
.v- *

J
No. 5 Keleivio Telefonai:

So. Boston 3071
Keleivio Telefonai: 

So. Boston 3071

KELEIVIS
UTHUANIAN WZBKLY

r vnhm4 h j. e. a Ba

i r

KELEIVIS
BABBO ĮMONIŲ LA1KBA1T11

Repreaenti over 75.000 Lithuaniaaa Ib 
N«w Enfland, and about 1.0MJNI 

in tha Uoitad Statas.

THK BEST ADVERT1SING 
MKDIUM.

Advartisint Ratas 
oa Applieation

“K BLBIVI B”
SU Braadvay. 8a Baataa, I

under tiiv Act uf Maręji

PraaiMraU mAum:
Amerikoj# ................................... |2 00
Karadoj# ir LtetnraJ*............

Preaamcrata Hte matf:
Amerikoje ................................... |1 25
Kanadoje ir Lietuvoje............ 11,50
Apskelbimų kainų klauskit laišką. 

Kreipiantiee ra kokiais nors rei
kalais adresuokite:

“KELEIVIS“
BM Bruadw«y, So Mosto*. Msss.

SO. BOSTON, VASARIO- FEBRUARY 1 D., 1928 M. 
“Entered as Second Class Matter” Eebruary 23, 19©5, at the Post Ofiu-e at Bostun. M Metai XXIII

*

Meksikoj Areštuota
300 Katalikų

DAUG MAISTININKŲ VOKIETIJOJ NUSIŽUDĖ 
UŽMUŠTA. į 16,000 ŽMONIŲ. ,

Vokiečių fašistų vadas 
Wilhelm Kube, Reichstago 
narys, pasakė anądien, kad 
pereitais metais Vokietijoj 
nusižudė 16,000 žmonių, nes 
negalėjo pakelti to skurdo, 
kokį ant jų uždėjo amerikie
čio Dawes’o planas. Tuo pla
nu paskirtas Gilbertas ir da
bar sėdi ant Vokietijos 
sprando ir kolektuoja mo
kesčius aiiantams, o Vokieti
jos žmonės turi mokėti jam 
tokią algą, kokios niekas ki
tas Vokietijoj negauna. Tai 
esąs tikras Vokietijos kaize
ris. tiktai be karūnos.

Suimtieji kaltinami priešval
stybine agitacija.

Meksikos valdžia vėl pra
dėjo vajų prieš Romos kata
likus. Trijų dienų bėgyje bu
vo suimta apie 300 katalikų 
ir uždarytos kelios seminari
jos ir svietiškos mokyklos. 
Meksikos konstitucija, kurią 
patjs gyventojai per savo at
stovus Seime yra užgyrę, 
draudžia kunigams steigti 
svietiškas mokyklas ir skie- 
pyt jose klerikalizmą i vaikų 
sielas. Bet kunigai to nepai
so ir mokyklas steigia. Nega
na kad steigia nelegales mo
kyklas, bet -dar kursto jose 
vaikus prieš valdžią, varo 
priešvalstybinę agitaciją to
se mokyklose. Užtai valdžia 
jas ir uždarė, areštuodama 
daug agitatorių.

Dabar Meksikos policija Latvijos valdžią ir pastatyti 
jieško vyskupo Miguelo de la komunistų diktatūrą. Penki 
Moros, kuris esąs didžiausis buvo nuteisti sunkiųjų dar- 
kurstytojas ir maištininkų bų kalėjiman nuo 5 iki 6 me- 
organizatorius. Jis slapstosi 
Meksikoj jau nuo pereitų 
metų. Suorganizuoti katali
kų razbaininkai buvo dau
giausia įsigalėję Nayarito 
apielinkėj, bet šiomis dieno
mis valdžia pasiuntė tenai 
kelis tūkstančius kareivių ir 
buvo jau keli smarkus susi
rėmimai. Daug esą užmuštų 
ir sužeistų. Vienam mūšy 
krito 37 katalikai ir 14 ka
reivių.

Besibastydami būriais ir 
neturėdami ko vąlgyt, kata
likai užpuldinėja kaimus ir 
plėšia gyventojus, tankiai iš- 
žudydami nekaltus žmones. 
Federalės armijos generolas 
Espanosa Įsakė savo karei
viams naikinti tuos banditus 
be pasigailėjimo, ir paimtus 
nelaisvėn tuojaus šaudyt.

RYGOJ NUTEISTA 20 
KOMUNISTŲ.

Pereitą sąvaitę Rygoje pa
sibaigė 29 komunistų byla, 
kurie buvo kaltinami suo
kalbiu nuversti dabartinę

PAKORĖ DU ŽMOGŽU
DŽIU.

Cardiffo kalėjime, Angli
joj, pereitą sąvaitę buvo pa
karti baniel Driscoli ir Ėd- 
ward Rollands, kuriedu bu
vo užmušę futbolininką Le- 
wisą. Valdžia bijojo, kad 
įuos kariant žmonės nepa
keltų riaušių, todėl apie ka
lėjimą buvo pastatytos bari
kados ir 50 policmanų stovė
jo su šautuvais. Žmonėms 
buvo įsakyta gatvėmis ne- 

.......  ' - • • • pi-ie 
apie 

vieni

vaikščioti. Bet vistiek 
kalėjimo susirinko 
5,000 žmonių, kurių 
meldėsi, kiti verkė.

Batsiuvių Streikas 
Ema Gerai.

Darbininkai laikosi vieny
bės; dirbantieji šelpia 

streikuojančius.
Haverhill, Mass. — Strei

kas čevervkų dirbtuvėse eina 
gerai. Darbininkų vienybė 
kaip uola. Jau 26 dirbtuvės 
išpildė unijos reikalavimą, 
-ugrąžino 1927 metų mokes- 
i. ir jų darbininkai pasiųsti

tų. penkiolika nuteista nuo 2 
iki 4 metų kalėjimam o 9 iš
teisinti.

KAUKAZO KOMISARAS 
SUŠAUDYTAS.

Tiflise tapo sušaudytas 
Kaukazo pramonės vedėjas 
Leonidas Novikovas. Jis bu
vo apkaltintas kyšių ėmimu 
ir spekuliacijomis.

Konfiskavo Komu
nistų Laikrašti.

Afganistano Val
donas Atvažiuoja 

Anglijon.

Į

JAM RUOŠIAMAS ISKIL- 
MINGAS PRIĖMIMAS.

Šitose ceremonijoje numato
mas pelitinis žygis prieš 

a X ___ • •__

i

KATALIKŲ VYSKUPAS 
GAVO 10 METU 

KALĖJIMO. ‘
i- .Maskvos pranešama, 

kad L krainos lenkų katalikų 
vyskupas šalskis tapo nuteis
tas dešimčiai metų kalėjimo 
užtai, kad organizavo kontr- 
revoliuciją prieš sovietų val
džią. Jis buvo kaltinamas ir 
tmpinėjimu lenkų naudai.

DĖL PAVYDO ŽUVO DU 
ŽMONĖS.

South Nur\valk.'Conn. — 
Jaunas vyras vardu Manuel

Voldemaras Jieško 
Vokietijoj Paramos.

sovietų Rusiją.
v- ; > ' • 1

Anglijos valdžia Londone 
ruošia^iškilmingą priėmimą 
Afganistano karaliui Ama-’Y^l^Jo čia valgomųjų 
nuliai, kuris šiais metais ža-'?aikl^ krautuven ir penkiais 
da tenai atsilankyti. Jo atsi- ?UVIai> užmušė jos savinin- 
lankvmas čionai sujudino k% o paskui pats nusišovė.1 
Europos kanceliarijas daugl*.okclJa >l)ėja. kad lai įvyko 
daugiau, negu bent kokio,ki- ls! mergina my-.
to svetimo valdono pasiro-i eJ° kitą \ \ i ą. 
<l\mas vakaruose. Vaišės! 
iari yra ruošiamos paties, 
Anglijos karaliaus nimuošeJ

Afganistanas yra buferš- 
tatas tarp Rusijos ir Indijos. 
Valstybėlė nedidelė, turinti 
truputį daugiau kaip 6.000.- 
000 gy ventojų, kurių didelė 
daugybė tebėra da pusiau 
laukiniai ir neturi pastovaus

• *11 A • ♦
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LENKIJA IŠDUODA AME- VOKIEČIAI ESĄ PALIN- 
R1KAI PRASIKALTĖLI.

. Lenkijos valdžia sutiko iš
duoti Amerikos policijai Jo
ną Krolį, kuris 1926 metais 
gyvendamas AVorcestery. 
Mass., i "

KĘ LIETUVOS PUSĖN.

Jie nenori, kad sustiprėtų jų 
amžina priešininkė Lenkija.

imas. »» ui », Kauno valdžios laikraš- 
Mass., peiliu subadė savo!čiai pradėjo džiaugtis, kad 
žmoną ir paskui pabėgo Len- Į Voldemarui pasisekę patrau
ki ion. Moteris mirė. Jis da-! kti Vokietiją savo pusėn. Tai

- - - - • esąs svarbus timpas prieš
Lenkiją. Voldemaras jau iš
vykęs Berlinan tartis su vo
kiečiais prekybos reikalais ir 

i fašistų spauda Kaune tvirti-

Jis (]a- jkti Vokietiją savo pusėn. Tai 
bar kaltinamas žmogžudys-, ^ąs svarbus trupas prieš 
tėj.

NUMUŠĖ FALL RIVER 
AUDĖJAMS ALGAS.

Si panedėlį Fall River bo- na kad jis parvešiąs K Berli- 
velnos audeklinėse darbiniu- n.« J*®?1

2 MERGAITĖS SUŠALO. kams numušta 10 nuošimčių į , 
algų. Dvieju audekliniu dar- P*

dirbti. Dirba jau apie 2.000 gyvenimo, bet bastosi iš vie- •
žmonių. Dirbantieji nutarė tos, ’ vl,et.a’ kalP S1**?1131; •
mokėti 10 nuošimčiu savo šitokios salies kar2"’
uždarbio streikuojančių nau- pvkui tokios dideles įskri
dai. i^s?

Kapitalistų agentai sten-! Dalykų žinovai sako, kad

Malone. N. Y. — Pereitą 
sąvaitę čia sušalo mirtin dvi 
mergaitės. Inna ir Lena Dun- 

iniutės. kurias motina vežėsi 
! iš mokyklos. Sniego puga! 
jbuvo tokia baisi, kad veži- 
imas išėjo i laukus ir kaimy-‘ 
jnai rado ji tik po 6 valandų.' 
Motinai buvo nušalusios ko-! 
jos, o mergaitės buvo jau ne-j 
begyvos.

sutartį. Vokiečiai veliją duo- 
' " ► reikaluose pir-

bininkai metė (lai ba ir ap- Lietuvai, nes Lenki-
skelbė streiką. ’ jos ne neapkenčią n-nenorĮ,

______ kad ji sustiprėtų.
jr • Dėl tos priežasties fašistai
I\.Unig<lS Gavo 10 į tikisi, kad Vokietija parems 

j Lietuvą ir Vilniaus klausi
mu.

Ar taip bus, kaip fašistai 
pasakoja, tai lieka da pama
tyti. Iš vokiečių pareiškimų 
kol kas da nesimato tokios 

> meilės fašistams.

Mėnesių Kalėjimo

giasi darbininkus mulkinti, įšilęs iškilmės Afganistano 
bei jiems nesiseka. Taip va- 
dinamas “piliečių komite
tas.“ kuris susideda iš dviejų 
kunigų, vieno advokato, vie
no daktaro ir vieno aklerma- 
10. iškepė darbininkams pa
siūlymą leist fabrikantams 
numušti 8 nuošimčius algos 
(jau ne 35 nuoš., kaip pirma 
norėjo), o pakol alga bus 
numušta, eit dirbti “on ac- 
count.”

Sausio 28 d. visi unijos 
lokalai turėjo atskirus savo 
susirinkimus šituo klausimu, 
ir visi vienbalsiai šitą pasiū
lymą atmetė. “Arba 1927 
metų mokestis, arba nieko/’ 
pasakė darbininkai. Ir visi 
yra įsitikinę, kad streikas 
bus laimėtas. Reporteris.

LENKIJA NEGAUNA 
BUDELIO.

Iki šiol Lenkijoj pasmerk-1 
ti miriop prasikaltėliai buvo 
kareivių sušaudomi. Bet kilo 
prieš tai protestų ir pasmerk
tųjų žudymas buvo pavesta 
civilei valdžiai. Kartu nutar
ta ir žudymo būdą pakeisti 
—vietoj šaudymo, įvesta 
kartuvės. Bet valdžia dabar 
negali.gauti žmogaus, kuris 
apsiimtų kartuves operuoti. 
Išpradžių buvo pasiūlyta 100 
zlotų (apie $11) nuo kiek
vieno pakorimo, bet kandi
datų į korikus neatsirado. 
Tuomet pasiūlymas pakelta 
iki 1,000 zlotų (apie $110) 
nuo galvos, bet ir šita suma 
nepatraukė nei vieno. Ro
dos, geras “džiabas” butų 
Plechavičiui.

Dučių ganytojas suviliojo 
bažnyčioj jauną mergaitę.
Pictono miestely, Ontorio I įjideiės^ meilės“” faškiams, 

DĖL KVAILOS DOROS provincijoj, Kanadoje, kun. kajp Kaunas giriasi. Berlino 
PRIGĖRĖ 5 MOTERJS. Joseph J. Mellor gavo 13 -žinios sako, kad Vokietijos 
Tlemehen. Algerija.—Pe- mėnesių kalėjimo už suvilio- ^valdžiai rupi padaryti su 

-eitą sąvaitę čia sugriuvo nepilnametės savo pa- Lietuva sutartį ne dėlto, kad 
.rioba. kur buvo įtaisyta mo- , «P1jonkos, Florencijos B. Voldemaro ar Smetonos kai- 
teni maudynė. Kadangi ma-jDouck. kuomet ji papasako- jj gelbėti, bet pirmon eilėn 
hometonų dora neleidžia vy-'J? -^avo santikius su tuo du- dėlto, kad apsaugojus padė- 
rams eiti Į privatinę moterų siu ganyto jum, pnsaikintujų (y 6.000 Vokietijos pilie- 
vietą. tai niekas nedriso bu- suolas pasmerkė jį į kelias čių. kurie dabar gyvena Lie- 

minutes. tuvoje. o balsuot visuomet
Dabar Horencijai Houck važiuoja Vokietijon. Jeigu 

sukako 19 metų amžiaus ir tikra sutartis nebus pa
jau turi kūdikį. Ji prigulėjo daryta, tai šį pavasarį tiems 
prie bažnytinio choro ir jos žmonėms prisieis Lietuvą 
santikiai su kunigu prasidė-'apleisti, o Vokietija norf, 
jo nuo tos nakties, kaip syki! kad jie tenai da pasiliktų, 
IX) koncerto kunigas pasili-į jeigu ju gyvenimas to reika- 
ko su ja bažnyčioje ir po ]au ja.
tamsiai pradėjo ją bučiuoti. ■ Taigi išrodo, kad vokiečiu

valdonui yra ruošiamos gry
nai politiniais tikslais. Ang
lija norinti patraukt Amanul- 
lą savo pusėn, kad jis padėtu 
jai kovoti prieš sovietų Rusi
ją. Afganistanas,, kaip sa
kėm. yra buferštas tarp In
di jos ir Rusijos žemių. Rusai 
stengiasi kurstyt Indiją prieš 
anglus. Bet eidami Indijon, 
rasai turi eiti per Afganista
ną. Anglijai svarbu šitas ke
lias Rusijai užkirsti, ir todėl 
Afganistano valdonui Angli
ja kelia balių.

vusių tenai moterų gelbėti ir 
oenkios jų prigėrė.

minutes.
11

48 KOMUNISTŲ BYLA 
TURKIJOJ.

Konstantinopolyje buvo 
'mštuota ir atiduota teismui 
♦8 komunistai. Dvidešimts 
tris buvo išteisinti, o 25 nu
teisti kalėjimai! nuo 3 iki 18 
mėnesių. Tarp nuteistųjų 
yra 4 rusai.

Valdžiai nepatinka protestas 
prieš Nikaraguos skerdynes.

Los Angeles mieste polici
ja užpuolė komunistų salę, 
kur buvo susirinkę keli šim
tai komunistų, ir tą mitingą 
išardė; Paskui buvo areštuo
ti du žmonės ir konfiskuota 
50,000 egzempliorių komu
nistų laikraščio, kur buvo 
atakuojama Washingtono 
valdžia dėl šaudymo Nikara
guos gyventojų.

Bet protestai dėl Nikara
guos skerdynių vistiek nesi
liauja. Visos Amerikos Anti- 
Imperialistinė Sąjunga išlei
do ant laiškų lipyti štampas 
su užrašu: “Protest Against 
Marine Rule in Nicaragua” 
(protestuokit prieš jurininku 
valdžią Nikaraguoj). Šitos 
stampos parduodamos New 
Yorke ir kitur, ir lipinamos 
ant laiškų šalia paprasto val
džios pašto ženklelio. Val
džiai tas labai nepatiko ir 
New Yorko pašto viršininkas 
Kiely išleido perspėjimą, 
kad laiškai, ant kurių bus to
kių štampų, nebus per paštą 
siunčiami. Bet anti-imperia- 
listų vadas pareiškė, kad jis 
šito grąsinimo nežiūrėsiąs ir 
pardavinėsiąs tas štampas 
toliaus. “Jeigu Raudonojo 
Kryžiaus organizacija gali 
vartoti laiškus savo propa
gandai prieš džiovą,” jis sa
ko, “tai mes turim tokią pat 
teisę vartoti laiškus savo 
propagandai prieš imperia
lizmą. r 
taip pat biauri liga kaip ir buvo lygus 272,000.000 žmo- 
džiova.” nių pajėgai.

KANADA DAVĖ AMERT 
KIEČ

MASKVA DOVANOJA BAUSMĘ 
DVIEM TREMTINIAM.

FAŠISTAI BAUDŽIA 
SAVO VADUS.

Londono darbininkų laik
raštis “Daily Herald” prane
ša. kad keliatas žymių Itali
jos fašistų vadų bus ištremta 
ant Lipari salų užtai, kad jie 
reikalavo demokratinti fa
šistų partiją. Jų tarpe esą bu
vusia fašistų partijos sekre
torius Farinacci ir fašistų 
pramonės sąjungos galva 
Edmondo Rossoni.

.000 LE1- 
TINE1.

Kanados valdžia paskel
bė, kad per paskutinį pereitų 
metų pusmetį svečiai iš Su
vienytų Valstijų nusipirko 
tenai 54,000 leidimų degti
nei gauti. Kiek jie su tais lei
dimais degtinės nupirko, nė
ra žinios, bet spėjama, kad 
kiekvienas išleido 
$8,00, arba išviso 
$432,000.

apie 
apie

BAISI ęKiDUNO 
EKSPLIOZIJA.

McCamey, Tex. — Pereitą 
subatą čia sprogo Humble 
Oil & Refining kompanijos 

Įtanka su 8.000 bačkų gazoli-

Zinovjevas ir Karnom*,

busią sugrąžinti atgal.
Londono žiniomis, Sovie

tų valdžia nutarusi dovahoti 
bausmę Zinovjevui ir Kame- 
nevui, kuriedu nesenai buvo no. Liepsnos pasiekė kitas

SMERKIA CENZŪRĄ.
Kokia cenzūra nebūtų — 

judomujų paveikslų, spau
dos ar žodžio — ji yra prie
šinga Amerikos dvasiai, 
konstitucijai ir niekad nepa
siekia to tikslo, kurio nori. 
Nes nejbruksite žmonėms 
doros per prievartą, jeigu jie 
tos doros nenori. Taip pasa
kė Califomijos kongresma- 
nas Kahn judomujų paveiks- menevas 
lų cenzoriams Ne\v Yorke.

ELEKTRA PADARO 272,- 
000,000 ŽMONIŲ DARBĄ.

Vidaus reikalų ministeri
ja Washingtone praneša, 
kad pereitais metais elektros 

Imperializmas yra’atliktas darbas Amerikoje

ištremti kartu su kitais opo-; 
zicijos vadais į tolimus Ru
sijos tyrus. Londonas girdė
jęs apie tai iš Rygos, o Ryga 
tiesiog iš Maskvos.

Iš viso buvo ištremta iš 
Maskvos 30 opozicijos vadų. 
Trockis buvo išguitas į Taš^ 
kentą (iš pradžių valdžia no
rėjo jį siųsti Atsrachanėn, 
bet kadangi jis serga džiova, 
tai parinkta sveikesnė vie
ta). Zinovjevas buvo išvary
tas į užšalusią Vologdos gu- 

Į bėrai ją. o Kamenevas į Pen- 
zą.

Dabar Zinovjevas ir Ka- 
_ j atsiuntę valdžiai 

savo pareiškimus, kad jie se- 

mos opozicijos išsižadėjęlr 
gailisi už savo “klaidas,” ku
rių pridarę eidami su Troc- 
kiu. Dėlto valdžia ir dovano
jusi jiems bausmę.

Kiti opozicininkai pasilie
ka ištremti neapribotam lai
kui.

Teisme kunigas nenorėjo 
prie to prisipažinti ir visą lai
ką lošė ramaus ir nekalto 

!žmogaus rolę: bet jo nuotai
ka greitai persimainė, kuo
met teisėjas paskyrą jam 13 f "- i -tr •

veidas tada pabalo, lupos 
pradėjo drebėti, o ant kaktos 
pasirodė dideli prakaito la
šai. Uždarytas į kalinių už
tvarą, dūšių ganytojas pra
dėjo verkti, bet buvo jau 
pervėlu.

derybos su Voldemaru bus 
grynai ekonominio pobūdžio 
ir politikoje jokios paramos 
Lietuvai nežada. Fašistai gi
riasi visai be reikalo.

mėnesių kalėjimo. Kunigo KUNIGAS PABĖGO SU

Į ir da 11 jų sprogo. Kilo bai
siausia ugnis, kuri siekė ke
lių šimtų pėdų aukštyn. Vie
nas žmogus buvo užmuštas, 
o septyni sužeisti.

KOMUNISTAI IŠSKERDĖ 
1,500 KINIEČIŲ.

Iš Kantono pranešama, 
kad 4.000 ginkluotų kiniečių 
komunistų Įsiveržė iš Huna- 
no provincijos i Kantono 
provinciją ir užpuolę du pa
sienio kaimu išskerdė tenai 
visus gyventojus, is viso 
1,500 žmonių. Smulkesnių 

.žinių nėra.

’naijau Trockio vadovauja-
VENGRIJOJ KOMUNIZ
MAS BUS SKAITOMAS 

PIKTADARYBE.
Vengrijos senatas išleido 

įstatymą, kuris sako, kad pn‘- 
gulėti prie komunistų parti
jos yra piktadarybė, už ku
rią prasikaltėliai gali
baudžiami kalėjimu iki 
vos gaivus.

būt 
gy-

MERGINA.
Paterson. N. J.—Šiomis 

dienomis iš čia pabėgo bap
tistų kunigas Holmessu Ka- 
tarina de Brulye, 21 metų 
amžiaus mergina, kuri gie
dodavo bažnyčios chore. 
Kun. Holmes yra vedęs, bet 

NUSKENDO LAIVAS SU išsiėmė iš banko visus savo 
pinigus ir paliko savo žmoną 
be skatiko. Tai ve. kaip el
giasi “doros mokytojai.”

ŽMONĖMIS.
Pereitą sąvaitę Baltijos 

Juroj nuskendo vokiečių lai
vas “Gertrud” su 14 žmonių.

GAISRAS KALĖJIME.
Texas valstijos kalėjime, 

Huntsvillėj. kilo gaisras, ku
ris sunaikino vežimų dirbtu
vę ir padarė apie $20,000 
nuostoliu. Kaliniu tečiausA. *
nei vienas nenukentėjo ir nei 
vienas nepabėgo.

EKSPLIOZIJA FAJER- 
VERKŲ DIRBTUVĖJ.
VVest Hanover, Mass. —šį 

panedėlį čia National Fire- 
vvorks Co. dirbtuvėj, kur dir
ba nemaža lietuvių, įvyko 
ekspliozija. Du vaikai prie 
darbo tapo užmušti ir keli 
sužeisti.

CHICAGOJ DIDELI 
DYVAI.

Tarp Chicagos lietuvių pa
sklydo pletkai, kad lietuviš- 
tkas “milionierius” Elijošius 

•1 1 - 1 • • •

MIRĖ RAŠYTOJAS 
BLASCO IBANEZ.

Pereitą sąvaitę Prancūzi
joj mirė garsus ispanų rašy
tojas Vincente Blasco Iba 
nez. Jis buvo ištremtas iš sa- susilaukė sūnelio. Dyvijasi 
vo tėvynės despotiškos vai- žmonės, kaip tai galėjo būti, 
džios įsakymu. į kad vyras, ir prie to da turė-

---------------- ; damas jau apie 65 metus am- 
KANADOJ DREBA ŽEMĖ, žiaus, pagimdytų vaika. KaiKANADOJ DREBA ŽEMĖ, žiaus, pagimdytų vaiką. Kai

Quebec provincijoj, Ka- kurie visai nenori tam tikėti 
nadoj, pereitą sąvaitę buvo ir sako, kad Elijošiusčia esąs 
buvo jaučiamas žemės dre- T ’buvo jaučiamas žemės 
bėjimas.

visai nekaltas; tas nuopelnas 
priklausąs ju pačiai.

1 r • *I
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KUNIGŲ LAIKRAŠTIS 
APIE MEILĘ.

Chicagos kunigų “Drau- • 
gas” pradėjo apie meilę kai- : 
Dėti. Meilė esanti keleriopa: 1 
Dievo meilė, artimo, tėvv- 1 
nės ir šeimynos. Bet kunigų • 
laikraščiui rupi daugiausia 
šeimynos meilė, kitaip sa
kant, lytiškoji meile. .Jis ra
šo:

“Persiskyrimai (divorsai), 
šeimyniniai ergeliai, muštynės, 
net šeimyninės žudynės, gim
dymo kontrolė, vengimas šei
myninių sunkenybių — vaikų 
auginimo, tai šių dienų populia
rus klausimai, kuriais leisite 
išsitari, nes tos moderninės 
žmonių silpnybės, vedančios 
prie kūno ir sielos žudymo, už
krečia ir musų sveiką, fiziškai 
ir moraliau stiprią iki šiol tau
tą.“
Bet marijonų organas tur

but užmiršo, kad “divorsus” 
ir “šventas tėvas” duoda, jei
gu jam gerai kas užmoka. 
Už pinigus popiežius sulau
žė jau ne vieną “moterystės 
sakramentą.”

