... 1Tli yra receptas garsaus feeicarišlit 

Profesoriaus. FRL.EDOL greitai pHgeę- 
ria į ūdą ir po 5 minutę viaiėkai prašą* 
iinp įdegimą bei siausmą. FREEDOC 
stebėtinai greitai-Išgydo-Sašius, Roria^ 
Egzemą. Hemoroidus. šutaotes, Nię 
Žulį ir kitokias odos ligas.. KJaina SlJMą 
,Rei kala ūkite ap tiekose arba prisiųskir 
t> SLrtfl it mes tuojaus išsiųsime pef 
J*šTą bonką. - <-) j

ž.-c EREEDOL REMEDY; CO. ' 
3ŠU. IJ. H'erren bt.. Boston Ma««J

• V

\ VISŲ ŽINIAI!
{Už visokius rūšies smulkiui pa*i- 
igarsinimtft. kaip 'tai: pajiaškoji- 
‘mus apsivedimų, įvairius p ra nesi
ėmus, pardavimus, pirkimus, skai-ė 
tome po 3c. už žodį už syku No- ! 

trint tą patį apgarsinimą pacalptm : 
‘kelis sykius, už sekančius sykius; 
^skaitome Žc. už žodį už syki. -
"Keleivio*! skaitytojams, kurie tvr 

. užsiprenumeravę laikraštį ir už 
■ pirmą sykį skaitome po 2c. už žodį. ; 
Ui pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2e. ui žodi 

•ėpirmą svld; norint tą patį paj-eš- 
kojimą tafpyt ilgiau, skaitome po 
de. už žodį už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaityteįams. kurie ė 
tur užsiprenumeravę laikraštį, už ! 
pajieškojimus giminių ir draugų J 
skaitome ir už pirma syki po le. 
už žodį.
"Pajieškojunai su paveikslu prs- 
kiuoja daug brangiau, nes padary- 

’mas klišės dabar prekiuoja b-an- ' 
giai. Todėl norint talpint pa/eško-ė 
ėjimą su paveikslu, reikia prisiėst ė 
‘fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimą arba ap- ; 
garsinimą reikia prisiųst kartu ir ' 

: mokestį.
"KELEIVIS"

255 RROADWAY.
«• sn RDSTON. MASS

Rusijos emigrantams, kurie Kompani jos; ‘ teisinasi, kad, 
šusMeda daugiausia is mo- biznis neina. - -

KOMUNISTŲ AREŠTAI
t“* I: C* * *, < • < < I

• i

i 1w.4sa.wb. laimabciai pra-i 
ne«a, kad ten. jaučiamas di-• !.• •’ i m* 1 1

, .- . j '■
1

Darbiečiai saką,s1 
buvo rinktos “nė dėl šeimy- fronte.” 

ki reiškia- ‘ priėjimam tihiai.“ '££darbieėi^pasa- Jg|
t sta taip pat ir maisto pro? 
‘ dūktų. Ties krautuvėmis va

landomis stovi tūkstančiai 
žmonių. Kadangi krautuvės 

...a bendram fron-:“^ali P^ind visų reika- 
tui.” Tą klausimą aiškinda- . tai h*}1110.6*
mi darbiečiai visai apdūmė aulu'*D 
aięis kariesiems. O gal tyčia a.n£us- Pohcija išvaikė mi- 
kairiejLtylėjo? / .ni^ 11 sueme dau« zmoniy*

Tai tiek apie tą konferen
ciją. V. J. Zabulionis.

i P. S. Reiškia, ar eisi, ar 
neisi Pel'dvarą, vistiek gau-|konfeĮ įj j -R R-
si mušt. Taip ir čia: ar daly-, ... J nertrankomis te-
.vayo Zabulionis konferenei- 
joje ar ne, bet paduoda,- 36 , , ; 33 ;
konferencijos eigą. Žinoma, '' 
aš paduodu tik svarbesnius! 
punktus. Konferencija tęsėsi 
suvirs tris valandas, tai išti
sai _ 

| laikraštis ir butų gražaus

nų, bet dėl politinių kalinių, kad ‘*Ą. D. P. veikia tarptau- 
kas reiškia priėšfašigtiniamĮtihiai." 
darbui, ir jos turėjo but .pa-;kymas reiškia.
siųstos priešfasistlniu ke-'ko?^Darbininkų Partija yra 
liu.” Daugėla pavadino dar-prisidėjus prie _ priešfašisti- 
biečius veidmainiais, .kad nio lietuvių veikimo ir vei- 
jie per akis meluoja. Dauge- kia autonomiškai, t. y. nepri- 
lai atima balsą už pavadini-.gulėdama 
mą veidmainiais. Paskiau “ 
Valaika ir Martinaitis, pa
tvirtino Daugėlos pareiški
mą. Užkuraitis pasakė, jog 
negali surast žodžių, • kaip 
darbiečius pavadint ir todėl 
veidmainiškumą kiša pirmo
je vietoje. Paskiaus Daugė
la išvadino darbiečius mela
giais, veidmainiais ir šmei
žikais. Po tų diskusijų Pet
rauskas davė įnešimą, kad 
“kiekviena draugija prieš 
rinkimą aukų pasakytų kam 
aukos renkamos.” (Jau ir be 
to įnešimo visada būna pa
sakyta, kokiems tikslams 
renkamos aukos). Baltrušai-

f

TURKIJOJ,
Šiomis dienomis Turkijoj 

areštuota 64 komunistų va
dai ir agitatoriai. I
PAJIEŠKOJMAI Į

———— »
Pajieškau draugų Rapolo Krikščiū

no ir Kastanto Jučiaus. Paeina iš 
Liaud;š!’;u kaimo. Radviliškio parapi
jos. Šiaulių apskričio. Sykiu atvažia
vome Amerikon 1907 m. Turiu svarbų 
reikalą. Meldžiu atsišaukti.

STASYS KRIKŠČIŪNAS
202 Lathrop st., Kingston. Pa.

'■ A* - --------------------------------------------------T. v.-.-
T*lrioua» So. Bo<*t.n» t3*4 
LIETUVIS DENTISTAS 

Dr. St. A. 6ALVARISII
(GAUNAUSKAS) 

Olom valan4o<»: Nno 10 ry«» Iki 
5:30 dieną- Nuo 7—9 
Nedėlioaaia pagal *utartM>

414 BRO Al>WA t 
SO. BOSiON MAKJ*

t
i

Paj'ieškau brolio Juozo Gibau<kp, 
gyveno Chicagoj. Paeina nuo Syėnčio-. 
nių, Vilniaus gub. Jis pats ar kas apie 
jį žino tegul praneša šiuo adresu! 

JUSTINAS GIBAUSKAS 
15 Berną n sL. Pizovįdenęe, R L

Pajiėštau sesers Agotos Mankyta 
Kas žinote praneškite? bosiu labai dė
kingas. J. MANKUS
479 Dupre Ijidc. Montreal. Canada.

Pajieškau draugo Jon- Rado •<>. 
Kas žinote, meldžiu pranešti, už *ai 

l 'tt- » . • . • , . > busiu dėkingas. Geistina kad pats at-
-i Konferencija vienbalsiai Si^ubn,. stasys kaciulis 

priėmė rezoliuciją, kuria! 479 Dupre Lane, Montreal, Cana Ia.
I prezidentui ir Pajieškau Antano Eatczkauskio ir 

reiškiama padėka. Rezoliu- J'rano Latczkauskio, taipgi ir Fr^ 
Kuczinsko. Raseinių anskr.. Kvėdat- riją pa>ll ase yisi konfeien- nog paraniios. Malonėkite at iša’*’ti. 

----  ■ (19) 
LIUDVIKAS JANKAUSKAS 

! avė.. Taconia, Wa h.

Pajieškau dviejų pusbroliu Aleksan
dro Waišnio. kuris buvo ap-^igyVcivs 
Brooklvne ir antro pusbrolio Pdro 
Paulevičiaus. Prašau patiems a’si- 
šaukti arba kas apie juos žino pra
neškite šiuo adresu: * (43)

MR. ANDRIUS NVAIŠNIS 
1165 St. Catherine st.. Ėst..

Montreal, Canaiia

TAI BENT KALBA!
Turkijos prezidentas Ke-; 

mal-Paša liaudies partijos

virs uis vaidiiuds, tai isti- pritinama 
i aprašant, butu pilnas įL-zu:^ ,

remiamos auKosj. uanrusai-ijuoko. Mane ir dabar juokas * 1 h *• L ii h„«n2wi„^-r8 p^?iios- 
tis davė “pataisymą:” “Jei- ima iš tūlų įnešimų, kurių £Ji^lSvISS LIUDVIK^ 
gu parengime prašant aukų negalėjo nubalsuot. V. J. Z.|arChvvĮJ Dabartinis Turki-, 2406^ Pacific

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
.Mes pabudavojame geriausius 

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

TITUS P. GREV1S
395 Broadnay. So. Roetou. 

T*l.: So Boston 2340.

*a*’»*w-

I

V

Įvairios Žinios.
VAIKAS PASVĖRĖ BU

VUS! POTVINJ.
Brattleboro, Vt. — Pradi

nės mokyklos aštunto laips
nio (grade) mokinys čia iš- 
skaitliavo, kad buvusio da
bar potvinio vanduo Ver- 
monto valstijoj svėrė dau
giau kaip 4,000.000,000 to
lų. Jis rokavo šitokiu budu: 
lapkričio 1 ir 2 dienomis 
Vermonte nukrito, apskritai 
imant, po 6 colius storio lie- 
aus. Taigi, ant kiekvienos 

keturkampės pėdos žemės iš
puolė po pusę kubiškos pė
dos vandens, kas reiškia po 
31 svarą. Vermonto valsti
jos plotas turi 9,565 ketur
kampes mylias, o į kiekvieną 
keturkampę mylią eina 27,-
878.400 keturkampių pėdų. 
Vadinasi, ant kiekvienos ke
turkampės mylios išpudiė
364.400 svarų arba 432,115 

H^taus. Kadangi vafeti-
Į.ja tu. t • 5»55 keturkampių 
mylių, tai iii A L . Ak>VA 

išpuolė 4,133,1 Z 
’ietaus. Kai) i atcU
jau taip suiiku n poįvini pa
rverti, tik i eikia Ziuvt. i.aų .

d
i

IŠTEKA KAIZERIO 
SESUO.

Buvusio vokiečių kaizerio 
šesuo princese \ ictei ia, kuri 
jau turi 61 metus amžiaus, 
išteka uz 31 metų amžiaus 
ruso studentu Subkovo.

-* -- ----------------- - -i ■' ■ ...,* .ti

Lietuviška Aptieką
Mes užlaikome visokią Vaaolą 

it šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo * 

strėnų, kraujo valy mo, nuo šlapei*-., 
gų ligų. kosulio. patrūkimo, etc. 
Taipgi už.laikom Ihel ų iš Lietuvon. 
Patarnavimas kuogeriausias. jvni- 
rios šaknys partraukton iš Lietu
von.- Vaistų prisiunčia m ir per 
paštų. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

I»H» SALĖM STREET 
BOSTON. MASS

jos prezidentas Kemal-Paša 
yra tikras savo krašto atgai- 

I vinto jas.
Po didžiojo karo Turkija, 

kovojusi drauge su Vokieti
ja ir Austrija prieš sąjungi
ninkus, visai buvo nusmuku
si. Bet štai iškilo Turkijos 
žvaigždė — Kemal-Paša. 
Neveiklus sultonas Muha
medas buvo pašalintas nuo 
sosto ir Kemal-Paša pradė
jo tvarkyti savo tėvynę Va
karų Europos valstybių pa-

RUMUNIJOS REDAKTO
RIAI REIKALAUJA PA

NAIKINTI CENZŪRĄ.
Devynių nepriklausomų ir 

opozicijos laikraščiu redak
toriai Bukarešte paskelbė di
delį protestą prieš įvestą val
džios cenzūrą. Cenzūra, jie vyzdžiu. Savo šalininkų t e
sako, kuri neleidžia laikraš- miamas, įvedė naują konsti

tuciją ir sušaukė tautos susi
rinkimą. Turkija atgimė ir 
toli nužengė pirmyn.

