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Lietuviai ir Lenkai Jau 
Šaudosi ant Rubežiaus

i

Metai XXIII

r KAIP BUVO APIPLĖŠTAS 
į CHICAGOS BANKAS.

šiomis dienomis Chicagos 
priemiesty Ravensvvoode bu-

SINGSING KALĖJIME 
NUŽUDĖ DU PLĖŠIKU.

Vienas buvo dievuotas kata- 
į likas, antras protestonas.

Sing Sing kalėjime, New 
Yorko valstijoj, pereitą sa
vaitę buvo nužudyti elektros 
kėdėj du banditai. Doran ir 
Mason. Pirmasis buvo die
vuotas katalikas. Prieš nur

iti Tautų Lyga dabar laikys jį fia^Pisai ka!?tai m^^i,

BUSI EKSPUOZUA
ANGLIŲ KASYKLOJE.1

—---------- -— vo apiplėštas bankas, ir api-
WEST FRANKFURTE UŽ- plėš’

MUŠTA 21 MAINERYS.

Amerikos Militarizmas Verčia
* •• a a . •

TAIKA BUS TIK VILNIŲ-i voj jis davė žodį, kad jis.no-
JE, SAKO VOLDEMARAS. H i su Lenkija taiko*. Apie

(Vilnių jisai nei užsimint ne
užsiminė. Taigi, lenkai ir pa-

•ti Tautų Lyga dabar laikvs ji , , - .. . , ..
už liežuvio ir reikalaus duo- kad Die.?as P™mtų jo dusią, 
tą pasižadėjimą pildyt. Ir ^' katalikų kunigas p i-^pa* 
prispirtas prie sienos jis tu-1 
lės arba pasiduoti lenkams,: 

| arba pasitraukti iš valdžios.1
i
I 
Ičionis ir masė. kad protesto- 

i__ • .. i. • ___ :

Bet Lenkija reikalausianti 
pildyt prižadą, kurį Vol
demaras davė Pilsudskiui 

Ženevoje. '
Žinios iš Berlino sako, kad 

tarp lietuvių ir lenkų jau 
prasidėjo mūšiai ant rube- 
žiaus. Ties Kazaczynos (ar 
Krzaczynos) kaimu pereitą 
sąvaite įvykęs karštas tarp 
pasienio sargybų šaudymas, 
kuris tvėręs 15 minutų. Vie-

Į

i

POPIEŽIUS PRANAŠAU
JA PROHIBICIJOS 

ŽLUGIMĄ.
_ ! Popiežiaus organas “Os-

nas lietuvis buvęs sužeistas. ; seivatore Romano” išspaus- 
Tuo pačiu laiku iš Vai šu-idino ilgą straipsni apie A- 

vos pranešama, kad Lenkų! merikos prohibiciją ir sako. 
Telegrafo Agentūros atsto-lkad prohibiciją turės žlugti, 
vas Dryng gavęs leidimą at- nes ji iįeša kraštui baisų tur- 
važiuoti į Kauna. Tai esąs į to ir gyvasčių naikinimą. Pa- 
pirmutinis atsitikimas nuo-vyzdžiui, per užpuolimą ant 
karo stovio įvedimo, kad j Helenos Morganiutės nakti- 
lenkas butų galėjęs legaliai!nio kliubo New Yorke prohi- 
įvažiuoti Lietuvon. Šitą atsi-i bicijos agentai sunaikino 

$50.000 vertės rakandų ir 
visokių indų, o buvusis Ame
rikos Daktaių Draugijos pir
mininkas D. Reed apskaito, 
kad dėl prohibicijos įvedimo 
Amerikoje mirė 65.000 žmo
nių. tai yra daugiau, negu 
buvo užmušta Amerikos ka
reivių per didijį karą.

viedojo. Poteriaudamas Do- 
ran ir mirė.

Antras banditas. Mason, 
buvo juodveidis ir prigulėjo 
protestonų tikybai. Jisai 
taipgi buvo dievuotas krikš-

Sprogimas įvyko šio panede- 
lio ry^ą, kuomet 600 anglia
kasių nusileido prie darbo.

West Frankfurt, III. —
Anksti šio panedėlio rytą čia 
įvyko baisi nelaimė. Indust- 
i ial Coal kompanijos kasyk- 
lon Nr. 18 nusileido 600 mai
nerių prie darbo, ir tuojaus 
pas igirdo pragariškas spro
gimas po žeme. Iš visų pusių 
prie kasyklos pradėjo bėgti 
nusigandusios angliakasių 
moteris ir vaikai. Nes žmo
nės čia žino, ką reiškia eks- 
pliozija kasykloj. Sprogimo 
pasekmės da nebuvo žino
mos, o jau prasidėjo verks
mas ir šauksmas. Kompani- 

Katali-’JOS VJrsinln‘<ai bėgiojo susi-

as labai nepaprastu bu- 
du. \ ėlai vakare, kuomet 
sniegas lipdė visiems akis, 
sesi banditai pasigavo ban
ko tarnautoją Andersoną,’

Japoniją Ginkluotis.
IR ABIDVI RUOŠIASI 

PRIE KARO.
jOvO.OOO su viršum skaitytojų 
kas dieną.

misionieriai--- -- x litvtvi evną, • —--------- ( Krikščionių i---------------  
kuomet jisai parvažiavo na- Japonija turi jieškoti naujų'stengiasi platinti japonų tar-

tikimą galima esą skaityti 
jau oficialiu Lietuvos sienų 
atidarymu.

Tečiaus pasikalbėjime su 
tuo lenkų telegrafo atstovu 
Voldemaras pareiškęs, kad 
taikos tarp Lietuvos ir Len
kijos nebusią patol, pakol 
.Vilniaus klausimas nebusiąs 
galutinai išrištas. Lenkijos 
pasiuntinius Lietuva priim- 
sianti tiktai Vilniuje.

Voldemaras nepriešingas 
esąs atnaujinti ekonominius 
santikius su Lenkija, bet jis 
pasakęs, kad Vilniuje ga
minti lenkų produktai nebu
sią Lietuvon įleidžiami, ir 
Lietuvos paštas nepriiminė- 
siąs net laiškų iš Vilniaus, 
pakol ant jų bus dedami 
Lenkijos pašto ženklai.

Tai yra paprasta Volde
maro politika. Kai jis išva
žiuoja į užsienį ir susitinka 
su kitų valstybių diploma
tais. tai apie Vilnių jisai ne
drįsta užsiminti ir tuojaus 
sutinka su Lenkija taikytis. 
Bet kai jis parvažiuoja į 
Kauną, tai jis vėl pasidaro 
“didvyris” ir sako: “Be Vil
niaus nenurimsim.” Šitokį 
čigonišką Voldemar o strak- 
sėjimą iš vienos pozicijos į 
kitą galima išaiškint tiktai 
tuo. kad jis yra didelis bailys 
ir hypokritas. Ženevoj jisai 
bučiuojasi su Pilsudskiu, o 
Kaune pataikauja tautiniam 
lietuvių sentimentui.

Šitas sentimentas yra toks 
stiprus, kad Voldemaras ne
drįsta jam prieštarauti. Ši
tam sentimentui turi patai
kauti visa Lietuvos dvarinin
kų valdžia, nors visi žino, 
kad jos širdis traukia į Var
šuvą. Ir štai, patarkaudama 
liaudies nusistatymui, val
džia per savo organą “Lie
tuvą” sako, kad mums neuž
tenka Vilnių vien tiktai at
gauti. bet turim da reikalau
ti, kad lenkai atlygintų 
mums ir už ilgą Vilniau? 
okupavimą. Pagalios. lenka: 
turi ištraukti iš demarkacijo? 
linijos visą savo kariumenę 
ir išvežti visus kolonizuotu? 
lenkus iš Vilniaus krašto 
Taigi, kaip matote, žmonių 
akyse Voldemaro valdžia 
nori būti tikra Vilniaus gy
nėja.

Bet ant dviejų kėdžių Vol
demaras ilgai nesėdės (e-

k
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NIEKAS NEPRISIIMA 
KULKASVAIDŽIŲ.

Šiomis dienomis Austri
jos valdininkai sulaikė ant 
Vengrijos sienos keliatą va
gonų su kulkasvaidžiais. 
Austrijos valdininkai sako, 
kad tie ginklai buvo siunčia
mi į Čekoslovakiją, bet čeko- 
slovakai sako, kad iš Čeko
slovakijos jie turėjo būt 
siunčiami į Vengriją. Veng
rijos valdžia betgi kratosi 
nuo tų kulkasvaidžių ir sako, 
kad ginklai buvo adresuoti į 
Lenkiją. Vienoje yra mano
ma. kad nors vagonai buvo 
adresuoti į Lenkiją, bet Ven
grijoj ginklai butų buvę iš jų 
iškrauti ir paskui tušti vago
nai butų Lenkijon nusiųsti. 
Sakoma, kad Vengrijos fa
šistai jau pirmiau yra gavę 
ginklų ir amunicijos iš Itali
jos. Čekoslokavijos valdžia 
prašys Tautų Lygos, kad ji 
šitą dalyką ištirtų.

nų kunigas palaimintų jį į 
kitą pasaulį: bet poteriaut 
jis nepoteriavo: vietoj to, 
jisai pasakė: “Gud bai. žmo
nės. aš mirštu nekaltas.” Ji- 
buvo nuteistas miriop už nu
žudymą tūlo Davido Kąra
mo Buffalos mieste. KaiaK-.- . -• . >kas Doran buvo nuteistas ir nezjnojo k, daiy-
mirti už dalyvavimą Albany 
mieste viename užpuolime, 
per kurį buvo užmuštas vie
nas žmogus.

LIŪTAI UŽPUOLA KAI
MUS IR DRASKO 

ŽMONES.
Londone gauta žinių, kad 

anglų kolonijoj Afrikoje pa
sirodė pulkai liūtų (levų), 
kurie užpuola ant kaimų. įsi
laužia per silpnus stogus bei 
sienas ir išsineša kirkiančius 
žmones, kuriuos paskui ap
gulę suėda. Apskaitoma, kad 
Kenya kolonijoj yra apie 
500 liūtų, kurie taip suterori
zavo to krašto gyventojus, 
kad.jie bijosi i laukus išeiti. 
Daug moteių buvo paplauta 
nuėjus upėn vandens parsi
nešti, daug piemenų sudras
kyta galvijus ganant ir šim
tai gyvulių sudraskyta. Liū
tai eina pulkais po 20 ir 30.

Trockininkams 
žadama Knlipka.

Bolševikų biurokratai kai
riuosius komunistus vadina 

“kontrevoliucionieriai*.”
Stalino pasiulymu. konlu- 

nistų partijos suvažiavimas 
nutarė pastatyti opozicijai 
ultimatumą. 15-kos dienų 
laikotarpy opozicija priva
lanti sustabdyti savo agitaci
ją ir paleisti savo organiza
cijas. Jei to nebus padalyta 
—tai G. P. U. organai pradė
sią taikinti jai tas priemo
nes. kurios vartojamos prieš 
kontrevoliucionierius.

Kaip staliniečiai yra įnir
šę prieš opoziciją, parodo, 
kad ir Kostromos atstovo 
kalba suvažiavime. Jis atne
šė suvažiavimui “dovaną”— 
4 šovinius, ir perduodamas 
prezidiumui pareiškė: “Do
vanojame pirmąją kulką 
buržuazijai, antrą socialis
tams. trečią emigrantams, o 
ketvirtą trockir^nkams."

Suvažiavimas triukšmin
gu plojimu pritaręs kalbėto
jui.

5 BANDITAI APIPLĖŠĖ 40 
ŽMONIŲ RESTORANE.
Kuomet 40 jaunų vyrų ir 

moteių New Yorke linksmi
nosi vienam restorane prie 
muzikos ir šampano, atva
žiavo dailiai apsirėdę penki 
banditai ir suėję restoranan 
sušuko, kad visi pakeltų ran
kas. Vienas svečių nenorėjo 
skirtis su savo pinigais, ku
rių turėjo kelis šimtus dole
rių. todėl ištraukė juos ir ne
žymiai numetė po stalu. 
Banditai šito nepastebėjo, 
bet jiems nepatiko, kad jis 
nesiskubina rankų pakelti, 
‘odei vienas banditas priė
jęs kirto jam brauningo ko- 
u pasmakrėn ir perkirto ją 

kruvinai. Paskui banditai iš
kraustė visiems kišenius. nu
maustė moterims žiedus, su
rankiojo kitas brangenybes 
ir. palinkėję “visiems 1 
mingų naujų metų.” 
buli laukan ir susėdę į savo Pekine (Kynuose) 
automobilį pabėgo.

ti.
.Neužilgo iš Herrino pribu

vo pagalba. Užsidėję maskas 
ant galvos, gelbėtojai nusi
leido kasvklon. Pasirodė, 
kad dauguma mainerių išli
ko sveiki, nes jie buvo kitoj 
kasyklos pusėj. Tik vienas 
urvas buvo užgriuvęs, ir te
nai buvo uždaryta keliasde- 
šimts angliakasių.

Po penkių valandų įtemp
to darbo pasisekė urvas- at
kasti, ir tuojaus iškelta vir
šun tris pirmutiniai lavonai.

Iš Chicagos tuo tarpu at
skrido orlaivis*su laikraščių 
korespondentais ir fotogra
fais. Bet žmonės buvo taip 
sunervuoti ir susijaudinę, 
kad puolė laikraštininkus 
mušti ir jų orlaivį norėjo su
naikinti. Unijos viršinin
kams pasisekė žmones nura
minti, bet bijodamiesi riau
šių. kasyklos viršininkai pa
prašė korespondentus kuo- 
greičiausia prasišalinti, ką 
tie ir padarė.

Iš po žemės pradėjo kelti 
viršun daugiau lavonų. Pasi
rodė, kad iš viso žuvo 21 
mainerys. Jie buvo užmušti 
eksplozijos smarkumu. Ke
liolika buvo sužeistų ir apde
gintų. Prie kasyklos tuojaus 
buvo ant greitųjų pastatyta 
laikina ligoninė.

West Frankfurte yra daug 
ir lietuvių mainerių, bet ar 
nukentėjo kas iš mūsiškių 
šitoj nelaimėj, tai kol kas da 
neteko sužinoti.

mo, ir pasakė jam. kad jie 
esą prohibicijos agentai ir 
norį apžiūrėti jo namus, ar 
jis neturįs degtinės. įėję į na
mus jie ištraukė iš lovų senus 
Andersono tėvus ir susodinę 
visus tris išvežė į kažin kokį 
saitą garažą ir išlaikė juos 
tenai per visą naktį. Ant ry
tojaus du ginkluoti banditai 
pasiliko saugot garaže se- 

o keturi kiti pasiėmė 
Andersoną ir nusivežę prie 
banko liepė jam atidaryti 
banko duris. Tai buvo apie 
8 valandą iš iyto ir niekam 
iš praeivių neatėjo į galvą, 
kad tie žmonės butų bandi
tai. Bankas paprartai atsida
ro kaip 9. be* kam čia tas 
galvoi? Banditai surinko 
apie $80.000. klerką uždarė 
į geležinę šėpą, o patįs susė
dę į automobilių pabėgo. 
Plėšimas paaiškėjo tiktai ta
da. kai atėję ant 9 kiti ban
ko tarnautojai rado atdaras 
duris, o paskui ir uždarytą 
spintoj Andersoną. Tuo tar
pu plėšikai sugrįžo į tą gara
žą. kur jų du sėbrai saugojo 
Andersono tėvus, ir pasiė
mę juos r.udumė sau.

nius.

Fordas Lėks
Brazilijon.

Senis Fordas ketina lėkti 
orlaiviu Brazilijon, kur ji
sai turi nusipirkęs gumos 
<robo» plantacijų prie Tara- 
ios upės. Luma jam reikalin
ga automobilių ratams. .Jo 
naujo modelio automobiliai 
eina labai gerai. Vos pen
kios savaitės kaip nauji jo 
automobiliai buvo paskelbti, 
o jis jau turįs 727.000 užsa
kymų. Šio mėnesio pabaigoj 
jis žada pakelti gamybą iki 
1.000 automobilių į dieną, o 
vėliaus statysiąs po 2,000 
mašinų į dieną.

JŪREIVIS MIRĖ NUO 
PASIUTIMO.

Washingtone gauta žinių,
lai- kad Suvienytu Valstijų juri- 

išėjo at- ninkas vardu Franzner mirė

siutimo ligos.
nūn pa

MERGINA IŠDAVĖ 
PLĖŠIKUS.

ŠĮ panedėlį Chicagoje

KAZOKAS, KURIS IŠ
SKERDĖ 400 ŽMONIŲ, 

PASMERKTAS MIR1OP.
Iš Rusijos pranešama, kad 

Krasnojarske tapo pasmerk
tas miriop buvusis kazokų 
oficierius. Vasilij Abalakov, 
kuris 1919 metais Sibire iš- 

■skerdęs apie 400 žmonių, 
po- Tai buvo tais laikais, kuo-

licija nušovė du banditu, ku- met Sibire siautė kolčakinin-
kitirie norėjo apiplėšti Burling- kai 

tono gelžkelio stotį. prie ' 
18-th st. ir Westem avė. Tre
čias plėšikas buvo pašautas, 
bet pasislėpė. Plėšikai pa
puolė į policijos siųstus del-

, semionovcai ir 
prie kontrevoliucionieriai.

VILKAI SUĖDĖ 11 
MERGINŲ.

j r/*—‘j-- uci- Vienos laikraštis
to, kad vienas jų susipyko su Freie Presse praneša 
savo meiluže ir ši keršvda- kad Čekoslovakijoj 
ma jam pranešė policijai,1 sudraskė vienuolika 
kad ruošiamas užpuolimas.

“Neue 
žinią, 
vilkai 
Mera- 

mergi- 
■---- ~~ 'nu. kurios grįžo is kito kai-

Wa LAI- nio per mišką nakties laiku.

imoras Sziget kaimo 
nų. kurios grįžo i. .

VAS SU 200 ŽMONIŲ.
Perline gauta iš Bukarešto KATALIKU PR1EGLAU- 

žinių. kad Juodoj .Juroj lai- DOJ ŽUVO 20 VAIKŲ.
Kanados katalikų prie

glaudoj prieš Kalėda.' kilo 
gaisras. Dabar išėjo aikštėn. 

‘ sudegė 20 vaikų, 
tokia kata.s- 

a-atkvmm

ke audros nuskendo rusų lai-' 
vas “Ogoja” su 200 žmonių. 
Nelaimė atsitiko tarpe Niko
lajevo ir Novorosijsko. Lai
vas nuėjo jūrių dugnan taip 
staigiai, kad nebuvo laiko iš
gelbėt ne’ - ieno žmogaus

kad tenai
Tai jau kelinta 
trofa Kanado
je.

teritorijų, nes jos gyventojai į pe krikščionybę. Jie išlei- 
ant salų nebesutelpa. j džia tam tikslui daug pini- 

Militarinis mokslas Amo- I’'at.ina.?avll Hteraturą. 
likos mokyklose privertė ir]-^’0 r tt. Pasek-
Japoniją militarizuoti savo 
kolegijas ir universitetus, sa
ko D-ras Hidemiči Akagi, 
kuris aną vakarą kalbėjo 
Bostono Twentieth Century 
kliube. Jo tema buvo: “šių 
dienų politinės srovės Japo
nijoj.”

Būdamas pats japonas,' 
D-ras Akagi gerai Japonijos 
gyvenimą pažįsta ir susirin
kusieji patyrė labai įdomių 
dalykų iš jo kalbos. Pabai
gus jam kalbėti, buvo stato
mi įvairus paklausimai. V ie
nas svečių paklausė, kaip Ja
ponija šiandien žiuri į Ame
rikos mokyklų militarizavi
mą ir skubotą ginklavimąsi 
ant jūrių. Taigi kalbėtojas ir 
pradėjo pasakoti:

‘ Japonai negali suprasti, 
kode! Amerika pradėjo taip 
ginkluotis ir ruoštis karui. 
Jie klausia, ar tik Amerika 
nelaiko į Tolimuosius Rytu;. 
Jie stato tą patį klausimą ir 
Anglijos linkui, negalėdami 
suprasti kokiems tikslams ji 
palaiko laivyno papėdę Sin- 
gaporoj.”

Bijodamosi, kad krikščio
niškų valstybių militarizmas 
jos neužpultų, sako kalbėto
jas, Japonija buvo priversta 
taip pat įvesti savo aukštes
nėse mokyklose militarinį 
mokslą.

• Noroms-nenoroms Japoni
jai prisieina jieškoti naujų 
žemių, nes žmonių joje tiek 
priviso, kad ant salų jau ne
besutelpa. Ir didžiausis klau
simas Japonijoj šiandien 
esąs: kur dėti gyventojų per- 
teklį? Emigracijos keliu ne
galima esą šito klausimo iš
rišti. Gimdymo kontrolė irgi 
nedaug padedanti. Nors val- 

įdžia šitos priemonės nedrau- 
džianti ir patarimus šeimy
noms galima esą duoti vie
šai, tečiaus liaudis nelabai 
šitų patarimų klausanti.

“Motera žurnaluose gali
ma matyti labai daug šitos 
imsies skelbimų.” sako kal
bėtojas, “o vis dėlto gyven
tojų skaičius Japonijoj auga 
stebėtinu greitumu. Dabar1 
Japonija turi 60,000,000 gy
ventojų: kas metai priauga 
vis po 1,000.000 naujų žmo
nių. Per 30 metų japonų' 
skaičius pasidarė lygiai dvi-į 
gubas.”

Šitoks spartus gyventojų' 
skaičiaus augimas ir maisto! 
stoka esanti : 
Japonijos 
priežastis.

Turėdama šitiek gyvento-Į 
jų. Japonija yra viena di-; 
džiujų pasaulio valstybių, ir 
apšvietus žvilgsniu ji užima 
antrą vietą, 
nijoj padarė tokios didelės glijos valdžią tenai, 
pažangos, kad šiandien apie ir uždaryta kalėjiman 

i 94 nuošimčiai mokynlos am- žmonių. Pas 
, žiaus

o berašei’’ .i 
tėra ’ . o is 100.

i
‘mė esanti tokia, kad budiz- 
; mas ir šintoizmas po truputį 
Į “krikščioni jasi,” bet tuo pa
čiu laiku ir pati krikščionybė 

i esanti priversta keistis ir tai
kytis prie vietos papročių, 
įneš tokia krikščionybė, ko
kią atsiveža misijonieriai, 
Japonijos liaudžiai netinka.

D-ras Akagi atvažiavo 
Amerikon būdamas dar jau
nas. Dabar jisai yra baigęs 

i Caiifornijos Universitetą, 
ėmė specialius kursus Chica
gos Universitete, Pennsylva- 
nijos Universitete ir Har
varde. Jis yra japonų stu
dentų draugijos Amerikoje 
pirmininkas ir labai inteli
gentiškas vyras.

IŠĖMĖ JAU 17 LAVONŲ 
IŠ PASKENDUSIO 

SUBMAR1NO.
Pereitą subatą buvo išim

ta da 10 lavonų iš submarino 
“S-4,” kuris nesenai buvo 
paskendęs Provinstouno 
uoste. Septyni lavonai buvo 
išimti jau pirm to, taigi išvi
so jų išimta jau 17. Nusken
do išviso 40. šitą su’omariną 
paskandino kitas karo lai
vas. kuris užbėgo ant jo ir 
pramušė šoną.

LATVIJA IŠTREMIA LIE
TUVOS EMIGRANTUS.

“Jaunakas Žinąs” prane
ša. kad Latvijos vidaus rei
kalų ministerija nutarusi iš
tremti 7 Lietuvos emigran
tus. kurie buvę nelojalus 
Latvijos atžvilgiu. Kai kurie 
emigrantai, pas kuriuos kon
fiskuoti ginklai, atiduoti tei
smui. ir atlikę laukiamą bau
smę. bus ištremti.

1,000 PLIENO DARBININ
KŲ SUGRĮŽO DARBAN.

VVheeling, W. Va. — Šio
mis dienomis čia pradėjo 
dirbti Wheeling plieno kor
poracijos fabrikai, todėl 
1.000 darbininkų, kurie per 
kelis mėnesius buvo be dar
bo. vėl nuėjo dirbti. Fabrikų 
savininkai sako, kad šįmet 
darbai eisią labai gerai.

ANTRAS SUOKALBIS 
ANT OBREGONO 

GALVOS.
Meksikos policija susekė 

antrą katalikų suokalbį už
mušti generolą Obregoną. 
kuris vra kandidatu i Meksi- 

I * *■

svarbiausioji j kos prezidentus. Visi suokal- 
imperializmojbininkai areštuoti ir jiem- 

i gresia sušaudymas.

ANGLIJA AREŠTUOJA 
INDUS.

Londono žiniomis. Indijo 
Apšvieta Japo-: susektas suokalbis prieš A n 

Suimta
20 

juos rasta 
vaikų sėdi mokyklose, sprogstančios medžiagos, 

noniu Japonijoj Rasti dokumentai rodą, kad 
Indijoj buvo planuojama re- 

uponijoj šiandien esą l voliucija prieš Anglijos val- 
..JUL*, kurie turį po \-įdžią. ___Laikraščiai.
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Į fl Į APŽVALGA
KOMUNISTAI BĖGA IŠ 

RUSIJOS.
Atėjo žinių, kad iš Rusi

jos bėga da vienas būrys mū
siškių komunistų, kurie pati
kėję “Laisvės” ir “Vilnies'* 
pasakoms apie komunistišką 
“rojų,” buvo išvykę tenai 
laimės jieškoti. Sugrįžę A- 
merikon jie, be abejonės, 
papasakos, kaip tas “rojus” 
tenai išrodo. Taigi vienas 
Maskvos agenta>, pasirašęs 
lg. Taikevičium, išKalno jau 
mėgina juos per “Laisvę” 
diskx‘ed ituoti. G i rd i:

“Dabar tie žmonės apleido 
musų Kooperatyvą ir Rusiją, 
važiuoja vėl j Ameriką. Gali
mas daiktas, kad iš jų kai ku
rie pasidarys darbininkų judė
jimo priešai, kokiu dabar pasi
darė buvęs musų delegatas 
Kupreišis, kuris per ‘Naujie
nas’ šmeižia Rusijos darbinin
kišką valdžią.’’

Vadinasi, netikėkit jiems, 
kuomet jie peiks komunistų 
tvarką, nes jie gali pasidary
ti “darbininkų judėjimo 
priešais.” Reiškia, kol kas 
jie da nėra “darbininkų ju
dėjimo priešai,” bet jie to
kiais pasidaly s, kuomet pra
dės .kritikuoti Maskvos ko- 
mirasų despotizmą.