Be reikalo “Draugas” 
smerkia ir gimdymo kontro
lę. Juk klebonijoms ji dau
giausia reikalinga. New Yor- 
ko katalikų kunigas Schm ki
tas jos nežinojo, tai pasek
mės Puvo tokios, kad paplo
vė savo gaspadinę ir paskui 
pats turėjo atsisėsti elektros 
kėdėn. Stebuklingosios čen- 
stakavos perdėtinis kun. 
Macochas taip pat pateko i 
didelę bėdą dėl gimdymo 
kontrolės nežinojimo.

Smerkdamas gimdymo 
kontrolę, “Draugas” turbut 
nori pasakyti, kad ji gali su
silpnint musų tautą, kuri 
“iki šiol buvo stipri fiziškai 
ir moraliai.” Bet šita baimė 
yra visai nepamatuota, nes 
gyvenimo faktai parodo, 
kad “moralis stiprumas” 
stovi kur kas aukščiau tose 
salyse, kur gimdymo kontro
lė yra praktikuojama, negu 
ienai, kur žmonės šitos prie
monės nežino. Lietuva gali 
būt geriausis pavyzdis. Gim
dymo kontrolės žmonės te
nai nežino, o nelegalių vaikų 
tenai didesnis nuošimtis, 
negu Amerikoje ar Francu- 
zijoj, kur yra labai madoje 
ir “divorsai,” ir gimdymo 
kontrole.

Pasakomis apie “grieką,” 
mat, nesulaikysi nuo lytiško 
akto nei merginos, nei vai-’ 
kino. Syki žmogus lytiškai 
subrendo, gamta tuojaus 
stato jam tam tikrus reikala
vimus. kuriuos jis turi šiokiu 
ar tokiu budu patenkinti. 
Jeigu jis to nedalys, tai 
gamta ji baus. Ir žmogus pa
prastai elgiasi taip, kaip 
gamta jam liepia. Net karš
čiausi katalikai negali tam 
impulsui atsilaikyti. Štai, ku
nigo V. sesuo Naujoj Angli
joj auklėja net du kūdikiu. 
South Bostone viena didelė 
katalikė mergina taip pat tu
ri pora kūdikių. Bažnyčios 
mokslas negalėjo tų merginų 
tuo to apsaugot, nes jis 
prieštarauja gamtos Įstaty
mui. Gamta nepripažįsta jo
kios doros, jokių sakramen
tų. šitie dalykai yra pačių 
žmonių prasimanyti ir todėl 
jie neveikia. Nežiūrint visų 
varžymų ir drausmių, žmo
nės elgiasi taip, kaip jų pri
gimtis jiems liepia.

“Draugas” labiausia nie
kina “jungtuves ant laisnių.” 
Gyvenimas “ant laisnių,” be 
bažnytinio šliubo, tai esąs ne 
šeimynos gyvenimas, bet 
“prostitucija (paleistuvystė) 
pilnoj to žodžio prasmėj.”

Mes suprantam, kodėl ku
nigai priešinasi civjlėms ve
dyboms. Jie priešingi joms 
todėl, kad jos gadina jiems 
bizi.i. Kada pora nueina pas 
kunigą susituokti, tai kuni
gas paima keliolika, okąr-

to, Voldemaro valdžios nu- 
siųsti Rygon provokatoriai 

{pasivadino “Plečkaičio Įga
liotiniais” ir pradėjo regist
ruoti emigrantus važiuot Į 
Plečkaičio “pulką” Lenkė

tais ir keliasdešimt* dolerių. joj. Kai kuriems emigran- 
Bet kada ji susituokia civiliu ;tams tje provokatoriai davė 
keliu, kaip kultūringiems ginklų, o paskui nurodė juos, 
žmonėms pridera, tai dūšių Latvijos valdžiai. Latvijos 
ganytojas negauna nei cen
to. -Jam darosi pikta ir todėl 
, is civiles vedybas šmeižia, 
vadindamas jas ’ prostituci- 
ja. .. .

Tai yra piktazodžiavimas. 
Nes negali būt prostitucijos 
tenai, kur pora susituokia i» 
meilės. Prostitucija yra lik
tai tuomet, kuomet moteris 
parsiduoda vyrui uz pinigus. 
Prostitucija gali būt prakti
kuojama ant gatvės, tam tik
roj rinkoj, ir uždarytoj šei
mynoj, su kunigo patepimu 
ir visais bažnyčiom palaimi
nimais. .Jeigu moteris teka 
už vyro ne iš meiles, o vien 
dėl to, kad jis turtingas, tai 
nors ir pats vyskupas šliubą 
jai duotų, jos gyvenimas bus 
prostitucija. Bet jeigu pora 
susituokia is meilės, tai kad 
ir be jokio šliubo ji gyvens, 
jos gyvenimas bus švarus ir 
šventas.

Bažnytinis šliubas neturi 
su meile nieko bendra, ir jis 
visai nereikalingas.

valdžia juos areštavo.
Tai ve. kaip fabrikuoja

mos “žinios apie nebūtą 
Plečkaičio “armiją.”

TROCKIS — AUKA BUR
ŽUAZIJOS DIEVUI.
ir -/inotP knripl Trnr*k’i< ir1

“Susitikęs su Chamberlainu 
Litvine ras dabar taip ir saky
siąs, kad Sovietų valdžia jau 
Išdarė tai aenuosakiai užsienio: 
politikai galą, ir Kairiojo Spar
no lyderiai, kurie už tokią poli
tiką stojo, buvo skaudžiai nu
bausti.”
Vadinasi, Stalinas sutriuš

kino kairiuosius komunistus 
dėlto, kad įtikus Anglijai ir 
kitoms kapitalistinėms vals
tybėms. Kad Įtikus buržuazi
jos dievui, vyriausis bolše
vizmo kunigam padarė iš 
Trockio auka.

RAGINA ORGANIZUOTI REVOLIUCIJA.
Tiktai ginklo pagalba busią 
galima paliuosuot Lietuvą.

Leidžiamas Vilniuje lietu
vių laikraštis “Pirmyn” sa
ko. kad geruo ju Lietuvos fa
šistai nuo valdžios nepasi
trauks. O jų viešpatavimas 
reiškia Lietuvos žmonėms 
kalėjimą, žudynes. Ir jei 
žmonės nesigins, fašizmas 
visiškai kraštą pasmaugs. 
Liaudis tečiaus nori savo tei
ses ginti. Pirmutinis neišven
giamas žingsnis buvo pada
rytas 9 rugsėjo Tauragėje, 
kuomet pritinkę kantrybės 
žmonės išėjo i gatvę ginti sa
vo teisių. Budeliai fašistai la
bai lengvai apsidirbo su 
menkai organizuotu revoliu
ciniu liaudies pasiryžimu, 
sušaudydami daug žmonių, 
ir sąryšy su tuo sustiprinda
mi terorą visam krašte. Po 
kruvinojo Tauragės 
mo, liaudies kraujas 
ros pasipylė visam 

; sušaudytų, 
j, šimtai gelbėda- 

niesi nuo budeliškos kulkos 
kęs savo pareiga! Jam gal nei į buvo priversti apleisti gimta- 
galvą neateina, kad pats pusi- " 
elgė bedieviškai. Jei butų šaltai 
pagalvojęs, butų pamatęs, kad 
reikia ne plūsti, bet mylėti ir 
mokinti bedievį.”

“Darbininkas” gerai daro, 
kad pataria katalikams be
dievius mylėti, o ne kolioti. 
Tik jis klysta sakydamas, 
kad kas koliojasi, tas elgiasi 
“bedieviškai.” Mes pasaky
tume, kad toks elgiasi nekul
tūringai. Bedievybė reiškia 
aukštesni žmogaus išsilavi
nimą, o išsilavinęs žmogus 
visuomet mažiau koliojasi, 
negu tamsunas.

Toliaus “Darbininkas” 
sako, kad katalikas turi da ir 
mokyt bedievi, šitas patari
mas yra stačiai juokingas, 
nes kaipgi katalikas gali pa
mokinti bedievį, kuris di
džiumoje atsitikimų pats yra 
kataliku buvęs ir šiandien 
apie katalikybę žino daug 
daugiau, negu tikintis kata-

I

Ar žinote, kodėl Trockis ir j PATAR1A KATALIKAMS 
kiti kairiųjų Rusijos komu- MYLĖTI BEDIEVIUS.

ime rimtai apgalvoti liepa-{sumas! Nariai eina savo pa
siduodant jokioms avantiu-i reigas ramiai ir nesijaudina. 

' _ 1 Ki^L-vianae horulruc ’/vokKiekvienas bendras žygis 
turi palikti sutartinumo ii 
drąsaus sąmoningumo įspū
di.”
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Su fašistais galima kalbėti 
tiktai “revolverių ir bombų 

kalba.”
“Taigi, Lietuvos pažan

gioji visuomenė: darbininki
ja, kareiviai, studentija 
moksleivija ir jaunimas pri
valo mesti visas svajones, 
gražius žodžius, nusiskundi
mus bei dejavimus ir nustoti 
klausę fašistinės politikos 
plepalų ir visokių provoka
cinių gązdinimų. Visi, kam 
■ upi nušluoti fašistinis jun
gas, privalo tapti aktingais, 
gyvais ii suorganizuoti tik 
ką nurodytais dėsniais realią 
ginkluotą jėgą, kuri nuo mu
sų Respublikom kūno nušluo
tų išsibujojusį ki uvinaji vė- 
ži-fašizmą. .Jei tam nebus pa
dalyta n suorganizuota stip
ri, drausminga ir ištvermin
ga ginkluota pajėga musų 
krašto viduje, — fašizmas il
gus metus čiulps musų kraš
to gyvybes syvus, žudys ge
riausius Lietuvos žmones, 

■smaugs visus be išimties, 
i kas jis bebūtų, darbininkas, 
studentas, moksleivis, karei
vis, karininkas, jei tik nesu
tiks su kruvinais fašistų dar
bais. šitą privalome gerai at
siminti ir Įsidėti i galvą, mi
nėdami kruvinojo fašizmo 
metines sukaktuves, kuomet 
musų tėvynė paplūdus moti
nų ašaromis ir liaudies sūnų 
kraujuje.

“Todėl visi be išimties, 
kam nesinori būti fašistų 
•.ergu ir pastumdėliu, neati
dėliojant griebkimės organi
zavimosi darbo ir tobulin
tam bei stiprintam turimas 
organizacijas, auklėdami 
jose kovos ūpą, pasiryžimą 
ir drąsą.

“Kareiviai, studentai u 
moksleiviai, visi užmirškite 
plepalus ir griebkitės realaus 
darbo. Jus dabar, besiarti 
nant pavasariui, sueikite bū
tinai su valstiečiais, kaimo 
jaunimu, išaiškinkit jiems 
padėties svarbumą, organi
zuokit nurodytas antifašisti
nes orgizanacijas, rinkite n 
praneškite emigrantų spau
dai svarbesnius atsitikimus, 
organizuokit nelegalios 
spaudos platinimą. v \ - > 

“Visi pirmyn Į būtiną kčU 
vos darbą, kad juo greičiau 
galėtumėm išeiti i revoliucį- 
nę gatvę su reaJia organizuo- 

: ta jėga, ir amžinai sudaužy
ki fašistinės vergijos retė- 

privalo nustatvlu apvalyti musų gyveni- 
(|arj)O , mą nuo v isuomenės atmatų, 

ar kas kitai laiku. jtininkV-, O tas bus atsiekta 
• • • • • ' kuomet, kuomet, mes išlindę

iš palėpių prašnekėsime Į tą 
kruvinąją fašizmo vėžį jam 
tesuprantama lietuviška re
volverių, granatų, kulkosvai
džių ir šautuvų kalba '

roms. kaip juo einam atsiek- 
i tikslo, t. y., pašalinti tą gė- i 
ią nuo Lietuvos veido, dėl < 
kurios jai tenka raubti prieš < 
visą pasaulį. Ta> ytin reika
linga po metų prityrimo, bė
ry kurių kovojančios liau- 
iies padaryta daug didelių 
tlaidų ir išsišokimų, labai 
brangiai kainavusių, šian- ; 
lien mums vedant toliau ko- 
zą, reikalinga pasimoky- 
i iš tų klaidų ir pasiimti pa
vyzdžiu tų šalių kovojančią 
larbininkiją ir darbo demo
kratiją, kuriom turi daugiau 
jrityrimo ir organizuotu- 
no.”
Reikia organizuoti ginkluo- 
us būrelius, naikinti šnipus.

“Kas dabar darytina pas 
mus Lietuvoj, kuomet lašiš
ai vis labiau Įsigali, kurda
mi slaptas karines žaimarš- 
kinių organizacijas ir ruoš- 
iamiesi tolimesniam krašto 
ilugdymui. Mums, kaip mi
nėjome, tėra vienas kelias: 
itydžiai sekli fašistus ir ne- 
itidėliojant organizuotis pa- 
iems i ginkluotus būrelius. 
Organizuotis visai slaptai, 
parenkant ištikimus, tvirtų 
>ažiurų, paslaptį išlaikan-i 
eius žmones. Reikalinga išsi- 
nokyti ir priprasti prie tokio 
įlapto organizacijos darbo ir 
taip ugnies, saugotis šnipų. 
Movokatorių ir išilavikų. 
Provokatoriai ir išdavikai 
tartais tyčia organizuoja 
miešfašistinius bulius, arba 
juose dalyvauja, kad paskui 
jž pinigus parduoti savo au- 

,kas. -Jie tai daro siunčiami 
valdžios ir skatinami pačių 
•’ašistų. Todėl, kiekvieną 
daptos organizacijos narį 
•eikalinga visur sekti ir te
myli. Jei tik bus išaiškinta, 
kad jis provokacijos ar žval
gybos tikslais Įstojęs Į orga
nizaciją, — ji tuoj reikalinga 
pasmerkti mirtin ir pašalinti 
š gyvųjų tarpo.”

Organizacijos tvarka ir 
drausmė.

Tokia tvarka ir disciplina 
yra viso pasaulio antifašisti
nėse organizacijose. Jos rei
kalinga būtinai ir nuims pri
silaikyti Lietuvo j, kur yra 
begalė provokatorių, šnipų 
ir išdavikų, dirbančių fašistų 
naudai. Organizacijos nariai 
privalo griežtai laikytis se
kančių penkių prievolių, ku- 

: rių laikosi Austrijos Respub
likos sargų organizacija ir 

• kitu valstybių antifašistinės: 
organizacijos.

“(1) Pirma prievolė — 
punktualumas! Organizaci 
jos narys ; 
laiku būti prie savo < 
vis tiek koks jis butų: susi-; iždo vagių,^parazitų ir smur- 
rinkimas ;
punktualiai būti vietoje. (2h 
Antroji prievole —draus-! 
mė! laisvai rinktų vadų įsa-j 
kymai be atodairos pildomi.! 
(3) Trečioji prievolė —blai-l 
vumas ir paslapties išlaiky
mas! Drausmingas narys ne
vartoja alkoholio ir nekalba 
prie žmonių, nors ir pažįsta
mų, bet nepriklausančių prie 
organizacijos, apie jos rei
kalus. Kiekvienu metu, kada 
dirbamas organizacijos dar
bas, svaigiųjų gėralų negali
ma visiškai vartoti. (1) Ket
virtoji prievolė — ištikimu
mas! Narys negali be svar
bios priežasties nelankyti su
sirinkimų arba atsitraukti 
nuo darbo. Jei jis negali būti 
savo vietoje laiku, privalo iš 
anksto pranešti apie tai savo 
viršininkui. Be to, narys ne
privalo laužyti nustatytos 
drausmės ir keiti kokių nors 
triukšmų. Jei tat pradeda 
kuris nors daryti, tai reika
linga išaiškinti ar nėra žval
gybininkas arba provokato
rius. Išaiškinus tuoj pasiel
gti, kaip aukščiau buvo nu-

nistų vadai buvo ištremti Si
biran? Ogi todėl, kad Įtikus 
Anglijai ir kitų kraštų bur
žuazijai. i .. .

Taip sako New v0rko[kinin‘°zmoniM-Sako: 
“Evening Post.” Štai jo žo-Į ..... — *
džiai:

“Londone gautomis žiniomis,;
Sovietų užsienio reikalų pami- 
ni.-ieris Maksimas Litvinovas 
tikisi būt ateinančioj nusigink
lavimo ir apsaugos konferenci
joj Ženevoje, kur jis bandys at
naujinti derybas su Anglija, 
kad atsteigus diplomatinius 
santikius. Atsiminus Anglijos 
užsienio reikalų ministerio 
Chamberlainu pasikalbėjimą su 
Litvino", u paskutinėj Ženevos 
konferencijoj, ir matant kas po 
to Įvyko sovietų Rusijoj, šitos 
žinios išrodo gerai pamatuo
to.-.

"Paskutinėj Ženevos konfe
rencijoj Chamberlainas pasakė 
i.itvinovui atvirai, kad negalės 
Luti tarp tuodviejų šalių diplo
matiniu santikių atnaujinimo, 
pakol komunistų Internaciona
las varys prieš Angliją revoliu
cinę propagandą. Ir tuojaus po 
to Kairiojo Sparno vadai, kurie 
stojo už pasaulio revoliuciją, 
buvo iš Rusijos ištremti.

“Rusijos reikalų žinovai Ix>n- 
done dabar yra tos nuomonės, 
kad ištremdamas Trockį ir ki
tus kairiuosius vadus Sibiran. 
Stalinas nori įrodyt Anglijai ir 
visam pasauliui, jog jisai ištik
rujų trokšta sueiti su užsieniu į 
draugiškus santikius ir išsižada 
tos dviveidės politiko*, kurios 
sovietai laikėsi iki šioliai. bū
tent: per užsienio komisariatą likas? 
palaikyti diplomatiškus santi 
kius. o per komunistų Intema- dievis kataliką, 
cionalą kurstydavo maištą. kas bedievi.

South Bostono “Darbinin
kas” peikia tuos žmones, ku- 

! rie neapkenčia kitokio isiti-

i

KAS ORGANIZUOJA 
‘EMIGRANTŲ ARMIJĄ?”

Fašistai visa gerkle rėkia, 
o komunistai jiems padeda, • 
buk socialdemokratas Plec-į 
kaitis organizuojąs Lenkijoj .; 
“emigrantų armiją” ir, Pil
sudskiui padedant, eisiąs 
Lietuvos valdžios griauti.

Lietuvos komunistų “par
tija” išleido net speciali 
“manifestą,” pasmerkdama 
Plečkaitį už toki išdavikišką, 
darbą prieš Lietuvos val
džią. Chicagos komunistų 
“Vilnis” šitą “manifestą” j 
oerspausdino ištisai. Vienu 
žodžiu, prieš Plečkaičio “ar
miją” susidarė bendras ko- 
munistų-fašistų frontas.

Rygoje leidžiamas liaudi
ninko Mickaus “Liaudies 
Balsas” irgi tiki tiems paska-{ 
’ams, kad Vilniaus krašte' 
Plečkaitis organizuoja emi
grantų kariumenę. Vėlesnes' 
žinios sako, kad iš Vilniaus 
buvo atvažiavę žmonės net 
Rygon kviesti naujokų ton 
kariumenėn. Latvijos vai-j 
Ižiai tas nepatikę ir ji kelia- 
.ą emigrantų areštavusi, nes, 
radusi pas juos ginklų.

Taigi išrodo, kad fašistai 
skelbia teisybę apie Plečkai
ti. Išrodo, kad Vilniaus kraš
te ištikrujų emigrantai orga
nizuojami prieš Lietuvą.

O betgi tikrenybėj nėra 
nieko panašaus.

Šiame “Keleivio” numery 
telpa straipsnis “Iš Emigran
tų Gyvenimo,” kur buvusis{ 
Seimo atstovas Paplauskas 
išaiškina visą “emigrantų ar
mijos” misteriją. .Jisaiaiš-į 
kiai pasako, kad nei Vilniaus i 
krašte, nei niekur kitur emi-! 
grantai jokios armijos neor
ganizavo ir neorganizuoja. 
Bet tokią “armiją” organiza
vo tarp Rygos emigrantų 
Lietuvos žvalgybos agentai 
provokacijos tisklais.

Emigrantų kongresas Ry-; 
-goję, kad ir nevisai pavyko,1 
visgi Lietuvos despotams už-j 
davė skaudų morali smūgi. 
Apie tą kongresą prašneko; 
viso pasaulio spauda. Visi j 
pradėjo smerkti smurtininku 
terorą Lietuvoje. Be to, Ry
gos kongresas iškėlė aikštėn' 
baisų skandalą, parodyda
mas, kad Lietuvos fašizmo 
erštai, kurie organizavo ir 
Įvykdė 17 gruodžio pervers
mą, yra Lenkijos kontroliuo
jami žmonės. Taigi reikėjo 
šitą kongresą kaip nors dis-; 
kredituoti. Reikėjo jo inicia
torius apjuodinti ir kaip 
nors emigrantams atkeršyti. 
Tuo tikslu ir buvo prasima
nytas melas, buk Plečkaitis, ‘ 
vyriausis Rygos kongreso' 
vadas, yra Lietuvos “išdavi
kas” ir “judosius.” Negana1

••Ištikrujų. nėra tai niekas 
kita, kaip nenoras galvoti. Kur
kus lengviau yra sekti paskui 
kitą, ‘praryti’ kieno kito iškep 
tą nuomonę. Lengva yra pykti 
ir nekęsti. Taip tankiausia ir 
daroma. Pavyzdžiui paimkim 
kataliką. Kaip lengva yra iš
juokti ir išplūsti bedievį. Kiek Daugelis 
tai katalikų taip ir daro! Lplu- areštuotų 
dęs bedievį džiaugiasi lyg atli-

sukili- 
ir aša- 
krašte. 
šimtai

ji kraštą, jieškodami prie
glaudos užsieny, ar besisiap- 
stydami lig šiol po miškus. 
Teroras dar labiau sustiprė
jo, visiškai 
vęnimą 
privesdamas prie vidujinės 
anarchijos.

Štai trumpais bruožiais 
apibrėžiant tas priežastis, 
kurios pavertė Lietuvą žiau
riu fašistiniu kalėjimu ir 
sudarė patogias sąlygas 
biauriam vėžiui, kuris nuolat 
plačiau ir giliau apimdamas 
musų krašto gyvenimą, 
graužia ir naikina jo sveiką
jį organizmą.

Vėžio liga, kaip atskiram 
žmogui, taip ir bile kuriam 
kraštui yra labai pavojinga 
liga. .Jei laiku nepadaroma 
nuodugni operacija, tuomet 
gręsia labai traginga mirtis.

Kas daryti?
“Turint visa tai galvoj,”— 

sako “Pirmyn” — “savaime 
kiekvienam žmogui kyla 
klausimas: ‘Kasdaryli?!’ Ar 
verkšlenti ir susidėjus ran
kas laukti, kol fašistinis vė
žys, susidaręs patogias sąly
gas, suės mus visus, — ar 
griebtis atatinkamų priemo
nių ir padarius nuodugnią 
operaciją, pašalinti tą bru- 
dą, išgelbėti nuo mirties mu- 
■ų kraštą? Daugiau kelių nė
ra ir būti negali. Nes medici
na nežino atsitikimų, kad 
vėžys, pradėjęs graužti gyvo, 
žmogaus kūną, pats savaime 
nustiptų. Lygiai taip pat is- 
iorija nežino atsitikimų, kad 
kada pragaištingi reakcijos 
vėžiai butų savaime, be 
griežtos kovos, pasitraukę 
nuo gyvenimo scenos. Jų iš
naikinimui visuomet reikėjo 
:r reikės tverti aršiausią ko
vą. kuri be aukų ir pasiryži
mo negali apsieiti.

“Todėl, jeigu mes norime 
išgelbėti savo kraštą nuo 
nrapulties, privalome pasi
imti vieninteli kelią, t. y., 
sunkios kovos kelią, kuriuo 
eidami atsieksime savo tiks
lo. (ii tie visi šunkeliai, ku
riais paskutiniu laiku mėgi
na eiti neva demokratiškos 
buržuazijos partijos, kaip 
klerikalai ir valstiečiai liau
dininkai svajodami apie 
koaliciją su liaudies bude- 
liais-fašistais — yra pragaiš
tingas ir griežčiausiai smerk
tinas šunkelis. Tokios ‘ko
vos’ priemones prieš fašisti
nę diktatūrą parodo tik po
litišką niekšingumą ir naivu
mą tų, kurie jas vartoja. Tas 
’tin reikalinga įsidėmėti 
liaudžiai, kad nepasiduoti 
vairiems gražiems plepa

lams, kurie paprastai tik 
migdo revoliucinį kovos ūpą 
:r apsunkina pačią kovą.”

Reikia saugotis klaidų.
“Jeigu jau mes pasirin- rodyta. (5| Penktoji prievo-

išmušdamas gy- 
iŠ pusiausviros ir

j

t
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Pamokinti gali tiktai be- 
o ne katali-

Baltesni skalbiniai-mažai darbo
Sako Mrs. Ona Kapochy, 251 Broadvay

BET mano akims smaginu 
žiūrėti į skalbinius, kuo
met jie pas irtam baltesni nuo 

,.si<> naujo muilo," sako mote
ris. kur i yra viena* iš tūkstan
čiu Rinso vartotoju šioj anie- 
link-'j.

“A ; turiu pripažmli. kad 
Rinso labai palengvino man 
skalbimo darba. Man patinka, 
kart vanduo nuo šio mario la
bai putoja Viskas, ką aš tu
rui padaryti, tai išmirkyt 
skalbinius tame putotame 
vandenyje —- ir purvas . pra
puola pats per save. Nerei
kia skalbinius nei trinti, nei 
virinti. Mano rankoms patin
ka Rinso, taip lygiai kaip ir

skalbiniams—ši __
biant jie dčvSi fiau. Rinso 
labai tinka m:<z'_ įl_
^rnidiį, m,
taipi'i.”

Miliūnai var .j.» |
tūkstančiai pa,-., , į____
laišku- kaip si< I baltesnių, 
skalbinių irt., 1 darbo įsi-’ 
mykite Rinso i savo gro-
.‘•erninko šianrt Tai viskas
ko jum.-, reikia 
šmotuose, i _________
derio. Gerom- pa -dįmėms te- 
mykite r.urodyr, 
lio Iiviejų <aiz _____
moterų ima di.«.-; pakelį.

Gvarantuoi <* iAdirbėjų 
LUX—O y. - Bms. Co.

■niėlu skal-
.— 
jimui dišių.
..lauilyniu.

Kii.sn ir 
panagius

savr> pro-

nei muilo 
nei n- ulinio pau-

; ant pak»-
Didžiuma

—ix v. r nms. iRinso
Skalbinius Baltesniais Tšmirkina 

Tai Granuliuotas Muilas—

i

“ŠPUKAS” SVAIDO 
PINIGAIS.