čiams laisvai rašvti, vra ar- 
šiaušia tautos plėga, nes ji 
sudaro sąlygas, kuriose viso
kie akli gandai nuodija ir de
moralizuoja visuomenę. Val
džia baisiai klysta, sako re
daktoriai, jeigu ji mano, kad j 
cenzūruodama laikraščius ........ .............
galės palaikyti valstybėj ra- iiįtuviųkolomjoi dirb

I

I

APSIVEDIMAI

DR. LANDAU
32 CH \MBERS ST.. BOSTON. 

Gydo Veneciškas kiltas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

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

Telefoną* 31234
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki X vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAMRENCE, MASS.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės tarpe 25 ir 37 metų, be skir
tumo tikėjimo. Aš esu vaikinas 37 me
tų. Plačiau susipažinsime per laiškus. 

C. K. J.
138 W. 104 st., New York City, N. V

Pajieškau gyvenimui draugo, vaiki
no arba našlio be vaikų, tarpe 3> ir 
42 metų, kad butų liuteronas. "Aš <■ u 
našlė 38 metų, turiu 5 mergaites, di
džiausia 7 metų 9 mėnesių, o mažiau
sia 11 mėnesių. Su pirmu laišku pri- 
siųskit paveikslą, be paveikslo ir be 
konverto su adresu ir stampa nesiųsiu 

'atsakymo. Turiu savo narna ir 4 lotus
A crtnrivATRII ir 1 žem«s- Platesnių žinių klauskit per
A. <3v/lz£«l^vO AlulLlt- laišką. Atsakymą duosiu ant rimu, 

laiško. Ant juoko nerasvkit.
MRS. MARY BER I Ui i.

628 So. 5-th st., boltirn^rte. Aid.

tekius Sievus Zmcnės 
garbine ifaicvėje?

P1MAS.
Nuo 1907 m. iki 1920 m. 

įgyvenau Amerikoje įvairio- 

mybę. Tiktai laisva. necen-;f|amas muzikos mene -ų uy. 
zuruojama spauda gali iš-j§jarne laikotarpv t an teko 
blaškyti tuos paskalus ir me- pa2jnti nemani HriU' ių n u-
lūs, kuriais dabar užtvino po-;zjkų, veikr i»hi si^'p lietu- kanuoja pilkai,

ivių d’ u-•menes. Grįžus pa- 
3 i.i į -i v tėvynę esu pa- 
i/vėirs kiiriamaiaiv da

i i« tn.os Va Ui t
roj, Kn
v»a

litinė atmosfera.

NEBUK ŽILAS
STEBUKLINGOS GYDUOLES. KU

RIOS 1A..A1KINA Zli.IMĄ l'LAL- 
l V, oLi.NKIMĄ IK PLEISKANAS, 

šias gyduoles privalėtą urei Kiek
vienas, kuriam žyla, slei są ar. a pleis- 

isė. a nieko už Jas 
geresnio iki šiolei išra ta. KicipKitė, 
n«.at g inoami iig.au 

ivAiSa io.vO DkZk.
JOHN shlNDhklS

->.*4 >0. 7-lh st, V Iii.t<>r. InOiaiia.

t

i

1 *-*W

iI
I
I

a. .auai tebedirbu. Į
a-..v r.ii<ž.\ Amen-

.ėe.nazas laikotarpis is- merginas iš Uete
Uaukinyš.'®auke »«“•«* I^ėŽė"

BAISI TRAUKINIO 
NELAIMĖ

r.llAitl Cblu, 
'•attiaic su , . .

e t 4 k°,r z

P? jL ą I JMk i
J’lbtlt- k» ) ■>

: lai • aje »<_ ir
■ > ---- Z ! . įt
pe. jį , <tz.ia»u
TraUKiiiy» įtuKrilv oU n eit ų 
je.i.yu. l uti.iOtii.- žiniomis-, 
ŽUVu ZlHt Zn.0i.fti

l KANADĄ.
Aiitraukua Josų gftnlnea, pažįsta 

rr.us, kaip vyrus, taip . it moteris ar 
v __ • vo; į ka.i_dą. Mano

! barilhrilLC 'paUrr.a-.-i-.nas yra sąži.ūngaa, saugus, 
. . ' gre.tas. Mar.o patyrimas laivakorčių

Du . US1U 1113110 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. Dėlei platesnių informacijų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu: |

ALEKANDER S. LEH IS 
Tourirt A sent (-)

Wind-.or St Montresl, 
P. Q, Caaada

iH.iStra pi b
jaunystės drangų bti pažįs
tai, u, lodei esu sumanęs 
juos atlankyti ir pi te progos 
pasirodyti, kokią pažangą 
esu padaręs muzikos mene. 
Šiam užmanymui įvykinti

artisto žmona pa
gimdė 24-TĄ VAIKĄ.
Vieno silezijo* artisto sutikau kai-kurias kliūtis, 

žmona pagimdė 24-tą vaiką, būtent is puses operos direk- 
lš pirmųjų 23-jų gyteiia 21. eij'»\ kuri nenoroms nors ii G

’■ c
j*-

F ' - r

Senor»s I 'etnvig žinyčhi

Pats knygos vardas nnįvieėia jos turinį. Ypatingai dabartinės 
krikščionybės gadynėje kiekvienas turčių perskaityi, r.ca tik tsda 
galės aiškiai suprasti Dievo būtinumą.

Knyga didelio formato, turi 271 pu«!ap; ” .1. : 
gus galima siųsti popierinį dolerį arba “Money O.d.

sekančiai:
"KELEIVIS” 25S Broadtray.

-vvį
. G k -^m w V Ka v

SO, BOSTON. MASS.



Prie Ko Veda Pasaulį 
Naujieji Išradimai?

Devynioliktame ir dvide-di ja (net ir sunaikina) auga-Į. 
šimtame amžiuose be galo lūs, vien tik palietę žmogaus;’ 
įvairių naudingų dalykų odą 
žmonės išrado. Per paskuti- kraują, 
niusdu šimtus metų išilgai ii kur jos praeina — lieka dy

kuma. Manoma, kad busi
ant pla- majam kare kariaus dujo- 

čiausių upių pastate geležies mis, leisdami jas iš orlaivių, 
tiltus, išsikasė per didžiau
sius kalnus, o ant kitų net ge
ležinkelius nuvede. Be to, 
darbui paskubinti ir paleng
vinti, sugalvojo tūkstančius 
įvairių mašinų, verpti, austi, 
megzti, siūti, piauti, įvaii iau- 
siems Įrankiams ir padar
gams dirbti, 
vienoj 
įvairių ____ ____________
apie tas nuostabias ir painias mėtyti, 
mašinas, kurias matom d i- ’
džiuliuose fabrikuose, laivų 
prieplaukose, spaustuvėse ir rios. 
kitur.

Kad nereikėtų ištisus mė
nesius arba net metus va
žiuoti iš vieno krašto i kitą, motų nušauti labai toli, 
žmonės sugalvojo geiežinke- praėjusio 
liūs, automobilius ir laivus, 
kurie plaukioja po didžiau 
sius vandenynus aplink v isą 
pasaulį. Pagaliau, kad nerei
kėtų kelių vesti, tiltu statyti, 
miškų kirsti, kalnų kasti, 
žmonės sugalvojo pasidirbti 
orlaivi, kuris neša žmones, 
paštą ir kitus krovinius per 
miškus, upes ir kalnus. Da
bar jau paprasti orlaiviai 
pradeda didžiąsias jurias 
perlėkti iš Amerikos i Pary
žių atlekia per 33 valandas. 
Tai tik pradžia. O kas bus 
toliau po kelių dešimčių me
tų? Tada, tur būt, orlaiviai, 
kaip paukščiai, skris per pla
tųjį vandenyną. Per dvi pa
ras žmonės atsidurs 
pasaulio krašte.

šiandien žmonės 
radę nepaprastesni 
—radio. Nereikia 
vielų tiesti, 
statyti, nei kitų telegrafų ar 
telefonų prietaisų, norint 
žinoti, kas dedasi pasauly, 
užtenka turėti tam tikras 
aparatas, kuris dabar jau vi
sai nebrangus, — ir girdėsi 
kasdieną pranešant visas 
naujienas iš visų pasaulio 
kraštų. Radio kasdiena to
bulėja. Turbūt jau netoli tas 
laikas, kada kiekvienas 
žmogus, ar namie sėd e d a-, 
mas ar kur lauke po medžiu 
gulėdamas, klausysis pa
skaitų apie ūki, apie kitų ša
lių žmonių gyvenimą, apie 
įvairius mokslus, klausysis 
pasaulio naujienų, klausys 
muzikos, dainų ir tt.

Štai jąu dabar kiti univer- SLA. nuo politinių partijų ir 
ritėtai kai kurias profesorių neperša SLA. nei* sandarie- 
j>askaitas pradeda siuntinėti tiškų reikalų, nei sočialistiš- 
per radio. Dar kokia dešim- Bet visa bėda yra tame, 
tis kita metų — ir visi, kas Vad prigulinti politinėse 
tik norės, galės klausyti ge- partijose neiškenčia neikišę

įvairių naudingų

skersai per visą pasaulį nu
tiesė geležinkelius.

KELEIVIS

SLA. rinkimais, kai "Sanda
ros” redaktorius tą užmeti
mą Jeskevičiutei pakišo, tai 
ji užsigynė, kad nėra ėmusi 
iš Zabulionio jokių pinigų. 
Pasiginčijus, tie rinkimai 
praėjo. Dabar aš kiaušiui 
Jeskevičiutę: kur į 
tuos ’ 
pinigus? Pirma pasakyk, 
kur tie pinigai dingo, nusi
plauk rankas, 
datuok į SLA. urėdus, 
praėjusieji rinkimai buvo

padėjai TVARKUS PILVAS REIŠ-
visuomenės ($1,500) KIA ILGĄ GYVENIMĄ.

No. 48. Lapkričio 30. 1927.

Jonas Petruškevičius 
Laisniuota* Graboriu* 
Laikau Automobilius dėl Veseli- 

jų, Krikštynų ir šiaip pasivažinė
jimams p i iriau negu kitur. (-) 

162 BROADHAY.
SO. BOSTON, MASS. 

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

ITALIŠKI ARMONIKAI

Mes išdirbame ir importuojam-? viso
kių rūšių rankomis dirbtas Itališkas 
Akondinas geriausias pasaulyje. Ant 
10 metų gvarar.tuotos. Musų kainos 
žemesnės negu kitų išdirbę jų. Dykai 
suteikiam pamokinimus. Reikalaukit 
katalogo, kurį prisiunčiame dykai. (-)

RUATTA SERENELL1 & CO. 
1014 Blue lsland Dpt. 80, Chicaga.

isąs esančias tame plote 
sprogstamąsias medžiagas, 
kur jos nebūtų: sandėliuose, 

'šoviniuose ar kur kitur, ši- 
'tokiu budu vienu akies mirk- 

įjsniu galėtų susprogdinti išti- 
’sas priešų armijas, sandėlius

Ijir net ištisus miestus. Tai ve 
į ko galime laukti iš naujųjų 
išradimų. Aišku, kad karai 

mirtinai užnuodija bus baisesni, negu
negreit išsiblaško;!“ buv0- P*. r?,kla

•kad pnes kiekvieną įsradi-
• mą suras kitą, kuris užkirs 
Kelią pirmajam. Prieš dujas 
suras būdą apsisaugoti, prieš pastot 
kita kurią jėgą pastatys nau-

Kai kas tvirtina.'j? sugalvotąją ir tt. Kiek-/ y pilnu nariu. Dabar kas v| 
vienas kenksmingas išradi-1 ^ita. Ir as dabar sakau, kad • ri
mas susilaukia priešingo iš- Jeskevičiute turi pasakyti^ 
radimo ir todėl būna nebe viešai, kur padėjo tuos pini-Į"" 
toks baisus, nors iš pradžių gus. O jei tebelaiko prie sa-> 
ir labai kenksmingas būna. Įves, tai turi atiduoti visuo- 

__ „i- •• * i • ’ menei. Jeigru nepasakvs, kur Žinoma, gali išrasti tokiu _ i = -J » •
Žinoma, dalykų, kurie gali akies.“s - kandidat^imas ’nuek

Trinerio Kartusis Vynas tuoj pra
dės 38 riletus savo didelio paiarnavi- __

n taria kanrii n‘°’ šltas pi,vo L"1“ka- 
m ųatia Aouui- rinę žmogaus sistemą ir įuudavoja į , 

Kai ją tokias ryšis, kurios suteikia patva- ♦ 
runią ir ilgą gyvenimą. “Chieago, J 