Tai yra labai netikęs argu
mentas. Jeigu žmonės pirma 
buvo karšti komunistai, o pa
matę komunistų tvarką pasi
darė jos priešai, tai kiekvie
nam gali būt aišku, kad te
nai ne rojus, bet tikra vel
niava.

Sakyti, kad tie komunistai 
važiavo Rusijon “ne tikslu 
jai padėti, bet griauti,” kaip 
sako “Laisvės” pisčikas, tai 
labai prastas pasiteisinimas. 
Šitą pastebi ir “Naujienos,” 
kurios sako:

“Tik pamanykite: ims pa
prasti darbininkai, kurie sun
kiu darbu Amerikoje buvo susi
taupę šiek tiek pinigo, mes sa
vo uždarbius, atsiskirs su savo 
draugais ir pažįstamais ir ke
liaus i tolimą, jiems svetimą 
Rusijos žemę — tikslu daryti 
tenai koki tai ‘griovimo’ darbą! 
Kas gali tokiu absurdu patikė
ti ?’’

Toki pat absurdą “Lais
ves” pisęrius pasakoja ir 
apie Kapr&fšį, kuris buvo pa-, 
tekęs i bolševikų peklą ir: 
dabar ištrukęs iš jos pasako-' 
pa apie jos baisenybes. Jis 
pripažįsta, kad Kupreišis 
pirmas važiavo Į Rusiją ir 
pirmas organizavo tenai lie
tuviškųjų komunistų komu
ną arba kooperatyvą. Bet jis 
daręs tai ne tuo tikslu, kad 
Rusijai padėti, o kad pasi
pelnyti. Ir kada jam tai ne
pavykę, tai jis pametęs Rusi
ją ir dabar virtęs jos priešu. 
• Jeigu taip, jeigu Rusijon 
iiuvažiavęs biednas darbi
ninkas turi jai padėti, tai 
l<urgi tuomet tas darbininkų 
rojus, apie kurį komunistų 
spauda ir jų agitatoriai nuo- 
litos bubnija?

Tokio rojaus, pasirodo, 
Rusijoj visai nėra. Komunis
tų valdžia tenai nieko darbi
ninkams neduoda, bet rei
kalauja, kad darbininkai jai 
duotų. Taigi pasirodo, kadi 
“Laisve” ir kiti komunistų 

‘organai apgaudinėja savo, 
skaitytojus, kada jie pasako
ja jiems apie laimingą darbi
ninkų gyvenimą komunisti
nėj Rusijoj. Ne vienas darbi
ninkas, tiems melams pati
kėjęs, išpardavė savo ra
kandus, išsiėmė iš banko su
taupytus pinigus, ir išvažia
vęs Rusijon viską pražudė. 
Tokion nelaimėn pateko ne
tik Kupreišis, bet ir buvusis 
komunistų kalbėtojas Anup
ras Karalius, ir Springfieldo 
žvingila*, ir Clevelando Pet- 
■ auskas, ir Brooklyno Mati- 
vošait is ir visa eilė kitų. Mą- vo kada nors praeity.

tijošaitis pražudė komunis
tų “rojuje” netik visą savo 
turtą, bet ir šeimyna jo iš
mirė nuo baisaus vargo.

Bet ne vieni tik lietuviai 
verkia i bolševikų pragarą 
patekę. Toki pat likimą te
nai randa ir kiti. Ar atsime
nat, su kokiu entuziazmu va
žiavo Rusijon anarcho-ko- 
munistė Enima Goldman! 
O pasiklausykite, ką ji da
bar apie Komunistinę Rusiją 
kalba! Pabėgus iš jos ji kei
kia komunizmą susiriesda
ma ir su ašaromis prašosi 
Amerikos valdžios, kuri ją 
deportavu, Kad Įleistų ją vėl 
Amerikon.

“Big Bili’ Hayuoodas irgi 
norėtų sugrįžti Amerikon, 
jeigu ne 15 metų kalėjimo ji 
čia lauktų.

Ir visa to akyvaizdoje Vi
jikai ir Bimbos vis dar nesi
liauja pasakoję, kad Rusijoj 
darbininkams geriau, negu 
Amerikoj!

Neisnyko socialdemokra- įsiginčiję, įsipykę šeimos na-1 rūpintis ir komunizmo reali
ai Suomijoj. Jie tik pasi- riai kartais " prieina prie: žavimu ir pasaulio revoliuci- 
traukė tenai iš valdžios. O ~ *—’ ' ’— —1 «-
pasitraukė dėlto, kad Seimo1 
dauguma nesutiko nupiginti! ____________„
darbininkams duonos kainą, liucijose taktikos klausimai

žiauriausių kovų. ja, —- sako stalinistai. Troc-
Už ką gi kovojama? Ko-'kištai kaltina stalinistus so- 

vcjama už taktiką, betrevo-

Tai nėra socialdemokratams dažnai sudaro viską.
joks debitas, bet didelis 
kreditas, ir mes esam giliai 
įsitikinę, kad atėjus nau
jiems Seimo rinkimams Suo
mijoj, socialdemokratai tu
rės didelių laimėjimų.

Taigi, tegul ponas Sirvy
das nesidžiaugia, kad socia
listai jau “nyksta.” Žlugs re- 
publikonai, išnyks demokra
tai. pastips pono Sirvydo 
garbinami tautininkai, o’so
cializmas augs ir plėtosis, 
nes jis yra darbininkų klasės 
judėjimas, t. y. tos klasės, 
kuriai priklauso visa ateitis.

SIRVYDAS MATO SOCIA
LISTŲ “IŠNYKIMĄ.” 
Sirvydas džiaugiasi savo 

“Vienybėj,” kad Pabaltės 
valstybėse socialistai “išny
kę.” Pernai rudeni karinin
kai “išgujo” socialistus iš 
valdžios Lietuvoje, o dabar 
tapusi “sugriauta” socialistų 
valdžia Latvijoj ir Suomijoj.

Mes pasakysim ponui Sir
vydui, kad jis perdaug nesi
džiaugtų. Jeigu socialistai 
pasitraukia iš valdžios, tai 
tas da nereiškia jų “išnyki
mo.” Tas tik parodo, kad jie 
valdžios netrokšta ir nesilai
ko jon įsikibę, kaip tai daro 
smetoniniai tautininkai ar 
kitokie reakcininkai.

Į valdžią socialistai eina 
tiktai tada, kada šalis to bū
tinai iš jų reikalauja. Taip 
buvo Lietuvoje. Rinkimuose 
i Seimą 1926 metais Lietu
vos piliečiai išvijo iš val
džios prasišmugeliavusius 
klerikalus, o jų vieton pasta
tė liaudininkus ir socialde
mokratus, kad šie nubaustų 
šmugelninkus. Bet bijoda
miesi teismo, vagis susitarė 
ir su ginklais rankose nak
ties laiku liaudininkų ir so
cialdemokratų valdžią nu
vertė, o žmonių išrinktąjį 
Seimą išvaikė. Ar ne taip bu
vo, ponas Sirvyde? Bet tai 
nereiškia socialdemokratų 
žlugimą. Jeigu šiandien Lie
tuvoje įvyktų Seimo rinki
mai, tai socialdemokratai 
gautų daugiau balsų, negu 
pirma, o Smetonos “parti
ja” veikiausia nepravestų 
nei vieno savo kandidato. 
Dėlto Smetona su Voldema
ru ir bijo skelbti Seimo rin
kimus, nors konstitucija bū
tinai to reikalauja.

Panašiu budu ir Latvijos 
socialdemokratai buvo pri
versti valdžią į savo rankas 
paimti. Kada Sirvydo plau
ko “patriotai” tenai išvogė 
valstybės iždą ir kitokių šu
nybių pridarė, tai visuomenė 
pareikalavo, kad socialde
mokratai paimtų valdžią ir 
sutvarkytų valstybės reika
lus. Socialdemokratai savo 
užduoti atliko. Sukčiai tapo 
pažaboti. Vieni jų buvo su
kišti kalejiman, o kiti, kaip 
fašistų lyderis Pone, buvo iš
vyti iš Latvijos. Bet patrio
tiškiems vagims tas labai 
nepatiko, ir jie pradėjo so
cialdemokratų valdžią taip 
atakuoti, kad ši nebegalėjo 
ramiai dirbti valstybės dar
bo. Taigi, ažuot rietis su tais 
gaivalais, socialdemokratai 
nusiplovė rankas ir tarė:! 
“Jeigu jus taip trokštat vai-Į 
džios, še, imkit ją. Mes pasi- 
traukiam.” Ir jie pasitraukė. 
Bet tai nereiškia, kad jie jau 
išnyko. Socialdemokratų or
ganizacijos Latvijoj šian
dien stipresnės, negu jos bu-

BISK1S FUTURIZMO.
Futurizmas, tai bolševi

kiško skonio menas. Futuriz
mas reiškia tą patį dailėj, ką 
bolševizmas politikoj — jis 
verčia dailę aukštyn kojo
mis. štai, truputis futuristiš
kų “eilių”:

Ak ’ Toji saulė— 
Rupuže, rupužė! 
Ak! gyvatė!
Kai ji. brolyti, užpučia— 
Esi ^alavas.
Lekia vėjas-žaltys, 
žal.-vai-mėlsvai susiraitęs 
Ir toji upė gyvatė

Kaip pamename, laimėję 
revoliuciją bolševikai norėjo 
tuojau įvykdyti visą savo te
oriją ir realizuoti gryną ko
munizmą. Iki 1921 metų tas 
realizavimas ėjo pilnu tem
pu. Bet tuojau pasirodė jo 
baisus rezultatai. Komuniz
mo realizavimas grąsino visą 
Rusiją paversti tyrais.

Leninas susigriebė ir pa
suko vairą atgal. Militarinio 
komunizmo vietą užėmė ne- 
pas. Per dvejus metus iš ko
munizmo beliko tik praves
toji turtų konfiskacija, di
desnės nuosavybės, ypač ne
žudomas uždraudimas, už
sienių prekybos monopolis ir

cializmo idėjos išdavimu ir 
perėjimu prie “melkobur- 
žuazii” (smulkiosios buržu
azijos) ir tautinio naciona
lizmo. Stalinistai prikiša 
trockistams, kad jie savo 
taktikos reikalavimais nori 
visiškai padaryti Rusijos ko
munizmui galą ir tuo palai
doj gal ant visados pasaulio 
revoliucijos ir proletariato 
išsivadavimo idėją.

Kai dėl Markso ir Engelso 
nuomonės, kad socializmas 
galįs laimėti tiktai pasaulio 
maštabe,, o ne vienoje kurio
je valstybėje, tai, anot stali- 
nistų, Marksas ir Engelsas 
čia turėjo galvoje galutinį 
laimėjimą. Leniną jie irgi ki
taip aiškina.

Iš šitų pamatinių skirtu-

Smetonos Valdžia 
Pasirengus Bėgti.

(Laiškas iš Kauno).

I

Elvinu j/i vii *

politikos administracijos sri-j mų dėl pasaulio revoliucijos 
ty — sovietų ar tikriau sa-; vykdymo susidaro visa eilė 
kant komunistu partijos rė- i vienų ir kitų taktikos nesu- 
žimas. ' [derinimų.

Jeigu mes prisiminsime vi- Iš šitos trumpos ginčoJeigu mes prisiminsime vi- Iš šitos trumpos ginčo 
są tą gilų socialistiškai eko- charakteristikos matome, 
nomiško visuomenės gyveni- kad nors ginčijamasi dėl
mo pertvarkymą, kokį mes taktikos klausimų, bet tie 
randame komunizmo pro-į klausimai toki svarbus, kad 
gramoje, tai pasakysime,! jie sudaro paties dalyko es- 

j kad liko labai nedaug, 
j Leninas sakydavo, kad ši- 
. cas staigus pasukimas atgal 
yra laikinis ir kad, šaliai su- 

Lstiprėjus, komunizmas bus 
Plaukia aplenkus giraitę... įvykdomas toriau. Tuo tarpu 

nuo I^enino mirties perėjo 
t jau ketveri metai, o ne tik 
.nepasukama prie komuniz
mo, bet vis toliau iriamasi

Ir tas kumelys. 
Juodas šėtonas. 
Vakar kai žvengė 
lauko pašonėj. 
Ir tas bernas—jautis. 
Ir ta merga—karvė. 
Vakar buvo pagautas 
Su šitąją lerva... 
...Ir kiekvienas 
Ir kiekvienas— 
Perkūnas, 
Gyvatė. 
Paralis. 
Devyni.
Ką jus čia darot. 
Ką jus čia matot? 
Supa vejas—žaltys 
Plauk ia—gyvatė.

Sakoma, kad Kapsukas su 
Angariečiu pripažinę už šitą 
“poeziją” pirmutinį “prai- 
zą.” -Jos tilpo Lietuvos futu
ristų “poetų” žurnale, kuris 
vadinasi “4 vėjai.” Tai “poe
to” Žengės, atsiprašant, “kū
ryba.”

^velnias.

Rusijos Komunistų 
Vidaus Kova.

mę. Kuo baigsis kova? —pa
sakyti kol kas sunku. Iki šiol 
stalinistai turėjo visur aiškią 
daugumą. Trockio bandy
mai gauti pritarimo pemykš- 
čioj partijos konferencijoj ir 
kiek vėliau trečiojo interna
cionalo konferencijoj pasi
sekimo neturėjo.

Ir Rusijos ir užsienių ko- 
prie kapitalizmo. Šitas fak- mimistų dauguma Trockio 
tas yra pamatas, iš kurio tezę pasmerkė, o jo arti- 
pradejo augti pozicijos ir 
opozicijos skirtumai. Opozi
cija tvirtina, kad komuniz
mą gali įvykdyti tiktai prole-1 
cariatas. Visi kiti sluoksniai, 
ypatingai ūkininkai, yra ko
munizmo griežti priešai ir 
todėl su ūkininkais, išskyros 
visiškai smulkius, negali bū
ti jokio kompromiso. Ūki
ninkus, ypatingai “kulakus” 
esą reikia naikinti visomis 
priemonėmis. Tuo tarpu po
zicija jau senai paskelbė 
obalsį: “licom k derevne!” 
(atsigrįžti į sodžių!), tai rei
škia stengtis pakelti ir susti- 
printi ūkininką. Pozicija 
pradėjo skelbti garsiąją: 
“smyčka goroda s derevnej” 
(miesto ir sodžiaus susijun
gimą). Opozicija šitą sąjun
gą laiko klaida, nes, anot jų, 
tik miestas bei miesto prole-

• . -. « •

miausias draugas Zinovje- 
jvas liko pernai pašalintas 
nuo trečiojo internacionalo 
vadovybės. Visi manė, kad 
opozicija žlugsianti. Bet ir 
Trockis ir jo draugai yra at
kaklus žmonės, iš kurių sun
ku laukti, kad nusileistų ir 
pasiduotų. Jie dirbo ir dirba 
toliau, ir to darbo vaisiai vis 
toliau reiškiasi. Bet vistik 
mums rodos, kad opozicijai 
laimėti maža tėra vilties.

PASTABOS

l

Žmonės stebisi, kodėl ko
munistai nenominuoja dak
taro Graičiuno savo kandi
datu i SLA. daktarus kvotė
jus, juk jie ji labai girdavo.

Taip, komunistai girdavo 
d-rą Graičiuną, bet girdavo

tariatas galis komunizmą j patol, pakol jis ėjo prieš
^įvykdytu Išįšitę pamatinių: SLA. Piki omą ją Tarybą.

skirtumų išbirta Visd eilė ki- Tuomet jje jj vadino “drau-
Iš Rusijos kasdien ateina tų. |gu.” Bet kaip tik d-ras Grai-

naujos žinios apie kovos ast- Tokiu budu susidarė di-[čiuna« nradėio kalbėt už 
Jėjir^ tarp pozicijos ir opo-.fjžjausjas pažiūrų skirtumas;šliupo i-aštus ir “Varpo” 

. i i yi B-vę, komunistai apskelbė jį
Dar didesni skirtumai at- “skebu.”

♦ * ♦

Dabar komunistai kelia Į 
Į “veikė- 

kuris pripažinęs tris

zicijos. Opozicijos vadai pa-if]el vidaus tvarkos, 
šalinti iš aukštų atsakomin-j •
gu Vietų, pašalinti iš centro'sira£, užsieniu' taktikos 
komiteto, pagaliau pasalinti 
ir iš partijos. Pasilieka jau Trocklstai', 
cik laisvė suvaržyti, kitaip 
-ariant, kalėjimas, o evan- „unizmas 
tualus pasahnimas ir iš gyve-: 
nimo. i RiĮaiięc _ ___

Tečiaus nepaisant šitų niuturi •■būt; irtBaulio revo- rokuoia tain* iei Clevelando 
bausmių, opozicija ne tik ne- liucija. Tik pašalio revoliu- daktara išrinksime i kvotė- rimsta, bet jos kova tolyn ei-cjją laimėjis busią galima JUS. tai%s> komTnislų lozo- 
na vis smarkyn. Kovos rim- Rtatvti socializmas. Savo te-j-joj <raię<; imti i SI A ir tuo- tumą rodo dar ir opozicijos^’ paremti jie cituoja Mark-' jaus>aX pašalpą

Tik bėda, kad tas jų dak
taras niekam nežinomas ir 
nieko nėra musų laikraščiuo
se apie sveikatą parašęs. Jis 
nesilanko ir i SLA. kuopos 
susirinkimus. Jis tik vieną 
dalyką labai mėgsta — tai 
pinigus lupti. Vienasžmogus 
nesenai man skundėsi, kad 
šitas komunistų daktaras pa
skolinęs jam pinigų, bet iš 
kalno atlupęs didelį nuošim-

II

pasiremdami SLA. daktarus toki 
tvirtina, kad ko- ją« „„

vienoj šaly nėra Clevelando komunistus svei- 
ir todėl vyriausiu kais, kuomet jie norėjo įsto- 

: Rusijos komunizmo uždavi- tj j SLA. keli metai atgal. Jie

vadų rimtumas. Trockis, Zi-ĮSą, Engelsą ir Leniną, 
novjevas, Kąmenevas revo-,. .. t . I Stalinistai sako,
hucijos metu buvo artimiau-, komunizma gajima 
si Lenino bendradarbiai ir.<_ _ - ‘
pirmi po jo asmenys, ku-1 Atidėti 
riems f 
svarbesnis 1 
dabartiniems pozicijos va
dams F “ ‘ ‘
Bucharinui. Tad kiekvienam vyks?

kad 
. _ Pa

statyti ir. vienoje šalyje.
- - j 'i viską ir imtis vien
teko vaidinti daug<tjk pasaulio revoliucijos, 
r.is vaidmuo, negu rejkstu didelę riziką, sako

Stalinui, Rykovui,

kyla klausimas: kaip gi to- kapituliuoti ir'žSti? ____
iiau šita kova plėtosis ir kuoteze: rūpintis kiek 
ji padaliau pasibaigs. įgalima pasaulio revoliucija, jų. Dabar jis kitam vaikinui

Kad geriau atsakytume į bet užvis daugiausia rūpintis!paskolinęs $60 ir iš kalno pa- 
šitą klausimą, reikia įsigilin-'sustiprėti Rusijoj. Tumia- ėmęs $10 palūkanų užme
ti į pati kovos turinį ir pažiu- mas tokią didelę stipria ba- tus, kas padaro 17 nuošimtį, 
rėti, už ką gi taip kovojama? |Zę kaip Rusija; komunizmas, Tokį “gešeftą” tiktai Lietu- 
Juk vieni ir kiti vadina save vistiek anksčiau ar Vėliau . vos žydai ir krikščionįs de- 
komunistais, vieni ir kiti laimėsiąs pasaulį, — džiugi-'mokratai daro. Tapęs SLA. 
dangstosi I^enino ir Markso no 'daktaru, jis tuojaus pareika

lautų sau didesnės algos. 
Neišmanėliai butų SLA. na
riai, jeigu rinktųsi sau šitokį 
daktarą.

Ii Akrono sugrįžę*.

stalinistai: O kas bus, jei
> revoliucija nepa- 

” — klausia jie. “Tada 
**” Todėl

komunistais, vieni i _____ ______
dangstosi Lenino ir Markso na gavėta įmigtai 
autoritetu. Vadinasi, čia yra ' Tiesa, kad pas mus dar' 
koks nors naminis ginčas.

Taip, čia yra naminis gin
čas, bet naminiai ginčai daž-

.1 nai būna patys griežčiausi, ir
A 1 . * *

. • • - *•

nėra įvykdytas komunizmas, 
bet to esą negalima padaryti 
greitai, reikią pirma sustip
rėti ekonomiškai, o paskui

paspaudė, nei sudiev nepa
sakė, užtai “valio” rėkė tik 
keli karininkai.

Herbačiauską varo iš uni
versiteto dėl jo interviu 
Rygos “Jaunukas Žinąs,” 
kurių atstovui jis pareiškė, 
kad dabartinė valdžia yra 
neteisėta.

Nežinia, kur dingo ir kai 
tu su Voldemaru važinėjęs 
po Italiją majoras Slapšys. 
Turiu tikrų žinių, kad buvo 
suimtas, bet kur vėliau ji pa
dėjo — niekas nežino.

Miškų gatvės tautiškoj 
(žvalgyboj) “čekoj” sėdi ir 
“vytautininkų ’ vadas Dagi
lis. Mainosi laikai, maino
mės ir mes kartu. Kas galėjo 
tikėtis, kad ateitininkai atsi
durs panašioj padėty, kaip ir 
pažangieji studentai.

Iš Įstaigų skubiai salinami 
pažangesnieji elementai. 
“Čistka” varoma v įsu smar
kumu. Bet ūpas pas kairiuo
sius ne taip jau blogas. Viri 
jaučia, kad fašizmo valdžia 
neamžina ir kad anksčiau, 
ar vėliau ji turės zuti.

Budrys paleistas dei nesu
gebėjimo kovoti su kramoki. 
Jo vieton, žvalgybos virši
ninku skinamas Budrevi- 
čius. Voldemaras viename 
ministerių kabineto posėdy 

j pasakė, kad jis esąs Mussoli- 
• ni, Leninas ir Primo de Rive- 
i ra, ir kari tik jis tegalįs Lie
tuvą išgelbeti. Savo šefų 
Voldemaro ir Smetonos pa
drąsinti leitenantukai dieną 
ir naktį girtuokliauja ir re
volveriais bado piliečių pa
noses. Nenusilenksi — greit 
gali su gyvybe atsisveikinti 
ir niekas net Sveikos Mari
jos už tavo biedną duselę ne
sukalbės. Juk tik pagalvoju.' 
kad Kaune “špikų” skaičius 
nuo 700 padidintas iki 1.000, 
galima Įsivaizduoti, kaip 
mes čia ramiai ir patogiai 
gyvenam ir džiaugiamės

“Lietuvis” paskelbė raštą, 
pasirašytą kunigų Tumo, 
Dambrausko ir kai kurių 
svietiškųjų, tų tarpe Dr. Jo
no Šliupo. Tame rašte tie visi 
ponai reikalauja kietos val
džios. Pasiulytumėm pa
tiems Šliupams, Tumams, 
Dambrauskams paragauti 
Varnių, žvalgybos kankini
mų, kalėjimų, karo lauko tei
smų, banditų-karininkų grą- 
sinimų ir panašių tautiškų 

tai tie ponai ži-‘

Lietuvoj plačiai komen
tuojama Rygos laikraščių ži
nios, kad Povylas Plechavi
čius, Daukantas it gen. Žu
kauskas esą generalinio len
kų štabo agentai. Dėl Ple
chavičiau?' dalykai visai aiš
kus, nes jis savo laiku buvo 
lenkų legijonuose. Tilpusi 
“Lietuvos Žiniose” Lenkų le
gionininkų fotografija sukė
lė Kaune daug triukšmo. 
Mat, legionininkų tarpe dau
gelis pastebėjo banditišką 
Plechavičiaus snukuti. Pa
sklido kalbos po visą miestą, 
štabo karininkai, tyrinėda
mi tą “malonų” snukuti žiū
ronais, pripažino, kad jis ga
li priklausyti tik Plechavi- 
čiui-Banditui.

Politinė policija tuojau at
vyko Į “Lietuvos Žinių - re
dakciją ir konfiskavo tos fo
tografijos klišę, žodžiu, Įro
dė, kad didžiausias Lietuvos 
‘patriotas” Plechavičius pri
klauso lenkų šnipams. Dabar 
Lietuvoj nėra žmogaus, ku
ris nežinotų, kad Lietuvos 
“karščiausių patriotų” tarpe 
yra Lenkijos agentų. Mes, 
kauniečiai, Į šilą dalyką 
kreipiant yjiatingos domės. 
Voldemarai, Smetonos, Mer
kiai, Daukantai už jiinigą 
oarduoda netik savo sąžinę, 
bet ir tėvynę. Tuo tarpu jie 
patys, būdami pardavikais, 
nrisisamdė įvairių agentų, 
išsižioję šaukia ant kitų, ir 
juos teršia, kiek Įmanydami, 
norėdami pažeminti visuo
menės akyse. Ypatingai jie 
dabar kampaniją varo prieš 
amigiantus, 
tam reikalui 
Tai puikus 
pavyzdys.

Kada lapkričio men. pa
baigoj Kaune kilo panika, is 
bankų buvo pradėta imti pi
nigai ir juos uoliai keista į 
dolerius ir svarus. Ar žinote, 
kas tą pirmoj eilėj darė? Na
gi stambieji Lietuvos valdi
ninkai ir spekuliantai.