Laikraščiai praneša, kad 
Londono priemiesty Batter- 
sea esąs vienas namas, kur 
niekas negalįs gyventi. Kai 
tik ateina naktis, tuojaus kaž 
kas pradedąs svaidyt vari
niais pinigais ir anglių gabas 
iais. Viena šeimyna bandė 
špukų apsėstame name apsi
gyventi. tai jos tėvui. 86 me
tų amžiaus žmogui, tapo 
pramušta galva, kuomet pra
sidėjo svaidymas. Buvo pa
šaukta policija, kad ištirtų, 
kas tuos šposus krečia, bet ir 
policmanus apibėre anglimis 
ir variokais. Iš ryto rakandai 
būna išvartyti aukštyn kojo-: 
mis, paveikslai nuo sienų nu
traukti ir indai nuo lentynų 
numėtyti. Policija mano, kad 
kas nors nori tą namą pigiai 

.nupirkti, užtai ir gąsrl i na gy. 
kom tik kovos kelią — tai tu-lė — sąmoningumas ir drą- ventojus

• f«
f

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

p- , II

Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia. 

1

gerb. Neviacką Visuomiuij WATERBURY, CONN. štinai prisikimšus. Galima, r" 
atsakyti. Atsakęs Visuomiui,įRadio Kiš-Kiikeli». — Skai- ^L.^aAiJ?ngejai turejo1 Koks 

tyk ir kitiems pasakyk. •
Susivienijimo dviejų kuo

pų išrinktoji komisija suren- ■ 
gimui agitacinio vakarėlio 
buvo nutarus parsikviesti su 
prakalba kun. Bakšį, kurio 
žmonės labai pageidavo. To- ; 
ji komisija nusiuntė pirmiau
sia Kazlauską pas jegamastį 
paprašyti svetainės. Kaip tik 
šis žmogelis prisiminė kun. 
Bakšį, tai musų caras-jega- 
mastis net visas sudrebėjo, 
pabalo ir pilnu tulžies piktu
mu suriko, kad svetainės ne
duos, jei kun, Bakšys kalbės. 
Nieko nelaimėjęs senelis iš
ėjo nusiminęs ir labai pasi
piktinęs, kad Kristaus tarnas 
taip nedorai elgiasi ir nese
ka pats to mokslo, kurį 
mums taip dažnai kala į gal- . 
vas. Argi čia ne monkės biz
nis? Džiaukitės, katalikai, 
savo tamsybės ir neapykan
tos apaštalu!

Po to įvykio kiti du žmo
nės buvo pasiųsti pas pasipū
tėlį ir pilną pavydo jega
mastį, bet ir šitiems tą patį 
keršto ir pavydo ultimatumą 
pastatė, kad neduos svetai
nės, jei kun. Bakšys kalbės. 
Komisijos nariai, atsiradę 
tokiame vergiškame padėji
me, vieni jų, kurie dažniau 
gauna progos pačiupinėti 
juodus ir purvinus jegamas- 
čio skvernus, sutiko su jo 
niekšišku reikalavimu, ant
rieji gi, kurie netiki į laižy- 
mą nedorų rankų ir juodų 
skvernų ir yra labai gerai su
sipažinę su jegamasčio juo
dais darbeliais, nepritarė 
tam jo ultimatumui ir pasi- 
rįžo paimli kitą svetainę ir 
surengti patriotinį vakarėlį 
su prakalbomis. Viršminėtoj 
komisijoj didžiausiu veid
mainiu pasirodė musų Dide
lis Cibulis. Teisybę gerbian
tieji. supraskite, su kuomi 
jus biznį darote.

Kodėl gi jegamastis neno
ri įsileisti to žmogaus, kuris 
čia per septynis metus taip 
sunkiai bei ištikimai lietuvių 
gerovei darbavosi? Kam ir 
kuomi jis prasikalto? Atsa
kyk munas, jegamasti! Judo- 
šius pardavęs Kristų irgi 
nerimavo ir bijojo net savo 
šešėlio.‘Jegamastis irgi pra
deda pykti, draskytis ir neri
mauti, kaip tik jam kas pri
mena kun. Bakšį. Biiosi mat. 
kad kun. Bakšys neišplepė
tų jo griekų, kurie iau mums 
ir be išplepėjimo gana senai 
yra žinomi. Kiek čia žmonės 
visokių kalbų apie jegamas
tį ir Kiškelį prišneka, tai nei 
ant jaučio .skuros nesurašy
tum. Bet tos visos kalbos nė
ra tai kokis išmislas, o tik
ra tiesa. Ištikrujų. pagalvo
kite gerai, ar verta melstis 
kartu su tokiu žmogum, ku
ris tokį biaurų pavyzdį ro
do. Beje, jis kalba apie arti
mo meilę, o pats tą meilę po 
kojų mindžioja. Kultūringie
ji Waterburio žmonės smer
kia jegamasčio ir Kiškelio 
juodus darbus. Tik kelios ap- 
kvaitusios avelės dėl bizniu
ko išrokavimo glaudžiasi po 
jegamasčio sparnais ir bliau
na ne savo balsu.

Atsiprašau, broliai lietu
viai. nemanykite kad Senas 
Parapijonas nori ką šmeižti. 
Vien tik jums visiems žino
mą faktą tvirtina, už kurį 
pats ima atsakomybę.

Senas Parapijonas.

gerb.
I
Neviackas pridėjo savo dvy-j 
leki ir prie D-ro Mikolaičio- 
prakalbos. Jis pasakė: “Ma-: 
čiau, kad nekurie vyrai buvo 
nepatenkinti gerb. daktaro 
pasakymu apie Jievos sutvė
rimą ir šonkaulių laužymą. 
Bet tai buvo juokas — o juo
kas visuomet pasilieka juo
ku. Tiek gerb. daktaras, tiek 
ir jus palis žinote, kad pas 
vyrus yra visi šonkauliai, 
taigi jokio šonkaulių laužy
mo nebuvo. Kalbant apie 
Jievos sutvėrimą, man irgi 
prisimena vienas juokas. Sa
koma, kuomet Dievas išlau
žė Adomui šonkauli, tai sku
binosi užsiūti žaiždą, o šon
kauli padėjo ant žolės. Tuo 
tarpu pro šalį bėgo šuo ir tą 
šonkaulį nučiupo. Dievas pa
matęs, kad šuo bėga įsikan
dęs Adomo šonkaulį, leidosi 
jį vytis. Jus žinote, kad iš šu- 
nio kaulą atimti nelengva. 
Taigi ir Dievas turėjo darbo. 
Prisivijęs šunį prie tvoros 
Dievas taikėsi griebt už kau
lo. Bet tuo tarpu šuo šoko per 
tvorą — ir Dievas nučiupo

LAWRENCE, MASS.
Atsakymas fašistiniam 

šeškui.
Pastaruoju laiku .musų ko

lonijoj atsirado fašistinių 
šeškų, kurie pradėjo smar- 
dinti atmosferą. Tankiausia 
jie savo smarvę leidžia per 
savo organą "Vienybę.”

Štai vienam tokių šeškų 
nepatiko Tautiškos Parapi
jos prakalbos, kurios įvyko 
18 d. gruodžio. O nepatiko 
todėl, kam kun. Šleinis pa
kvietė kalbėti socialistą Ne- 
viacką, o ne kokį nors šešką 
fašistą. Todėl šitas šeškas, 
pasivadinęs Prakalbose Bu
vusiu, išsmardino “Vieny
bės” No. 6 ilgą koresponden
ciją, kurioje jis nemanda
giai užkliudo ir vieną iš kal
bėtojų, būtent Neviacką, ir 
kun. Šleinį ir, pagalios, pa
rapijos pirmininką Viduną.

Iš J. Neviacko prakalbos 
šitam šeškui nepatikę du da
lykai, būtent: (1) kam Ne
viackas “pamelavęs,” kad 
Voldemarui pabučiavimas 
popiežiaus pantaplio kaina
vęs pusę miiiono litų ir (2) 
kam jis (Neviackas) pasą- šuniui už uodegos, šuo spėjo 
kęs “bedievišką" juoką apie parsiverst į kitą pusę tvoros, 
jievos sutvėrimą. o Dievo saujoj liko galiukas

Gal fašistiniams “Vieny- šunio uodegos. Sakoma, kad 
bes” šeškams gerb. Neviac- iš to galiuko uodegos Dievas 
ko prakalba ir nepatiko, bet'sutvėręs Jievą.” 
už tai ji patiko visai publi-' 
kai. kuri didžiumoje susidė
jo iš Tautiškos Parapijos pa- 
rapijonų. J. Neviackas aiš
kiau ir drąsiau negu kiti kal
bėtojai išdėstė Romos truslo 
juodus darbus ir pagyrė tuos 
lietuvius katalikus, kurie at- 
sipalaidojo nuo Romos juo
dojo trusto ir ėmėsi tverti 
Tautiškas Parapijas. Mums 
nesvarbu, kokių politinių įsi
tikinimų yra kalbėtojas, bet 
svarbu ką jis kalba. Nors 
gerb. Neviackas yra socialis
tas, bet jis savo prakalboje 
pasakė gryną teisybę. Kad 
Lietuvos ministeriui pirmi
ninkui Voldemarui kelionė 
pas Romos popiežių kainavo 
pusė milijono litų, tai tą 
šiandien žino visa laikraš
čius skaitančioji lietuvių vi
suomenė. To "nežino” tik 
juodieji "Vienybės” šeškai 
fašistai. Pirm atsilankymo 
pas popiežių Voldemaras tu
rėjo prižadėt du dalyku: (1) 
kad Lietuva savo lėšomis pa
statys Kaune popiežiaus pa-)25 doL, bet jau turime suvirs 
siuntiny bei namus, kurie lė-*-] — - - - - -

Kalbėtojui pasakius šitą 
juoką, publika pasileido 
juoktis — irtuomi viskas už
sibaigė.

Beje, “Vienybės” kores
pondentas, norėdamas kal
bėtoją pašiepti, sako, kad tas 
šuo, kuris pavogė nuo Dievo 
kaulą, buvęs socialistas. Bet 
šunio pavidale man dar 
neteko matyti nei vieno so
cialisto. o fašistus jau ma
čiau. "Rimbe" tilpo “pikčie- 
ris” pulko šunų, kurie laka 
smetoną. Ir ant tų šunų pa
dėti fašistų vardai. Taigi ir 
<tas šuo, kuris pavogė Dievui 
(kaulą, veikiausia buvo fašis
tas.
I 
i 
Į 
i 
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Tautiškas Farapijonas.

NEW HAVEN, CONN. 
įsigykime tavo svetainę!
New Haveno Lietuvių 

Bendrovė, kuri yra pasiren- 
įgus įsigyti savo svetainę, gy- 
'vuoja gana gerai. Nors šėrai 
j (akcijos) parsiduoda tik po

slios'nėmažiau kaip pusė mi- 
liojip litų ir (2) kad Lietuva 
atiduos popiežiaus dvasiš- 
l|ort<globon visas savo šalies 
mokyklas. Ir tik už šitas dvi 
malones popiežius leido Vol
demarui pa^jį apsilankyti ir 
pabučiuot (kur jis popiežiui 
bučiavo — nežinau.—T. P.). 
Tai kame gi čia buvo Ne- 
viacko melagystė? -Jis netik 
apie tą dalyką neperdėjo, 
bet dar nedasakė.

Dabar apie .Jievos sutvėri
mą.

Kad juokai prakalbose 
tinka — tą žino visi? Todėl 
D-ras Mikolaitis, kuri vietos 
lietuviai pažįsta kaipo gerą 
humoristą, pradžioj savo 
prakalbos, tarp kita-ko, pa
sakė maž-daug taip: “Dievas 
išlaužė Adomui šonkaulį ir 
sutvėrė J ievą. Už tai dabar 
vyrai, atsilygindami už tą 
skriaudą, parėję girti laužo 
moterims šonkaulius." Dak
tarui šituos žodžius pasa
kius. keli gilti vyrai (gal jų 
tarpe buvo ir pats “Vieny
bės” korespondentas) pra
dėjo kalbėtojui obstrukcijas 
daryti. Tada pakilo parapi
jos pirmininkas ir tinkamu 
budu tuos nekulturingus gai
valus nuramino. Pabaigus 
daktarui kalbėti, išėjo prieš 
publiką p. Visliomis, kuris 
sakėsi norįs kalbėtojui Ne- 
viackui padaryti pastabą. 
Nors p. Visuomio pastaba 
nesirišo su Neviacko prakal
ba, bet pirmininkas pakvietė

PHILADELPHIA, PA.
i veikimas, toks ir ap

rašymas.
"Keleivio” No. 3-čiam drg. 

Morkūnas rašo apie “Grigu-

gražaus pelno.
Dabar kaslink paties pro- 

gramo. Choras sudainavo

nininkas nepramokino cho- as '^neturiu,
n.nj^rin dainų. Dainavo EU ?.‘P P11^, kaip tas prus^ 

tas pačias dainas, kurias mes _ 
girdėjome jau daug kartų, j 
Jozavitas skambino pianą 
gana mikliai, bet musų pub
lika, matyt, nesupranta auk
štesnės muzikos, nes laike 
skambinimo neramiai užsi
laikė. Artisto Vanagaičio vi
sos dainos buvo tik juokai.

S. G. W.

rą naujesniu dainų. Dainavo t“? .^ip įas prus-
II „J-oc rainas b,rT!b1^ Porcinis choras, tik

ne taip žilas, kaip to choro 
.daunios kantorkos. štai, drg. 
(Morkūnai. pasiskaityk, ką 
pati • ’ ’ '■- ‘
rašo:

"Kaip philadelphiečiai nu- 
I kryžiavo jo •Grigutį.’ Plačiau 
iapie ‘Grigutį’ turės parašyti 
|patįs Philadelphijos kores
pondentai. Mes pabrėžiame 

■tik bendrus Įspūdžius.
"Jeigu kalbėtume apie at

skirus asmenis, tai Philadel- 
’phijoj dar trūksta solistų. 
Mariutės ir Grigučio roles 
vaidino, kaip girdėjome, 
—r neprityrę mėgėjai.”

Matai, drauge Morkūnai

Laisvė' apie “Grigutį”

PITTSBURGH, PA.
Jaunų talentų koncertas.
Sausio 22 d. L. M. D. Sve

tainėje atsibuvo jaunų ta
lentų koncertas, kurį paren- '/‘J 
gė A. T. S. Kuopų Sąryšis. 
Reikia pasakyti, kad tai bu- 
vo vienas iš pummusnį A.VH-i k- r. - 
certų, kokie kada nors buvo U' - be t0» 'eikalas megę-

gučio" buvo palikta zopostui 
dėl nemokėjimo rolių. Sufle
ris daug garsiau kalbėjo už 
pačius “aktorius,” net visoj 
svetainėlėj buvo girdėtis 
suflerio "gražus žodeliai.”

Tegul perstata veikalą to
kioje dvasioje, kokioje jis 
yra parašytas, tada “dris
kius" Geležėlė parašys pagy
rimą. Juk į tą svetainėlę tel-į 
pa vos tik 300 žmonių, iš kur 
tamsta priskaitei 500? Jeigu 
tiek žmonių butų buvę, tai 
susidarytų 750 dolerių įplau
kų ir tuomet nebūtų reikėję 
rinkti aukas lėšų padengi
mui. Be to. Republikonu 
Kliubas užmokėjo "Laisvės" i 
štabo svečiams už valgį ir!

^{gėrimą 60 dolerių, 
'į Neteisybę drg. Morkūnas Į 
•rašote, kad buk žmonės pri-j 
įtaria arba simpatizuoja ko-! 
imunistams. Philadelphijoj ler
lyra 15.000 lietuvių, o komu- užmušė

tuviškai poterius?” Kūmas, 
kuris yra čia augęs jaunas 
vaikinas, atsako: "Aš nemo
ku lietuviškai, bet moku ang
liškai.” Kunigas išveja tą 
.vaikiną laukan, o pasikvie
čia kokį tai šventakuprį ir 
apkrikština kūdikį.

Štai ir antras musų klebo
no negražus pasielgimas. 
Tūlas francuzas ženijosi su 
lietuvaite. Jiedu atvažiavo 
pas musų prabaščių imti 
šliubą. Prabaščius juos išvy- 
jo. Tuomet jaunasis pasi
kvietė policmaną, kuris nu
lydėjo jaunuosius atgal pas 
musų kleboną. Akyvaizdoj 
“dėdės” klebonas davė jau
navedžiams šliubą.

Užvis blogiausia su musų 
klebonu yra tas, kad jis per 
savo pamokslus pradėjo 
piudyti ir kiršinti žmones. 
Jau kelis kartus iškeikė “Ke
leivį,” “Sandarą” ir kitus 
pažangius laikraščius. Girdi, 
kurie užrašinėja tokius laik
raščius, yra velnio tarnai. 
Šalinkitės jų, kai ateina jūsų 
stubon. Neskaitykite tokių 
laikraščių, nes jie užnuodins 
jūsų dūšią.

Man rodosi, kad ne laik
raščiai nuodina žmonių dū
šias, o klebonas su savo pil
nais neapykantos pamoks
lais. Jis siundo brolį prieš 
brolį vien d ei dolerio. Jis 
pats bažnyčioj, tuose maldos 
namuose, rengia visokius jo- 

j markus, kad tik daugiau do- 
’ lerių prisižvejojus.

Lowelliečiai, nesiduokit, 
kad jumis klebonas už nosies 
vedžiotų ir siundytų, vienus 
prieš kitus. Skaitykit pažan
gius laikraščius, pažinkit pa
saulį, o atsidarys jums akys.

Parapijonas,

Kuomet Jus 
dirbat toliau 

nuo namų I

telegrafuokite 
savo pinigus 

namon

pora Šmitų šėrininkų. Bend
rovės kapitalas siekia apie 
6.000 dolerių

Aš nuo savęs patarčiau vi
siems New Haveno lietu
viams sujungi visas savo 
spėkas ir tuojaus įsigyt savo 
svetainę, kuri mums yra la
bai reikalinga. Geistina, kad 
visi lietuviai bei lietuvaitės, 
be didelių raginimų, nusi
pirktų šėrus. Kada mes. Nevv 
Haveno lietuviai, įsigysime 
nuosavą svetainę, tai daug 
gero galėsime nuveikti ir 
daug pinigų sutaupysime. 
Paimkime musų veikimą per 
paskutinius 25 metus. Kiek 
mes per tą laiką parengėm 
visokių pramogų ir kiek už 
svetaines išmokėjom! Kar
tais save skriaudėm daryda
mi didesnius įžangos tikietus 
į musų parengimus — ir kas 
mums iš to liko? Ogi nieko! 
Kartais nuostolių turėda
vom. nes reikėdavo nuo 30 
iki 50 dolerių už svetainę 
mokėti. Jeigu kas metas visi 
butume nors po vieną doleri 
dėję svetainės reikalams ir 
tai jau senai butume svetai
nę turėję.

Apsišvietę vietos lietuviai 
deda visas pastangas, kad 
kuogreičiausia įsigyjus sve
tainę. vienok tų spėkų nepa
kanka. Laikas ir kitiems lie
tuviams atbusti ir stoti į ben-1 
drą darbą. Supraskite, bro- koncertą atlėkė ir pagarse- 
liai, kad tie, kurie bando ši- jęs juokų karalius Vanagas 
tam kilniam darbui kenkti, su lietuvišku Paderewskiu— 
yra lietuvių priešai. Jozavitu. Nors svetainė di-

K. Blažaitis. dėlė, bet publikos buvo kim- 
1 <

Julė Rajauckaitė; smuiko 
solo Zona Rajauckaitė, 
akomponavo M. Virbickiu- 
tė; smuiko solo — J. Kin- 
čius,akomponavo M. V.; pia
no solo — Ona Maniokiutė; 
smuiko solo — Fel. Stani- 
šauskas, akomponavo M. V.; 
smuiko solo — J. Kelia; pia
no solo — Johana Povilio
niutė; smuiko solo — F. Po
vilioniutė. akomponavo Mal
vina Rukiutė: solo dainavo 
P. Gilius, akomponavo M. 
V.; smuiko solo — S. Pasec- 
kas, akomponavo M. V.; dai
nų duetas — Marijona Giliu- 
tė ir P. Gilius, akomponavo 
M. V.; smuiko solo — Bortą 
Martinoniutė, akomponavo1 
M. R.; smuikų duetas — U.. 
Sanišauskas ir Wal. Leva- 
nas, akomponavo M. V.: šo-| 
ko J. Povilioniutė, grajino I 
M. R,: piano solo — M. Ru-; 
kiutė; smuiko solo W. Levą-Į 
nas, akomponavo M. V.: ant 
akordinkos grajino S. Pau-Į 
liukonis, bubnu pritarė Šavi- 
nukas, 4 metų vaikutis; šoko 
Plukiutė, grajino P.; smuiko į 
solo — K. Savickas, akom
ponavo M. V.; dainavo solo 
M. Giliutė. akomponavo M. 
V.; piano solo — Milda Vir- 
bickiutė; smuiko solo — Vy
tautas Virbickutis, akompo
navo M. V.: šoko Z. Venslo
viutė, grajino Adelė Marči- 
laitis (Venslov), piano solo 
—Ona Lelioniutė; solo dai
navo Elena Lelioniutė, 
akomponavo O. Lelioniutė, 
Užbaigta su Lietuvos Him
nu, visiems smuikininkams 
ir solistams pritariant

Kaip matote, programas 
buvo ilgas ir Į\ airus. Iš to di
delio būrio buvo ir tokių, ku
rie dar tik pirmą kartą pasi
rodė ant pagrindų ir buvo 
nerviški; bet buvo ir tokių, __ _______ _____________
kurie pasirodė labai puikiai, pritaria Republikonu Kliu-|tauja savo prakilnaus teve-

CLEVELAND, OHIO.
Automobilis užmušė Jaru- 

šauską.
Sausio 17 d. ant Rochefel- 

Boulvardo automobilis 
----------,.............- --s,_______ ______ i Igną Jarusauską 
jnistų kuopelė vos tik 12 na-' (Jarus), 58 metų amžiaus. 
Irių turi. Pritariančių jiems Į Velionis gyveno po numeriu 
yra apie40ypatų. Tuos visus!8813 Empire Avė. Nelaime 
jų pritarėjus Philadelphijos patiko ryte, einant jam į dar- , 
žmonės labai gerai pažįsta, ibą. Lavonas nuvežta Į lavo- 

Na. o kaip su A. C. W. of Įninę, nes prie velionio neras- 
A. kriaučių 138 lokalu, kurį i ta jokių ypatybės įrodymų, 
komunistai sugriovė ir to lo- Tik vakare, kada šeimyna 
kalo keletą šimtų dolerių nu- ■ pasigedo tėvo, kreiptasi po- 
kniaukę pabėgo iš Philadel- ■ licijon. iš kur sužinota, kad 

jis užmuštas.
Velionis Ignas Jarušaus- 

kas paėjo iš Kauno vedybos,■ ’ 
Šiaulių apskr., Šaukėnų mie
stelio. Amerikon atvyko 
1913 metais, pirmiausia gy
veno Levviston, Me., paskiau 
Pittsburgh, Pa. Paskutiniu 
laiku gyveno Cleveland, 
Ohio su savo žmona ir dviem 
vedusiais sunais vienuose 
namuose. Paliko giminių 

iChicagoj, Pittsburghe ir Lie
tuvoj. Velionis mėgo skaity
ti lietuviškus laikraščius.

Laidotuvės buvo sausio 20 
d. Šeimyna labai apgailes-

phijos? Už tokį komunistų 
purviną darbą visi kriauciai 
juos keikia. -Jeigu komunis
tai taip gerai darbuojasi, 
kaip drg. M. sakai, tai kodėl 
jų nepriima į S. L. A. kuopą? 
Ir kodėl jų nepriima į kitus 
kliubus? Komunistų nepri
ima į kitas organizacijas to
dėl, kad žmonės žino ir ma-: 
to, kaip komunistai ‘pasižy
mėjo" A. C. W. of A. lokale, 
ir kaip jie dabar pasižymi 
valdydami Republikonu 
Kliubą.

Neteisybę drg. M. sakai,( 
kad komunistams žmonės

Vakaro žvaigždės buvo Z.
Vensloviutė, kuri gražiai šo
ko ir savo gražia išvaizda ir ......
linksmia šjpsa žavėjo publi-■ atlaikytas be rietenos, 

. T7* T a •

be. Per paskutinius pasta-llio. Lai ilsisi jis ramiai sveti- 
ruosius metus nei vienas mos šalies žemelej. 
Kliubo susirinkimas nebuvo. _

WATERBURY, CONN. 
Koncertas su Vanago 

. juokais.
Sausio 15 d. vietinis Šv. 

Juozapo parapijos choras su
rengė koncertą po vadovyste 
vargonininko Aleksio. J šį

ką: E. Lelioniutė, pitts- 
burgh iečių mylima daininin
kė; J. Povilioniutė, kuri gal 
net perdrąsiai šoko, bet 
daugeliui labai patiko, ypač 
vaikinams; Plukiutė, nors 
jauna šokikė, bet labai gra
žiai šoko: daugeliui labai 
patiko Pauliukonis su akor- 
dinka ir kavinukas, kuris 
pritarė bubnu; K. Savikutis 
nors i / 
čiaus pasirodė, bet smuiką 
valdo gana gerai; taipgi ge-i

Tariame širdingą aciu vi- 
erge- siems giminėms ir draugams, 

kurie dalyvavo laidotuvėse. 
Sūnūs J. Jarus.

- » - T > XI YĮL*

pirmą' kartą ant stei-į

lio, piovynių ir triukšmo.
Kas dėl laikraščio aut ori-■ 

teto. tai •‘Keleivio" redakci
ja mokėjo ir mokės palaikyt 
autoritetą tokioje aukštumo
je, kokioje yra. Tūkstančiai 
philadelphiečių skaito ‘'Ke
leivį." ir jie visi myli skaityt pondencijoj iš Portage, Pa. 
mario korespondencijas. Net Įsiskverbė pora klaidų. Ten 
ir komunistai skaito, ką tas pasakyta, kad Portagėsapie- 
“d risk i us" rašo.

K. J. Geležėle.

f

PORTAGE, PA. 
Klaidos atitaisymas.

"Keleivio” No. 3. iš sausio 
18 d., mano rašytoj kores-

LOWELL. MASS.

BEDARBĖ ateina. Jus ga
vote pėdę. Dali tos pėdės jus 
norėtun ėt padėt i jūsų banka 
namie.

Siųskite įo< liu.-: j tanką te
legrafu ir už valandos laiko 
jie bus pridėti prie/usu ir dė
lių, taip kaip jus patįs lutu, 
met į bankų nuėję. Su pini- 
jrais jrali Luti pasiųstas ir 
pranešimas ir tas jums kai
nuos tik kelis centus viršaus.