. . - - ... 2 l.apkr. 1, 1927. šiandien ant 30 metų f
tai tlCSlOginiai .Jeskevičiutei mano sukaktuviu aš linksmai pareis- J 

kiu. kad Trinerio Kartusis Vynas yra ( 
vienintelė mano gyduolė. Mrs. Anna' ♦ 
- - - .«- ■ 1 | 
art>a pas Joseph Triner Company, t 
Chicago, III. Vertingas kuponas kiek-j • 
viename pakelyje. Nuo kosulio iri} 
šalčio išbandykite Trinerio Sedatyvąi ♦ 
nuo Kosulio ir Trinerio Tabletus nuo j { 
Šalčio. j |

ir i;! į 
I 
« 
t i 
« 
« 
t į i 
« 
I i 
I 
♦ 
*
) 
t t .

kitame

peilio

i

>

Laisvoji Sakykla.

ve gali atsitikt, kas atsitiko 
su LSS. spaustuve. Mes tu
rim būt atsargus visais žvilg
sniais. V. J. Zabulionis.

turi su- 
dalyką 
jau nei 

nei joms stulpų

Skasdaotišm Inkstam
______________ i 

!
Kuomet Jums Nugarą Skaudą 

Plaukite Inkstus Kaip 
Plaunate Vidurius

Kuomet tokie niekšingi 
iš komunistų

kelio aš negalėjau,, (yr U • V jjkiuv, muv’JV. .-buiic*nes dar nebuvau SLA. nariu, iVojan.** Parsiduoda visose aptiekose

Druska Labai Tinka

r . ■JJtfr

A

šaudydami jų pripiltais šovi 
niais ir tt.
kad naujajam Kare i priešo 
pusę šaudys tam tikrais šov.i- 1 
niais, kurie trukdami pa
skleis choleros, tifo ir kitų 
i'gų bacilas, tuo budu už- 
! rėsdami visus žmones, prie- 

šiandien kiek- šo pusėj esančius.
dirbtuvėlėj rasim 

mašinų, nekalbant 1

Teiefunas 5112.

Dr. A. 6ora-6mau$las
LIETUVIS DENTISTAS

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

N'edėiiomis pagal susitarimą.
765 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO, MASS.

ūkias pat bombas su bac-ilo- mirksniu išnaikinti begales ,.^,,- k i-mis stengsis ir iš orlaiviu žmonių. Jeigu taip atsitiktu, i ‘.2nL ^-8al‘ uzt‘k"n-
niėtyti. Be to. suranda viš ui laimėtų karą X, kas pk'-'^ ktalį,iepana*al 
stipresnių ir stipresnių mas toki dalyką išrastų, kas j ,, / 
sprogstamųjų medžiagų, ku-

sprogdamos šoviniuose, 
galės pasiekti didžiausius 
plotus ir visa ten naikinti. O 
lokius šovinius galės iš ar- 

Jau 
karo gale vokie

čiai turėjo armotų, iš kurių 
nušaudavo per 100 kilomet
rų. Dabar, sako, turi armotų, 
is kurių šaudo daug toliau.

O kur dar daugelis kitų 
nežinomų dalykų. Pavyz
džiui, kai kurie inžinieriai 
tvirtina, kad karo reikalams 
ima naudoti elektrą ir radio. 
kad jau išrastas nepaprastas 
aparatas, kuris paskleidžia 
aplink ypatingus šilumos 
spindulius, kurie padega vi-

mas toki dalyką išrastų, kas
pirmas priešo armijas išžu-į Kadangi Jeskevičiutė ir aš 
dytų Šitokiu budu galėtų i esame SLA. nariai, tai, jeigu 
užkariauti didžiausių žemiųi^skevičiute jaučiasi nepri
plotus, nors gal tektų išnai- lėmus nuo Zabulionio $1,500 
kinti milijonai žmonių, dau- .ls Ą- L. G- tai pilnai 
gvbė kaimu ir miestų. Bet'?a^ paduot skundą už įtari- 
laukti to, kas atsitikdavo i Jeigu ta suma pinigų 
pasauly seniau, prieš tuks- ■ butų mano paties, tai aš ne- 
tančius metų, dabar beveik Įsakyčiau nei pusės žodžio, 
netenka. Dabar jau visai ki-jb^ ^abar jie yra visuome- 
taip žmonės gyvena ir tvar-Įn^s» ° as visuomenę gul- 
kosi, dabar kitoniškai ir gal- į^au galvą.
voja, tad laukti kažkokių 
nepaprastų katastrofų be- darbai matosi 
veik netenka. Bet kad karu I pusės, tai argi galima už jų 
gali būti, ir net daug baisės- J kandidatus balsuot ir paduot 

-, _ i______ „ • Jiems SLA. vadovybę. Ko-
\ ? T ? munistams pavedus SLA.

'.ai bei eik niekas neabejoja, (vadovybę, su SLA. spauiįu- 
Kalvių Jonas. ive gali atsitikt, kas atsitiko

Nuo Inkstų ir Pūslės 
Ir itac i jos

Vyrai ir moterys, kurie turi inkstą 
atba pūslės įritacijas, per tanku šia-| 
pinimosi nakty, deginančius skausmus 
strėnose arba panašius simptomus iš 
priežasties inkstų į-iticiio.s arbi pūs
lės, turėtų vartoti Nujra-Tone tik per 
keletą dienų ir pastebėti, kaip tie ne
malonus simptomai greit pranyks.

Nugra-Tone yra sveikatos vadovu; 
virš mihono žmonių jau daugiau kaip ! 
35 metai. Stiprina silpnus nervus, su-Į 
teikia naujos jėgos visiems kūno or-J 
ganams ir jų veikimui, pataiso apetitą J 
ir virškinimą, specialiai yra geros dėl 
padauginimo svarumo menkiems 
žmonėms ir abelnai pataisymo svei
katos. N'usipirkit butelį šiandien. Visi 
■vaistininkai parduoda Nuga-Tone. Jos 
tun suteikti pilna užganėdinimą arba 
pinigai grąžinami.

P. J. AMJNEVIČHJS
Lietuvis Graboriu*

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

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

Tel.: So. Boston 4486.

Lietuvis Optometnstas

I

I
*

I j

Išegzaminuoju priskiria
akinius, kreivas ūki atitiesinu 
ir ambiyopiškose f aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PASAKARNIS. O. O.
447 Brotdvay. So. Boston, Maso

vz

Tel. South Boston 3520
Residence University 1463-J.

S. M. hftrott-Shaltoa
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
366 Broadway, So. Boston. M

Room 2.

- ......... ■ - i i 
SLA. RINKIMAI. tūli žmonės, bet slaptas jų! 

Susivienijimo Lietuvių darbas gali būt kitoks. 
Amerikos viršininkų rinki-j SLA. i ” ' 
mo kampanija jau varoma iš komunistų. Ir : 
visų pusių. Norėtųsi tart vie- 
ną-kitą žodi tuo klausimu, tų komunistams. T> a * • i 1 T T • T • •• •
tas Seimo tarimas i 
jokios agitacijos per organą naudai.Štai pavyzdžiai: 
"Tėvynę,” tai pašalinėje

IR MANO ŽODIS DĖL NO
MINACIJŲ I SLA. 

PILDOMĄJĄ TARYBĄ.
“Keleivio” No. 44 Senas 

reikia saugot nuo Narys labai rimtai ir teisin- 
. ’ - štai kodėl: gai nurodė, kad reikia pa-

•Jeigu SLA. vadovybė tek- keisti nekurtuos SLA. Pildo- 
, tai SLA. mosios Tarybos narius. Ypač 

Bet žinant, kad yra padary- spauda ir pinigai butų varto- reikėtų pakeisti vice-prezi- 
2-.r..j nevaryt jami maskvinių biznierių dentą Kamarauską, kuris 

. : | mažai SLA, labui veikia, o
ALDLD. kontroliuoja ko-1 prieš SLA. narius riečia no- 

spaudoje irgi nesinori .vienus munistai. Nariai sumoka mo- kaip kokis ponas. Butų la- 
1 - , , kestis išleidimui knygų, bet'baigirt, kitus peikt. Tokiu budu 

pasilieku bešališkas, ypač 
todėl, kad šiuo’ laiku nesu 
jokios politinės sriovės na
riu. Tegul kalba tie, kurie 
kiekvienas giria savo kromą.

Man nėra svarbu, kas yra 
SLA. Pildomoje Taryboje, 
arba kas bus. Svarbu, kaip 
jie darbą atlieka. Gi darną 
atlieka tie, kurie pildo SLA. 
patvarkymus-Įstatus. Geriau 
pasakius, tinkamiau darbą 
atlieka tie. kurie atskiria nos “Rytojui” $25.00.

Kuomet komunistai šimti
nėmis žarsto iš tokio mažo 
iždo, tai jei patektų Į jų ran
kas milioninis iždas, tuomet 
žarstytų tūkstančiais. Kitaip 

. ___________ sakant, pinigai eitų ne tam
riaušių universitetų paskai- politinių reikalų ir tuomi no- tikslui, kam yra sumokami, 
tas, nereiks nei vaikščioti Į idant SLA. tarnautų poli- Prie to reikia prisimint dar 
universitetus, kursus, ar kur tikai. Jeigu politikieriams irtas, kad komunistai varto- 
ki(ur, nereiks nei pinigų už nerūpėtų traukt SLA. Į vieną tų diktatūrą ajit SLA. narių, 
tai mokėti. O gal nebetoli ir griovę, tai nebūtų nei tokių 0 kurie priešintųsi, tai eitų 
jtas laikas, kada ne tik klau- sąrašų: sandariečių kandi- lauk. Aš esu gerai patyręs, 
sysim paskaitų, dainų ope-^jataj, socialistų kandidatai, nes su komunistais sykiu 
rų, bet visa tai ir matysim, komunistų kandidatai ir veikiau.
Juk jau dabar radio pagalba t p. ; jr nebutų kalba- * * *
perduoda fotografijas, o 7^3. kas turi balsuoti už Kalbant apie komunistų 
praeis dar kiek metų, ir mes, komunistų, socialistų ar sanę ypatybes, reikia prisimint 
sėdėdami namie, matysim, Mariečių kandidatus. Butų žodis-kitas apie jų statomą 
kas dedasi teatre, universi-kalbama, kas geriau at? kandidatę, būtent, Eleną 
tete ar kur kitur. liks visą SLA. darbą, arba Jeskevičiutę. Ar Jeskevičiu-
į Daug naujų dalykų žmo- kas prastai atliko. Dabar tė tinka sekretorės vietai, aš 
pės kasdien sugalvoja. Bet taip nėra. nekalbėsiu, kaip nekalbėjau
pevisi tie nauji išradimai Iškalbamų trijų politinių apie kitų tinkamumą. Ką da- 
žmonėms naudingi. Dauge-Į griovių, dvi sriovės, būtent bar sakysiu apie Jeskevičiu- 
lis jų taikomi žmonėms žu- socialistai ir sandariečiai at- tę, tai pasakyčiau tą patį, jei 
dytį, sugalvojami tam, kad, lieka darbą, nekišdami į ji butų sandarietė arba so- 
Jcilus karui, daugiau žmonių SLA. savo politinių reikalų?ciaiistė.
išnaikintų Praėjusi? didysis Bet trečia griovė — komuni-; E. Jeskevičiutę skaitau 
karas parodė daug nematytų štai—tiesiog nori, kad SLA. lesiok besąžine. Būdamas 
dalykų, o kas bus busimuo^tarnautų Maskvai. Ir visas Agitacijos ir Lietuvos Dar- 
jsjuose karuose, sunku net dabar tebesitęsiantis ergelis bininkų Gelbėjimo Fondo 
kpėti. Kas naujo karams iš- paeina iš komunistų pusės, ^kretorium pridaviau Jes- 
rtetft, rtiekas neskelbia: su- Todėl į komunistų statomus-kevičiutei $1,500 (tūkstantį 
Žinom tik netyčia vieną ant-kandidatus reikėtų pažvelgt.!penkis šimtus dolerių) iš mi
trų dalykų. Žinom, kad busi- Ką komunistai statys kandi- nimo fondo. Priduodant pi
lnajam karui jau yra išrastos Į datais, tai sunku pasakyt. Į nigus matė V. Keršulis (bro- 
fcokios dujos, kurios užnuo-!Nors viešai yra paskelbta oklynietis).