Smetona buvo pakėlęs ko
ją važiuoti užsienin. O anot 
“Lietuvio.” pasaulinis dia
lektikos čampionas Volde
maras pasirodė ištikrųjų 
gudresnis už visus Lietuvos 
“patriotus.” Jis jau nuo pa
vasario pradėjo “zopastytis” 
ir kas mėnuo slaptai siunčia 
po 3.000 'dolerių užsienin. 
Mat, tenai jis yra nusipirkęs 
puikią vilią, tai reikalinga 
nors lietuviškais doleriais “‘malonių,”* 1 ’ 
įvesti joje patriotišką d va- notų, kas tai via kieta vai
sią. Voldemarui tokia lietu-‘džia. Suprantama, kad jie 
viškumo propaganda užsie-‘reikalauja kietos valdžios 
ny visai ne naujiena. Jis jauĮtodel, kad gerai žino, jog vi- 
1919 m. buvo spėjęs kelis su tų “malonumų” jiems ne- 
šimtus tūkstančių markių pa- teks ragauti: — juos ragaus 
sidėti “juodai dienai.” į darbininkai. Įvairus jH-aščio*

Dėl tų pinigų jam savo lai- kai, tik ne Šliupai ir nusenę 
ku buvo iškelta byla, bet ji kunigai.
dėl lietuviško lepšiškumo! Charekterimra, kad dr. 
dar lig šiol merdi Lietuvos Jonas šliupas, nors jis ir di- 
prokuraturoj. Generolas žu- flelis laisvamanis, bet kariu 
kauskas išvažiavo užsienin ir jr reakcijos gynėjas. Prime- 
jau nebegrįžta. įname, kad reakci ją jis gina

Štai jums ir patriotai. jne pirmą karta. 1920 m.
Voldemaras keliavo Žene- Šiauliuose, apskrities valdv- 

von su žmona. Mat, manė ne- bos salėj, vienoj savo paskai- 
begrįžti, jei Vilnių parduos, toj, gy’rė kad ėmus, piršo už 
Blogi liežuviai kalba, kad jis juos balsuoti. Dabar tas pats 
taip ir padaręs. Bet, kad žmogus zaunija apie “tvirta 
žmonės neįtartų — tai jūs valdžią.” 
pasamdė visa eile agentu,*i i - • - * i Jstikni ugvvennnasmar-kad tie verstų kaimo žmones nrašvti protestus nrieš emi- gesn?s .,r irz pa9 0

*• , i • / , •-1 vpac tais margais, bet tra-grantus, kaipo tautos išdavi- k4„__u ••
kils irtuomi narorlvtii kari KUriJOZaiS pasižymiu- o tu >mi J.ai Hiy tų, kad neiajmingoįi musu Lietuva.
Voldemaras yra didžiausias ' * v y
patriotas. Į _______T’ ■

Į Ženevą Voldemarą stoty, ~ ------
palydėjo diplomatinis kor- Skaitau aš Lietuvos “poe- 
pusas, daug karininkų-fašis- tų” eiles ir mano burnoj da
tų ir šiaip žioplių būrelis. Pa- rosi koktu nuo žodžiu “ech." 
tašonas buvo nusiminęs. At- “dalia,” “dusia” ir ti. Tai 
sisveikinant pasibučiavo su yra aklas sekimas rusais: 

“Ech! ty dolia. moja dolia‘. 
Taip ir norisi susuki. “Jutrs 
ubagaut pas rusus, o ne eik' 
lietuviams rašyt!”

nesigailėdami 
valstybes lėšų, 
“patriotizmo”

i

i
-

piršo už

Povylu Banditu-Plechavi- 
čium, Daukantu, Žukausku 
ir Musteikiu (graži kompa
nija), kitiems nei rankos ne-



<* .fc. mausiu ii

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

o

Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.
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K •Brooklyno Kriaučių Reikalai

BROOKLYN, N. Y. j 
Žodis Brooklyno kriaučiams j 

Paskutiniame nepaprasta
me susirinkime jus pasirodė- ] 
te tikri kareiviai! Pasirodė
te, kad jus suprantate ir pa
žįstate savo reikalus. Taip 
skaitlingai susirinkote tiks
lu, kad neįleidus kiaulių i ju- i 
sų daržą. Ir jums pasisekė. 
Pasisekė dėlto, kad tą vaka
rą pašventėte porą valandų 
liueso laiko organizacijos la
bui. Susirinkote skaitlingai 
ir liuesai atsiekėte tikslo, dėl 
kurio jus susirinkote ir dėl 
kurio jus, viską numetę į ša
lį, atėjote į susirinkimą. Tai 
;mu> susirinkimas, kuriame 
jus turėjote pasakyti, kas tu
ri būti j>įsų delegatu ir sekre
torium. Bet tai nėra pats 
svarbiausias reikalas. Lygiai 
svarbus reikalas dėl jūsų at
silankyti ir i ateinanti sau
sio mėnesio susirinkimą, kur 
bus renkama skyriaus valdy
ba. Jus vėl turite ateiti visi ir 
į ši susirinkimą, taip kaip at
ėjote Į praeitą susirinkimą, 
šiam susirinkimui taip pat 
galite pašvęsti porą valandų 
laiko.

Praėjusiame susirinkime 
jus pamatėte, kad musų sky
riuje trockinių randasi tik 
mažumėlė. Bet kada jus ne- 
atsilankoie ant susirinkimo, 
tai toji mažumėlė daro jums 
tokius Įstatymus, kokių jus 
nenorite. Padaro tokius įsta
tymus, kurie ne jums tinka, 
bet tinka tik "Laisvės” komi
sarams. Aš jums priminsiu 
bent porą gerų patvarkymų 
musų skyriuje, kurie buvo 
padaryti ačiū tik jūsų skait
lingiems atsilankymams i su
sirinkimus. Pirmas geras pa
tvarkymas — neduoti unijos 
pinigų jokiems politikie
riams. Antras patvarkymas 
—viršininkų tarnybos apri- 
bavimas. Jau tik šitie du pa
tvarkymai tapo jūsų padaly
ti prieš komisarų norą. Na. o 
ar šitie patvarkymai negeri? 
O keno pastangomis jie tapo 
padaryti? Jus žinote. Kai dėl 
pinigų tai jus žinote, kaip 
komisarai melžė musų sky
rių. Patįs pagamindavo laiš- 
kus-atsišaukimus, paskui or
ganizuodavo savo spėkas, 
kad tuos laiškus skyriaus su
sirinkime priimti ir išgauti 
pinigų, o tuos pinigus sunau
doti saviems reikalams. Da
bar jau to nėra. Nėra nei'tų 
ginčų susirink imliose, kurie 
pirmiau kildavo dėl pinigų 
aukojimo. Ar negerai?

Musų trockiniai šitiems 
patvarkymams priešinosi to
dėl, kad jie gerai suprato, 
jog jie bus nutraukti nuo pie
ningos karvutės. Ir karvutė 
užtruko. Už tai ačiū jums, 
kad jus reikalui esant atėjo
te Į susirinkimus ir tuos pa
tvarkymus padarėte.

Ateinantis sausio mėnesio 
susirinkimas yra labai svar
bus ir turite ateiti vėl koki 
G—7 šimtai. Jeigu visada 
skaitlingai ateisite į susirin
kimus, tai bematant išnyks 
jums visos maskvinės šmėk
lom iš akių. Jie į darbininkų 
organizacijas neįneša nieko 
gera. Jus matote, kur nuėjo 
Philadelphijos lietuvių uni
jos skyrius trockiniams be- 
bosaujant. Lietuvių skyrius 
visai išnyko. Pastaruoju lai
ku gauname daug privatinių 
laiškų iš Baltimorės, kur bo- 
sauja Jankauskas. Ir visi jie 
sako, kad Baltimorės lietu
vių skyrius stovi ant to pa
ties kelio, kui iuo nuėjo Phi
ladelphijos.

Bet baltimoriečiai sako, 
kad jie rengiasi vyti Jankau
ską ir gelbėti savo unijos 
skyrių nuo to nelaimingo li
kimo, kuris užgavo Phila- 
delphijoje kriaučius. Bet, aš

i

manau, kad baltimoriečiai 
tik daug šneka... jie tol daro, 
kol nepamato Jankausko.

Taigi, kliaučiai, visi į susi-1 
rinkimą!

A. P. Serbas. I

BROOKLYN, N. Y. 
Paaiškinimas Amalgameitų
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“KELEIVIO”
vieni ristikus pakvietė, o ki- 

•s f ‘ - *

KALENDORIUS
1928 METAMS

JAU IŠĖJO K SPAUDOS—UŽSISAKYKI! i

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

kūno pinigų.
Mes savo užduotį jau atli

kom : perėmėme iš “Lais
ves” $416 ir 40 centų (tiek 
jie mums davė) ir perdavė
me Amalgameitų 54 skyriui, 
kaipo dabartiniam J. Perkū
no turto globėjui. Tai rodosi 
ir viskas. Bet kuomet kilo 
skandalas dėl suaukautų per 
“Laisvę” J. Perkūnui pinigų, 
tai mes laikome sau už pa
reigą apie tai paaiškinti vi
suomenei, o labiausia tiems, 
kurie yra aukavę per “Lais
vę” drg. Perkūno sušelpi- 
mui. Turėdama prieš save 
faktus lai visuomenė spren
džia. kur yra teisybe.

Rugsėjo 28 d., 1927 m. 
Amalgameitų 54 skymiaus 
mėnesiniame susirinkime J. 
Perkūnas, per savo atstovą 
S. Indrulį. kreipėsi susirin- 
kiman prašydamas, idant 
Amalgameitų 54 skyrius pa
siliktų jo pinigų globėju ir 
perimtų iš “Laisvės” jo tur
tą. Susirinkimas Perkūno' 
prašymą priėmė ir išrinko S. 
Indrulį ir A. Bubnį į komisi
ją perėmimui iš "Laisvės” to^ 
turto (apie tai buvo rašyta ii 
skyriaus oficialio korespon-. 
dento “Laisvėje” ir “Dar-i 
be"). Perėmimas iš “Lais
vės" Perkūnui priklausan
čių pinigų tęsėsi gana ilgai. 
Priežastis buvo ta, kad drg. 
Perkūnas, būdamas labai 
sunkioje ligoje, ilgai negalė
jo prirengti laišku (paliudy
mą), su kuriuo mes galėjome 
gauti iš “Laisvės" jo pini
gus.

Gavę reikalingą paliudy
mą, 1 d. lapkričio pranešėm 
54 skyriaus Pildomajai Ta
rybai, kad jau dabar reikia 
perimti iš “Laisvės" tą Per
kūno turtą. Pildomoji Tary
ba ant to sutiko ir dar pri
rinko į komisiją vieną narį,. 
F. Vaitukaiti, kurio ir Perkū
nas į tą komisiją pageidavo.

Ant rytojaus, t. y. 2 d. lap
kričio, mes telefonavome į 
“Laisvės" ofisą prašydami, 
kad pašauktų V. Paukšti. mums rod<>si, jog “Laisvėje 
prie telefono ir pasakėm.; Perkūnui aukų yra Hfiug 
kad mes turime reikalą su I. daugiau negu aštuoni dole- 
Perkuno pinigais, kuriuos , riai. To ii ofiso darbininkė 
Paukštys is banko išėmė, i’o pažiurėjus į vienas knygas, i 
kelių minutų mums atsako, i kitas.sakosi dar eis kartą pa- 
įog Paukštys, esą, jau išėjęs.-klausti, f“ —4----- ‘ *—
Tuo tarpu ant telefono ėmė} nuėjus 
kalbėti Undžius, “Laisvės";' 
kasierius. Mums paaiškinusi 
visą reikalą. Undžius mums 
liepė kreiptis prie “Laisvės" 
administratoriaus Buknio, 
bet. girdi, dabar ofise nėra 
nei Buknio.

Kitą dieną vėl mes telefo- 
nuojam į “Laisvę" ir ve! rei-j-$416.40.
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Paveikslėlis iš “Keleivio’* Kalendoriaus 1928 m.
I --------- ------------------ ------

KAINA 50c.. “KELEIVIO” SKTA1TYTOJAMS TIKTAI 25 CENTAI.

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

253 BROADWAY,

I

NORVVOOD, MASS. 
Susitvėrė Lietuvių Piliečių 
Draugija. — Prakalbos au 

pamarginimais.
. ......... .... ...............   __ Su naujais metais Nor- 
įspėjo rengėjus, kad daugiau woode Pa^ro^č nauja drau- 
tas nepasikartotų......................, ta* Amerikos Lietu-

Reikia tikėtis, kad ateity- Piliečių Draugija, šita 
je rengėjai veiks sutartinai draugija jau paėmė į save 
ir daugiau tokių klaidų, ko- raukus Lietuvių Svetainę ir 
kios įvyko šiame parengime, pasistatė sau už tikslą subur- 
nepasikartos. (V * daiktą visus šios koloni-

Po išpildymui programo, lietuvius Amerikos pilie- 
ristikai, kalbėtojas ir kiti ““..........
svečiai buvo pakviesti pas 
ponus Česnulevičius, kur bu
vo parengta puiki vakarienė. 
Ten besilinksminant sulauk
ta ir Naujų Metų.

Seniau Stoughtono lietu
vių kolonija buvo skaitoma 
apmirusia. Bet dabar joje 
matosi daugiau gyvumo, ne
gu didžiosiose lietuvių kolo
nijose. Už tai garbė Stough
tono lietuviams.

Kaimynas.

ti atsakė. Apart to, ristynėms 
leidimas nebuvo išimtas, tai 
buvo trukdymų iš policijos 
pusės. Pagalios policijos vir-, 
šininkas ristynės leido, tik

M“KELEIVIS
SO. BOSTON, MASS.

pinigai, girdi, bus gatavi 
galėsite pasiimti.

Tada mes pasitarėm ir nu
sprendėm eiti į "Laisvės” 
ofisą 7 <i. lapkričio ir ant 
greitųjų pranešėm “Laisvės” 
ofisan, kad tą dieną ateisi
me perimti tuos pinigus. Nu
ėjus mums i "Laisvę” ir per
davus visus reikalingus do
kumentus, ofiso darbininkė

i

.ti į daiktą visus sius koioni-
1
čius ir norinčius tapt pilie
čiais, kad tokiu budu suda
rius stiprų politinį lietuvių 
kūną Norvvoode.

Supažindinimui visuome
nės su savo tikslais, Ameri
kos Lietuvių Piliečių Drau
gija Naujų Metų Dienoj pa
rengė iškilmingas prakalbas 
su pamarginimais. Žmonių 
prisirinko pilnutėlė Lietuvių 
Svetainė. Pirmininkavo se
niausias Norwoodo lietuvių 
darbuotojas M. šergalis. 
Kalbėjo advokatas šalna 
(angliškai ir lietuviškai), le- 
gislatorius Janies (angliš
kai) ir “Keleivio!’ redakto
rius J. Neviackas (lietuviš
kai). Pirmieji du kalbėtojai 
Kete pilietybės, lietuvybės 
ir Amerikos istorijos klausi
mą, o pastarasis — lietuvių 
vienybės klausimą. Visų kal
bėtojų kalbos buv o rimtos ir 
nuosakios.

Protarpiais dainavo L. J. 
L. Ratelio Choras, mažų vai
kučių choras, Biruta šerga- 
liutė (solo) ir visa eilė kitų. 
Pasibaigus prakalboms tęsė
si koncertinė programo dalis 
iki vėlyvam vakarui.

Gaila, kad į šį parengimą 
nebuvo oficialiai pakviestas 
vietos klebonas kun. Tašku- 
nas. Jis čia butų savo akimis 
pamatęs, kad Lietuvių Sve
tainėj atliekami apšvietos ir 
kultūros darbai ir kad lietu
vių jaunuomenė auklėjama 
padorioj lietuviškoj dvasioj. 
Visa tai matydamas jis gal 
butų susigėdinęs ir atšaukęs 
tuos šmeižtus, kuriuos jis 
pernai paleido per vietos an
glų laikraštį ant Lietuvių 
Svetainės ir tūlų progresyvių 
darbuotojų.

Katalikas.

BALTIMORE, MD. 
Plotkos su lenkišku parašu.

Prieš Kalėdų šventes čia 
vargonininkas išnešioja pa- 
rapijonams plotkų, o parapi- 
jonai užtai vargonininkui 
duoda po 50 centų ir dau
giaus. Tai daroma jau kelio
lika metų. Bet 1927 metais 
parapijonai labai supyko ant 
vargonininko ir ant kunigo. 
Kada parapijonai gavo plot- 
kas ir gerai jas išekzamina- 
vo, tai rado ant plotkų pols- 
kai parašyta, ir dar rašoma 
“Made in Poland.” Vaje, ko
kia bėda! Vieni nešė plotkas 
atgal į kleboniją, o kiti sakė: 
“Mes plotkų su polsku para
šu nevalgysim.”

Plotka yra “Dievo pyra
gas” ir pašventyta, bet para
pijonai to šventumo nepaiso, 
meta jas šalin, kam ant plot
kų polskai parašyta.

♦ * ♦

Nesenai musų davatkos 
organizavosi prašalinti ku
nigą, bet kunigas Lietuvnin
kas laiku tai pastebėjo ir da
vatkoms pagrūmojo, kad būt 
spakainos, nes jis nesibijąs 
prašalinimo. Kunigas pasa
kė : “Pakol jus mane praša 
linsite, tai greičiaus bažny
čios neteksite.” Taigi para- 
pijonkos pabūgo, kad gali 
netekti bažnyčios ir nutilo,
v. Yla.

i

laikraščius į tas draugija* 
bei pavienius, kurie yra au
kavę per “Laisvę” drg. J.
Perkūno suselpimui. Atsi- jį esant sunkioje padėtyje, 
šukimo reikalas yra toks, / _ ’ . 2 _
kad sužinojus, kiek ‘T 
vė” turi Perkūnui aukų.

į antrą dieną po šitam Aukos
kriaučių susirinkimui V. sieks savo tikslą, nes kiek- 

Laisvėje” 25 d. vienas centas eis per Unijos 
lapkričio vietinėse žiniose knygas ir bus perduota drg. 

J. Perkūnui.
Amalgameitų 54 skyriaus 

• • • — • • •'z L£T _ *

:s J. Perkūno pinigų:
A. Bubnys,

S. Indrulis.
P. S. Meldžiame ir kitų

nė šviesos kelią darbinin
kams Į geresnę ateiti, tad ir 
dabar turime mes neužmiršti

, Aukas gali siųsti šiuo ad- 
Lais- resu: A. C. W. of A. 54 local, 

11 Arion PI.. Brooklyn, N.Y. 
užtikrinančiai pa-

kriaučių 
Paukštys it

padavė mums čekį ant $408.- štai ką paskelbia; 
40 paaiškindama, kad tai 
yra $400 suma ir $8.40 nuo
šimčio. Priėmus mums tą če
kį ir pasirašius ant bilos, 
mes pareiškėme, kad juk yra 
ir aukų dėl drg. J. Perkūno 
prisiųsta i "Laisvę,” • kurios 
taip pat, suįvg Perkūno pra
šymu, turi būt perduotos 
Amalgameitų 54-tam sky
riui. Tuomet toji darbininkė 
lyg susimaišė ir sako: “Aš 
eisiu paklausti.” Sugrįžus ji 
pasakė, kad yra viso 8 dole
riai ir ji parašius 8 dolerių 
čekį mums padavė. Tuomet 
mes ir vėl sakome, kad

jj

“Jau antra sąvaitė, kaip ■ . ..- . . .„ ,T .
pasiunčiau J. Bekampio var-1 komisija perėmimui iš “Lai- 

i. • _ .i—a T Pni Vuno .nnioni •

JJ

du, kaipo sekretoriaus A. C. svės 
W. of A. 54 lokalo, čekį ant 
49 dolerių ir 77 centų, kurie 
priklauso J. Perkūnui, kaip 
kad buvau "Laisvėje” pa- laikraščių perspausdinti šį 
skelbęs apyskaitą, ir iki šiol paaiškinimą.

Į

ir matomai ji buvo 
į redakcijos štabą, 

kur beabejonės ir V. Paukš
tys kaipo redaktorius buvo. 
Sugrįžus ii mums pareiškia, 
kad daugiau Perkūnui aukų 
nėra, kaip tik tie 8 doleriai ir 
pridūrė, jog mes klaidą turi
me.

Gavę iš “Laisvės” \iso 
8 d. lapkričio per-

kalaujam Paukščio, bet taip davėme Amalgameitų J>4-to 
pat gaunam atsakymą, kad 
Paukščio ant telefono nega
lime gaut, tečiaus gauname 
Buknį. Mums perstačius jam 
visą dalyką, t. y., kad mes 
norime perimti iš "Laisvės" 
Perkūno $4<><). kaipo jo tur
tą, taipgi nuošimtį ir visas 
aukas, kiek į "Laisvę" yra 
prisiųsta jo suselpimui, 
Buknys atsako. “Jeigu 
norite gauti tuos pinigus, tai 
nueikite pas Levandauską ir 
gaukite nuo jo paliudymą, 
tuomet mes jum išmokėsim.” 
Mums atsakius, kad mes su 
Levandausku nieko neturim, 
o tik su “Laisve.” tuomet 
Buknys liepė mums bile ka
da ateiti i “laisvės” ofisą ir

skyriaus Pildomajai Tary
bai.

Lapkričio 23 d. įvykus pri
puolamam Amalgameitų 
51 skyriaus mėnesiniam su
sirinkimui mes išdavėme ra
portą ir komisijos narys A. 
Bubnys savo raporte pažy
mėjo, kad jis kiek laiko at
gal matęs “Laisvėje’’ mažom 
raidėm tarpe apgarsinimų 
paskelbta Perkūnui aukų, 
kur buvo pažymėta daug 
daugiau negu 8 doleriai, bet 
kiek tikrai ten buvo paskelb
ta, Bubnys sako gerai nepa
menąs. Po raportui kilo dis
kusijos ir po diskusijų, susi
rinkimas paliko tą pačią ko
misiją, kad atsišauktų per

nei laiškas sugrįžo, nei Be
kampis gavo.

“Kas yra, kad kriaučių ra
štinėje toki apsireiškimai 
darosi?”

Iki šiol nuo p? V. Paukščio 
joks laiškas, nei čekis i 
kriaučių ofisą neatėjo ir ma
tyt, kad Paukštys tuomi nori 
‘gudriai” nešvarią rolę su
lošti. žinoma, kad p. Paukš
tys dabar veikiausia jau pri
duos Amalgameitų 54 sky
riui tas J. Perkūnui sudėtas 
aukas, nes kitos išeities jam 
neliko.

Tad dabar mes manom, 
jog iš drg. Perkūno laiško 
“Laisvės” kasieriui, tilpusio 
“Keleivio” No. 47 (kuris bu
vo ir “Laisvei” priduotas ir 
prašyta patalpinti, bet ųetal- 
pino) ir iš šio musų paaiški
nimo, visuomenei bus su
prantama ir aišku, kaip su 
drg. Perkūno zopostu buvo 
ir tegul visuomenė sprendžia 
apie kai-kurių žmonių sąži
nę.

Dabar mes prašome tų 
draugijų ar pavienių žmo^ 
nių, kurie esate aukavę per 
“Laisvę” suselpimui drg. J. 
Perkūno, praneškite per lai
krašti kiek kas aukavote. 
Jeigu kas nenorite per laik
raštį rašyti, tai praneškite 
laišku žemiau nurodytu ant
rašu. Už pranešimą mes bu
sim labai dėkingi.

Taip pat mes atsišaukia
me į Amerikos lietuvių pįa- 
čią visuomenę, idant kas 
kiek išgali sušelptų drg. Per
kūną esant sunkioje ligoje. 
Drg. J. Perkūnas budąmas 
sveiku dirbo su mumis, šky-

Norintiems aplankyt drg. 
J. Perkūną, paduodame jo 
antrašą:

J. Perkūnas, 
Nęurological Hospital, 
Ward Ė 2. Welfare Island, 
New York City. N. Y.

Kelrodis: Paimti Trečios 
Avė. Eleveiterį ir važiuot iki 
vandenio. Ten fėrė perkels 
ant minimos salos.

Iš “Laisvės” gauta dar 
$49.77 Perkūnui aukų.
Parašius šį pranešimą, iš 

“Laisvės” gauta dar $49.77 
Perkūnui aukų. Prispirtas 
prie sienos p. Paukštys visgi 
turėjo atsiskaityti.

Komisija.

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgho lietuvių talento 

vakaras.
Pittsburgho lietuvių vi-

OAK FOREST, ILL.
“Lietuvių Diena” Pavargė

lių Institucijoj.
Gruodžio 20 d. vietos pa

vargėlių institucijoj atsibu
vo “Lietuvių Diena," kurią 
parengė Chicagos Lietuvių

’f 
f

suomenėje yra gabių ir ta- Moterų Kliubas. Šitoj insti- 
lentingų meninių jėgų, te- tucijojtarpe 4,300 pabėgė
čiau, iki šiol jos nebuvo su- lin ir seneliu, randasi 100 lie- 
siburusios bendram darbui, tuvių. Šitų nelaimingų lietu

vių paguodai ir suraminimu’ 
ir buvo parengta “Lietuvių 
Dievą.” Kambarys buvo iš
puoštas Lietuvos ir Ameri
kos vėliavomis, stalai ap
krauti įvairiausiais valgiais. 
Po škanių pietų buvo gražus, 
programas, kuri ved e ponia 
šliakienė. Pirmiausia kalbė
jo Lietuvos konsulas Žadei- 
kis. Jo graži kalba sujudino 
visų musų širdis. Potam tęsė
si koncertinė programo da
lis. Ant galo kalbėjo šios in
stitucijos perdėtinis, pagerb
damas lietuvių tautą ir Chi- 
gos Moterų Kliubą. Jis pasa
kė, jog “Lietuvių Diena” šioj 
institucijoj yra pirmą kartą, 
bet suruošta iš visų geriau
sia.

Tą dieną aplanke mumis 
daug prakilnių svečių ir p. 
Stankūnas nutraukė musų 
visų fotografijas.

Už šitokį labdaringą dar
bą. kokį atliko Chicagos Lie
tuvių Moterų Kliubas, mes 
tariame širdingiausi ačiū. 
Gal ir kitos lietuv ių organi- 
zacųos išties mums savo bro-

Paskutiniuoju laiku visų 
kripčių meninės jėgos paro
dė vieningumą darbe ir jau 
sausio 15 d., 1928 m., Moks
lo Draugijos Svetainėje su
rengs dideli koncertą-teatrą. 
Gerbiamieji vaidintojai su
vaidins 3-jų veiksmų links
imą komediją “Žemės Ro
jus.” Parinktais balsais cho
ras, susidedantis iš 50 žmo
nių, sudainuos gražių musų 
liaudies dainų, kurių pitts- 
burghiečiams dar neteko gir
dėti. Taigi visi j šį garsų kon- 
cenrtą-teatrą, nes pamatysi
te gražų, linksmą vaidinimą 
ir paklausysite skambių tau
tinių liaudies dainų.

Vakaro Rengimo Komisi
jos pirmininkas

Stud. P. Dargi*.

STOUGHTON, MASS. 
Prakalbos, ristynės, šokiai.

Gruodžio 31 d. čia buvo 
surengta prakalbos, ristynės 
ir šokiai Lietuvių Svetainės 
naudai. Nors vakaras buvo 
negražus, lietingas, bet žmo
nių prisirinko kupina Lietu
vių Svetaine. Rengėjai net 
tikietų pritruko. Pirmiausia 
“Keleivio” redaktorius J. 
Neviackas pasakė gražią 
prakalbėlę, paskui griežė or
kestrą ir vėliaus prasidėjo 
ristynės. Ritosi buvęs lietu
vių čampijonas Franas Juš
ka su narsiuoju Genrvilu. 
Tarpininku (referee) buvo į 
J. Neviackas. Po 15 minučių 
smarkios kovos c-----, . , „
spaudė Gentvilą prie matra-, tarėjas" yra spaudoje ir da 
so ir tuomi rist\ nes uzsibai- ims truput j laiko jį užbaigti, lįšką pašalpos ranką 
gė. Buvo skelbta ir antra po-, Bet kaip tik knyga bus ga- r - - *
ra ristikų. bet tie ristikai ne-,tava, ji tuojaus bus issiunti- 
pribuvo. Mat, įvyko nesusi- (nėta tiems, kurie turi ją užsi- “ 
pratimas tarpe rengėjų —^sakę. S. Michelsonas. į

T

KNYGA “TEISINGAS PA
TARĖJAS” SPAUDOJE.