Kad pasiuntus pinigus, 
jums reikia tik nueit į arti
miau.-! Western Union Tele- 
Kraph ofisą Pasakykit kler
kui, kur ir kam jus norite 
pinigus pasiųsti ir tuojaus 
bus atlikta. Per musų Kabe
lio Money Orderių patarna
vimų jus galite pasiųst pini
gus į savo tėvynę, nepaisant 
kur ji butu

Geležkelio ir laivų tikietai 
gali būt nupirkti ir pasiųsti 

per telegrafą.

THE
WESTERN UNION 

TELEGRAPH 
COMPANY

I

lia būt krūvoj. Turėjo būt: 
tiktai dviem žmonėm valia 
bus krūvoj, o vieni nuo kitu 
turi būt 50 pėdų atstu.

Pasaulio Vergas.

linkėję yra net tris anglių 
kompanijos: Soman Shaff 
Coal Co., Beachley Coal ('o. 
ir Forge Mining Coal Co. 
Turėjo būt: tris minimos 
anglių kompanijos sausio 9 
d. pradėjo dirbti su streik
laužiais, o skirtingų anglių 
kompanijų yra ir daugiau 
Portagės apielinkėje, bet ki
tos nedirba, jų kasyklos už
darytos.

Toliau pasakyta, kad ant

rai ant steičiaus pasirodė S. Musu klebonui auga ragai. 
Paseckutis: pianistės visos į Musų klebonas pradėjo 
getai skambino. Rajauckai- auginti sau ragus, kuriais jis 
tė, nors dar maža, bet pasi-lžada visus savo priešus išba- 
rodė gerai: Rukiutė, Lėlio-• dyt.
niutė _ ir \ irbickiutė j— tos; štai kaip ji> pradėjo elgtis 
jau prie didesnių skaitomos savo pareigas eidamas. V ie- 
—ir visos labai gerai pasiro- ną diena kūmai atvežė pas jį 
dė. Žmonių buvo pilna sve- krikštyt kūdiki. Kunigas 
tainė. J. Virbicku. įkiausia kurną: "Ar moki lie- pikietų dviem žmonėm neva-

EDWARDSVILLE, PA. 
SLA. prakalbos.

Sausio 22 d. čia ivyjko S. į 
L. Ą. prakalbos. Pirmas kai- ■ 
bėjo .V. Kamarauskas. Ka-| 
dangi Kžmarauskas praėju-; 
šią vasarą lankėsi Lietuvoj, j 
tai papasakojo savo keliones; 
įspūdžius. Anot Kamaraus
ko, Lietuvoje esą perdaug; 
partijų, Kožnos partijos va-i 
dąs savo priešus gatavas 
šaukšte vandens prigirdyti. 
Antra yda, tai nesvietiška, 
Lietuvos ponų tinginyste.- 
Kalbėtojas paminėjo neku- į 
nų partijų vadus, kurie lan-; 
kėši Amerikoj pinigų rinkt.,. 
Šiandien, girdi, tie ponai ta
vęs nepažįsta, jie brangiomis' 
mašinomis važinėja, o mes, 
kurie jiems aukavome, netu
rime nei Fordo. Ant sjalo 
Kamarauskas pasakė, kad. 
jeigu dabar bile kokios par
tijos vadas atvažiuotų Ame
rikon pinigų rinkti, tai jis 
neduotų nei cento. Girdi, 
Lietuvoje tol gero nebus, kol 
bažnyčia nebus atskirta uii< 
v alstybės.

•Antras kalbėjo buvęs S. L. 
A. sekretorius A. B. Strimai
tis. Jis pradėjo nuo lietuvių 
emigravimo į užsienį, pir
miausia j Vokietiją, paskui ; 
Angliją, o vėliaus ir į Ame
riką. Atvažiavę į šią salį lie
tuviai ėmėsi tverti pašaipi 
nes draugijas. Iš tų draugijų 
išaugo dabartinis Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje, 
kuris šiandien turi apie 20,- 
000 narių ir turto virš vieno 
miiiono dolerių. Reikia pri
pažinti. kad A. B. Strimaitis 
yrą gęrąs kalbėtojas. Nąiys.
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Esperanto Kalbos 40 »turi “
M 1 f L iMetų Jubilejus. Kiti mano, kad tarptauti

nės kalbos pareigas galėtų 
eiti bet kuri gyvoji labiau iš
siplatinusi kalba, pavyz
džiui: angių ar franeuzų. 
Bet jei vieną šitų gyvųjų kal
bų paversime tarptautine 
kalba, tad lo visko padari
niai butų tie. kad viena kal
ba butų išaukštinta, o kitos 
visos pažemintos ;_______
kitaip sakant — vienai tau
tai butų duotus didelės privi-

Iš Lietuvos Politinių Emigrantų Gyvenimo.
i barbarizmą, kurį dvidešim- džiuma komunistai. Apie dė
tam amžiuje fašistai Įvedė šimts yra liaudininkų, kiti tai 
Lietuvoje. Tuo tikslu buvo “bepartyviai. 
sušauktas garsus emigrantų grantu Latvijoje,
i______________ r,_____ 2- _______ ... ,i..i.........

Po Tauragės sukilimo, 
Smetonos - Voldemaro - Ple
chavičiaus fašistiška valdžia 

; ėmėsi negirdėto teroro. Žvė
riški kankinimai, oficialus ir 
slapti žudymai Lietuvos pi- 

« ii^’iy privertė daugumą ap- 
arba dar tej^i gimtąjį kraštą. Pasirin- ir vėliau, asmeniškais išroka- 

kimo jokio negalėjo būti — vimais prisidėjusių prie ar-

Prieš 10 metų atsirado 
tarptautinės kalbos, vadina
mos esperanto, projektas, 
kuri tuomet daugelis sutiko 
šypsodamiesi ir lėmė šitam 
projektui greitą išnykimą. 
Prieš 10 metų ta esperanto 
kalba tekalbėjo tik vienas 
žmogus,- būtent, ^-raci.ija- 
menhofas. šios kaŲjųs. auto
rius. 0 šiandien visose šaly
se. visuose pasaulio miestuo
se galima rasti žmonių; mo
kančių ir vartojančių tarp
tautinę esperanto kalbą.

Kalbant apie esperanto 
kalbą, negalima nutylėti 
apie esperanto kalbos auto
riaus asmenį. D-ras Zamen- 
hofas buvo žydų kilmės žmo
gus. gimęs Baltstogėje, bet 
gyvenęs kuri laiką Veisėjuo
se, kur vertėsi gydytojo 
praktika. Dažnai važinėjo 
taip pat Į Kauną. Didesnę 
savo gyvenimo dalį išbuvo 
Varšuvoje. J Kauną jis atva
žiuodavo todėl, kad čia gy
veno jo giminės, bjiitenLjo 
žmonos. Žilberkaitės, tėvai, 
kurie tuohM fcd'p tik gyveAO 
prie tos pačios gatvės, kuri____
šiandien yra pavadinta d-ro į tautines sutartis 
Zanienhofo gatve. [vėncijas. šaukiant tarptauti-

I. . . 1 1 . ... . —. . Ilk . . & « — ’ Ai' L.- r t » 9 r k x ra t I • »

Tarp emi- 
. kaip jau 

dabar išaiškinome. yra įkiš
ta keletas šnipų. Nesant jo
kios partinės organizacijos, 
Voldemaro šnipai turi čion 

_____  _____a puikią dirvą savoms provo- 
slėpdamiesi nuo kartuvių ir 'dytojų kelių jaunų liauti in in- kaci joms sėli.

demokratijos ir• kų ir buvusio musų partijos Keletas ‘'emigrantų” iš 
buvo atvykę i Vil

nių su tikslu Įnešti i musų or-

kongresas Rygoje pereitų m. 
lapkričio mėn. 5 ir 6 dieną. 

• Nežiūrint komunistų, eserų

legijos, o kitos tuo budu butu kulkų. — demokratijos ir • ru įr buvusio musų partijos 
labai pažemintos. O kiekvie-1laisvė? ?aIi«intkai ėjo per tą'-’......- i---------

rubeži. kuris buvo jiems ar- 
čiau. Tokiu budu Lietuvos

____ Antra P°btimų emigrantų atsirado 
vertus, svetimąją gyvąją kai- Latvijoj0, Lenkijoje ir \ Ci
bą nelengva išmokti. Juk no- Situose kraštuose
rint išmokti kuria nors sveti- nevienodas priėmimas ir ne
iną kalbą tiek. kad galėtum vienoda užuojauta buvo emn 
laisvai kalbeli ir rašyti, rei 
kia daug laiko pašvęsti. Es
peranto kalba taip sutaisyta. . .. ,. . -
kad ji labai lengva išmokti. |’e,,S!!ma E°. ia‘t 
O jos išmokus visai esti ne- kalėjime. Is kart žiūrėdavo, 
žymiu, kad kalbi dirbtine 
kalba.

Tarptautine dirbtinė kal
ba šiais laikais yva reikalin
ga ten. kur įvairių tautų 
žmonės susieina tartis dėl 
kokiu nors dalyko, pavyz
džiui: sudarant įvairias tarp- 
1—2— ------- .s arba kon-

nos tautos garbės jausmas 
neleidžia, kad ji butų žemi
nama ar niekinama. /

bą nelengva išmokti. Juk no
rint išmokti kurią nors sveti- III 

gruntams. Perėjusius Vokie
tijon policija suimdavo ir 
laikydavo "už slaptą sienos

draugo Vikonio, kongresas i atvjjos 
uždavė didelį politinį smūgį j ................. ... „
kruvinai Smetonos valdžiai. [ Jj^^acijos tarpą skaldymą. 
Visa demokratingoji Euro-, 
pos spauda atsiliepė su užuo- i 
jauta kovojančiai Lietuvos! 
liaudžiai, smerkiant iškeltus t 
kongrese kruvinus fašistų! 

[darbus. Tik ypatingą pozici
ją užėmė latvių spauda ir. 
kas keista. Latvijos... social
demokratai. Per atstovus 
įvairių organizacijų daly
vaudami patys gausingai 
kongrese, net entuziastingai, 
lupomis sportistų vado drg. 
Bruno Kalnino. žadėdami 
kovotojams prieš fašizmą 
net realę pagelba pavidale 
4,000 organizuotų sportistų 
—po kongreso. Voldemarui 
susiraukus, draugai Latviai 
pakeitė savo nusistatymą ir 
ėmė į mus žiūrėti neprieteliš- 
kai, kai kuriais atvejais pri
tardami net emigrantų jėgų 
skaldytojams. Mes supranta
me. kad latviai socialdemo
kratai, būdami valdžioj, pa
darė tą savo valstybinės po
litikos orientacijos dėliai, 
bet visgi, mes, kovotojai 
prieš fašistinę tvarką, šito 
pateisinti negalime. Santy
kius su latvių socialdemok
ratais stengiamės normuoti, 
bet tas sunkiai duodasi dėl 
dideliausios provokacijos fa
šistinių agentų. Pavyzdžiui, 
fašistai ėmė skleisti gandus, 
buk emigrantai gyvenantieji 
Vilniaus krašte organizuoja 
kokią tai “kariuomenę" nu
vertimui fašistinės Lietuvos 
vyriausybės. Klausimas la
bai populiarus. Iš Latvijos 
ryžosi važiuoti net kai kurie 
latvių piliečiai. Suprantama, 
jokios armijos niekas neor
ganizavo ir neorganizuoja, 
bet tas davė progos musų 
priešams mus koneveikti, 
vadinti avantiūristais ir tt.
Lietuvos fašistų žvalgyba 
paleido savo agentus į dar
bą, kurie slankiodami po Ry
gą rašinėjo vyrus į “emi
grantų armiją. Būdami ir 
taip nevisai mums palankų

bet. kadangi pas mus yra 
vien i nga s<>c i a I d e m ok ratų 
stipri organizacija, tąi jie 
tuoj buvo išaiškinti ir išva
lyti lauk, šituo nieko nepešę 
fašistų žvalgybą komandi
ravo tiesiog iš Lietuvos “pa
bėgusių nuo fašizmo drau
gų." Du iš jų išaiškinti ir pa
dėti pagal užsipelnymą. Ga
vome žinoti, kad paskutiniu 
laiku slaptai yra atvykęs į 
Vilnių buvęs žvalgy bos virši
ninkas \ ežys, kuris turi tiks
lo šnipinėti ir provokuoti 
emigrantus. Arba nesenai 
irgi buvo komandiruotas vie
nas šnipas užmušti mane ir 
Plečkaiti, bet per savo žiop
lumą išsiaiškino. Vienu žo
džiu. Lietuvos fašistai, jaus
dami nuo (‘migrantų dideli 
sau pavojų, stengiasi juos 
skaldyti ir visaip provokuoti.

Vokietijoje, išskiriant muš 
kelis draugus, emigrantai ir
gi bespalvė masė, kuriuos 
gaudo komunistai ir eserai. 
Žinomų Vokietijoje esą apie 
20 emigrantų. Išviso gi re
gistruotų trijose minėtose 
valstybėse yra apie 200. Bet 
yra dar visai nežinomų, ku
rie išbėgę gyvena kur nors 
provincijose pas gimines įtr 
šiaip darbą gavę. Dabar, 
žiemą, beveik nieks iš emi
grantų darbo neturi. Gyvena 
šiaip taip iŠ Įvairių organiza
cijų gaunamų lėšų. Kaip jau 
minėjau, organizuotumo at
veju geriausia stovi emigran- 
Įtai Lenkijoji*. taigi pragy
venti čion lengviau ir daug 

^nuveikiama prieš fašistus. 
'Vokietijoje ir Latvijoje visai 
[neorganizuoti, jokios kovos 
prieš fašistus negali vesti ir 
rtipinasi vien, tik apie save, 
į'fiesa. dar leidžiamas Rygo- 
Į;e retkarčiais "Liaudies Rai
bas.” bet. atsisakius jį remti 
l.ocialdemokratams. turbut 
mirs, nes iš jo yra menka 
nauda. Paskutiniu laiku pa- 

latviai patikėjo šiai provoka- K>tini toną. L.
eijai ir ėmė vėl į mus šnai-daigi kenkia antifa- 
ruoti. Vėl reikėjo didelių pa- "^Dniam judėjimui, 
stangų Įtikinti, kad tai yra '.iarna> 
tik gudri fašistu provokacija. 
Arba vėl paleido gandus 
spaudoje, kad Vilniuje iš 
emigrantų sudaryta Lietuvos 
vyriausybė, kuri su pagelba 
lenkų kariuomenės nori nu
veikti fašistus. Atremdami 
šitas provokacijas, išleidome 
specialų atsišaukimą (“pro
testo žodis”), kur aiškiai pa
sakėme, kad “fašizmo išnai
kinimui Lietuvoj, mes nie
kuomet nesikvietėm ir nesi- 
kviesime pagalbon Lenkų 
kariuomenės, ir esame griež
tai nusistatę prieš visokias 
ginkluotas intervencijas į vi
dujinius Lietuvos reikalus.” 
Lietuvos visuomenė mus su
pranta, bet užsieny Volde
maro agentai, ypač 1«itvijo-__
je, daro daug šunybių.

Pablogėjus gyvenimo są
lygoms dabar emigrantai di
džiumoje suvažiavo į Lenki
ją, kur pat* pragyvenimas 
yra lengvesnis ir lietuvius jas Paul Gruyer, kuris krei- 
emigrantus lenkų darbiniu- pėsi Į teismą su skundu, kad 
kų organizacijos dikčiai už- nakties laiku kaimynų gai- 
jaučia. Vilniuje ir apylinkė- džiai neduoda jam ramiai 
se yra emigrantų apie 150 užmigti ir nuolatos giedoda 
asmenų. Beveik išimtinai so- mi tiek jį suerzino, 
cialdemokratai. Vokietijoje bar jis serga nen ų »unin •» 
ir Latvijoje mus draugai po Vietoj patarti tam ponui L 
kelis palikti tik tam tikram važiuoti kitur, teismas už- 
darbui dirbti. Latvijoje yra draudė gaidžiams giedoti 
apie 80 emigrantų kuriu di- naktie laiku.

ttus. Tik jau vėliau, dalykams 
i visai paaiškėjus, vokiečių 
nusistatymas pakitėjo. Lat
vijoje ir Lenkijoje Lietuvos 
politiniai emigrantaf nuo 
pirmos dienos /ądo. prielan
kų priėmimą ir didelę užuo
jautą. Didžiausi skaitlių emi
grantų sudaro socialdemo
kratai. Tarp jų yra keturi III 
Seimo socialdemokratų frak
cijos nariai (Paplauskas, 
įKedys, Plečkaitis ir dabar 

Kėiatos kalbų. Trahcuzų, Derėjęs į komunistų ir eserų 
anglų ir kitų, vartojimas lageri Vikonis). Ir kiti emi- 
tarptautiniuose santykiuose grantai. tai vis aktyviausi 
būna nemiklus ir netinka- partijos ar profesinių sąjun- 
mas: apie tai gana 
pasakoja savo Įspūdžiuose

Zanienhofo gatve.
Kalbos gyvavimo 40 mėtymui, ale dūšios išganymui.

Taigi, sakau, gal Dievas už- yra labai trumpas laikotar- 
tai nepyks. Valuk mano ra- 
zumo. vaike, tai papildyda
mas šitą vagystę aš paro
džiau. kad aš esu geras kata
likas. Juk šliuptarnis tokio 
daikto neimtų.

—O man rodos kitaip, tė- 
've. Man rodos, kad kantič- 
’ką pavogti daug didesnis ;
' * •• * M *

—Maike, aš vėl turiu svar
bų klausimą, kuri norėčiau, 
kad tu man išklumočylum.

—O ką gi tu norėtum ži
noti, tėve?

—Aš noriu žinot. Maike, 
ar aš nuėjęs j velnikinę spa- 
viednį gausiu nuo kunigo iš
rišimą, ar ne.

—O kode! turėtum negau
ti? Juk tu gaudavai kas me-, - - 
tai. • ; prasižengimas, negu pavogti

-Jes. Maike. ale, šįmet aš kūmui ar šiaip koki valgomą 
esu šventą daiktą pavogęs.

—O kas tai per daiktas?
—Kantička, vaike.
—O kaip ji tau pasitaikė, 

tėve?
—Visai netyčia už rankų 

užkliuvo, o man kaip tik rei
kėjo eit ant šermenų giedot, 
tai ir nenorėjau atsisakyt. 
Sakau, reikia paimt, jeigu 
jau pati i kišenių lenda. Juk 
ir griekas galėtų but šventą 
daiktą atmesti.

—Negerai padarei, tėve, 
loki menką daiktą paimda
mas.

—Ji nemenka, vaike. Bus 
tokio storumo, kaip gera pal
tis lašinių.

—Vistiek. tėve, sena 
knygpalaikė daug neverta. 
Tau iš jos nauda nekokia, o 
davatka, kuriai šita kantička 
prigulėjo, keikdama gal už 
kelis dolerius sau sveikatos 
sugadino.

—Tuščia jos. vaike, davat
ka man nerupi, kad ji ir pa
truktų keikdama. Aš tik apie 
savo dūšią rūpinuos. Taigi 
pasakyk tu man. ar didelis 
griekas šventą daiktą paim
ti. ar ne?

—Aš. teve, nelabai su
prantu, ką tu vadini žodžiu 
“griekas.”

—Griekas, vaike, tai pra
sižengimas prieš Dievą.

—Bet argi tu tą kantičką 
pavogei iš Dievo?

—Nausa.
—Tai kokiu budu tu galė

jai prieš Dievą prasižengti, 
tėve? Tu prasižengei prieš tą 
asmenį, kuriam kantička pri
gulėjo. bet ne prieš Dievą.

—Bet Dievo yra parašyta, 
vaike, kad vogti nevalia.

—Dievas rašyt nemoka, 
tėve.

—Na. vistiek. vaike, visi 
žino, kad vogti nevalia.

—Ar ir tu, tėve, apie tai 
Zinai?

rr-Jessa.

kumpi ar šiaip koki valgom 
i daiktą. Nes kumpis reikalin
gas gyvybei palaikyti. taigi 
čia galima rasti pasiteisini
mo. kad tau reikėjo vogti. 
Bet koks gali but pasiteisini
mas. kada tu pavogei kantič
ką. be kurios tu gali lengvai 
apsieiti?

—Maike. tu nesupranti 
mano dvasiškų tajemnyčių. 
Aš eisiu pas zakristijoną ant 
rodos.

TRUMPOS 
ŽINELES.

SUŠAUDĖ 30 KOMU
NISTU.

Kynuose vėl prasidėjo ka
ras prieš komunistus. Iš Han- 
kau pranešama, kad 21 sau
sio tenai sušaudyta vėl 80 
komunistų. Kiniečiai kaltina 
komunistus parsidavimu 
Maskvai ir organizavimu vi
sokių sukilimų.

INDIJOJ SUKILO 100 
KALINIŲ.

Allahabado kalėjime. In
dijoj. sukilo 100 kalinių, ku
rie užpuolė kalėjimo sargus 
ir kai kuriems jų nupjaustė 
nosis. Apie 20 kalinių pa
bėgę sulipo ant stogų. Sargai 
paskui pradėjo juos šaudyt 
ir vieną jų užmušė, o 16 su
žeidė.

I - _

nes konferencijas arba kon
gresus, tarptautinėje preky
boje ir tū

kalbų, fraficuzų.

ą

pis. ir vis dėlto per tokį pa
lyginti trumpą laiką ta kalba 
tiek išsiplėtojo, kad jau susi
darė nemaža literatūra.

Prieš 49 metus Zamenho- 
fo galvoje, tuomet gimna
zisto. gimė graži idėja, kuri 
g; 
susiartinimo, visuotinos tai
kos idėja, kuri tegali būti pa-( . . t___ r_ i_________________
siekiama tik per tarptautinę Tarptautiniuose Kongresuose. liaudies laisvę ir išvadavimą 
kalbą. Zanienhofo tėvai tuo-'^ ažinėdamas Skandinavijo- savo krašto iš fašistinės ver- 

’je d-ras E. Pnvat įgijo neko- govės. Pirmoje eilėje rūpėjo 
ki įspūdį apie franeuzų kai- pagaminti atatinkamos lite- 
rkO \ mnomn tovntnntiniAmA • * _ a ' 1 _ • i i i i

gražiai gų veikėjai.
—---- &------  —----- .. . .r------------j Politiniai emigrantai,
ali būti pavadinta žmonių į vienas šveicarietis, d-ras Ed- 'apart rūpinimosi kasdienine 

imond Pnvat. kuriam dažnai duona, svarbiausią domę 
j tenka dalyvaut i įvairiuose kreipė į kovą už Lietuvos

’je d-ras E. Pnvat įgijo neko-govės. Pirmoje eilėje rapėjo 
ki įspūdį apie franeuzų kai- pagaminti atatinkamos lite- 
bą. Vename tarptautiniame raturos, kuri dėl barbariškos 
kongrese. — sako jis —- pa-;fašistų cenzūros negalėjo 
čioje pradžioje pranešė, kad.būti leidžiama ir spausdina- 
paliaus vartoję franeuzų kal-[ma Lietuvoje. Ėjusis Rygo- 
bą arba paliaus vertę į fran- je laikraštukas “Liaudies 
euzų. nes ją mažai kas gerai Balsas" — liaudininkų reda- 
supranta. Anglų kalba la-guojamas — būdamas neaiŠ- 
biau vartojama buvo, bet tik.kios orientacijos, negalėjo 
pradžioj, o pa.-kui beveik vi-,patenkinti revoliuciniai nusi- 

j vartoti vokiečių kai- stačiusiu plačiųjų liaudies

metgalvojo, kad jųjų vaikas 
tiktai žaidžia, tįstai išdykau
ja bekurdamas kaž kokią 
dirbtinę kalbą. Bet iš to vai
ko žaidimo ilgainiui pasida
rė rimtas kultūros veiksnys, 
kuri šiandien rimtieji moks
lininkai laiko svarbiu ir 
praktišku žmogaus genialu
mo vaisiumi. Praėjo devyni 
metai nuo to laiko, kada Za- r> ir;_________________________
menhofas. būdamas vaikas. Iri ėmė vaitoti vokiečių kai-stačiusių plačiųjų liaudies 
žaidė dirbtine kalba. Su-ibą. Kodėl taip atsitiko? To- masių. Todėl, apart atatin- 
brendęs Zamenhofas, jauis-įdel. kad anglų žodžių ištari ’ 
ėjęs aukštuosius d-ro moks-!ma^ nėra taip lengvas.
lūs, iš savo to jaunystės žais- ■ _ ______
lo sukurė rimtą dalyką užkariauja naujas pozicijas. Ty lab<i'aštį. Radus pritarimo
tarptautinę kalbą. Daugumas šiandien radio Param°s vietinių Vilnmus

1887 metais išėjo iš spau- stočių protarpiais vartoja ž:
dos nedidelė knygutė “Ling-Įtą kalbą. Įvairių tautų profe-.?^0^11^0^'

” " ’ esperanto kalba "
irankis vienam su

supranta. .
biau vartojama buvo, bet tik.kios

Esperanto

karnų atsišaukimų ir brošiū
rų. nutarta leisti nuolatinį 

kalba nuolat aiškiu veidu socialdemokra-

is 
i_ socialdemokratų lietuvių 

, pradėta leisti 
jau žinomas, turbut. ir Ame
rikos lietuvių socialistinei 

_____ __ visuomenei, sąvaitinis so- 
kad ateityje viena cialdemokratų laikraštis 
■? dirbtinė kalbai (adresai: “Pir-

-kaitė tą knygutę, vadino paims viršų ir ji viena tebus myn. M. i Ino. urząd poezto- 
iaq?tautiniuose wv skrzynka 115). Bent 

Reikia čia paša-'75 turinio pašvęsta
-pnranto kalba1'1’} Lietuvos reikalams—ko- 

ivai su fašizmu — ir nelega- 
iliu budu yra platinamas fa- 
.šistų valdomoj Lietuvoj.

Vėliau kilo mintis užduoti 
smūgį Lietuvos fašistams pa- «• • - - - f

A. Kelmutis, 'pasaulio demokratijos domę

vo Internacia.” Lietuviškai sionalams 
verčiant — “tai"ptautinė kai-'yra geras 
ba." Tos knygutės autorius kitu susižinoti. Ir galima pra- 
pasirašė slapyvardžiu :“D-ro našauti. 1
Esperanto." O žmonės, ku- tarptautinė dirbtinė kalba 
ries ______
tą kalbą pagal slapyvardį, vartojama 
taigi ir praminė pagaliau santykiuose. 1 

įkyli, kad <•?
r

kas jUoke»sTJ: tdaheJ kad iš 
os dirbtinos’ "kalbos nieko

taigi ir
"Esperanto kalba.’’