ALDLD. valdytojai tuos 
žmonių pinigus leidžia poli
tikos reikalams. “Laisvės” 
No. 226, 1927 m. L. Prusei- 
karašo: “Tame pat susirin
kime iš Centro . paaukauta 
‘Daily Workeriui’ $100. Tai 
jau antra šimtinė palygina
mai trumpu laiku.” ALDLD. 
centro sekr. Ig. Beeis atskai
toje paskelbė, kad paaukavo 
Mizarai $25.00 ir Argenti-

pageidaujama, kad 
SLA. nariai vieton pasipūtė
lio Kamarausko išrinktų vi
siems žinomą kalbėtoją ir 
laikraštininką J. Neviacką 
iš Bostono.

Kamarauskas, kaipo visai 
neiškalbus žmogus viee-pre- 
zidento vietai netinka. SLA. 
nariai balsuoja už jį.tik to-“ 
dėl, kad jie jo nepažįsta.

Labai bloga, kad SLA. 
nariams nevalia žinoti apiė 
geresnius kandidatus į SLA. 
Pildomąją Tarybą. Mat, or
gane apie tai rašyt yra drau
džiama. Vien tik senųjų 
viršininkų vardai kas savai
tė yra garsinami.

SLA. nariai, jeigu norite; 
kad musų organizacija dar 
smarkiau augtų turtu ir na
mais, nominuokite šiuos vei
klius žmones į SLA. Pildo
mąją Tarybą: Ant preziden
to S. Gegužį, ant vice-prezi- 
dento J. Neviacką, ant sekr. 
P. Jurgeliutę, ant iždininko 
K. Gugį, ant iždo globėjų 
Bučinską ir Raginską.

SLA. Nary*.
Wilkes Barre, Pa.

Praėjusiais

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, kaiį 
viduriai, kai kada užsikemša ir reika
lingi išplovime, o jei ne. tai skausta ■ 
nugarą, gelia inkstų vietą, skauda* 
galvą, suka reumatizmas, valgis nesi-Į 
virškina, viduriai rūgsta. žmėqgas ne-J 
miegi ir pripuola kitokios bėdos pus- i 
Jei.

Būtinai reikia inkstus laikyti veik
liais ir švariais. Pajutęs skausmą toje 
srity pradėk gerti apsčiai vandens. 
Prie to gauk keturias uncijas Jad 
Salts druskos iš geros aptiekus ir pa-:; 
imk po arbatinį šaukšteli su vandeniu, 
pirm pusryčių per keletą dienų. Inkš- 
tai pradės veikti kuopuikiausia. ši 
garsi druska padaryta iš rūgščių vyn
uogių. citrinų ir sumaišyta su lithia. 
Ji suvaldo šlapumo rūgštis ir paleng
vina pnslės negaliavimos.

Jad Salts druskos nebrangios. Iš jų 
pasidaro putojantis lithia vandeninis 
gėrimas, kurį kiekvienas laikas r.uo > 
laiko turėtų gerti.

Žinomas aptiekorius pasakoja, jis 
parduoda daug Jad Salts druskų žmo-! 
nėms. kurie nori suvaldyti inkstų bė-, 
das. ko? jos dar nėra bėdoje.

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

Dr.KILLORY

DIDELIS PASISEKIMAS

Feena-mint
Malonus čiugunrs. kuris 
palaiko pilve reguliarišku- 
a*. Vaikai myli jj.

15c. ir

‘The Chezcing LAXATIVE

Eagle Brand išaugino dau
giau sveikų kūdikių, negu 
visi kiti kūdikių maistai.

EAGLE BRAND
CONDF.NSED M1LX

60 SCOLLAY SQUARE 
BOSTON.

OLYMP1A THEATRE BLDGM 
ROOM 22

VALANDOS: DIENOMIS nno 
M iš rvto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nno 10 ūd 
1 dieną.

PLUNKSNAS. Rukus. Paduškas, 
Patalus. KaMras ir visokias lovų 
įrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausia sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdmimą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pa
ku*.

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

Nusičiaudėjimas yra pasarga

Ker-choo!

Stabdvk t) šaltį 'arkų! HII.LS Cisrat. 
Bromid«-Quimne tą atliks Sustabdo šal

l į vieną dieną, nes jame yra keturi rei 
kaliagi daiktai krūvoje — sustabdo ša!- 
t., sulaiko karšt;, paliuosuoja vidurius, 
.(gaivina kūną Bukite tikri, kad gau- 

are HTLL S.
Raudona Dėžė 30c Visur i TIKRA KALĖDŲ

_________________ __ ' ! *

I
I

Nbo vtaą piKo Ir 
magumą, kuri* paeina nu0 
dantų aaginro sieko 
jiudikiam? i- vasarų* nėra, 
kaip

Mrs. Winslow’s
Syrup

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO ISTORIJA
Šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

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

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

$2.25.

J

Tikrai Prašaba 
! Skansną.

Kentėtojai aštrių, tar«i
siausmų, atšipusių, erziitinčių, nuo
latinių skausmų, su koriais surišti 
inkstu priepuoliai ir kepenų negalės, 
"ali rasti pamaina naudojant John- 
son’s Red Crusr Kidney Rlastąr. J»s 
teikia beveik ūmią pagalbą nuo bai
sių skausmų ir tikrai padės kitomf 
jryduolėms, kurias jūsų daktaras 

I Jums prirašys
’ Johnson’s Rod Cross Kidney Plas- 

i ®t r negali būt laikomas ka;n gyduolė 
' hil<\ kuriuo žvilgsniu dėl šių organinių 
netvarkų — Jūsų gydytojas tame tur 

, būt įsitikinęs ir jf> gyduolės naudoja- 
,mo« savo kelių. .
I Plasteris šildo ir švelnina ir jo gy
duolės būtinai tur persisunkt per odą 
tiesiog į apimtas vietas. Buk tikras 
pareikalauk Red Cross Kidney Plaster 
su raudona flanele užpakaly. Visose 
vaistinėse. t

STAINELĖ

TIKTAI $3.95.

DIDELĖ KALĖDŲ 
NAUJANYBĖ

VISKAS ATRODO 
KAIP GYVA

I M JB
SO. BOSTON, MASS.255 BROADWAY,

Tik dabar mes gavome iš Europos Didelę Naujanvbe. kokio* jus pirmiau 
nesate matę — tai kas nors gražaus, stebinančio! Tai yra TIKRA STAI
NELĖ SU KALĖDŲ LOPŠELIU Tai yra didHės naieros tnimlė. pabūda
vote iš tikru r^sių, turi stiprų šiaudinį stogą ir sienos yra pmu<>.-» .ikrų
žalių eglių šakomis. Viskas padarytą gana stipriai ir artisti.-.kai tesės
jums per metų eilę, šita stainele susideda iš 27 figūrų. hutrr.:: Ma> . .' 
zaus. Šv. Marijos, Šv. .Juozapo, Trijų Karalių, Piemens. Kupranuvan ■, A > 
!o. Karvės ir 17 avių. Kiekviena.figu^a padaryta stipriai ir amui inta ; . 
tipiškomis spalvomis, kurios suteikia tokį isni dį. kad v k. . atr kai > 
gyva. Nepaisant kur jus pąialpmaite šita Kalėdų staine’ę. ji papuoš jun 
namus ir suteiks tikrą Kalėdų dvasią. Tai bus vertingiausia K- <ių <!<>va '.i 
jūsų šeimynai. Šita Kalėdų stainele mažiausia yra verta 3 sykin« dauginu 
negu mes prašome, nes musų ’SPECIALfi ŽEMA KAINA TIK - .

NESIŲSKITE PINIGŲ IŠ KALNO, tjk iškirpkite ši st-.-K ■ > . pn-iu.s 
kitę mums su 50 centų dėl persiuntimo lėšų, o p* stainelę j.r už ?..■>!■<■• 
$3.95, kai sulaikysite ją sasro namuose. (jų

GRAND NOVELTY COMPANY
Dept. 824,

* h ‘į
1723 N. KF.DZfE AVĖ..

? v

t

CHICAGO, ILL.



LAIVŲ IŠPLAUKIMAI
S1C7.0G 
$181.(Mi 
$117.00 
$19o.00

KALĖDŲ Laivas “POLONIA” 6 Grucdžio-December 
žiniom kreipkitės į vietos agentą ar į bendrovę:

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

“Polonia” 6 Gruodžio 
“Estonia” 22 Gruodžio

No. 48. Lapkričio 30, 1927. KELEIVIS

I

rasta
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Lengviau ar sunkiau su- 
Jeigu kar- žeisti visi. Sužeistųjų tarpe: 

Totoraitis, mokytoja 
stud. Janu- 

į akis tiesiai šauskaitė ir stud. Strampic-

Kur-!

• vz

IS

VIESULĄ.
Kuktiškiai, Utenos apskr

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didžiausio Vokiečių laivo
COLUMBUS

arba Intais šios Linijos laivam 
TIK ASTUONIAS DIENAS 

Puikios kajutos Trečiai Klesai— 
Tiktai Steitrumiai

NORTHGERMAN

LLOYD
65 Štate SL, Boston, Mmb. 

arba pas vietos agentus

esanti Ramanauskienė iš! 
Linkuvos, kuriai ir padavė 
>avo tarbelę palaikyti, saky-

VĖL AUTOBUSO KA
TASTROFA.

Sužeista 16 žmonių.
Spalių 31 d. vykstant 

mažai Mariampolės į Kauną auto- 
kuriame važiavo 16 

kas, turėdamas du-tris ord i- žmonių. ištiko nelaimė. Šia- 
naminkus, nori su jais ap- pus Garliavos autobusas no- 
dirbti didžiausį dvarą. rėdamas pralenkti daug va- 

O is\ likus sunkų darbi- žiuojančių į turgų keleivių, 
ninkams per metus jungą, visai netikėtai užkliudė vie- 
dvarifiinkas atiduoda visai ną vežimą ir pasuko jį šo- 
mazą ir blogos rūšies ordir nais. Tada jis smarkiai pa- 
nariją. i kreipė į kitą pusę, bet paste-

Darbininkai, sunkų jungą bėjo ten didelį akmenį. Šo- 
vilkdami, laukia geresnio feris nesusiorientuodamas 
gyvenimo. Daugumas darbi-'ant greitųjų kas daryti, dar 
ninku dabar yra bedarbiai, daugiau pasuko ir autobusas 
ir bado prispausti eina pus- neišlaikydamas greičio iner- 
dykiai dirbti, kad tik galėtų cijos apsivertė ir sunkiai su
su šeima nuo bado atsiginti žeidė keletą piliečių, 
ir šaltose supu\ ogiose lindy
nėse pagyventi, 
tais negailestingoji liga alsi- agr. 
lanko į supuvusią lindynę, Totoraitienė, 
tai ligoniui 
žvelgia nemaloni mirtis. Ne- kas.
turi tas vargšas lėšų gydytis, Autobuso susidavimas bu- 
o iš valdžios jokios paspir- vo toks smarkus, kad išblok- 
ties ligoje darbininkas nega- šti keleiviai negreit pajėgė 
Ii gauti, nes darbininkų atsikelti. Nukentėjusius ke- 
draudimo nėra. jleivius paėmė kiti pro šalį

--------------  : važiavusieji autobusai ir 
KARO LAUKO TEISMAI* atvežė i Kauną.

VEIKIA. I
Musų korespondentas iš i

Kauno rašo:
Pastaromis dienomis Kau- o » 

ne, už priklausymą prie antį- ‘ 
fašistinių organizacijų, karo vėsi 
lauko teismas “nagrinėjo” klasės _______ ______
2 viršilų ir 7 puskarininky Tubelevičius ir Andrius Šat- 
bvlą. Abu viršilos "teismo ’ kovskis. Žudėsi, matyt, susi- 
nutarimu sušaudyti. Gi visi tarę, nes abu gyvendami 
7 puskarininkai pasodinti .įvairiose vietose, paleido šu- 
nuo 5—6 metų sunkiųjų dar-. vius į save tą pat valandą, 
bų kalėjimai!. (Tikrų žinių apie žudymosi

Be to Kauno karo lauko priežastį tuo tarpu nepavy- 
teismas nagrinėjo ir dar 8 k0 gauti, 
žmonių bylą. Teisiamųjų 
tarpe 3 mokytojai ir keli ka
riai.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musą korespondentų ir U Lietuvos Laikraičių.)

DVARŲ DARBININKŲ Į 
GYVENIMAS.