Draugai, kurie prisidėjo 
prie šito veikalo išleidimo, 
pradeda teirautis, kada jis 
bus gatavas. Taigi siuomi 

.Juška pri- pranešu, kad “Teisingas Pa-

J. Lapinskas.

j ; < »

(Tąsa korest). ant 5 pasi.).



KELEIVIS
i VISKO PO RISK! Neproėalį tad bus mums ši Tolstojų linija giminin- i ’ T V susipažinti ir su tolimesniu ga su kunigaikščių Gedinti- l

musų genialaus “gintinai- nu ir Riurikų šakoms, kaip ■ 
čio” giminės plėtojimosi. A’olkonskiams. Gorčako- 

! Petras Tolstojus buvo ca-, varas, Odojevskiants. Tros- 
rienės Natalijos ir caro slali-i kurovams. Mortkinams, Ly- 

kią žinią: “Lietuvos armijos ninkas. tarnavo Semionovo|kovants, Solcevams, Obalen- 
leitenantas Katkus parašė ir Preobraženskio gvardijos skiams, Glinskiams, Trubec- 
....... . .......... :_____________ . •• ••• stambu1 kiants ir Golycynants. Levo 

......................T. Didžiojo Tolstojaus
Vadinasi, nantie šitas lei- valdymo laiku. Jis nusipelnė *t1.^luvos-.

Vyras Katkus, o pati— 
Chodkievičienė.

i Laikraščiuose matėm to-
I

Į

leitenantas 1 
savu žmonai į 
kievičienei laiška."

poniai Chod- pulkuose, vaidino 
vaidmenį Petro

pie Nabašninką Mikę ir

No. 2. Sausio 11 d-. 1928.

. Levo 
s bočiai skaitomi 

. Maskvos, Galičo, 
Kijevo ir kiti didieji kuni
gaikščiai. B. P.

Tuomet Įtūžusi carienė iš
kėlė savo vyrui skandalą ir 
pareikalavo nuversti tuos 
namus. Bet Mikalojus II su 
tuo nesutiko. Ėmė siuntinėti 
pas Kšesinskaitę Įvairius 
agentus, siūlydamas jai už 
namus du. o paskui ir tris mi
lijonus rublių, tečiau ji, su
pratus kas per reikalas, pa
reikalavo penkių milijonų.

Mikalojus butų davęs ir 5 
milijonu', bet apie šią stam
bią skaitlinę vėl sužinojo jo 
pati Aleksandra Fiodorov- 
na.

Pašoko jai apmaudas ir 
Įsakė neduoti daugiau kaip 
du milijonu.

Ir nuo to laiko Aleksandra 
Fiodorovna niekuomet ne
važiuodavo K a m e n o< jstro vo 
prospektu, kur stovėjo tie 
rūmai, išsilenkdama jo ap
linkiniais keliais.

Bet reikia pasakyti, kad 
negeresnė buvo ir ji pati. 
Būdama vokiečių kilmės, o 
Anglijoj išauklėta. Alisa von 
Hessen — taip carienė vadi
nosi po tėvais — niekad sa
vo vyro nemylėjo, nes prieš 
savo norą, tik diplomatijos 
verčiama už jo ir ištekėjo.

Nekęsdama savo vyro, ji 
visada jieškojo naujų gar
bintojų ir meilužių.

Pirmiausia ji prisitraukė 
grafą Lamsdorfą. paskui la
bai sekėsi pas ją generolui 
Orlovui, kurs buvo vieno Jos 
Didenybės kavalerijos pulko 
komandieru. Buvo minimi 
dar kai kurie asmenys, bet jų 
santikiai su imperatoriene 
nebuvo išaiškinti.

Mirtis Orlovo, kurį impe- 
ratoriėnė mylėjo, stipriai pa
veikė jos nervų sistemą.

Viso pasaulio psichiatrai 
perėjo caro apart mentus. 
Nieks negelbėjo. ; ;

Prisiskaičiusi Įvairių tuš
čių spiritualistinių brošiūrų, 
mperatorienė persiėmė pa- 

iinkimu i misticizmą. Ji net 
šaukdavo rūmuose Įvairius 
chiromantus, žynius ir burti
ninkus.

Paskui išrašė proferorių 
,^;U ^aniusą ir. pagaliau, rado 

!en vietą ir buvęs arkliavagis 
iiasputinas.

Situs faktus paduoda "So- 
• cialdemokratas.”

Buvusis Rusijos caras Mi
kalojus II, geriau žinomas 
Mikės vardu, buvo 
sandro III-jo sūnūs.

> su

Alek-
Tėvas 

juo labai
tenantas vadinasi Chodkie- savo ainiams grafo titulą, 
viėium, grynai lenkiška pa- • 1697 m. caras Petras nuta-
vard e. o valstybės tarnvbo- pasiusti Europon kelis 
. .. . ..... . Ijaunu^ bajorus pasimokyti

architektūros, karo ir jūrei
vystės meno* ir laivų staty
bos. Iš Maskvos tuo tikslu iš
siųsta i užsieni 60 vyrų. Tols
tojui teko apsigyventi Vene
cijoj. Jis jau turėjo 52 m. 
amžiaus ir nemažą šeimyną. 
Bet jis atkakliai maldavo ca
rą siųsti ji pasimokyti jūri
ninkystės. kad caras negalė
jo išsisukti. Pasakoja, kad 
carui dėl to neteko .gailėtis. 
Venecijoj jis mokėsi mate
matikos ir italų kalbos. Ilgai 
plaukiojo Adriatikos juroj ir 
įsigijo daug svarbių jūreivy
stės žinių. Vėliaus jis smul
kiai aprašė Juodąją jurą, 
taip pat išvertė į rusų kalbą 
Ovidijaus "Metamorfozas” 
ir parašė kelias kitas knygas.

Tolstojui teko su caru ke
liauti užsieniuose. Vėliau jis 
buvo paskirtas nuolatiniu 
Rusijos atstovu Konstanti
nopoly. Du kartu, susikom
plikavus rusų-turkų santi- 
kiams. turkai atstovą buvo 
uždarę kalėti Į septynbokštę 
pilį, kurią vėliau įtraukė į 
Tolstojų giminės gerbą.

Po Petro mirties Tolstojus 
neteko viso savo turto ir net 
titulo. Mirė jis ištremtas So- 

i loveų vienuolyne. Grafo ti
tulą susigrąžino jo anūkas. 
Andrius Tolstoius. kuris vra

viėium, grynai lenkiška pa-<
v lai 11V uu-

je Katkum, kad išrėdytų lie- 
tuviškai. Ar tai ne “patrio
tizmas?"

Vienas laimėjo, kitas prizą 
gavo.

Musų patriotiški laikraš
čiai praneša, kad pačiužu 
lenktynėse Berlyne lietuvis 
Bulota iš Kauno “laimėjo 
lenktynes.” Bet... bet pirmą 
prizą gavo vokietys Meikė 
Urlin. Vadinasi, lietuvis lai
mėjo Berlyne, kaip Volde
maras Ženevoje.

apsieidavo 
šiurkščiai. Mikė augo auklė
tojo Donilovičiaus ir kitų 
mokytojų globoje.

Mikei paaugus, pas ji pa 
stebėta viena žinomų silpny- 

ibių. Tuomet, daktarams pa 
Įtariant, jo motina. Marija 
į Fiodorovna, išrinko jam tū
lą Kšesinskaitę už sugulovę 
(meilužę).

’ Kšesinskaitę tuo metu bu
vo dora mergina. (Juk kito
kios caruko motina ir ne
rinktų!). Bet kaip gi ji butų 
galėjusi atsisakyti nuo tokios 
aukštos garbės? Be to, dar ją 
prikalbėjo ir abudu jos tė
vai, nes imperatorienė moti
na žadėjo jaunosios meilu
žės vardu Įdėti Į banką nei 
daugiau, nei mažiau, kaip 
vieną milijoną rublių.

Prie “Oficierskos” dar ir 
dabar galima matyti butas, 
kuri užėmė Mikalojaus II 
meilužė.

Kšesinskaitę tapo nėščia 
ir pagimdė kūdiki.

Mikalojus II labai meiliai 
elgdavosi su savo kūdikiu.

Bet greitai tarp Kšesins- 
'kaitės ir Mikalojaus kilo ne
santaika dėliai pavydulingu- 
mo. Mikalojus II, užsimokė- 

ijęs porą milijonų,* pametė 
| Kšesinskaitę ir prisišliejo 
į prie balerinos (šokėjos.) La- 
ibunskaitės. bet su ta jis irgi 
, susipyko.

Mikalojus II duodavo jai 
mėnesiui po 5,000 rublių. 
Tečiau tų pinigų, žinoma, 
neužtekdavo išdykėlei bale
rinai. Per mėnesi susidary
davo dar kita tiek skolų, ku- 

x ^rias Mikalojus II tylėdamas
Keleivyje ” buvo jau ra--Francuzų kariuomenė, pa- išmokėdavo.

x siųsta sugrąžinti popiežių.1 Dabar pas ją pradėjo lan-
paėmė Romą ir laikėsi čia Rytis kunigaikščiai ir grafai, 
nuo 1849 iki 1870 m..kuomet kurie sudarydavo caro gvar- 
franeuzų vietą užėmė italai, [diją. Labunskaitė didž.iuo- 
Karalius Viktoras Emman- davosi buvusiais savosanti- 
nėlis užėmė Romą, paskelbė kiais sn Mikalojum Il-ju ir 
ją Italijos šeštine ir tuo pa- rodydavo ‘‘gvardiečiams” 
naikino svietiškąją popiežių Mikalojaus fotografija:' — 

.galybę. įjaudinančiais antrašais ir ši-
_ i Popiežių dominijos dalys to trumparegio monarcho ;> 

duosime čia svarbiuosius už Romos sienų jau pirmiau meilės laiškus, 
faktus. buvo atskilusios ir prisidėju-' Tos “istorijos

Popiežių valstybė įsikūrė sios prie ! ” ”
754 metais. Frankų kuni- Taip žlugo popiežių valsty-'Ji pasišaukė vidaus 
gaikštis Pepinas ____ _ ......._____ ____
tuomet užpuolė šiaur-ryčių nitetas niekad jų nebuvo už-’ kad tie laiškai i. 7^,^. 
Italijoj lombardų miestą mirštąs. Laikas nuo laiko jis'jos butų iš Labunskaitės 
Ravenną ir išskerdęs gyven- buvo keliamas, 
tojus atidavė iį kataliku po-i F..................

.........if f...

ŽIEMOS SAULĖ.
Dienos metas Įpusėjo, 
Dangus tyras, sniegas baltas. 
Oras balaganas, be vėjo. 
Toks rainus ir toks jis šaltas. 
Bet ta saulė! iš pat ryto 
Kėlus už miškų raudona. 
Sviedė žemei baltėlytei 
Spindulių žiupsnelį ploną. 
O paskui nuo žemės krašto 
Vos per sprindžius du pakilo, 
Ir pro margą šilo raštą. 
Nieks ant žemės nesušilo. 
Bet kaip ji balta ir tyra! 
Ir kaip meiliai šilą glosto! 
Ten. kur spindulių nubyra 
žemėn iš skaistaus jos sosto. 
Žiu. kiškiuks siaurais takiukais 
Bėgdams orą uostinėja. 
Ir laputė su lapukščiais 
Tikrus dyvus darinėja. 
Vilkas pilks aikštėn išėjęs 
Į medžioklę urgzdams sprunda. ’ 
Ir net meškius pasilsėjęs 
Iš žiemos miegu pabunda. 
Ach. ta saulė! skrupulingo 
Gyvūnėlio nesušildo. 
O skaistybe iškilminga 
Visą žemę ji pripildo!

Kinijoj nebuvę kinai.
Kaune yra daug kinų, ku

rie Kinijoj niekad nėra bu
vę. Tai judomų paveikslų te- 
atrukai. Žodi “kiną” lietu
viai yra pasiskolinę iš rusų, 

i Nors rusams jis yra taip jau 
svetima^ kaip ir lietuviams, 
bet rusams jis leistinas, nes 
jiems jis nesudaro tokio keb
lumo. kaip mums. Pas mus 
kinais yra vadinami Kinijos 
gyventojai, kinų tautos žmo
nės. todel judomiems pa
veikslams reikėtų kitokį pa
vadinimą duoti. Kodėl gi jų 
nevadinti "judėmis.” jei jau 
taip norima trumpo vardo?

I

donas. Ir Romana>. kaipo 
vaiskavas žmogus, žinojo 
kaip reikia apsieiti.

—Mušti už save silpnesnį 
yra nepadoru, tėve.

—Koks tu navatnas. Mal
ke! Juk silpnesni tik ir gali 
mušti, ba stipresnio neįveik-

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike.

—Sveikas gyvas, tėve! 
Sei. vaike, aš pereitą 

kaitą užmiršau tau pasakyti 
savo linkėjimus naujiems 
metams. Taigi aš dabar tau 
linkiu, kad! Dievas tau duotų 
dvasios šventos, o panelė si. 
švenčiausia saugotų tave nuo —Užtai, tėve, mušimo ne-
męrgų. ba mergos ;— J: 
džiausią žmogaus nelaimė. [

—Ar tu. tėve, 
būdamas taip kalbėdavai?

—Nežiūrėk, vaike, ką aš 
dariau jaunas būdamas, ba 
jaunas kožnas yra durnas. 
Žmogus razumo Įgauna tik
tai tada, kaip amžių pergy
vena.

• —Senam amžiui merginos 
nereikalingos, tėve, užtai jos 
tau ir nepatinka. Bet man 
pasaulis be merginų išrodytų 
negyvas daiktas.

—Xe vienas. Maike. taip 
kalbėjo, o šiandien pirštus 
sau kramto. Juk tu girdėjai 
apie Joną Romaną. Tai buvo 
šauniausis vyčių vaisku felt- 
fėbelis. Aš visada sakyda
vau, kad iš jo išeis koks di
delis generolas. O ar žinai, 
kui- jis šiandien yra? Ogi 
džėloj sėdi Lietuvoj uždary
tas!

—Tai ka čia merginos 
kaltos?

—O ka,' čia kaltas, jeigu 
ne tos bestijos? Prisikabino 
prie vaikino, pradėjo bu
čiuot. pradėjo meilintis, o 
tas jaunas. durnas — ir Įki
šo vuodegą. Rodos, abudu 
katalikai ir šiiubą bažnyčioj 

u sakramentais- viską 
nuo šėtono apsisau- 

ale pikta 
nemiega, 

kur vel-

• •

I

ba mergos yra di- privalo būti.
—Maike. aš šiandien esu 

ir jaunas labai byzi ir neturiu čėso ant 
kritikų su tavim eiti. Ale no
rėdamas tau gero žičyt. aš 
patariu tau su mergom neuž
sidėti, tai tu busi laimingas 
žmogų.-. 0 dabar gud-bai. 
vaike.

TRUMPOS 
ŽINELES

KARO TEISMAS MA- 
RIAMPOLĖJ.

Lietuvos karo teismo sesi
ja išvyko gruodžio mėnesy i 
Mariampolę, kur nagrinės 
keliatą bylų, tų tarpe ir Laz
dijų miestelio gyventojų pil. 
Albavičiaus. Busilo ir dar 
kelių asmenų bylą, kurie 
kaltinami tuo. kad savo lai
ku drauge su lenkų kariume- 
ne. kaipo partizanai, veikė 
prieš Lietuvą.

UŽMUŠĖ AKTORIŲ
Salt Lak Lity. Utah. — 

Šiom i.- dienomis netoli nuo 
čia buvo nužudytas aktorius 
Don Soloviė. Policija dabar 
suėmė tūlą (Tarką. 26 metų 
amžiaus vyrą, kuris prie tos 
piktadarystės prisipažino.

Laimėjo ir šaukiasi
“ratarokit.”

Pasibaigus Ženevos cirkui 
”r klaunui Voldemarui išva
žiavus Kaunan, valdžios or
ganai Kaune užtriubrjo di
delę "pergalę.“ Ot. girdi, 
kad laimėjom, tai laimėjom 
Ženevos byloj. Lenkija ap
kaitinta. Pilsudskis pripa
žintas kriminalistu ir Vilnius 
.m esiąs būt sugrąžintas Lie
tuvai. žodžiu, didžiausia 
įergalė. Bet šiomis dienomis 
š Kauno pranešama, kad 
valdžios oficiozas “Lietu
va” jau šaukiasi i Rusiją ir 
Vokietiją pagalbos. Girdi.

______ - _____ __________________ ------------------- _

* bus priversta taikytis su j vo ir kokiu budu 
Lenkija tokiomis sąlygomis. 1 tėvas" 
kaip Ženevoj buvo nustaty
tos. tai jos nepriklausomybei 
bus galas. Ot. koks “laimėji
mas!” Patrimpą.

Andrius Tolstojus, kuris yra 
Levo Tolstojaus prosenelis.

• J

LIAUK ŠIRDUŽE...
Liauk širduže! Ko dejuoji? 
Bene nuskriaudė likirr.s? 
Ką pagrobs žiema šaltoji. 
Tą pavasaris atims.
•Juk neviskas dar prapuolė— 
Kaip graži gamta aplink!
Nėr draudimo—kas papuolė 
Visko geisk. kas tau patink.

I
II
i

syta, kad popiežiaus organas' 
“Osservatore Romano”’ pa
reikalavo andai, kad Itali
jos valdžia atstatytų jo vals
tybę. kuri apie 50 metų atgal 
buvo sunaikinta.

__________________  _____ ' Nevienam gal norėtųsi ži- 
•atavokit Lietuvą, nes jeigu noti, kokia toji valstybė bu- 
* bus priversta taikytis su j vo ir kokiu budu “šventasai 
Lenkija tokiomis sąlygomis, i tėvas" jos neteko. Taigi pa

čia
I

Levas Tolstojus 
Kilęs iš Lietuvių?

X®

t
<

9

. ’ pasiekė
sujungtos Italijos. Mikalojaus II žmonos ausis.

_ w , _ _ _' 1T" ; “ L reikalų
Mažasis bė. Tečiau popiežių suvere- ministeri ir aštriausiai Įsakė, 

...........................'i ir fotografi- 
at-j

j imti.
Vieną gražią dieną atūžė 

ir
tojus atidavė jį katalikų po-i Popiežiai ėmė svajoti apie V ieną gražią dieną atūžė 

Ipiežiui Steponui II. kaipo‘savo suvereniteto grąžinimą? <xrhranka pas Labunskaitę ir 
atlyginimą už karaliaus ka- ypač kilus pasauliniam kd-’rado ją vieno aukšto asmens 
runą, kurią pcpzcžrjr. j™;ru: . ...

rusų laikrašty buvo uždėję.', padarydamas's įdėjo prie Sąjungos 
> įdėtas dide- -------!e._

Paaiškininimas Visuo
menei Jono Perkūno 

Pinigu Reikale.

ėmė. f 
padarė 
gojo kaip reikia, 
dvasia vistiek 
Anot tos pasakos, 
nias pats prieiti negali, tai 
bobą nusiunčia. Ir musų Ro
maną boba Įtraukė į tokias 
pinkles, kad tas galvos nete
tekęs užmušė žmogų ir da
bar tapo nusūdytas ant šešių 
metų turmon.

-O ką tu žinai, tėve, kad 
čia moteris buvo kalta?

Ji su kitais vyrais užsi
imdavo.

- Bet gali būt. kad jis jos 
nemylėjo? Aš skaičiau laik
raščiuose, kad jis tankiai ją 
apmušdavo namie. Kaip gi 
moteris gali su tokiu vyru 
gyventi?

. —Tai kas, kad apmušda
vo? Juk vyras ant to galva: 
jeigu vra reikalas, tai gali ir RUSIJOJ AREŠTUOTA 
apšventi iti bobą, bile tik 600 KOMUNISTŲ, 
gražiai, a u' namokinti rei-' Iš Berlyno atėjo žinia, kad 
kia. Ir aš tau p«* akysiu, Mai- Rusijos žvalgyba nutarė iš- 
ke. kad gera mote, i nieką-Į tremti iš Rusijos Trockį ir 
dos nepyks ant vyro < tai, 300 kitų opozicijos vadų, 
kad jis ją apmuša. Mote.- šeši šimtai komunistų, kurie 
nemyli tokių vyru, kurie jų c, • "
nemuša. V yrąs turi būt vai- ir bu .. . '""ti 'sibnau

BERLYNO EKSPLIOZIJO- 
SE UŽMUŠTA 20 ŽMONIŲ

Kelios dienos atgal Berly
ne ekspl jodavo žibinamojo 
gazo meinas ir užmušė 18 
žmonių. Dabar vėl Berlyno 
priemiesty pyko sprogimas 
vieno chemiko namuose, už
mušdamas patį chemiką ir jo 
tarnaitę. Tuo budu per du 
sprogimu i kelias diena.- už
mušta 20 žmonių.

“Lietuva” rašo:
Paryžiaus i

Vozrcždcnijc” Įdėtas dide
lis straipsnis. kuriame iši-odi- 
lėjama Tolstojaus kilmė ir 
o giminės plėtimosi.

1686 m. Tolstojų giminės 
patiektame kilmės sąraše 
nusakoma, kad Tolstojai ki- 
•ę iš vokiečių, iš ciesoriaus 

[žemių (iz Niemec, ir Cesars- 
įkija zemli) išeivio Indros, 
(parašvla: Indrosa). kuris 
1353 m. atvyko Į Černigovą 
<u dviem sūnumis ir 3,000 
vyrų kariuomene.

Tuo metu Černigovą valdė 
!didžioje Lietuvos kunigaikš
čio Algirdo sūnūs Dimitras.

Tatai ir rodo, kad Indra 
buvo lietuvių kilimo, nes po
saki “iš vokiečių, iš cieso- 
iaus žemių” paaiškina tai, 

kad žymią dali Lietuvos bu
vo okupavę kryžeiviai ir 
okupuotoji dalis Įėjo į šven
tosios Romos Imperijos su
dėti.

Indros ainis Andrius stojo 
XV amž. didžiojo Maskvos 
kunigaikščio Vasyliojamy-

’asideda 
L4.>- 
G I

I

_________
13 ŽMONIŲ SERGA RAU-; 
PAIS VIENOJ ŠEIMYNOJ.

Crimwell. Conn. — čia 
pradėjo žmonės sirgti rau
pais. Tūlo Wilsono šeimynoj 
serga tėvas, motina ir 11 vai
kų — iš viso 13 žmonių.

I

I
iboik Vasyliut ir pavadinęs ji 
(Tolstojų. Iš u J ' 
Tolstojų gimine. Le

• Trockiu. esąaiešnioti tojus yra chidesimtop
r-^ pintinė- kai •

runą, kurią ]K>piežius jam :rui 1914 m., kada Italija pri-’glėbyje. Ochrankai teko iš; U
_ . ’ . Prieš ten pasitraukti. Tečiaus ji Ii-■žino, kad

šitų žmogžudį pirmuoju Įsimaišant Suvienytoms .Vai-1 kosi dežuruoti, ir kai svečias 
frankų karalium. ;stijoms i karą. Amerikos ka-1 pernakvojęs išėjo, och ra n-

Prie Ravennos mieste pas- talikai simpatizavo centrali- kos agentai įsiveržė į I^abun- 
kui buvo pridėtas da Penta- nėms valstybėms, ir katalikų skaitės butą ir viską išvertė, 
polis ir Romos kunigaikštija spauda pranašavo kaizeri Žandarų oficieris. radęs Mi- 
—vis to paties Pepino Mažo- laimėsiant, 
jo dovanos popiežiui už ka- 
rališkają karūną.

Tuo budu .'Usidarė terito
rija, ant kurios buvo įkurta 
katalikų bažnyčios bei po
piežių valstybė. Jos rubežiai 
nebuvo visuomet pastovus, 
bet didžiausio savo išsiplėti
mo laikais ji turėjo apie 16,- 
000 keturkampių mylių že
mės ir daugiau kaip 3,000,- 
000 gyventojų, taigi buvo 
daug didesnė, negu dabarti
nė Lietuva. ; . ,

Popiežių suverenitetas 
prasideda 726 m., kada po
piežius Grigorijus III pasi
skelbė esąs nepriklausomas, 
ir tęsėsi daugini, kaip tūks
tanti metų. Pirmoje 19-tojo 
šimtmečio' pusėje gręsė jai 
revoliucija. Popiežius Grigo
rijus XVI turėjo pasiremti 
Austrijos kariuomene, norė
damas atlaikyti savo sv: ą. 
Bet kada l>4a m Romoje iš- 
’k« re.oliucija, .ai popie-|An.-

ėdė.' paKetroJuži-Hi i 1 s pritarti

jstijoms Į karą. Amerikos ka-' pernakvojęs išėjo, uJ.. 
talikai simpatizavo centrali- kos agentai įsiveržė Į I^abun 
n r v * 1 • i »• 1 • . • 1/ . 1. n ___ 4 t

Kadangi daugelis žmonių
I aš buvau trustisu 

(globėju) -Jono Perkūno pi
nigų. sudėtų 1 nion Sųuare 
Banke, tai klausinėja mane 
Apatiškai ir per spaudą, ar 
’aisviečiai su mano žinia iš
ėmė tuos pinigus, ir jeigu be 
mano žinios, tai ar jie turėjo 
tiesą tai padaryti.

Šiuomi pareiškiu, jog J. 
Perkūno pinigus jie išėmė be 
mano žinios. Aš sužinojau 
tik po trijų mėnesių, kad pi
nigai jau išimti! ,

Ar jie turėjo tiesą tai pa
daryti? -Jeigu su jo paties 
(Perkūno) sutikimu, tai tu
pėjo tiesą, kad ir be mano, 
kaipo trustiso žinios. Bet da
bar paaiškėjo iš J. Perkūno 
pareiškimo spaudoje ir jo 
aiškų A. C. W. of A. 54-tam 
-kyriui. kad tas buvo atlikta 
be J. Perkūno pavelijimo.

Tai viso’i l-pi'Sti rlulvlroi n..

I

j kalojaus laiškus ir jo foto- 
Vienas katalikų laikraštis grafijas, meiliai atsiprašė ir 

pranašavo, kad Vokietijai ir paėmė visus dokumentus, 
jos katalikams parbloškus nežiūrėdamas balerinos pro- 
Francuziją ir Angliją, kaize-' testų.
ris “išplaksiąs" Italiją ir pri-' —Tamsta verčiau nepro-
versiąs ją atskirti teritorijos testuok, — meiliai pastebėjo 
ruožą ties ’ ’ ' ’ ’ ’ - • -
ir atstatyti “popiežių valsty
bę." Karui kitaip pasibai
gus. toks sapnas negalėjo 
įvykti. Dabar kaizerio vietą 
užėmė Mussolini, ir papistų 
viltis vėl atgijo.