Per daugeli inetu daug •. *. *\ i. ■ t9« ** • i i • *
Kas juokeli 

nebusią, kad tai esąs tik mui
lo burbulas. Tečiau jų spėlio
jimai dabar pasirodė esą ne
rimti. nes ta tarptautinė kai- nės.

y. i

WISCONS1NE UŽMUŠTA 
234 VILKAI.

“Mikvaukee Joumal” pra
neša, kad pereitais metais 
Wisc<»nsino valstijoj buvo 
užmušta 284 vilkų, už kurių 
naikinimą valstija moka at
lyginimą.

FRANCUZIJA VALDO 
140,000,000 ŽMONIŲ.

Padarytas Prancūzijos ko
lonijų gyventojų surašąs pa-' 
rodo, kad po Francuzijos 

—Jeigu taip, tai kam dar jungu tose kolonijose gyve- 
manęs klausi, ar gerai pada- na apie 100.000.000 žmonių, 
rei, ame? Pačioj gi Francuzijoj yra

—Matai. Maike, čia yra 40,000,000 gyventojų.
, kitokia rokunda. Pavogti ----------------

kam snapsą ar šolderį, kuris1 BOMBA BROOKLYNE. 
eina į kūno sveikatą, tai yra Prie italo Ferrantino na-! 
lakamstya. Ale kantička, mų Brooklyne pereitą sąvai- 
vaike, tai ne šnapsas. Ji rei- tę sprogo bomba, bet nieko 
kalinga ne kūno sustiprini- nesužeidė.

i

<

i

t

f

nepašalins iš vartojimo gy
vąsias kalbas, bet tik tarp
tautiniuose >a plikiuose ji bus 
vartojama: vadinasi ten, kur 
susieina įvairiakalbiai zmo-^ sauliniu mastu ir atkreipti

Perkant šviežiai maltą kavą yra tas pats 
kaip skinant šviežias daržoves iš daržo

n.

a lourame
*

Jums patartina pasirinkt geriausia
\

skakly- 
d e m < >k rat i n i o f ron t o 

Jėgas (ką padarysi, kad liau
dininkai pasižymi savo be- 
principiškumu). Vokietijoje 
< serai (ten jų yra keli) ret
karčiais išleidžia laikraštu
ką “Revoliucionierius.” ku
riame vien tik plusta ir šmei
žia socialdemokratus.

Baigdamas turiu tarti pa
dėkos žodi “Keleivio-’ re
dakcijai. kuri, sprendžiant 
bent iš pripuolamai gauna
mų numerių, teisingai infor
mavo savo skaitytojus apie 
musų veikimą, tuo pačiu su
teikdama mums moralės pa
spirties.

Juozas Paplauskai, 
Riet. Resn. III Seimo atstovas, 
Sausio 9 d.. 1928 m., Vilnius.

TEISMAS UŽDRAUDĖ 
GAIDŽIAMS GIEDOTI.
Marly-le-Roy miestely 

Prancūzijoj, gyvena rašyto

kad da-

/



No. S. Vasario 1 d., 1928. KELEIVIS

' Kas Yra Samozvancai? | f
I

“KELEIVIO”

Atsakymas “Laisvės” 
redaktoriams.

“Laisvės” No. 308, gruo- 
<’/ b» 27 d., tilpo provokacinis 
ir išdavikiškas redakcijos 

laipsnis po antgalviu: “J. 
2J ickevičius Samozvancas.”

Kadangi “Laisvės” redak
toriai yra patys to straipsnio 
aru oriai, tad matau reikale 
jiems atsakyti, jeigu gerbia- , 
moji “Keleivio” Redakcija 
suteiks man vietos.

Gyveni lamas sovietų Rusi- 
h’j a.š susitikau su amerikie- i 

< i:: is. išdeportuotais iš Gary, 
Indiana. Nekuriu jų paliko 
čia ir nuosavos stubelės. Jie 
man skundėsi, kad juos de
po: tavo per “Laisvės” vieno 
redaktoriaus pasidarbavi
mą. kuris atlikęs Amerikos 
valdžios jam prisakytas in
strukcijas. Tie žmonės iš Ga- 
rv. in<L, patarė man apsisau
goti tos ypatus, kuomet aš 
sugrįšiu i Ameriką.

Apb idau Rusiją ir atva
žiavau Į L V. 1924 m. Pir
mutinė mano užeiga po ke- 
Fonės buvo “laisvės” redak
cijoj. Mat. aš dar vis netikė
jau tam. ka man sakė būnant 
Rusijoj, kad “Laisves” re
dakcijoj randasi žmogus 
tampriai surištas su Ameri
kos valdžia. “Laisvės” re
daktoriai tuojaus apstojo 
mane, karšiai pasisveiki- 
nom. taipgi ir su ta ypata, 
nuo kurios man buvo patar
ta apsisaugoti. “Laisvės” re
daktoriai rimtai buvo susirū
pinę mano patirtais Rusijoj 
dalykais. Bet aš atsisakiau 
jiems į paklausimus atsaki
nėti. iki nepasilsėsiu po ke
lsimės. “Laisvės” štabui la
bai rūpėjo, ką aš manau pra
dėt veikti, prie kokios parti
jos stot, ką ir už ką kalbėsiu.

Besisvečiuodamas Brook
lyne susiradau ir susidrau
gavau su senos pažinties 
žirninėmis, dabar jau save 
: psišaukusiais komunistais. 
Man buvo įdomu patirti, 
kaip jie persikrikštijo iš so
cialistų į komunistus. Ir iš jų 
pačių patyriau, kad jie anaip 
tol nėra komunistai, bet sa
vos rųšies samozvancai. Ir 
ištikrujų, ar gi ne keista, kad 
• Laisvė” ir “Vilnis” ] 
so privatiškai grupei žmo-( 
nių, o ne partijai? Redakto
riai nerenkami partijos ir ne
atsako prieš partiją už nu
krypimus nuo kompartij’os 
principų arba taktikos. Taip- 
pat visos aukos ne partijos 
tvarkomos, bet “Laisvės 
grupės žmonių. Partijos na
riai nežino, ką “Laisvė” da
ro su fondų aukomis. Ir kom
partijos nariai neturi teisės 
dary t revizijų fondų knygo
se. barbiečių partija nesiva- 
duoja žinojimu, bet remiasi 
tikėjimu, taip kaip kitų tikė
jimų sektų davatkos atsiduo
da kunigų pasakoms:

$65.00 pasiūlyta į sąvaitę 
algos J. Mickevičiui.

“Laisvė” per savo ištiki
mus draugus pasiūlė man 
865.00 algos ant sąvaitės. 
kad aš apsiimčiau kalbėt nuo 
darbiečių partijos. Iš manęs 
“Laisvė” ir darbiečiai norėjo 
pasidaiyt sau politinio kapi
talo ir surinkti aukų į savo 
fondus. Žinodamas gerai iš 
patyrimo, kokią šlykščiai 
suktą politiką jie veda, atsi
sakiau parduoti savo idėją 
uz pn.igus.

K
SKapsuko laiškas Pruseikai. 

—Iš Brooklyno bolševiku iš
rinkta “valdžia” Lietuvai.—

Pruseika atsižada nuo 
komunizmo.

. Kapsukas savo laiške Pi-u- 
seikai nurodė, kad Lietuvoj 
susidarė nežymus slaptas 
(pogrindinis) judėjimas, 
ko gali įvykti perversmų, ir 
kad amerikiečiai draugai tu
ri būti prisirengę duot para
mą. Pats Pruseika sakė, kad 
gavęs f ‘ * 
nuo Kapsuko, 
to laiško nedėjo. 
Pruseika sušaukė slaptą su
sirinkimą i “Laisvės” svetai
nę, kur prie arbatos svetaine 
buvo papuošta raudonomis 
vėliavomis ir veiterkos buvo 
su raudonom pri juostėm. Ta-' 
me “vožniame" susirinkime 
Pruseika vienbalsiai tapo iš
rinktas Lietuvos prezidentu, 
Paukštys jo pagelbininku, 
Bimba raudonosios armijos 
komisaru. Tauras apšvietos 
komisaru, o kiti užėmė kito
kių komisarų vietas. Vienas 
negavęs vietos atsiliepė: “Ar 
man. d raugučiai 
vietos neliko?” 
“Kuom tamsta 
R.: “Aš esu indų plovėj; 
Pruseika: 
taurantų prižiūrėtojas."

Pruseika pasisakė, kad jis 
parašęs laišką Lietuvos pre
zidentui, prašydamas vai-; 
diškos vietos Kaune. Aš. gir
di, atlikau per laišką išpa
žintį, tai yra. atsižadėjau ko
munizmo idėjos. Kada aš 
gausiu vietą Kaune, sako 
Pruseika, tada ir jus galėsit 
raut vietų. O sutraukę visas 
savo spėkas į Kauną, nuver
sim valdžią ir pavošim ją po 
puodu, paskelbdami komu
nistų diktatūrą.

Tai buvo gruodžio mėnesv 
1924 m. ~ ' .......... '
nai ta samozv ancų \aiuzia jmentas, apie kurį “Laisvė” 

‘.ebera Brooklyne. (kalba, tai yra mano patiesi
“Laisvė sako, kad jai pa- laiškas Pruseikai. Kada aš i 

rupę kas per vienas tas J. įvažiavau su prakalbų marš- 
Mickevičius^ ir todėl ji pra- ^urĮ man surengė
dėjusi tyrinėti. Ir ve kas pa- ADAD. organizacijos cent- 
sirodę. Tas asmuo savo lai-į ras. aš parašiau laišką musų 
kais buvo žinomas lietu- kalba Pruseikai, idant persi- 
viams darbininkams kaipo .tikrinus, ar jie ištikro yra 
aidoblistas, jų organizato-(provokatoriais? Ir jie pasi
nius. 0 dabar pasivadinęs rodė tokiais, kokiais jie vra.

Parašas: J. Mickevičius 
' (Schmidtas).

Jeigu persikrikštiji mas ___
vra taip blogas daiktas, tai1 _ 9 .
kodėl pats Vabalas persi-[lc DarblIUnkU 
bvibžfi™ I Prncoi-t-o-nszlolo 1 ** **
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i tokio turinio laišką1’^ 
—Bet į spaudą $

Vietoj to,1 r?

1S

ru vietas 
atsiliepė 

nei jokios 
Pmseika: 
užsiimi?" 

jilS. | 
“Tamsta busi ros- 

n

KALENDORIUS
METAMS

JAU 1SEJO 18 SPAUDOS—UŽSISAKYK IT!
1928

&

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

l======_
sijoj. Darbo laikas įninkąs 9: a
ir net 10 valandų. Atlygini- sers dukters Onos Bartašiunuke*, ji 
mas, anot Trockio, esąs “bai
siai žemas.” Trockis pabrė
žęs, kad jis ir jo šalininkai 
nenorį naujos revoliucijos, 
tečiau naujoji bolševikų bur
žuazija savo privilegijuota 
padėtimi sudaranti tokią at
mosferą, kurioj naujos revo
liucijos kilimas esąs labai

« e 1 . • • • •

g

S
fe 
fe
I
4 ...
5 galimas. Dabartinis Rusijos 
j* ekonominis gyvenimas re-

gavau laišką iš Lietuvos nuo tavo te

kiausia apie tave .UaioneK atsi>aun.» 
arba žinantieji praneškite. Girdėjau, 
gy vena Indianoj. . (6)

JcOZAS BUZAS
P. O. Box 31, Duver-r uxcroft, Me.f

Pajieškau savo mylimos pusseseres 
Agatos U siūlės. Malonės mano myli
ma sesė atsiliepti arba žinantieji pra
neškite, už ką busiu dėkingas.

KRANK M1KAL0P 
Bos 44, Medway, Mass.

URŠULĖ VAKANAVICIEN*, pw 
j ieškau savo vyro Antano Varanavi- 
čiatąš, daug- metų jis mane paliko s'ii 

-----Lietuvoje, Pelisos 
kad/iie. Šimonių vaisė., Kupiškio paš-

i

H

253 BROADVVAY,

%

£

tV

&

įdėkite į konvertą kvoterį popieron suvyniotą, arba štampų už 25c., 
siųskit “Keleiviui”, o Kalendorių tuojaus gausite. Adresuokit taip:

“KELEIVIS
SO. BOSTON, MASS

Žudomas katalikų koaspiratorių Londone 
Paveikslėlis iš ‘*Kelei» io“ Kalendoriaus 1928 m.

£ ekonominis gyvenimas -re- .. .
miasis vien tiktai 
cija. Vienas svarbiausių re- tu*. Seniau jis gyveno 2718 e. 35-ih 
.... tiL-^lo___<loi-Kinin št., Cleveland. Ohio., bet dabar jis Hie-voliucijos. tikslų — dai bimn- ko nera>v Kas ap;e jt ziny 
kų klasės issivadavimas. 1§ pranešti, arba pats lai atsišaukia, 
kunit^lktinin ekonominio ,n®n° adresu j Lietuvą arba pas mano KapiiaiKUniO . seserį Amerikoje, šiuo adresu: (6)
jungo, “dabar yra toliau nuo MRS. M navikas
išsprendimo, negu bet ka- 2<* Metropolitan av., Brooklyn, NĄ. 
da.” Rusų darbininkas ant 
bavo nugaros labiausiai jau-
< _ _______ __ _______
kas. Pabaigoj Trockis pabrė- Meldžiu atsiliepti arba kas apie jį žt- 
žęs, kad į jo sumanymus ne- ' * ......... .. .
įeiną baigti savo politinę 
karjerą kompromisu arba 
net Sibiru, tečiau viskas esą 
galima.

Pajieškau draugo Ihjušo Vitkausko, 
_ _ ___ ____ _________ uaeina iš Manampolės parapijos,
čiąs ekonominio krizių p'ase- Ti“',:

uo malonėkite pranešti šiuo adresu: 
JUOZAS DAUGĖLA (6)

985 Beaubivn East, 
Montreal, Canada.

Marcelė Masaičiutė-Petraitienė, pa- 
jiešlcau sesers Veronikos Masaįčiutės, 
paeina iš Jurbarką miesto, Raseinių 
apskr., Kauno gub., 38 metų, pirm 
apie 10 metų gyveno Chicagvje, u da
bar išvažiavusi su kokiu vyru už Chi- 
<-agos. Ji |iati lai atsišaukia arba kaj 
apie ja žino malonėkit-IVŪn^i. (6)

MRS MVRCELĖ i»ETRAlT.IENfi
P. O. Uox 65. Wask'ii-ton lN?p«>t, (Y. 

’—:— --------——T

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

Franeuzų socialistų suva
žiavimas.

Šiomis dienomis Paryžiuje 
įvyko Francuzijos socialistų
Partijos suvažiavimas^, Pajieškau \<-rwrik<?> Bušnuūtės, vy
styta partijos biudžetas, lai- iiaKjų parapiją. Girdė-
kAšėio "Le Pbpulaire” rCi-
kalai, rinkimų __programa, ...CTUį^,s® 
partijos taktika ir tt. | < ok,„i-al ?t„ P. r b«

19^8 metams partijos biu- oaUviiie, c<>nn.

dŽetas priimtas išlaidų ii pa- Pajieškau draugo Ju<>zo Gfelinaku, 
jamų 875,120 frankų, kurių paeina iš Vilniaus rėdybos. Prašau at- 
240,000 frankų parlamento r^ik^'
rinkimams. i ron Ludi»w. Wass.

■m a. Baa«w» X*. a V • APSIVEDIMAI.PAJ1EŠK0JIMA1 į 
? ■’ ____________■ ■ »

Aš, Paulinu Skindericnė. pajieškau 
>avo kūmos Marijonos Mikolienčs. | 
pirmiau gyveno Shar>»n. Fa., o paskui . 
išvažiavo i Cbicagą. Taipgi pajieškau 
draugo Viktoro Kučo. Meldžiu atari- I 
šaukti arba ka-i apie tuos žino, malo-f 
nė!;ite pranešti šiuo adreku:

MRS. PAULINA 3ORV1LLE
261 Majn st.. \ewton Fall*. Ohio

:vė" perstato mane Sovietų nedarė didele sensaciją ne kalbą, kaipo kongresų kalbą. 
'Rusijos kompartijos atstovu tiktai Bulgarijoje, bet ir toli Neatsakė: Argentina. Bulga- 
Amerikoj. Ot, prie kokios iš- už jos sienų, jis parodė, kad rija. Francuzija, Latvija, 
daviškos provokacijos “Lai-į Bulgarijos valstiečių priešai ’r * 

skaudžiai apsiriko manyda
mi. kad teroro pagalba jie 
nušlavė demokratiją nuo že
mės paviršiaus. Bulgarijos 
valstiečių sąjungos suvažia
vime dalyvavo 2,000 atsto\uį 
ir 3,000 svečių, suvažiavusių;
iš visų šalies kampų..

Miestas Plovdiva buvo 
kimšte prikimštas. Valstie
čiai perpildė visus viešbu
čius. stotį, cirką ir butus. 
Daugelis jų nakvojo gatvėse.

Visa tai rodo nepaprastą 
Bulgarijos valstiečių politinį 
susipratimą ir pasiryžimą at
gauti savo teises, Pietųslavi-' 
jos. Čekoslovakijos demo-; 
kratinės partijos pasiuntė įįnizmp vėl privestų j)rie pilie- 
suvažiavimą savo delegatus, Įtmio karo tarp kaimo ir mie- 
Čekoslovakijos ministeriai sto.
su prem jeru Švelga priešaky do. kad turinti būti padaryta 
orisiuntė Bulgarijos valstie- tvirta sąjunga valstiečių su 
čių suvažiavimui sveikinimo 

■ telegramą. Gauta daugybė 
sveikinimo telegramų iš įvai
rių Europos demokratinių ir 
socialistinių partijų ir veikė
jų.

Valstiečių suvažiavimo ne
paprastai pakilusi nuotaika 

(padarė didelio įspūdžio į re
dakcinę Bulgarijos valdžią ir 
jį fašistus, kurie turėjo paga- 
i liau skaitytis su ta valstiečių 
I masės jėga. 
Į

svės” redaktoriai priėjo. 
Griebiasi pačios bjauriau
sios, šlykščiausios priemo
nės, ir tik todėl, kad aš prisi
dėjau prie ADAD. organiza- 
ei jos, o ne prie laisviečių.

1 Kas gi tai per dokumen- 
.. . .. t tas. kuri “Laisvė” didelėmis 

. Dar iki po šiai die-,rajįėmis garsino? Tas doku- 
™~”-“U valdžia |meBtas. aspie kuri — ' -

priklau- Mickevičium ir virtęs baltini-i 
Jei žmo- šaltiniu vadu.

krikštijo Į Pruseiką-Dėdelę. 
Vidikasį Taurą, V. Mickevi
čius i Kapsuką, o Z. Aleksa Į 
Angarietį? Vladimir Yijič 
Uljanov persikrikštijo i Ni-| 
kolai Lenin. Trockis, Z inov-! 
jevas ir tūkstančiai kitų taip 
pat persikrikštiję. Bet “lais
vė” jų nepasmerkia užtai.

Ar tik jis nebus Amerikos 
valdžios agentas, — speku
liuoja “Laisvė,” kalbėdama 
apie mano asmenį.

“Laisvės” rašytojams aš 
pasakysiu štai ką: Jeigu jus, 
vyrai, norit pamatyt Ameri
kos valdžios agentus, tai at
sistoki prieš veidrodį, tada 
pamatysit savo akimis Ame
rikos valdžios agentus. Ir 
tada be spėliojimo galėsit 
pasakyti savo skaitytojams, 
kokių Amerikos valdžios 
agentų apsisaugoti.

Ant galo “Laisvė" sako: 
“Kas abejoja apie šio pra-

Judėjimo.

, Francuzija, Latvija, 
Lietuva. Luksemburgas, Au
strija, Palestina, Lenkija, 
Švedija. Pietų Afrika, Čeko
slovakija ir Vengrija.

Rusijos socialdemokratų '■ 
atsišaukimas.

Sąryšy su Stalino ir Troc
kio kova Rusijos socialde
mokratų menševikų partija 
išleido atsišaukimą į Rusijos 
darbininkus. Tame atriša ti
kime sakoma, kad darbinin
kai negali šaltai žiūrėti į tai, 
kas darosi, 
tai griežtai

Socialdemokra
_ o_____  smerkia trocki
ni n kų norą grįžti prie karo 

'komunizmo.
Grįžimas prie karo komu-

Socialdemokratai nuro-

A
• Pajiesliu švoge’rio Juozapo Bu'avo 

arba Bulavuko, iš Puškorių kalni". 
Pan.-munės parapijos, 17 metų atgal | 
gyveno Thomns. W. Va. Kas apie ji j 
žinote, malonėkite man pranešti a.bi ■ 
jis pats lai at-išanl-ia.

JUOZAPAS KP.ASKSUSKAS
R F. D. Route 1. B x 201.

• . Gardncr. Mass. į

Fajievkau draugo • Jono Suvic’ o. 
1922 metais gyveno Ch-'c’uroj. Paeina 
iš Kauno rėdy’-os. Siauliu apskričio, 
Kuršėnų parapijos. Pak’-ršėnu ka:»no. 
Malonėsite atsiš-ukti arb- kr- nnie ji 
žinot' niaJonėk’te pranešti, bu-iu la
bai dėkingas. Tt>nii sv«rbi-> žinią pra
nešt i,apie jo* b-oti K. Savicką. j

A ŠILIUKAS i
115 -L-th st.. North, St. Charles, III.

Pt.iiešcau J‘>no K«>koškos iš prie- 
žašt '-s jo <!ė<'ė: mirties. Atsišauk 
svarbiam rvils’o nas

ADOLFĄ ERANTA
2611 s‘... > noekford. Hl. I „ .■ ■ 1 i Pajieškau gjvenimui draupes me--

ginos, našlės ar gyvanašlė’, tarpe 2-> 
.ir 3a metų amžiaus. Aš esu 33 metų 
j amžiaus, gražus’vvras, kaip su savu 
I akimis pažiūriu i veidrodi. Rašydamos 
laišką meldžiu įdėti ir paveiksią, taip
gi uždėti aiškiai savo antrašą. As pla
tesnes ž'nias apie save suteiksiu per 
laišką. V yrų meldžiu nerasinMi. 17 i 

P. ANTHONV,
.•3 lo Greenpoint avė., - 

Ix»ng Island U-ity. ,V.V.

•.> i-V

» »

Pajieškau apsivedimui mer-zi’u? 
ncjaunesaės kaip 17 meLi. Aš esu Ėe- 
tuvis. smagus vaikinas! viršui rj>at”tę 
mano paveiksią Norėčiau. I a<i ir nr-r- 
jfinos. rašydamos man laiškus, ka tu 
prisiųstų ir savo paveikslus, kuriocu 
ant pare’ka’avimo sugręžihsiu. Atsa
kymų duosiu kiekvienai. Mano adre.-s.s 
toks: A. N. B. •

901 Main st., Simpson. Fa.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės b-- vaikų, n ;<> :50 iki 1U me
tų, katra sutiktų ant farmos gyvent. 
Platesnes žini is suteiksiu per laiška.

Jurgis Gūdis. rv Peter MickaluDas, 
K 2, Brute, W»s.

Bulgarijos demokratijos 
atgimimas.

Net žiauriausi;! diktatūra 
negali pasmaugti tikros de
mokratijos. jei ji lieka ištiki
ma savo idealams. Tatai aiš
kiai rodo Bulgarijos valstie
čių sąjungos veikimo pavyz
dys.

1923 m. Bulgarijoj reakci
ninkai nuvertė demokratinę ___ ____
Stambulyskio vyriausybę ir įvykęs Paryžiuje prof. darbi
uos vieton pastatė prof. Can-įninku sąjungą kongresas 
kovo diktatūrą. Stanibulys- į priėmė rezoliuciją, kad tar- 
kis ir visi jo miriisteriai. pri-|pusaviam santikiavimui butų 
klausę valstiečių sąjungai, i priimta viena kalba. Galimy- 
buvo nužudyti. Valstiečių są- i bes vienos vadaujamos kal- 
junga buvo naikinama gink-įbos priėmimo ištirti buvo pa
lu. Nužudytųjų valstiečių są-Įvesta sekretariatui. Tuo rei- 
jungos narių skaičius siekia įkalu prof. sąjungų Intema- 
20.000 žmonių! Tūkstančiai -cionalo sekretą natas kreipė- 
valstiečių buvo pūdomi Gan-Įsi į atskiras šalis ir atskirų 

______ -r________ . kovo kalėjimuose arba buvo iprof esi jų tarptautinius sek- 
nešinio teisingumą, gali as-į priversti emigruoti įužsie- retariatus,kadtiesavonuo- 
meniškai atsilankyt į redak- nius. Valstiečių sąjungos mone pasakytų.
ciją ir persitikrint, kad jis spauda ir organizacijos buvo1 Iš Belgijos pranešta, kad 
yra samozvancas.” 'sunaikintos. Tečiaus nežiu-į visų šalių mokyklose šalia

I Čia “Laisvė” stačiai kvie- rint į neregėtą terorą, Bulga- gimtosios kalbos butų moko- 
... ., Į čia Amerikos valdžios agen-rijos valstiečių sąjunga ne ma vienos pagalbinės kal-

1 ad pasirinkau svaresnę tus atęjtj j jos redakciją ir ji tiktai neišnvko, bet išaugo, bos. Vokietija negali Datarti 
n A 14 L-ni.iiiiii L»miini.an______ ________i... _____ :i..= i:*j____ _____ __ • ... i u/ .

♦
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ADAI)., kairiųjų komunistų mane parodys valdžiai, kad 
organizaciją, kad galėčiau aš esu Šmitas, buvusis I. W. 
nevaržomas liuesai pasida
linti įspūdžiais, ką mačiau 
Sovietų Rusijoj per keletą 
n. etų. Dėlto “Laisvė” ir už- 
siut ant manęs, kad nešoku 
pagai muziką

Dėl tarptautinės kalbos. 
1927 m. rugpiučio mėn.

paveikė politines sąlygas ge- jokios kalbos, reikia, kad 
ron pusėn ir vėl pasirodė darbininkai apskritai moky- 
kaipo rimta pajėga. tusi svetimų kalbų. Klaipė-

Paskutinėmis dienomis da, Ispanija. Jugoslavija nie- 
Bulgarijos mieste Plovdivoje ko negali pasiūlyti. Danija 
įvyko pirmas nuo 1923 m. duoda pirmenybę vokiečiu 

Anglija, Olandija, 
Kad dar daugiau sąjungos suvažiavimas. Kanada, Rumunija, šveica- 
valdrią “Lai* Milžiniškas suvažiavimas rija parisak'' už Esperanto

W. organizatorius. “Lais
vė” gerai žino, kad karo pra
džioj buvo tos valdžios areš
tas ant manęs, kaip ir ant vi
sų tuo tarpu I, W. W. orga-'viešas Bulgarijos valstiečių kalbai, 
nizatoi ių. ’
uakursi iri “I.ari-,

darbininkais. Ši sąjunga vi a 
galima tik viešpataujant lai
svam demokratijos režimui. 
Demokratinė tvarka labiau
siai reikalinga valstiečiams 
ir darbininkams. Dvarinin
kai ir kapitalistai puikiai gy
vena ir be laisvės, ir be de- 
mokratybės.