Raseinių apskr., Šilavosi 
valsčiuje yra daug dvarų, ■ 
bet tuose dvaruose 
dirba darbininkų. Dvarinin-(busui,

LAIKE POTV1NIO 
PRIGĖRĖ.

Šilalė, Tauragės apskr. 
Paskutinėmis dienomis, ge
rokai palijus, labai pakilo 
Lokystos upelis. Vanduo ties 
tiltu užliejo vieškelį ir aplin
kines lankas. Šitaip atsitinka 
čia po kiekvieno smarkesnio 
lietaus. Vanduo atsiranda 
ant kelio apie 1 metrą ir 
daugiau gilumo.

Spalių 24 d. vakare Leviš- 
kių kaime gyventojas J. Sa- 
beckis su dviem moterim ii 
lar vienu vyru, važiavo iš 
Šilalės namo, nusprudo nuc 
kelio ir su visu vežimu įkrito 

upę. Arkliai ir kiti žmonės 
:šsigelbėjo, tik J. Sabeckis 
lingo vandenyje. Jo kūnas 
iesurastas.

Šitoks atsitikimas toje vie- 
oje nebepirmas. Reikėtų 
iptverti vieškelį nuo upės 
stulpais arba barjerais.

JAUNUMAS ŠĖLSTA.
Rokiškio valse, yra keturi 

kaimai, kurie baugiau apie 
nieką ir nekalba, kaip tik 
apie muštynes. Yra susida
ręs iš dviejų pusių frontas. 
Iš rylų Ragelanai, o iš vaka
rų Ruopiškio ir Litviniškio 
naujakuriai. Per mėnesį at
sitinka nuo 10 ligi 15 mušty
nių. Spalių 13 d. vienam vai
kinui pramušta galva ir pa
dalyta 4 žaizdos. Spalių 15 
L mušeikų vadui pramušta 
galva ir sužeisti smegenys. 
Keletas Litviniškio naujaku- 
ių ima iš banko paskolą, 

parduoda gautus paskolon 
medžius, geria ir mušasi.

ninką, naktį 24 vai. nuvyko 
prie minėtos pil. buto. Pa
statęs policininką iš oro pu
sės saugoti prie lango, pats 
įėjo į vidų ir, pašviesdamas 
elektros lempelei pastebėjo 
kitam kambaryje stovintį už 
durų vyriškį ir laikantį ran
koje parabelį, tuo momentu, 
valdininkas pačią šeiminin
kę, kuri jam buvo atidariusi 
duris, įleido pro duris į kam
barį pirma savęs, o patsai 
pasišviesdamas lempele įėjo 
paskui. Banditas šovė į lem
putės šviesą, ir norėjo bėgti 
į orą. Bet šūvio nekliudytas 
valdininkas atstatė banditui 
1 krutinę savo ginklą ir suri- 
jko: “Mesk parabelį!” Tuo 
pačiu momentu banditas, iš- 

pil. Ma- gįrc^s įbėgantį pro duris i

LIETUVIAI!
BALT1KO AMERIKOS LINIJA 
tai pirmutinė ir vienatinė laivinė 
bendrovė, kurios laivai pralaužė 
kelią ič Amerikos New Yorko

TIESIAI J LIETUVOS

KLAIPĖDĄ

siunčiant du laivu pernai, o jau 
net penkis šįmet.

KAINOS LAIVAKORČIŲ 1 
KLAIPĖDĄ

Trečia klesa................
Ten ir atgal tiktai . 

Turistine III klesa ...
Ten ir atgai tiktai . 

Valdžios taksai atskirium.

NUSIŽUDĖ 2 LENKŲ 
GIMNAZIJOS Ma 

KINIAI.
Ijapkričio 3 d. po pietų šo- 

lenkų gimnazijos IV 
mokiniai Viktoras

LAIKAS BUTŲ SUSI
PRASTI.

Lankeliškiai. Vilkaviškio 
tpskr. Musų valsčiuje yra to
nų “narsių” vyrukų, kūne 
aunimui garbės nesudaro. 
Nors vakarėliai ir visoki su- 
irinkimai be leidimo yra 
Iraudžiami, bet čia mažai 
o kas paiso. Visokios gegu
žinės ir šokiai neapsieina be 
tropo ir brenspiričio, o pas- 
;ui pasismaginus seka peš- 
ynės. Nesenai Moliniškių 
:aime per vienas tokias va
karuškas kilo peštynės ii 
nusų “narsuoliai"’ taip pasi
karščiavo, kad vienas vyru
kas pusgyvis buvo nugaben
tas i ligoninę ir vargu pa
sveiks.

Laikas butų ir musų .jauni
mui susiprasti.

GUDRI SENUTĖ.
Spalių mėn. 7 d. p— , - , - ,

iiulaikienė Antonina, gyv.lyidij dar policininką buvusį 
Paliečių kaime, Pakruojaus lalJke, mete savo ginklą ir, 
valse, gavo tą pačia dieną iš pasidavė.
Lietuvos Banko Šiaulių sky-i , Padarius kratą, (
iaus prisiųstus jai iš Ameri- c'au£ auksimų vogtų daiktų.- 

kos 4,000 litų. Būnant jai I Sulaikytas vagis-plesiKas.| 
'tanke, prie jos priėjo nepa-i'4 PaĮ perduotas Kau-i
iįstama moteriškė, pasisakė,no kriminalinei policijai.

dama, kad tarbelėje yra 100 Spalių mėn. 18 d. čia siautė 
doleriu ir paprašė paskolinti didelė viesulą. Smarkus vė
jai 200 litį iki ji savo 100 jas išvartė miškuose daug 
dolerių iškeis i litus. Pil. Ma- medžių. Skudutiškio mies- 

paskolino jai tely sugriautas neužbaigtas 
_ _. piliečio kluo-čiulaikienė 

prašomus 200 litų ir paėmė įstatyti vieno 
jos tarbelę saugojimui, ma-lnas. 
nydama, kad joje tikrai yra! -----
100 dolerių. Ramanauskienė Į NUSINUODIJO, 
paėmusi pinigus išėjo iy kaž j Akmenaičių kaime, 
kur <” _ m • -__  __L, J
nesulaukdama Ramanaus-, Jėva Klabytė 22 m. amžiaus 
kienės pradėjo nerimautu ir į pabojo nėščia nuo ūkininko

CUNARD LINDA LIETUVON
Greičiausi plaukiniai per okeaną pa-auly. Išplaukimai iš New Yorko į 

Southaniptor. kas Serc-da vienu L milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
iš BOSTONO: ANDANIA Graudžio 11. Sausi® 8. CARONIA Va>. 19. J 

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

CUNARD LINE

New York į Kauną 3203 »r bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tę informacijų klauskite Lile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

3.3 Statė Street,
Boston, Mass.

Patyrėme tik tiek, kad 
gimnazistai Tubelevičius ir 

' Šatkovskis už netikusį pasi
elgimą buvo pašalinti iš mo- 

15 KAREIVIŲ IR VIENO kyklos 15 dienų. To smūgio 
KARININKO TEISMAS, negalėdami pakelti moki- 
Musų korespondentas iš nial nutarė nusižudyti.

Kaišedorių rašo: ! Visa tragedija įvyko 3 va
šiomis dienomis. Kaiše- landą po pietų. Apie Tube- 

dorių karo lauko teismas na- ievičių gavome tokių žinių, 
grinėjo 15 kareivių ir vieno .Grįžęs iš mokyklos jis pa- 
karininko bylą: kurie buvo1 prašęs ko nors sočiau papie- 
kaltinami kelime maišto Į tauti. Po pietų jis persižeg- 
tarp kariuomenės, prieš da- ’ nojęs ir tuo nustebinęs na- 
bartinę vyriausybę. Karinin- miškius. nes paprastai jis to 
kas Kairaitis ir 5 kareiviai nedarydavęs. Paklaustas, 
pasmerkti miriop. Likusieji kodėl taip staiga jis pasikei- 
ri.uteisti nuo 5—15 metų sun- ’.tė, atsakęs, kad nu&.šios die- 
kiujų darbų kalėjimo. nos jis nutarė pasitaisyti.

Paskui atsiprašęs savo senu
tės, atėjęs į kambarį atsigu- 

Utenos apskr. ’lęs į lovą ir įrėmęs revolverį

kiu.ių darbų kalėjimo.

IŠ PYPKĖS DIDELIS 
GAISRAS.

Mariampolė. Spalių 21 d. 
zakare Paikiškių kaime, 
Šunskų valse. 200 margų 
ikininko Penčylos pavyz
dingai vedamam ūkyje kilo 
didelis gaisras. Sudegė klo
jimas su visu pašaru (javai 
jau buvo iškulti), garine ku
liamąja ir kitomis mašino
mis; garažas su žemės ūkio 
Tankiais ir tvartai su 9 gal
vijais. Gaisras užsiėmė taip 
smarkiai, kad nebuvo gali
ma jį apgesinti.

Nors trobos ir buvo ap
draustos, bet nuostoliai la
bai dideli.

Gaisro priežastis, kol kas 
neišaiškinta, bet spėjama, 
kad nuo pypkės.

oagaliaus neiškentusi norėjo 
pasižiūrėti i esamus tarbelė- 
je 100 dolerių. Atidarius tar
belę joje rado 71 rusų rublį 
popieriniais ir 20 Ob Ost 
markių. Tada ji suprato, kad 
ji liko apgauta. Ėmėsi jieš
koti moteriškės, bet niekur 
neberado. Ramanauskienė, 
nežiūrint į savo 60 metų am
žiaus, vistiek sugebėjo ap
gauti jaunesnę už save mo
teriškę.

DRĄSUS PLĖŠIKAI.
Zibalai, Širvintų vai. iš 

i 5 d. spalių, naktį apie 23

Čepulio (vedusio), pas kurį 
tarnavo. Pasijutusi nelaimė
je ji nusinuodijo.

SOCIALĖ APSAUGA, j
Vilkaviškis. Apskrities sa-' 

vivaldybė rūpinasi viešą ei-Į 
getavimą visiškai panaikin-! 
ti. Tečiaus dėl lėšų stokos tas 
dalykas tuo tarpu tik dalinai 
tėra įgyvendintas. Neturtin-! 
Igieji seneliai, kurie neturi: 
j jokios prieglaudos, priima- j 
mi į prieglaudas: gi tiems 

ą : neturtingiesiems, kurie turi
kur nors prisiglausti, apskri
ties ir valsčių savivaldybėsyal; i pradžios mokyklą plė- pašal*as' I

I
I

T1K1 BURTAIS.
Kuliškis, L.. . . . . .

^lusu apylinkėse paskutiniu i krutinę. Tą pastebėjo jo 
laiku pasirodė nepaprasta: jaunasis brolis ir pakėlęs 
liga. Susirgęs žmogus ! rinksmą. Atbėgo tėvai. Gim- 
stingsta ir veik negali judė-Į nazistas išbėgęs į kiemąir tė
ti. žmonės kalba, kad tai i vo vejamas grįžo vėl į kam- 
esąs vėjo Užpūtimas ir kad barį, kuriame užsirakinęs, 
gydytojai prieš šią ligą esą'Netrukus pasigirdo suvis, 
bejėgiai. Todėl žmonės daž- Už durų stovėjo persigandę 
nai kreipiasi į įvairius burti- tėvai. Nusižudėlis prišliau- 
ninkus, kurie nuodija ligo- žęs prie durų, jas atrakinęs 
nius visokiomis žolėmis ir,' ’ *, x 1 
lupa už tai po keliolika litų, 
įdomu tai, kad šie burtinin
kai įsako ligoniams nesi- 
šaukti kunigo, kol jie vartos 
jų “vaistus.” Keletas mote
rėlių numirė nuo tų “vais
ių.”

I tokius “daktarus” —
w • .1 * • _ J _ *  — ’

atkreipti akį policija.

^lu'sų apylinkėse paskutiniu i krutinę, ią 
laiku pasirodė nepaprasta: jaunasis brolis

ir įleidęs tėvą, kuris, many
damas. kad sūnūs juokauja, 
gerokai jį apibarė.

Tubelevičiai gyvena Ža
liakalny, turį didelius namus 
.ir krautuvę. Nusižudėlis bu- 

<^’vęs didelis romantikas, per
inai mėginęs pabėgti iš namų 

— ir leistis į kokią tolimą ke- 
žmoniu suvedžiotojus turėtų ’ lionę.