Tečiaus oficialus Fašistų 
partijos organas “Foglio 
d’Ordini" popiežiaus pasių- perskaičiusi vyro laiškus, pa- J---  • • «_.;•«« - — -
pasakė, kad svietiškoji po-'leriną išsiųsti iš Peterburgo.

I

—Tamsta verčiau nepro- 

ruožą ties Viduržemio jura.žandarų oficieris,*—o jei 
—ine, taj tamstaj bug uiogriau.

!Mano patarimas: laikyk lie
žuvi už dantų ir apie šią kra
tą niekam nepasakok.

Noroms nenoroms TLabun- 
; skaitė turėjo nusileisti.

Bet kerštinga Mikės pati, 
Aleksandra Fiodorovna,

!

lymą griežtai pasmerkė ir reikalavo nekenčiamąją ba- 
pasakė, kad svietiškoji po-'leriną išsiųsti iš Peterburgo, 
piežių galybė negali būti Aleksandra Fiodorovna. 
svarstoma. nežiūrint jo nekokios elgse-

Dabar katalikų akys kryp- nos, manė turinti teisę pavy
sta Į Ameriką, kur Ne\v Yor- dėti vyrui ir už pi a iri. 
ko valstijos gubernatorių ka- Kšesinskaitės run a, ouvo 
taliką Srr.ith’ą ketinama pa- jai krislas akyse. Iš pi a. t z., i 
kelti i šalies j rezidentus: te- ji nežinojo, kam priguli 

•ei”i sunku pa. kiti, kad gražus mūras, bet greit per 
•' a panorėtų , i’^iu savo t umų iitbn ninLe> pa-s.

Jauti sužino y

Tai visgi keisti dalvkai rte- 
lasi!

Bankinę knygutę J. Perku- 
las beveik visą laiką laikė 
‘Laisvėje", kaipo laiki
noj įstaigoj. Pas maut n 

nebuvo nei ue.ą dieną.
Pranešu tai tu. it i, kad tūli 

'ii. » ies neįsi vaizdi., u. mane 
'orisiutjus prie šio nevisai 
i.ftj'aik ' ■ Po. S. Indjulu, l
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darbus ir pri-jo nuveiktus darbus ir pri
mindamas. kad Lietuvoj jis 
buvo knygnešis. Kiek man 
teko patirti, tai vietinės da
vatkos nepasitenkinę kunigu 
dėl Gavėno laidojimo, nes 
velionis nesilankydavęs baž- 1 
nyčion.

Po palaidojimo draugai , 
padarė užuojautą jo senu
tei moterei, paaukodami ke
letą doleriu. Aukavo šie 
draugai: M. Žolynas, A. Ku- 
šlis. J. Blažiunas ir P. Aučis 
po $5.00: J. Pakštas, M. Šve
lnia ir E. Šalkaitis po $2.00; 
J. Mašinauskas. J. Papečkis, 

ta neturi kainuot daugiau „iy-kaim0 Nemajūnų

su niks toki laikrašti, kurio .... polikn naėia 7 vai- nis». *,k /aKblierįe “ \l-prenumerata bus brangesnė.I kais ,|i(1elianie 4nuliu<iime.i:J.k'‘g“^"| P" A
tai jis pats turės pridėti rei- r»nvn nrasiirvvene< tu-r .?. ?vlciene nr. Lu.
kalinga sumą. Kurie iš narių =• naI^u §15 000 kertės lv’^enė P° 1SO sunn^ta 
nenofe laikfašėio. galės už- šv JtĮožauol.

Visiems aukautojams var-; 
de Julijonos Gavėnienės ta-i 
riu širdingą ačiū!

Ilsėkis, drauge Aleksand-i 
rai, po i

Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.

Iš draugijų darbuotės.
Lietuvių Mokslo Draugija, 

kuri Pittsburghe yra turbut 
stipriausia iš visų lietuvių 
draugijų, savo metiniame 
susirinkime nutarė, kad visi 
nariai mokės po $3.00 Į me
tus ir kad iš draugijos gaus 
laikrašti, kurio pienumera- paėja iš Vilniaus rėd., Sypu
ta neturiu kamuot daugiau kaimo. Nemajūnų para- 

sirinks toki laikrašti, kurio

jo laidolu'-‘.*s verkė. Velio
nis buvo “Keleivio" skaity
tojas per daug metų ir “Ke
leivi” labai mylėjo. Palaido
tas su bažnytinėmis apeigo
mis ant Lietuvių Tautinių 
Kapinių.

i Jonas Jaruševičius mirė 
ligonbutvje. Buvo padaryta 
operacija, kurios neatlaikė.

FOREST C1TY, PA.
Šlykšti bolševkių politika 
varoma prieš S. L. A. Pil

domąją Tarybą.
SLA. 2-ros kuopos susirin-' 

kime, Įvykusiame 11 d. gruo
džio, 1927 m., tūli subolšeyi- 
kėję nariai, kaip tai A. Na
valinskas ir D. Gudišauskas, 
laike Pildomosios Tarybos 
nominacijų, biauriai šmeižė 
dabartinę SLA. Pildomąją 
Tarybą. Protingesni nariai 
tais šmeižtais labai pasipik
tino ir kreipėsi i Pildomąją 
Tarybą su skundu ant šmei
žikų, nes tokie šmeižtai dis
kredituoja visą organizaci
ją. Pildomoji Taryba, pasi
remdama organizacijos kon
stitucija, turėtų šmeižikus 
suvaldyti.

S. L. A. Lapelis.

jtarpuoti vos tik keliems mė
nesiams, tai. žinoma, visų 

i kolonijų aplankyti negalė- Atsakymai.

nenorės laiKrascio, gaies uz- pagulėjo prie šv. Juozapo. 
s»sakyt Dr. Jono Šliupo lei- bažnyčios, tad ir likosi gra-!
džiamą knygą, kurios 10 eg
zempliorių užsisakė ir pati 
Lietuvių Mokslo Draugija Į 
savo knygyną.

L. M. I).* valdyba 1928 me
tams išrinkta iš šių piliečių: 
pirmininku J. Pociūnas, pa- 
gelbininku J. Balčius, sekre
torium E. Savickas, finansų 
sekretorium J. Urlakis, iždi
ninku J. Virbickas, iždo glo
bėjais A. Vaišnorius ir J. 
Grigaliūnas, kontrolieriais J. 
Abra^ditis ir F. Rauktis, di
rektoriais P. Stanišauskas ir 
K. Leliušiš, maršalka K. Ro- 
žiukas, gaspadorium A. Jan- 
cevičia. ■>

S. L. A. 10 kuopos valdy
ba 1928 metams išrinkta iš 
šių ypatų: pirm. A. Vaino- 
rius. pagelb. J. Lazauskas, 
sekret. J. Sliekas, iždin. J. 
Virbickas, iždo globėjai F. 
Radžiukinas ir O. Rumšienė. 
fin. sekr. F. Savickas. Orga
nizatoriai išrinkta net tris. 
Soho dalyje J. Virbickas, b 
S. N. dalyje J. Vencas ir V. 
Strankauskas. Taigi mano
ma pittsburghą išjudyt. nes 
jau senai buvo manoma S. S. 
dalyje SLA. kuopą sutveri, 
^et vis buvo be pasekmių. 
Dabar, kada S. S. bus du or
ganizatoriai, tai nėra abejo
nės, kad tas bus Įvykinta. 
Taip pat ir prie 4O-tos kuo
pos norima šimtą naujų na
rių prirašyt.

Sausio 22 d. toj pačioj 
svetainėj nuo 2 vai. po pietų 
bus Tautiškų Kapinių meti
nis mitingas. Todel visi šėri- 
ninkai ir draugijų atstovai 
malonėsit dalyvaut, nes bus 
metiniai raportai ir renkama 
valdyba sekantiems metams.

Juozas Virbickas.

žiai palaidotas su bažnyti
nėmis apeigomis ant Lietu
vių Šv. Juozapo Kapinių. Il
sėkitės ramiai šaltoj Ameri
kos žemėj!

Lietuviu Tautiškos Bažny-į 
čios prieglaudos namuose; 
jau trečias iš eilės senelis tni-l 
rė. ,

Pajieškau savo broliu Juozapu Ru- 
: cevičiaus. paeina iš Kauno redylats, 

Šiaulių apskr.. Viekšnių parapijos. 
Atvažiavęs iš Lietuvos jis gyveno i.e- 
vi.-ton. Me . putam išvažiavo į Clevc- 
la.’td, Ohio. Angliškai jis vadinusį .Jos 
Kukavvil ir kalba gerai angliškai. Bro
lau, jeigu esi dar gyvas, atsišauk. Jei
gu kas apie ji žinute, malonėkite man 
pranešti, už ką tarsiu širdingą ačiū.

ELZBIETA PETRAIT1ENĖ
SiH.i Summer st., Lynn, Mass.

j siu (nors pakvietimų jau ga- 
ivau iš anksto), tuo labiau, 
kad koncertuoti pas ameri
kiečius labiau priprasta šeš
tadieniais ir šventadieniais, 
o tokių dienų nuo kovo ligi 
liepos mėn. neperdaugiausia 

’ rasis.
, J klausimą, kurias koloni- 
į jas lankysiu, tai manau pir

moj eilėj didesniasias ir tas, 
kuriose gyvenau ir brangią tirti.

ji!savo jaunystės dalį pralei- kas i Rusiją ir pagyvenk ta- 
Amerikoj keliolikos me “rojuje” bent metus lai

mėtų gyvenimas tarp savo ko. Sugrįžęs mums teisybę 
tautiečių padarė Į mane įta- papasakosi.

i P. B., Pottsville, Pa. — 
’ Jūsų prisiųstos eilės “Susi- 

praskim” spaudai netinka. 
' S. Gconitas, Waterbuiy, 

‘ > “Kas 
’’ turi ge-

Maineriui, Oglesbv, III. — 
Kupreišio prakalbos “Kelei
vyje” buvo tinkamai nu
šviestos —tiek koresponden
cijose, tiek apžvalgoj. Jeigu 
Kupreišio pasakojimai apie 
“brangią” Rusiją tamstai at
rodo melas, tai patartumem 
tamstai pačiam tą viską pa- 

Tuojaus važiuok svei-

Aš.
kiškių kaimo, Pandėlio parapijos, pa
jieškau savo seseriečių ir 
nesenai esu atvažiavus iš 
labai norėčiau susižinoti 
minėin. Prašau atsišaukti

N. Joneliukštytė
67B \Vashington st., Akron, Ohio

dau.

Natalija Joneliukštytė. Girsta-

brolenų. Aš 
Lietuvos ir 

su savo gi- 
šiuo adresu: 

(3)

APS1VEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginus ar

ba našlės be vaikų, nuo 27 iki 38 metų 
amžiaus. Aš esu našlys amatninkas 
38 metų amžiaus, pasiturintis ir myliu 
gražų šeimynišką gyvenimą. Kuri my
lėtų apsivesti ir gražiai gyventi, ma
lonėkite atsišaukti prisiųsdamos savo 
paveikslą, kurį ant pareikalavimo su
grąžinsiu. P. K.
4292 So. Campbell avė., Chicago, III.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 17 metų ir aukščiau. Lavinta mer
gina, mokanti angliškai, dailaus sudė
jimo. gero pobūdžio, darbininkė, kuri 
nori vestis, meldžiu tuojaus rašyti ir 
teisinga savo paveikslą prisiųsti.

J. B. L.
Box 1, 61 Ten Eyck st.,

Brooklyn, N. Y.

ką. rodos, kad ir dabar aš 
esu amerikietis: jų geruma' 
jų atvirumas ir širdingumas 

• paliko manyje amžiną at-t 
i minti. Tat tikiu, kad ir dabar i 
jie mane lauks ir mielai ma- Conn.—Jūsų straipsnis 
no sumanymą parems. Į ir Kur Yra Žmogus'

KENOSHA, W1S. 
Komunistų “jomarkas.”
Gruodžio 11 d. vietos ko- 

rai, po sunkaus darbo ! Lai mumstai buvo parengę čia 
būna tau lengva šios šalies s^v() ‘ jomark^, a‘

kė tūlas Žalpis iš Chicagos 
'apie kokias tai sroves. Ką jis 
norėjo pasakyt, niekas nesu-! 
prato. Iš komunistiškų pra
kalbų tiek naudos, kiek iš

žemele! Jo Kaimynas.

TAMAQUA, PA.
Mirė Antanas Žukauskas.

Gruodžio 22 d., 1927 m., 
po sunkios trijų ir pusės me- ožio pieno, 
tų ligos čia pasimirė Antanas 

tik dvi-tris dienas savaitėje. Į Žukauskas. Palaidotas su 
Maineriams prastos buvo j bažnytinėm apeigom Owl 
Kalėdos ir Nauji Metai. TaipĮCreek kapinėse, 
gi ir viršutinės dirbtuvės' 
Scrantone labai prastai dir
ba. Sunku yra darbas gauti. 22 metu ir visą laiką skaitė

Darbai.
Anglių kasyklose darbai 

taip suprastėjo, kad dirba

Velionis Žukauskas buvo
39 metų, išgyveno Amerikoj

Parapijonas.

Del i Sodeikos Išva 
žievinio Amerikon.

Tuo ir baigėsi su p. A. So- ’V minčių, bet reikalauja tai

Pas mus žiema vėl prasidėjo 
su geroku šalčiu, sniego pri
vertė vieną coli. Bet kiek 
matyti, neilgai ta žiema lai
kysis. Bačių Juozas.

f

PROVIDENCE, R. I. 
Traukinis suvažinėjo dvi 

moteris — vieną lietuvę 
ir vieną lenkę.

Aną rytą, einant Į darbą 
tapo mirtinai suvažinėtos 
dvi jaunos moteris —■ lietuvė 
Malvina Sakavičienė ir len
kė Aleksandra Zaknouska. 
Jodvi dirbo Olneyville Shoe 
Lace Factory. Eidamos i 
darbą jos leidosi tiesiai per 
tiltą ir paskui skersai gelež- 
keli. Čia jas užklupo trauki
nis, kuris visu greitumu va
žiavo i Pascoag ir užmušė 
jas ant vietos. Traukinio jos J 
neišgirdo ateinant veikiau
sia todel, kad buvo labai di
delis vėjas, kuris draskė sto
gus ir švilpė praeiviams pro 
ausis.

Sakavičienė paliko di
džiausiame nubudime savo 
ligota vyrą ir 16 mėnesių 
dukrelę. Velionė buvo dar 
visai jauna moteris, sulau
kus vos 24 melų. Ji atvažia
vo iš Lietuvos tik 4 metai at
gal.

Šis liūdnas atsitikimas lai 
būna pamokinimu visiems 
musų žmonėms, kad eidami 
skersai geležkelĮ apsižiūrė
tų iš visų pusių.

“Kel.” Skaitytojas.

SCRANTON, PA. 
Nekrologija.

šiomis dienomis su šiuo 
pasauliu persiskyrė sic lietu
viai:

Pranas Žigas mirė mažai 
sirgęs, turėjo 58 metus am
žiaus, Amerikoj išgyveno 
apie 30 metų. Paėjo iš Vil
niaus rėdybos. Trakų apskr., 
Stakliškių parapijos, Gul- 
kiemio kaimo. Velionis pali
ko sūnų ir dukterų, bet kada 
reikėjo i 
vienas jų neatsišaukė. Velio-' 
nis Žigas neturėjo jokio tur
to. todel ji palaidojo vysku
pas J. Gritėnas ir grabel ius, 
ant Lietuvių Tautinių Kapi
nių.

Velionis Pranas Žigas bu
vo geros širdies žmogus, gė
jai apsiskaitęs. Per daugeli 
metų skaitė “Keleivį,” kurį 
jis labiausiai mylėjo.

Juozas Ulinauskas tapo 
užmuštas anglių kasyklose. 
Kitą gelbėjo, tuom sykiu h- 
< t jo puolė didelis akmuo 
is % saus ir ant vietos užmu
šė. v '’onis buvo 45 metų ........... o_. _____
a mžiaus, ' merikoj išgyveno Buvo pasižymėjęs apšvieta. 
18 metų. p. io iš Suvalkų'skaitė visokius darbininkiš- 
rėd., Mariau., >lės apskr.. 
Prienų parapijom Pakiau- 
liškių kaimo. Veliu. Juo
zas paliko pačią ir du vu i- 

dideliam nubudime. J u.
z<» buvo doras ir geras žmo
gus 
vo Žn 
jo ŽTTiOi..

HARRISON, N. J.

symo. Netalpinsime.
Laisvės Choro Korespon

dentui, Buenos Aires, Ar
gentina. — Apie tokius susi- 

j rinkimus, kuriuose vadovau
ja komunistų -pasiuntinys 
į Rasoda (Mizara), mes savo 
'laikraštyje vietos neduosi- 

Bvard Direktoriai paskelbė me. Tam žmogui rupi dema- 
kvoterinius dividendus po šešias-'gogija ir raudonas biznis, o 
dešimts (Boc.) Centų ant šėre nelietuvių darbininkų rei- 
ana Cominon stock šios Kompa- kalai.
nijos išmokamus Vasario 15. j 
1928. Common šėrininkams. ku
rie yra ant rekordo, baigiant biz
ni su Vasario 1 d., 1928. *

Čekiai bus išsiuntinėti. Trans- 
; ferių knygos nebus uždarytos.

0WEN SHEPHERD
Vite President & Treasurer.

deika pasikalbėjimas. pa
linkėjus jam laimingos ke-
lionės,

UITERS ATIONAL PAPER CO.
New York. N. Y.

Dec. 28,1927.

Noriu sueiti i pažint) per laiškus su 
mergina ar našle be vaikų, lietuvaite, 
tarpe 25—35 metų amžiaus, kad butų 
laisvos minties ir maloni seimininkė. 
Aš esu 27 metų, gerai pamokytas. 
Arčiau susipažinsime per laiškus.

J. N. M1LLEK
Port Andretvs, Mass.

I

Lietuvos Valstybinės Ope
ros artistas Antanas Sodei-; 
ka. sąryšyje su jo gastrolė-; 
mis Amerikon, vienam iš 
spaudos bendradarbių nuo-' 
širdžiame pasikalbėjime su-' 
teikė sekančių žinių.

Paklaustas ar ištikrujų 
yra nusistatęs vykti Ameri
kon ir kada, p. Sodeika atsa
kė:

Jau nuo pat 1920 metų,

“Keleivį.” Laike ligos per 
paskutinius tris metus “Ke
leivio” leidėjai jam siuntė 
laikrašti dvkai.» v

Pasiliko dideliame nubu
dime jo moteris Marijona ir 
tris vaikai: Katriutė 15 me
tų. Albertukas 14 metų ir 
Edvardukas 10 metų, taipgi 
brolis Andrius ir dvi seserys 
Aukštakalnienė ir Degutie
nė Amerikoj ir tris seseris, , . .. t..
tris broliai ir motiša Liett- £?' 'f L”?0

blausiu manoJuzdai 
į’ . . . . . .. vo sustiprinti *ką-til
v eitoms Žukauskas paėjo rį ~

iš Suvalkų rėdybos, Mariam-' l i.
poles apskr , Gudelių I vals- per paskutiniuosius 7 metus 
ciaus. Pasiekstupio kaimo. ,valstvbinė Kauno Opera li-

Lai būna jam lengva šios ko pastatyta iki tinkamo 
šalies žemele!

A. Žukauskienė,
128 Gay st.. Tamaųua. Pa.

Aš. Adomas Aczas. pajieškau mer
ginos arba našlės apsivedimui, ne se
nesnės kaip 4<* metų. Aš esu 44 metu 
našlys, turiu vieną sūnų 18 metų. As 
esu negeriantis, nerūkau, myliu gerą 
gvvenimą. esu buvęs farmerys, ir no
riu, kad mergina arta našle Putų far- 
merka. kuri mylėtų gerą gyvenimą. 
Prašau asišaukti po šiuo adresu.

ADOMAS ACZAS
7 Congress avė . Waterbury, Com..

FARMOS.

tuvon, svar-Į 
aviniu bu-' 1.

i h 
**t’

n>_

BUK TAIPGI LIUOSAS
—...... -____ -_____ n r.5 mef'i atgal, būtent S>*t i .
vo sustiprinti >ką-tik besiktpj
nancią operą. Tas darbas i-jek žmeniu dir te^ra vergai 
man buvo ir yra mylimas. p’*? nesmagumu prastu anę;j*. 
_ . . . - V : uzkieteji'iiu. guzu. "-Įves skande-' »o

ir abelno siln^umo. Trinerio Kartusis 
Vynas naliuosuos jumis nuo visu itu 
nesmair.’-U” gieitąi ir visiškai. I.-b n- 
dvmo Irrr.ke'-' io linosi'oū'n-
čio ton i1 o <|yk: į Rašykit, nas Jo •• h 
Triner Co. S Ashlan-1 '
Chicafo. H! ir i<lčkite l<k-. p- r>:u: ‘i- 
m<> lėšoms.

TRENTON, N. J.

“Keleivio” Skaitytojui. 
I^aivrence, Mass. — Kas turi 
daugiau skaitytojų — “Ke
leivis” ar “Amerikos Lietu
vis”— ginčytis neverta. Visi 
gerai žino, kad “Keleivis” 
turi daugiausia skaitytojų iš 
visų lietuvių laikraščių.

' M. P. Armoškai, Water- 
bury, Conn. — Jeigu V. J. Z. PARSIDUODA FARMA 
savo korespondencijoj už
gavo Studentą Zavist, tai lai akrai žemės. J>er ganyklą teką 
jis pats ir atsako. Kam tams
tai savo dvilekis reikia kišti?

■ Skaitytojui, XV ashington. 
D. C. — “Keleivis” iš poterių 
biznio nedaro. Savo poterius 
siųskite “Darbininkui” arba r"

i “Draugui.”
; J. Zalkiui, Kulpmont, Pa. 
—Aršenikas yra nuodai. Bet 
mažose dozose jis vartoja
mas ir prie gydymo. Plačiau k 
apie tai pasiteiraukite pas į'ra 
gydytoją.

PŪŪBKOJ1MA1

7 kambarių siūba, gera ba<nė, -5
l 

upelis, visi farmos įrankiai. 1 arklys, 
■» laivės, vištos ir vietininkai, elektros 
šviesa ir miesto v a renio, 5 i putės nuo
gatvekarių, 10 minučių nuo miestelio 

' ir geležkeiio stoties, arti mokykla. 
Farma randasi prie puikaus kelio, tik 
5 mailės nuo l.avirence, Mass. .Prie
žastis pardavimo kraustausi į Ka
liforniją. Parduosiu pigiai. Geras pir
kinys. atsišaukite grėitai. (2) •

BARSOOM BEDROSIA.s
B«,x Salom Depot. 

New Hainpshirė.

GERA FARMA.
žemė gera ir viskas auga, tik 8 fo

kai į miestuką ir arti mainų, mainos 
dirba visas dier.-.s; prie gero kelio, 
.us turi nemažą šeimyną, tas gali pa- 

I -i.ir' t gera gyvi nimą. As sutinku 
parduot arba išduot ant rendos su 
viskuo. Vra 3 mula'. 4 plūgai, veži
mas. vištų farma aptverta. Parduo
siu pigiai ir ant lengvų išmokėjimų. 
Ant rendos gabu išduot ant daug me
tų. Mano vaikai maži, vienam pi r 
sunku dirbt Klauskite: 43)

PAUL KATRUNA8
P. O. Box 226. Himlerville. hy.

į aukštumo, kame teko gana 
; daug savo jėgų padėti. Bet, | 
i kadangi esu labai susigyve-l 
nęs su broliais amerikie-! 
čiais, kame ir mokslus ėjau 

i ir dalyvavau jų vieša jame 
■gyvenime, ten draugai, drau
gės ir pažįstami ir šiaip geri 
žmonės, tai per ilgametį lai
ką jų labai pasiilgau. Todė- 
lei jau kiek anksčiau, regis 
apie tai ir spaudoj buvo, no
rėjau juos aplankyti, bet dėl 
intesyvaus ir mylimo darbo 
Valstybinėj Operoj ir dėl sa
vo šeimynos padėties, o la
biausiai, tai kaip matote, iš 
Operos negalėjau išsitarpuo- 
ti, nėra kam pavaduoti, tai 
dėl panašių vis aplinkybių 
savo norą jokiu budu negalė
jau išpildyti ir teko atidėti 
kiek vėlesniam laikui. 1927 
m. pagaliau teko išsitarpuoti 
ir tai tik neilgam laikui. Jei 
neatsitiks kokia nelaimė, 
apie kovo mėn. 10 dieną, 
1928 metų, tikriausiai žadu 
jau būti New Yorke ir pradė
ti savo maršrutą. Kadangi, 
kaip minėjau, tegalėjau išsi-

A. a. Stanislovas Mažeikis.
Gruodžio 21 <1. mirė Stanislovas Ma

žeikis, sukakęs 38 metą amžiaus. Ve
lioni staigiai suparaiižiavo ir nevaldė 
vienos pusės iki mirė. Nors greitai bu
vo iššaukti du specialistai gydytojai, 
bet pagelbėt negalėjo. Sirgo tiktai 4 
dienas, turėjo sveiką mintį ir kalbėjo 
iki mirčiai, atsisveikindamas gra
žiausiai su savo žmona ir vaikais.

Pereitą vasarą velionis buvo nuva
žiavęs Lietuvon, aplankė savo seną 
motiną ir seseris i- po 3 mėnesių grį
žo atgal Amerikon, bet po sugrįžimo 
visą laiką nesveikavo. Buvo diktas 
vyras, svėrė virš :;<>() svarų, bet buvo 
labai draugiška.- ir linksmo budo, to
dėl turėjo daug draugu Amerikoje iš
gyveno virš 20 jnetų. pirmiau gyveno 
Roebling. N. J. ir buvo įsigyvenęs 
švarų lengvą darbą, paskui persikėlė 
i Trenton. N. J., nusipiiko du namu ir 
turėjo pasekmingą biznį. Paliko užgy
venęs keletą dešimčių tūkstančių do
lerių vertės turto. Buvo pažangus 
žmogus ir "Keleivio" šalininkas. Ve
lionis tapo pa'aidofa- labai gražiai, jo 
žmona nupirko puikiausi grabą, už 
kurį užmokėjo apie $900. kambarys 
buvo papuoštas gražiau-mvs vaini- 

■ kais, kuriuos prisiuntė jo draugai ir ;
. ... . . 'giminės: 30 automobilių palydėjo ir l
kus laikraščius ll' knygai, kunigai laikė mišias. Tapo palaidotas 
prigulėjo prie laisvu pašaipi- 26 a Buriington. n. j. į
mų draugijų ir buvo liuosas bm, žmonsh 3 sūnūs ir vieną dukterį, 
nuo visokiu bažnvtiniu prie- gyvena 2«'l Second <t . Trenton. 
•arų. Bet sulyg jo moteries E“
K alavimo. buvo palaido-'Rokiškio apskr^ Pandėlio vaisė., 

ažiai sugyveno su sa-tas & isom bažnytinėm ap-buna jami 
a ir vaikais todel eigom '‘etinis klebonas pa-' 

''^išpasakyidi per sakė pia:. 'ha pagv-damas

palaidoti tėvą, nei j Mirė knygnešį* Aleksandras 
Gavėnas.