Toliau atsišaukimas reika
lauja žodžio, spaudos, susi
rinkimų, sąjungų ir tikėjimo Lietuvos 
laisvės ir asmens neliečiamy- Šiau’ ir aos’ 7eio- S0*5*’“. kaimo, 
bes. Mirties bausme turinti karų gvveno Cbicagoj. Meldžiu bro-

la arbi žinantieji apie jį malonėkite 
man pranešti, už ka busiu labai dė- 

<e> 
JOKŪBAS PATKAUSKAS 

, Timmins. OnL, Canada.

Milė R-slavičiutė na'ieškau brolio 
Jnor.rš Kast»vi<r-ne. Mteknlų kaimo. 
Malonės a* iliepti arba žinantieji teik
sis pranešti.

VTl.e RA.SLA VIČIUTĖ
Main st.. IJox 67. Millis. Mass.

Aš. Jonas šamas, paeinąs iš Kauno 
rėdyho'i. Panevėžio apskr.. Biržų pa
rapijos. Olsinės viensėdžio, pajieškau I 
<a'o drairzu ir nažbtainu. Kas Paeina I 
iš Biržų Parapijoj, meldžiu atsišaukti, 
visiems duosiu malonu atsnkvma. Ma 
no adresas; JOHN SMARKAS 

1136 Cedar st.. Raymond. Wash.

. Nepraleiskit šios Progos! 
Kam nt.sitHido pas svetimus v,,

‘gaut, naudokitės! Man reikalingas pti-
„ . , , _ , ... sMŪnkas ant farmos. kuris ųMPstii
Pajie^av brolio Jono Patkausko is bent But genaus nevedę*-----
-—s Kauno rėdybos. Biržų vals- , su maža seimvna. Platesnes žinias sL 

ir ans’ riėio. »rwi«»h.i t-«; mn * ___
•š art i.

būti panaikinta ir visi GPU. Jao atsišaukti, nęs turiu svarbų reika-* , • . • Jr arb'i ainnntien nmo « molnnūLitoorganai likviduoti. Turinti 
būti duota visuotina amnes- lk,ntraj;>K- 
tija. Visos komunistų parti-1 r<>jc 129^ 
jos privilegijos turi būti pa-'
J *1 1 ’ a nesakau Juozo Stankaus, paeinąnaikintos. Komintcrna> ne— i* Kretingos anskr.. Mosiedži<> vai 
gali būti subsidijuojamas iž- Kokliu kaimo. Pirmiau gyveno Mont- 

Pm/odniu ir Canada. paskutiniu laiku dirbodo Jesomis. rroiesims ir KO-(anjr|jų kasyklose Turiu svarbų reika-
operetinis judėjimas negalįs 
būti varžomas komunistų.

lų. Mano antrašas yra toksai. (6l 
JUSTIN BEINORS

564 East 155 st., Harvey, II).

Ona Šimkiutė-Hoffman. pajieškau 
brolio Albino Šimkaus. 15. metų neži
nau, kur jis gj-vena. Seniau dirbo mai- 
nosc apie Littleton, 111. Kas apie jj ži
no malonėkit pranešti arba pats teik
sis atsisaukt. (61

. MRS. A HOFFMAN
SSo Hancock st., Brooklyn. N: > .

teiksiu per laiška. (t, >
J. PĖR.M EITIS 7 

2252 — 21-th st.. DelruM. .Miete.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA AR ANI 

MAINO.
I I F< HBI KG. M ASS. Medin,s 

•nas, 4 gyveninių, su štoru, Buceme 
Gnoserne. biznis geras. Namas turi J 
gyvenimu, po 5 kambarius, o vienas . 
kambarius Apačioj tai 3 kambariai i.- 
krautuvė. Neša rendos j metus $946. v 
parsiduoda už $S.2n<>. sutinku ir ma. 
nyti ant M'orcesterio nuosavybe-. 
Biznieriai, nepralei.-kite progvs. " (o, 

JONH JONfTAS
16 l-afayetle st, Moreester, Mass

Trockis apie Rusijos 
padėjimą.

Vienam laikraščio kores
pondentui Trockis pareis-, 
kęs, kad šiuo metu Rusijoj 
esanti pavienių asmenų dik
tatūra, o ne proletariato dik-' vadinasi Joe Smith. J tatura. V įsas revoliucį JOS lai- bėgęs nuo manęs 6 metai atgal su l . “actjcii icvaisjiua,
mpiima* licšiol tepasireiš-'pao,inB Pan,aitiene- Jis mane paliko visais Įtaisymais. Rasykitf 
Iiicjuna. ja r # I su dviem mergaitėm. Jis vra 5 pėdų ir rrynitai aavrr.i'nVo . 'kias tik tuo, kad senosios ka- 9 colių aukščio, sveria 200 svarų?paei. s1 eitai pa. MdV minką. (-

- - - ■ ’ ---------- --------------- ------- ’ • 1 J. SHEMETA
109 Arthur St, 

MONTELLO, MASS

Pajieškau savo vyro Jono Kansos, 
įkuria vadinasi Joe Šmith. Jis yra pa-

! BIZNIERIAMS PROGA*
i Parsiduoda 5 šeimynų na 
' mas ir didelė bučernė ir ga 
! vadžios už labai pigią kainą 
[Viskas naujai ištaisyta, st.

pitalistinės tvarkos vieton Pa ’• Kauno gub., Aluntos miestelio. Į 
pastatytas vadinamas “Ne- 
pas,” * kuris tiek miestuose, 
tiek sodžiuose pagimdęs 
naują buržuaziją. Trockis 
toliau pabrėžė, kad visam 
pasauly nesą kitos valstybės, 
kurioj dai bininkų klasės bu- 
klė bntw tint-nnki kaip Ru-

buvo parvažiavęs Lietuvon, o pargrį
žęs gyveno New Yorke. Jis visados 
buvo agentu dėl pardavinėjimo lotų. 
Meldžiu pačiam atsišaukti, ka manai 
daryt. Iki šiol aš auginau tavo vaikus, 
o ant toliau tai neturiu spėkų Jeigu 
dabar neatsišauksi, tai vėliau idėsiu 
tavo paveikslus. Meldžiu visų "Kelei
vio” skaitytojų pranešti apie jj man 
arba vietos policijai. f 6)
vio” skaitytojų pranešti 
arba vietos policijai.

SOPHIA KANSAS
L. 12“ C; B?-b,r ar. Dutrvi

MATYK KAS ČIA!
ikr.i .a

r«s8v • 
irau

Mi-.h

Už $1.00 tiru k uoli . 
konvertai. ir Japot.ij,,.- fcouueair. 
ma plunksna vertės .<1.00. \ i.ską 
mit? už ?!.<*•. Adresuokite:

TIESOS KEOthl IJA 
?!» * f ih M., rhiladrirhie,
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6 KELEIVIS a No. 5. Vasario 1 d., 1W2S.
OKDER

Humoristika
Už gerą vis..d.. geiesnis yra.
Jonas su Baltrum sėdi karčia- 

moje už stalo. Išgėrus juodviem 
po keletą stikliukų Jonas klau 
šia:

—Pasakyk. Baltrau, ar yra 
kas geresni- . kaip stikliuką- šil
tosios ?

—Yra!
—Na. o kas?
—Ogi visas butelis.

įstatymai duoda pa 
teise reikalauti, k<>

BARB1ŠKAS ME1I 
Nl OTIKIS.

Mr ws» slrtlng qnlet1y ?n
rlie pharuta- y. atrending the lyceutu. 
r.’iere arrlved hls littie giri with this

■ Mi.tber atiys for you to conte home 
this minute. '

And xvbat If I doe*t cotne horae this 
minute?"

■She saya she wiil i-onje after 
\virh a sasb-MvIght.” z

H e went.

yuu

w<»rk 
i tolu

BOSTONO ŽINIOS

iAX/if
I 1Į Y //MJ:'

Right at Home
t’oiic# l’hie'--\V-,-l|, ,»;<{ j.m 

S e tbird degree >>n that guy. as 
you?

1‘eteetive—Snre we <lid;
li-ze-i. and cn-» r-i'-ed. and 

and badgered ui m every 
- i-uid think <*f.

• IVėli—and «hat di<! he
y ?”
• He

ered:
na ve
Magazine.

just «-ti 
•S ll r?-.

It y<>nr

įve 
iorinent- 
uay \ve

hully-

have to

• >f d.>zed ofT and ir.ut- 
•t. M:;rin ; Vali right— 
ovm way.- Forhf į

Pataria išleisti Sacco-Van- 
zetti bylos knygą.

Massachusetts valstijos 
prokuroras Arthur K. Read- 
ing pasiūlė legisiaturai (val
stijos seimui i išleisti Sacco- 
Vanzetti bylos knygą, kur 
butų atspausdinti visi rekor
dai ir liudininkų kalbos. Vi
sas pasaulis yra įsitikinęs, 
kad Massachusetts teismai 
nužudė tuodu italu neteisin
gai, todėl reikia atspausdin
ti visus dokumentus, kad jie 
nežūtų istorijai. Medžiagos 
esą tiek, kad bus 12 tomų.

Nesenai miręs Harvardo 
Universiteto profesorius Ar- 
ehibald Cary Coolidge pali
ko $1.080.000 turto. i

Namu statytojas Palladi- 
no nuėjo užmokėti ?.l a kieno 
teisme $50 pabaudos užtai, 
kad nemokėjo sa\ o darbi
ninkams algų.

Jo paskutinis norą.-.
Teisėjas: “Dabar. Kuonei 

nuteistas pakorimui, pasakyk, 
ko nori paskutini syki pavalgyt 
Amerikos
smerktajam 
tik jis nori.”

Banditas:
!ių dobilų

Teisėjas: 
žaliu dobilu nėra.

Banditas: “Tai niekis, aš galiu 
palaukti iki vasaros.”

A s n< riti glėbi ža-

‘ Bei aahėr žiema.
»♦

i -ji Barbė bara, 
■ji laukan varo.

BIJO KLAUSTI. t

O. tu manęs ne- 
Net nepaklausi, ko aš ver-

Jauna pati:
myli...
kiu...

S^na> \yras: Mano brangioji, 
dahar neturiu pinigu, tai bijau 
klausti, ko tu verki.

Pasivėlavo.
—Na. na. Tik trečia diena po 

estuvių, o tu jau verki?
—Verkiu dėl to. kad aš su 

vo vyru neapsivedžiau bent 
metų anksčiau.

sa-
30

NENORI M ATYTL

Natalija: Aš taip ?apykąU ant 
Jono už pabučiavimą, kad pasa
kiau, iog nenoriu jo matyti.

Uršulė: O ka jis ant to atsa
kė?

Natalija; Jis nieko neatsakė. ‘ 
t’k... užgesino šviesą.

Gerai pataikė.
i r* !. Viename restorane poną> ap
moka sąskaitą tiesiog pas bufe
tą. Seimininkas žiūrėdamas są
skaitą, iam sako :
< —P»et čia tarnas nepriskaito 
ta. » - *Z ’f »Taigi juk as tarno ii neval 
giiui. atsako svečias.

f GERAS VAISTAS.

Jauna Barbė tešlą minkė. 
Jons Įgnybė jai i kinką. 
Barbė piestu atsistojo 
Ir su tešla Jonui tvojo: 
—Ko tu lendi, besarmati? 
Jonas sako:—nieks nematė! 
—Tuo labiau!.. 
—Eik velniop!
—Na. palauk, nepyk. Barbute- j 
Duoki man savo rankutę. 
Juk tave, žinai, aš myliu.
Kai bari mane—aš tyliu... 
—Eik velniop!—Barbutė širsta. 
Pasirakštijo net pirštą— 
Keikia kubilą ir Joną. 
Trina pirštą i sijoną...
— Na.matai. Barbut.kam pykt? 
—Eik velniop!—ji ėmė klykt. 
Ir paraudo, ir išbalo.
—Kai prikibo, nėra galo!... 
—Na. Barbut. nebūk pasiutus- 
šeimininkas juk prišutys. 
čia mane prie tav’ atradęs.— 
O ir tau jis atnagradys!
—O tai ko tu lendi?.. Noriu. 
Kad išeitum!...—Jauna Barbė. 
Nors pikta dar ir paraudus. 
Bet jau žodis netoks skaudus... 
—Brūkšt pro duris šeimininkė: 
—Kas tau. Baroe. atsitiko?... 
Nors buvau nuėjus klėty. 
Bet atbėgau pažiūrėti!...
(Jons tuo tarpu kampan smuko. 
Kad neliko jo nei “dūko”). 
Barbė kiek labiau paraudo: 
—Nieko, rakštis, pirštą skauda. 
—Na. tai ko kaip durna klyki? 
Tarė Barbės šeimininkė: 
Apsisuko ir išėjo.
Jons prie Barbės vėl atėjo, 
žiuri, ji pagavo verkti 
Ir pro verksmą Joną smerkti: 
—Mat. tave, padlieca. myliu— 
Dėl tavęs viską nutyliu. 
O tu eini ir pas kitą. 
Duodi auskarus už litą... 
I-auk. daugiau kad nematyčiau. 
Tu manai, sakau aš tyčia... 
Taip Barbutė skundė Joną. 
Purkštė, "šnypštė i sijoną... 
—A, tai tau pikta, kad kitą 
Puošiu aš už visą litą!?... 
Na, Barbut. tu čia tai klyst 
Kam čia tokia melagystė?... 
—Taigi, taigi. Ona sakė. 
Kad tu myli tą smailakę. 
Kur večioruos visaip raivos. 
Nors ir kojos jos taip kreivos!. 
—Ką tu?! Ona. lapė, sakė?... 
Nenaudinga šita blakė!... 
Ji manęs, tai tiesa, nori!— 
Barbei šypso skruostai stori: 
Kai Jonukas tą pasakė: 
—Taigi. Jonai, šita blakė— 
Ji tavęs, tur būt. pavydi 
Ir užtai mane vis šidy...
—Taigi, mat!—prieina Jonas. 
Toks švelnus ir toks malonus. 
Sako drąsiai:— Tu pasauly 
Man viena esi. kaip saulė! 
Tave vieną. Barbe, myliu !... 
O kaip tu?... Sakyk, ko tyli?... 
—Myliu...—Barbė tyliai taria. 
Bet prie kubilo privarė 
Bekalbėdams geras Jonas.
Ir tik—dulkt!—aukštyn sijonas. 
Ji ant kubilo—ir Jonas,— 
Neišlaikė svorio ožiai 
Ir su duona apsivožė...
.Mat nematė.—kokia gėda!— 
Kad j tešlą abu sėda...

Leonas Vitkauskas.

OUR WOMEN VOTERS

•Jo you

r.r.dI cness in >i<y l>m>v.n 
r«rt toque."

First Change cf S'yle
• ing .o bave :i n.--, 

imiuired Atlotu.
replie.t. “I I

A Firm Fttition
S vour po?iiii<u <.u iliS <(•.:>«

• <1 the ui:ia «f

e. A

Prapuolė lietuvaitė mergina.
Levusė čekanauskiutė, 21 

metų, gyvenusi po numeriu 
507 E. 7-th st.. So. Bostone, 
seredoj, sausio 25 d., išryto 
išėjo darbo jieškot ir nesu
grįžo. 6 metai kaip atvažiavo 
iš Lietuvos. Apie 5 pėdų di
dumo, sveria 125 svarus, 
tamsių plaukų, mėlynų akių. 
Buvo pasirėdžius su raudona 
kepure, visai tamsiu kotu, 
juodais čeverykais ir juodom 
pančiakom.

Kiaušinių pardavinėtoja  ̂
Dargneaur buvo nubaustas 
Lvnne $30 užtai, kad parda
vinėjo senus kiaušinius, o 
“šamą” turėjo ant jų uždė
jęs. kad tai “švieži kiauši
niai. tik ką iš po vištos."

Stiprumo-Buda votojos
Kosulys, slogos ir pana-ųs žiemos 

nemalonumai, labai tankiai apreiškia 
dėl netinkamo besimaitinimo. Nusilpusi

kūno sistema lengvai pasiduoda užsikrėti
mams. Tokiuose atsitikimuose reikia vanoti 

toniką kaip

SCOTT’S EMULSION
Kuri.-, yra sliprumo-budavotojas eoa-liver oil padarytas leng
vai vartojimui. milionai žmonių -ustinrino savo jėgą <u 
Scott’s Emulsion.
Jus taipgi turėtumėt suprasti jo sveikatą-teikiančią 
naudą. Vartokit jį reguliariai 1 mėn.

= Seott & Bowne, Bloomfield. N. J. 2‘ :'.x

Telefoną* 3’234 
MEDICINOS DAKTARAS 

c. J MiKOLAITIS 
Yaiandos: nuo 2 iki 4 po pietį 

nuo 7 iki 8 vakare
107 SU.MMER STREET, 

LAWREKCi_ M ASS.

DR. J. MARCUS
LIETI V HK \S «Y D Y TOJ AS

S,>eeia>i tas slaptų ir kroniikų li
gų moterų ir vyrų, kraujo ir odos.

Taipgi reumatizmo.
241 Hanover St, Boston. Room 7. 
ui.: h!<-nmo,.<i Rox. 1Š94-J.
aiande : Nuo 9 ryto iki x vakaro. 

Nvdė-čieniais iki 4 vai. po pietų.
i
i

-

Resrgie—I don\ kn- vv Tyhy
-te- the vreather Miss shrrp*-.-

M?»« Sharpe—For tiie sritim r-.-:iv<-, 
y<-n never c<>me ln '»'>• ••• 

raln, Mr. Sapp. ' .

Da vienas Vanaigaičio-Jo- 
zavito koncertas.

Pereito nedėldienio vaka
re South Bostono Municipa- 
lėj Salėj buvo da vienas mu
sų artistų Vanagaičio-Joza- 
vito koncertas. Kadangi šitą 
koncertą ruošė “Darbinin
kas/' tai jame dainavo da 
keli bažnytiniai chorai ir pa
vieniai vietiniai dainininkai. 
Žmonių buvo pilna salė. Ar
tistai, žinoma, atliko savo 
užduotis, bet amatoriai ne
kaip.

i » maineriu. « 
'Į!

i 
i
♦ 
i 
« 
i» 

« 
i ♦ 

i 
t i ♦ 

J.

L

( AMBRIDGE. MASS.
Aukos maineriams.

Sausio 22 d. buvo krikštynos 
pas Juozą IJeresky. 305 Wash- 
Ington st. ir per jo pasidarbavi
mą lapo surinkta auką sušelpi- 
mui streikuojančių
Pennsylvanijos valstijoje.

Aukavo sekančiai:
F. Dobrovolskis.......... S5.00
St. Gudas........................$2.00
A. Miller........................Sl-00
Ad. Dereškevičius .... $1.00 
Leon G. Powers.......... $1.00
J. Dereškevičius..........$1.00
Pinigus žadėjo pasiųst strei- 

kieriams paisai J. Dereškevičius.

I

I

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; S—•
Sekma<lien.aia: 10—>

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

t t 
I 
» * » 
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Smarty!
(tryins to r.-mosilvr) — 

Kn't tiiere a -a
P.ix

:
If the s-hoe pim-lms- 

r> x—Sure! "If ti«- 
ivotnan’s f *>t

ŠAME REASCt!

Lietuvos ir Rusijos 10 metų 
sukaktuvės.

‘‘Laisvė” ragina savo pa
sekėjus apvaikščioti kartu 
Lietuvos ir Rusijos 10 metų 
sukaktuves, palyginti kuri 
šalis daugiau per 10 metų 
nuveikė.

Ištikrujų. Įdomu butų pa
darius palyginimą, kurie per 
tą laiką daugiau iššaudė 
žmonių: komunistai, ar fa
šistai. Neprošali taipgi butų 
pakalbėti ii- apie Trockį, ku
ri bolševikų valdžia dabar 
išgrūdo į Sibirą už gynimą 
Lenino politikos. Apvaikš
čiojant šitas sukaktuves 
svarbu yra nurodyt, jog Le
ninas buvo laimingas, kad 
pasiskubino pas Abraomą 
iškeliaut. Jeigu jis šiandien 
butų gyvas, tai galimas daik
tas, kad ir jam butų prisiėję 
eit su Trockiu. A. L.

į KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta

mus. kaip vyru.', taip ir moteris ar 
merginas i- Lietuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugu-,,
greitas. Mano patyrimą ■ laivakorčių ' 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi į 
tie. kurie jau per mane atsitraukė sa- į 
vo gimines yra man dėkingi už mano' 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi- j 
noms, taip ir visiems keleiviams r-a- į 
jpinu geras apsistojimui vietas Ka- ’ 

ladoje. Mano patarnavimas ir kainos į 
a'vakorėių yra pigesnės, negu kitų 
įgentų. Dėlei platesnių informacijų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu I

ALENANDER S. LEWLS 
Tourist Agent (-) ,

45 Windi«or St, Montreal.
P. Q, Canada. į 

j

I.'
I

INTERNATIONAL PAPHt CO
New York. N. Y.

Dec. 28.1927.
Board Direktoriai paskelbė; 

kvoterinius dividendus po šešias-1 
dešimts (60c.) Centų ant šėroį 
ana Common Stock šios Kompa
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.

OWEN SHEPHERD
Vice President & Treasure

TURAS BUDAS BAIGT 
NUSKUBI SKAUSMUS

Scandoi m BuĮvillt
Jane bu* marri-rt an anple^vorr-. 
An accldant cnt her in two;

They charged the bui wiih įlomy. 
,<ow what eonld the pocr thins <1 ■

‘New Henrietta” Repertory
Teatre.

Repertory Teatre 
vaitę yra vaidinama 
koniška kome dija
Henrietta.” Kainos nuo 25c. 
iki $2.00. Taksų nėra.

šią są- 
ameri- 
“New

V«ry Odd
Engli-«h Advertisęmmt: ,‘Wai»te<l: 

m a ir compreasor f«r < oinpr»-<s!nz 
ai r.”

Isn’t tt amazing tbe o<i<J nses 
vhich reopte wfil put thinr«?

to

Pmt Judgment
Brlde—My ftelly thlnks yon’re 

,'nlly soųr.
Groon>—T*« thould have Introdtmei! 

me b»fom ahowed m« t Imt ln>i<«l 
bil!.

aw

TA«m Loogly L^li«9
feM M U T could go to sleep 

standin* •»," be yawned.
“Ynu nm BMt of the time. aren i 

yru?” aite y«wned back.—Ameri<-an 
. <*ffon Mmtbty.

“I

Anton Blossom, senas Bo
stono gyventojas lietuvis, 
pirmiau ji> gyveno 12 Stani- 
foi d st.. Bostone ir 235 D st., 
So. Bostone. Kiek metų atgal 
jis dirbo prie molderių, bet 
vėlesniu laiku dirbo restora
ne. Dabar ji.- guli Harding 
ligoninėje. -Jeigu randasi,jo 
giminių arba draugų, gali 
kreiptis } ligoninę. Paaiškini
mą gali gaut Keleivio” ofi-

Nebūk mizerija su strėndieghu 
skausmu de: sustyrusių muskulų 
sąnarių dėl sunkaus darbo, užsiėmimo 
ar dei kitos priežasties. Vartok 
Johnson’s Red Cross Kidney Plasterį 
prie skaudamų vietų, subrinkimai r 
sustyrimai jus apleis—beveik urnai.

Johnson’s Red Cro«s Kidney Klas
teris užoaieria skausmus tars: magiš
kai, dėl to, kad gyduolės ant plasterio 
persisunkia per odą ir eina tiesiog i 
apimtas vietas ir būtinai prade-la sa
vo nuostabų veikimą ir teikia pagal- 
oą taip ilgai, kol plasteris laikoma- 
prie kūno.

Tūkstančiai sunkiai dirbančių vyr.j 
ir moterų surado paprasčiausią, leng
viausią. greičiausią ir tikriausią būda 
gydymui skausmų ir sustyrusių mus
kulu. Nekęsk nei vienos minutės liauk 
Re-I Cross Kidney Plasterį bile vaisti
nėje. Nuo momento, kuomft jus pra
dėsit vartot. jus nusistebėsite jo nuo
stabiu veikimu.

Te!. So. Eoeton 596-W.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DEN’TISTAS

Y ALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienę

Nuo 2 iki 0 v-.k.
NEDĖLICMIS:
iki 1 v. pn pietų

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 Broadnay, tarpe C ir D Si,
SO. BOSTON. MASS.

«

Lietuviška Aptieks
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin- 
K’ų ligų, kosulio, patrūkimo, rtc. 
Taipgi užlaikom Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausias, (vai
rios Šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčiam ir 
paštų. Musų Aptieks tebėra toj 
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET, 
BOSTON. MASS.

per 
pa-
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Telefonas 5112.

Dr. A. 6ana-6liMllska$
LIETUVIS DANTISTAS

VALANDOS:
Nuo
Nuo
N uo

10—12 dieną
2--5 po pietų 

0—8 vakare 
Ncdėliomis pagal susitarimą. 
7h.» N. Main St. kam p. Eroad St.

MONTELLO, MASS.
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Tavo sveikata priklauso nuo 
šviežio ir švaraus maisto

BLUE RIBBON NARKET
' ra švarūuisias ir didžiausias 
Lietuviu Marketas Amerikoj 

Geriausia Mėsa. Daržovės 
ir Groseriai

ORDERIUS PRISTATOM 
I NAMUS 

be skirtumo kokioje dalyje 
Dorchesterio gyveni.

Atsilankykit ir persitikrinkit.
BLUE RIBBON MARKET

J. STRIGI’NAS. Savininkas. 
SŽ—«2a BLEASANT ST..
DOR< HESTER, M ASS.
Telefonas Columbia 425H.

PERDAI C.
SKAUDUS

Šlapinimasis 
seniems

Palengvinamas

Santai Midy
Par-.luoda visi 
Aptiekoriai.
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SPECIALISTAS NERVU IR 
KRONIŠKU LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA. 
KAS NOKI

Dr.KILLORY
8COLLAY SQL'ARE 

BOSTON.
OLYMPIA THE VI RE BLDG^ 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nno
9 iš rvto iki 7 vakare. 
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 diena.

r. J. AKŪNEVICIUS
■

Lietuvi* Graboriu* : ! 
' - • f . *•*

Suteikia ęnriausį paskutinį 
patarnavimu Už pilna pajrrabą 
trolima apsieiti iu -Sxt> ir aukš- 
<i:'.UA.ž dideLus, o už vaikus nuo 
.<20 jr aukščiau*. Pieiąi ir gra
žiai. Ofiso ir jryvenimo; a<f:esas:

820 E. 6-th Street.
SOl'TH BOSTON. MASS. 

Tel.: So. Boston 448*.
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Tel. South Boston 3520 
Reaidence University 14C3-J. 