* . _ . .... •» i • v • i • 1 _Tubelevičius guli Raudo
nojo Kryžiaus ligoninėj. Jo 
gyvybė pavojuj.“IŠ VARGO.”

Darbėnai, Kretingos aps. 
Spalių 31 d. Darbėnuose bu
vo “kermošius.” žinoma', 
važiuotų ir pėkščių, buvo ne 
maža. Pavakare pasirodė 
daug matuojančių gatvės. 
Gatvėse purvo pakankamai ’ _ M .
sunku išbristi. Kiti, žiūrėk Į menkniekį. Nei vieno daikto 
sėdėjo prie traktieriaus ir nėra brangesnio per 3 litus, 
“šinkavo” valstybinę tiesiog Bet žmonės gausiai bilietus 
iš pusbonkių. Buvo ir ratuo-j perka, yra tokių, kurie pra
šė saldžiu miegu įmigusių. |J

Žemė šiam krašte nėra daiktų 
derlinga, kaip mačiau, ūki-!Tai koks dar

SKUTA LENGVATIKIUS.
Rokiškis. Čia vaikšto du 

vyrai ir viena mergina su 
lioterijomis. Bilietas kainuo
ja 5 litai. Išlosią, adatą, gu- 
zikų, špilką arba kurį kitą

KONTRABANDA
Vievis. Tūlas Vievio mies

telio javų pirklys Kacas, ne
blogai versdamasis javais ir 
valstybine degtine, kai ka
da ir miškų pardavimu, užsi
manė dar pasipelnyti ir kon- 
rabanda. Gabeno ją iš ana

pus demarkacijos. Bet šioje 
srityje jam nepasisekė. Žmo
nės atveždami parduoti ja
vus, pastebėjo javų sandėly 
Įtartinus kažkokius pilnus 
maišus. Pranešė muito kont
rolės vedėjui, kuris, pasi
kvietęs policiją ir dar kelis 
liudininkus, nuvyko padary
ti kratą. Per kratą rasta trys 
maišai įvairios lenkiškos 
manufaktūros iš viso apie 
3,500 litų vertės. Tik šiuo 
kartu ne javų sandėly, bet 
virtuvėje už krosnies. Jis aiš
kinosi, kad prekės ne jo, bet 
nesakė ir kieno, spėjama, 
kad jo švogerio, kuris jau 
sienai įtariamas šiuo verslu. 
Prekės konfiskuotos, ir šio
mis dienomis Kacas laukia 
nutarimo pabaudai užsimo
kėti.

sėsi plėšikai. Iš pradžių pa
klabino į duris prašydami 
Įleisti, bet mokytojas L. įsi
leisti atsisakė. Tada pradėjo 
laužti duris. Mokytojas L. 
uagrąsino šausiąs, tada plė
šikai kelioms minutėms pasi
braukė, bet tuoj vėl grižo ir 
pradėjo dairyti langus ir 
zrąsinti. Paklausus ko nori, 
atsakė — tavo akių pažiurė- 
i. Vėliau paaiškėjo, jog tie 

patys “nakties ponaičiai” 
plėšėsi į krautuvę ir pieninę.

ŪKININKŲ APGAUDI
NĖTOJAI.

Naumiestis, Šakių apskr. 
Įvairus agentai siūlosi ūki
ninkams pristatyti išVokie- .. . . , • •_ •_ f X L -

Vilkaviškio apskrity yra 
trys prieglaudos: dvi sene
lių — Vilkavišky ir Didvy
žiuose — ir viena vaikų — 
Virbaly. Tik viena Didvyžių 
prieglauda pilnai išlaikoma 
apskrities savivaldybės lė- ■ 
šoiftjs. Ęitos.tik. subsidijuo
jamos. ’

Didvyžių prieglauda yra 
Didvyžių dvaro centre. Ji 
turi 80 ha žemės, gražius, 
buvusių dvaro ponų rumus ir 
didelį sodą. Šioj prieglaudoj 
nuolatos vidutiniškai esti 63 
asmens. Prieglaudai šiems 
metams apskrities savival
dybė skyrė 50,000 litų. Ben
drai vieno asmens prieglau
doje išlaikymas tik vie-

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 
Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų lipų, kraujo 

odos ir veneriškų lipų.
261 Hanover St.. Boston. Km 7.
Tel.: Richmond 0668. (-)

Roxbury 1894-J.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant mošų tri-triubinių laivę 
NEWYORK (nauja*) HAMBURG 

DEUTSCHLAND, 
A L BERT BALLIN, 

RESOLUTE. REL1ANCE.
ir ant populiariškų vienodais 
kambariais laivų C'leveland, 
Westphaiia ir Thnrmgia.
Sąvaitiniai išplaukimai ii New 
Yorko. Laivai Thuringia ir 
VVestphalia atplaukia i Bostoną. 
Personaliai lydimi į Europą 

išvažiavimai.

9(|Q iK.OMi/rt?.
(Pridėjus S. V.■■V V TakBOg)

PLATINASI DŽIOVA.

Tel. So. Boston 506-W.
DAKTARAS

A L KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTĄS-

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
J

Dėl anęrjžimo leidimų ir kitų in
formacijų klauskit pas vieton 
agentus arba pas

Hamburg-Aaencaii LiN
United Ameiąean Line% Ine. 

Genųral
131 8tate St^ ’ .Boston, Masa.

________________________________ i

tijos pigia kaina įvairių že- nag maistas — atsieina die- 
mės ūkio mašinų. Gražiom^ nai j lt 40 ct gj.ba 50 nuos. 
agentų kalbomis ne vienas Ivjsu klaidų. *Kuras .šviesa ir .*». mooinoi IT7»I. . • . _ .oatiki ir įduoda mašinai už
pirkti pinigų. Gavęs pinigus 
agentas pasirodo tik už ko
kio pusmečio ir dažnai su 
mašina, neverta nei pusės 
suderėtos kainos. Ūkininkui 
išeitis viena: arba pirkti 
menkos vertės mašiną, arba 
atsisakyti nuo įmokėtų rank
pinigių.

Jau daugelį ūkininkų pa
mokė, kad nežinomais net 
svetimtaučiais agentais psk 
sitikėti negalima.

SULAIKYTAS BANDITAS
Ukmergė. Iš 18 į 19 d. 

spalių I nuov. policijos virši-

leidžia 50 litų, įsigydami 
už vieną litą vertės, 

musų žmonių 
ninkai gyvena prastokai, nenusimanymas. O kai laik- 
bet pinigų degtinei randa, raštį reikia išsirašyti tai ir 
Geria matyt, “iš vargo.” poros litų gailisi.

f

Nuo 2 iki 9 v ak.
N E P ĖI. IO M J S:

1 v- po pietų 
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 Broadway, tarpe C ir D 8L, 
SO. BOSTON, MASS.

DR.MARGERIS
: Gydytojautir Chirarf** 

Valandos: 1(L-Ž; »—9 
Set«M<S«ninta

3421 So. Habted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

butas 14 nuoš., tarnautojų 
personalas 13 nuoš., rūbai ir 
inventorius 8 nuoš. ir kitos 
ūkio išlaidos 5 nuos. Prie 
šios prieglaudos šiemet bai-i 
giama rengti atskirai sene
liams skalbykla ir pirtis, ku
ilių iki šiol nebuvo.

Dvarus išparceliavus, pa
siliko nemažai asmenų visiš
kai be pastogės. Taigi esa
mų prieglaudų jau nepa
kanka. nes jos yra pilnos. 
Todėl apskrities savivaldy
bė rūpinasi įsteigti dar vieną 
rajoninę prieglaudą Barti
ninkuose, kur yra didelis 
,’niekeno nenaudojamas dva- 

ninko padėjėjas A. Braziu- ro centre namas, labai tinka- 
kaitis sužinojo, kad pas Z. mas prieglaudai, tik gaila, 
Končerienę Ukmergėj, nak- kad prie to namo mažai pa-1 
A* *A. 1’1 A * * 1

Vi

PUIRISUSIS IR GERIAUSIS HUZKAL1S LAIKRODIS į 
PASAULYJE A 4

II 4
Šiaulių apskrity (14 vals-.įties*metu užeisiąs gaudomas 

čių) šį rudeni kariuomenėn žymus ginkluotas vagis-plė- 
šaukiamujų naujokų tarpe Šikąs Jonas Dronseika, kilęs 
pasirodė sergančių džiova iš Kėdainių miesto. Jis yra 
21 (plaučių džiova 10, kau-'padaręs daug žymių vagys- 
lų 7 ir kitų organu i), tra-'čių Kaune, Ukmergėje ir 
choma sergančių 33, vene- Kėdainiuose.
ros ligomis nei vieno sergan- Policijos valdininkas Bra- 
įčio nebuvo. ziukaitis, pasiėmęs polici-

likta žemės.
Be to, neturtėliams šelpti 

apskr. tarybos šiems metams 
yra skirta 7.000 litų. Iš šios 
sumos yra duodamos trys 
nuolatinės pašalpos, išlaiko
mi 4 pamestiniai kūdikiai ir 
duodamos kitos pašalpos 
neturtėliams.

PRACTfCAL 
' Are,

■ Stebėtinas grajrjahtis laikrodis ir 
tas yra naująusis laikrodžiams išradi? 
mas. Tas laBcrodu parodo Valandas dr 
minutas, kaip ir kiekvienas kitas Pri
darytas stipriai, gražiai apdirbtas n? 
laikys visam aUižiuu Jeiuu n.ylite gir* 
dėti gražią mužiką, nereikia Jums mJ! 
tyt pinigų už visokius muzikaliskuę 
instrumentus, pavyzdžiui: piano, fono* 
grafo, smuikos. korneto ir tam pana
šai. Jums tebeik tik pasukt raktą vir-; 
kuje to laikrodžio ir jis grajins gra
žias dainas ir mejiodijas, kurios pa^ 
linksmins Jus ir jūsų draugus. Jis gTi 
j?na, 15 minutų <ti vienų užvedimu ir 
kiekvieną syki užvedus -gratind skir
tingas meliodijas.laikrodis aprūpintas 
mechanizmu, kad muzikos voliukai per 
siniaino patįs. Tai didelės vertės laik
rodis. nes šalę laikrodžio turi da ir 
muziką. Tokį laikrodi reikėtų turėti 
kiekviename name. Ir jus to laikrodžio 
niekur negalite gauti kaip tik p.ns 
mus Tikra kaina to laikrodžio-318.00. 
Kiekvienas, kuris iškerps šį apgarsini
mą ir prisius mums užsakymą, gaun 
ši laikrodį už $8.45. Mes neprašome 
pinigų iš anksto.tik parašyk savo var
dą ir adresą aiškiai ir jdėk $2.00de
pozito, b kitą užmokėsi kada tą laik
rodį atveš jums i namus. Kiekvienas, 

"karią prisius $8.45 is aukšto už tą lai
krodį, tam prisiusime VISAI DYKAI 
gražią deimantinę Špilka ir paauk
suotą retežėlį.

SALES COMPAVY
Dept. 421, Chieato, m.

f
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Vietinės Žinios
Karinga šeimyna.

Pasauly yra labai karingų 
žmonių. Štai, kad ir italo 
Mazzolos šeimyna. Mazzola 
buvo toks stragus, kad dėl 
bliudo makaronų susimušė 
su savo pačia. Moteris užtai 
ji pametė ir išėjus su dviem 
savo sūnumis apsigyveno ki
tur. Bet nusibodo vienam 
Alazzoiai gyventi, ir aną va
karą jis atėjo prie savo pa
čios. Atėjo ir sako: “Vincen- 
zia dulcisinia. priimk mane 
ant nakties; aš jau nesimu- 
šiu daugiau!” O ji jam sako; 
“Šalin, nevidone; aš neno
riu nieko su tavim turėt!”'Ir 
norėjo uždaryt duris. Bet 
Mazzola įspraudė koją tarp 
durų ir veržiasi į vidų. Mote
lis pradėjo šaukti jaunesnį 
Įavo sūnų. Tuomet Mazzola 
išsitraukė ilgą peilį ir skrodė 
juo savo pačią. Kada atbėgo 
motinai i pagalbą sūnūs, tė
vas ir. tą subadė peiliu. Ant
ras sūnūs pamatęs skerdynę, 
griebė iš kamodos stalčiaus

Deportavo 21 portugalą.
Commonvvealth prieplau

koj South Bostone pereitą 
sąvaitę buvo susodinta ant 
laivo “Providence” 21 por
tugalas ir deportuota Portu
galijon. Jie buvo suim’i tūlas 
laikas atgal su laivu “Aida,” 
kuris keliatas mėnesiu atg«i 
buvo pabėgęs iš Portugali
jos be tinkamų dokumentų 
ir iki šiol taip bastėsi Ameri
kos. pakraščiais. Suimti jį 
prašė pati Portugalijos val
džia. Tas laivas dabar stovi 
East Bostone. Jo įgulos lau
kia Portugalijoj teismas už 
nusidėjim? jureivijos istaty- kalauja. 
mams.