Gruodžio 28 d., 1927 m.. 
8 vai. vakare persiskyrė su 
šiuo pasauliu Aleksandras 
Gavėnas, sulaukęs 68 metų 
amžiaus. Velionis gimė Ro
kiškio apskr., Panemunėlio 
valsčiuje. Išgyveno Ameri- 
rikoj suvirš 30 m. Paliko di
džiausiame nubudime senu
tę savo draugę. 3 dukreles ir 
2 sunu. Tapo palaidotas 
gruodžio 31 d. Arlingtono 
kapinėse.

Nors velionis Gavėnas bu
vo neturtingas, bet gyveno 
laimingai ir visi ji mylėjo.

'1'1.1.\ /AUGIENĖ
I :t>» -I . Ibtriinntun \ j_

i

5 
t

VISŲ ŽINIAI!
; l?r vieokina rūšies smu'kius pasi- 
[ earsinimtis kaiD tai: pajiaškoji- 
; Ai'is an«ivo<Jimų. įvairius praneši- 
; mns. pardavimus, pirkimus, skai- 
i tome po Sc. už žodi už syk}. No- 
i rint ta patį apgarsinimą patalpini 

kelis sykius, už sekančius sykiui 
skaitome 2c. už žodi už syki.

: "Keleivio" skaitytojams, kurie t»t 
! užsiprenumeravę laikraštį ir ui 
; pirmą sykį skaitome po 2c. už žodį-

Už pajie“kojimus giminių arba 
•draugų skaitome po 2c. ui žodį 
pirmą syki: norint tą patį pajieš- 
Kojima taFpyt ilgiau, skaitoma po 
le. už žodi už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, kurie 
! tur užsiprenumeravę laikraftį, už 

pajieškojimus giminių ir draugų 
; skaitome ir už pirmą syki po lc. 

už žodj.
; Pajieškojimai su paveikslu pro- 
; kiuoia daug brangiau, nes padary

mas klišės d* bar prekiuoja bran
giai. Todd norint talpint pajiesko-

' jimą su paveikslu, reikia prisiųst
! fotografiją ir klaust kaipo*.

Siunčiant pajieškojimą arba ap- 
■ garsinimą reikia prisiųst karta ir 

mokesti.

"KELEIVIS" s
255 BR0ADWAY,

SO. BOSTON. MAS8.

Pajieškau brolio \ inco Slučkos. iš 
Lietuvos paeina Putiliškių kaimo. Ra- 
fruvos valsčiaus. Panevėžio apskr. 
Amerikon at' aziavo prieš karą, buvo 
apsistojęs Bro>>klyn. N. Y. Jis pat
ini atsišaukia arba žinantieji malonės 
pranešti

KOSTANTAS SI.UCKA 
Gareia 248. Pineyro Avellenetla, 
Buen ... Aires. Argentina.

Pajieškau Domicėlės Vitkauskiutės. 
Gutlenos Laimo. Kaišedorių parapijos. 
Iš Lietuvos atvažiavo 1911 m. Meldžiu 
atsiliepti.

MARTLN BOBBLIS
P. O. Box 162. Lincoln, N. H.

I

■ Pajieškau lietuvių gyvenančių Aus- . 
traiijoje: jeigu kurie lietuviai turi ten .

| draugų ar giminių, malonėkit priduot i 
i man ju adresus.

V. RASČIAUSKAS
29 Nelleda st.. Montreal, Canada.

Pajieškau brolio Silvestro Kurnėtos 
ir sesers Onos Stonkienės, po tėvais 
Kumečiutės. Suvalkų rėd., Vilkaviškio 
apskr.. Kaupiškės parapijos ir Kau
piškės kaimo. Prašau atsišaukti, turiu 
pranešti svarbu reikalą.

KAZ. KOMETA
R. D. Nr 4, Tunkiiannock. Pa.

GERA NAUJIENA 
Sergantiem* Odos Ligomis 

ISGYDVKITE KIEKVIENĄ 
ODOS LIGĄ

Jeigu bandėte Kitokių gyduolių nu- 
odos ligų ir jos jums nieko negelbėjo, 
tai rašykite odos ligų gydytojui Nagy 
Paaiškinkite, kokia odos liga sergah. 
ir mes prisiusime jums gyduolių, ku 
nos tikrai išgydys.

Maža Konkelė ....................
Didelė bonka ......................
2 didelės bonkos........  ... $.5.00
Už gyduoles užmokėsite pastoriui, 

kuomet aplaikysife jas savo namuose 
Rašykit" šiuo adresu:

STEFAN NAGY
Diplomą t uotas Gydytojas 

23*0 Fairfield Avė., cor. Haldorf 
Avenue. Bridgeport. Conn.

SAVO PAI.IKLSIV LIETUVOJE BROLIU IR GENČIŲ DVASIOS 
IMIGIUI PAŽADINTI. JU VEIKLAI PAKELTI IR NAUJAM 
GYVENIMUI PARUOSTU UŽSAKYK JIEMS LIETI VOS KULTŪ
RININKU IK PAŽANGIOSIOS VISUOMENĖS (>R<-A'5 

KULTŪROS ŽURNALĄ 1
Kaina metams: Lietuvoje 2 dol., pusei metų 1 dol. 

Amerikon išsirašant metams 4 dol., pusei metų 2 dol. 
kuris eina jau 6 metai, didelio formato, gražiai paveiksluotas 
ir teikia daug gražių ir naudingu skaitymų iš įvairių moks

lo sričių, technikos, visuomenės klausimais ir literatūros.
Komplektai: 1923 m. 75c.. 1924 , 25.-26 ir 1927 metų [»• - <i<’> .
>ant ^Amerikon po 1 dolerį brangiau. Užsakymus -iu>ti galima at- 
siunctant pinigus paštu, banku čekiais arba įverti' tuo.-e laiškuose, 
adresu:

“KULTŪROS” ŽURNALO ADMINISTRACIJAI 
Šiauliai, Dvaro ratvė Nr. 83, Lithuania.

Savo maža pastanga paremsi kult uros ir pazan^ tiarhą.

Pajierkau pusbrolio Kazimiero Ša
kalio, gyveno seniau Gardner. Mass.. 
paeina iš Panemunės parapijos. Ro
kiškio apskr. Kas apie jį žino malonė
kit pranešti arba pats lai atsišaukia.

YLAI) VISTIEJUNAS
465 tVindsor st.. Cambridge, Mass.

Pajieškau savo genties Mikolo 
(Mike) Tamkaus, gyveno 1...,.^.^.. , 
C’onn. Apie 8 metai atgal, kaip tik I mergina* 
persiskyrė su s ______ F
ko nežinau kur jis randasi. Prašau at
siliepti arba žinančius apie jj praneš
ti. yra svarbus reikalas.

ANTANAS TA M KUS
R F. D. Nr. 2. Ware, Mass

i f

1928 KALENDORIAI 1928
JAI GATAVI LIETUVIŠKI SIE

NINIAI KALENDORIAI. Lietuvos 
kariuomenė ir lietuviškos vestuves. 
Tinkami pasiųst Lietuvon savo gimi
nėms. Vienas kalendorius 25c., 4 už 
1 doleri. Reikalaudami kalendorių sių
skite pinigus money orderiais arl-a 
pašto ženkleliais šiuo antrašu: (4)

A. F. SM F.ETRA
1.15 Ne»bury st.. Lanrence. Ma*«

I KANADĄ
Atitrauksiu -Jūsų gimines, pažįsta

, taip ir moteris ar 
s is Lietuvos į Kanadą. Mano 

.. . ' .... . saugu-,
I greitas. Malio patyrimas laivakorčių 
I biznyje per 2W metų tai liudija. Taip. 1 
tie. kurie jau per mane atsitraukė sa- 

Įvo gimines yra man dėkingi už mano 
j rūpestingą patarnavimą. Kaip merj. i- 
. noms. taip ir visiems keleiviams na- 
' rupinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kaires 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentu Dėlei platesnių informa-ij) 
visad kreipkitės pas mane šiuo adre *j 

ALFA \NDER S. LEW1S
Tourist Agent (.)

15 Uindsor St.. Montreal.
P- Q.. Canada.

.Mikolo ; .
Hartford. mu!<- .^'P.'Tru.',

savo motere, nuo to lai- p>at?rnav'f”a‘< • , a spiningas.

Kur būna Jonas Ragelis, mano ku 
mas, kuris paeina iš Suvalkų rėdybos. 
Seinų apskričio, I.eipuaų valsčiaus. 
Sankonių kaimo. Pirma gyveno New 
Britain, Conn., her. jau bus lt mefi 
kaip išvažiavo į Springfield, Mas-. 
Kas apie jį žinote, meldžiu man pra
nešti šiuo adresu:

PETRAS PABRUKĄS
Hebron Avenue, Glastonbury, Conn.

' Pajieškau draugo Jono Valašymo. 
pirmiau gyveno Montreal, Kanadoje 
Malonės atsišaukti arba žinantieji 
teiksite-prinešti. ri)

’ Madas raaciauskas 
į I’O. Box 2-*3, <>>•. r

Iš Vienos pranešama. Kad 
iš Italijos yra šn iu. liu.^ami 
ginklai i Vengriją. Šiomis 
dienomis bitvo įvežta keb' 

• . Mmla’ kulkM'ri'ziij
t



Sunkus klausimas.
P; ti girtam savo vyrui:—Lat

re tu. latre! Pragėrei visus pini- 
. gus. Iš ko mes dabar gyvensi- 
; nie?

Vyras:— Neužduok man šian
dien tokiu klausimų, nes vis vien 
negalėsiu i juos atsakyti.

Vyras peranksti mirė.
i —Tai. Dievuliau, tavo Jonas 
; mirė peranksu.

—Ak. kumete, tikrai peranks- 
Kati butu nors savaitėlę už

kaukęs; butu l>ent vaistelius iš- 
' ’-eres.

FOR IDENTIFICATION

JI Few
Q> Little

I

Sveikatos Kampelis.

jis: Nedy'ai, kad kriaučia: 
netari dari*.. Jus. moteris, pra
dedat jau visai Ik- drapanų 
' aikšviol.

ji: Užtai jus. \yrai. pradedat 
nešioti tokias kelines. į kuria
mės galim pasika\oti.

Persunki pakula.
Vienam ūkininkui kunigą- per 

išpažinti uždavė, kaip- pakulą, 
priberti i batus po sauja žirnių, 
apsiauti ir taip apsu.vu- nueiti i 
bažnyčią ir pareiti. Paėjęs kiek 
ūkininkas negalėjo tverti skaus
mu. Norėdamas jKikutą išpildyti, 
jis užėjo i-uKeliui pas pažįstamą, 
žirnius gerai išvirė, supylė atgal 
j batus, apsiavė ir tada jau be
skausmu galėjo baigti savo ke- •' skelbia.

Ne iš to gak».
Susilažijo žemaitis karčiamo- 

i>. kad jis suvalgys dešimt sil
kių. Valgė, valgė, astuonias su
valgė. o dvi liko.

— Mužumą apsirikau. Pirma 
reikėjo tos dvi suvalgyti, o pas- 
i:: i astuonias.

TD.A GERA BYLA.

Ji: Brangiausi*. kodėl tu tyli? 
Kodėl tu nepasakai man. kad tu 
mane myli?

Jis: Nenoriu kalbėt, nes liežu- 
- vra toks organas, k uris visa-

bone.

BLAIVYBĖS agentas.

Tai bent gaiva.
Girtas nusitvėręs už tvoros, 

žiuri i pravažiuojanti automobi- 
1’ų ir sako:

AgentaZl tut lege, ius:- Gud-! “Tai ber t ?a!va' Kai jam JP1’ 
bai. vvrai. Darykit bizni, o kita b penkiu? ^kia
subata aš vėl atvažiuosiu pinil kaiP O žmogus Išgėręs
gus sukolektuot. Geras daiktas kvort^ ne*ah iš Pa’

prohibicija! į"'1j

Ižsispyrėlė.
—Jonai. ko tu čia vaikščioji 

paupiu, ar maudytis rengiesi?
— Duok ramybę. Dabar mau

dytis? Matai, mano žmona skal
bė ir neparėjo namon, tai bi jau 
kad nebūtų prigėrusi.

—Tai tu eik pavandeniui; jei
gu prigėrė, juk negi plauks prieš 
vandeni.

—-O. ji buvo priešinga V’są sa
vo gyvenimą, tai nemanau, kad 
ir prigėrus plauktų pavandeniui.

JIEVOS DUKTĖ.

MODERNIŠKA.ŠEIMYNA

Jis: Ar ne gražus musų šuny
tis?

Ji: Jes! Ir tisi tuojaus mato.1 
kad mudu zenoti.

-------------------- -
PRIGIMTAS (.01.1 ĮNINKĄS.

Juodo- akys. 
Tamsi ciupra— 
Taip išrodo 
J ievos dukra. 
Jos trumpokas 
Andarokas 
Pasikėlęs 
Aukščiau keliu 
Traukia širdį 
Mus bernelių.

Mus bernelis 
Nabagėlis 
Artyn slenka 
Prie mergeles, 
O ta šelmė 
Tiktai saipos. 
Akims varto, 
Kėdėj kraipos. 
Rankos žaidžia, 
žodžiai piška. 
Pasirodo 
Balta kiška .

Ei. bernyti. 
Bernužėli.

mimo esi golfininkas.
Jis: Kodėl?
Ji: Kad taip gražiai moki kei

Ji išves
Tave iš kelio.
Duos i lupas 
Pabučiuoti, 
Reiks prie šliubo 
Tuoj važiuoti.
O jei vesti 
Nenorėsi.
Tai i “kortą’’
Stot turėsi.

kti.

Valgyklą je.
Svečias pavalgęs sako tarnui: 

j —Pas jus švaru, aš dar nei 
\ ieno tarakono neradau sriubo
je.

—O, gink. Dieve! Mes juos vi
sus išrenkame iš sriubos pirm 
paduodant j stalą.

KAIP GYDĖSI VIENAS 
ŽMOGUS, LYTIES LIGA 

“SIRGDAMAS.”
Žodį “sirgdamas” čia įdė

jau į svetimženklius. nes ši-’ 
tas žmogus iš tikrųjų nieka
dos jokia lyties liga nesirgo. 
Atpasakoju čia tik jo vieno 
nelaimes, nes tokių labai 
daug yra, taigi ir jų bėdos 
labai panašios.

Mažo ūgio, kokių trisde
šimts metų amžiaus vyras, ir 
taip sunykęs, išbalęs, nusi
minęs, kad tarsi visai ne vie
ta šitame pasauly jam gy- 
Įventi. O vis dėlto gyvena. 
(Matoma, kad gyvybė jo ku- 

■ uucsĮną taip pamėgo, jog nieku 
.nriii Ibudu iš tenai kraustytis ne- 

tin 'nori. Susilenkęs, rodos sep- 
j tyniasdešimties metų senis. 
'Skundžiasi, dejuoja naba- 
i gas, kad per juostą labai 

J."”,,':skaudą, i krūvą traukią... 
;Vedęs, kelių vaikų tėvas. 
iJau nebedirba, nes dirbti 
nepajėgiąs. Jėgos apleido, 
lyg daugiau jam jų neberei
kėtų. Jis pasakoja ve ką:

Beveik du metai atgal, nei
• iš šio nei iš to pradėjau spe
cialistų skelbimais susido
mėti. Juo daugiau juos skai-

jčiau, juo labiau mane jie 
’ gundė, kad reikia nueiti pas 
specialistą, kad lyties apara
tą išegzaminuotų, be to, kad 

i ir kraują ištirtų. Vieną dieną 
ėmė ir vienoj vietoj biskį su-

• peršėjo. Nusigandau. Sakau, 
gal jau kokią biaurią ligą 
turiu. Nuėjau pas plačiai iš- 
sigarsinusĮ “slaptų ligų spe
cialistą.” Maža kiek mane 
klausinėje?, pasakė, kad rei
kią šlapimas ištirti. Paėmė 
šlapimo, padėjo biskį, kaip 

i jis pats sakė, po mikrosko
pu, ir pasakė man, kad go
norėją (triperi) turiu. Pasi
siūlė išgydyti. Sutikau. Jam 
begydant. pradėjo pūliai te
kėti, ir vis kuo toliau, tuo 
daugiau. Gydė jis mane kelis 
mėnesius. Matydamas, kad 
genu neinu, bet blogyn, pa- 
sijieškojau laikraščiuose ki
tą specialistą, žinoma, “slap
tų ligų.” na. ir pradėjau pas 
jį gydytis. Liga nėjo geryn. 
Mečiau ji ir nuvažiavau Į 
miestą pas specialistą. Tenai 
mokėjau kelis desėtkus do
lerių kas mėnesis. Leido 
man vaistus i varpą ir į krau
ją. Sakė, kad ir sifili turįs. 
“Išgydvsime”, girdi, “viską 

’sykiu”. Gydžiausi per sep- 
’tynis mėnesius, bet liga nėjo 
geryn, o vis blogyn. Dabar 
jau visai prastai jaučiuosi. 
Valgyti negaliu, jėgų netu
riu, dirbti negaliu, per juos
tą skauda, o čia reikia ir pati 
ir vaikai užlaikyti, be to, dar 
nameli turiu nusipirkęs, tai 
kaip nors reikia ir morgičius 
sukrapštyti, o pinigus jau vi
sus išleidau.

Reikia, sakau, tamstą ge
rai išegzaminuoti, gal būt, 
kad tie “specialistai” įkalbė
jo jums ligą, o paskui gydė 
taip, kad tik ilgiau ligoniu 
palaikius ir pa>kutinius-cen
tus išviliojus.

Žmogus sutiko. Egzami
nuodamas suradau, kad 
skrandis ir žarnos yra įdegę. 
Matoma, kad arlatanai vi
sai nereikalingomis erzinan
čiomis gyduolėmis tatai pa
darė. Paėmiau ligonio krau
jo, pasiunčiau i laboratoriją, 
kad padalytų tam tikrus ty
rimus. Atėjo raportas, kad 
kraujas nei sifilio nei gono
rėjos visai neparodąs. Vadi-’ 
naši, šitas ligonis tokių ligų 
visai neturi. Labai galimas, 
daiktas, kad jis ir niekad jų 
neturėjo, tiktai šarlatanai 
Įkalbėjo jam. kad turi, pas
kui ji gydė, vis didesniu li
goniu darė, na, ir pavertė į 
niekam tikusi • sutvėrimą. 
Pasakiau jam teisybę. Da- 

____  viau gyduolių. Atvažiavo 
DRAUGAI DARBININKAI, žmogus trečia kartą ir pasa- 
SKAITYKIT IR PLAT1N- kė, kad jau ‘ dirbąs — tiek 

K1X “KELEIVI”* Į daug pagerėjęs ir sustiprė-

Ge< rgette'.'’’ asked tlie 
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:east rwu feet hlgh." 
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>IM. Hea Man taolMI rsw Br»t.
Cleaner—Be act> migl.ty <mi>>*is:

MUŠT BE MIS W1F$

“Khat were a!l ihose men leoking 
at dm? for, did von «e» anrthlng 
. anoj-

‘•Didn’t notice anything fnnny. <iear, 
I vasn't ookin< at jou.”

T kr et Boya No Boy
itv 4a d net to ta y: 
“One boy’a a boy. 
Trn boya ar« balt a boy.
And three boys are no boy at a!!.'

Simultaneoatly
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ŪKE CAUSTHENICS

’lf aū vromen «-ere niade to ii:lk 
tbe sigo laD0n»A* we w«<u1iln i l><-:i: 
- I m’irb of flielr brtrjn—

"That won1d neve: TiuV<| nll
'..rve broken nrm*" .

Ficklt Dome For: c :e
A rtcfci* J»de. f>:>me
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Htitce the Shofrprt:_
“M by do r<>n .."'r
"Wgll, ynu S»‘“. I -‘ t :< ’ul 

all tbe storėti, ntui th<* tnure I buy. t tu
more I save"

BREMEN—KARI-SRl HE
North German Lloyd Linijos 

laivas “Bremen.“ kuris yra labai 
populiarus savo patarnavimu, at
plauks j New Yorką jau kitu var
du. Jo naujas vardas bus “Karls- 
ruhe.” Jo vardas mainomas to
dėl. kad si kompanija stato mil
žinišką laivą, kuriam manoma 
duot vardas “Bremen.” Naujasis 
laivas bus net 4(5.000 tonų Įtal
pos.

i GALVOS SKAUDĖJIMAS 
>r vidurių užkietėjimas nuvaro žmo- 
ifu i prapulties bedugnę. Pra.-alink t..< 
ligas su \Vorhl Product- l ik 1 <i<>ieri 
Af’ių'kit per pastų. < 1!,

P. STAN1.EY
231 Sha-vmut avė.. Bo-ton ’L.- .

jęs. Atvažiavo ketvirtą kar
tą ir jau buvo visai sveikas.

Tai iš tiesų yra baisus 
daiktas, kad sveikas žmogus, 
kelių vaikų tėvas, patekęs i 
šarlatanų nagus, pavirto li
goniu, ir negalėjo ne tiktai 
dirbti, bet ir blaivai protau
ti. nes maža ko reikėjo ir bu
tų i beprotnami nuvažiavęs ’ 
Taip baisiai šundaktariai jo 
Runą ir protą nualino. 0 to
kių nelaimingų, lengvatikių 
žmonių daug yia.

.Jau daug- ligonių man pa
sakojo, kad tie “slaptų ligų 
specialistai” paima lašą šla
pimo, padeda po mikrosko
pu ir pasako, kad “gonorėją

• f“ *turi, 
vystė. Atatinkamas šlapimo!valgių. Kraujas pntvinsta 
iŠegzaminavimas yra ne .rūgštimis, kurias inkstai 
menkas darbas; reikia žino-’stengiasi iškošti. Bet jie nu- 
jimo, tam tikrų skiedinių, vargsta nuo jjersidirbimo, 
instrumentų ir laiko,^ kad užsikemša, nuo ko kjla inkš- 
tiksliai d ariją atlikus. Norint'tų negaliavimai, pūslės silp- 
šlapime ligos perų surasti, numas ir nupuolimas sveika- 
reikia šlapimą pirmiausiai tos 
centrifugalizuoti, paskui) jaučiant> kad inkstai išro. 
nuosėdų biskutį ant tam tik-.(’;o kaį švininiai: skaudant 
ro sukleko plonai užtepti, ,nugarajt ar Kada šlapumai 
nudzionnu, tam tikiai> (la- netyii, pilni nuosėdų; galvai 
žais nudažyti, la^ tani tik- .skaudant, ar svaiguliams už- 
ro aliejaus uždėti ir tik pas-teinant; vidui iams rugstant, 
kui po mikroskopu padeju> aj. reumatizmui kankinant 
ligos perų jieškoti. Padėjo.- ore> pradėkite tuoj

gerti daug minkšto vandens 
ir gaukite iš aptiekos ketu
rias uncijas Jad Šalis drus-

GYDUOLĖS
ERZINA INKSTUS 

GERKITE VANDENI

i Imkite Druskos Prie Pirmo 
Ženklo Pūslės Suerzinimo 

Ir Nugaros Skausmo.

Vyrai ir moterys Ameri
koje turi amžinai .saugotis 

i inkstų suirimo, nes čia daž

ITALIŠKI ARMONIKA!

inkstų suirimo, nes čia daž- '
lai yra tiktai apga-(nai perdaug valgoma riebių 
Atatinkamas šlanimo rr;.. L'> 11 n

IMes išdirbame ir importuojame viso
kių rusių rankomis dirbtas Itališkas 
Akordinas geriausias pasaulyje. Ant 

10 metų Ri-arantuotos. ilusų kaino* 
žemesnės nega kitų išdirbėjo. Dyka: 
suteikiam pamokinimus. Reikalaukit 
katalogo, kurį prisiunčiame dykai (-)

RU ATTA SERFNELLI & CO. 
1014 Blae ialaad a*. Dpt. 8d. T iūeago

NUO ODOS LIGŲ
1 audok gydančia^ puia

! BE 1 FREEDOL
Tai yra receptas gar-sus šveicari ko 
ProfeseriaUM. EREEJJOi. greitai į.-ike- 
r ia į odą rr po ., minėtų vtHištai praša
lina įdegimą bei skaH-raa l'Ki'.iiDol. 
stebėtinai greitai tšgvdo šašu-. Bona-, 
Reikalauki'e aptiekose arba nri-iuski- 
žaii ir kHokiaszMhm ligas. Saina SI.Mt. 
• e Sl.tM) ir mes tuojau- išsiusime nėr 
Egzemą. Hemuroidu-. šunvotes, N’ie- 
paštą bonka. (-1

FREE1MH. RF.MF.DY < ().
388 D. tVarren SU. Bostua ją. Ma«.

ar

pasakyti, kad jame ligą ma
tai, iš tiesų yra ne tiktai bai- ~
si kvailystė, bet ir apgavys- pO arbatini šaukštelį

D-nu Marfem. pusryti per keletą die-

POEZIJA.
ŽIEMA.

štai ir žiema jau atlindo. 
Sniegai birst iš dangaus mdo. 
Visi iend j šiitą trohą, 
Atsiduod i pečiaus giolią.

Sniegai.
Y’ėjai.
Speigai.
Pūgos...
Ek. kaip visi jų pabūgo! 

Ir pašėięs lauke šaltis— 
Apsirubaji kaip balkis. 
Tik iškėlei laukan koją— 
Beregint velnias apstoja:

Nosis rausta.
Ausys raitos.
Kojų, rankų
Pirštai kraipos. 

Prikentėsim, vyrai, žiemą. 
Paklausvsim vėjų muzikos

po kiemą.
Bet pavasario sulaukę. 
I'žtat duksim linksmai lauke!

nu ir inkstai pradės puikiai 
veikti.

; JŠN» įgarsėjusios drus
kos padalytos iš vynuogių 
rūgšties, citrinų sulčių ir lit- 
hia. Per ilgą laiką jos varto
jamos išplovimui inkstų, ku
rie užsikimšę.