S. N. Piižiuti-SktliM 
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
3€6 Broadway, So. Boetoe, Mmb.

Room 2.

Sustiprina Nervus ir 
Vidujinę Jėgą

\’vra> ir moterys, kurių nervai yra 
menki ir kurie turi gležnus viduriniu- 
organtu, privalo imt’ Nuga-Tone nors 
per keletą dienu ir pamatys stebėtiną 
na taisymą. Stipresni. patvaresni 
nervai ir padidėjimas vidujinės jėgos 
jr veiklumo visu organų yra natūra
li- pasekmės po paėmimui Nuga- 
Tone. Jis taipgi taiso kraują, padidi-i 
na muskulų stiprumą ir pagerina abel- 
. a sveikatą.

Dėlei savo didelių sveikatą budavo- 
i.incių ypatybių Nuga-Tone yra geras 
de! prasto apetito, prasto virškinimo, 
inl -tu ar tulžies suerzinimo, gležnų 
kepenų, prasto miego, pailsio, nupuo
lusio jausmo, netekimo svorio, skau-J 
dčj.mo galvos, kroriško užkietėjimo ir 
įMi: ašių ligų. Nuga-Tone yra garan
tuojamas, kad jums pagelbės arba bus 
grąžinti pinigai Pasiimk bonkutę 
šiandien. Gaunamas visose aptiekose.

>
.................... I • - ■ I ■ I ■ II ■■
PLUNKSNAS. Pukun, PaduškM, 
Patalus, K aki ras ir viaokias tevų 
įrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užąiganėdinimą.
Pas mus gausite 

y tikras enropiškti ..
/ plunksnas ir pu-

- ku*.

European Feather Co.
25 Lowell Street, Boston, Mm

Į

ho.7.

Aš ištekėsiu už. tokio nedorė-'SKAITYKIT IR PLATIN-JUtų - "dvasiškas”- i___ • ___•___ ■ i ■» ■■i •

r. p
lt.e

bank- 
biznis

Kmr N9chwr
"Auti the tte.ifnr the littie 

Hi.vdam ;’wco!<J yon likę a long tie?"
•*Yes. .vėrę ionfc: he grovr* ont of 

thIngs onfH.ę Anerfe.

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba ten
kinai ir ruaišiui. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chamben SL, BOSTON, MASS.

"te bo • ssaefstent man r
■r skonio ssy so; hs dresses 

-•very Snnday betom he tunes i n 
• r.nrch ssrvfcSSk"

Išegza minuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose lakiose i aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku. .

J. L. PAAAKARN1S, O. D. 
447 Broaduray, So. Boston, Masu

Bostono priemiesty New- 
itonvillėj, kur gyvena švie- 

t. .sesni žmonės, kun? Harold
DRAUGAI DARBININKAI, B. Hunting upskeibė

I ’ ’ ■visai neinu.

r

£_

Buvusis Cliftofto miestelio 
pašto viršinin as, kuris pa
vogė $2,168 pašto pinigų, ta
po paleistas ‘ >n probation.” 
0 paprastas pašto darbinin
kas, kuris Bostone andai pa
vogė kelis dolerius, gavo du 
metu kalėjimo.

Dėdė:— Tu. J.onai. dabar esi 
daktaras, tai gal žinai vaistą nuo 
užmiršimo?

Sūnėnas: žinau, dėde! Pasko
link man šimtą dolerių, tai visą 
savb amžių neužmirši.

Mylinti žmona.
Vyras, mirdamas, prašo savo! 

tūnos žmonos:
—Mano mieloji, kai as numir

siu. tai tu netekėk už kito, nes 
man bus negera, kai tu ateisi su 
kitu vyru pas mane i dangų.

—Nebijok, mano mielas vyre
li! ......... ... ’
lio, kuris numiręs eit į pragaru. I

DR. LANDAU
32 CflAMRERS ST.. BOSTON. 

Gydo Veneriškas Lig**.
Valandom— Kesdien uu« x il-į 

10. nuo 1 iki 3 ir nuo 0 iki H.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Dei tanvoty, žaizdų ir Mt« skauduliu 
BEAK BRAND SALVE (Grobtarskfo)

Sortabd* rkaw*i« ir ažrydo žaisdas be 
ikivm j 2 ar 3 diena. Kaina Ue. 

GROBLEWSKI K CO, PlysNatb, Pa.
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bot
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

mas jiems kvitus su savo pa- m .
rašų. Dabar gi paaiškėjo. nUgdfdl okdUūRllt

I

MEILĖS TRAGEDIJA.
Kaunas. Sausio 2 d. savo 

suziedotinės namuose nusi
šovė Valstybės teatro mon
teris Leonas Martinaitis.

šios tragedijos priežastys 
yra sekančios:

Martinaitis jau 3 metus 
mylėjo Eleną Vileikytę, su 
kuria ouvo susižiedavęs. 
Naujų Metų išvakarėse Val
stybės teatre buvo balius, i 
kun Martinaitis buvo pasi- 
Kvietęs Vileikytę. Nesulau
kęs jos ir nujausdamas kaž
ką negero, sausio 2 d. užėjo 
pas jos tėvus ir susidūrė su 
pirmutiniu Vileikytės sužie
duotiniu Borchertu, atvyku
siu Kaunan ir tą dieną vėl 
susižiedavusiu su Vileikyte.

Pas Vileikius tuo laiku vy
ko iškilmingi pietus sužiedo- 
tiniams pagerbti. Martinaitį 
pakvietė pasilikti. Per pietus 
Vileikytės tėvas (paprastai 
mažai vartojančiam svaiga
lų) Martinaičiui pasakė: 
“Matai kokia negera tavo 
Elena.” Po tų žodžių Marti
naitis išėjo į gretimą kamba
rį, pasikvietė \ ileikytę ir pa
leido į ją šūvį. Vileikytė 
šaukdama Įbėgusi pas tėvus. 
Tuo metu subeldė antras su
vis. Įėję i kambarį rado Mar
tinaitį gulinti su peršauta 
galva ir revolveriu rankoje. 
Martinaitis tuoj mirė. Vilei- 
kytė tik lengvai sužeista ir 
netrukus pasveiks.

šioje nelaimėj 
kaltina daugiausia
tę- .

Pažymėtina, kad Vileiky- 
tes motina, atvykusi prie 
Martinaičio karsto, ėmė ve
lionį visaip kolioti, bet susi- 
rinkurieji velionies palydo
vai tą moterį išvesdino pro 
d uris.

žmonės
Vileiky-

IŠSIGANDO IR ŪKO
NEBYLĖ. ,-------. _ - - . . .

Miptpliui (šiluti ansk i kad minėtas asmuo dažnai; 
Kas Jankydavę>
vaikučiams atneša Kalėdos. Pa|lk<> neapmokėtų
vpač kada atsilanko Kalėdų į sąskaitų.

..:i.„.__ TaigiSULAIKYTA KOMUN1S- diedas, pilnu maišu gražiau-;
TINĖ LITERATŪRA.
Kriminalinės policijos pa

stangomis, Naumiestyje šio
mis dienomis sulaikyta dide
lis — kelių pūdų naujas ko
munistinės literatūros siun
tinys. Literatūra daugiausia 
pašvęsta Lenino mirties me
tinėms sukaktuvėms pami
nėti.

šių dovanėlių nešinas ir ap
dovanoja geruosius vaikus 
visokiomis gerybėmis. Bet 
kartais netikėtai visuotinas 
džiaugsmas, dėl kieno nors 
neatsargaus juokavimo, gali 
pavirsti nelaime. Taip, Ka
lėdų vakarą ir pas musų kai
mo mėsininką R. atėjo Kalė
dų diedas ir atnešė dovanų 
jo 4 metų dukrytei. Tėvas 
juokaudamas pasakė kūdi
kiui, kad jis nuplausiąs gėra
lam diedukui galvą. Pasiša
linus vaikui į kitą kambarį, 
jis juokaudamas nuėmė ma
loniam sveteliui jo kaukę ir 
parodė vaikui. Tik įo dukry- 

vą mirtinai sužeidė Semioną -e Pri?m,e. t*re:
llrikovą. Bukauskas sulai? ny^ m taip persigando, kad

- (nustojo kalbos.

Taigi reikėtų kam nors* 
i pasirūpinti, kad panašus as-1 
mens savo pasielgimais, vi
suomenės’ akyse, nežemintų 
karo invalidų gero vardo.

Plaukite Inkstas
Gerkite Daug Vandens Ir 

Paimkite Druskos Pirm 
Pusryčių

LIETUVIAI!

KIRVIU SUKAPOJO
ŽMOGŲ.

Dusetos (Zarasų ap.). Nak
tį iš 27 į 28 gruodžio, 1927 
m. Skineikių kaimo, Dusetų 
valsčiaus Jonas Bukauskas 
dviem kirvio smūgiais į gal-

kytas. Vedamas tardymas.

NEBEUZTVENKSI UPĖS 
BĖGIMO.

Rokiškis. Kaip visur, taip 
ir čia buvo perskaityta baž
nyčioje vyskupo laiškas, kad 
žmonės įskaitytų “bedie
viškų” laikraščių. Visa para
pija kupina lapelių iš Katali
kų Veikimo Centro. Bet atė
jus laikui užsiprenumeruoti 
laikraščius, šiemet daug dau
giau reikalauja pažangiųjų 
’aikraščių. Ir knygynuose, 
kur laikomi laikraščiai, visa- 
los juos išperka.

VAGYS ĮSILAUŽĖ 
PRO LUBAS.

Andriejavas. Gruodžio 23 
d. nežinomi piktadariai įsi
laužė pro lubas į ūkininko 
Stankaus Kapstatų kaimo 
svirną ir išvogė 35 pudus li
nų ir 10 purų sėmenų. Polici
ja daro pastangas surasti va
gis ir paskyrė 100 litų atly
ginimo už jų nurodymą.

aigant riebaus maisto 
perdaug gali įvaryti inks
tams ligą, sako žinovai, nes 
pasidaro rūgštys kenksmin
gos inkstams, šie peisidirba, 
prisikemša medžiagomis ir 
ateina nugarom skaudėjimai, 
gėlimas, galvos skausmai, 
nemiga, pūsles ir šlapumo 
negaliavimai.

Pajutę, kad nugarą skau
da, ar pūslė neveikia kaip* 
reikia, pradekite gerti daug 
vandens, primaišydami kn- 
kias keturias uncijas Jad 
Salus iš geros aptiekos. Imki
te po šaukštuką stikle van- 
iens prieš pusiyčius ir inks- 
:ai dirbs puikiai. Tos drus
kos pagamintos iš sudėtinių • 
ugščių vynuogių ir citrinos. | 
nie kurių dadėta lithia. Per Į 

>’ ilgą laiką ,ios vartojamos in-

KAIP NETIKĖTAI ŽMO
GUS GALI GALĄ GAUTI.

Šlepiai. Vienas šio kaimo 
ūkininkas, norėdamas ap
saugoti rūsyje supiltas bul
ves nuo peršalimo, nešė i ru
si degančias anglis. Atnešus 
jam anglių iš antro atvejo, 
smarkiai užsitrenkė iš lauko 
atidaromos durys, taip kad 
jis prie visų pastangų ne- 
įstenge jų atidaryti. Atsira
dęs mirties pavojuje, nes iš 
anglių ėjo smarkus garai, jis 
ėmė iš visų jėgų rėkti ir muš
ti į.durfš. Vienok niekas ne
atėjo jo'gelbėti. Tik paga
liai jo sūnūs, pasigedęs ilgai 
^tepareinančio tėvo ir išgir
dęs Įtariamą dundesį, nusi
leido i rusi ir atrado savo tė
vą jau sukniubusį be sąmo
nės ant žemes. Išnešus į tyrą 
orą, vienok jis greit atsipei
kėjo.

6 METAI UŽ KŪDIKIO 
NUŽUDYMĄ.

Kariuomenes teismo sesi
ja Kėdainiuose, sausio m. 3 
ir 4 d. nagrinėjo 4 bylas. Jų 
tarpe pil. Šimonienės Pranės 
45 metų amžiaus, kaltinamos 
savo kūdikio nužudyme ir 
pi L Grigo Antano kaltinamo 
komunistinės literatūros 
skleidime.

Kariuomenės teismas,susi
pažinęs su kaltinamaisiais 
motyvais, nuteisė: pil. Šimo
nienę Pranę 6 metams ir Gri
gą Antaną 4 metams sunkių
jų darbų kalėjimo. Kiti du 
kaltinamieji išteisinti.

SPROGO “GĖRYMĖLIS” 
IR UŽDEGĖ MOTERĮ.
Timsriai. Vieno šio kaimo 

gyventojo šeimininkė, norė
dama pavaišinti “svetelius” 
anodija, padėjo to skystimė
lio buteli už karštos kros
nies. kad atšiltų. Po kiek lai
ko ji, pasiėmusi degančią 
<kalą, ėjo atšilusio gėrimėlio 
atsiimti, tik per neatsargu
mą, prikišo perarti žiburį. 
Anodija sprogo uždegdama 
moteriškės drabužius. Kol 
prišokusiem gelbėti pavyko 
nuplėšti nuo kūno degančius 
drabužius ir juos užgesinti, 
moteris skaudžiai apdegė.

KAIP ŠUNADVOKAČIAI 
APGAUDINĖJA.

Jurbarko apylinkės gy
ventojas Jonas Vinkšnaitis 
iškėlė bylą kaimynui Vėbe
riui dėl arklių. Pas advokatą 
eiti nepanorėjo — perbran- 
giai atsieis. Užsuko pas šun
advokatį Kovalčiuką. Šis už 
prašymo parašymą paėmė 
36 litus. Paskui dar sako rei
kią ir teisme susižinoti, dar 
girdi reikia 200 litų. Žmoge
lis mano, kad taip ir reikia. 
Davė 200 litų. Vėliau Vinkš
naitis sužinojo, kad per ap
gaulę Kovalčiukas išviliojo 
tiek pinigų ir pasiskundė tei
sėjui. Liko iškelta už sukčia- 

I vimą byla. Kovalčiukas aiš- 
■ kinosi. kad paėmė 36 litus už 
’ prašymo surašymą, o 200 li
pų už stojimą teisme gynėju, 
j Prieš kelias dienas Jur- 
. barko nuovados taikos teisė- 
j jas sprendė šią bylą. Nusta
tyta Kovalčiuko apgaulė ir 
jis padėtas septyniems mė
nesiams kalėjimam

12 METŲ VAIKAS NUŽU
DĖ 70 MĖTŲ SENELĘ.
Kaip jau buvo spaudoje 

minėta, gruodžio 23 d. L lšė- 
nų kaime, Sedos valsčiuje 
savo namuose rasta nužudy
ta revolverio šūviais pil. 
Magdė Ruzgienė, apie 70 
metų amžiaus. Nustatyta, 
kad tai padarė jos posūnis, 
Juozas Žilinskas, 12 metų 
amžiaus. Užklaustas kodėl 
jis tai padarė, jis paaiškino, 
kad jis nušovęs ją už tai, kad 
iį labai dažnai mušdavo ir 
jis jos neapkentę. Revolveri i 
jis pavogė nuo pil. Juozo Mi- 
neikio, gyv. Vaičių kaime, j 
[lakių vai. Kvota perduota 
ardytojui.

——————— ’
DARBININKO NELAIMĖ, negal ia vi muose kad nu-

Zarasai. Gruodžio 28 d.
Juodinio malūno darbinin
kas Antanas Kuosa per ne
apsižiūrėjimą ir blogą įren
gimą pakliuvo po malūno 
diržų, kur bemalant jį par
bloškė ir sutraiškė, kad ryto
jaus dieną mirė. Paliko di
deliam varge žmona ir treje
tas mažų vaiku.
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ša inkstus.
•Jad Salts negali niekam 

pakenkti. Iš jų pasidaro ma
lonus, burbuliuojantis lithia 
gėrimas, kuri milionai vyrų 
bei moterų geria retkarčiais 
idant nuvyti nuo savęs rim
tas ligas ir užlaikyti inkstus 
sveikais ir švariais.

NUSIŠOVĖ TĖVAS IR 
SŪNŪS.

Beržuoniai, Pandėlio vai. 
Gruodžio 23 d: gauta žinių, 
kad nusišovė tėvas su sūnu
mi M. Nusišovimo priežastis 
esanti, nesantaika šeimoj.

IŠ LIETUVOS Į KANADĄ.
Dabar jau netoli pavasaris, tai yra 

'oriausiai laikas dėl atsitraukimo sa
ro giminių į Kanada. Aš atitrauksiu 
iusu gimines ir pažįstamus, kaip vy
tus merginas ir moteris iš Europos į 
<anadą. .Jei jūsų imigrantai yra svei
ki, moka skaityti ir rašyti. Dėl plates- 
iiu informacijų visuose Kanados rei
kaluose kręipkitės ypatiškai arba per 
laiškus prie manęs. <-)

GEO. KAUPAS 
Laivakorčių Agentas 

P. O. Bnx 47. AValkerville. Ont.,
Canada.

Tai
i
PĖDĄ 192K ir 
ekskursantų.
Tėtnykit šių 1928 metų ekskurtiju: 
TIESIOG I KLAIPĖDĄ it- prie jų pr.- 

pr.sirupink't reika-

BALTINO AMERIKOS LINIJA 
vienatinė ir pirmutinė I utija. ku

rios laivai plaukė STAČIAI Į KLAI
PĖDĄ ir 1927 metais .-u būriais

šių 1928 metų

<i:lėkit. Is anksto 
iingas popieras.
“IJTUANIA"—17

Lietuvių .Judamų 
ekskursija.

“ EST< > N1 A“—2 Gegužės- May
“Vienybės“ ekskursija.

“ESTONIA“—lt> Birželio-Jun
Lietuvos Vyčių ekskursija

Halandžio-Ap ii 
Paveikslų korn.

“LITUANIA“—29 Gegužės 
Liet. Darb. Sąjungos ekskursija

KAINOS LAIVAKORČIŲ I 
KLAIPĖDĄ

Trečia klesa ..................
Ten ir atgal t.ktai . 

Turistinė III klesa ..
'ten ir atgal tiktai .

Valdžios taksai atskirium.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI
. $107.00 
. SIRl.Ou 
. $122.<*> 
. $2o:l..»o

“Eatonia” 
“Lituania” 
“Eatonia”

Vasario 21
Kovo 13
Kovo 30

Žiniom kreipkitės į vietos agentą ar j bendrovę:

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

CUNARD LINDA LIETUVON
Greičiausi plaukiniai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš 2Tew Yorko į 

Southampton kas Semia vienu is milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA AQUITAN(A MAURETANIA
13 BOSTONO: ANDANIA Sausio

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

CUNARD LINE-

8. CARONIA Vasario 19.
New York į Ka'iną S203 ir bran
giau. Atskiri kamtariai, erdvi 
vieta, geras naminis valais, 
mandagus patarnavimas. Bei ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arta rašykit pas,

33 Statė Street,
Hoston, Mass.

i

NUDAKDĖJO GRIOVIN.
Pagėgiai. Kalėdų trečiąją 

dieną dėl vežiko neatsargu
mo ties Tobašiaus krautuve • 
apvirto į griovį didelis gele- i
žinis žibalo vežimas. Tik di-' SMURTINGAS BLĖSIMAS, 
dėsniam žmonių skaičiui su-.; v u*.;,
sirinkus ir pridėk 
kelti. Nora vežimas kiek ir “"?1 '■■'•‘s™1 ^o. Tą 
apgadintas, bet žibalas neiš- : “1“!' ku?m „
i liejo, mat buvo gerai užda-:sas pa5a"1!\.K"^sJS!“ 
rvtaTkaip beveik visur, taip ™ o g
ir čia kalta degtinėlė r,siuos 1928 metus, pas mus 
n čia kalta degtinei*. ‘viename Lietuvos kampely

je įvyko žiaurus dalykasi. 
Nakties metu, nežinomi pik
tadariai. išmušę pil. Klemo 
Balsevičiaus, gyv. Pašakar- 
nių kaime, Akmenės valse., 
trobos langą.'su ginklais ran
koje įlindo trobon ir parei
kalavo šeimininką atiduoti 
jiems 8,000 litų. Jam atsisa
kius padaryti, piktadariai 
pareikalavo pinigų iš šeimi
ninkės Balsevičaitės. Balse- 
vičaitė pradžioje irgi mėgino 
atsisakyti, bet plėšikai pra
dėjo badyti nelaimingosios 
kūną peiliu ir reikalavo ati
duoti pinigus. Negalėdama 
iškęsti kančių Balsevičaitė 
išdavė plėšikams 1,700 litų, 
kurie paėmę pinigus pasislė
pė. Plėšikai jieškomi.

i

ŠTAI, KOKIE UŽDARBIAI
Rokiškio vai. tapo parduo

tas didelis ir garsus miškas 
“Natkuškių šilas.” Žmonės 
nudžiugo, kad bus darbo, 
bet medžiai, ilgumo 15 met
ru ir 24 colių storumo, už at
vežimą 10 kilometrų Į stotį 
užmoka 9 litus. O už sieksnį 
malkų moka 10 litų. Nuo 
tamsos iki tamsos per dvi 
dienas sieksnį malkų galima 
suvežti. Todėl ūkininkai 
įieško kitokių uždarbių. Kil
pomis gaudo kiškius, lapes, 
bučiais kurapkas, siųstais 
šeškus. Kiškio oda 6 litai, la
pės 120, šeško 38 litai, ku
rapka du litai.

PASIKORĖ. a

Joneliškiai. Panemulėlio 
vai. Prieš Kalėdas pasikorė 
P. Cypas. istorija pasikori
mo tokia. Vyras mylėdavo 
skaityti knygas ir laikraš
čius, buvo linksmo budo ir 
draugingas. Žmona davat- 
kavo, buvo subraukusio po-

ZAKRISTIJONAS ĮKRITO
SUL1NIN.

Rageliai. Rokiškio vai. 
Gruodžio 25 d. sios bažny
čios zakristijonas G. nakties 
laike netikėtai įkrito į sulinį, 
kuris turėjo 13 sieksnių gilu-,budžio, valandų valandomis 
mo, o vandenio ’ buvo tik bardavo savo vyrą už skaity- 
sieksnis. Vienas bažnyčios mą knygų.
sargas, išgirdęs silpną šauks-j Negalėdamas pakęsti žmo
ni ą. atbėgo prie šulinio ir vos nos nuolatinio zirzėjimo vy- 
gy\ą zakristijoną ištraukė, ras nutarėpasidarytisauga- 
G. yra lengvai sužeistas. ją, . ■ .

Mre išdirba* 
ir importaojam 
Itališkas 
Armonikas 

GeriaitMaa 
pMMiy.

Mu«ų kainos ie- 
*nesnėa ui kitų. Pamokas duodam dy
kai. Klauskit musų kataliogo.
.RUATtA SKRENELU A CO. 

1014 Bite fclaM Ava, j Itept. 80 
Chicago. IHinoH.

Pilvo trubeliai 
Galvos skausmas 

ir Svaigulys
Jeigu jūsų pilvas serga, jus esate 

.rijas sergąs. Jeigu jūsų maistas nėra 
virškinamas, jus nustojate spėkos, 
'yvumo, pasidarot liesas ir nerviškas, 
ir jaučiatės pailsęs einant gult ir at
skeliant iš ryto.

Per 10 metų Tanlac pataisė svei
katą ir veiklumą tūkstančiams, kurie . 
kentėjo, kaip ir jus. '

Mrs. Dora Robillard, iš Bellingham. I 
Mass. R. F D. 1. Box 17. sako: “Aš j 
arėjau prastą virškinimą ir prastą 
ipetita. Galvos skaudėjimą- buvo di-! 
lelis ir aš eidavau gult tris sykius į i 
l eną. As negalėjau dirbt nei lengvo 
s.ūbos darlio. Dabar aš kepu-verdu ir 
staibiu.”

Kodėl neduot Tanlae'ui padaryt tą 
pati jums, ką jis padarė šitai kentėto- 
izi ir tūkstančiams kitu? Net malonu 
nna jausti, kaip jis tuojaus prašalina 
•;sus virškinimo trubelius — paliuo- 
vioja gesą. -kausimus viduriuose ir; 
lilvą. Jis sugrąžina apetitą, gyvumą 
r gerą miegą.

Taniae yra padarytas iš žievių, 
šaknų ir žiedų — pačios gamtos gv- 
iuolių sergantiems. Kainuoja mažiau 
ai 2 centai už. dožą Gauk bonką iš 

jūsų aptiekoriaus šiandien. Jūsų pini- i 
?ai bus sugrąžinti, jeigu jums negel-, 
Dės.

Tanlac!
.'2 MILIONAI BO\KV IšVARTOTA

203 i

Šis vyras serga nuo šalčio. Praša
lint šaltį ir apsisaugok nuo influenzc- 
arba plaučių uždegimo.

Rulzariškų Žolių '(Kraujo i Arbata 
yra didelė šeimyniška gyduolų. Imk jr. 
karstą prieš gulsiant prašalinimiii 
šalčių Parsiduoda aptieksite arba p4* 
paštą 75c. ir $1.25. Adresuokite H. H. 
Von Schlick. 1OO Marvel Buildinjį, 
Pittsburgh, Pa.

IB IR I

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didžiausio Vokiečių laivo 

COLUMBUS
arta kitais aiss Linijos laivais 

TW ASTUONIAS DIENAS 
Puikios kajutes Trečiai Elenai— 

Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN 

LLOYD
85 Stato SU Boston, Mana, 

arba pas vietos agentus

Keliaukite valdžios laivais — “Po 
Amerikos Vėliava”. Klauskite savo 
vietos agentų dėl kainų ir žinių 
arba rašykite pa-

United Statės L Įneš
75 Statė Street, Boston, Mass.

NUO ODOS LIGŲ 
id^^^^-Saudok gydančiu puta* 

FREEDOL

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų

Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose Mėsose. 
Personaliai lydimi į Europą 

išvažiavimai.

iš New York į I 
Kauną ir atgal I 
(Pridėjus S. V. Į 
įeigą Taksus.) |

Sąvaitiniai Išplaukimai. 
Pinigus persiunčiam greitai 

ir žemomis rato mis.
Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vie
tos agentus arba pas

HambuTG-AmertcaB ur
Vnited American Lines, Ine-

Geaerai Aąrtrt*
131 Stoto Street.