/

Jaunų Kūdikių
Netikęs besimaitinimas yra prašali

namas su maistu, kuris turi daug vita
minų. Štai kodėl cod-liver oil ir yra toks 

naudingas dėl vaikų, kurie yra menki, 
serganti ir išblyškę *

SCOTT’S EMULSION

SPORTAS.

si 
kai:

OPERA I 
TI*L
I

■I
I

jau atvažiavo!
> ra cod-liver oil tokioj formoj, kurį kūdikiai labai mėgsta. 
Visur tėvai žino jo maistingą ir kūną stiprinančią jėgą.

Jei kūdikis yra silpnas ir netikusiai besimaitinąs 
duokit jam Scott’s Emulsicn reguliariai.

Sc 't. <x Bloon’.field, X. J. 27-3-' ■

Žydas gavo $15.000 už 
sužeidimą.

Bostono žydas v ardu 
Morris Olšanetsky gavo per 
teismą S 15.000 iš Elevated 
kompanijos už sužeidimą 
jam rankos. Žydas buvo su
žeistas pereitą vasarą, kuo
met jis važiavo tos kompa- 

revolverį. Pamatęs šaujamą nijos busu. pasidėjęs alkūnę 
ginklą, senis Mazzola leidosi ant lango. -Jo alkūne užkliu- 
bėgti, o sūnūs jį vytis ir šau- vo už stulpo ir buvo sutriuš- 
(fyL Jis sakosi iš pradžių kinta, 
šaudęs į orą, kad tėvas su
stotų, bet kada senis nešto jd,1 
tai jau sūnūs pradėjęs, taikyt 
jam j pakinklius. Tuo tarpu__ _ _______
ant gatvės pasitaikė du po- tė vakaro Įplaukas, 
licmanai. Matydami, kad „____
vienas žmogus bėga, o kitas vyras, įkišo per langelį ilgą 
vejasi ir šaudo, policmanai savo ranką ir sugniaužęs 
išsitraukė savo pištalietus ir pluoštą popierinių pinigų 
pastarąjį sulaikė. Bet kada kiek tik galėjo į jo leteną 
tas paaiškino, kame dalykas. į tilpti, pabėgo. Jis galėjo būt 
jie sugavo ir jo tėvą. Tėvas apie 20 metų amžiaus, aukš- 
ir sūnus nugabenti į policijos to ūgio, apsivilkęs buvo švie- 
nuovadą ir abudu uždaryti. į siu siutu ir turėjo pilką skry- 
liĮ J 1 ------!-— bėlę. Prieš tai jis stovėjo

Apiplėšė teatrą.
Apie 9:30 valandą vakare 

Fanvvay Teatro kasierė skai- 
Prie ti- 

kietų langelio priėjo jaunas

Goodw;n reikalauja 3 centų 
mokesčio ant gazolino.
Automobilių registraci- 

ios viršininkas Goodvvin rei- 
kad ant gazolino 

butų uždėtas 3 centų mokes- 
is nuo. kiekvieno galiono, 

kuri automobilių savininkai 
perka. Bet užtai jis pataria 
sumažinti registracijos mo
kestį — padaryti visiems 
automobiliams lygiai po $5. 
Dabar už registracijas mo
kama nuo $10 iki $20 ir dau
giau. žiūrint koks automo
bilius. Gal taip butų pigiau, 
nes kas daugiau važinėja, 
tas turėtų daugiau ir užmo
kėti, nes daugiau išvartoja 
gazolino. •

* ■ • . i : t '
Saugokitės svetimšalių ap- 

draudos kompanijų.
Apdraudos (insurance > 

komisionierius W. E. Monk 
pataria Massachusetts vals
tijos gyventojams saugotis 
svetimšalių apdraudos kom
panijų, kurios nėra šioje val
stijoje registruotos, bet par
davinėja apdraudą nuo ug
nies. Jis įvardija net tris to
kias kompanijas, būtent:

“Anchor Insurance Com- 
pany, Ltd.”

“Eastem Insurance Com- 
pany, Ltd.”

“Liberty Underwriters.”
Visos trįs jos yra Anglijos 

kompanijos ir Massachu
setts valstijoj nėra registruo
tos. Jos yra pavojingos dėl
to, kad jos nėra musų val
džios priežiūroje nei kontro
lėje, niekas nežino kiek jos 
yra vertos, kiek jos teisin
gos, ir jeigu nelaimei atsiti
kus jos atsisakytų apdraus
tam žmogui ar firmai išmo
kėti pinigus, jų negalima bu
tų čia apskųsti; žmogus tu
rėtų važiuoti į Angliją ir te-1 $50. Policija spėja, kad va- 
nai per teismus jieskoti tei
sybės

i “■ *

(insurancei

teatro tarpduryje ir laukė, 
pakol pereis policmanas. 
Suskaičius pinigus, kasierei 
truko $150.t . .. .

I

Komaras ir Sarpalius Į 
Bostone.

Dabar Bostone randasi vi- ! 
žymiausieji lietuvių risti- - 

Sarpalius. Komaras, •
-Juška, Biekša ir Gentvilas. • 
Visi atrodo puikiai — tikri • 
milžinai! Sarpalius atvažia
vo iš Chicagos, Komaras iš 
Brooklyno, Biekša iš Eliza- 
betho, o Juška naujojo ant 
laukinio ožio iš Maine'o val
stijos. kur jis medžiojo per 
tris sąvaites.

Pereitą ketvergą Grand 
Opera Housėj Komaras rito-

Tunelyje po Tremont ir si su Gentvilu. Kadangi 
Roylston gatvėmis pereitą Gentvilas buvo Komarui'per 
sąvaitę susikūlė du streetka- L ngvas. tai Komaras ieng- 
liai. kuriuose buvo apie 60 vai -su- juo apsidirbo. Koma- 
žmonių. Visi buvo smarkiai ras dabar atrodo visai kito- 

kiš rtstikas, negu keli metai 
atgal. Puikiai nusistreinira- 
vęs, smarkus, apsukrus: 
' veria ąpie 230 svarų, turi 
didžiausią krutinę iš visų 
ristikų < net 50 colių). Spran
das 20 colių. Neveltui ,iis turi 
pretenzijų į lietuvių čampi- 
jonatą. Toks milžinas, mano 
supratimu, gali sutriuškint 
bile vieną ristiką. Pamatysi
me, kaip Komaras pasirodys 
šiame ketverge prieš žydų 
čampiioną Abe Kaplan, 
su kuriuo jis yra suporuotas 
ristis iki pergalės.

Lietuvių čampijonas Ka
rolis Sarpalius irgi puikiai 
atrodo, šiame ketverge jis 
turės panaudot visus savo 
gudrumus, kad nugalėjus 
naują italų čampijoną V at
garmi.

Beje, pareitam ketverge 
Bostone buvo vienos iš įdo
miausių ristynių. Apart Ko
maro su Gentvilu, ritosi N’ed 
McGuire su Tom Luriku. 
Laimėjo McGuire. Vakari
ni su Nazarian susimušė ir 
buvo . perskirti.. Sunkiausia 
kova ėjo tarp Malcevičiaus 
ir fai-merio McLeod. Farme- 
rys.pasirodė ir Stipresnis ir 
geresnis ristikas už Malcevi- 
čių. Jis Malcevičią laužė ir 
trankė, kaip koki vaiką. Pir
mu kartu farnjerys paguldė 

A. R. Kubi- Malcevičių į 22 minutas. Iš- 
antro sykio Malcevičius pra- 

'dėjo vartoti purvinus trik- 
sus ir gynėsi kaip įmanyda
mas. Po sunkios kovos, kuri 
tęsėsi apie pusantros valan
dos, Malcevičiui pavyko 
farmerį išmest per virves ir 

Reporteris.

sukrėsti.
PADĖKOS ŽODIS.

Mes. žemiau pasirašę, širdin
gai dėkavo.iame grabonui p. P. 
J. Akuneviėiui, kuris pora savai
čių atgal nesigailėdamas savu 
triūso, puikiai ir pavyzdingai pa
tarnavo aprūpindamas laidotu
ves mirusios Marcelės Ivanaus
kienės, Mentelių. Mass. Taipgi 
širdingai dekavojam visiems, 
kurie dalyvavo laidotuvėse.

Jonas Yai malavičius.
Velionės pusbrolis. 

Marcelė Ivanauskaitė.
Velionės duktė.

i
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PRADŽIA 8:15 VAKARE
Programas tęsis apie 3 valandas.

MUNICIPAL SVETAINĖJ
ant BROADWAY, tarp H. ir G St., SO. BOSTONE.

Operos dainininkas .J. Babravičius turi labai platų ir 
visai naują programą. M. Yozavitas skambins stebinan
čius dalykus, kurių niekas iki šiol da negirdėjo. A. Vana
gaitis prajuokins kiekvieną, nes specialiai tam rengiasi.

Gerbiamoji visuomenė malonės atsilankyti ir išgirst ge
riausių musų artistų programą. Įžanga $1.00 ir $1.50.

Ibseno veikalas Repertory 
Teatre.

šią sąvaitę Repertory Te
atre yra vaidinama pagarsė
jusi Ibseno drama-komedija 
“A DolFs House,” versta iš 
norvegų kalbos. Šitas veika
las iškėlė Ibseno populiaru
mą visam pasauly. Nors vei
kalas vaizduoja Norvegijos 
scenas ir asmenis, bet jis ly
giai tinka kiekvienai tautai 
ir kraštui. Jo tema yra uni
versale. Tai yra veikalas, 
kuris teikia dvasinio peno 
kiekvienam. Ibsenas čia iš
veda ant scenos šeimyną, 
kurioje tarp vyro ir moteries 
lėra lygybės, ir kur moteriš
kės padėtis iššaukia joje pa
sipriešinimą. o pagalios ir 
maištą. Per visą situaciją pi

KONCERTAS IR VAKARIENĖ 
Su Iškilmingu Programų.

Šis parengimas įvyks ketver
ge, Gruodžio-December 8 d.,
1927 m.. 6:45 valandą vakare, 
kampas 4-th ir Atlantic sts., So. 
Boston. Mass.. Lietuvių M. Žiny- 
čioie.

Šios ypatos dalyvaus 
me:

1. Pienino Di Blasio. 
smuikininkas ir narys 
Symfunijos orkėstros.

2. Duetus dainuos p-lės A. Da- 
v donis ir J. Agurkis.

3. Korneto sotus išpildys pdė 
Ė. Taylor.

4. Soprano solus duos ponia M. 
Pietrauskienė.

5. Žinyčios moterų choras po
vadovyste ponios ..._ _____
lienės.

6. žinyčios Jaunuomenės cho
ras po vadovyste p-lės Taylor.

Pastaba: Svečius meldžiame

progra-

žymus
Bostono

Nušovė moterį.
Ant Tileston streeto 

numeriu 29 buvo kruvina 
tragedija. Italas vardu Grae-, na*i drama ir humoras, 
co nušovė moterį vardu Ma
ria Constratta, pašovė vieną 
vyrą ir merginą, ir paskui 
pabėgo. Manoma, kad šitos i

po

Nusižudė policijos virši
ninko pati.

r - ... . Hyannis miestely, netoli namie nevalgyti, nes mes turėsi-
kruvrnos tragedijom moti\a> Bostono, pereitą sąvaitę nu-1 me pakankamai ko pavalgyti ir 
buvęs pavydas. Graeco my-Į-jžU(Įė policijos viršininko * prašome nesivėluoti. Įžanga 50 
Įėjęs Marią Con^tiattą, ku- t)o<įge žmona. Ji išėjo su sa-!centų suaugusiems ir 25 centai sužeist, 
nos vyras dabar randasi be- vo vvru j restoraną pavalgyt, Į vaikams, 
protnamy, bet ji jo nemylė- ’oet pasiekus restoraną pra-j 
jusi. Dėl to jis ją ir nušovęs. <įėjO skųstis, kad negerai!

jaučiasi ir sugiąžo atgal į sa-j 
ne" , o kambarį. Neužilgo pasi

girdo šūvis. Ji buvo atrasta j 
negyva ant grindų su revol- 

Cam-■ veriu rankoje.
____________ j ” .

i........ .................. .............
Daug šaudymo de! menk- j Pasižadėjo sekančios

Apvogė kun. Juškaičio 
kalto prasidėjimo” 

seseris.
Šiomis dienomis C 

bridge’uje buvo apvogtas 
“nekalto prasidėjimo” lietu
viškųjų davatkų klioštorius, 
kuris yra kun. Juškaičio glo
boje. Išnešta pinigais ir viso
kiais smulkiais daiktais apie

gis turi būt iš pačių parapi- 
jonų. kuriam gerai yra žino
mas davatkų padėjimas.

|
L. M. ž. Komitetas. DIDŽIAUSIOS

Operos dainininkas Babra
vičius Bostone.