, Jad Salts druskos nebran
gios. Jos negali pakenkti ir 
padaro malonų, putojanti 
lithia-vandens gėrimą, kuris 
reikalingas kiekvienuose na- ■ 
muose, nes niekas neapsirgs 
nuo išplovimo inkstu.

I

Naujas stiprumas dei 
Silpnų, Sergančių 

Žmonių
I Yra tikrai nuostabu kaip silpni, ser- 
'.■uliuojų žmonės greitai įgyja stipru
ma ir sveikata, kada jie ima Nuga- 
Tone. Kai kada į vos keletą dienų 
pasimato didelis pagerėjimas net ir 
sunkiu<>se pripuolimuose. Nuga-Tone 
duoda naują s-tipruma ir jėga visai 
■ervų sistemai ir visiems gyvybės or
ganams.

į Niekas nesilygir.a Nuga-T<xnui h'er- 
viškume. generaliam nusilpnėjime, 
n: vo neviraainrmo bėdoj, kroniškame : 

. užkietėjime, inkstu ar tulžies suerzi
nime. pražudyrrte -svarumo ar apetito 
ar tani panašiose bėdose paeinančiose 
nuo sumenkėjimo stovio Nuga-Tone 
turi duoti jums geresnę sveikata'ir pa
didinti stiprumą arba jis r.ieko- jums 
nekainuoja. Parsiduoda visose abtie- 
kose. Tikrai trauk jį ir išmėgink.

I _ -

SILPNOS STRĖ
NOS GREITAI

nes silpsta nualintas kraujas... SUSTIPRINAMOS
tt x _ _____ L n • ‘ ė S

BE VILTIES.
Ak, leiskite gyventi !... 
Supbumoti nors kartą 
džiaugsmo sparnais 
ir skrieti...
Vargu naštą numesti, 
kuri nešti apkarto 
sunkiais gyvenimo takais. 
Minutei atsilsėti...
Kaupti vėl naujas 
krūtinėj .jėgas.

Kas tą supras ?!
Kaip vargo krūtinė 
trokšta laimės,-3^..
bet sunku ją rast!.L -
Tad leiskite gyventi!... . 
Skirkit ir vargo krūtinei 
truputi laimės...
Vėl pradėt...
Gyventi ir gyventi, 
kol valandą paskutine 
laikas išmuš—
Atvers kapus!... 
Žemė prislėgs krutinę.

Leonas Grigaitis.

DEBESĖLIAI.
Plaukia tamsus debesėliai. 
Kaip tie liūdesio šešėliai. 
Pamaži, tyliai, be aido... 
čia užtemdo saulės veidą. 
Padumoja. čia ir vėliai
Plaukia toliau palengvėliai. 
Kas užstotų klajūnėliams 
Kelią erdvėje mėlynės? 
Kas užgintų rūpestėliams 
Nelankyti jaunort krutinės? 
Čia jinai džiaugsmu užkaista. 
Suliepsnoja, čia ir vėliai 'i 
Ją prispaudžia rūpestėliai, 
Kaip tą saulės veidą skaistu 
Tylus, tamsus debesėliai.

Ramūnas.

t

t

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 8—•
Sekmadieniais: 10—2

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

TeL Boulevard 8483
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SPECIALISTAS NERVŲ JR ■ 
KRONIAKV LIGŲ PER SU- ! 

I VIRS 25 MET( S. VISOS GY- 
; DEOLCS SPECIALIAI PARU- 
: PINAMOS kiekvienai li- 
; GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
> KAS NORI.

Dr.KILLORY
t>0 SCOLLAY SQUAP.E 

BOSTON.
OLi’MHA THEATRE BLOG, 

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

PLl’NKSNAS. Pukus. Paduškas. 
Patalus. KaMras ir visokias lovų 
jrėdmea. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

idžiausis sandė
lis. G varant uojam 
užsiga nėdir. i mą. 
Pa« mus gausite 

europi škas 
_ ir pa

kui.

i 
I

i

i

tikraa euro] 
•’/ plunksnas i

European Ėetither Co.
25 Lomeli Street, Boeton, Mana.

r •>

I Jeiga jums skauda strėnas kejiąnt 
jsui'kų caiktą. jeigu jums skauda stre- 
1 nu muskulus, jeigu "šaltis yra įsiėč.ęš 
I jūsų strėnose,” arba jei jus kenčiate 
i dėl lumbago, vartokit Red Cross Kid- 
Įney Fiasttri ir jus gausite greita pa
galbą.

Jis teikia pagalbą silpniems, skau
damiems mt’sk'ilams. Jis teikia ruola- 
tini atrtomatijką masažą kiekvienu 
kūno judesiu, tuo pašalina sukietęji- 

Imu- ir suteikia cirkuliaciją apimtam 
j kūno audiny. Gyduolės persisirnkia per 
Į«>da ir eina tn *iog į silpnas’, skauda- 
i ma.- vietas, nusilpusius muskulus, 
jmai-šrna skausmą, gaivina pavargn- 
*iu • nervus ir Atstato liuosą muskulų 
veiirimą.

Buk tikras pareikalaut John«on’s 
Red Grose Kior.ey I’iaster su rauduM 
flanele užpakali. Visose vaistinėse.
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r. J. AKBIIEVlCraS
Lietuvis Graborius

Suteikia sreriau-į paskutinį 
patarnavimą Už pilna pajrrabą 
galima apsieiti su Sštj ir aukš
čiau už didelius, c. už vaikus nuo 
$20 ir aukščiais. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyveninio adresas:

820 E. R-th Street, 
SOtTTH BOSTON. MASS. 

Te!.: So. Boston 4486.
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DIDRJ8 PASISEKIMAS

palaiko pilvo regnliariškn 
o Vaikai myli įį.
' 15e. ir 2Se.

I

/ ą(W* Jr J.imą »«•.
•••■•M. .kurto paeina mo 
Mnta augimo nieko gcrąąnU 
•M«#kiaan» į, vaikam* •»«■< - 
Hip

Ais vyras serga nuo šalčio. Praša
link šaltį ir apsisaugok nuo ir.fluenzos 
arba plaučiu uždegimo.

Bulgariškų Žolių (Kraujo i Arbata 
yra didelė šeimyniška gyduolė. Imk je 
karštą prieš guldant prašalinimui 
šalčių Parsiduoda aptiekose arba per 
paštą 75c. ir $1.25. Adresuokite H. H. 
Von Schbck, 100 Marvel Ruilding. 
Pittcburgh, Pa.

> •■ >
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo nmų korespondentų Ir ii Lietuvos Laikraitių.)

KIRVIU NUKIRTO 
MOTERJ.

daug, vis daugiausiai inteli
gentai — valdininkai. Prelę-

Gruoflžio mėn. 2 d. Kriu-'gentas daugiausia apsistojo 
ku vai., Lieporų-Bražio d va-j nagrinėdamas Lietuvos-Len- 
ro naujakurio Ringailos na-^ijos bylos kilimą ir ginčus 
muose, į\ y ko ši baisi trage- jo* Ženevoje. Prelegen- 
dija. ;tas nurodė, kad valdžios už-

Kriukų policininkas, vvk- duotis buvusi Vilniaus Mau
damas i mišką medžioti, nu- simą atgaivinti ir iškelti 
tarė pasidėti viršutini ap- Tautų Sąjungoje, kas ir “pa- 
siaustą pas pil. Ringailą, gy- risekė padalyti.” Tai esą 
verianti pamiškėj. Priėjęs!“valdžios laimėjimas.” 
prie gl ičios durų', policinin-; Tuo tarpu gi faktas yra 
kas išgirdo mažo kūdikio di-joks, kad Voldemaras netik 
deli riksmą. įėjęs vidun, jis neatgaivino Vilniaus klausi- 
pamate baisu vaizdą: gulėjo.mo, bet ir užsimint apie Vil- 
nukii sta kirviu moteris ir nių neužsiminė. Jis tik suti- 
ant jos rankų rėkia mažutis ko išpildyt Pilsudskio reika- 
kudikis. Policininkas skubo- davimus. Tai toks yra smeto- 
tai sugrįžo i Kriukus ir tele- Tmės valdžios “laimėjimas.’ 
fonu padavė žinią Joniškio, 
Žeimelio ir kitoms aptinki-! 
nėms Įiolicijoms. Tą pačią' 
diena Žeimely tapo >uiaiky-!

LIETUVIAI!
BALTI KO AMERIKOS LINIJA 
tai pirmutinė ir vienatinė laivinė 
bendrovė, kurios laivai pralaužė 
kelią iš Amerikos New Yorko

INCIDENTAS.
Kaunas, šeštadienio rytą 

Ukmergės Plento pradžioje 
praeiviai matė štai ką:

Senukas nešė vandenį 
skersai gatvės Į vieno namo 
kiemą. Vartuose pribėgo 
prie jo policininkas ir liepė 
kibirus padėti. Senukas, 
kaip pasirodė, buvo kurčias 
ir policininko Įsakymo, ma
tyt, nesuprato. Tada polici
ninkas numetė kibirus nuo 
senuko pečių, o senuką stū
mė Į šalį. Pamatęs tai, vienas 
studentas pribėgo prie poli
cininko šaukdamas: "Tams
ta, policininke, nestumdyk 
senų žmonių!’’ Susirinko 
praeivių didelis būrys, kurie 
irgi šaukė: "Nestumdyk se
nuko, jis kurčias!” įsikarš
čiavęs studentas ir policinin
kas “kovojo," kol atbėgo ki- 
i policininkai, kurie studen- 
ą ir senuką nuvedė nuova
lom

Jaunų Kūdikių
Netikęs besimaitinimas yra prašali

namas su maistu, kuris turi daug 
vitaminų. Štai kode! cod-liver oil ir 

yra toks naudingas dėl vaikų, kurie yra 
menki, serganti ir išblyškę.

SCOTT’S EMULSION
cod-liver oil tokioj formoj, kuri kūdikiai labai mėgsta. 
- -------- - -. ą sustiprinančią jėga.

yra
Visur tėvai žino jo maistingą ir kūną sustiprinančią jėgą.

Jei kūdikis yra silpnas ir netikusiai besimaitinąs 
duokit jam Scott’s Emulsion reguliariai.
- Seott & Bowne, Bloomfield, N. J. . —----- KAINOS LAIVAKORČIŲ J

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

Ten ir atgal tiktai . . $1S1.00 
Turistine III klesa .... $117.00

Ten ir atgal tiktai .. $19G.u6 
Valdžios tak-ai atskirtam.

TIESIAI I LIETUVOS

KLAIPĖDĄ

siunčiant du laivu pernai, o jau 
net penkis šjmet.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

NEGEISK SVETIMOS 
ŽMONOS.

Vieną gražų rytą trečios 
tas Įtariamas 19 metų šipavi- nuovados policija sulaikė 
čius, kuris pernai tarnavo 
pas Ringailą uz piemenį. Jis 
vėliau tardomas prisipažino 
esąs padaręs žmogžudystę iš 
keršto: būtent — už tai, kad 
buvę kažkokie kivirčai su 
Ringaila dėl išmokėjimo al
gos. Ringai iienė buvo 30 rr . 
moteris.

įbėganti gatve pusnuogį pi
lietį.
į Atgabenus jį nuovadon 
J pasirodė gana pikantiška is
torija.

šeštadienį, į savanorių są
jungos suruoštą kaukių ba
lių baltosios gulbės salėj 
tarp kitų atėjo pil. S. ir jo 
žmona, bet viens apie kitą 
nežinojo.

Baliuje S-ienė žinodama, 
kad vytas išvyko, pakvietė p. 
V. pas save į butą.

Iš ryto, sugrįžus p. S. na
mo jis atrado jo neprašytą 
svečią begulint kur “pašali
niams draudžiama”...

Supykęs p. S. sugriebė 
špatą ir ėmė mušti žmoną ir 
“Don Žuaną” p. V., kuriam 
kitos išeities nebeliko kaip 
iššokti nuogam pro langą ir 
bėgti. Tokiu budu ir atsidūrė i 
policijos nuovadoje.

KOMUNISTŲ AGITATO
RIŲ AREŠTAI KAUNE.
Nesenai buvo susektas ko- 

in un i st i nes < >i gan izaci jos 
Mopra agentas.

Areštavus keletą komuni
stu ir padarius pas juos kra
tą, iš rastos medžiagos pa
aiškėjo, kad Mopro organi
zacijoj svarbiausi vaidmenį 
vaidino tūla pil. Vladislava 
Vyšniauskaitė, iš profesijos 
siuvėja, l>et inteligentiška ir 
idėjiniai įsitikinusi komunis
tė. Tardant ji neprisipažino 
ir nieko neišdavė. Ji nuola
tinės gyvenamosios vietos 
neturėjo ir nuolatos ke’ite sa- 
Vo gyvenamąją vietą. V. 
Vyšniauskaitei visame kame 
pagelbėjo jos sesuo Olga 
Vyšniauskaitė, vyriausiojo 
notaro padėjėjas Vladas Ur- 
nežius, Marija Januse, ičai- 
te. Zelmanas šapyra, Fruma 
Zondleraitė ir Zelmanas 
Gurvičius. Pastariesiems 
trims pasisekė pasislėpti, ku
rie dabar stropiai jieškomi.

Kratos metu, pas anks
čiau minėtus komunistus ras
ta daug medžiagos: komuni
stines literatūros, Mopro 
1927 m. veikimo piniginė at
skaitomybė, komunistinių 
grupių fotografijos, didelis 
skąiėįOš Lietuvos vidaus pa
šų tuščių blankų, neužpildy
tų naujokų priėmimo komi
sijų ir Lietuvos universiteto 
studentų liudijimų.

Iš apyskaitos matyti, kad 
kiekvienas Lietuvos teritori
joj veikiu revkomas (rajb- tvartą įnešė, ir jau rengėsi jį 
ninis komunistų komitetas, išmesti. “,‘‘1 
karis apima 3—5 Lietuvos pradėjo judėti, ir atsistojo... 
apskričius) per mėnesi gau- Moteris tiek išsigando, kad 
na iki 25,000 litu. net panirto ir pieną išliejo.

Mopro tikslas — šelpti po- Mat, ji pamanė, kad nabaš- 
’iitinius kalinius ir jų šeimas.’ninkas, kuris dar gulėjo ne- 
Bet iš apyskaitos matyti, ka« palaidotas namie, vaidinasi, 
tam reikalui skiriami pinigai Vyriškiui pradėjus kalbėti, 
yra sunaudojami revkomų paaiškėjo, kad jis ne kelmas 
narių, instruktorių ir organi- ir ne numirėlis, bet pabėgęs 
zaciju \eikėjų algoms išmo- iš kariuomenės dezertiras. 
keti. * • • į kuris bijojo įeiti grįčion ir

Iš susirašinėjimų matyti, pasislėpė tvarte. Dezertirą 
kad Lietuvos ' komunts’tus patys namiškiai policijai iš- 
šelpia įvairių Rusijos guber- davė, 
nijų komunistų organizaci
jos. Vienos gubernijos ko
munistai šelpia Kauno, kita: 
to ar kito kalėjimo komunis
tus, ketvirta Latvijos komu
nistus ir tt.

Suimtieji komunistai, pra- 
vedus kvotą; perduoti ka
riuomenės teismo valstybės 
gynėjui. • j

SENELIO SAVIŽUDYSTĖ.
Venta. Gruodžio 8 d. 11 

vai. ryto, einant latvių kelei
vių traukiniui Nr. 16. iš sto
ties Lūšės į stotį Uteną, ties 
Ventos stoties sinaporu šoko 
po traukiniu kažkoks nepa
žįstamas senelis. Traukinys 
sustojo, bet jau buvo per vė
lu. Senelis jau rastas suvaži
nėtas: traukinio tekiniai jį 
per pus perpiovė. Prie sina- 
poro dročių rasta pastatyta 
lazda ir padėta 30 centų pi
nigų. Jokių dokumentų pas 

Ijį nerasta ir nesužinota, B 
kur ir kas jis toks buvo. Spė
jama. kad senelis nusižudė 
iš skurdo.

i

I

I

I

3ROLIS BROLĮ NUŽUDĖ.
Vilkaviškis. Bartininkų 

niestely, kermošiuje, susiti
ko šio valsčiaus gyventojai, 
iroliai Vincas ir -Juozas Ze- 
enkai.

Kadangi vienas iš jų buvo 
skolingas kitam 10 litų, tai 
judami Įsigėrę, dėl skolos 
usibarė ir susipešė. Juozas 
^elenka sukirto savo broliui 
Zincui botagu, o Vincas Įpy
kęs išsitraukė peili ir smogė 
iuo savo broliui Juozui sta
bai i krutinę. Juozas Zelen- 
ca vietoje mirė.

Broliažudys V. Zelenka 
suimtas ir padėtas kalėji
mam.

. —-------------------------------------
' viešėję grižo namo, tik nelai
mei. kojos nebenori jų klau-i 
syti. Vidury Nemuno naba- 

!gai pargriuvo ir nebevaliojoi 
atsikelti — mat labai buvo 

i slidu. Butų gal taip ir visai 
nusalę, jei vienas vokiečių' 
valdininkas nebūtų jų paste
bėjęs ir atėjęs i pagalbą. Ne
valiodamas vienas jų atkelti, 
jis pasikvietė daugiau žmo
nių ir surado šlajas, kad nu
gabenus apsilpusius namo.1 
Nestebėtina, jei vienas vyras 
neįstengė jų atkelti, nes pa
sirodė, jog jų drabužiai bu
vo gerokai įšalę i ledą, teko 
juos peiliu išplauti.

ugnis padarė dar daugiau 
nuostolių, nes be trobesių su
degė dar beveik visi lauki
ninkystės padargai, dvi 
kiaulės, apie 20 vištų ir sun
kiai apdegė vienas arklys.

“Lituania” 
“Estonia” 
“Lituania”

Sausio 31
Vasario 21

Kovo 13

žiniom kreipkitės j vieto3 agentą ar ; bendrovę:

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

GAISRAS PADARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ.

Šudynai, (Pagėgių apsk.). 
Gruodžio 9 d., 3 vai. ryte už
sidegė ūkininko Viemerio 
staldas. laimingu budu visi 
gyvuliai ir padargai pavyko 
išgelbėti. Sudegė tik visas 
pašaras. Nuostoliai pasidarė 
labai dideli, nes, kiek girdė
ti, ūkininkas savo staldą te
buvo apdraudęs tik su 2,000 
litų. Spėjama, kad ugnis at- 

_____ ___ ____ ___ sirado per piktadarystę. Bet 
niai šauliai sulaikė kokius tuom musų kaimą aplankiu- 
jtaidutipu. Paaiškėjo, kad ,sį,neJaiT?ė nepasibaigė. Iš- 
vienas iš jų M ickevičius tar- ’ ’ 
navo Lietuvos kariuomenėje 
ir pridaręs ten daug šunybių 
pabėgo Lenkijon. Apie ant
rąjį nieko nepavyko sužino
ti, tik aiškinosi, kad esąs 
‘polak.’’ Spėjama, kad tai 
šnipai.

Tardant Mickevičius pri
sipažino, kad iš Giedraičių 
valsčiaus penede per d e 
markliniją į okupuotąją Lie 
tuvą 18 karvių.

SUĖMĖ “EKSPORTI- 
NINKUS.”

Giedraičiai (Ukmergės 
apskr. l Vieną naktį vieti-

kilusios šienui užsidegus ki
birkštys padegė Viemerio 
kaimyno šlenterio staldą ir 
daržinę. Šitam ūkininkui

l 
I

BYLA

I

LIETUVĄ
PER H XMBURGĄ

Ant mu<ų populiarių laivų

Nepaly ginamas švarumas ir 
patarnavimai visose klesose. 
Personaliai lydimi į Europą 

išvažiavimai.

203 iš York į 
kauną ir atgal 
(Pridėjus S. V. 
temų Taksus.)

Savaitiniai Išplaukimai. 
Pinigu-. per-iirPėiam greitai 

ir žemomis rat«>mr».
Dėl sugrįžimu leidimų ir kilų 
informacijų klauskit pas vie
tos agentus arba pas

IMfg-Aiira Uk 
l’nited American Lines, Ine 

<,rorr»l .įgroto

131 Statė Street. Besto*

GYVAS KELMAS.
Didėja. Rokiškio valse. 

Gruodžio 3 d. moteris Š. 
nakties laike Įėjo i tvartą 
melžti karvių. Tvarto kampe 
pamatė kažkokį daiktą, ma
nė, kad kas nors kelmą Į

KONTRABANDOS 
ATIDĖTA.

Penktadienį Kauno apy
gardos teismas atidėjo dide- 
’ę kontrabandos bylą-firmos 
‘Kaplanas ir sūnūs’’ ir kitų, 
kurie buvo kaltinami Įveži
mu Lietuvon iš Čekoslovaki
jos guminių paltų. Byla liko 
atidėta neatvykus susirgu
siam kaltinamajam Jordans- 
kiui ir septyniems svarbiems 
iudininkams.

I

i
I
i
I

Bet “kelmas" urnai

net panirto ir pieną išliejo.

PADIRBTI PINIGAI.
Šilutė. Gruodžio 15 d. čio

nai sulaikytas nekuris Geru
lis iš Tilžės, kuris vienoje 
manufaktūros krautuvėje 
nupirkęs vilnonę juostą, no
rėjo sumokėti netikra šimtli- 
tine. Bet kasa patėmijo, kad 
pinigas netikras, buvo pa
kviesta policija, kuri minėtą 
pilieti sulaikė. Padirbtasis 
100 litų banknotas skiriasi 
nuo pirm poros mėnesių pa
sirodžiusių Klaipėdoje ir 
Pagėgiuose netikrų tos pa
čios vertės banknotų, reiškia 
“šviežios fabrikacijos.’’

PRASTAI SUSIŠ1LDĖ.
Užpirdžiai. Kad sustipri

nus gamtos padirbtą per Ne
muną tiltą, dvarininkas R, 
su savo darbininkais užpylė 
ties Vingės pereinamuoju 
punktu ant ledo vandens. 
Prieš vakarą čionai gerai pa
žįstami H. ir K. išėjo pasi
žiūrėti, ar jau užšalo vanduo

APGAVO DOLERIAIS.
Vabalninkai (Biržų aps.). 

Gruodžio men. 8 d. Į Meiliu-, 
nu kaimą pas smulkų ūkinin
ką Počekajų atsilankė neži
nomas linų “pirklys” ir, su
derėjęs kelis pundelius linų. 
Įteikė 50 dolerių. Kadangi 
pilietis Počekajus “pirkliui” 
turėjo iš 50 dolerių išduoti 
grąžos apie 20 litų, bet jų ne- ir kada bus galima važinėti

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per oker.ną pasauly. I plaukimai iš New Yorko ' 

Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA AQU1TANIA MAURETANIA
8, C AKOM A Vasario 1S.

Ni-w York į Kauną $203 ir bran
giau. AtsKin kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. De| ki
tu informacijų klauskite bile 
Cupard agento, ar a rašykit pas,

33 Stale Street,
Boston, Mass.

Iš BOSTONO: ANDANJA Sausio
o paskui sausžemių į Kauną . 
r _ '
Taipgi tiesiai j lx>ndoną kas r. ’ .. .. .. 
irsi laivai. Trečios klesos 
laivakortės j abu gaiu iš 

CUNARD LINE

Pamatykite Londoną pakely, ii ’ 
Taipjfi tiesiai į lx,ndoną kas U U 
Pėtnyėią. nauji, aliejų varo- ‘

I

/ 
L

KėSanlcfte valdžios laivais — ‘‘Po 
Amerikos Vėliava". Klauskite a»<> 
vietos agentų dėl kainu ir žinių 
arba rašykite pas

United Statės Lines
75 Statė Street, Boston Mass.

i

i
i

mm* •• Tnjy 
kosulys yra 

pavojaus ženklu
Pastoms kosuly- ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos. 
,lu- galit juo- sustabdyt dabar su 
< reonml-ion. su-velnintas kreozo
tą-. kuri- yra priminąs vartoti. Creo- 
milsion yra naujas medikaltškas 
: radimas ir jis v< 'kia padvigubintu- 
greitumu: jis palengvina ir gydo 
iiga apimta odą ir sulaiko gemalą 
augimą.

Iš visą žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vietią iš gjrįausių paistų gy
li- mni pastovaus kosulio, šalčio ir 
kliokiu gerklės ne-veikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciią ir uždegimą. 
Kcilei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria j kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Crcomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligi/ 
kitokiose formose, turinčią bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 

.geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nenaiengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
įtisu aptiekorių. Crcomulsion Com
pany, Atlanta, Ga. (apg)
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ČIAUDULIS 
prašosi HILL’S *

i paprastai fvijfcia
ialtn gali baigtis rimtai

F B

. o
_____ Imkite HII.I.’S 

CaBcatB-Brotfride-Ocinin* kaip greitai gau 
•*. Pribaigia šalti j eicną rlirp-Į ne* 
padaro keturiss darbus sykio — rastab-

MULKINA ŽMONES.
Panevėžys. Gruodžio 9 d. turėjo, tai vietoje pinigų da- arkliais. Apžiūrėdami ledą, _ 

tautininkų lyderis Noreika vė dvi žąsis. Sekančią dieną sušalo ir nuėjo Į aną pusę 
darė viešą pranešimą apie paaiškėjo, kad banknotas 50 Nemuno truputį sušilti, nes <»«"«. nriirim .1™ Tai miiumą p. 
dabartinę Lietuvos padėtį, dolerių yra vienas doleris, tenai “šilumėlė” pigesnė ne-
Publikos prisirinko gana tik ką skaitlinė perdirbta. gu pas mus. Susišildę ir pasi-i Dm

Pribaigia šalti į Ticną rliOĮ.

meldžiu kiekvieną skaitytoją 
šio laikraščio, kurie kenčia nuo 

Sub-Acute arba Muskulų Reumatiz
mo. Strėnų Skau
dėjimo i Lumba
go >. Padagros 
(Goutl, parašyti 
man laišką, pade
dant savo varną 
ir aiškų adresą, o 
as prisiųsiu dykai 
\ teno Dolerio Ver 
t ės Bonką išban

dymui mano Rheumatizmo Gyduo
lių. Aš noriu prašalinti Reumatiz
mą nuo kenčiančią savo kėšomis.jąF 
pamatysite, ką gali padaryt Kuhn s 
Rheumatic Re medy. Aš esu tikras, 
kad bus geros pasekmės ir jus patįs 
į tai įsitikinsite pirma, negu duosi
te man bent vieną centą. Nebandy
kit prašalint Reumatizmo per ko
jas ar odą su pagelba plasterių ar 
kitokių daiktų Nebandykit išvilioti 
jį su Linimentais. elektra ar mag
netizmu. Nebandykit išvyt jį su už
kalbėjimu. Bet jus privalot jį pra
šalint. Jis yra kraujuje ir jus turite 
vyti jį laukan

Ir aš tikiu, ta darbą atliks Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Reumatizmas 
turi išeit, jei jus pasiliuosųosit nuo 
skausmo ir kentėjimo. Mano gyduo
lės panaikina skaudžius dieglius, 
muskulų gėlimą, gerklės sutinimą 
ir sąnarių sustingimą.