Tai yra receptas garsaus šveicariška 
Profesoriaus. FREEDOL greitai jsige- 

■ ria į odą ir po 5 minutų visiškai praia- 
1 liną įdegimą bei skausmą. FREEDOL 
| stebėtinai greitai išgydo šašais. Ponas, 
’ Reikalaukite a pliekose arba nrisiųski- 
I zuii ir kitokias odos ligas. Kaina SI.00. 
! te $1.00 ir mes tooiaus išninsiMe oer 

Egzemą. Hemoroidus. šunvotes. Nie- 
pašta bonką. (->

FREEDOL REMF.DY CO.
388 D. W'arren St, Boston 18. Mana.

Stiprus ir Patikėtinas—Kaip Ingersoll Laikrodėliai
f

Ingersoll Praneša
Apie Tikrai Patikėtiną Laikrodį 

Budintoją
M50

APGAVIKAS.
Jurbarkas, Raseinių apsk. 

Nepersenai Jurbarke ir apy
linkėje lankėsi uniformuotas 
karo invalidas Jankauskas 
Jonas. Jankauskas pasipuo
šęs 2 Vyties kryžiais gyrėsi, 
kad savo noru sekąs prieš
valstybinius gaivalus. Atlan
kęs Jurbarko pil. P. išviliojo 
neva kelionei 50 lt. ir pasisa
vinęs revolverį dingo. Pasi
metęs pavargusiu skolinosi 
ir iš kitų asmenų pinigus ne
va kelionei į Kauną, palikda-

Ap«tmoka b>ti atsarpo perkant hikrod. 
budintąją.
Pastebite bndintojus kainom:’ kurios, reni* 
išeoda 8<»c . $1.34. <1.69-ac kiu
bargatia -Išrašančią kaina.
Kai kurie iš (erai sntai<y*.:. o kai kurie 
tikrai apvils pirkėja. Be. i, par.
davėjui, taipgi, kuri« mano. turi tokin 
tutėti de! konkurmeijes. ‘

Ir (tai Ingersolt praneš savo budin 
tojus. Ir tikrai pr.tikriin. laikrodis 
budintąja, uz $1.50.

—taip strprai »Bfai>yt.< ka<; nereikia jį 
prašyti.

—apdovanota* ketintais pero, aavy-
bėtnis. kaip poliruotu veidu; anttąue

KMolnos ruiys iki M50

ingerpoll Waub Co, Ine, W«w Yoet - Cfcka? . sa rnnt.*-»

rankena. r.ng.notas viršui -u skamba!*; 
tunltau* meulo apvadai; tirta parinkti 
Aa-tmenai ir rodikšė-: k <>- .<i»tm 
kančios išžiuraivi-ka- sudaro tok vieni’,, 
kad maiatiu i į, ■
IR tas ,.ska« 
skvriu. kur. reik .!;>• u •

• • atneš, ur i greitai ir pigiai 
nutiki!. nelaime i ;u<u Inger-”-1 
bodir frtju1. M-U'l"- 4; 1

i ■negalini.-, pasakyti v k tu- I 
- T- dėl tat IngeTroil T i ’F-T u 

pirlrtitMs Inkn-li- įniršto e :» 
kainos. pat:krti* <»* i-.<ivl>v- ■ 
paeantijoi. Kaip IngrtM.II Yanke- 
deiis. Bukite tikri nad Ing-i-i’l 
lietu ant verto

rodt klė-:

iūirčH.’
p^-rmta

*ui lėtėju-, p 
’ I ta 

!.

I,

I

t

sVrricr thpt.. Wite.-t>ury. Conn

Pagaminti per išdirbti us

Trijy dieny 
kosulys yra 

pavojaus ženklu
Pastovus kosulys ir šaltis tankinį 

priveda prie pavojingos bėdos. 
Iiis galit juos sustabdyt dabar su 
Čreotnttlsion. sušvelnintas kreozo. 

kuris yra priimnas vartoti. Crec- 
mul'ion yra naujas medikališkas. 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 

Jura apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą. . .

|i visti žinomų vaistų, kreozotą 
pripaŽĮ~ta rpedicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mnlsion turi dar kitų gedančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng- 
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritariją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
sn-igeria į krautą ir Uiomi sustabdo 
genulių augimą.

Creomulsiou yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dei sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.". Pi
nigus sugrąžiname jeigu iusų šalčio 
ar kosulio n epą lengvintų vartojant 
jį taip, kaip mrrodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių. ( reomulsion Com
pany, Atlanta, Ga. (apg) •

f

I

ŠALČIAI
Gripas ir Flu

Bile šaltis Rali baigtis grifo ar fltr. Grie
bkitės tuoj imti HILL’S, nes HILI.’S su, 
tabda šaltį į 24 valanda' kadangi aęjie 
ka ketorius ttikaiingiK <i|lv\u, svtųi 
Vtabdo šaltį sulaiko karštį, peiioosictp 
vidurius, suvikrina sistema talči'i rttąi 
toliau eina jei HII L’S randasi po. ranki* 
sustabdrri juos pradžioje Iie greit sustoja 
ir imant HII I S vėliau. Apsisnugokttė 
Pirkite MTT.I.’S raudonoje dėžėj. ^0c

MILL’S

I 
|
t

II

:
i 

.i»
—j

AKLIEJI. KRIVIMFUI. VI- 
di kiniai ir išlaukiniai 
IIEMOROIDA1 PAGYDOMI.

Kam kentėt, kuomet ' REVT- 
OLA pagelbėjo rr išgydė kitus 
pt— 17 metų.

Paklauskit savo aptiekorių. 
Jis žino, kad REM-OIA išgydo 
henjoroidu (pjles>.
HENRY TH tYER A CO, INU. 

( AMBRIDGE, MASS.

i 
a
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KELEIVIS
b.ii'jb;i;- susitvarkys. Bet kas liaudies >unus ir mindžioji J 
tau. sandariečiaitą žmogų jų laisvę.
■-įtari buvo gyvą suėsti. Apvaikščiojnnas iwk> Va-' 
Žmogus aiškina, kad Svetai- sario 19 d., 7:30 vai. vakare. - 
nė liet a pavojuje ir kąd Kliu- Lietuvių Salėje, So. Bostone.

, , , ...................... bui nėra reikalo ją parduoti.1 Kalbės adv. F. J. Bagp.- *
kad detales ar ; KonMvcio^ ,JH nurodo, kad jo vardas čius. “Sandaros” red. I’rorr<';f 
atskaitos. kaip 1 !ep.v> ja> ^19 metai esąs ant čarte- kus. J. G. Gegužis. Dal\vau> 
vądma, butų ouoto>. Pmm- no ir jis saugosiąs Kliubą Kanklių orkestrą, skambim- 
įlinkas Biekša išsitraukiau- nuo visokių sulerių. kurie tik p-lė Bratėnaitė ir dainuos J. 
piergali ir skaito, kiek Kliu- norės Kliubą aprubavoti ir Nauburis

’ bas turėjo deficitų (nedatek- ■' ----- * • -•
■ lių) prie Svetainės 1924. 
t 1925. 1926 ir 1927 metais. Ir 
į užbaigia sakydamas, kad 
. Kliubas prakišęs apie -SI.100 

per 4 metus, kati Svetainę 
neapsimoka laikyti ir ją rei
kia parduot. Bet nariai rei
kalauja pilnesnių atskaitų iš 
’ų žmonių, kurie vaide Sve
tainę. tai vra board-d i rėkto-’ 
•ių. Pastarie ji tuojaus prade
da aiškinti, kad nors jie esą 
tam tikslui išrinkti, 
niekad nesą turėję 
knygas matyti, nor 
ui daug sykių

. kę.
-andariečiai viršininkai ne
rodo board-d irektoriams 
knvgu ir-viską slepia nuo Pi- 
liečiu Kliubo.

1 Po gerų barnių ir isikarš
čiavimų p: įeita prie to. kad 
išrinkta specialė komisija 

vgu ir S vė

Vietines Žinios j
/ - --------

TRIUKŠMINGAS PILIE
ČIU KLIUBO SUSIRIN

KIMAS.
Sandariečiai nori atimti iš 

Kliubo Svetainę po nevalia. 
—3 policistai tvarką dabojo.

Pereitos pėtnyčios vakarą 
ivyko So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Kliubo specialis su
sirinkimas apkalbėjimui 
svetainės reikalų, kurią Kliu
bas valdo nuo 1923 m. Į susi
rinkimą atsilankė apie 100, 
o gal ir daugiau, narių.

Jau nuo senai yra sklei
džiamas gandas. kad Lietu
vių Svetainė bankiiitys. kad 
ji neapsimoka, kad ją reikia 
parduoti, ir taip toliau, šito
kių gązdinimų prisiklausę 
kliubiečiai norėjo nors syki 
tinkamai apkalbėti savo sve* 
tainės reikalus ir lodei buvo 
sušauktas specialis susirin
kimas.

Svetainei nėra pavojaus.
Bet susidariusi iš tūlų narių' 
opozicija, apie pora ar treje- j“'i” ■';-<l i 
tas tuzinu sandariečiu (taip šrinkla speci-’l 
jie save vadina) daro Pilie-i’^murėjimui kr 
čių Kliubui visokių kliūčių tainės stovio, 
svetainės palaikyme. Jie tie-i Kliubo nariai, kurie stoja 
siog varo Kliubą i bankrtitą.i Kliubą. džiaugiasi, kad 
patis norėdami iš to pasinau- ‘Keleivis ir “Darbininkas 
dori. Jie nori netik svetainę:’škėlė salės klausimą ir Kliu- 
atimli iš Piliečiu Kliubo. bet bas spėjo apsižiūrėti. Sanda- 
h- pąti Kliubą suvalyti i ožio mečiams čia pasidarė karšta, 
rifgą. kad jis daugiau nega-ienas pro-khubieiis pašo- 
lėtų pakelti galvos. Jie taikęs.pradėjo nei kolioii san
dalo susiorganizavę, kaip dariečius "sandarokais ir 
kad seniau bolševikai dary- kitokiais vardais 
davo. kad vienaip ar kitaip. J ’ 
savo oponentus sumušus.

is kitos puses stipri Kliubo

Svetainę pasiglemžti. j Visos lietuviu draugijos, 
Po mitingo sandariečiai kuopos, i. .. L J J 

gązdina, kad, girdi, board- viai kviečiami 
direktoriai yistiek parduosią1 vaikščiojimo gri

irabelnai risi lietu- 
i prie šio ap- 
risidėti. 

Komitetas.

bet jie 
progos 

tam tiks- 
buv o susirin- 

Paeirodo. vadinas, kad

Svetainę. Žinoma, tai yra tik 
gązdinimas. Kliubietu.

Nuo Redakcijos.—Jau pe- 
i eitą syki esam pasakę ir da
bar vėl norim pakartoti, kad - i-t

.♦l-edicinos Mokykla dt 
]>ublikai puri-:aitas sveik 
klausimai' K uie turite 
ko', patartim' ai-ilaiikv’.

Keleivio redakcija šituose 
ginčuose yra visai neitrali. 
Ji laipina Kliubo narių pra
nešimus liktai kaijMj žinias, 
kurios nušviečia kas darosi 
musų gyvenime. Sandara, 
kaipo organizacija, jčia visai 
nekliudoma.

Paskaitos sveikatos 
klausimais.

Kas nedėldnnis nuo ; iki 
vai. po pitių Hovardo

Massachusetts General 
Hospital pradėjo vaju, norė
damas sulinkti $200.000 sa
vo ligoninei palaikyti.

andarokais 
už mėgini- 

■*“T Kliubą sunaikinti. Čia 
■ pirmininko kūjis mušė 60 sy
kių Į minutę. Susirinkimas 

nariu grupė gina savo reika-1 kalboj0 ant >y k. 
lūs. kiek drūta. Bet kadangi1 Triukšmui aptilus, vėl kila 
sandariečiai turi savo ranko-i klausimas, ką daryti su Sve- 

. nes esame susirinkę 
i apsvarstyti, ar ją parduoti ar 
Įiaikyti ant toliau. Boaid-di- 
rektoriai sandariečiai iškai- 
no buvo jau nutarę Svetainę 
parduoti, ir parduoti ją San- 

įdarai tik už skolas. Čia vėl 
• kila triukšmas, kodėl Sanda- 
;rai, o ne kam kitam? Vieni 
Į kitus pradėjo užgaulioti.
Sandariečiai nori būtinai 
parduoti Svetainę uz pigiau
sią kainą ir patįs nori ją at
pirkti. Kad jau parduoti, sa
ko kliubiečiai. tai parduoti 
už aukščiausią kainą, kiek 
bus galima gauti, ir nežiū
rint kas Svetainę pirktų. 
Sandariečiai vėl pradeda 
siusti. Kaip tik ji< pamato, 
kad neįveikia, tai tuojaus 
pradeda kelti lermą. maišyti 
salės klausimą su religija, ir 
išeina jomarkas.

Kadangi jokių atskaitų 
^pie salės stovį nėra, lai ne- 
Įgalima buvo nei kalbėt apie 

pastebėjo, kad jpardavimą Svetainės. Bet

Rusų revoliucijos v**tdat 
Metropolitan Teatre.

•> o vasario 
Teatre

SPORTAS.
‘ Bulius” Komaras vis laimi.

Musų drtntiolis Juozas 
Komaras. kuri; aglų ’.aikraš- 
•iai vadina Lietuvos bulium, 
vis dar laimi. Po to. kaip jis 
nugalėjo Stasii,.<ą. ji iššaukė 
ištiš visa eiie lenkų ri.-iikų. 
m p jų ir Vadas Zbyszko, 

bet ligšiol nei v ienas jų musų 
buliaus” nepergalėjo, šia

me ketverge Bostone Koma
ras risis su vienu iš žymiau
sių lenkų milžinu J. Rogac- 
<iu. Taipgi iki galutinos per
galės risis garsusis l'harlie 
Hansen >u >en<aciniu farme- 
i iu George McLeod.

lus. kiek diuita. Bet kadangi’ 
iJCUIUCU 1VU1CU ŪMIA ca»v -- -----
se veik visą Kliubo valdybą.‘taine. 
tai Kliubo ginėjams tankiai 
tenka nukentėti, nes sanda
riečiai neduoda savo prieši
ninkams kalbėti.

Pereitos pėtnyčios mitin
gas prasidėjo apie <8 vai. va
kare ir tęsėsi veik iki pirmų
jų gaidžių. Biekša. Piliečių 
Kliubo pirmininkas, baisiai 
nemoka susirinkimo vesti ir 
dar vienpusiškas sandarietis.

Paskelbus susirinkimą ai
dam ir paaiškinus jo tikslą, 
rodos. D. Pilka pareikalavo, 
informacijų arba detaiio ra-1 
purto apie tai. kaip namo da-. 
lykai stovi. Sandariečiai tuoj, 
šoko, kad tokio raporto, gir-- 
(Ii,nereikia, neštai jau esą; 
žinoma. Iš antros puses kliu-j 
biečiai pradėjo šaukti, kadi 
tokio raporto niekas ir nie
kai! nėra davęs Kliubui ar jo 
susirinkimui, ir todėl tikroji 
salės padėtis nėra nariams 
žinoma.

K iž-kas 
susirinkime randasi neįtariu sandariečiai užsispyrę varėsi 

kad susirinkimas 
ar svetainę par-

ir tie buk kelią triukšmą, iki galo, 
Tuojaus padaryta revizija ir balsuotų, 
visi nariai tapo pervaryti per duoti, ar ne. Balsuojant pasi- 
šerengą. Sugaišta apie va- rodė didžiuma balsų salės 
landą ar daugiau laiko. Ra
do, kad vienas Kliubo narys 
yra neužsimokėjęs už 7 mėn. 
Jį prašalino. Bet tai buvo 
tam tikras sandariečiu trik- 
sas, kad gaišinti laiką ir nu
varginti narius, kreipiant jų 
dėmesį Į ką kitą, o ne į Sve
tainės atskaitą.

Kaž-kas vėl pakišo klausi
mą, kodėl čia (svetainėj) 
randasi policija ir kas ją 
kvietė? Klausimą malė, ma
lė suvirs pusvalandi, ir pas
kui pametė. Visi užsigynė, 
kad niekas “aniuolų sargų” 
nekvietęs, tik vėliau, kada 
triukšmas kilo delei ypatiškų 
Įžeidimų, pirmininkas pa
reiškė, kad jis čia turis poli
ciją ir jeigu bus reikalas, jis 
paprašysiąs ją “padaryti 
tvarKą.” Bet daugelis kliu- 
biečių \ ištiek nežinojo, kad 
jų negabus pirmininkas (ar 
to draugai sandai iečiai) bu
vo parūpinę policiją pa^ai-'$800. Bet atskaitų jie nero- 
dati kliubiečius. Na, tiek to. d5

Grįžkime vėl prie įitskaitų' 3 . nas žilagaiMs žmogus 
Klausimo. Susirinkimo di si jie net pinigus susirinkime 
■iH»w Į.»-pdėjo ’pikalavti s^o'oins užmokėti nakol

rodė didžiuma balsų salės 
palaikyme. Tai reiškia dide
li pralaimėjimą sandarie- 
čiams. Kliubas laikys Svetai
nę ant toliau.

Bet tai dar neviskas. San
dariečiai mėgins Kliubui 
šposą daryti ir ant toliau. Jie 
pravedė nutarimą, kad už- 
taksuoti kožną narį po $10 
Svetainės skolų apmokėji
mui. Narius, kurie taksų ne
mokės. žada mesti lauk iš 
Kliubo be jokio atžvilgio. 
Taigi žiūrėsim, kas toliau 
bus: ar kliubiečiai pradės 
sandariečius mėtyt 
bo, ar sandariečiai kliubie- 
čius.

Kiek Svetainė turi skolų ir 
už ką. niekas dabar nežino, 
pakol knygų peržiūrėjimo 
komisija nepadarys raporto. 
Vieni kalba, buk skolų esą 
apie $500. kiti sako mažiau. 
Sandariečiai susirinkime 
tvirtino, buk skolų esą apie 

' V* O /N /N T"> „a. 1 _ ^*a.___ ' ' __ _______ _

Pradedant su 
diena. Metropolitan 
bus rėdoma filmą ”1 he Lašt 
Command” (‘ Paskutinis 
Prisakymas’ >. vaizdas iš 
raudonosios Rusijos revoliu
cijos. Vienas rusų generolas 
Įsimyli i gražią komunistę 
merginą. Vėliaus ji isgelbsti 
ji nuo revoliucinės minios 
keršto, už ką jos di augai ją 
pačią nužudo. Netekęs gar
bės ir sulaužyta dvasia gene
rolas leidžiasi jieškoti savo 
mylimos merginos po visą 
pasauli. Pagalios jis atvyks
ta i Ameriką ir čia is vieno 
ruso aktoriaus sužino, kad jo 
mergina jau nebegyva. Ge
nerolas Įstoja i Hollyvvoodo 
aktorių koloniją ir lošdamas 
pavojingą rolę judomiems 
paveikslams žūva.

Šito generol'T rolę Ioš Emil 
Jannir.gs. vokiečių scenos 
geniius ir didžiau^is akto
rius visam pasauly. Pridėtas 
čia paveikslėlis parodo jį to 
rusu generclo uniformoj.

Be jo šitoj filmo j daly
vaus <iaug k.ibj jrai'sių Euro
pos a

10 MĖTŲ LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTUVĖS.

(Vietinių Žinių tam ant
6 pusiapioj

No. 5. Vtio 1 d .y 1928.

PAIN-EXPELLERIS
KAROLIS 
SARPALIUS 

Sunkies 
svorio lietuvių 

risti k u 
čampionąs

SARPALIUS ir

F.AdRICHTER&GO
Berry4$o.5"‘Sts., Brooklyn,N.Y.
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14-tas METINIS ‘GABIJOS”

KONCERTAS
Po vadovyste Jono Dirvenio

NEDĖLIOJĘ

Vasario 5 d., 19Z8 m.

iš Kliu-

Visi lietuviai prisidėkim 
prie Nepriklausomybės 

paminėjimo.
16 vasario sukanka 10 

metų kaip Lietuva pradėjo 
valdytis savistoviai. Nors 
šiandien tikroji Lietuvos Ne
priklausomybė yra sutremp
ta, nors musų brolius ir Lie
tuvos liaudi engia visokie su
sibėgę i Lietuvą svetimi gai
valai ir mindžioja brangiai 
iškovotą Lietuvos Nepri
klausomybę, bet mums ji yra 
brangi todėl, kad už ją žuvo 
daugybė musų tikim brolių ir 
draugų.

Mums, Bostono lietuviams, 
kurie tiek daug dirbom Ne
priklausomai Lietuvai, svar
bu tas 10 metų sukaktuves 
tinkamai paminėti. Mes tu
rim pagerbti tuos musų drau
gus, kurie jau senai, senai už 
Lietuvos laisvę žuvo, ir kurie 
da ir šiandien yra kankina
mi; taipgi turim pasmerkti 
tuos Lietuvos liaudies bude
liui ktiri»» žudo T iptin-nc

kam-
art-a panelei. Klauskit

So. Bo-.tone

■' . IŠSIRANDA V OJA forniši uotas
• (karys ponaičiui
I p>> 6 vakarais.
■ r 105 Broad * ay

REIKALINGAS VYRAS
H Pardavimui siutu ir topkotų. Ibi 

siutai ir tvpkotas arba vienas siutas ir 
| Į ' ienas topkotas parsiduoda už *29 5<». 

Į Uždarbis •'» dol. ant kiekvieno parda
vimo. Projra pal;kti manadžeriu jūsų 

lapieijnkėj. Atsišaukite ya- 
AMERICAN CLOTHING CO 

. 115 Chavncey- st.. Boston. Mass.

FANATIKAS NUKIRPO 
VYSKUPUI BARZDĄ.
Graikų sostinėj Atėnuose 

buvo areštuotas fanatikas 
vardu Karajanidis, kuris 
bažnyčioj nukirpo žirklėmis 
Atėnų vyskupui barzdą. Tei
smas vienok ji išteisino, nes 
barzda buvo nukirpta religi
niais motivais.
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P-le R. Černiauskaitė.
GERBIAMIEJI:—

šiam koncerte dalyvaus šie artistai dainininkai: seseris. 
Rožė na Černiauskaitės, seserįKlara ir Alena Kaspa- 
raitė.-. Ai rida Scnukevičiutė, Jonas Bulskis. Gabijos vienų 
merga choras ir sekstetas, vien i vyru choras ir visas 
clvii;. >ritariant puikiai orkestrai. Bilietų kainos: 75.50; 
Vaikams 15c. Nuoširdžiai visus kviečia GABIJA.

METROPOLITAN
TREMOM & HOLUS STS.. BOSTON. MASS.

Tęsianti* per*fatĮ ma* kasdien pradedant

l’i-l \ >CIOJ. VASARIO 3 V.■ ’• '
l’\> l I.U) GERIAUSIAS ,

AUTORIUS
l’uik: .ka iš Rusijos r*'<

'•“2 s
\nt sU-ičiau-: į

ŽINGSNIAI IR Ž1NGSNIUOTOJA1”
A. *

kas persta tymas, pilna* iinksmuma. grreitunio. spalvos ir 
" ' ras. Jack Partir.jrton ptfd ukcija — -a Gene Rodemich >r jo 

iier.u, su visa eile dainuojančių ir šokančių komedijantų.
xlliĖIJNIS KONCERTAS kaip :> po pietų, Va-*ari«» 5 d., garsus 

itic.i., aritonas, Pasųuale Amato. '
atsidaro kaip 10:45 ryte. Tęsiantis pe* statymas . iii 11:30 

v;‘ :».a: jzan/os pirm i valandos į o pietų.

South End Hardware C o.
BARGENAI MALIAVŲ, GELEŽINIU DAIKTU IR 

PLUMBINGU.
VIETINIS PRISTATYMAS PYKAI.

Telefonai Hancock 61 Oi—6106.
Eikite j didelę krautuvę—jus sutaupysite pinigų.

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

- ------ -f---------------- --r

Pradėkite Gyventi Dėl Savęs
Įsigykite Savo Nuosavybę

SOUTH BOSTONE
KAMPINIS X AMAS -u k ratr uv<- ir <h i Sc-i i:»’ »:<•- j,r> kitu.: kaubu

riu.'. iia elektra. ir -kalbinės kiek’ienai šeimynai.
ŠEšIf SEI.WXU meilini- narna.-, netoli Ikirchestcr Street. 3. šeimy

noms po tris kambarius ir 3 šeimynoms įk> sešius kambarius. Rcndų 
atneša $S 15.00 i metus. .- :.5<>v Lengvomis išlygomis.

TRI.lt šEIM’iNU MEDINĖ -tuin ant \V. Sixth Street. 3-1-1 kamba
riai su įtaisymais. 5:{,7O*>. Lengvomis išlygomis.

D\ lE-ll, AELMyNl nvdm-- stuba -u penktu ;in'>..in>>'.ilin ’raradžiutn. 
City* Point. ant Kast S’vth St., netoli I. Street. Keturi kaml»ariai 
ant pinno aukšto ir penki ant antro. Maudynės, šiltas vanduo, elektra, 
priešakiniai piazai. Kaina Sx,X0n.

Puikiausioj vietoj Šou 11 Bostone. Maniu- Road. m ieju šeimynų
naujas namas. Pirmam aur-te • > kambariai su -aules kambariu ir pri
ėmimo sale. Antram aukšte 6 kamba’iai ir taipgi saulės kambarys. 
Yra piazai Kieki iena šeimyna turi --.vo atskira šilto vandens šilumą. 
Visi naujausios mados įtaisymai. \ i ta delei earadžip.

ROSL1NDALE
Netoli Vashinffton Street. 3 šeimynų medinė stuba, su 

mais, priešakiniai ir užpakaliniai piazai. tris štymo pečiai
50 akeriu žemės T"* ' ’ \ :

karvių ir visokių farmos mašinerijų.

?1 1,500.

visai.- itaisy- 
. . , . . ------- ---------- ?12$o0.
TO keimarių stuba, vra elektra, vanduo šiluma, 
— -sl?.Ovo.

EAST BRIDGEWATER FARMA
Pa- mus yra d a u? namų, krautuvių ir farmų ant pardavimo 

ir išmainymo, katrų čia negalime suminėti.

INSURINAM;—
Automobilius, fornišius. gyvastį ir namu- nuo ugnies ir nelaimių 

Parduodame anglis ir malkas.

PARDUODAM LAIVAKORTES I VISAS 
PASAULIO DALIS.

Reikale kreipkitės pa.-:

A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Te!. So. Boston 1662 — 1373