Garsus operos daininin
kas J. Babravičius dainuos 
11 d. gruodžio, Municipal 
Svetainėje, So. Bostone.

Šį kaitą J. f 
yra prirengęs labai žymų n 
platų, pi ogramą. 1 .
jis dainuos sekančius veika 
ids: Aria iš operos f* 
muzika Flot«» o, M am

Išpardavimas Nepraleiskite!
Baigiasi

NAUDOKITĖS PROGAI

Galutinas čeverykų išpar
davimas mano krautuvėj tę
sis tik šią sąvaitę. Pėtnyčioj 
ir subatcj (2 ir 3 dienomis 
Gruodžio-December) visi 
čeverykai bus atiduodami už 
pusdyki. Pasinaudokite pro
ga! Įsigykite čeverykus. ro- 
bus, overšiušius ir roberbu- 
tus šiai žiemai, nes moksli
ninkai sako, kad šįmet žie
ma bus labai šalta. Pirkda
mi kitur jus turėsite mokėt 
tris sykius daugiau. Po šio 
išpardavimo visą likus: ta- 
vorą parduosiu žydams ir 
krautuvę uždarysiu. Užda
rydamas biznį norėčiau, kad 
iš mano nelaimės pasinau
dotų lietuviai, o ne svetim
taučiai.

J. TAURINSKAS
71 Stoughton St., 

(prie Uphams Corner) 
DORCHESTER, MASS.

į.

RETA PROGA
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ medinė stubač 

- i penkių autom- bilių garadžium, Citv 
Point. ant East Sixth Street,.netoli L 
Street. Keturi kambariai ant pirmo 
aukšto, penki ant antro. Maudynės, 
šiltas vanduo, elektra, priešakiniai 
piazai. Gera protra žmogui, kuris turi 
viena arba įlaužiau automobilių arba 
užsiimančiam automobilių taisymu. 
Rendų atneša netoli $100 į menes. 
Kaina $X,800.

Matyk A. J. KUPSTIS, Savininką.
2

BARGENAS!
SOUTH BOSTONO LIETUVIAMS.
SOUTH BOSTONE lietuviai jau be- 
s apip'rko visas geriausias biznių 

vietas ir visi gerai gyvena. Pas mus 
šiomis dienomis pateko turbut pasku
tinis geras kampas South Bostone su 
gerai išdirbtu bizniu. Mes užtikrina
me, kad jei žmogus paims, katras su
pranta ta biznį arb t norintis išmokti, 
galės daryti trerą gyvenimą Biznis ir 
namas ant 2 šeimynų su trimis kam
bariais užpakalyje krautuvės. Rendų 
atc’r.a $9.3.00 i mėnesi. Biznį ir nr nių 
galima nupirkti už $8.0<H). o gal dar 
pigiau, lengvomis išlygomis.

Matykite tuojau A. J. KUPSTIS.

DORCHESTERY
ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ medinė stuba su 

Yra gazas. elektra, pe- 
eta de! garadž’ų. Rendų 

$16') į mėnesį. Kaina ?1 1,800, 
ais išlygomis.

Matyk A. J. KUPSTIS.
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SOUTH BOSTONE
ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ medinis namas, 
kambariai, rendų atneša $780 į me- 

s. Kaina $4^500, lengvomis islygo- 
Matyk A. J. KUPSTIS.
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LAIKAS PIRKTI ANGLIS 
IR MALKAS

P ARO AVIM AT NEPAMIRŠKITE, kad rudens ir
I T . ie nos laikas artinasi. Paprastai

im int ang'is ir malkos paorangsta, 
t<> -1 iK-atideliokite. iduokite savo ‘"or- 

Įderlus. Kreipkitė3 pas: (-)

A. J. KUPSTIS
332 VVest Broadway, 
South Boston, Mass.

įeiėphonč: So. Bosvoo 1662—137C.

RISTYNESSVARBIOS PRAKALBOS.
Rengia Lietuvių Ukėsų Drau- 

jgija (Kliubas). 307—309 E st.. 
I So. Boston. Mass. Nedėlioję, 
j Gruodžio-December 4 d., 192/
m., 7:30 valandą vakare.

i ypatos 
kalbėti: (1) Redaktorius J.
Pronskus kalbės temoje: “Pavo
jus Lietuvių Ištautėjimo Ameri
koje”; (2) Advokatas F. J. Ba- 
gočius kalbės temoje: “Lietuvių 
Draugijų Likimas Amerikoje”; 
(3) Dr. J. E. Pašakarnis kalbės 
temoje: Lietuvių Labdarybė

os neleido ir kelis kartus iš- Amerikoniškoms Įstaigoms; (4) 
Šovė. Tuomet buvo pašaukta‘ Advokatė A. šalnienė kalbės te- 
75 policmanai su bombomis moję: Lietuvių Moterų Politika 
:r Šautuvais, kurie apstoję tą Amerikoje; (5) Ministeris R. F. 
namą šaudė į langus kokias Kubilius kalbės temoje: K//del 
tris valandas. Buvo išleista'............
apie 300-šūvių ir įmesta ke- 
liatas bombų su nuodingais 
gazais. Tais gazais užsinuo
dijo ir vienas policmanas. 
Galų gale gembleriai pasi
davė. Jų buvo du vyrai ir dvi 
moteris.

niekio.
i šio panedėlio naktį vie
nuose namuose South Ende 
jasidarė triukšmas. Susiba
rė du ar tris gembleriai. Kai
mynai patelefonavo polici
jai. kad tenai šaudosi. Atvy
ko policija, bet gembleriai

Kur dingo gubernatorius 
Fuller? z

Bus jau arti menuo, kaip 
prapuolė Massachusetts gu- 

Įbernatorius Fuller. .Jo parei- 
loru< eina loitpnanfas-trnhpr- 

natorius Allen. Nėra abejo-

I

Babravičius,gas eina leitenantas-guber- 
, natorius Allen. Nėra abejo- 

tarp kitko nes’ ka<1 Kullerio šeimyna n

Maita, randasi, bet nuo visuomenės 
yte tas slepiama. Laikraščiai ne- 

komp/Vatiagaičio; Kazbek-1 drąsiai prasiuna, kad jo 
MatLis, Pilote, How Far prasisalmimas yra suristas 
Fruiri H <1116; Aria Aleksio iš su Sacco ir tanzetti nuzu- 
up. r > Dobiy nia Nikitič, dymu. bakoma kad jis slap-

artimi jo sėbrai žino, kur jis

,p.-r , Dobrynia Nikitič, (|ymu- sakoma Kao jis s>ap- 
■ .teėeninovo. Be tų žyn iujų t? išvažiavęs Europon gyly- 
veikalų J. Babia\ičitk> su nes jo nenai >ime o 
•Jainu. o Kai Kurias lietuviš-.flaktaras taipgi prapuolė.

Lietuviai Neturi Draugu Ame
boje."

Šios prakalbos yra labai įdo
mios ir kiekvienas lietuvis turi 
turėti sau už moralę pareigą jai? 
išklausyti ir iš jų pasimokinti, 
nes jose kalbės specialistai savo 
temoje. Tai butų nuodėmė, jei 
lietuvis praleistų savo laiką Vel
tui sėdėdamas namie! Įžangos 
nebus. Kviečia Lietu'. įų Ukėsų 
Draugijos Komitetas.

LIETUVIV CAMPIJONAS

21 kamb u iai 
čiai. piazau

IŠSIRANDAVOJA 4 ir 5 ££“‘r 
kambariai. (48)

196 D st., So. Boston, Mass.

IŠSIRANDA VOJA tenementa- i 
kambarių, yra grąžąs ir elektriką. Į 
Rer.da Į mėnesi $14.00.

286 — l-th st., So. Boston. Mass. I- 
_________________________________ t

CFTY PO1N*T 5 šviesus kambariai n-:s- 
ant rendos, antros lubos, gazas, toiie- 
tas. Pigri renda. nes savininkas nori 
gaut lietuvius gyventojus.

5a Batement |>L. So. Bosi »n, Mass.

kas dainas. Reiškia, šį Kaitą 
bostoniečiai galės iš p. Bab 
Savičiaus daug naujų daly
kų girdėti.

Bfe to, M. Yozavitas ir A. 
Vanagtutis imi taip pat zy 
n.ų prbgran 
innškitr 11 
tokių bpekų 
atšflihKo

< į ‘ •

ią fvdel nepa
U ^.uodZlo, iieč 

I maž?”’ ’Y'IK

Socialistų susirinkimas.
Ateinančioj pėtnyčioj 

gruodžio, 8 valandą vakare 
“Keleivio” redakcijoj bus 
lietuvių socialistų susirinki
mas. K* iečian i ioutr Bosto
no it • amb i<lgt. aud I u««pų 
J.adgai. Yia svarbiu iškalu krautuvę, ku» 
Lietuve.' klausimu žmonių
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Advokatas gavo 5 metus 
kalėjimo.

Everetto advokatai, Ar-
thur H. Reed, tapo nuteistas_________ _____________
nuo 1 iki 5 metų kalė;imariĮ Dvj didelės firmos persikėlė 
užtai, kad nusuko savoj naują vietą. N. Gendrolius, 
klientams apie $5,700 pini- laivakorčių ir pinigų siunti- 
gų. Teisėjas pavadino įį tie- mo agentūra ir V. B. Ambro-

SVARBUS PRANEŠIMAS

siog “» agimi ’ se, real estate ir Insurance 
agentūra. Naują vietą užėmė 

*<a»s. Roebuck & ( o. įsu 1 diena lapkričio. Adresas
statys Bostone sandėli i» jyia toks: 395 Broadvvay, 

dirbs ai ie room 2 < '’iišui Tqlhot §to-
|ro). (-)

KAROLIS SARPAL1US 
RISIS (IKI GALUTINOS PERGALĖS

Sl ITALŲ CA.MPIJONI
JOVANNI VARGAR1N1

IR BUVĘS LIETUVIŲ 
CAMPIJONAS

JUOZAS KOMARAS
TAIPGI RISIS IKI PERGALĖS 

SU ŽYDŲ CVMPIJONU
ABE KAPLAN

Dvi poros kitų perų ristikų
Taigi '• Ii. t •»! atsila<1K, klt šį 

ketverr a >|J <il> In Di Ct ViBER, 
I GR V' i» -n i I A HOI 'h. BOSTO
NE, pamatyti kaip > iriausieji musų 
i ištikai • -n>rs "»’iv

I

I

I

ANT PARDAVIMO
TRIJŲ ŠEIMYNŲ MŪRINIS N \- 

MAS, Roxbury, priešai Eark t. • i kr. 
ra. gesas. atdaras plumbinga-. Grei
tai perkant kaina žema. Gera vieta ir 
geri kaimynai. Homrr C. ,Jarratt.

1008 Trem-nnt st.. Rostan. Mass.
Tel. Higniands 1846

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų Ilgų moterų ir vyrų, kraujo ir cdos. Kalba lai
kiškai ir rusiškai. Telelonas Haj-market 3390
1 ALLEN ST., Cor. Chambers St, BOSTON, MAS3.

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių 
BEAR BRAND SALVE (Groblewskio)

Sustabdo skausmą ir ožzydo žaizdcs u* 
skausmo i 2 ar .1 dienas. K&iaa 3Cc. 

GROBLEWSKI & CO, riysouUi, Pa.
••GYDO ir GYDO ir GYDO—bet malojiai”