AŠ NORIU PARODYT 
.Jums, jei tik jų.- man pavelysit. .Ai 
galiu daug prirodyt j vieną savaitę 
ir paprašysite mano kompanijos pa
siųsti jums dykai vieno dolerio ver
tės buteliuką gyduolių. Aš nepai
sau kokias kitas gyduoles jus var- 
tojot Jeigu jus nevartojot mano 
gyduolių, jus nežinot ka jos gali 
padaryti. Perskaitykit musą pasiu- 
Ivma žemiau ir reikalaukite

$1.00 Butelis už 25 centus.
Išbandykite jus Kuhn’s Snh 

Acute arba Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, 
jog Reumatizmą- gali Imt prašalin
tas. ir mes nenorim uždirbi ant iš
bandymo. Išbandykit tai viskas ko 
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad 
tas gelbsti jums, tuomet užsisaky
kite daugiau, kad dabaigus gydy
mą. o tas suteiks mums pelną. Jei
gu bandymas negelbės, tai ant to ir 
užsibaigs. Mes ne> iunčiame mažą 
buteliuką, kuris neturi vertės, bet 
siunčiame pilno- mieros batelį, ko
kie parsiduoda aptiekose viena už 
dolerį. Sis butelis sunku- ir mc tu
rime užmokėti Dėdei Samti! uz per
siuntimą. Todėl jus privalot prisiųs
ti 25c. persiuntimo ir -upakavimo 
išlaidoms, o tuojau- aplaikysite 
Vieno Dolerio Vertes Buteli dykai. 
Priimant nereikė- mokėti nieko.

Kl’HN REMEIH CO.. 
Dept.. H W..

1855 Milnaukee \ve.. < hiraąa, III.

IA IB i

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didžiausio Vokiečių laivo 
COLUMBUS 

arba kitais šioa Linijų laivais 
TIK ASTUONI AS DIENAS 

Puikios kajutos Trečiai Klesai— 
Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN 
LLOYD 

C5 Statą St., Hutu, Mau. 
arba pas vietos agentus

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO ISTORIJA
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą,

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

Knygoje yra daug paveikslų, žetnlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301. 

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
255 BR0ADWAT, SO. BOSTON, MASS.

■ ■■ — 1 . B , , 7 
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8 t KELEIVIS No. 2. Sausio 11 d., 1928. .

Vietines Žinios
■j prašė prieglaudos ir medi- vietų So. Bostone. Nors jis 

apžiūrėjimo supa- pastatytas dar tik keli mėne- 
apie sužalojimus, šiai, bet jau spėjo patraukti

PILNOS ŽINIOS APIE 
ROMANO DYLA.

f

* 
kurie galut i.ai sutvirtino 
pei"siskyrimc> klausimą.

Paskutiniu iaiku. po pa- 
i> -rsiskyri- 

o mana i kartu r.ebegy- 
Romam’.s atvažiuoda

mas! Palang: jau apsistoda- 
-avo viloj, kva gyveno 

Kurhauze.
ir.ėn.

Sivueio

sikalbėjimo apit i 
mą, Rt 
ve no.

“Lašinių Bendrovės prezi
dentas nušovė netik 3run- 

dzą, bet ir i savo “pri- 
siegą” šaudė-

Atėję iš Lietuvos laikraš
čiai paduoda Įdomių smulk
menų apie Jono Romano- 
Ramanausko bylą. Kadangi 
Romanas buvo stambus kle
rikalų šhlas. šv. Juozapo Są
jungos sekretorius, žynius 
“Darbininko” bendradarbis 
ir ne vieną Bostono lietuvį 
yra Įkandės karo metu kaipo 
šnipas, tai daugeliui bus Įdo
mu pasiskaityti ir apie vė
liausi jo skandalą.

Romano byla prasidėjo 19 
gruodžio Kauno kariumenA- 
teisme. Jis kaltinamas tuo. 
kad pereitą vasarą Palango- .aip padarę? 
je nušovė kariumenės dakta-: oadariau

- - - - ; iau jį pamokyti."
,tis šiais fak- 
kaltinamas, 

: esant, apsi-

VO ne 
žmona, bet

Rugpiučio ir.ėn. 21 d. abu 
Romanai išlydėjo sa\ » sūnų 
i Ameriką. Sugrįžęs iš Klai
pėdos Romanas buvo nuėjęs 
i bažnyčią, iš kur atėjo prie 
Roman'enė> nriešpat pietus. 
Po pietų jis išėjo i verandą, 
paskui j)a>iei:iį.' laikrašti, 
atsisėdo prie vilos darže, kur 
ir išbuvo iki pulk. įeit. Brun- 
Izos pasirodymo.

Tuoj po pulk. Įeit. Brun- 
dzos peršovin?). 'Romanas 
žmonos klaupiamas, kodėl 

s. atsakė: “tai 
apgalvotai, norė-

į-ą kap. Brundzą. Apkaltini
mo aktas skamba taip:

1927 m. rugpiučio mėn. 2i 
d. apie 13l vai. Palangoje 
d-ras pulk. Įeit. Brundza su 
d-ru Blažiu ėjo Birutės alė
jos šaligatviu Į karo sanato
riją. Ties Romano vila sker
sai šaligatvio gulėjo šuo, ku
ri d-ras Blažys norėjo nuo 
kelio pašalinti ir kiek pasili
ko vietoje, o pulk. Įeit. Brun
dza nuėjo kelis žingsnius 
pirmyn. Tuo momentu Jonas 
Romanas, kuris iki tol buvo 
savo vilos daržely, staiga iš
ėjo pro vartelius i šaligatvi, 
išsitraukė revolverį ir šovė iš 
užpakalio Į praėjusi pulk. 
Įeit. Brundzą. Pulk. Įeit. 
Brundza. kuris buvo jau apie 
4 žingsnius praėjęs vilos 
vartelius, po šūvio apsigrę
žė ir skubiai prisiartino prie 
Romano. Tuo metu, kai 
pulk. įeit. Brundza artinosi 
prie Romano, šis paskutiny
sis mažesni revolverį, kuri li
gi tol laikė dešinėj rankoj, 
perdėjo Į kairę ir dešine 
ranka išsitraukė iš kišeniaus 
kitą, didesni revolveri. Pulk. 
Įeit. Brundza prisiartinęs 
prie Romano ir nutvėręs jo 
rankas. Besigrumiant Roma-i 
nas paleido i puik. įeit. Brun-j 
dzą keletą šūvių. Pulk. Įeit. Į 
Brundza. paleidęs Romaną. į 
pradėjo bėgti, i kuri bėganti; 
šis iššovė iš užpakalio vėl ke-< 
lėtą kartų. Pulk. Įeit. Brun-* 
dza Įbėgo i \ ailokaičio vilos 
kiemą, kur bandė perlipti 
spygliuotą tvorą, bet. jėgų 
netekęs, pargriuvo prie tvo-' 
ros. kur ir buvo papludusis) 
kraujuose vyr. Įeit. Jurašo 
rastas. Benešamas į karo sa
natoriją pulk. Įeit. Brundza 
mirė.

Policijos padarytas tardy
mas apie Romanų gyvenimą; 
nustato sekančius faktus: r

Romanai gyveno nesan
taikoj. Romanas Įtardamas, 

; kad žmona turi artimų santi- 
kių su kitais vyrais, keldavo 
skandalus, ją mušda\o, kelis 
kartus net šovė Į ją.

1925 metų vasarą Roma- 
nienė atbėgo sumušta pas 
Kaupus ir pareiškė, jog vy-’ 
ras ją mušęs ir ji nuo vyro 
pabėgusi, prašė priglausti ir 
pakviesti gydytoją konsta-į 
tuoti sužalojimus. Romanie- 
nę apžiūrėti buvo pakviestas 
d-ras pulk. Įeit. Brundza, 
kuris tada ir susipažino su 
Romaniene. Laikui bėgant, 
jų pažintis sustiprėjo, jie 
pradėjo draugauti ir tarp jų 
susidarė meilės santikiai. Jų 
buvo nutarta. Romanienei 
persiskyrus su vyi u, apsives- 
ii Pereitų metų rugpiučio 
pumomis dienomis Roma-, 
nienė pasisakė vyrui, kad 
mylinti pulk. Įeit. Brundzą, 
ao įrodymui patiekė pulk, 
įeit. BrunfFzos laiškus ir pa 
eiškt noro per.MskirtL Rug ! 
,i < i n u.. iy-<7
Roii.ai.v • • z. f rasti pn i 
eranda pulk. Įeit. Brtindzu.

I? .n,:) ,ii<* ipi

“The Treasure” Repertory 
Teatre.

Repertory Teatre šia sa
vaitę yra vaidinama D. Pins- 
kio drama "The Treasui e,” 
lietuviškai sakant — "Tur
tai.” Veikalas pilnas kontra-

i 
I

< iniško
: lindynių _________
Ją apžiurėjo ir rastą išdavė visos So. Bostono publikos
•lt brundza. Rastas buvęs atydą link savęs. Ir nestebė-
a: reikalingas peisiskyrimo tina, r.cz jz:“2 \.......... . .
>ylai pradėti. Tai buvę 1925 riausi įrengimai ..
m., kai Dr. Brundza dar ne- geriausi paveikslai. Taipgi stų ir labai Įdomus. Visų pir- 
galėjo būti persiskyrimo jame būna puikių muzikalių ma 
priežastimi. .___ ; ; ; __ „ IT. ~”’

Romaniene mylėdavosi su tų kainos yra žemos.
visais karininkais ir lakū
nais.

Pagalios išeina aikštėn.
;ad Romanas nusipirkęs va
sarnami Palangoj ne savais, 
net bendrovės pinigais, o už-
■ ašęs ią ant pačios vardo.

Teismo nuosprendis —
Romanas turi atsisėsti 6 me-
ams kalėjiman.

nes jame yra visi ge-
i ir rodomi

galėjo 
oriežastimi.

Nuo degtinės per Kalėdas 
mirė 20 žmonių.

Iš ligonbučių pranešama, 
<ad per Kalėdas šįmet mirė 

2'» žmonių nuo munšaino. 
Kiek tokių mirė namie, li- 
•onbučiams ‘ nežinant, tai 
u! būt jau niekas nepasakys.

Policijos perdėtinis Crow- 
•ey perspėja žmones, kad 
degtinės dabar niekas ne
pirktų. nes geros degtinės 
dabar visai negalima gauti, o 
munšainas. kuri butlegeriai 
rabi ikuoja. yra tikras nuo- 
las. ir jeigu žmogus nuo jo 
enumirs. tai labai greitai 

gali apjakti.

i ant scenos išvedama 
atrakcijų ir vodevilių. Tikie- skurdžio Chone’o šeimyna. 

■Skurdas joje toks, kad di
desnio jau negali būt. Prie' 

j to didelio vargo Chone turi 
<ia vieną sūnų idijotą. Šitas 

Buvusis "Sandaros" re- nelaimingas vaikėzas kasa 
daktorius - administratorius duobę pastipusi šunį palai- 
K. Paulauskas šiomis dieno-,dot, ir ir iskasa paslėptą tur
inis visiškai pasitraukė iš tą. 
“Sandaros.” Iš patikėtinų 
šaltinių mums teko sužinoti, 
jog jis pasitraukė... varomas.

Paulauskas pasitraukė iš
“Sandaros.’*

‘‘Sandaros” re- nelaimingas vaikėzas kasa 
administratorius'duobę pastipusi šunį palai-

SPORTAS.

X

*

Pasirandavoja kambarys, 
garu apšildytas, vienam ar 
dviem žmonėm.

Tel.: Talbot 5339.

PARDAVIMAI !
_______________

PARSIDUODA NAMAS i 
kambarių, su visais vėliausiai- I 

.taisymais. Kaina visai žema. Taipei I 
ka tu galima pirkt ir farmą ir vištų Į 
farmą. Kreipkitės: 13) |

e J. GREEN
\ :,|age st.. Medaay. Mass.

Sharkis mušis su Heeney.
šios pėtnyėios vakare gar

susis musų kumštininkas 
.Jac'k Sharkey (Žukauskas) 
mušis Nev. Yorke su pagar
sėjusiu Naujosios Zelandijos 
kumštininku Tom Heeney. 
.Jeigu Sharkiui pavyks su
mušti Heeney. tuomet jam 
bus vėl proga muštis su 
Dempsey arba su pasaulio 
čampijonu Tunnev. Mušty
nių eiga bus skelbiama per 
radio.

Taigi, remian 
ais. Romanas 
kad karo stoviui 
ginklavęs dviem revolveriais 
tikslu nužudyti in.jeide iš už- 
Dakalio Į d-ią pulk. Įeit. 
Brundzą šūvi, po ko pulk. 
Įeit. Brur.dzai prisiartinie 
prie jo ir sugriebus už ran
kų. jis besigrumiant dar ke
letą sykių i ji bėganti iš už
pakalio dar kelis šuvius pa
leidęs. kul ių visų 3 šūviais 
kiaurai peršovė pulk. įeit. 
Brundzai dešiniąją koją 
dviejose vietose ir krutinę, 
dėl kurių sužeidimų Įvyko 
didelis kraujapludis ir pulk. 
Įeit. Brundzos po kelių mi
nučių Įvyko mirtis.

Romaną gynė net 3 advo
katai: Oleka. Yčas ir Sčes- 
nulevičius.

Perskaičius kaltinama# 
aktą, kurio Romanas klausė
si nusvyrusia galva, teis
mo pirmininkas klausia 
Romano: “Ar prisipažįsti 
>ave kaltu?”

“Neprisipažįstu." atsakė 
kaltinamasai pusiau šnabž
domis. ir pradėjo teisintis. 
Tau 1926 metais pastebėjau, 
sako Romanas, kad Brun- 
Iza perdaug su mano žmona 
draugauja. Nutariau išva
žiuot Amerikon, manyda
mas. kad atpras nuo vienas 
kito.

Būnant jiems paskutinį 
kartą Bostone. Romanienei daugiau, kaip kalbos, ir dar 
atėjęs laiškas iš Lietuvos, tokių žmonių.’kurie nėra nei 
Romanas ji atplėšęs. Tai bu-i \ aizbos Buto nariais. Rep. 
vęs karštas meiles laiškas. ! ----------------

Sugrįžus atgal Į Lietuvą. Strand Teatras. So. Bostone, 
tarp Romaniėnes ir Bruri- 

jdzos vėl prasidėję slapti su- 
• siejimai. Iš pradžios Roma- 
Įnas manęs, kad jo pati tik 
šiaip sau su Brundza mylisi, 
bet . vėliaus susekęs, kad 
juodviejų buvojau nueita 
toliau negu galima. Tai Įvy
kę Palangoj. Romanas sako
si priėjęs prie Įsitikinimo, 
kad ne jis vienas taip apgau
dinėjamas. bet visa katali
kiškos Lietuvos visuomenė 

: užsikrėtusi tokia "šeimynų 
sukrikimo liga." todėl jis šo
vęs .Brundzą netiek už save

' keršindamas. kiek "lietuvių 
visuomenę gindamas.” Xu- 

į šauti jo nenorėjęs, tik norė
jęs “pagązdinti.”

Prie papildomų klausimų 
Romanas išsireiškė, kad ne
sutarimų su žmona buvę ne 
vien dcl Dr. Brundzos. nes. 
negalėjo pakęsti perdaug 1 
laisvo jos elgesio su kitais 
vyrais. Kildavo ir peštynių, 
žmona dėlto kadaise ir pabė- i 
gusi. Pirrn^inkas klausia, ar ' 
pats Romanas nėra panašiai i 
Dr. Brundzai ardęs kieno i 
nors šeimynos. "Ne!" atsako 
Romanas.

Už Romaną teisme labai j 
stojo ministerio Tūbelio, 
žmona.

Kiti liudininkai parodė,!
i Rorr. anas be.vęs žiauri s

.tona, i<i po seK lodavę 
net mušdavęs. Kartą ji pri 

■ .i . itiiėi’ii'-i pa> Kaupi’:
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Komaras risis su Stasiaku.
Galų-gale tapo suporuoti 

ristis du žiauriausi mistikai— 
tu i lietuvių "bulius” Koma
ras ir lenkų “levas” Stasiu
kas. Jiedu risis ateinanti pa- 
r.edėlĮ Bostono Arenoj. Bos-

“Sandaros” vakarienė.
Pereito nedėldienio vaka

rą Įvyko “Sandaros” senai 
žadėta vakarienė pagerbi
mui artistų, kurie porą mė
nesių atgal dainavo “Sanda- . ................
ros” koncerte. Vakarėlis bu- tono anglų laikraščiai apie 
vo gana gražus, su vakarie
ne ir

____ ____________šitas ristyr.es labai daug ra- 
ne ir programų. Žinoma, kai >o- Nekurie tų laikraščių sta- 
už doleri,tai negalima daugiklausimą: "...

i ir norėti nei iš vakarienės,! b nkas paguldyti žiau-
I v> zv C 7A TD^.4-nei iš koncerto. Bet vistiek 
susirinkusieji buvo užganė
dinti.

Ponas Jurgeliunas toast- 
masteriavo. Kalbėtojų buvo, 
pakviesta net ir perdaug, ku-j 
rie veik nieko nepasakė, 

i apart p. Pronckaus. Pastara
sis nors trumpai, bet gyvai 

|tarė keletą žodžių. Rep.

Į

Nepraleiskite!
L

RETA PROGA
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ medilft stuba, 
menkių automobilių garadžium. City 

P< .nt. ant East Sixth Street, netoli L 
Sfeet. Keturi kambariai ant pirmo 
au šio. penki ant antro. Maudynės. 
š;lfas vanduo, elektra, priešakiniai 
pia. ai. Gera proga žmogui, kuris turi 
vi'c a arba daugiau automobilių arb? 
už i imančiam 
Rv.dų atne-a 
Kaina $8.800.

Matyk A. J.

I

I
I

to klausimą: “Ar žiaurus 
b nkas galės paguldyti žiau
ri lietuvi?" Anais metais 
Franas Juška lietuvių garbę 
atlaikė ir žiaurųjį lenką pa
guldė. Ar pavyks tai padaryt 
Komarui - tai sunkus klau
simas.

Nauja Vaizbos Buto 
valdyba.

Dr. Kapočius — preziden
tas. \Valteris Norkevičios— 
sekretorius. P. Korzonas — 
kasierius.

Apie Vaizbos Butą daug 
kalbama ant Broadway. Vi
sos tos kalbos ir yra niekas

I

šitas teatras yra vienas iš 
geriausių pasilinksminimo.

A

Į

aro sveikata priklauso nuo 
šviežio Ir Sviraus maisto

BLUE RIBBON MANĖT
Yra švariausias ir didžiausias 
Lietuviu Marketas Amerikoj 

Geriausia Mėsa. Daržovės 
ir Groseriai

ORDERIUS PRISTATOM 
I N AMUS 

be skirtumo kokioje dalyje 
Dorchesterio gyvenu 

Atsilankyk/ r persitikrinkit.

BLUE RIBBON MARKET 
J. STRIKI N \S. Saviainka.-.. 

62—62a P i. KASANT ST.. 
DORCHESTER. MASS. 
Telefoną- < olumbia *250.

Visokios Žinios.
BOLŠEVIKAI PASMERKĖ MIRĖ DIDŽIAUSIAS PA

SAVO SPEKULIANTĄ 
SUŠAUDYMUI.

.Maskvoje tapo pasmerk
tas sušaudymui valstybės 
banko javų skyriaūs direkto
rius Poliakovas, užtai kad 
apga'f linėjo valstybę ir pri
vatinėms firmoms pardavi
nėjo javus _ 
negu valstybės departamen
tams. Du pirkliai taipgi nu
teisti sušaudymui, o 7 kiti 

; nuteisti kalėjiman.

MIRĖ ŽYMUS ARGENTI
NOS SOCIALISTAS.

ŠĮ panedėli Buenos Aires 
mieste mirė 63 metų susilau
kęs drg. Juan Justo, Argen
tinos socialistų partijos Įkū
rėjas. Paskutiniais laikais jis 
buvo žmonių išrinktas Į Ar
gentinos Senatą.

automobilių taisymu 
netoli $100 j menes

KUPSTIS. Savininką. 
2. ' *

BARGENAS!
sol m BOSTONO LIETUVIAMS.

S >LT!I BOSTONE lietuviai jau be- 
ve; < apipirko visas geriausias biznių 
vietas ir visi gerai gyvena. Pas mus 
širmi, 
tini.- 
gerai 
m<-. kad jei žmogus 
pra ’.ta tą bizni arba norintis išmokti, 
galės daryti gerą gyvenimą Biznis ir 
na tas ant 2 šeimynų su trimis kam- 
bu ■ i< užpakalyje krautuvės. Renių 
ate -a $95.00 į mėnesi.
ga
P/

apipirko visas 
s ir visi gerai_
s dienomis pateko turbut pasku-. 
geras kampas South Bostone su 
išdir’-tu bfzniu. Mes užtikrina- I 

paims, katras su- I

daryt: irerą gyvenimą Bizni 
tas ant 2 šeimynų su trinu' 
•<is užpakalyje krautuvės

Biznį ir nžmę 
ima nupinti uz o gal dai
iau. lengvom s išlygomis.

Matykite tuojau A. J. KUPSTIS.
3.

DORCHESTERY
ŠEŠIl’ ŠEIMYNŲ medinė stuba su 

2-1 kambariais Yra gazas. elektra, pe
čiai. piazai. vieta dėl garadžių. Rendų 
atneša $160 į mėnesį. Kaina $14.800. 
lengvomis išlygomis.

Matyk A. J. KUPSTIS.

South End H, I

BARGENAI MALIAVŲ. GELEŽINIU DAIKTU IR 
PLUMBINGŲ.

VIETINIS PRISTATYMAS DYKAI.
Telefonai Hancock 61O.»—H10B.

Eikite i didelę krautuvę—jus sutaupysite pinigu.

1035 WASHINGTON ST., BOSTON, MASS.
arti Dover St. EI. Stoties.

SAULY TINGINYS.
Lurgano miestely, Airijoj, 

mirė airys vardu George 
Thompsor.. jris buvo žino
mas kaipo lidžiausis tingi
nys visam pasauly. Apie 30 
metų atgal jis atsigulė lovon 
ir gulėjo iki šiol visą laiką, 

pigesne kaina, .atsikeldama- tiktai paval
gai ir kitiems gamtos reika
lams atlikt;. .JĮ palaikydavo 
motina.

SOUTH BOSTONE
ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ meilinis namas. 

27 rambariji. rendų atneša $780 į me
tu-. Kaina $4.5')'>, lengvomis išlygo
mis. Matyk A. J. KUPSTIS.

O.
LAIKAS PIRKTI ANGLIS 

IR MALKAS
NEPAMI 

žie»r.os 
im r

der.us. K re pkiUs pa*: 1

A. J. KUPSTIS
332 VVest Broadwa% 
South Boston, Mass.''

i..|o|>h<*r.e: S". RiKtnn liUJg—1373.

NUO MUNsAINO MORO- 
KOJ MIRĖ 25*ŽMONĖS.
Ispanijos valdžia gavo iš 

Morokos žin ų, kad nuo na
minio snapso, kuris tenai va
dinasi "ag uardiente,” 25 
žmonės m ii ė, o 15 sunkiai 
serga. Mur.šainas visur gar
sus.

i 
I

v

NUSIŠOVĖ EKS-SENA- 
TORIUS.

Pasadena. Cal. — Čia nu- 
Clay Fisk. bu- 

>s se
natorių- ir olačiai žinomas 
advokatu. Priežart’s: s’mu- 

j.-i sveikti!; .

LENINGRADE NUTEISTA
15 ŠNIPŲ-

ši panedėli Leningrade sišovė Henry C
i šteista 15 šnipų, kurie tei- vusis Vermonto valstijo: 

c svetimoms valstybėms ži-
’ . apie Rusijos armiją. Tris

nj h>is -UŠaudvtl
J <4. v b

RAKITE. kad rudens ir 
laikas artinasi Paprastai 

anglis ir malkus pabiangsta, 
n"ati<l''l5>kite. iduokite savo “or

io

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST.. BOSTON.

Gydo Veneriškaa Liras.
Valandos:— Kasdien nuo S iki 

10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedėldier.iais n io H iki 12.

Telefonas: S:». Boston 2300.
LIETUMS DENTISTAS

Or. St. *. GHVARISKI
(GAI.IN AUSK AS)

Ofiso ląlandis: Nuo l‘> ryte iki 
5:30 dieną. Nuo 7—!• vakare.

Nedėliomis pagal sutarties.
m broadnvay.

SO. BOSTON. MASS.

Tel. So. Boston 506-W.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak.
NEKĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas “Keleivio” name. 
Rroa«iway. tarne C ir D St_

SO BOSTON. M \SS.
2*1

Lietuviška Aptieka 
užlaikome visokių V«»hi| 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valvmo. nuo slaptin
gi} 1’gŲ. korulto, patrūkimo, etr 
Taipgi užlaikom l’uTo iš Lietuvos. 
Patarnavimai ku«>xeriausta< Dai
rios šaknvs parl rauktam tš Lietu
vos. Vaistų priMunčiam >r 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj 
ėioj vietoj.

I«» SALĖM STREET.
. BOSTON. M ASS.

Lietuvis Optcirctnstas

Išegza minuoju ai i«, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
iY amb!yopiskose lakiose) aky- . 
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J L P Aš \K UGNIS. O. D.
4 17 Kr«>ad'»ay. So. Ma-a
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Telefonas 5112.

Dr. A. Eorman-Giimaeskas
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS:
Nuo
Nuo
Nuo

JO 12 dterą
2 5 po pietų

. _ 6—8 vakare 
Nedaliomis pagal susitarimą. 
705 N. Main St kamp. Broad St.

M0NTE1.L0. MASS.
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Teli-fun** 3)234
MEDIC INOS DVKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų.

nuo 7 iki 8 vakare
107 SU.M.MER STKEET, 

LVHRENC E. M ASS.

i

Tel. South Boston 3520
Residence Unžversity 1463-J.

S. fl. ftišiitė-Skilhi
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATĖ 
366 Eroad«ay. So. Bonton, Maaa 

Room 2.
t

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
* Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len

kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST., Cor. Chambers SL, BOSTON, MASS.

I>el šunvočių, žaizdų ir kitų aka u dailų
RE A R BRAND SALVE (Groblewskio)

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

C ROBLEVSKI & CO_. Plvmouth. Pa
IK) ir GYDO ir GYDO—bet mateliai”

ristyr.es



